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Về Tuyên Quang tìm đến Sơn Dương
Mây gió Hang Bòng bâng khuâng hình bóng Bác
Từ Việt Bắc, trong khói lửa trường kỳ chống Pháp
Ngân hàng Quốc gia, Bác ký lệnh khai sinh

Đầm sen Tân Trào hoa tỏa hương thơm
65 mùa hoa, nhụy vàng sen nở
“Giấy bạc Cụ Hồ” một nguồn cảm hứng
Lòng dân tin, chẳng “hàm kim lượng” nào bằng

Tiền xung trận trường chinh hai cuộc chiến
Huyền thoại “Đường tiền” vạn dặm trùng dương ...
Vì Tổ quốc và ngành, hiến dâng tuổi trẻ
Thắm vành hoa tươi đỏ nghĩa tình!

Tiền bối những tấm gương thanh khiết
Từ rừng xanh từng được Bác Hồ tin
Thế hệ kề vai tiếp bước tiến lên
Sử ngành vẻ vang trang truyền thống!

Đất nước canh tân, Ngân hàng lớn mạnh
Trái tim hồng giữ mạch huyết lưu thông
Đồng tiền Việt nâng đúng tầm vị thế
Với ngoài, trong ... chung sức thành công. 

Sen vàng 
          65 mùa hoa

Tháng 4 năm 2016
NguyễN THANH CHƯƠNg
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Về nơi nguồn cội
Cách đây 65 năm, ngày 6/5/1951, tại lán Hang Bòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập “Ngân hàng Quốc gia Việt Nam”

Những hạt mưa bụi cuối mùa lắc rắc theo gió phủ lên núi rừng Tuyên Quang gam màu phong sương. Sáng lên trong bức 
tranh bàng bạc ấy là màu đỏ rực rỡ của những lá cờ Tổ quốc mà người dân vùng căn cứ địa cách mạng này luôn treo khắp 
nơi như một niềm tự hào và ghi nhớ về một Thủ đô kháng chiến năm nào.

Những gì mang ý nghĩa gốc 
tích, dù không có điều kiện 
tái hiện tất cả những hiện 

vật lịch sử trước đây, nhưng ít nhất 
cũng có những địa điểm để ghi 
nhận một giai đoạn, một thời kỳ, là 
rất đáng trân trọng. Lại càng quý 
hơn khi chủ trương xây dựng di tích 
lịch sử của ngành Ngân hàng được 
chính các cán bộ, nhân viên trong 
Ngành ủng hộ, đóng góp từ lương 
của mình...”, Phó Thống đốc NHNN 
Đào Minh Tú đã trò chuyện như vậy 
khi trên đường đi kiểm tra các công 
trình chào mừng kỷ niệm thành lập 

Ngành cùng đoàn cán bộ ngân hàng 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đây, khu căn cứ địa cách mạng 
huyền thoại Tân Trào, huyện Sơn 
Dương. Tại nhà sàn của Bác Hồ ở 
Hang Bòng, các cán bộ trong đoàn 
không khỏi bùi ngùi trước sự giản 
dị đến kham khổ, trước những hy 
sinh lớn lao của Vị cha già kính yêu 
của dân tộc cũng như các thế hệ cha 
anh ngày đó. Ngôi nhà gần hang đá 
ẩm đến mức bây giờ dù phục dựng 
theo đúng mẫu hình nguyên thủy, 
song tre lá chỉ có ở phần trên, các 
trụ phía dưới phải làm bê tông giả 

gỗ tránh mục. Đây cũng là một 
trong 300 địa điểm mà Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã ở tại Tuyên Quang và ra 
những quyết định quan trọng sau 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II 
(tháng 2/1951).

Và tại Hang Bòng này, chủ trương 
thành lập Ngân hàng Quốc gia, 
phát hành đồng bạc mới để ổn định 
tiền tệ, cải tiến chế độ tín dụng đó 
đã được hiện thực hoá vào ngày 
6/5/1951 với việc Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL.

Ngược lại con đường về thành phố, 
cũng trên địa bàn huyện Sơn Dương, 
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chúng tôi đến thôn Tân Thành, xã 
Minh Thanh (xưa là làng Cảy, xã Minh 
Khai). Đây là nơi làm việc của Ngân 
hàng Quốc gia Việt Nam từ tháng 
4/1952 đến tháng 10/1954 với sự lãnh 
đạo của Tổng Giám đốc Lê Viết Lượng.

Những ngày tháng trước khi ở 
Minh Thanh, trụ sở đầu tiên của 
Ngân hàng Quốc gia đặt tại xã Đầm 
Hồng, huyện Chiêm Hoá. Đây cũng là 
địa chỉ thứ 2 mà đoàn đã chọn trong 
chuyến đi về nguồn. Vượt qua những 
cung đường cua tay áo, đoàn công 
tác đến với mảnh đất “khởi nghiệp” 
của Ngành, giờ chuyển tên thành 
thôn Quang Hải, xã Vinh Quang. 
Theo lịch sử Ngành ghi lại, ngay sau 
khi có Quyết định thành lập, Ngân 
hàng Quốc gia Việt Nam đã chuyển 
đến ở và làm việc tại nhà dân ở đây từ 
tháng 5/1951 đến tháng 3/1952.

Đây cũng là thời gian gắn liền với 
một quãng đời hoạt động của Phó 
Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, 
được Trung ương giao kiêm Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt 
Nam (lúc đó có biệt danh là Anh Cả 
Đỏ), ông là một tấm gương sáng về 
sự khiêm tốn, giản dị, cần kiệm, liêm 
chính của người cán bộ ngân hàng. 
Những hoạt động của Ngân hàng 
Quốc gia Việt Nam trong thời kỳ này 
đã góp phần quan trọng trong việc 
xây dựng, củng cố và hoàn thiện 
hệ thống tiền tệ tín dụng độc lập, 
thống nhất, phát huy vai trò là công 
cụ quan trọng của Chính phủ tập 
trung giải quyết vấn đề nguồn lực 
cho kháng chiến, đưa cuộc kháng 
chiến của dân tộc ta sớm đến ngày 
thắng lợi.

Chỉ khoảng đất trống trước bia di 
tích, Phó Thống đốc Đào Minh Tú 
trầm ngâm, bởi trải qua thăng trầm 
lịch sử và bom đạn chiến tranh, cảnh 
vật kiến trúc ngày ấy giờ không còn. 
Cảnh quan đã nhiều thay đổi. Hai 
mươi năm trước, theo các đồng chí 
vào Ngành từ những năm 1951 về 
nguồn khi đó, Phó Thống đốc được 

nghe kể lại rằng khu vực trước kia 
là nhà ở, nhà làm việc, nhà bếp, hội 
trường của Ngân hàng Quốc gia, 
nay là nhà ở và khu vườn cây ăn quả, 
vườn rừng của gia đình ông Đoàn 
Văn Thống. Việc Bảo tàng tỉnh đã 
kiểm kê khoa học, đặt bia ghi dấu 
sự kiện và làm thủ tục đề nghị xếp 
hạng di tích là Di tích lịch sử văn hóa 
Quốc gia càng thôi thúc NHNN cùng 
toàn thể cán bộ, nhân viên ngành 
ngân hàng quyết định chung sức 
xây dựng bia di tích lịch sử này.

Tâm tư, ước nguyện của Lãnh đạo 
ngành Ngân hàng và các thế hệ cán 
bộ, nhân viên về việc lưu giữ lịch sử 
bằng hình ảnh càng trở nên thấm 
thía, khi không ít người của các TCTD 
ngay trên địa bàn, cũng chưa một lần 
đặt chân đến những di tích này. Nhất 
là với di tích ở xã Vinh Quang, huyện 
Chiêm Hoá, trước đây nếu không có 
chi dẫn, không có người mô tả, thì 
khó có thể hình dung Ngân hàng 
Quốc gia nằm ở vị trí nào.

Các thế hệ cán bộ ngành Ngân hàng đã và đang tận tình giúp đỡ bà con vượt khó, làm giàu   
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nguồn đóng góp lương của cán bộ, 
viên chức trong Ngành, ngành Ngân 
hàng đã tài trợ xây dựng điểm trường 
mầm non cho thôn với 3 phòng học 
khép kín cùng khu hiệu bộ. Nhiều 
hộ gia đình trong thôn như anh Vũ 
Ngọc Ánh, từ nay sẽ yên tâm hơn khi 
đưa con đến trường trong những lớp 
học khang trang, thay vì các phòng 
học cũ ọp ẹp đang tróc từng mảng 
tường, trụ trước đây của thôn. Và các 
cháu ở 2 thôn liền kề khác cũng sẽ 
được chuyển đến đây học tập.

Dòng vốn tín dụng của ngành Ngân hàng đã 
và đang bền bỉ cùng những người dân vùng 

căn cứ địa cách mạng bước qua cái nghèo

Bởi vậy, việc tôn tạo di tích lịch 
sử Ngành không chỉ là hoàn thành 
công trình xây dựng bia di tích ở 
thôn Quang Hải và tôn tạo di tích tại 
xã Minh Thanh trong dịp Kỷ niệm 65 
năm thành lập Ngành, mà tới đây, 
ngành Ngân hàng sẽ mở rộng khu di 
tích tại xã Minh Thanh với nhà truyền 
thống, sinh hoạt cộng đồng để các 
cán bộ, nhân viên trong Ngành, cũng 
như khách tham quan có một nơi 
sinh hoạt văn hóa lành mạnh, ôn lại 
truyền thống lịch sử hào hùng của 
cha ông cũng như của ngành Ngân 
hàng Việt Nam một thuở.

Ngày về nguồn càng thêm ý 
nghĩa khi đoàn đi kiểm tra 
các dự án an sinh xã hội 
cho 2 xã Vinh Quang 
và Minh Thanh. 
Đến nay Minh 
Thanh vẫn là 
một xã đặc 
biệt khó khăn 
thuộc diện 
135 với tỷ lệ 
hộ       nghèo 
chiếm 9,31%, 
hộ cận nghèo 
chiếm tỷ lệ 33%. 
Còn với xã Vinh 
Quang, dù chỉ có 
3/16 thôn thuộc diện 
đặc biệt khó khăn, song 
địa bàn có tới 9 dân tộc anh em 
cùng chung sống trong đó người Tày 
chiếm 43,86%, Nùng chiếm 2,31%... 
Dân số đông (7.470 khẩu) trong khi 
đất sản xuất nông nghiệp ít nên 
việc bước qua cái nghèo càng thêm 
khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ 
giảm được 5,7% trong 5 năm qua, 
từ 47,15% năm 2010 xuống 41,44% 
năm 2015.

Chính bởi vậy, bên cạnh việc xây 
dựng, đặt nhà bia tại thôn Tân Thành, 
các cán bộ, nhân viên trong Ngành 
đã tài trợ chỉnh trang nhà văn hoá và 
lớp học tại đây, vốn là những công 
trình mà họ đã đóng góp xây dựng 
những năm trước.

Còn tại thôn Quang Hải, xã Vĩnh 
Quang, với kinh phí xã hội hoá từ 

tại Đài Loan, còn cô con gái đã lấy 
chồng và làm việc tại Hà Nội. Gia đình 
ông giờ thêm vững chãi với ngôi nhà 
xây kiên cố khép kín, cùng nguồn thu 
nhập ở nghề nuôi cá và không còn 
nợ ngân hàng.

Với những người dân không thuộc 
đối tượng chính sách, cơ hội phát 
triển kinh tế cũng không vì thế mà 
hẹp lại bởi nguồn vốn rẻ từ các 
TCTD, đặc biệt là Agribank đã có mặt 
trên từng địa bàn huyện.

Hiện 100% các xã, thị trấn, phường 
trên địa bàn tỉnh đều có nhân viên 
Ngân hàng phụ trách về công tác 
tín dụng. Không chỉ chăm chút cho 

hoạt động của mình, những 
năm qua ngành Ngân hàng 

còn trở thành cầu nối 
thu hút đầu tư cho 

tỉnh Tuyên Quang 
cũng như khu vực 
Tây Bắc qua các 
Hội nghị xúc tiến 
đầu tư thường 
niên để đến hôm 
nay, Tuyên Quang 
đang có nhiều nhà 

đầu tư trong và 
ngoài nước đến tìm 

kiếm cơ hội.
Bằng cả tâm huyết với 

mảnh đất lịch sử này, Phó 
Thống đốc Đào Minh Tú cho 

biết vùng căn cứ địa cách mạng 
này luôn được ngành Ngân hàng 
quan tâm, sẵn sàng có ưu tiên, ưu 
đãi hơn.

Không chỉ là công tác an sinh xã 
hội, giải quyết ngay khó khăn trước 
mắt đối với người nghèo, vùng căn 
cứ cách mạng và các cơ chế chính 
sách chung cho các tỉnh Tây Bắc khó 
khăn, mà NHNN sẵn sàng ủng hộ cả 
về cơ cấu, nguồn vốn, kể cả đầu tư 
trung dài hạn cũng như những điều 
kiện tốt nhất để giúp Tuyên Quang 
phát triển nhanh. Dòng vốn tín 
dụng của ngành Ngân hàng đã và 
đang bền bỉ cùng những người dân 
vùng căn cứ địa cách mạng bước 
qua cái nghèo.

Bài và ảnh MiNH NgọC 

Dòng vốn tín dụng của ngành 
Ngân hàng đã và đang bền bỉ cùng 
những người dân vùng căn cứ địa 
cách mạng bước qua cái nghèo. Như 
gia đình ông Đỗ Xuân Trọng, cái cảnh 
nghèo khó cứ đeo đẳng suốt, cho 
đến tận năm 2010 khi ông được tham 
gia vay vốn ưu đãi của NHCSXH. 3 
năm sau ông đã thoát nghèo. Niềm 
vui còn gấp bội khi 2 con ông được 
theo học đại học từ nguồn vốn vay 
của NHCSXH huyện Sơn Dương. Cậu 
con trai của ông hiện đang làm việc 
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TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRONG DÒNG CHẢY 
65 NĂM PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng 

Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại hoạt động của Ngân hàng Phục vụ người nghèo (NHNg), nhằm thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP 
của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH ra đời, trưởng thành đã góp 
phần hình thành Kênh tín dụng đặc thù đa dạng hóa thêm tổ chức và hoạt động của ngành Ngân hàng tại Việt Nam; trở thành 
công cụ thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông 
thôn mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, NHCSXH đã trở thành người bạn tin cậy, luôn đồng hành cùng người nghèo và đối tượng 
chính sách trên địa bàn cả nước trong suốt chặng đường 20 năm qua. 

Từ NHữNg Ngày đầu THàNH lập
NHCSXH ra đời là cả một quá 

trình chuẩn bị công phu, đầy trách 
nhiệm của những nhà lãnh đạo 
và đội ngũ cán bộ, viên chức tâm 
huyết với sự nghiệp ngân hàng. Đó 
là vào thời điểm thập niên 90 của 
thế kỷ XX - những năm tháng đất 
nước ta vừa tiến hành công cuộc 
đổi mới toàn diện, phát triển nền 
kinh tế thị trường và mở rộng hội 
nhập quốc tế, vừa tập trung thực 

hiện chiến lược quốc gia về xóa đói 
giảm nghèo. Cùng khi đó, việc hỗ 
trợ tài chính giúp hộ nghèo chủ yếu 
theo hai phương thức tín dụng Nhà 
nước và tín dụng ngân hàng, nhưng 
nguồn tín dụng Nhà nước thì do 
nhiều cơ quan, đoàn thể quản lý và 
cho vay với nhiều mức lãi suất khác 
nhau, dẫn đến sự chồng chéo, kém 
hiệu quả, còn nguồn tín dụng ngân 
hàng lại triển khai cho vay theo lãi 
suất thị trường, đòi hỏi phải có tài 

sản thế chấp, cho nên hộ nghèo rất 
khó tiếp cận với nguồn vốn tín dụng 
của Ngân hàng thương mại.

Trước thực tại khách quan trên, lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và 
Chính phủ cũng như bản thân những 
người làm ngân hàng vẫn mơ ước đất 
nước sẽ có một tổ chức tín dụng đặc 
thù thuộc loại hình Ngân hàng chính 
sách hoạt động vì mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo, đồng thời từng bước 
tách tín dụng chính sách ra khỏi tín 
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dụng thương mại; tạo điều kiện cho 
các Ngân hàng thương mại vươn ra 
nắm giữ thị trường, hội nhập quốc 
tế. Nguyện vọng chính đáng đó đã 
thúc đẩy lãnh đạo Ngành ngân hàng 
khẩn trương xúc tiến việc nghiên 
cứu, xây dựng Ngân hàng chính 
sách càng sớm càng tốt, trước hết 
để thực hiện chính sách tín dụng ưu 
đãi đối với hộ nghèo.

Quỹ CHo vAy Ưu đãi Hộ NgHèo 
- TiềN đề THàNH lập NHNg

Căn cứ vào bối cảnh và điều kiện 
kinh tế đất nước, lãnh đạo Ngành 
ngân hàng đã lựa chọn bước đi đầu 
tiên là chấp thuận và ủng hộ khởi 
xướng của Ngân hàng Nông nghiệp 
Việt Nam đã cùng Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam góp vốn lập Quỹ 
cho vay ưu đãi hộ nghèo tính từ tháng 
3/1995. Qua 5 tháng hoạt động, Quỹ 
đã được nhiều cấp uỷ Đảng, chính 
quyền và nhân dân đón nhận, cụ 
thể đã cho gần 500 nghìn hộ nghèo 
trên phạm vi toàn quốc được vay vốn 
chính sách đầu tiên. Tuy nhiên, do 
nguồn vốn của Quỹ quá nhỏ - 400 
tỷ đồng - ngược lại số hộ nghèo cần 
vay vốn lại quá lớn - 4 triệu hộ - cùng 
nhu cầu sử dụng vốn tăng tới hàng 
chục nghìn tỷ đồng nên đã xảy ra tình 
trạng cho vay chia đều, giàn trải, có 
nơi mỗi hộ chỉ được vay trên dưới 200 
nghìn đồng, không đủ trang trải nhu 
cầu đầu tư cho sản xuất.

Từ thực trạng này, lãnh đạo ngành 
Ngân hàng nhận rõ trách nhiệm với 
hàng triệu hộ nghèo về sự cần thiết 
phải thành lập một ngân hàng thay 
thế Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo 
thì mới đủ khả năng tập trung huy 
động các nguồn vốn lớn, đáp ứng 
chương trình mục tiêu quốc gia xóa 
đói giảm nghèo.

Kết quả với kinh nghiệm thu được 
dẫu ở mức khiêm tốn và hạn chế với 
bất cập còn khá nhiều, nhưng thực 
tiễn hoạt động của Quỹ cho vay ưu 
đãi hộ nghèo đã tạo tiền đề, mang lại 
niềm tin cho những người làm ngân 
hàng cùng khẩn trương nghiên cứu, 
xây dựng một tổ chức tín dụng của 

Nhà nước phù hợp, thay thế cho Quỹ 
cho vay ưu đãi hộ nghèo để đủ khả 
năng huy động tập hợp các nguồn 
vốn và chuyên thực hiện chính sách 
tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo 
thiếu vốn sản xuất.

Sau một thời gian tích cực chuẩn 
bị về mọi mặt, được đích thân Thủ 
tướng Chính phủ cho phép, cùng các 
Bộ ngành, các địa phương hưởng ứng 
giúp đỡ, Ngân hàng phục vụ người 
nghèo, tên viết tắt tiếng Việt là NHNg, 
mang biểu trưng lô gô trái tim hình 
hoa sen hồng thắm đã chính thức 
khai trương hoạt động vào năm 1996.

Từ ấy, ngành Ngân hàng có thêm 
một mô hình tín dụng chuyên biệt 
phục vụ hộ nghèo, tiền thân của 
NHCSXH bây giờ. Có thể khẳng định, 
việc thành lập NHNg cùng sự xuất 
hiện chương trình tín dụng chính sách 
đầu tiên trên đất nước ta vào thời gian 
đó là một giải pháp kịp thời, hợp lòng 
dân, thể hiện đúng đắn Nghị quyết 
của Đảng và chiến lược xóa đói, giảm 
nghèo của Nhà nước. Nguồn vốn tín 
dụng chính sách đã góp phần thu hẹp 
khoảng cách giàu nghèo ổn định xã 
hội, tạo thêm điều kiện để phát triển 
kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. 
Theo lịch sử NHCSXH, sau 7 năm hoạt 
động (1995 - 2002), tổng nguồn vốn 
của NHNg, đạt 7.083 tỷ đồng. Nguồn 
vốn này được phát triển trên cơ sở 
nhận bàn giao từ Qũy cho vay ưu đãi 
hộ nghèo là 518 tỷ đồng, đã cho trên 
7.700 nghìn lượt hộ nghèo vay vốn, 
góp phần giúp đỡ 644 nghìn hộ thoát 
khỏi ngưỡng đói nghèo.

Lịch sử NHCSXH cũng ghi rõ, ưu điểm 
lớn nhất của NHNg là tiết kiệm chi phí 
quản lý, không phải tuyển dụng, đào 
tạo cán bộ và xây dựng cơ sở vật chất 
mà sử dụng toàn bộ trụ sở, phương 
tiện con người có sẵn của Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NHNo&PTNT) để tác nghiệp.

Tuy nhiên, NHNg cũng gặp những 
vướng mắc, hạn chế trong hoạt động 
như nguồn vốn từ ngân sách Nhà 
nước hỗ trợ người nghèo không chỉ 
dành riêng cho NHNg mà còn giao 
cho nhiều cơ quan, đoàn thể, ngân 

hàng thương mại cùng thực hiện 
theo các kênh khác nhau, làm cho 
nguồn lực của Nhà nước bị phân 
tán, chồng chéo, thậm chí cản trở 
lẫn nhau; mặt khác việc điều hành 
tác nghiệp của NHNg, lại trao quyền 
cho NHNo&PTNT đảm nhận, do 
vậy cán bộ Ngân hàng thương mại 
đã thiên về kinh doanh, lợi nhuận, 
chưa quan tâm đúng mức đến tín 
dụng chính sách cho mục tiêu xóa 
đói, giảm nghèo.

đếN sự rA đời CủA NgâN HàNg 
CHíNH sáCH xã Hội

Bước sang thế kỷ XXI, cả nước ta đã 
tập trung sức phát triển nền kinh tế 
thị trường, mở rộng hội nhập quốc 
tế và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc 
giảm nghèo.

Theo đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam chủ trương nhất quán 
cơ cấu lại toàn bộ hệ thống tín dụng. 
Từng bước tách tín dụng chính sách 
ra khỏi tín dụng thương mại và tập 
trung nguồn lực do Nhà nước huy 
động vào một tổ chức tín dụng duy 
nhất, nhằm tạo nên sức mạnh có 
tính đột phá, góp phần giảm nghèo 
nhanh, bền vững. Vậy là căn cứ vào 
các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội 
và Đề án của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam về việc hoàn thiện tổ chức 
và hoạt động của Ngân hàng Chính 
sách, ngày 04/10/2002, Thủ tướng 
Chính phủ đã ký ban hành Quyết 
định số 131/2002/QĐ-TTg thành lập 
NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại NHNg 
để thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-
CP của Chính phủ nhằm tập trung 
các nguồn vốn ngân sách cho người 
nghèo và các đối tượng chính sách 
vào một đầu mối là NHCSXH.

NHCsxH kHôNg NgừNg đổi 
Mới kHẳNg địNH vị THế CủA 
CôNg Cụ đắC lựC bảo đảM AN 
siNH xã Hội

Nhớ lại những năm tháng NHCSXH 
bắt đầu tạo dựng “sự nghiệp riêng” với 
hành trang nguồn vốn bé nhỏ, công 
nghệ thiết bị lạc hậu, trụ sở giao dịch 
không có. Thêm vào đó các cơ chế, 
quy chế về hoạt động của NHCSXH 
chưa kịp xây dựng và chưa từng có 
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tiền lệ ở Việt Nam. Đứng trước vô 
vàn khó khăn nan giải đó, bằng cách 
nào NHCSXH vượt qua, đứng vững và 
phát triển liên tục đến ngày nay.

Bằng tinh thần ý chí của tập thể Ban 
lãnh đạo đến cán bộ, viên chức và 
người lao động trong toàn hệ thống 
lại được sự quan tâm chỉ đạo sát sao 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
các Bộ ngành Trung ương, các cấp uỷ 
Đảng, chính quyền địa phương; sự 
phối hợp chặt chẽ của các hội, đoàn 
thể nhận uỷ thác, NHCSXH đã nỗ 
lực vượt khó, khẩn trương triển khai 
đồng bộ nhiều nội dung công việc, 
đem lại những kết quả khả quan.

Tập  TruNg Huy độNg CáC NguồN 
lựC Tài CHíNH, Tạo lập NguồN vốN 
pHụC vụ NgƯời NgHèo...

Ngay từ năm đầu tiên hoạt động, 
cùng với việc thiết lập hệ thống văn 
bản quy chế điều hành, quy trình 
nghiệp vụ tạo hành lang pháp lý 
khá đầy đủ, đồng bộ và hoàn thành 
nhiệm vụ bàn giao tài sản, nguồn vốn 
chính sách từ các Ngân hàng thương 
mại vào một đầu mối, NHCSXH còn 
triển khai bài bản và hiệu quả các 
chương trình tín dụng chính sách 
của Nhà nước, nhờ đó hàng năm 
NHCSXH đã được Chính phủ và các 
chủ đầu tư là tổ chức quốc tế, chính 
quyền các tỉnh, huyện tin tưởng giao 
thêm nhiều chương trình tín dụng và 
uỷ thác nhiều nguồn vốn để cho vay 
chỉ định, từ chương trình có quy mô 
nhỏ như cho vay đối với người tàn 
tật, cho vay lao động sau cai nghiện... 
đến những chương trình có quy mô 
và tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội 
như cho vay nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn, học sinh sinh viên, 
hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại 
vùng khó khăn...

Năm 2003, NHCSXH thực hiện 5 
chương trình tín dụng chính sách 
là cho vay hộ nghèo, giải quyết 
việc làm, học sinh, sinh viên, làm 
nhà trả chậm vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, xuất khẩu lao 
động, với tổng dư nợ đến cuối 
năm đó khoảng 10.349 tỷ đồng, nợ 
quá hạn chiếm tỷ lệ 5%.

Đến năm 2007, tổng số các chương 
trình tín dụng do NHCSXH thực hiện 
đã tăng lên con số 10, với tổng dư 
nợ đạt 23.271 tỷ đồng, tăng 16.359 
tỷ đồng (+236%) so với năm 2003 và 
nợ quá hạn giảm xuống còn 1,7%.

Đặc biệt, kết thúc giai đoạn 2011 - 
2015, được sự quan tâm của Đảng và 
Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương, 
cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa 
phương, NHCSXH đã tập trung huy 
động mọi nguồn lực tài chính, tạo 
lập được nguồn vốn khá lớn để cho 
vay ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
hộ mới thoát nghèo và các đối tượng 
chính sách triển khai thực hiện 
thành công trên 20 chương trình tín 
dụng chính sách. Tính đến hết năm 
2015, tổng nguồn vốn đạt 147.131 
tỷ đồng, tăng 56.344 tỷ đồng so với 
năm 2011, tăng trưởng bình quân 
hàng năm 12,5%.

Năm 2015 được đánh dấu là năm 
thể hiện rõ nét nhất năng lực và 
hiệu quả hoạt động hoạt động của 
NHCSXH. Đó là năm NHCSXH làm tốt 
công tác tham mưu cho các ngành, 
các cấp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 
40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với tín dụng chính sách xã hội. 
Nhờ đó mà Chính phủ và các Bộ, 
ngành, địa phương đã ưu tiên nguồn 
vốn để bổ sung cho NHCSXH. Cụ 
thể là Thủ tướng Chính phủ giao bổ 
sung kế hoạch tín dụng từ 6,5% lên 
mức 10% và thêm 4 chương trình tín 
dụng cấp Nhà nước cho NHCSXH. 
Hầu hết các tỉnh, thành phố trong 
cả nước đã hỗ trợ NHCSXH về trụ sở, 
phương tiện, trang thiết bị làm việc 
và uỷ thác nguồn vốn cho vay với 
tổng giá trị hơn 1.042 tỷ đồng, trong 
đó bổ sung nguồn vốn ủy thác cho 
vay trên 1.003 tỷ đồng.

Do có thêm nguồn vốn và các 
chương trình tín dụng bổ sung 
nên NHCSXH không những tăng 
trưởng dư nợ lên trên 142 nghìn tỷ 
đồng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống 
còn 0,33% mà còn chủ động giải 
quyết kịp thời các nhu cầu vay vốn 
của hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách, khắc phục được tình 
trạng căng thẳng, bị động về vốn 
so với những năm trước.

Nhờ nguồn vốn được tập trung 
khai thác với tốc độ tăng trưởng khá 
cao, trong những năm qua đã có gần 
25 triệu lượt hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách được vay vốn ưu 
đãi từ NHCSXH; dư nợ bình quân một 
hộ tăng 7,5 lần, góp phần giúp trên 
3,6 triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng 
nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 
11,8 triệu lao động, xây dựng được 
6,6 triệu công trình nước sạch và vệ 
sinh, hỗ trợ 3,3 triệu học sinh, sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn được vay 
vốn học tập, làm được 484 nghìn căn 
nhà vững chắc cho hộ nghèo và 102 
nghìn ngôi nhà vượt lũ vùng đồng 
bằng sông Cửu Long.

đổi Mới Quy TrìNH, THủ TụC 
và pHƯƠNg THứC Cấp TíN dụNg 
CHíNH sáCH

Để có những thành tựu về tạo 
lập nguồn vốn và tổ chức thực hiện 
hiệu quả các chương trình tín dụng 
chính sách của Nhà nước, NHCSXH 
đã xây dựng được mô hình tổ chức 
và phương thức quản lý tín dụng đặc 
thù, phù hợp với điều kiện thực tiễn 
nước ta. Đó là mạng lưới hoạt động 
của NHCSXH được xây dựng từ Trung 
ương đến tỉnh, huyện, với 63 chi 
nhánh cấp tỉnh, 629 Phòng giao dịch 
cấp huyện, cùng đội ngũ hơn 9.000 
cán bộ, viên chức tinh thông nghề 
nghiệp tín dụng chính sách. Chính tổ 
chức mạng lưới rộng lớn này đã tập 
trung huy động được nguồn lực và 
chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến 
tận nơi ở của người nghèo và các đối 
tượng chính sách một cách an toàn 
và tiết kiệm.

Mạng lưới hoạt động của NHCSXH 
còn được thể hiện ở gần 11 nghìn 
Điểm giao dịch xã, tạo điều kiện 
thuận tiện nhất cho khách hàng 
là hộ nghèo và gia đình đồng bào 
DTTS tiếp cận dễ dàng với nguồn 
vốn chính sách.

Cùng với đó là thủ tục, phương 
thức cấp tín dụng, thực hiện uỷ thác 
thông qua 4 tổ chức hội, đoàn thể: 
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Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu 
chiến binh, Đoàn Thanh niên và 
thành lập hệ thống gần 200 nghìn 
Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn 
cả nước đã huy động được sức mạnh 
tổ hợp của cả hệ thống chính trị vào 
cuộc, chuyển tải nguồn vốn chính 
sách đến kịp thời các đối tượng thụ 
hưởng, giúp họ biết sử dụng vốn vay 
vào sản xuất, giảm nghèo bền vững, 
nâng cao cuộc sống.

THàNH Tựu Nổi bậT và vị THế 
vữNg vàNg CủA NHCsxH

Hòa trong dòng chảy 65 năm phát 
triển Ngân hàng Việt Nam, tín dụng 
chính sách đã trọn vẹn 20 năm 
đồng hành với người nghèo và các 
đối tượng chính sách, tính từ năm 
1995, NHNg tiền thân của NHCSXH 
được thành lập đã thu được những 
thành tựu nổi bật là tập trung huy 
động các nguồn lực tài chính để 
tạo lập nguồn vốn, đồng thời vừa 
mở rộng, vừa tổ chức thực hiện 
hiệu quả các chương trình tín dụng 
chính sách. Thành tựu này xứng 

đáng nhận được sự quan tâm tin 
cậy của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân mà trước hết là những người 
nghèo. Tấm Huân chương Độc lập 
hạng Nhì của Chủ tịch nước đã 
chính thức ghi nhận sự đóng góp 
của NHCSXH với công cuộc giảm 
nghèo. Cùng với đó, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng đã đánh giá: 
“Hoạt động tín dụng chính sách do 
NHCSXH thực hiện là một giải pháp 
có tính nhân văn sâu sắc và phù 
hợp với thực tiễn đất nước” - trích 
Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 
của Ban Bí thư Trung ương về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
tín dụng chính sách xã hội. Đồng 
chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ 
Chính trị - Trưởng Ban kinh tế Trung 
ương, nguyên Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã 
khẳng định: “Không thể phủ nhận 
vai trò đóng góp thiết thực, to lớn 
của nguồn vốn chính sách vì an 
sinh, công bằng xã hội và chưa ở 
đâu trên thế giới có mô hình Ngân 

hàng Chính sách Nhà nước phục vụ 
cho người nghèo và các đối tượng 
chính sách đắc lực, hiệu quả như ở 
Việt Nam”.

Cuộc hành trình phát triển kinh 
tế - xã hội, giảm nghèo bền vững 
của nước ta vẫn đang tiếp diễn. 
NHCSXH luôn bám sát các chủ 
trương, chính sách mới của Đảng và 
Nhà nước về giảm nghèo bền vững, 
tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ 
thị 40 của Ban Bí thư Trung ương, 
tập trung huy động mọi nguồn vốn 
đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, giải 
ngân các Chương trình tín dụng 
được Thủ tướng Chính phủ giao, 
trong đó ưu tiên cho các tỉnh miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo, các huyện nghèo theo 
Chương trình 30a đẩy mạnh đổi 
mới, sáng tạo phương thức cấp 
tín dụng chính sách, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người nghèo và các 
đối tượng chính sách tiếp cận dễ 
dàng với các dịch vụ của NHCSXH.

Bài và ảnh TrầN HiềN
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NHÌN LẠI MỘT NĂM ĐƯA               
CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tín dụng chính sách ngày càng được cải thiện, giúp người nghèo có cơ hội làm giàu ngay trên chính mảnh đất, áo cá của mình

Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 
số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
tín dụng chính sách xã hội, những 
kết quả bước đầu quan trọng đã được 
ghi nhận, tạo điều kiện thuận lợi để 
NHCSXH hoàn thành các nhiệm vụ 
được Đảng, Nhà nước giao. Để Chỉ thị 
phát huy hiệu quả toàn diện, thống 
nhất trong cả nước, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định số 401/QĐ-TTg 
ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 
của Đảng đối với tín dụng chính sách 
xã hội.

‘‘NHìN lại NăM đầu TiêN THựC HiệN
Nhờ quán triệt tốt Chỉ thị 40, sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, 
chính quyền đối với hoạt động tín 
dụng chính sách xã hội đã được 
tăng cường rõ rệt. MTTQ và các 
hội, đoàn thể các cấp đã chú trọng 
hơn đối với việc chỉ đạo cấp cơ sở 
phối hợp tốt với NHCSXH trong 
việc thực hiện các chương trình tín 
dụng chính sách; thực hiện công 
tác củng cố, nâng cao chất lượng 
tín dụng; tăng cường kiểm tra giám 
sát, hướng dẫn người vay sử dụng 
vốn hiệu quả phối hợp thực hiện 
đối chiếu, phân tích nợ vay của hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách; 
tuyên truyền chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước về tín 
dụng chính sách xã hội.

Về tập trung nguồn lực và hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, mặc dù 
có nhiều khó khăn về kinh tế trong 
năm 2015 nhưng Chính phủ và các 
Bộ, ngành vẫn ưu tiên dành nguồn 
vốn để bổ sung cho tín dụng chính 
sách. Kế hoạch tăng trưởng dư nợ 
tín dụng được tăng từ 6,5% lên 
mức 10%, kịp thời đáp ứng nhu cầu 
vốn cho hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách. Các tỉnh, thành phố 
trong cả nước cũng hỗ trợ NHCSXH 
về trụ sở, phương tiện, trang thiết 
bị làm việc và ủy thác nguồn vốn 
cho vay với tổng giá trị hơn 1.042 tỷ 
đồng, trong đó bổ sung nguồn vốn 
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ủy thác cho vay trên 1.003 tỷ đồng.
NHiều CHíNH sáCH rA đời
Để tăng cường hoạt động tín dụng 

chính sách, năm 2015 Nhà nước đã bổ 
sung thêm 4 chương trình cho vay: Hỗ 
trợ nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/
NĐ-CP; Bảo vệ và phát triển rừng gắn 
với giảm nghèo nhanh và bền vững 
theo Nghị định số 75/NĐ-CP; Cho vay 
hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 
số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 
của Thủ tướng Chính phủ và Hỗ trợ 
hộ nghèo về nhà ở (giai đoạn 2) theo 
Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 
10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng 
đã ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa 
chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 
2020 (Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg 
ngày 19/11/2015). Đây là một sự thay 
đổi căn bản trong việc xác định các 
hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở để 
NHCSXH thực hiện cho vay ưu đãi.

Về nâng cao năng lực và hiệu quả 
hoạt động của NHCSXH, tổng nguồn 
vốn đến hết năm 2015 đạt 147.131 tỷ 
đồng, tăng 10.381 tỷ đồng so với năm 
2014; tổng dư nợ đạt 142.528 tỷ đồng, 
tăng 13.072 tỷ đồng (tương đương 
tăng 10,1%) so với năm 2014. Tỷ lệ nợ 
quá hạn giảm xuống còn 0,33%. Thủ 
tướng Chính phủ cũng đã cho phép 
triển khai bổ sung Chủ tịch UBND 
cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT 
NHCSXH cấp huyện trên phạm vi toàn 
quốc để nâng cao năng lực điều hành, 
quản lý hoạt động NHCSXH.

... TriểN kHAi THốNg NHấT 
TrêN ToàN QuốC

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
tích cực, vẫn còn tồn tại như một số 
địa phương triển khai thực hiện Chỉ 
thị còn chậm, chưa quan tâm đúng 
mức đến công tác quản lý nguồn vốn 
tín dụng chính sách trên địa bàn, chưa 
có các biện pháp cụ thể và tích cực để 
cải thiện chất lượng tín dụng...

Nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân 
có liên quan về vai trò, vị trí và tầm 
quan trọng tín dụng chính sách xã 
hội trong việc thực hiện có hiệu quả 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững, Chương trình xây 
dựng nông thôn mới; đồng thời, tăng 
cường sự chỉ đạo của các cấp chính 
quyền từ Trung ương đến cơ sở trong 
việc xây dựng cơ chế chính sách và 
bố trí nguồn lực cho tín dụng chính 
sách xã hội, tạo điều kiện để NHCSXH 
triển khai thực hiện có hiệu quả các 
chương trình tín dụng chính sách, 
ngày 14/3/2016, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định số 401/QĐ-TTg 
về việc ban hành Kế hoạch triển khai 
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với tín dụng chính sách xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục 
tập trung các nguồn vốn tín dụng chính 
sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách 
Nhà nước vào đầu mối là NHCSXH để 
cho vay người nghèo và các đối tượng 
chính sách theo quy định.

Bên cạnh đó, cân đối đủ nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước để thực 
hiện các chương trình, dự án tín 
dụng chính sách xã hội đã được 
ban hành; bảo đảm nguồn vốn hoạt 
động cho NHCSXH hàng năm theo 
quy định; cho vay các nguồn vốn ưu 
đãi thời hạn dài, lãi suất thấp để cải 
thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng 
ổn định, bền vững.

NHNN thường xuyên đôn đốc, yêu 
cầu các tổ chức tín dụng Nhà nước 
duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH 
theo quy định; tiếp tục đàm phán, ký 
kết các dự án tín dụng, các nguồn tài 
trợ cho công tác giảm nghèo từ các 
tổ chức quốc tế để bổ sung nguồn 
vốn và tăng cường năng lực hoạt 
động cho NHCSXH.

UBND các cấp dành một phần 
nguồn vốn từ ngân sách địa phương 
uỷ thác qua NHCSXH để bổ sung 
nguồn vốn cho vay người nghèo và 
các đối tượng chính sách xã hội trên 
địa bàn; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện 
làm việc cho NHCSXH. Các tỉnh, thành 
phố ban hành chuẩn nghèo riêng cao 
hơn chuẩn nghèo quốc gia cần bố trí 
đủ nguồn lực để cho vay các đối tượng 
này; chỉ đạo, thực hiện tốt việc điều tra, 

xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo làm 
cơ sở thực hiện chính sách tín dụng; 
tăng cường công tác tuyên truyền về 
tín dụng chính sách xã hội của Nhà 
nước đối với người dân.

Để quản lý và sử dụng nguồn vốn 
có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu NHCSXH thường xuyên kiện toàn, 
củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 
động của HĐQT và Ban đại diện HĐQT 
các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát nội bộ; tổ chức tập huấn, 
phổ biến quy trình nghiệp vụ theo 
các quy định của NHCSXH, của các Bộ, 
ngành có liên quan đến cán bộ, viên 
chức và người lao động trong đơn vị. 
Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao 
năng lực chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho cán bộ, viên chức, người 
lao động trong đơn vị, nhất là cán bộ 
làm công tác tín dụng chính sách xã 
hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, 
thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng 
đồng bào dân tộc miền núi và biên 
giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, có giải pháp chủ động 
thực hiện việc huy động, quản lý và sử 
dụng vốn có hiệu quả. Chú trọng chất 
lượng tín dụng, chất lượng hoạt động 
của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các Điểm 
giao dịch tại các xã, phường, thị trấn; 
đa dạng hóa và nâng cao chất lượng 
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời 
cho các hộ gia đình trong quá trình 
tìm hiểu thông tin cũng như thực hiện 
các quy trình, thủ tục vay vốn và trả 
nợ, trả lãi tiền vay.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm 
phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan 
tăng cường thực hiện công tác kiểm 
tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với 
các đơn vị nhận ủy thác để phát hiện 
tồn tại, có kiến nghị, chấn chỉnh và 
xử lý kịp thời; hướng dẫn các tổ chức 
chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, 
các Tổ tiết kiệm và vay vốn về quy 
trình, nghiệp vụ tín dụng chính sách 
để phối hợp triển khai tại cơ sở.

TrầN TrANg thực hiện
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Không còn chuyện
“vay tiền về bỏ ống tre”
“Đó là khẳng định của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - Phó Chủ tịch 

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành (ảnh) khi đánh 
giá về hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách đối với 
hộ đồng bào DTTS. Tín dụng chính sách không chỉ tạo nguồn vốn, 
mà đã tạo ra sự thay đổi trong tư duy của đồng bào trong sản xuất, 
đời sống, hạn chế dần sự trông chờ, bao cấp từ các chính sách của 
Nhà nước. Đây là một chủ trương đúng đắn cần được mở rộng và 
phát huy trong giai đoạn tới ”

Thưa ông, qua giám sát, ông có thể 
cho biết nguồn vốn tín dụng chính sách 
đối với đồng bào DTTS đang được các địa 
phương thực hiện như thế nào và hiệu 
quả đến đâu?

Trả lời: Chính sách tín dụng có một 
ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc 
thúc đẩy sản xuất, cải thiện đời sống 
nhân dân, đặc biệt là cho các hộ nghèo, 
hộ đồng bào DTTS. Qua khảo sát của 
Hội đồng Dân tộc có thể thấy, chính 
quyền các địa phương đã quan tâm chỉ 
đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời với 12 
nhóm nội dung của chính sách, cơ bản 
đáp ứng được yêu cầu vay vốn của hộ 
nghèo, hộ cận nghèo nói chung và hộ 
DTTS nói riêng.

Với vai trò là đơn vị chủ trì, NHCSXH 
các tỉnh đã chủ động, tích cực triển 
khai, tổ chức thực hiện, theo dõi, 
hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao hiệu 
quả cho vay, bảo đảm dư nợ và kiểm 
soát được dư nợ quá hạn. NHCSXH các 
tỉnh đã bảo đảm việc chỉ đạo chuyên 
môn, nghiệp vụ, phối hợp với các cấp 
chính quyền và các hội, đoàn thể trong 
triển khai thực hiện chính sách tín 
dụng hộ nghèo. Công tác hướng dẫn, 
kiểm tra, kiểm soát hoạt động và hiệu 
quả vay vốn tín dụng hộ nghèo được 
thực hiện thường xuyên, có sự phối 
hợp hiệu quả giữa NHCSXH và các cấp 
chính quyền, hội, đoàn thể.

Qua đó, khả năng tiếp cận vốn tín 
dụng của các hộ nghèo, hộ cận nghèo 

DTTS đã tăng rõ rệt, số lượng hộ nghèo 
DTTS được vay vốn ngày càng nhiều, 
dòng vốn luân chuyển cho vay ngày 
càng tăng. Việc quản lý, sử dụng tiền 
vay của các hộ cơ bản có hiệu quả, đa 
số trả nợ đúng hạn, sử dụng đúng mục 
đích; chính sách tín dụng hộ nghèo đã 
giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo 
DTTS dần ổn định đời sống, sửa sang, 
nâng cấp được nhà ở, làm công trình 
nước sạch, vệ sinh, đầu tư phát triển 
sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ, tăng  thu 
nhập. Các địa phương đều đã có các hộ 
nghèo vươn lên thoát nghèo, một số hộ 
bước đầu có thu nhập khá, tiếp tục vay 
vốn lớn hơn để tăng quy mô đàn gia 
súc, ứng dụng KHKT, tăng năng suất và 
giá trị sản phẩm cây, con.

Đơn cử như ở tỉnh Trà Vinh, 10 năm 
qua đã có 50.285 lượt hộ sử dụng vốn 
vay hiệu quả, số hộ có tích lũy, vươn 
lên thoát nghèo là 15.142 lượt hộ; nợ 
khoanh cho vay hộ DTTS là 5.465 triệu 
đồng, chiếm 7,85% nợ khoanh toàn 
tỉnh và 3,91% dư nợ cho vay hộ DTTS; 
nợ quá hạn là 8.600 triệu đồng, chiếm 
1,04% so với tổng dư nợ.

Thời gian qua, chính sách tín dụng 
cho vay phát triển sản xuất đã tập trung 
hướng đến các đối tượng là người DTTS 
ở vùng đặc biệt khó khăn. Theo ông, 
chính sách này có thực sự mở thêm cơ 
hội cho người dân ở các huyện miền núi 
vươn lên thoát nghèo?  

Trả lời: Hiện nay, trong số những cái 

thiếu của đồng bào, nhất là ở những 
vùng đặc biệt khó khăn là thiếu kiến 
thức, thị trường tiêu thụ sản phẩm và 
thiếu vốn sản xuất. Ba vấn đề này cần 
được giải quyết một cách đồng bộ, 
trong đó vốn tín dụng là nội dung quan 
trọng. Chính sách tín dụng cho vay phát 
triển sản xuất đã tạo điều kiện và cơ hội 
cho người dân tiếp cận nguồn lực phát 
triển, sản xuất hàng hóa.

Thực tế cho thấy, nơi nào có dòng 
tiền luân chuyển thì nơi đó phát triển 
và mức độ luân chuyển càng cao, càng 
hiệu quả và nó đơn thuần không chỉ 
là đồng vốn mà chính là dần tạo được 
sự thay đổi trong tư duy của người dân 
trong sản xuất, đời sống, hạn chế dần 
sự trông chờ, bao cấp từ các chính sách 
của Nhà nước. Đây là một chủ trương 
đúng đắn cần được mở rộng và phát 
huy trong giai đoạn tới.

Cán bộ NHCSXH có vai trò như thế 
nào trong việc giúp hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách tại vùng cao, vùng đặc 
biệt khó khăn trong việc sử dụng đồng 
vốn vay? Như chúng ta đã từng thấy, có 
trường hợp vay vốn rồi mang về chẳng 
biết sử dụng vào đâu, bỏ vào ống tre, ống 
nứa để cất giữ, rồi sau đó tiền bị hỏng do 
mối mọt và mắc nợ Nhà nước. Ý kiến của 
ông về vấn đề này.

Trả lời: Thực hiện chính sách tín 
dụng cho vùng đặc biệt khó khăn đòi 
hỏi những yêu cầu riêng, cần sự cụ 
thể cầm tay chỉ việc, cần sự kiên trì 
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và tận tụy của cán bộ tín dụng trong 
hướng dẫn, giúp đỡ cho người dân. 
Nhưng, NHCSXH đã thực hiện cho vay 
đến từng hộ gia đình, thông qua hình 
thức ủy thác qua các tổ chức chính trị 
- xã hội. Mỗi hộ gia đình đều được lên 
phương án sản xuất sao cho hiệu quả, 
có kiểm tra, giám sát, có trao đổi kinh 
nghiệm làm ăn giữa các hộ, nhóm hộ 
nghèo kết hợp với tập huấn nâng cao 
kiến thức, trình độ.

Câu chuyện “vay tiền về bỏ ống tre” 
từ rất lâu rồi, giờ không còn nữa, nhưng 
rõ ràng đối với hộ nghèo mà cho vay 
vốn không có những hướng dẫn, kiểm 
tra cụ thể thì người dân tiến hành sẽ có 
nhiều khó khăn, có thể thất thoát, rủi 
ro. Hơn ai hết cán bộ tín dụng NHCSXH 
phải là người theo sát hộ vay để giúp 
bà con làm tốt hơn, sử dụng hiệu quả 
hơn đồng vốn vay.

Ông có thể cho biết những khó khăn, 
vướng mắc hiện nay trong quá trình thực 
hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng 
bào DTTS là gì?

Trả lời: Bên cạnh những mặt tích cực, 
việc cho đồng bào DTTS vay vốn hiện 
nay vẫn còn những khó khăn, vướng 
mắc, tôi có thể đưa ra 5 tồn tại:  

Thứ nhất, do có nhiều chính sách 
cho vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, nên sự kết nối giữa các 
chính sách còn khó khăn. Một số chính 
sách áp dụng chung trên toàn quốc, 
nên chưa phù hợp các loại đối tượng, 
nhất là về điều kiện vay vốn, định mức 
và lãi suất vay.

Thứ hai, chưa rõ trách nhiệm chủ trì 
và phối hợp giữa các cơ quan chuyên 
môn (khuyến công, nông, lâm, ngư...) 
trong việc thực hiện trách nhiệm dạy 
nghề,  hướng dẫn, tập huấn chuyển 
giao KHKT đối với các hộ vay vốn, nên 
hiệu quả sử dụng vốn vay còn hạn chế, 
tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Thứ ba, công tác thông tin, tuyên 
truyền về chính sách tín dụng hộ 
nghèo chưa thường xuyên, hiệu quả 
chưa cao. Công tác phối hợp tuyên 
truyền vận động vay vốn, phổ biến 
mục đích, yêu cầu sử dụng vốn vay, 
ý nghĩa, tác dụng và tính ưu đãi của 
từng dòng vốn vay đối với hộ nghèo, 

hộ cận nghèo... còn hạn chế, thậm 
chí chưa rõ vai trò cơ quan tổ chức 
chủ trì, phối hợp.

Thứ tư, tuy NHCSXH và các tổ chức 
nhận ủy thác đã rất cố gắng trong 
quản lý, kiểm tra hoạt động vay vốn, 
nhưng tại các địa phương vẫn có 
tình trạng nợ quá hạn cần phải xử lý 
ngay; việc thu hồi nợ rất khó khăn; 
phần lớn các hộ được vay nhiều 
nguồn khác nhau, thời hạn vay, trả 
nợ khác nhau, có khi cùng một thời 
gian phải trả nhiều khoản vay; đến 

thời hạn trả nợ, nhưng chưa đến 
vụ thu hoạch hoặc gia súc, gia cầm 
chưa bán được.

Thứ năm, đa số hộ nghèo DTTS có 
trình độ học vấn thấp, chưa biết cách 
làm ăn, chưa biết áp dụng KHKT vào 
sản xuất, sử dụng vốn vay chưa hiệu 
quả; thời tiết, khí hậu diễn biến phức 
tạp, dịch bệnh thường xảy ra, hộ vay 
vốn đầu tư phát triển cây trồng, vật 
nuôi dễ phát sinh rủi ro, thiệt hại, khó 
trả nợ gốc, lãi khi mất mùa, bị thiên 
tai, dịch bệnh. Mô hình hộ nghèo, hộ 
cận nghèo DTTS vay vốn hiệu quả, 
thoát nghèo và thoát nghèo bền vững, 

Nhiều mô hình SXKD là đồng bào DTTS vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, từng bước vươn 
lên thoát nghèo

trở thành hộ khá, hộ giàu còn ít cả số 
lượng và mô hình.

Để nâng cao hiệu quả chính sách 
tín dụng, Hội đồng Dân tộc của Quốc 
hội sẽ tiếp tục kiến nghị và cùng các 
cơ quan có liên quan, nhất là NHCSXH 
tiến hành rà soát lại các quy định về 
chính sách sao cho phù hợp hơn, 
hợp nhất lại cũng như loại bỏ một 
số chính sách không còn phù hợp; 
đơn giản hóa thủ tục, quy trình cho 
vay, tăng định mức, thời gian vay và 
nhất là cần có quy định chính sách 

tín dụng phù hợp với điều kiện từng 
vùng, chẳng hạn cho vùng Tây Bắc, 
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ vì các nhu 
cầu và mức độ tiếp nhận người dân ở 
các nơi này có khác nhau. Xây dựng, 
điều chỉnh các quy định về công tác 
chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan 
chức năng có liên quan sao cho đồng 
bộ, thống nhất, gắn kết được công tác 
đào tạo, dạy nghề với việc vay vốn của 
người dân và thúc đẩy công tác thông 
tin, tuyên truyền, tổng kết các bài học 
kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng 
các mô hình.

văN THăNg thực hiện
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Đồng hành cùng người dân nghèo ở dải đất hẹp miền Trung mới đó mà đã qua 13 năm, NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã và 
đang phát huy vai trò làm “bà đỡ” của mình. Dù ở đồng bằng hay miền núi xa xôi cứ “đâu cần tín dụng có, đâu khó có tín 
dụng”. Chính những đồng vốn ưu đãi nhân văn này đã đem đến niềm vui lớn cho người dân nơi đây.

Đồng vốn nối những bờ Vui

Việc bình xét đúng đối tượng vay vốn là công việc quan trọng của  các 
Tổ tiết kiệm và vay vốn

Sau 13 năm hoạt động, NHCSXH tỉnh Quảng Bình 
đã giúp hàng nghìn hộ gia đình thoát nghèo, góp 
phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 

sinh xã hội cho người dân nghèo miền Trung. Với mạng 
lưới hoạt động phủ kín đến tận bản, làng, thôn, xóm, 
NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã tạo nên một cơ chế cho vay 
đặc thù đem vốn ưu đãi đến tận tay hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo các đối tượng chính sách ở 
vùng sâu, vùng xa với chi phí thấp và hiệu quả sử dụng 
vốn cao nhất.

Tính đến hết tháng 3/2016, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh 
Quảng Bình đạt 2.375 tỷ đồng, với 113.286 hộ đang còn 
dư nợ. Thu hút và tạo việc làm cho 281.299 lao động; gần  
52.299 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được 
vay vốn học tập; xây dựng được 94.982 công trình nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây mới và sửa chữa 
5.189 căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng 943 chòi, nhà ở 
phòng tránh lũ...

Phóng sự ảnh của HiềN lƯƠNg sẽ phản ánh thực tế 
đồng vốn tín dụng chính sách ở Quảng Bình.  
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Gia đình ông Đặng Xuân Tân ở thôn Tiền Tiến, xã Quảng 
Châu, huyện Quảng Trạch vay 50 triệu đồng đầu tư vào mô 
hình kinh tế tổng hợp VAC là trồng rừng keo, cao su, nuôi 
ong, vịt, ngan với diện tích trên 6ha

“Nhờ nguồn thu nhập từ trồng rừng và chăn nuôi, kinh 
tế gia đình ngày càng vững chắc, thoát nghèo bền 
vững”, ông Đặng Xuân Tân tâm sự

Cùng địa chỉ với ông Tân, có gia đình ông Đàm Văn Hảo vay 30 
triệu đồng về nuôi bò sinh sản mang lại cho gia đình ông cơ hội 
thoát nghèo, vươn lên làm giàu



Số 75 www.vbsp.org.vn14

Hộ bà Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP Đồng 
Hới sử dụng vốn vay ưu đãi 30 triệu đồng để duy trì và phát 
triển nghề truyền thống chế biến nước mắm, ruốc

Hợp tác xã nón lá Mỹ Trạch của chị Nguyễn Thị Vân vay 
NHCSXH 150 triệu đồng từ chương trình tín dụng giải quyết 
việc làm để giúp chị em hoàn cảnh khó khăn trong xã Mỹ 
Trạch, huyện Bố Trạch có việc làm, thu nhập ổn định và gìn giữ 
được nghề truyền thống

Gia đình chị Võ Thị Hoàn ở thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh, huyện 
Quảng Ninh vay vốn xây chòi tránh lũ. “Thay vì nơm nớp lo sợ 
mỗi khi mùa mưa lũ về, nay xây được nhà vững chắc, gia đình 
tôi có thể yên tâm an cư lạc nghiệp”, chị Hoàn thổ lộ

Với 20 triệu đồng vốn ưu đãi vay, gia đình chị Nguyễn Thị Lược 
ở thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh trồng ngô lai
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Chòi tránh lũ cũng giúp nhiều gia đình ở vùng rốn lũ huyện 
Minh Hóa yên tâm hơn mỗi khi lũ về

Bà con vay vốn NHCSXH xây bể chứa nước sạch, đảm bảo vệ 
sinh sạch sẽ
 

Vốn vay giải quyết việc làm còn giúp bà con đầu tư phát triển mô hình nuôi tôm ven biển, làm giàu ngay trên quê hương
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NHCSXH NHÌN Từ GóC ĐỘ VĂN HóA
Việc NHCSXH ra đời đồng nghĩa với việc hình thành sản phẩm văn hóa kiến tạo vật chất, sản phẩm ấy đã và đang tiếp 

tục đem lại những giá trị vật chất và tinh thần không những cho người dân mà còn mang tính văn hóa đặc trưng của dân 
tộc Việt Nam

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội 
luôn là sự quan tâm của Nhà 
nước ở mọi quốc gia nói chung 

và Việt Nam nói riêng, do hậu quả của 
chiến tranh nên sau khi đất nước hoàn 
toàn độc lập và thống nhất đã nảy sinh 
ra rất nhiều vấn đề xã hội cần phải khắc 
phục và giải quyết. Có nhiều phương 
thức để giải quyết các chính sách xã hội 
của Nhà nước.

Trong đó, NHCSXH là công cụ đòn bẩy 
kinh tế rất quan trọng mà Việt Nam đã 
và đang sử dụng để bảo đảm nguồn tài 
chính thực hiện chính sách xã hội, giúp 

các đối tượng chính sách ở vùng sâu, 
vùng xa, các gia đình có công với cách 
mạng, các hộ gia đình nghèo, các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ học phí để 
giúp sinh viên nghèo có điều kiện học 
tập (đại học, cao đẳng, học nghề...).

Dưới góc nhìn văn hóa thì việc 
NHCSXH từ khi được thành lập theo 
Quyết định 131 năm 2002 của Thủ 
tướng Chính phủ cho đến nay hoạt 
động được hơn 13 năm, đã và đang 
đem lại những giá trị thiết thực, hiệu 
quả trong việc giải quyết các vấn đề 
xã hội, giúp cho các đối tượng chính 

sách được tiếp cận với nguồn vốn tín 
dụng ưu đãi để có điều kiện vươn lên 
thoát nghèo, cải thiện đời sống, có 
điều kiện học tập nâng cao trình độ.

Điều đó cho thấy, thực tiễn hoạt 
động của NHCSXH đã góp phần tạo 
nên các giá trị cả về vật chất và tinh 
thần cho người dân thuộc các đối 
tượng chính sách.

Những đóng góp tích cực từ hoạt 
động của NHCSXH đã thể hiện rõ 
chủ trương, đường lối chính sách 
đúng đắn của Đảng và Nhà nước là 
phù hợp với truyền thống văn hóa 

Cán bộ NHCSXH đang tuyên truyền các chính sách 
tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến người dân 



Số 75www.vbsp.org.vn 17

Việt, đồng thời cũng phản ánh thực 
tiễn và xu hướng tiến bộ trong việc 
giải quyết các vấn đề xã hội “cho 
người dân cái cần câu, chứ không 
cho con cá”.

Từ cơ sở nhìn nhận các giá trị mang 
lại từ hoạt động của NHCSXH để làm 
tiền đề minh chứng cho những giá trị 
cốt lõi mang tính thực tiễn nhân văn 
mà các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Các giá trị thiết thực và cụ thể đó 
đã làm thay đổi đáng kể diện mạo 
của các đối tượng chính sách sau khi 
tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi 
từ NHCSXH để phát triển sản xuất, 
thu hút và tạo việc làm, nâng cao thu 
nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn 
lên thoát nghèo, HSSV có hoàn cảnh 
khó khăn được tiếp tục đi học trở 
thành những người hữu ích cho cộng 
đồng, xã hội.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới 

hội nhập và phát triển, Đảng và Nhà 
nước đang triển khai thực thiện các 
chủ trương, chính sách nhằm giảm 
nghèo bền vững cho các đối tượng 
chính sách, người dân tại vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, hải đảo...

Để các đối tượng chính sách có 
cuộc sống sung túc, con cái được 
học hành đầy đủ thì một trong 
những công cụ đang phát huy tốt, 
mang lại hiệu quả đó là hoạt động 
của NHCSXH. Với phương châm hoạt 
động không vì mục đích lợi nhuận, 
được Nhà nước bảo đảm khả năng 
thanh toán đã thể hiện tính nhân 
văn, giá trị văn hóa của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa.

NHCSXH là một trong những công 
cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước 
nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và đối tượng chính sách có điều kiện 
tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát 
triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao 

thu nhập, cải thiện điều kiện sống, 
vươn lên thoát nghèo.

Theo đó, góp phần thực hiện chính 
sách phát triển kinh tế gắn liền với 
giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, 
vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - 
dân chủ - công bằng - văn minh.

Như vậy, việc NHCSXH ra đời đồng 
nghĩa với việc hình thành sản phẩm 
văn hóa kiến tạo vật chất, sản phẩm 
ấy đã và đang tiếp tục đem lại những 
giá trị vật chất và tinh thần không 
những cho người dân mà còn mang 
tính văn hóa đặc trưng của dân tộc 
Việt Nam.

Với ý nghĩa đó, bài viết hướng đến 
việc duy trì, bảo tồn, phát huy và làm 
phong phú hơn nữa những giá trị 
văn hóa từ thực tiễn các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước đã 
góp phần cải thiện đời sống các đối 
tượng chính sách ở nước ta.

Bài và ảnh TiếN đứC

Những mô hình làm ăn hiệu quả từ đồng vốn ưu đãi
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Đẩy mạnh ứng dụng
CôNG NGHỆ THôNG TIN VÀO CôNG TÁC CHUYêN MôN

Triển khai ứng dụng hệ thống Intellect Core Banking trong toàn hệ thống NHCSXH đã giúp cho hoạt động nghiệp vụ 
chuyên môn được nâng tầm chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Dữ liệu thông tin được kết nối từ cơ sở đến Trung ương đã góp 
phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của tín dụng chính sách. 

Năm 2015 và Qúy I/2016 được 
ghi nhận là năm đánh dấu 
bước tiến mới của NHCSXH 

tỉnh Gia Lai trong thực hiện dự án 
hiện đại hóa tin học, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, nhằm 
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt 
động từ Hội sở tỉnh đến các điểm giao 
dịch xã, phường, thị trấn. Thời gian 
qua, NHCSXH tỉnh Gia Lai đã trang 
bị đầy đủ thiết bị tin học, hệ thống 
mạng wifi, camera cho các đơn vị trực 
thuộc; đảm bảo mọi hoạt động trong 
công tác chuyên môn, phục vụ cho 
giao dịch xã cũng như đáp ứng tốt các 
giao dịch trên hệ thống phần mềm 
Intellect Core Banking. Song song với 

công tác trang bị máy móc, chi nhánh 
cũng thường xuyên tổ chức các đợt 
tập huấn nghiệp vụ tại Hội sở tỉnh, 
cử cán bộ Phòng Tin học trực tiếp 
kiểm tra các đơn vị trực thuộc, hỗ trợ, 
hướng dẫn thao tác nghiệp vụ trên hệ 
thống Intellect Online, Offline, thông 
tin báo cáo mới, cài đặt chương 
trình Antivirus Symantec Endpoint 
Protection trên tất cả các máy tính; 
kịp thời giải đáp các vướng mắc về 
hệ thống Intellect, đôn đốc các đơn 
vị thực hiện tốt công việc phát sinh 
hàng ngày, chấp hành nghiêm việc 
hạch toán trên hệ thống, các tài 
khoản trung gian, đăng ký thông 
tin khách hàng, món vay; thực hiện 

đóng quỹ, đóng Pos cuối ngày, cuối 
tháng đúng quy trình và thời gian 
quy định.

Kể từ khi chuyển sang hệ thống 
Intellect Core Banking, tất cả lịch 
trình hoạt động tại 222 Điểm giao 
dịch tại xã trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai đã được kết nối với hệ thống 
máy chủ. Đến ngày giao dịch cố 
định, cán bộ tín dụng tại đơn vị cơ 
sở chỉ cần thao tác xuất file đúng 
mã, truyền nhận file tự động như 
file Offline, báo cáo cuối ngày, văn 
bản. Toàn bộ hoạt động giao dịch 
xã được cập nhật liên tục, chính 
xác và chuyển tải thông tin kịp thời 
đến máy chủ hội sở cấp tỉnh, cấp 
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Trung ương. Trưởng phòng Tin học 
NHCSXH tỉnh Gia Lai, Phan Quang 
cho biết: Trước năm 2014, chúng tôi 
chủ yếu sử dụng phần mềm kế toán 
Foxpro nên vẫn còn hạn chế về hiệu 
quả hoạt động và không mang tính 
tổng thể. Sau 2 năm triển khai hệ 
thống Intellect Core Banking, một 
điều có thể nhận thấy rõ nét là quy 
mô dữ liệu tập trung hơn, mọi hoạt 
động kết nối đảm bảo độ chính xác, 
ổn định từ cơ sở đến máy chủ trung 
tâm, góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu 
quả hoạt động của đơn vị.

Thông qua hoạt động thực tiễn, 
NHCSXH tỉnh Gia Lai đã triển khai 
cập nhật các chương trình do Trung 
tâm Công nghệ thông tin cung 
cấp như: Chương trình Thông tin 
báo cáo Golive, Thông tin báo cáo 
mới, Intellect Offline cho các đơn 
vị trực thuộc đồng thời phát triển 
thêm các ứng dụng phục vụ cho 

công tác chuyên môn, thành lập 
Website diễn đàn nội bộ trao đổi 
thông tin nghiệp vụ. Nổi bật nhất 
là sáng kiến cải tiến kỹ thuật phần 
mềm “Thông tin báo cáo Gia Lai” đã 
được Hội đồng Khoa học NHCSXH 
công nhận là sáng kiến cấp cơ sở, 
dẫn đầu hệ thống trong năm 2015. 
Xuất phát từ nhu cầu báo cáo chi 
tiết biến động của các chi tiêu tín 
dụng trong ngày/tháng/năm, việc 
cân đối số liệu và điện báo đồng bộ 
từ trung tâm công nghệ thông tin 
còn gặp vướng mắc, mất thời gian, 
ảnh hướng đến công tác chỉ đạo, 
điều hành của Ban lãnh đạo chi 
nhánh. Do đó, phần mềm “Thông 
tin báo cáo Gia Lai” đã được cải 
tiến với nhiều tính năng vượt trội, 
dễ thao tác sử dụng, người sử dụng 
chủ động khai thác số liệu phục vụ 
Ban lãnh đạo Chi nhánh và Phòng 
giao dịch trong quá trình theo dõi 

sự biến động của các chi tiêu tín 
dụng về số liệu đã thực hiện so 
với kế hoạch, so với tháng trước/
năm trước. Ở thời điểm hiện nay, 
phần mềm “Thông tin báo cáo Gia 
Lai” đã được áp dụng rộng rãi tại 
Hội sở chi nhánh, các Phòng giao 
dịch và sẽ được phát triển bổ sung 
nhiều tính năng mới để hỗ trợ 
công tác nghiệp vụ, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu phát sinh. Bên cạnh 
đó, Phòng Tin học đã ra mắt Ebook 
“Sổ tay nghiệp vụ NHCSXH tỉnh 
Gia Lai”, đây được xem là cẩm nang 
mở dành cho cán bộ đáp ứng nhu 
cầu tham khảo, hỗ trợ liên quan 
đến ứng dụng tin học phục vụ tra 
cứu quy trình nghiệp vụ vận hành 
Intellect (online, offline); đào tạo 
nghiệp vụ; bộ thủ tục giải quyết 
công việc của ngân hàng chính 
sách; thủ thuật tin học... 

Bài và ảnh sƠN CA

NHCSXH nhận giải thưởng của Celent
NHCSXH vừa vinh dự là 1 trong 3 ngân 

hàng trên thế giới được Công ty Nghiên 
cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp 
dịch vụ tài chính toàn cầu - Celent 
lựa chọn để trao giải “Mô hình ngân 
hàng chuyển đổi hệ thống CNTT thành 
công 2015” nhờ những sáng kiến trong 
chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống 
Ngân hàng lõi (Corebanking).

Nhằm hiện đại hóa hệ thống 
công nghệ thông tin, NHCSXH 
đã chọn công nghệ lõi Intellect 

(nền tảng Core Banking) để quản lý có 
hiệu quả các chương trình tín dụng 
chính sách và giám sát các hoạt động 
trải rộng khắp đất nước. Công nghệ lõi 
được triển khai tại một trung tâm dữ 
liệu tập trung và cho phép toàn bộ 692 
chi nhánh cấp tỉnh và phòng giao dịch 
cấp huyện của NHCSXH trên toàn quốc 
truy cập. Mô hình chia sẻ dữ liệu này đã 
giúp giảm đáng kể tổng chi phí quản lý NHCSXH triển khai đào tạo sử dụng các ứng dụng Core Banking
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hệ thống thông tin.
Điểm quan trọng nhất của giải pháp 

Core Banking tại NHCSXH là Hệ thống 
ngoại tuyến (offline), một ứng dụng 
trên máy tính xách tay có thể truy cập 
thông qua trình duyệt và có chức năng 
tương đương với một nền tảng ứng 
dụng cho nhân viên giao dịch, cho 
phép NHCSXH hỗ trợ hoạt động tại 
khoảng 11 nghìn Điểm giao dịch xã và 
giúp ngân hàng quản lý hơn 9,3 triệu 
hộ vay, hơn 9,2 triệu tài khoản và gần 9 
triệu khoản vay.

Bên cạnh đó, công nghệ lõi còn hỗ trợ 
cung cấp hàng loạt báo cáo thông tin 
theo yêu cầu, giúp NHCSXH quản lý được 
hoạt động trên quy mô lớn và rải rác.

Ngoài ra, một khía cạnh độc đáo khác 
của nền tảng CNTT mới tại NHCSXH là 
việc tự động lập lịch đến hạn cho vay 
dựa trên lịch giao dịch xã của NHCSXH 
tại một địa phương cụ thể, thuận tiện 
cho hộ vay trả nợ và ngân hàng thu nợ. 

Máy tính xách tay sử dụng trong giao 
dịch xã được đồng bộ với hệ thống máy 
chủ dựa trên lịch giao dịch xã cố định.

Công nghệ do NHCSXH triển khai 
đã đáp ứng được nhu cầu của những 
khách hàng trước đây chưa được tiếp 
cận đến các dịch vụ ngân hàng tại khu 
vực nông thôn của Việt Nam, đặt khái 
niệm mới cho cụm từ “ngân hàng lưu 
động” (với mô hình quản lý thông tin tại 
Điểm giao dịch xã), ông James O’Neill - 
chuyên gia phân tích cao cấp tại Celent 
nói và cho biết thêm: “Khả năng thực 
hiện các giao dịch ngoại tuyến qua máy 
tính xách tay của nền tảng ngân hàng 
lõi Intellect chính là chìa khóa để phát 
triển các dịch vụ tài chính vi mô của 
NHCSXH tại các vùng nông thôn”.

Theo Phó Tổng Giám đốc Hoàng 
Minh Tế - Trưởng Ban Dự án hiện đại 
hóa CNTT tại NHCSXH, là ngân hàng 
đặc thù hoạt động vì mục tiêu góp 
phần giảm nghèo và bảo đảm an sinh 

xã hội, NHCSXH cần một giải pháp 
Ngân hàng lõi tập trung, mạnh mẽ và 
có khả năng mở rộng để phát huy tín 
dụng chính sách và tài chính vi mô ở 
Việt Nam. Do đó, giải pháp Intellect sẽ 
giúp NHCSXH đi đúng tiến trình chuyển 
đổi theo hướng hoạt động hiệu quả và 
tự vững về tài chính. Công nghệ Ngân 
hàng lõi của Intellect đã tạo ra khung 
công nghệ để phục vụ cho tất cả các 
yêu cầu của ngân hàng và hỗ trợ những 
kế hoạch về đa dạng hóa và mở rộng 
hoạt động trong tương lai.

Được biết, Celent là công ty toàn cầu 
chuyên nghiên cứu và tư vấn cho các 
tổ chức tài chính xây dựng chiến lược 
toàn diện về kinh doanh và công nghệ. 
Celent tổ chức trao giải “Mô hình ngân 
hàng thường niên” cho các mô hình sử 
dụng công nghệ thành công trên các 
lĩnh vực khác nhau có tác động lớn đến 
thành công của hệ thống ngân hàng. 

MiNH Hà dịch 

Giúp dân vùng “tâm hạn” Phước Trung có nước sạch sử dụng
Hơn 1 năm nay, nắng hạn kéo dài nên tình trạng thiếu nước ở xã miền núi Phước Trung, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) ngày 

càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương. Bên cạnh nỗi lo đói giáp hạt 
thì khao khát có được nguồn nước sinh hoạt ổn định để sử dụng là mong mỏi lớn nhất của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Phước Trung là xã thường xuyên 
xảy ra tình trạng thiếu nước sinh 
hoạt trong mùa khô hạn. Toàn 

xã có 4 thôn với 2.512 nhân khẩu, chủ 
yếu là đồng bào dân tộc Raglai. Những 
năm gần đây, nắng hạn kéo dài, nguồn 
nước sinh hoạt và nước cho sản xuất, 
chăn nuôi trên địa bàn trở nên khan 
hiếm. Ngay từ đầu năm nay, UBND xã 
đã huy động lực lượng nạo vét 30 hố 
giữa lòng suối và đào thêm 3 cái mới 
tìm mạch nước; sửa chữa 16 bể công 
cộng và khoan thêm 14 giếng ngầm 
cho người dân có nguồn nước dự trữ 
để phục vụ sản xuất, chăn nuôi.

Riêng nước cho sinh hoạt thì đã 
có công trình cấp nước Phước Trung 

được Nhà nước đầu tư 17 tỷ đồng, 
hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 
tháng 7/2015, phủ kín đường ống dẫn 
nước về 4/4 thôn của xã, cơ bản đáp 

ứng yêu cầu sử dụng nước sinh hoạt 
của bà con địa phương. Thế nhưng, 
việc dẫn nước đến từng nhà dân đang 
gặp khó khăn. Hiện toàn xã chỉ có 165 
hộ sử dụng nguồn nước từ nhà máy 
cung cấp, đạt tỷ lệ 29,67%. Lý giải 
vì sao đã có đường ống nước về tận 
thôn nhưng tới hơn 2/3 số hộ trong 
xã vẫn không sử dụng được, lãnh đạo 
UBND xã Phước Trung cho biết: Từ khi 
có hệ thống nước sinh hoạt do nhà 
máy cung cấp, bà con ai nấy đều phấn 
khởi. Các hộ có điều kiện kinh tế, hộ 
trung bình thì nhanh chóng đấu nối 
đồng hồ để có nước sử dụng, còn lại 
284 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo vì 
một lý do không đủ kinh phí đấu nối 
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Chị Kator Thị Quý ở thôn Rã Trên sử dụng vốn vay ưu đãi để lắp đặt đường ống dẫn nước sạch về sinh hoạt 

đồng hồ nên vẫn còn tình trạng mua 
nước với giá đắt đỏ 1.000 đồng/bình 
(20 lít), cứ 3 bình nước mua như vậy là 
bằng giá 1 khối nước máy.

Trước khó khăn của người dân, 
NHCSXH đã cho vay vốn ưu đãi từ 
chương trình tín dụng NS&VSMTNT 
khi các hộ có nhu cầu với mức vay tối 
đa 6 triệu đồng/công trình/hộ, thời 
hạn cho vay đến 5 năm, lãi suất ưu đãi. 
Từ tháng 10/2015 đến nay, NHCSXH 
huyện Bác Ái đã giải ngân cho 140 hộ 
tại xã có nhu cầu được vay vốn để lắp 
đặt đường ống dẫn nước vào nhà, tất 
cả các hộ vay đều đã làm thủ tục, ký 
hợp đồng với nhà máy nước để lắp 
đặt công trình. Hiện nay, nhà máy 
nước Phước Trung đã lắp đặt đường 
ống nước đợt đầu cho hơn 70 hộ vay 
vốn từ NHCSXH có nguồn nước sinh 
hoạt sử dụng, số hộ còn lại đang chờ 

thi công đến hết quý II/2016.
Là một trong những hộ gia đình vay 

vốn ưu đãi để lắp đặt nước máy sử 
dụng, chị Kator Thị Quý ở thôn Rã Trên, 
cho hay: “Cũng nhờ NHCSXH cho vay 
vốn kịp thời, tôi lắp đặt đồng hồ nước 
hết gần 1,2 triệu đồng, đến nay đã sử 
dụng được 2 tháng. Cước tiền nước 
tháng trước chỉ 40.000 nghìn đồng, 
tiết kiệm gấp nhiều lần so với trước 
đây phải mua nước lẻ từng bình”. Còn 
chị Chamaléa Thị Đuống ở thôn Tham 
Dú, cho hay: “Gia đình mình vay 12 triệu 
đồng vừa để lắp đặt hệ thống nước sinh 
hoạt, vừa xây nhà vệ sinh. Nhờ sự quan 
tâm đầu tư nhà máy nước của tỉnh, lại 
có thêm vốn vay ưu đãi từ NHCSXH nên 
mình và nhiều gia đình trong thôn rất 
phấn khởi vì từ nay đã có nguồn nước 
chất lượng để sử dụng, đảm bảo sức 
khỏe và vệ sinh môi trường”.

Giám đốc NHCSXH huyện Bác Ái, 
Châu Văn Vé cho biết: “NHCSXH sẵn 
sàng đáp ứng nhu cầu của bà con vay 
vốn chương trình tín dụng NS&VSMT-
NT tại xã Phước Trung nói riêng và 
các xã khác trong toàn huyện nói 
chung để lắp đặt hệ thống dẫn nước 
sạch về nhà để dùng. Với mục đích 
phát huy tối đa hiệu quả cung cấp 
nước sạch từ công trình cấp nước do 
Nhà nước đầu tư, phục vụ nhân dân 
sinh hoạt, chúng tôi đề nghị chính 
quyền địa phương và các hội, đoàn 
thể tiếp tục tuyên truyền cho nhân 
dân địa phương biết được chính sách 
cho vay ưu đãi của NHCSXH nhằm 
hỗ trợ cho những hộ khó khăn, góp 
phần thực hiện các tiêu chí về môi 
trường trong xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn”.

Bài và ảnh diễM My
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NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đang 
tiến hành rà soát, xác định 
đối tượng vay vốn bị thiệt 

hại do hạn mặn để có hướng xử lý, 
hỗ trợ. Giám đốc NHCSXH tỉnh Sóc 
Trăng, Dương Đình Lạng cho biết, 
những công việc trên là nhằm thực 
hiện Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước 
về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại do 
hạn hán, xâm nhập mặn và khôi phục 
sản xuất tại các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long...

rà soáT MứC độ THiệT Hại
Do nắng hạn, xâm nhập mặn, toàn 

tỉnh Sóc Trăng có 19.415ha sản xuất 
nông nghiệp bị thiệt hại (trong đó 
có 12.605ha lúa; 6.705ha mía; 93ha 
hoa màu); có 47.237 hộ thiếu nước 
sinh hoạt.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Sóc Trăng, 
Dương Đình Lạng cho biết, đơn vị 
đã chỉ đạo NHCSXH các huyện thực 
hiện thống kê thiệt hại do hạn mặn 
gây ra. Các Phòng giao dịch đang 
tích cực phối hợp với 4 hội, đoàn thể 
nhận ủy thác, Chủ tịch UBND các xã, 
Tổ tiết kiệm và vay vốn nắm và rà soát 
đối tượng vay vốn có diện tích bị ảnh 
hưởng bởi hạn mặn để xử lý nợ rủi ro 
cho dân. Cụ thể, địa phương sẽ tiến 
hành họp Tổ tiết kiệm và vay vốn, 

bình xét dân chủ để ngân hàng có cơ 
sở đề nghị khoanh nợ.

Ông Nguyễn Văn Út - Tổ trưởng 
Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Nguyễn 
Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung 
thông tin: “Theo khảo sát ban đầu, 
trong tổ có 13 hộ vay vốn NHCSXH để 
trồng mía, trong đó có 10 hộ bị thiệt 
hại từ 40% - 70%. Sau khi rà soát, sẽ 
tiến hành họp tổ để xác định cụ thể về 
diện tích, mức độ thiệt hại...”.

Theo lãnh đạo NHCSXH huyện Cù 
Lao Dung, sau khi nhận được danh 
sách chính thức từ các xã, cán bộ của 
ngân hàng sẽ đến địa phương để 
thẩm định, lập biên bản xác định mức 
độ thiệt hại để có hướng giải quyết, 
đảm bảo công khai và minh bạch. 
Trong thời gian khoanh nợ sẽ không 
tính lãi cho các hộ được khoanh.

xeM xéT Tái đầu TƯ sảN xuấT

Cũng theo ông Nguyễn Phúc 
Nguyên, đối với các hộ bị thiệt hại 
được xử lý  khoanh nợ, nếu có phương 
án sản xuất phù hợp, ngân hàng sẵn 
sàng tái đầu tư, xem xét cho vay trong 
hạn mức quy định.

“Với tổng nguồn vốn đã có và đang 
tiếp tục đề nghị Trung ương, trong quý 
II này các địa phương phải hoàn thành 
rà soát để xử lý, hỗ trợ vốn cho dân 
tái đầu tư phát triển sản xuất. Ngành 
nông nghiệp cần phải có phương án 
cho người dân nuôi, trồng cây gì, con 
gì sau hạn mặn và ngân hàng sẽ xem 
xét để đầu tư nguồn vốn”, Giám đốc 
NHCSXH tỉnh cho biết thêm.

Nói về giải pháp lâu dài để sử dụng 
nguồn vốn hiệu quả trước tình hình 
nắng hạn, xâm nhập mặn còn diễn 
biến phức tạp, ông Lạng đề xuất: 
“Chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh 
định hướng tổ chức sản xuất hướng 
ra biển. Cụ thể là đề nghị Chính phủ 
cho Sóc Trăng làm thí điểm đội tàu, 
tổ chức đánh bắt xa bờ để tạo điều 
kiện cho lao động hộ đồng bào dân 
tộc Khmer, hộ nghèo, gia đình chính 
sách có diện tích bị thiệt hại làm công 
nhân trên con tàu đó, nhằm ổn định 
cuộc sống”.

Bài và ảnh CHÚC ly

Tính đến hết tháng 4/2016, qua rà 
soát ban đầu, NHCSXH tỉnh Sóc 
Trăng đang làm thủ tục để đề nghị 
xử lý cho gần 900 hộ vay vốn bị 
thiệt hại do hạn mặn với số tiền trên 
8,1 tỷ đồng, trong đó, 70% thuộc 
chương trình vay vốn hộ nghèo, còn 
lại là đối tượng khác.

Đồng hành với nông hộ vùng hạn, mặn
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Cùng bà con

Nhằm giúp bà con vùng bị thiệt hại nặng nề do đợt rét đậm, rét hại kèm mưa 
tuyết đầu năm 2016 vừa qua, NHCSXH đã nhanh chóng thực hiện đồng bộ nhiều 
biện pháp. Nhờ sự vào cuộc và đồng hành kịp thời của NHCSXH, các hộ nghèo, 
hộ chính sách đã vững tin khôi phục lại sản xuất

kHôi pHụC lại sAu đợT réT kỷ lụC
Đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa 

tuyết đầu năm qua đi, gia đình anh 
Phạm Văn Cường ở thôn Hợp Bàn, 
xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch 
(Quảng Bình) coi như “tay trắng”. Cái 
rét đã làm chết cả 2 cặp bò sinh sản 
mà gia đình anh vừa mua được từ 40 
triệu đồng vay chương trình tín dụng 
hộ cận nghèo của NHCSXH. “Cả nhà 
tôi chỉ biết trông vào ruộng vườn và 2 
cặp bò này. Mất bò là mất luôn cần câu 
cơm, không biết lấy đâu trả nợ ngân 
hàng trong kỳ tới” - anh Cường nói - 
“Bởi thế, khi NHCSXH huyện thông 
báo hỗ trợ vốn để khắc phục hậu quả 
đợt thiệt hại rét đậm vừa qua, tiếp tục 
SXKD, gia đình tôi như trút được gánh 

nặng”. Tâm trạng của anh Cường có lẽ 
cũng là tâm trạng của hơn 274 hộ dân 
bị thiệt hại với tổng số vốn lên đến 5 
tỷ đồng trong đợt rét đậm, rét hại đầu 
năm 2016 tại tỉnh Quảng Bình.

Còn tại huyện Điện Biên (Điện Biên), 
nơi có 87 hộ vay vốn ưu đãi tại NHCSXH 
bị thiệt hại với tổng số vốn vay lên tới 
2,16 tỷ đồng, thì riêng xã Thanh Luông 
có 48 hộ vay bị thiệt hại, số vốn là 1,4 
tỷ đồng. Gia đình bà Lường Thị Phóng 
ở đội 6, bị thiệt hại nặng nề nhất xã. 
“Năm 2012, gia đình tôi vay 30 triệu 
đồng mua 1 con trâu sinh sản. Sau 3 
năm chăm sóc, trâu đã đẻ ra được 2 
con nghé. Theo kế hoạch, lẽ ra 2 năm 
có lẻ tới đây, gia đình tôi sẽ bán 2 con 
trâu để trả nợ NHCSXH, nhưng đợt rét 

đậm, rét hại vừa qua đã làm chết cả 3 
con trâu của gia đình tôi mất rồi”, bà 
Phóng than thở. Thời tiết khắc nghiệt 
khiến trâu chết, lúa ngoài đồng cũng 
bị hỏng. Gia đình bà Phóng làm hồ sơ 
đề nghị NHCSXH xem xét khoanh nợ, 
giúp gia đình bà giảm áp lực về khoản 
nợ và có thêm thời gian để lao động, 
tiết kiệm trả dần vốn cho Nhà nước.

Đợt rét khủng khiếp đầu năm cũng 
gây thiệt hại nặng nề ở các huyện phía 
Tây Nghệ An. Ông Và Tồng Sự ở bản 
Huồi Mới 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong 
thuộc diện hộ nghèo, được vay vốn 

khắc phục hậu quả thiên tai

Ông Giàng A Vàng (trái) tin rằng sự quan tâm 
của chính quyền, NHCSXH cho vay vốn, gia 
đình sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn

Người dân bị thiệt hại do mưa tuyết
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30 triệu đồng. Con trâu mới mua đầu 
năm 2015 từ số tiền vay đó đang phát 
triển, dự kiến đầu năm 2016 sẽ sinh lứa 
đầu tiên, nhưng niềm hy vọng lớn đó 
của gia đình cũng không qua được đợt 
rét. “Lo lắm, gánh nợ lớn của gia đình 
chưa biết sẽ ra sao. Tiếc con trâu mới 
mua về đang béo đẹp, sắp sinh con 
đầu tiên cũng có hơn 10 triệu đồng có 
thể trả được phần nợ rồi. Thế mà giờ 
trâu chết, gia đình thực không biết sẽ 
trả nợ bằng cách nào”, ông Sự nói. Ông 
còn cho biết thêm: “May mà NHCSXH 
làm hồ sơ xử lý nợ rồi cho vay tiền tiếp 
tục làm ăn, chứ không cả nhà tay trắng 
chẳng biết phải làm sao”.

Được xem xét xử lý nợ và vay vốn 
để khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp 
tục sản xuất cũng là điều mà hộ gia 
đình ông Giàng A Vàng ở bản Háng 
Cơ, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải 
(Yên Bái) được NHCSXH và các hội, 
đoàn thể hướng dẫn thực hiện. “Tỉnh, 
huyện hướng dẫn kỹ thuật chống rét 
suốt, nhưng đợt rét đầu năm 2016 
vừa rồi khốc liệt quá, nhanh quá, nên 
con trâu nhà tôi không chịu đựng nổi. 
Con trâu này là trâu mẹ, tôi mua năm 
2010 bằng tiền vay 15 triệu chương 
trình hộ nghèo từ NHCSXH, đẻ được 
mấy lứa rồi, giúp nhà Vàng vừa có trâu 
kéo cày vừa có vốn để dành... Hy vọng 
thoát nghèo lớn nhất đặt vào con 
trâu, thì giờ chết mất rồi”.

đồNg HàNH TiN Cậy CủA 
NgƯời NgHèo

Thống kê tại 32 tỉnh bị thiệt hại 
sau đợt thiên tai có 7.341 hộ vay vốn 
NHCSXH bị thiệt hại với tổng số vốn 
vay lên đến hơn 170 tỷ đồng. Trong đó, 
có 6.988 con trâu, bò, ngựa; 1.288 con 
dê, lợn bị chết và khoảng 1.367ha hoa 
màu và 118 tấn thủy sản bị thiệt hại...

Ngay sau khi đợt rét đậm, rét hại 
kèm mưa tuyết xảy ra trên diện rộng 
đầu năm 2016 gây ảnh hưởng trực 
tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất 
và chăn nuôi của người dân các tỉnh 
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có 
thiệt hại về vốn tín dụng ưu đãi của 
NHCSXH, để chủ động giúp người 
dân khắc phục hậu quả thiên tai, theo 
ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN, 

NHCSXH đã cử các Đoàn công tác 
trực tiếp chỉ đạo các chi nhánh phối 
hợp với chính quyền, các tổ chức 
chính trị - xã hội tại địa phương và hộ 
vay vốn rà soát lập hồ sơ xử lý rủi ro 
theo quy định. Đồng thời, chuyển đủ 
vốn để các đơn vị chủ động nguồn 
vốn giải ngân giúp bà con khắc phục 
hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định 
cuộc sống.

Bên cạnh đó, NHCSXH áp dụng các 
biện pháp gia hạn nợ (kéo dài thời 
hạn trả nợ) đối với các khoản vay bị 
thiệt hại đến dưới 40%; Khoanh nợ 
tối đa đến 3 năm đối với các khoản 
vay bị thiệt hại từ 40% đến dưới 80% 
và khoanh nợ tối đa đến 5 năm đối 
với các khoản vay bị thiệt hại từ 80% 
đến 100% (trong thời gian khoanh 
nợ, khách hàng chưa phải trả nợ và 
không phải trả lãi).

Vì thế, tại Quảng Trạch - huyện chịu 
ảnh hưởng rét đậm, rét hại nặng nề 
nhất của tỉnh Quảng Bình với 120 
hộ tương ứng với số tiền gần 2,8 tỷ 
đồng, Tổ trưởng Tổ tín dụng NHCSXH 
huyện Quảng Trạch cho biết: “Các 
hộ đã rất lo lắng và băn khoăn. Tuy 
nhiên, chúng tôi đã nhanh chóng 
thống kê, rà soát mức độ thiệt hại của 
các hộ để tiến hành các thủ tục xử lý 
nợ rủi ro, đồng thời xem xét nhu cầu 
của bà con để cho vay bổ sung, cho 
vay mới, giúp bà con có nguồn vốn 
tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh, 
ổn định đời sống”.

Tại tỉnh Điện Biên, nơi có 156 hộ bị 
thiệt hại với tổng số vốn vay ưu đãi 
là 3,2 tỷ đồng, chủ yếu thiệt hại về 
trâu, bò, NHCSXH đã chủ động phối 
hợp với chính quyền địa phương, các 
hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn 
cùng hộ dân vay vốn nắm bắt kịp 
thời những thiệt hại. Căn cứ vào mức 
độ thiệt hại từng khoản vay, NHCSXH 
nơi cho vay vốn phối hợp với các 
đơn vị liên quan hướng dẫn bà con 
lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro theo 
quy định. Đồng thời, NHCSXH tỉnh 
cũng đã cử các Đoàn công tác kịp 
thời đến những địa phương bị thiệt 
hại nặng nề để trực tiếp chỉ đạo các 
đơn vị trong việc cho vay để bà con 

khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn 
định cuộc sống.

Tỉnh Nghệ An có 13 huyện, thị xã 
bị ảnh hưởng bởi đợt mưa tuyết, rét 
đậm vừa qua với 1.442 hộ dân bị thiệt 
hại, trong đó có 689 hộ vay vốn từ 
NHCSXH với số tiền gần 12,7 tỷ đồng. 
Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Nghệ An cho 
biết, ngay sau khi mưa tuyết, rét đậm 
xảy ra, đơn vị đã cử các cán bộ trực 
tiếp nắm bắt thông tin, thống kê số 
thiệt hại của các hộ dân để sớm có 
chính sách hỗ trợ; thành lập các đoàn 
kiểm tra liên ngành, lập biên bản để 
báo cáo thiệt hại. “Với chính sách hỗ 
trợ hộ vay khắc phục thiệt hại, hộ 
nghèo, hộ cận nghèo nói riêng và 
các đối tượng chính sách được vay 
vốn NHCSXH sẽ an tâm hơn để tiếp 
tục phấn đấu thoát nghèo trong thời 
gian tới”, đại diện NHCSXH tỉnh Nghệ 
An cho biết.

Còn theo Giám đốc NHCSXH tỉnh 
Yên Bái, ngay sau khi đợt rét xảy ra, 
thực hiện nghiêm túc công điện của 
Tổng Giám đốc, chi nhánh tỉnh Yên 
Bái đã triển khai phổ biến cho cấp 
ủy, chính quyền cấp xã, hội, đoàn thể 
làm ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm 
và vay vốn biết để tuyên truyền, giải 
thích rõ cho nhân dân về chủ trương 
của NHCSXH trong việc xử lý nợ rủi 
ro nói chung và trong đợt rét đậm, 
rét hại đầu năm 2016 vừa qua, tuyệt 
đối không để các trường hợp hộ vay 
vốn NHCSXH bị thiệt hại tài sản hình 
thành từ vốn vay phản ánh, khiếu nại 
do chưa được phổ biến, hướng dẫn 
đầy đủ.

Đồng thời, tiến hành rà soát lại 
tất cả các trường hợp hộ vay vốn 
NHCSXH bị thiệt hại tài sản hình 
thành từ vốn vay trong đợt rét 
đậm, rét hại đầu năm 2016, nếu 
hộ vay có nhu cầu và đủ điều kiện 
xử lý nợ bị rủi ro theo quy định thì 
hướng dẫn hộ vay và Ban quản lý 
Tổ tiết kiệm và vay vốn, hội, đoàn 
thể nhận ủy thác lập hồ sơ đề nghị 
xử lý nợ bị rủi ro theo đúng quy 
định và quy trình nghiệp vụ của 
NHCSXH.  

Bài và ảnh HoàNg CầM
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Con đường bê tông vừa mới được 
nâng cấp nhờ thực hiện chương 
trình xây dựng nông thôn mới 

đưa chúng tôi đến thăm gia đình chị 
Đoàn Thị Huyền ở xóm Hợp Trùa, xã 
Hương Minh, huyện Vũ Quang vay vốn 
ưu đãi từ chương trình tín dụng giải 
quyết việc làm để chăn nuôi lợn theo 
hình thức liên kết với doanh nghiệp. 
Trên bãi đất rộng đã được san lấp mặt 
bằng, gia đình đang tập kết vật liệu xây 
dựng để chuẩn bị xây dựng mô hình, chị 
Huyền cho biết: “Những năm gần đây, 
các gia đình ở xã Hương Minh phát triển 
mạnh mô hình chăn nuôi lợn quy mô 
vừa và nhỏ. Ấp ủ dự định đã lâu, nhưng 
bây giờ khi được NHCSXH cho vay vốn 
với lãi suất ưu đãi thì gia đình tôi mới có 
đủ điều kiện để thực hiện mong muốn 
của mình. May mắn vừa rồi là mức vay đã 
được Nhà nước nâng lên 50 triệu đồng/
lao động, vừa đủ chi phí xây chuồng, làm 
bể biogas; gia đình chỉ cần lo vốn quay 
vòng sản xuất. Quy mô chăn nuôi của 
gia đình tôi khoảng 30 con/lứa, mỗi năm 
3 lứa, dự kiến sẽ cho thu nhập khoảng 30 
triệu đồng/năm”.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Lê 
Tuấn Anh, hiện dư nợ cho vay của 
NHCSXH ủy thác qua Hội Nông dân 
cao nhất ở xã Hương Minh, trong đợt 
này xã có 3 mô hình được vay vốn giải 
quyết việc làm để tham gia Tổ hợp 
tác chăn nuôi số 4 gồm 10 thành viên 
vừa được thành lập. Mức cho vay mới 
được nâng lên đã giúp hộ vay chủ 
động hơn về nguồn đầu tư. Phát triển 
theo hướng xây dựng mô hình chăn 
nuôi liên kết với doanh nghiệp từ đầu 
vào đến đầu ra của sản phẩm, sẽ giúp 
cho các hộ vay phát huy cao hiệu quả 
nguồn vốn.

Bên cạnh đó, niềm vui cũng đến 

với các gia đình vay vốn chương trình 
tín dụng học sinh, sinh viên khi mức 
cho vay tăng từ 1.100 nghìn đồng/
người/tháng lên 1.250 nghìn đồng/
người/tháng. Gia đình anh Trần Đức 
Tú ở thôn 10, xã Phúc Trạch bày tỏ: 
“Tôi vừa được nhận số tiền vay 6,25 
triệu đồng cho 5 tháng học kỳ II của 
con trai là Trần Đức Tính hiện đang 
học trường Cao đẳng Công thương 
TP Hồ Chí Minh. Với gia đình nông 
dân thuần túy như chúng tôi, thêm 
một đồng là bớt một phần gánh 
nặng, bởi vậy với mức vay mới như 
hiện nay đã giúp gia đình tôi yên 
tâm hơn để cố gắng lo cho con học 
hành. Hy vọng với sự tiếp sức của 
chương trình cho vay HSSV có hoàn 
cảnh khó khăn, con trai tôi sẽ hoàn 
thành chương trình học tại trường 
và sau khi ra trường sẽ tìm được việc 

làm để trả nợ ngân hàng”.
Hiện nay, nhiều chương trình tín 

dụng chính sách được điều chỉnh 
theo hướng mở rộng, nâng mức 
cho vay, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh càng 
tăng thêm trách nhiệm và có cơ hội 
đồng hành hiệu quả hơn với người 
dân. Bên cạnh việc kịp thời triển 
khai các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương đến NHCSXH huyện, 
thị; chủ động phối hợp với các hội, 
đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền 
chính sách mới tới tận người dân, 
NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh còn tập trung 
thu hồi vốn đến hạn để quay vòng 
cho vay đối với các chương trình 
chưa có nguồn phân bổ mới trong 
năm như chương trình giải quyết 
việc làm, hộ gia đình sản xuất, kinh 
doanh tại vùng khó khăn, thương 
nhân miền núi tại vùng khó khăn... 

Niềm vui nhân đôi
Chúng tôi vừa có dịp về Hà Tĩnh, mảnh đất được mệnh danh “chảo lửa túi mưa” của khúc ruột miền Trung 

để chứng kiến người nghèo nơi đây vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi và chăm lo cho cả con 
cái học hành mới thấy hết được những niềm vui khôn xiết.

NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách
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Doanh số cho vay 3 tháng đầu năm 
2016 đạt gần 210 tỷ đồng, trong 
đó, có hơn 90 tỷ đồng cho vay các 
chương trình được áp dụng mức lãi 
suất và mức cho vay mới.

Ông Lê Viết Thông - Giám đốc 
NHCSXH huyện Hương Khê cho 
biết: “Ngay sau khi nhận được văn 
bản hướng dẫn, chúng tôi đã báo 
cáo, tham mưu Trưởng Ban đại diện 
HĐQT NHCSXH huyện để chỉ đạo 
triển khai thực hiện, phổ biến cơ 
chế chính sách các chương trình tới 
chính quyền địa phương, hội, đoàn 
thể nhận ủy thác và mạng lưới Tổ 
tiết kiệm và vay vốn, công khai tại 
Điểm giao dịch xã để người dân 
biết và thực hiện. Đối với chương 
trình tín dụng học sinh, sinh viên, 
NHCSXH phối hợp với các hội, đoàn 
thể nhận ủy thác cấp xã, Tổ tiết 
kiệm và vay vốn sớm hoàn thành 
các thủ tục để nâng mức cho vay 

cho đối với hàng nghìn hộ đã có dư 
nợ và đang tiếp tục nhận tiền vay, 
đồng thời giải ngân đối với các hộ 
gia đình mới vay lần đầu theo mức 
vay mới”.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phúc Trạch, 
Trần Thị Thu Dung chia sẻ: Thông tin 
về các quy định mới của nguồn vốn 
tín dụng ưu đãi đã được hội phổ biến 
cụ thể tới tận các hội viên thông qua 
các buổi sinh hoạt. Người nghèo và 
các đối tượng chính sách ở xã miền 
núi khó khăn này rất vui mừng khi có 
được cơ hội nâng mức vay vốn các 
chương trình tín dụng ưu đãi.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh, 
Lưu Văn Minh thông tin: “Thực hiện 
chỉ đạo của Trung ương, chúng tôi 
đã thực hiện điều chỉnh về mức 
vay, thời hạn, đối tượng đối với các 
chương trình cho vay giải quyết việc 
làm, học sinh, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn, thương nhân miền 

núi tại vùng khó khăn, hộ gia đình 
sản xuất, kinh doanh tại vùng khó 
khăn... Cùng với việc tập trung hoàn 
thành công tác đối chiếu, phân tích 
nợ của hộ vay, chi nhánh đang tích 
cực, quyết liệt chỉ đạo NHCSXH 
các huyện, thị xã tập trung cán bộ, 
phương tiện, phối hợp UBND, các 
hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, 
các Tổ tiết kiệm và vay vốn để giải 
ngân (kể cả tăng phiên giao dịch 
ngoài phiên giao dịch cố định hàng 
thàng) hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 
được giao”.

Có thể khẳng định, việc Thủ 
tướng Chính phủ đồng ý nâng mức 
vay các chương trình tín dụng ưu 
đãi đã góp phần to lớn trong việc 
tiếp sức cho hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách trên hành trình 
giảm nghèo, xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh MAi THủy
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Dòng chảy vốn ưu đãi   

Nhiều năm qua, nguồn vốn tín dụng 
của Nhà nước thông qua NHCSXH tỉnh 
Lai Châu đã dần chảy tới các hộ nghèo, 
hộ đồng bào DTTS, mang lại một màu 
xanh no ấm cho vùng cao. Từ nguồn 
vốn ưu đãi này, nhiều hộ đồng bào 
DTTS đã thoát cảnh nghèo, tuy nhiên, 
để duy trì một cách bền vững, vẫn cần 
thêm sự hỗ trợ của Nhà nước, gần nhất 
là cần sự tận tâm, hướng dẫn cách sử 
dụng đồng vốn có hiệu quả của chính 
các cán bộ tín dụng ngân hàng

THoáT NgHèo Từ đồNg vốN 
vAy Ưu đãi

Ngôi nhà gỗ của vợ chồng ông Pờ 
Giá Lòng ở bản Chao Chảo Pá, xã Hua 
Bum, huyện Nậm Nhùn những ngày 
này trở nên gọn gàng và ấm áp hơn do 
vừa được sửa sang lại từ căn nhà sàn cũ 
kỹ. Gia đình ông nay đã có thêm cặp vợ 
chồng thằng con trai cùng một cháu 
nhỏ nên căn nhà cũng cần thêm sự rộng 
rãi cho sinh hoạt và giữ ấm áp cho bọn 
trẻ. Không chỉ vay được tiền NHCSXH 
để sang sửa cửa nhà, ông Pờ Giá Lòng 
còn kỳ vọng một tương lai khấm khá 
từ việc vay vốn NHCSXH nuôi một con 
trâu mẹ và hai chú nghé. Ông kể, ở cái 
bản đất đai ít lại thời tiết khắc nghiệt, 
trồng cấy cũng chỉ vừa đủ ăn, nên để 
vượt qua cái nghèo chỉ biết trông vào 
chăn nuôi. Và ông dự tính, chỉ một năm 
nữa thôi, con trâu đầu tiên của gia đình 
có thể được đem ra chợ bán.

Như mưa dầm thấm đất, những dòng 
vốn NHCSXH tỉnh Lai Châu cứ dần giúp 
người dân bước qua cái nghèo, phát 
triển đi lên, tiếp cận với nền kinh tế 

hàng hóa. Mặc dù cái nghèo không thể 
nhanh chóng được đẩy lùi, nhưng màu 
sắc của ấm no cũng đang lan dần theo 
thời gian. Như ở xã Hua Bum, cùng với 
những nóc nhà chắc chắn như của ông 
Pờ Giá Lòng, dòng vốn của NHCSXH còn 
góp lên màu xanh của những vựa lúa. 
Nhìn từ những vựa lúa ở Chao Chảo Pá, 
có thể thấy dòng vốn tín dụng thấm vào 
các bản làng giúp người dân tộc Mảng 
biết trồng lúa nước, biết tăng gia sản 
xuất với việc chăn nuôi trâu, bò... Nhất là 
từ khi NHCSXH huyện Nậm Nhùn được 
thành lập và đi vào hoạt động từ đầu 
tháng 7/2014, đến nay doanh số cho vay 
đạt gần 38 tỷ đồng với 1.657 hộ được 
vay vốn, doanh số thu nợ đạt hơn 16 tỷ 
đồng. Cuối năm 2015, tổng dư nợ của 
đơn vị đạt gần 76 tỷ đồng với 10 chương 
trình tín dụng, tăng hơn 21 tỷ đồng so 
với năm 2014. Đặc biệt với kết quả triển 
khai thực hiện Đề án củng cố, nâng cao 
chất lượng tín dụng, NHCSXH huyện đã 
tiến hành xây dựng phương án củng cố 
và nâng cao chất lượng tín dụng đối với 
các xã Nậm Ban, Hua Bum và Nậm Pì là 

xã có tỷ lệ nợ quá hạn hơn 2%. Trong 
năm 2015 đã đưa xã Hua Bum và Nậm Pì 
ra khỏi danh sách xã phải thực hiện xây 
dựng phương án xử lý nợ quá hạn.

Còn tại huyện Sìn Hồ, nhờ dòng vốn 
tín dụng NHCSXH, tỷ lệ hộ nghèo của 
huyện chỉ còn 24,86% trong khi đó 5 
năm trước, con số này là 63%. Dòng vốn 
chính sách đã giúp những người dân 
trong chương trình di dân thuỷ điện Sơn 
La, trong đó xã Pa Tần chiếm phần đông, 
được an cư, lạc nghiệp. “Toàn xã hiện 
có tới 525 hộ vay vốn trên tổng số 846 
hộ dân. Không chỉ là cho vay theo nhu 
cầu, cán bộ tín dụng còn cùng các tổ, hội 
nâng cao nhận thức, hướng dẫn bà con 
sử dụng vốn hiệu quả để có thể bước 
qua cái nghèo bền vững”, Phó Chủ tịch 
HĐND huyện Sìn Hồ, Tẩn Mỹ Lai cho biết.

NâNg CAo CHấT lƯợNg TíN dụNg
Giám đốc NHCSXH tỉnh Lai Châu, Lê 

Xuân Hùng, cho biết hiện nay có 59.677 
hộ đang vay tại NHCSXH. Con số này nói 
lên sự tận tâm, miệt mài của mỗi cán bộ 
ngân hàng trên một địa bàn giao thông 
đi lại khó khăn, thời tiết khí hậu khắc 

nơi vùng cao biên giới
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nghiệt, hàng năm thường xảy ra mưa 
lớn gây sạt lở đường. Dịch bệnh, mất 
mùa trong trồng trọt và chăn nuôi xảy 
ra thường xuyên. Cùng với trình độ dân 
trí không đồng đều, còn nhiều hủ tục lạc 
hậu, dân cư sống thưa thớt, nên chỉ nói 
đến việc tuyên truyền cơ chế chính sách 

tín dụng ưu đãi đã khó chứ chưa nói đến 
việc có thể thực hiện triển khai cho vay.

Thế nhưng, NHCSXH tỉnh Lai Châu 
xác định luôn đảm bảo có các Phòng 
giao dịch trên tất cả các huyện trên địa 
bàn tỉnh, đồng thời quan tâm đầu tư cơ 
sở vật chất kỹ thuật, bồi dưỡng và đào 

Vay được vốn ưu đãi, gia đình ông Hồ Văn Đường, dân tộc Giáy ở bản San Thàng 1, xã San Thàng đầu tư 
nuôi ngựa mang lại hiệu quả kinh tế cao

tạo đội ngũ cán bộ đạt trình độ chuyên 
môn, giàu kinh nghiệm. Trong suốt quá 
trình thực hiện truyền tải các chương 
trình tín dụng ưu đãi tới các đối tượng 
thụ hưởng thông qua công tác phối 
hợp, chi nhánh đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về chính sách vay vốn ưu 
đãi như bình xét công khai đúng đối 
tượng vay vốn, thường xuyên kiểm tra 
giám sát quá trình vay vốn và phối hợp 
xử lý các trường hợp nợ quá hạn, niêm 
yết công khai các chính sách ưu đãi tại 
các Điểm giao dịch xã.

Với chuẩn nghèo mới cùng các chính 
sách tín dụng mới được triển khai, 
những hộ dân nghèo của tỉnh Lai Châu 
nhất là đồng bào DTTS nơi vùng cao 
biên giới sẽ có thêm những điều kiện 
phát triển kinh tế mới. Các chính sách 
mới sẽ được thẩm thấu hơn cùng với 
những nỗ lực của từng cán bộ NHCSXH 
mà ngay từ đầu năm 2016 họ đã lượng 
hóa bằng mục tiêu dư nợ tín dụng tăng 
trưởng 12% so với năm 2015 và tỷ lệ nợ 
quá hạn dưới 0,6% trên tổng dư nợ.

Bài và ảnh NgọC Hải
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Đường nhựa thẳng tắp, phố chợ trên bến dưới 
thuyền nhộn nhịp người mua bán, nhà lầu, 
mái ngói đỏ tươi trải dọc đường quê. Những 

đổi thay đó, hơn 10 năm trước, người dân ở tỉnh Bến 
Tre chẳng bao giờ dám mơ. Vậy mà, mảnh đất hứng 
chịu mưa bom, bão đạn chiến tranh ác liệt ngày nào, 
giờ xum xuê quả ngọt, mùa vàng nối tiếp theo về...

Những thành quả của Bến Tre hôm nay có sự đóng 
góp không nhỏ của các chương trình tín dụng ưu đãi 
mà NHCSXH đang thực hiện. Hơn 13 năm hoạt động, 
doanh số cho vay của NHCSXH tỉnh Bến Tre đạt hơn 
4.100 tỷ đồng với hơn 448 nghìn lượt hộ vay. Tổng 
dư nợ đến nay gần 1.700 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho 
vay hộ nghèo hơn 420 tỷ đồng, hộ cận nghèo 352 tỷ 
đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
434 tỷ đồng, học sinh, sinh viên 226 tỷ đồng...

NHCSXH tỉnh Bến Tre đã chuyển tải đầy đủ, kịp thời 
nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến từng hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách, phối hợp chặt chẽ 
cùng các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác giám sát, động 
viên, tư vấn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, mang 
lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong công cuộc 
giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Cuộc sống người dân trên quê hương Đồng Khởi thực 
sự đổi thay, nhiều hộ nghèo có thêm động lực phát triển 
kinh tế, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được 
theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp dạy 
nghề, những cơ sở sản xuất vùng khó khăn có thêm vốn 
mở rộng nhà xưởng, tạo thêm nhiều việc làm cho lao 
động, đời sống người dân từng bước được nâng cao... 
Những kết quả về hiệu quả của đồng vốn vay ưu đãi được 
phản ánh rõ nét trong phóng sự ảnh của TrầN việT.

Đổi thay trên quê hương 
Đồng Khởi
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Nhiều hộ nghèo ở xã Giao Long, huyện 
Châu Thành đầu tư vốn vay ưu đãi 

trồng dừa mang lại thu nhập cao

Gia đình anh chị Võ Trọng Hiệp ở ấp 
Hưng Bình, xã Hưng Nhượng, huyện 

Giồng Trôm vay vốn phát triển nghề 
làm bánh đa truyền thống, tạo việc làm 

cho nhiều lao động tại địa phương

Vốn vay ưu đãi còn giúp nhiều hộ dân 
ở huyện Châu Thành phát triển vườn 
cây ăn quả
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Ông Trần Văn Châu ở ấp Bình Xuân, 
xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm vay 
25 triệu hộ cận nghèo để đầu tư cải tạo 

vườn tạp trồng các loại cây ăn quả như: 
Chanh, bưởi, dừa, mỗi năm thu lãi khoảng 

40 triệu đồng

Gia đình chị Ngô Thị Thu Bê ở ấp Mỹ 
Trung, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri 
vay 20 triệu đồng từ chương trình giải 
quyết việc làm đầu tư trồng nấm bào 
ngư mang lại thu nhập cao

Nhờ 40 triệu đồng vốn vay từ NHCSXH, 
gia đình chị Trần Thị Cục đầu tư chăn 

nuôi bò, từ 1 con ban đầu qua thời gian 
chăm sóc đến nay đàn bò gia đình chị đã 

có 4 con
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Tín dụng 
chính sách 
mang niềm 

vui, mùa màng 
bội thu cho 

nông dân 
nghèo tỉnh 

bến Tre
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Hiệu quả
Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 18 hàng tháng, các Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, cũng như hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) lại tập trung về UBND xã để nộp tiền lãi, gốc, gửi tiết 
kiệm... cho NHCSXH. Ngay tại trụ sở UBND xã, tất cả những thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng từ biển hiệu chỉ dẫn, 
bảng nội quy giao dịch đến thông báo các chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất... đều được công khai, niêm yết rõ ràng.

Là một trong những người dân 
được vay vốn từ NHCSXH huyện 
Đức Hòa để đầu tư vào sản xuất, 

ông Đặng Công Thành ở ấp Thuận Hòa 
2, xã Hòa Khánh Nam đã đến Điểm 
giao dịch của NHCSXH từ sớm để thực 
hiện giao dịch với ngân hàng. Ông cho 
biết: “Với lịch trình được ngân hàng 
quy định cụ thể nên đã giúp gia đình 
tôi chủ động chuẩn bị tiền lãi, gốc để 
nộp cho ngân hàng. Vào ngày cố định 
hàng tháng, bất kể ngày nghỉ, ngày 
lễ ngân hàng đều đến giao dịch với 
người dân và quan trọng hơn là khi 
giao dịch tại xã, chúng tôi đã tiết kiệm 
được rất nhiều thời gian, chi phí trong 
quá trình đi lại”.

Bà Trần Thị Huống - Tổ trưởng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn ấp Thuận Hòa 2, chia 
sẻ: “Hiện tại, Tổ đang quản lý 56 thành 
viên, với dư nợ hơn 1,2 tỷ đồng. Tất cả 

các khâu từ thu lãi, nhận tiền gửi tiết 
kiệm đều được thực hiện kịp thời tạo 
điều kiện cho Tổ tiết kiệm và vay vốn 
giao dịch hiệu quả, nhanh chóng. Điều 
đáng mừng, từ khi Điểm giao dịch xã 
đi vào hoạt động, với thời gian cụ thể, 
ngân hàng đến giao dịch đúng giờ đã 
tạo thuận lợi cho Ban quản lý tổ. Ngoài 
việc tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, 
ngay tại buổi giao dịch, các Tổ trưởng 
còn được cán bộ tín dụng hướng dẫn 
nghiệp vụ sổ sách, triển khai nhiều chủ 
trương, chính sách mới”.

Giám đốc NHCSXH huyện Đức Hòa, 
Lê Tấn Thành cho biết: “Nhờ thực hiện 
giao dịch cố định tại xã nên đã góp 
phần nâng cao ý thức trả nợ, trả lãi của 
hộ vay, đặc biệt là nợ phân kỳ theo quy 
định, đồng thời việc đôn đốc thu hồi nợ 
quá hạn được hiệu quả hơn, nhất là nợ 
quá hạn khó đòi từ nhiều năm trước”.

Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh 
Nam, Nguyễn Văn Hùng khẳng định: 
“NHCSXH tổ chức giao dịch lưu động 
tại xã có ý nghĩa to lớn về chính trị - xã 
hội, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách tiếp cận được 
nguồn vốn của Chính phủ; giao dịch tại 
xã đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
chính quyền cơ sở tham gia quản lý, 
kiểm tra, giám sát nguồn vốn. Sau mỗi 
phiên giao dịch, UBND xã cùng với cán 
bộ ngân hàng, các hội, đoàn thể đều tổ 
chức họp giao ban để giải quyết những 
tồn tại, rút kinh nghiệm, từ đó, đưa ra 
những giải pháp để thực hiện cho tháng 
tiếp theo; công tác kiểm tra trước, trong 
và sau khi cho vay là rất quan trọng, tuy 
được ủy thác cho các hội, đoàn thể, Tổ 
tiết kiệm và vay vốn bình xét tại cơ sở, 
nhưng do các cán bộ này năng lực còn 
hạn chế nên UBND xã đã phối hợp với 

từ các Điểm giao dịch xã ở Long An
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Trưởng ấp tăng cường kiểm tra giám 
sát, giúp người vay sử dụng vốn đúng 
mục đích, góp phần phát huy tốt nhất 
hiệu quả nguồn vốn”.

Qua thực tiễn hoạt động tại NHCSXH 
tỉnh Long An, từ việc tổ chức thực hiện 
tốt các Điểm giao dịch xã tại 192/192 
xã, phường, thị trấn cho thấy chất 
lượng tín dụng, chất lượng ủy thác qua 
các hội, đoàn thể ngày càng được nâng 
cao, nợ quá hạn giảm dần, nhất là nợ 
quá hạn khó đòi từ nhiều năm trước. 
Hoạt động giao dịch xã góp phần giúp 
hơn 3.320 Tổ tiết kiệm và vay vốn quản 
lý tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên 
địa bàn với hơn 134 nghìn hộ vay, qua 

việc tổ chức tốt Điểm giao dịch xã đã 
góp phần xã hội hóa công tác tín dụng 
chính sách, phát huy dân chủ ở cơ sở; 
việc quản lý, giám sát của các ngành, 
các cấp và người dân ngày càng hiệu 
quả hơn, qua đó đẩy lùi nạn tín dụng 
đen ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Theo Giám đốc NHCSXH tỉnh Long 
An, Nguyễn Trọng Điệp: “Ngân hàng 
đã bố trí thời gian giao dịch cụ thể cho 
192 Điểm giao dịch từ ngày 03 đến 
ngày 27 hàng tháng, theo đó cán bộ 
ngân hàng luôn có mặt tại các Điểm 
giao dịch theo đúng thời gian đã được 
thông báo để thực hiện giao dịch với 
người dân, thời gian qua, Điểm giao 

dịch của NHCSXH tại các xã hoạt động 
rất hiệu quả”.

Việc thực hiện tốt các hoạt động tín 
dụng chính sách tại cơ sở, sẽ góp phần 
tích cực trong công tác giảm nghèo, 
tạo việc làm, ổn định an sinh xã hội tại 
địa phương, hoạt động của Điểm giao 
dịch xã là một đặc trưng riêng có của 
NHCSXH vì mục tiêu phục vụ tốt nhất 
cho hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách, qua đó một lần nữa khẳng định 
NHCSXH thật sự là người bạn tận tụy 
của dân nghèo, giao dịch tại xã là chủ 
trương đúng đắn, cần tiếp tục phát huy 
trong thời gian tới.

Bài và ảnh MiNH CHâu

Thêm vốn mở rộng đầu tư - tăng cơ hội     
thoát nghèo tại các vùng khó

Đó là tin tưởng của rất nhiều hộ 
dân trên địa bàn các vùng khó khăn 
của tỉnh Hà Giang khi Thủ tướng 
Chính phủ vừa quyết định nâng mức 
cho vay chương trình hộ gia đình sản 
xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 
từ 30 triệu đồng/hộ lên tối đa 50 triệu 
đồng/hộ.

vƯợT kHó Từ đồNg vốN CHíNH sáCH
Những năm trước, gia đình chị 

Hoàng Thị Sức ở thôn Tân Thành, xã 
Bảng Hành, huyện Bắc Quang rất khó 
khăn, năm 2008 theo chương trình 
cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh 
doanh tại vùng khó khăn theo Quyết 
định 31/2007/QĐ-TTg, gia đình chị 
được Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 
bình xét và NHCSXH cho vay 30 triệu 
đồng để đầu tư mua 2 con trâu sinh 
sản. Sau 3 năm chăm sóc, trâu sinh 
sản, gia đình chị bán nghé và hoàn 
đủ tiền gốc cho ngân hàng, đến năm 
2014, chị Sức quyết định tiếp tục vay 
vốn NHCSXH, vẫn chương trình sản 
xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 
30 triệu đồng để mở rộng chăn nuôi 

lợn và được vay vốn chương trình 
nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn để cải tạo công trình vệ 
sinh nhằm đảm bảo tiêu chí môi 
trường trong xây dựng nông thôn 
mới. Cuộc sống khấm khá dần, con 
cái được học hành đầy đủ, niềm vui 
của chị xuất phát từ sự nỗ lực của 
bản thân và nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ 
đắc lực, kịp thời.

Còn với hộ bà Đỗ Thị Nghị ở thôn 
Minh Tường, xã Kim Ngọc, huyện 
Bắc Quang với đồng lương ít ỏi của 
công nhân lâm nghiệp nghỉ hưu, 
để chu cấp cho con đi học và lập 
nghiệp thật nan giải. Năm 2014, 
bà Nghị đã mạnh dạn vay 20 triệu 
đồng vốn ưu đãi chương trình hộ 
gia đình sản xuất, kinh doanh tại 
vùng khó khăn để đầu tư trồng 1ha 
cây keo. Đến nay, cây đang phát 
triển tốt và hứa hẹn sau khi thu 
hoạch bà sẽ trả được tiền gốc cho 
ngân và dư giả để cải thiện cuộc 
sống cũng như lo cho con cái học 
đại học.

Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn, 

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngọc, 
Ngọc Văn Bảo cho biết: “Nhiều 
năm qua, chương trình thực sự là 
động lực giúp các hộ dân vùng khó 
khăn vượt qua khó khăn để vươn 
lên phát triển SXKD, nhiều hộ gia 
đình sau khi được vay vốn đã mạnh 
dạn đầu tư chuyển đổi mô hình sản 
xuất theo hướng phát triển trang 
trại chăn nuôi gia súc và trồng cây 
ăn quả, từng bước cải thiện, nâng 
cao đời sống gia đình và trả nợ vốn 
vay đúng hạn”.

Phó Giám đốc NHCSXH huyện Bắc 
Quang, Ấu Xuân Yên cho biết: Dư nợ 
của NHCSXH huyện Bắc Quang đạt 
trên 223 tỷ đồng, trong đó, chương 
trình cho vay hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh tại vùng khó khăn đạt 
gần 58 tỷ đồng với 2.570 hộ còn dư 
nợ. Đây là chương trình có ý nghĩa 
thiết thực với các gia đình ở các xã 
khó khăn, nhất là những gia đình 
không thuộc diện hộ nghèo, hộ 
cận nghèo nhưng trong cuộc sống 
gặp khó khăn nhất định trong phát 
triển kinh tế gia đình.
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TăNg CƠ Hội làM giàu
Một niềm vui đến với người dân 

ở vùng khó khăn đó là Chính phủ đã 
quyết định điều chỉnh mức cho vay tối 
đa đối với hộ gia đình sản xuất, kinh 
doanh tại vùng khó khăn từ 30 triệu 
đồng/hộ lên 50 triệu đồng/hộ từ ngày 
15/3/2016. Thủ tướng Chính phủ giao 
NHCSXH căn cứ vào khả năng nguồn 
vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả 
nợ của hộ SXKD để quy định mức cho 
vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 100 
triệu đồng.

Thực tế cho thấy, so với các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, nguồn lực 
của các hộ SXKD vùng khó khăn 
nhiều hơn, họ cũng cần nhiều vốn 
để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán 
với quy mô lớn hơn.

Đánh giá về sự điều chỉnh mức cho 
vay này, một số đại biểu Quốc hội cho 
biết: “Mức vay tối đa 30 triệu đồng/hộ 

đã áp dụng trong một thời gian dài 
và đã phát huy hiệu quả tín dụng rất 
tốt. Tuy nhiên, khi đi giám sát, chúng 
tôi thấy rằng, mức vay như vậy chưa 
phù hợp với thực tiễn SXKD trong 
giảm nghèo ở nhiều địa bàn. Ví dụ, 
một hộ gia đình DTTS muốn vay vốn 
để nuôi trâu, bò thì mức vay như vậy 
chưa đáp ứng được với nhu cầu vốn. 
Hoặc ở Tây Nguyên, người dân của 
chúng ta muốn phát triển cây công 
nghiệp như cao su, chè, cà phê thì 
mức vay 30 triệu đồng/hộ cũng chưa 
đáp ứng được. Từ thực tiễn đó, Nghị 
quyết 76 của Quốc hội về giảm nghèo 
bền vững đã yêu cầu phải điều chỉnh 
đối tượng, mức vay, lãi suất, thời hạn 
cho vay trong chính sách tín dụng xã 
hội để từng bước bảo đảm nguồn vốn 
vay ưu đãi trong giảm nghèo. Chính 
vì vậy, Chính phủ điều chỉnh, mức vay 
tối đa của mỗi hộ từ 30 triệu đồng lên 

50 triệu đồng là rất cần thiết”. 
Phó Giám đốc NHCSXH huyện Bắc 

Quang cho biết: “Với việc nâng hạn 
mức cho vay đối với hộ gia đình sản 
xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn đã 
mở ra cơ hội cho các hộ gia đình trên 
địa bàn huyện Bắc Quang có thêm vốn 
để phát triển kinh tế. So với các địa 
phương khác trong tỉnh thì đối tượng 
được thụ nguồn vốn này tại huyện Bắc 
Quang là rất lớn” - Lãnh đạo NHCSXH 
huyện Bắc Quang cho biết thêm “Khi 
triển khai cho vay, ngân hàng sẽ liên 
tục thực hiện công tác kiểm tra, giám 
sát để nguồn vốn đến đúng đối tượng 
thụ hưởng; đồng thời phối hợp với các 
tổ chức hội, đoàn thể hướng dẫn hộ 
vay cách trồng trọt, chăn nuôi, triển 
khai các mô hình sản xuất hiệu quả để 
giúp họ sử dụng vốn đúng mục đích, 
phát huy hiệu quả nguồn vốn”.

Bài và ảnh MiNH pHƯƠNg
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Hiệu quả
từ CHươNg trìNH CHo vay

SảN Xuất, kiNH doaNH tại vùNg kHó kHăN
Nhiều năm qua, nguồn vốn từ chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn đã và đang trợ 

lực rất nhiều cho những địa bàn còn nhiều khó khăn trong tỉnh Ninh Bình, mở ra cơ hội cho người dân làm kinh tế, thoát 
nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống.

giÚp dâN làM giàu TrêN vùNg 
đấT kHó

Là huyện miền núi, địa bàn rộng, địa 
hình phức tạp gồm cả vùng núi cao, 
vùng bán sơn địa và vùng đồng chiêm 
trũng, lại thường xuyên phải chịu hậu 
quả của thiên tai, đời sống nhân dân 
trên địa bàn huyện Nho Quan còn gặp 
nhiều khó khăn.

Do vậy, việc phát triển kinh tế gắn 
liền với nâng cao đời sống của người 
dân là một trong những mục tiêu 
quan trọng không chỉ của huyện mà 
của cả tỉnh. 

Hiện thực hóa nhiệm vụ này, nhiều 

năm qua, NHCSXH huyện Nho Quan 
đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt 
hộ SXKD vùng khó khăn được tiếp cận 
với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà 
nước, mở ra cơ hội mới để người dân 
làm kinh tế, vươn lên làm giàu, góp 
phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương.

Đến thăm gia đình ông Trần Đình 
Lương, dân tộc Mường ở xóm 4, xã 
Phú Long, huyện Nho Quan, chúng 
tôi được biết, trước đây cuộc sống gia 
đình ông Lương gặp rất nhiều khó 
khăn. Đất đai sản xuất nhiều nhưng 
lại không có vốn để đầu tư làm ăn 

lớn, chỉ quanh quẩn với ít ngô, sắn 
thu nhập chả đáng là bao.

Mấy năm trước, gia đình ông được 
vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn 
chương trình hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh tại vùng khó khăn, nuôi 
đôi bò sinh sản, đồng thời tiếp tục 
cải tạo đất để trồng mía, ngô và các 
cây rau màu khác. Hiện giờ, gia đình 
ông đã sở hữu một đàn bò với hơn 
10 con, 1ha mía và gần 1ha cỏ... bình 
quân thu nhập mỗi năm của gia đình 
trên 100 triệu đồng.

Cùng thôn với ông Lương, gia đình 
anh Trần Đình Lai cũng thoát nghèo, 



Số 75www.vbsp.org.vn 37

vươn lên làm giàu nhờ vốn vay ưu đãi. 
Anh Lương tâm sự: Gia đình tôi chỉ có 
nghề làm nông nghiệp, 2 cháu lại đang 
tuổi ăn tuổi học nên nếu chỉ trông chờ 
vào mấy cây ngô, cây mía thì khó khăn 
lắm. May nhờ được tiếp cận với nguồn 
vốn ưu đãi của NHCSXH cùng với nguồn 
vốn dành dụm của gia đình, vợ chồng tôi 
mua được 4 con bò. Chăm sóc chu đáo, 
lại có nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn 
có làm thức ăn nên mỗi năm chúng sinh 
cho 2 con bê, giúp gia đình tôi có thêm 
thu nhập để trang trải cuộc sống và nuôi 
con ăn học.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn 
Quang - Giám đốc NHCSXH huyện Nho 
Quan cho biết: Nho Quan là một huyện 
miền núi, kinh tế khó khăn, toàn huyện 
có 25/27 xã, thị trấn được thụ hưởng 
nguồn vốn của chương trình cho vay 
đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh 
tại vùng khó khăn. 

Ngay từ khi mới triển khai chương 
trình, chúng tôi đã chủ động phối 
hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, 
thực hiện rà soát nhu cầu sử dụng 
vốn để kịp thời giải ngân đến đối 
tượng thụ hưởng. 

Đến cuối năm 2015, tổng dư nợ của 
chương trình này là trên 86 tỷ đồng, 
đạt 100% kế hoạch đề ra. Dù đồng vốn 
còn hạn chế, song đã giúp hàng nghìn 
hộ gia đình, đồng bào dân tộc vùng 
khó khăn trong huyện có điều kiện mở 
rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, 
nâng cao thu nhập.

Theo NHCSXH tỉnh, hiện nay Ninh 
Bình đang triển khai chương trình 
cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, 

kinh doanh tại vùng khó khăn ở 32 
xã thuộc 3 huyện là Kim Sơn, Yên 
Mô, Nho Quan với dư nợ đến thời 
điểm này là trên 150 tỷ đồng.

Thời gian qua, chương trình tín 
dụng này đã khơi dậy được tiềm năng 
về phát triển kinh tế, tạo thêm việc 
làm, cải thiện thu nhập đáng kể, nâng 
cao cuộc sống cho bà con ngay chính 
mảnh đất quê hương, góp phần kéo 
giảm chênh lệch tăng trưởng giữa các 
vùng trong tỉnh.

THêM NHiều CƠ Hội giảM NgHèo
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết 

định 306/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho 
vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh 
doanh tại vùng khó khăn. Quyết định 
này điều chỉnh một số nội dung quan 
trọng tại Điều 7 và Điều 10 Quyết định 
31/2007/QĐ-TTg về “Mức vốn cho vay” 
và “Bảo đảm tiền vay”. 

Cụ thể, mức vốn cho vay tối đa đối 
với một hộ gia đình sản xuất, kinh 
doanh là 50 triệu đồng (tăng thêm 20 
triệu đồng); trong một số trường hợp 
cụ thể mức vốn vay của một hộ có 
thể trên 50 triệu đồng nhưng không 
quá 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tráng - Tổ trưởng 
Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 4, xã Phú 
Long, huyện Nho Quan cho biết: Tổ 
tiết kiệm và vay vốn do ông quản lý có 
nhiều hộ được vay vốn chương trình 
sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 
và sử dụng vốn vay khá hiệu quả. 

Nhờ vốn vay mà bà con có điều kiện 
phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ 
vươn lên thoát nghèo bền vững. Tuy 
nhiên, mức cho vay thời gian qua đối 

với các hộ gia đình tối đa chỉ là 30 triệu 
đồng là chưa đáp ứng được nhu cầu 
sản xuất, kinh doanh của bà con. 

Theo ông Tráng, ở miền núi, diện 
tích đất canh tác khá lớn, có điều kiện 
để mở rộng sản xuất nếu chỉ quy định 
tối đa 30 triệu đồng/hộ thì người dân 
không đủ tiền để xoay xở, nhất là với 
những hộ gia đình muốn vay để phát 
triển chăn nuôi vì mua một con bò giờ 
cũng mất 20 - 30 triệu đồng. 

Do đó, việc Chính phủ quyết định 
nâng mức cho vay vào thời điểm này 
sẽ tạo động lực giúp các hộ dân mạnh 
dạn vay vốn làm ăn, cải thiện đời sống, 
tạo tiền đề xây dựng các vùng sản xuất 
tập trung, quy mô lớn, thúc đẩy phát 
triển kinh tế vùng khó khăn.

Được biết, với mức cho vay được 
nâng lên, hiện, NHCSXH Ninh Bình 
đang tham mưu cho Ban đại diện 
Hội đồng quản trị NHCSXH các địa 
phương, UBND các huyện, thành 
phố chỉ đạo các xã phối hợp với các 
hội đoàn thể cơ sở rà soát, nắm bắt 
lại nhu cầu vay vốn của các đối tượng 
thuộc diện thụ hưởng để ngân hàng 
lập kế hoạch vốn trình Trung ương bổ 
sung nguồn vốn cho vay. 

Đồng thời, trong thời gian này, ngân 
hàng sẽ tích cực phối hợp với các hội, 
đoàn thể, chính quyền cơ sở tăng 
cường tuyên truyền, cung cấp thông 
tin cho các đối tượng thụ hưởng về 
những quy định mới trong việc cho 
vay chương trình hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh tại vùng khó khăn nhằm 
triển khai trong thời gian sớm nhất.

Bài và ảnh NguyễN lƯu
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Tìm giải pháp thoát                    
nghèo bền vững cho đồng bào      
ở vùng sâu, vùng xa

với mục 
tiêu đáp ứng kịp 

thời nhu cầu vốn cho đối 
tượng thụ hưởng, nhằm tạo 

việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, 
góp phần thoát nghèo bền vững 
cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, 
từ nhiều năm qua, nguồn vốn vay 

ưu đãi từ NHCsxH tỉnh Quảng 
Nam đã thật sự là chỗ dựa 

đáng tin cậy của đồng 
bào nơi đây.

Hàng nghìn hộ đồng bào miền núi 
từ chỗ xa lạ với việc vay vốn để sản 
xuất thì nay đã chủ động tìm đến 

NHCSXH để được tiếp cận với nguồn vốn 
vay phát triển SXKD, thoát nghèo bền vững.

Từ một hộ khó khăn, đến nay ông Hồ 
Trường Sinh, dân tộc Kor ở thôn 3, xã Trà 
Giang, huyện Bắc Trà My đã trở thành một 
hộ khá giả trong làng. Với nguồn vốn vay 
từ NHCSXH huyện, ông đã trồng được hơn 
30ha keo đã đến tuổi khai thác. Năm 2015, 
ông đã có thu nhập 330 triệu đồng từ việc 
bán một phần nhỏ diện tích keo nguyên 
liệu. Phần diện tích 30ha còn lại, đã có người 
hỏi mua với giá hơn 1,2 tỷ đồng nhưng ông 
Sinh vẫn chưa muốn bán.

Bốn người con của ông Sinh, mỗi người 
cũng có từ 8ha đến trên 10ha keo nguyên 
liệu đã đến tuổi khai thác. Ông Hồ Trường 
Sinh cho biết ở thôn 3 có 170 hộ gia đình 
thì tất cả đều vay vốn của NHCSXH để trồng 
keo, chăn nuôi, cải tạo vườn nhà, vườn đồi. 
Đời sống của bà con nơi đây khá lên nhiều, 
nhà nào cũng có xe máy, ti vi, tủ lạnh. Hộ ít 
nhất cũng bán được 30 triệu đồng mỗi vụ, 
hộ nhiều hơn thì có thu nhập tới 300 - 400 
triệu đồng từ keo nguyên liệu và chăn nuôi.

Nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã thật 
sự góp phần đáng kể trong việc giảm nghèo 
bền vững cho đồng bào, nhất là đồng bào 
DTTS. Chỉ riêng tại huyện Bắc Trà My hiện 

đã có 80/80 thôn có vay vốn tín dụng ưu đãi 
thông qua Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 
thuộc các hội, đoàn thể. Đến nay, NHCSXH 
huyện đã giải ngân trên 263 tỷ đồng để bà 
con đầu tư phát triển sản xuất. Từ chỗ khá xa 
lạ với việc sử dụng vốn vay ngân hàng, đến 
nay bà con đã chủ động đến ngân hàng để 
được tư vấn hỗ trợ vay vốn phát triển chăn 
nuôi, cải tạo vườn tạp, trồng cây nguyên liệu. 
Toàn huyện có 13 xã, thị trấn, xã ít nhất có số 
dư nợ trên 9 tỷ đồng, xã nhiều nhất như Trà 
Dương, Trà Giang có số dư trên 32 tỷ đồng, 
góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trong huyện 
mỗi năm giảm hơn 7%.

Giám đốc NHCSXH huyện Bắc Trà My, 
Trần Đăng Ngọc cho biết: Hộ dân trên 
địa bàn chủ yếu sử dụng vốn vay ưu đãi  
đầu tư trồng keo nguyên liệu, chăn nuôi 
gia súc, gia cầm, cải tạo vườn nhà, vườn 
đồi, xây dựng trang trại... Đến nay, dư nợ 
10 chương trình tín dụng chính sách trên 
địa bàn huyện Bắc Trà My đạt 270 tỷ đồng. 
Nguồn vốn này đã đáp ứng được nhu cầu 
sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế của 
đồng bào, chấm dứt được tình trạng vay 
vốn bên ngoài với lãi suất cao. Nguồn vốn 
đã tạo thêm việc làm cho hàng nghìn hộ 
gia đình, qua đó mỗi năm có thêm hàng 
trăm hộ thoát nghèo một cách bền vững.

Với mục tiêu đáp ứng kịp thời nhu cầu 
vốn cho đối tượng thụ hưởng, góp phần 

thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo 
bền vững, tạo thêm việc làm và bảo đảm an 
sinh xã hội, trong nhiều năm qua, NHCSXH 
tỉnh Quảng Nam đã cho hàng vạn lượt hộ 
đồng bào DTTS ở 9 huyện miền núi trong 
tỉnh vay trên 1.400 tỷ đồng để phát triển 
kinh tế. Nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục 
đích và có hiệu quả nên tỷ lệ nợ quá hạn 
chỉ chiếm tỷ lệ 0,04%. Hàng nghìn hộ đồng 
bào các DTTS từ chỗ nghèo khó nhờ được 
vay vốn và được giúp đỡ về kỹ thuật trồng 
trọt, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp đã vươn lên 
trở thành những hộ khá giả.

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Nam, 
Lê Hùng Lam nhấn mạnh: “Tín dụng chính 
sách đầu tư cho đồng bào trong những năm 
qua đã đạt được những kết quả tốt. Nguồn 
vốn của Nhà nước được quản lý chặt chẽ, an 
toàn, chất lượng tín dụng đảm bảo. Nợ quá 
hạn của 9 huyện miền núi chỉ hơn 200 triệu 
đồng. Nguồn vốn đã giúp cho đồng bào phát 
triển SXKD, góp phần đáng kể trong việc bảo 
đảm an sinh xã hội và giúp hàng nghìn hộ 
đồng bào thoát nghèo một cách bền vững”.

Nhờ vốn vay từ NHCSXH, hàng chục 
mô hình SXKD mới và có hiệu quả đã 
xuất hiện trên các xã vùng cao Quảng 
Nam và trở thành người bạn đồng hành 
của đồng bào trong hành trình vươn lên 
thoát nghèo bền vững.

Bài và ảnh đoàN Hữu TruNg

Hộ chị Nguyễn Thị Kim, dân tộc Ca Dong ở xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My 
vay vốn chính sách về trồng keo
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Vốn chính sách trên cao nguyên Kon tum
Là tỉnh miền núi biên giới, Kon 

Tum có vị trí địa lý nằm giữa ngã ba 
Đông Dương. Đây là tỉnh có diện tích 
tự nhiên lớn 9.689km2, nhưng dân cư 
thưa thớt, với mật độ 49 người/km2, 
đa phần các huyện có trên một nửa 
số xã thuộc diện vùng đặc biệt khó 
khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện 
chủ trương của Đảng và Nhà nước, 
thời gian qua cùng với các cấp, các 
ngành, NHCSXH đã đưa nguồn vốn tín 
dụng ưu đãi đến tất cả các buôn, làng, 
ở 102 Điểm giao dịch xã với 1.615 Tổ 
tiết kiệm và vay vốn, kịp thời giúp 
hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS trên địa 
bàn phát triển sản xuất, cải thiện đời 
sống, giảm nghèo bền vững.

Sau 13 năm hoạt động, đến nay 
NHCSXH tỉnh Kon Tum đang 
thực hiện cho vay 13 chương 

trình tín dụng ưu đãi có tổng dư nợ 
trên 1.652 tỷ đồng, với hơn 61 nghìn 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo và các đối tượng chính sách còn 
dư nợ. Đặc biệt, sau 3 năm thực hiện 
Đề án củng cố, nâng cao chất lượng 
tín dụng, NHCSXH từ các huyện biên 
giới Sa Thầy, Đăk Glei, Ngọc Hồi đến 
vùng chuyên canh cây công nghiệp 
Đắk Tô, Đắk Hà... đã triển khai đồng bộ 
các giải pháp như sắp xếp, kiện toàn 
mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn, duy 
trì hoạt động ở các Điểm giao dịch xã, 
phường, thị trấn đã tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ từ nhận thức về quản 
lý hoạt động tín dụng chính sách, đến 
cách nghĩ, cách làm của các tổ chức 
chính trị - xã hội nhận uỷ thác, ý thức 
có vay, có trả của người dân, dẫn đến 
chất lượng tín dụng chính sách được 
nâng lên rõ rệt.

NHCSXH trên địa bàn các huyện, 
thành phố đã tham mưu cho UBND 
cùng cấp thành lập Ban chỉ đạo thu 
hồi nợ quá hạn gồm đại diện chính 
quyền, các cơ quan bảo vệ pháp 
luật, các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

huyện, lãnh đạo UBND cấp xã, phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 
viên để hỗ trợ thu hồi nợ; đồng thời, 
các thôn, Tổ dân phố giao nhiệm vụ 
cho Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn thực hiện việc quản 
lý vốn tín dụng chính sách, tổ chức 
giám sát, bình xét cho vay, giám sát 
quá trình sử dụng vốn của hộ vay, 
cũng như đôn đốc, xử lý thu hồi nợ 
kịp thời, đầy đủ.

Thông qua nguồn vốn tín dụng 
chính sách đã giúp người dân trên cao 
nguyên Kon Tum bám đất, bám làng, 
phát triển sản xuất và thay đổi cả nhận 
thức để vươn lên thoát nghèo, dựng 
xây cuộc sống mới. Tiêu biểu như gia 
đình chị A Nhen ở xã Đắk La, huyện 
Đắk Hà, với 30 triệu đồng vốn vay ưu 
đãi đã cải tạo và chăm sóc vườn cao 
su xanh tốt. “Từ vốn vay ưu đãi mà nhà 
mình xua đi hẳn cái nghèo. Vừa qua, 
dù giá mủ cao su có thấp nhưng mỗi 
ngày cũng thu được 300 nghìn đồng, 
chẳng riêng gì nhà mình mà nhiều hộ 
dân trong thôn nhờ NHCSXH cho vay 
vốn để trồng cao su đã không còn khổ 
nữa”, chị A Nhen phấn khởi nói.

Còn ở thôn 2, xã Đắk Mar gia đình 
ông Trần Công Thạng, quê ở Hải 

Dương vào Tây Nguyên làm kinh tế 
mới, trước đây có hoàn cảnh khó 
khăn, thiếu vốn sản xuất. Năm 2012, 
được Hội CCB xã giới thiệu, ông 
Thạng đã được vay vốn ưu đãi để đầu 
tư xây dựng mô hình VAC. Đến nay, 
cơ ngơi của ông đã có 1ha cà phê 
đã vào vụ thu hoạch và 2ha cao su 
trồng mới cùng đàn lợn giống hàng 
trăm con... Nhờ ăn nên làm ra, gia 
đình ông Thạng không những hoàn 
trả đầy đủ nợ vay cho ngân hàng, còn 
tiết kiệm mua sắm máy cày đất, xe tải 
chở vật tư nông nghiệp phục vụ bà 
con trong thôn, xã.

Để đồng vốn chính sách phát huy 
hiệu quả cao hơn nữa, NHCSXH tỉnh 
Kon Tum tiếp tục chủ động phối hợp 
với các cấp chính quyền, đoàn thể 
tiếp tục khảo sát nhu cầu vay vốn của 
người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác, phấn đấu đáp ứng cho 
100% hộ nghèo và đối tượng chính 
sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều 
được tiếp cận với các sản phẩm, dịch 
vụ do NHCSXH cung cấp; đưa tốc độ 
tăng trưởng tín dụng bình quân hàng 
năm đạt từ 10% - 15% và đưa tỷ lệ nợ 
quá hạn xuống dưới 0,3%.

Bài và ảnh NgọC TuấN 

Đồng vốn vay ưu đãi đã giúp bà con trên cao nguyên Kon Tum vươn lên thoát nghèo
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Tín dụng chính sách nơi đảo xa
Mặc dù nằm cách xa đất liền tới gần 200km cùng với đặc thù mô hình tổ chức chính quyền một cấp, nhưng NHCSXH 

huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Hoạt động của 
NHCSXH huyện không chỉ góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội nơi 
“đầu sóng ngọn gió” mà còn đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Biển đảo Việt Nam.

Từ đồng vốn vay ưu đãi, gia đình anh Diệp Quang Minh Dũng đã đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình VAC cho hiệu quả kinh tế cao

pHáT TriểN kiNH Tế đảo
Là một huyện đảo nằm cách xa đất 

liền, Côn Đảo có địa hình chủ yếu là 
đồi núi, diện tích đất nông nghiệp 
chiếm tỷ lệ rất thấp, do đó các nhu 
yếu phẩm và lương thực thực phẩm, 
trong đó có rau xanh hầu hết được 
chuyển từ đất liền ra đảo phục vụ 
đời sống người dân. Khi vào mùa 
mưa bão thường xảy ra tình trạng 
khan hiếm rau xanh do việc chuyên 
chở hàng hóa từ đất liền ra đảo gặp 
nhiều khó khăn. 

Nhận thấy thị trường tiềm năng, gia 
đình ông Đoàn Văn Định ở khu dân cư 
số 2  đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng 
vốn chương trình hộ cận nghèo từ 

NHCSXH đầu tư trồng các loại rau xanh. 
Do nhu cầu về rau xanh của người dân 
trên đảo rất lớn nên sản phẩm rau, củ, 
quả thu hoạch hàng ngày của gia đình 
ông tiêu thụ dễ dàng, bình quân mỗi 
tháng, trừ chi phí, gia đình thu về 6 
triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống của 
hai vợ chồng . 

Ông Định cho biết thêm, với sự hỗ 
trợ của Hội Nông dân huyện, ông 
đang vận động khoảng 20 hộ dân 
ở khu dân cư số 2 vay vốn NHCSXH 
thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp 
và sản xuất rau an toàn để tăng sức 
cung rau xanh trên địa bàn, đồng 
thời tăng thêm thu nhập của các gia 
đình trồng rau trên đảo.

Gia đình anh Diệp Quang Minh 
Dũng ở khu dân cư số 3, cũng được 
vay vốn NHCSXH huyện Côn Đảo để 
đầu tư nuôi cá nước ngọt, chăn nuôi 
thủy cầm cho hiệu quả kinh tế cao. 
“Được NHCSXH cho vay 20 triệu đồng 
vốn chương trình giải quyết việc làm, 
cùng với số tiền tích cóp, gia đình tôi 
đã cải tạo 2.000m2 ao, mua giống cá 
nước ngọt và vịt giời để nuôi, xung 
quanh ao, kết hợp trồng rau. Cá nước 
ngọt ở trên đảo này được giá lắm, nếu 
thuận lợi chỉ khoảng nửa năm nữa có 
thể cho thu hoạch cả trăm triệu đồng”, 
anh Dũng phấn khởi khoe. 

Hộ gia đình ông Định, anh Dũng chỉ 
là 2 trong số 2.190 lượt hộ nghèo, hộ 
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cận nghèo và các đối tượng chính 
sách trên đảo được tiếp cận vốn vay 
ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, 
ổn định cuộc sống và vươn lên làm 
giàu. Đến nay, sau 2 năm thành lập 
và đi vào hoạt động, NHCSXH huyện 
Côn Đảo đã phối hợp với Hội Nông 
dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh 
và Đoàn Thanh niên thành lập được 
20 Tổ tiết kiệm và vay vốn phủ kín 
10 khu dân cư, với tổng dư nợ đạt 
gần 20 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 
chiếm 0,02%/tổng dư nợ. Nguồn vốn 
tín dụng chính sách xã hội đã giúp 
cho 50 hộ gia đình có con em là HSSV 
vay vốn để trang trải chi phí học tập, 
không có trường hợp nào nghỉ học 
do không có tiền trang trải học phí; 
hỗ trợ 490 hộ gia đình xây dựng hệ 
thống nước sạch, xây hầm bioga, nhà 
tiêu hợp vệ sinh...

Hỗ Trợ THu HÚT NguồN lựC
Định hướng phát triển kinh tế đảo 

Việt Nam đến năm 2020 đã được 
Chính phủ phê duyệt nhấn mạnh 
đến việc khai thác tối đa các nguồn 
lực để phát triển Côn Đảo thành đặc 
khu kinh tế. Theo đó, địa phương đẩy 
mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hệ 

thống hạ tầng, từng bước đáp ứng 
nhu cầu sử dụng và hiện đại hóa vào 
năm 2020. Với định hướng phát triển 
như vậy nên mọi lĩnh vực phát triển 
từ văn hóa, kinh tế, xã hội ở huyện 
đảo Côn Đảo đang cần lực lượng lớn 
về nhân lực.

Thực tế hiện nay, cái khó khăn nhất 
đối với Côn Đảo, đặc biệt là các đảo 
nhỏ, đó là vấn đề thu hút nguồn nhân 
lực chất lượng cao ra làm việc, sinh 
sống lâu dài trên đảo. Bởi Côn Đảo và 
đất liền có những khác biệt về địa lý, 
điều kiện sinh hoạt và đời sống vật 
chất không bằng trong đất liền.

Theo ông Võ Đức Tiên - Giám đốc 
NHCSXH huyện Côn Đảo, mặc dù 
Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ, 
chế độ phụ cấp theo Quyết định 
số 32/2013/QĐ-TTg đối với cán bộ, 
công nhân viên chức trong đất liền ra 
Côn Đảo công tác, sinh sống lâu dài, 
tuy nhiên, lực lượng lao động là các 
thành viên trong gia đình của các cán 
bộ, công nhân, viên chức, lực lượng 
vũ trang (vợ, con và cha mẹ) cùng ra 
huyện đảo lập nghiệp thì chưa được 
được quan tâm đúng mức. 

Để góp phần giải quyết bài toán 

trên, NHCSXH huyện đã triển khai 
chính sách hỗ trợ vốn cho lực lượng 
lao động trên lồng trong chương trình 
cho vay giải quyết việc làm theo Nghị 
định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 
của Chính phủ về chính sách hỗ trợ 
việc làm và quỹ quốc gia về việc làm, 
nhằm tăng thêm thu nhập, duy trì 
được việc làm ổn định và tạo thêm 
việc làm cho gia đình, xã hội.

Để chính sách hỗ trợ này phát huy 
hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, 
Giám đốc NHCSXH huyện Côn Đảo, Võ 
Đức Tiên cho biết: Đơn vị tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền về các 
chương trình tín dụng chính sách nói 
chung và chương trình cho vay giải 
quyết việc làm nói riêng đến các tầng 
lớp nhân dân; tham mưu UBND huyện 
đề nghị UBND tỉnh, Sở LĐTB-XH tỉnh 
bổ sung nguồn vốn cho vay các đối 
tượng trên địa bàn, chú trọng nguồn 
vốn địa phương cho vay chương trình 
giải quyết việc làm nhằm cho vay các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, duy trì việc 
làm và giải quyết việc làm mới cho hộ 
gia đình trong đó có gia đình công 
nhân viên chức.

Bài và ảnh TrầN việT
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“Bằng những giải pháp đồng bộ, 
thời gian qua, NHCSXH huyện Ninh 
Giang (Hải Dương) đã nâng cao hiệu 
quả hoạt động giúp các hộ nghèo 
vượt khó”

vốn vay được sử dụng hiệu quả
Vốn là công nhân đường bộ bậc 4 

nhưng sau cơn tai biến mạch máu não 
năm 2012, chị Vũ Thị Phụng, 39 tuổi 
ở thôn Dâm Me, xã Đồng Tâm, huyện 
Ninh Giang bị mất khả năng lao động. 
Hàng ngày, chị chỉ quanh quẩn ở nhà 
giúp chồng con cơm nước được bữa 
nào hay bữa đó. Tiền lương hưu hàng 
tháng hơn 2 triệu đồng của chồng chị 
là anh Nguyễn Văn Nghĩa cũng không 
đủ trang trải thuốc thang cho vợ và 
học hành của các con. Số tiền vài chục 
triệu đồng tiết kiệm được cũng phải 
chi tiêu vào những việc thiết yếu của 
cuộc sống gia đình.

Năm 2013, gia đình chị Phụng được 
xét là hộ nghèo. Cũng từ đó, được vay 
vốn ưu đãi nên gia đình chị đã khắc 
phục dần những khó khăn, ổn định 
cuộc sống. Chị Phụng cho biết: “Nhờ 
được vay 30 triệu 
đồng từ NHCSXH 
và phụ giúp đỡ 
của anh em nên 
vợ chồng tôi đã 
chuyển diện tích 
trồng lúa kém hiệu 
quả sang đào ao, 
thả cá, chăn nuôi 
gia cầm. Sau 2 
năm, đến nay gia 
đình tôi đã vơi bớt 
khó khăn, mỗi năm 
trừ chi phí chúng 
tôi có thêm khoản 
thu nhập trên 20 
triệu đồng. Tuy 
chưa dư dả nhưng 
khoản tiền trên 
cũng đủ trang trải 
thuốc men hàng tháng cho tôi và việc 
học hành của các cháu được đến nơi, 
đến chốn”.

Cùng chung hoàn cảnh với gia đình 
chị Phụng, gia đình bà Bùi Thị Tuyến ở 
thôn Nhũ, xã Hiệp Lực đã đề xuất với 

các hội, đoàn thể đề nghị NHCSXH 
cho vay vốn  để vượt khó làm giàu. 
Cách đây 3 năm, biết mình bị mắc 
bệnh về máu. Ngoài số tiền phải 
lo cho 2 con ăn học, hàng tháng bà 
Tuyến đều đặn lên Hà Nội điều trị nên 
kinh tế ngày càng khó khăn. Để tiện 
chăm sóc gia đình, ông Huỳnh, chồng 
bà cũng không đi làm thuê xa mà mở 
xưởng mộc tại nhà, làm đồ đạc cho 
người dân trong làng. “NHCSXH cho 
vay vốn, vợ chồng tôi có thể mua máy 
móc để phục vụ sản xuất. Nguyện 
vọng của gia đình là được vay thêm 
để mua cá giống về nuôi, phát triển 
kinh tế gia đình”, bà Tuyến đề nghị.

Có thể thấy rõ, nguồn vốn ưu đãi của 
NHCSXH đã tạo động lực giúp các gia 
đình chị Phụng, bà Tuyến và còn bao 
nhiêu đối tượng chính sách trên địa 
bàn xã Hiệp Lực vượt qua khó khăn, 
cải thiện cuộc sống.

Nâng cao chất lượng hoạt động
Những gia đình nghèo trên là đại 

diện cho hàng nghìn hộ vay sử dụng 
nguồn vốn hiệu quả và thoát nghèo 
của NHCSXH huyện Ninh Giang. Năm 
2015, doanh số cho vay của đơn vị đạt 
trên 86,4 tỷ đồng, tăng 32,1 tỷ đồng so 
với năm 2014, với 3.610 lượt hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách vay vốn. 
Tổng dư nợ của đơn vị đạt 223 tỷ đồng.

Để đạt được những kết quả trên, 
NHCSXH huyện thường xuyên phối 
hợp chặt chẽ với các ngành, hội, đoàn 
thể xác định đối tượng thụ hưởng, 
hướng dẫn hộ vay làm ăn, phát triển 
kinh tế, tạo hiệu quả cao từ đồng vốn. 

Ngoài ra, đơn vị đã tập 
trung nâng cao chất 
lượng hoạt động của 
325 Tổ tiết kiệm và vay 
vốn, duy trì lịch giao 
dịch cố định tại 28 
Điểm giao dịch xã.

NHCSXH huyện Ninh 
Giang cũng đang tiếp 
tục rà soát xác định hộ 
nghèo, hộ cận nghèo 
theo chuẩn mới chưa 
được tiếp cận nguồn 
vốn để cho vay. Giám 
đốc NHCSXH huyện, 
Nguyễn Trung Kiên 
cho biết, hiện đơn vị 
đang cho hộ nghèo 
vay làm nhà ở theo 
Quyết định 167 giai 

đoạn 2; đồng thời tiếp tục nâng cao 
chất lượng hoạt động của các Tổ tiết 
kiệm và vay vốn, hội, đoàn thể nhận ủy 
thác để đáp ứng cho vay các chương 
trình tín dụng mới.

Bài và ảnh Hoàng Biên

Gia đình bà Tuyền sử dụng vốn để đầu tư nuôi cá

Cùng người nghèo thoát nghèo
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Tín dụng chính sách
với làng nghề chiếu 
cói truyền thống

Chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hoá) nổi tiếng từ xưa và đã đi vào ca dao của người Việt Nam: “Chiếu Nga Sơn, Gạch Bát 
Tràng, Vải tơ Nam Định, Lụa hàng Hà Đông”. Nói đến vùng đất Nga Sơn, thì chiếu cói là một sản phẩm nổi tiếng của vùng 
đất ven biển này. Đây là sản vật cống phẩm tiến dâng triều đình, được các bậc vua chúa, quý tộc thời xưa ưa dùng, là biểu 
tượng cho niềm hạnh phúc của nhiều người,... trải qua hàng trăm năm lịch sử, đến nay việc phát triển nghề truyền thống 
này lại đang đứng trước nguy cơ bị mai một nếu không được tiếp sức của đồng vốn chính sách.

Thời gian qua, NHCSXH huyện Nga 
Sơn đã tạo điều kiện cho nhiều hộ 
gia đình vay vốn ưu đãi, trong đó 

có chương trình cải tạo đồng cói hơn 3 
tỷ đồng, để giúp bà con duy trì, mở rộng 
sản xuất, góp phần lưu giữ và phát triển 
nghề truyền thống của địa phương. Đến 
nay, NHCSXH huyện Nga Sơn đã cho gần 
20 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách vay vốn phát triển SXKD với tổng dư 
nợ đạt gần 372 tỷ đồng. Nguồn vốn đã 
phát huy được hiệu quả, giúp cho nhiều 
lao động tại địa phương có việc làm ổn 
định, đồng thời góp phần khôi phục, lưu 
giữ và phát triển nghề chiếu cói truyền 
thống đang có nguy cơ mai một.

Xin chia sẻ cùng bạn đọc một số hình 
ảnh của phóng viên việT pHƯƠNg vừa 
thực hiện tại vùng quê ven biển Nga Sơn. Như thường lệ, cứ đến ngày giao dịch, Điểm giao dịch xã Nga Thái thuộc huyện Nga Sơn lại có 

đông bà con đến giao dịch
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Để bảo tồn chất lượng và phát triển nghề chiếu 
cói truyền thống, NHCSXH huyện Nga Sơn đã 
cho hàng trăm hộ gia đình vay trên 3 tỷ đồng 
để cải tạo, nâng cao chất lượng cây cói của địa 
phương, từ đó giữ gìn bằng được nghề truyền 
thống
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Được vay 30 triệu đồng chương trình hộ cận 
nghèo, gia đình chị Mai Thị Hải ở xã Nga 
Thanh đầu tư mua nguyên liệu dệt chiếu, 
tạo việc làm cho 4 - 5 lao động, thu nhập 100 
nghìn đồng/ngày

Còn ở xã Nga Thủy, gia đình anh Mai Văn Bường 
cũng được vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi để đầu 
tư mua máy xe cói, tạo việc làm cho khoảng 10 
lao động địa phương có mức thu nhập 3 triệu 
đồng/người/tháng

Điểm ưu việt nhất của cói Nga Sơn mà khó có nơi 
nào bì kịp là sợi cói nhỏ, dài, mềm mại và óng 
mượt. Chiếu được làm từ cây cói, dưới bàn tay 
khéo léo của người thợ dệt chiếu, xe đay Nga Sơn 
đã tạo ra một sản phẩm chiếu cói đẹp, phong 
phú về kiểu dáng, lại gọn, nhẹ, dễ gấp, nằm vừa 
mát, vừa thoáng, giá cả vừa phải nên chiếu Nga 
Sơn đã có mặt khắp trong Nam ngoài Bắc
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Với 20 triệu đồng vốn ưu đãi, gia đình chị Mai Thị 
Luyến ở xã Nga Thủy đã cải tạo đồng cói, đầu tư 
giống cói mới cho năng suất, chất lượng cao

Nguồn vốn ưu đãi giúp gia đình chị Trần Thị thu 
ở xã Nga Điền có điều kiện đầu tư máy móc, phát 
triển nghề dệt chiếu thủ công, tạo việc làm cho 5 
lao động trong gia đình lúc nông nhàn
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Gia đình anh Mai Văn Tân ở xã Nga Thanh vay 30 triệu vốn 
hộ nghèo đầu tư trồng cói mang lại hiệu quả kinh tế khá, 

mỗi năm thu về cả chục triệu đồng từ việc bán nguyên liệu

Gia đình bà Nguyễn Thị Hiền ở xã Nga Điền vay 15 triệu 
đồng đầu tư cải tạo đồng cói hiệu quả, mỗi năm trừ chi phí 
gia đình bà thu lãi 60 triệu đồng, nay đã thoát hẳn nghèo
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Doanh nghiệp Chiến Nga có trụ sở tại xã Nga 
Thanh, được vay 150 triệu đồng từ chương trình  
tín dụng giải quyết việc làm để đầu tư mở rộng cơ 
sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, tạo 
việc làm cho hơn 30 lao động địa phương với mức 
lương hơn 3 triệu đồng/người/tháng
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Hà Nội         
đi đầu về 
tín dụng 
chính sách

Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu, toàn diện trong các hoạt động tín dụng của hệ thống 
NHCSXH. Năm 2015 là năm vẫn còn nhiều khó khăn với hệ thống ngân hàng nói chung và NHCSXH nói riêng nhưng bằng 
nhiều biện pháp quyết liệt, cách làm hay, NHCSXH TP Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành công, đóng góp quan trọng vào 
thành tựu chung của cả hệ thống NHCSXH. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Đặc san đã có cuộc trao đổi với Giám 
đốc NHCSXH TP Hà Nội, Nguyễn Kim Phung (BẠCH THANH thực hiện).

Xin ông cho biết, việc cho vay các 
chương trình tín dụng trên địa bàn Thủ đô 
có gì khác biệt so với các địa phương khác?

Trả lời: Hà Nội là trung tâm chính trị 
- kinh tế - xã hội của cả nước, có diện 
tích rộng, kinh tế phát triển, tỷ lệ hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 
chính sách lại thấp. Do vậy, ngay từ đầu 
thành lập cho đến nay, đơn vị luôn xác 
định tập trung cho vay chủ yếu vào 
chương trình giải quyết việc làm, nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
nhằm góp phần tích cực vào an sinh xã 
hội trên địa bàn thủ đô. Tổng dư nợ 13 
chương trình tín dụng của chi nhánh 
đến nay đạt hơn 5.200 tỷ đồng với trên 
265 nghìn khách hàng đang vay, tăng 
444 tỷ đồng (9,4%) so với năm 2014. 
Được sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, 
chính quyền địa phương các cấp, do 
vậy dư nợ từ nguồn vốn ủy thác của 
địa phương đang là đơn vị dẫn đầu 
của cả hệ thống NHCSXH với 1.300 tỷ 
đồng (chiếm 25% tổng nguồn vốn của 
chi nhánh), trong đó tập trung chủ yếu 
ở chương trình cho vay giải quyết việc 
làm 1.244 tỷ đồng, chương trình cho 
vay hộ nghèo về nhà ở 54 tỷ đồng, 

chương trình cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo vay theo chuẩn địa phương để 
nuôi bò sinh sản 2 tỷ đồng. Hàng năm 
nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp 
phần giảm 3.500 hộ nghèo, tạo việc 
làm mới cho trên 38 nghìn lao động, 
nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp 
phần quan trọng trong việc thực hiện 
mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc 
làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa 
bàn thành phố. Là đơn vị có dư nợ lớn 
đứng thứ 3 trong hệ thống NHCSXH 
(sau Thanh Hóa và Nghệ An) nhưng 
chất lượng tín dụng luôn đạt cao, với 
tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,14% tổng dư 
nợ, thấp hơn so với mức bình quân của 
toàn hệ thống là 0,78% tổng dư nợ.

Việc triển khai chủ trương, chính sách 
của Trung ương và thành phố đối với việc 
nâng cao chất lượng tín dụng cũng như 
tăng trưởng nguồn vốn của Hà Nội cụ thể 
ra sao, thưa ông?

Trả lời: Năm 2015 là năm mà NHCSXH 
TP Hà Nội tập trung toàn lực vào nâng 
cao chất lượng tín dụng thông qua các 
giải pháp như thường xuyên củng cố, 
kiện toàn các Điểm giao dịch xã, các Tổ 
tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa 

hiệu quả; Thực hiện công tác đối chiếu 
nợ đến từng khách hàng vay, đảm bảo 
vốn tín dụng ưu đãi được truyền tải đến 
đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay 
được sử dụng đúng mục đích, có hiệu 
quả; Thực hiện các giải pháp đôn đốc 
thu hồi nợ nhằm giảm nợ quá hạn, nâng 
cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. 
Để nâng cao chất lượng tín dụng đạt 
hiệu quả cao đó là nhờ sự chỉ đạo sát 
sao của Ban đại diện Hội đồng quản trị 
NHCSXH các cấp, sự phối hợp chặt chẽ 
giữa NHCSXH với UBND, hội, đoàn thể 
các cấp, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay 
vốn và các Trưởng thôn. Bên cạnh đó 
được sự quan tâm của NHCSXH Trung 
ương, cấp ủy và UBND thành phố, quận, 
huyện, thị xã đã tích cực chuyển nguồn 
vốn ủy thác cho vay sang NHCSXH trong 
năm 2015. Nguồn vốn Trung ương tăng 
175,6 tỷ đồng so với 2014 (5,1%), nguồn 
vốn địa phương nhận ủy thác của thành 
phố và quận, huyện tăng 208,9 tỷ đồng 
so với 2014 (10%).

Hà Nội được đánh giá là địa phương 
đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 40 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng 
chính sách xã hội, xin ông cho biết những 
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kinh nghiệm trong quá trình triển khai ?
Trả lời: Trước hết, là phải chủ động 

phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, cơ 
quan liên quan kịp thời tham mưu cho 
Thành ủy, UBND thành phố ban hành Chỉ 
thị và Kế hoạch thực hiện để làm cơ sở, 
định hướng triển khai thực hiện trên toàn 
thành phố. Nội dung của Chỉ thị và Kế 
hoạch phải nêu được những nhiệm vụ, 
công việc cụ thể mà cấp ủy, chính quyền 
cấp huyện, cấp xã, các ban, ngành, hội, 
đoàn thể cần phải tập trung triển khai 
thực hiện. Trên cơ sở đó, NHCSXH các 
huyện tiếp tục chủ động tham mưu cấp 
ủy, chính quyền cùng cấp ban hành Chỉ 
thị và Kế hoạch triển khai thực hiện, đảm 
bảo tính đồng bộ, thông suốt của văn 
bản, tạo cơ sở và định hướng cho cấp cơ 
sở thực hiện.

Thứ hai, để đưa Chỉ thị vào cuộc sống 
một cách hiệu quả, NHCSXH thành phố 
và các Phòng giao dịch cấp quận thường 
xuyên chủ động phối hợp với Sở, ngành, 
cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy, 
UBND cùng cấp trong việc tạo điều kiện 

đối với hoạt động của NHCSXH trên địa 
bàn theo tình hình thực tế của từng đơn 
vị như hỗ trợ bố trí đất xây dựng trụ sở, 
hỗ trợ kinh phí hoạt động, chuyển vốn 
địa phương để cho vay...

Ông có thể cho biết cụ thể những đơn 
vị làm tốt chính sách tín dụng ưu đãi thời 
gian qua?

Trả lời: Trước đây, nhiều địa phương 
chưa thực sự quan tâm đến hoạt động 
của NHCSXH cũng như việc chuyển 
nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho 
vay hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách khác trên địa bàn. Tuy nhiên, Chỉ thị 
40 được Ban Bí thư ban hành, hoạt động 
của NHCSXH đã thực sự nhận được sự 
quan tâm ủng hộ của chính quyền địa 
phương ở hầu hết 30 quận, huyện, thị 
xã. Năm 2015, nguồn vốn địa phương 
từ các quận, huyện, thị xã chuyển sang 
cho NHCSXH để cho vay là 122,8 tỷ đồng 
(tăng 15,9 tỷ đồng so với 2014).

Để đạt được mục tiêu trong năm nay, 
đơn vị đã có những giải pháp gì mang tính 
đột phá, thưa ông?

Trả lời: Để hoàn thành tốt mục tiêu, 
nhiệm vụ năm 2016, chi nhánh đặt ra 
nhiệm vụ  bám sát chỉ đạo của Tổng Giám 
đốc NHCSXH, tiếp tục thực hiện Chiến 
lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 
- 2020 và Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng, Chỉ thị 30 của Thành ủy Hà 
Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với tín dụng chính sách xã hội, bám 
sát tiến độ điều tra, công bố hộ nghèo đa 
chiều để khai thác nguồn vốn nhận ủy 
thác tại địa phương và giải ngân cho vay, 
phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư 
nợ khoảng 6 - 7%. Trong đó nguồn vốn từ 
ngân sách địa phương tăng khoảng 3%; 
hệ số sử dụng vốn đạt trên 99%, tỷ lệ thu 
lãi đạt trên 98%, 100% nợ đến hạn được xử 
lý kịp thời, đúng quy trình quy định và duy 
trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%; Triển khai 
hiệu quả các chương trình tín dụng chính 
sách, góp phần thực hiện tốt chương trình 
mục tiêu của thành phố về giảm nghèo, 
tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên 
địa bàn thủ đô.

Xin cảm ơn ông!

Hiệu quả từ đồng vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thủ đô
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Cần thêm vốn                                      

Nguồn vốn ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH những năm qua đã thu hút, tạo việc làm cho khoảng 3 triệu lao động

Nhờ đồng vốn ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH, nhiều hộ gia đình ở những vùng nông 
thôn trong cả nước đã chủ động mở rộng SXKD, tạo thêm được việc làm mới, ổn định, từng bước cải thiện và nâng cao 
cuộc sống. Nhưng giờ đây mong muốn của NHCSXH là đề xuất với Nhà nước hàng năm bổ sung nguồn vốn để cho vay, giúp 
người dân cải thiện cuộc sống và tạo việc làm ổn định, bền vững hơn.

Theo thống kê, trong những năm 
qua, hàng triệu lao động đã có 
việc làm ổn định, hàng trăm 

nghìn hộ gia đình đã phát triển kinh tế 
hiệu quả và hàng nghìn mô hình SXKD 
trở thành “điểm sáng” từ những đồng 
vốn ưu đãi thông qua chương trình cho 
vay giải quyết việc làm của NHCSXH, 
qua đó góp phần không nhỏ vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng nguồn vốn cho vay chương 

trình giải quyết việc làm đến hết quý 
I/2016 đạt 6.858 tỷ đồng, bao gồm 
ngân sách Trung ương 4.261 tỷ đồng, 
Quỹ việc làm của địa phương 2.597 tỷ 
đồng, qua đó thu hút và tạo việc làm 
cho khoảng 3 triệu lao động.

Ở nhiều vùng nông thôn, vào những 
thời điểm nông nhàn, nhờ có nguồn 
vốn vay, người nông dân được làm 
nghề “tay trái” ngay chính tại quê nhà. 
Trong chuyến công tác mới đây, chúng 

tôi đã đến thăm cơ sở tư nhân sản xuất 
hàng thủ công mỹ nghệ Tây An, xã Tây 
An, huyện Tiền Hải (Thái Bình) - vay vốn 
ưu đãi mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Chị Phạm Thị Ngắn - Chủ cơ sở cho biết: 
“Với tâm niệm luôn hướng về người 
nông dân và phải làm gì đó cho quê 
hương, tôi quyết tâm chọn nghề cói 
truyền thống làm hướng đi chính cho 
cơ sở của gia đình”.

Khởi nghiệp từ năm 1996 nhưng 

để giải bài toán việc làm
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phải đến năm 2003, cơ sở sản xuất cói 
truyền thống của chị Ngắn mới phát 
triển mạnh. “Ngay cả việc đi chào hàng 
cũng chỉ có chiếc xe đạp cũ, vốn ít nên 
việc mở rộng phát triển sản xuất gặp 
nhiều khó khăn”, chị Ngắn nhớ lại thuở 
ban đầu. May mắn thay, cơ sở sản xuất 
của gia đình chị Ngắn được vay 50 triệu 
đồng nguồn vốn cho vay giải quyết 
việc làm của NHCSXH. Sử dụng đồng 
vốn hiệu quả, thời gian sau đó cơ sở đề 
nghị NHCSXH và tiếp tục được vay 400 
triệu đồng để mở rộng sản xuất.

Với sản phẩm đa dạng về chủng loại, 
mẫu mã, chị Ngắn đã dày công tìm tòi, 
kiên trì tìm kiếm thị trường ổn định 
để xuất khẩu sản phẩm sang các nước 
Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp và Trung Quốc. 
Nhờ đó mà cơ sở của gia đình chị đã tạo 
được việc làm ổn định cho 20 lao động 
trực tiếp có mức thu nhập bình quân 
3 triệu đồng/người/tháng và khoảng 
7.000 lao động vệ tinh thu nhập tối đa 2 
triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ ở Thái Bình, một mô hình 
điểm nữa mà chúng tôi đã “mục sở thị”, 
cảm nhận được hiệu quả nguồn vốn 
cho vay giải quyết việc làm, đó là gia trại 

của CCB Đỗ Trung Thành ở xóm 3, xã 
Nhân Khang, huyện Lý Nhân (Hà Nam).

Cách đây 3 năm, được Hội CCB giúp 
đỡ, CCB Thành vay 20 triệu đồng đầu tư 
mua vật liệu, vật tư, giống mới, phục vụ 
trại sản xuất nấm. Đến nay, gia đình ông 
đã quy hoạch 5 dãy nhà với 5.000 bịch 
nấm rơm, mộc nhĩ. Tận dụng quỹ đất 
vườn, gia đình ông còn trồng xen canh 
các loại cây ăn quả như bưởi, ổi, chuối 
ngự hồng. Nhờ có vốn và sự cần cù chịu 
khó, đồng vốn vay về cứ thế “nở hoa”. 
Đến nay, tổng thu nhập mỗi năm từ mô 
hình kinh tế gia trại của gia đình ông 
đạt tới cả trăm triệu đồng, giải quyết 
việc làm thường xuyên cho 6 lao động.

Theo đánh giá của chính quyền và 
các hội, đoàn thể tại địa phương, cơ chế 
quản lý, cho vay nguồn vốn từ chương 
trình giải quyết việc làm thời gian qua 
đã có nhiều đổi mới và tạo ra sự thông 
thoáng, hiệu quả hơn. Nhìn chung, các 
chủ cơ sở, dự án và hộ gia đình vay, sử 
dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn 
vay đúng thời hạn...

Có thể nói, chương trình tín dụng giải 
quyết việc làm đã góp phần khôi phục 
ngành nghề truyền thống, hỗ trợ vốn 

cho các cơ sở SXKD và hộ gia đình để 
mở rộng sản xuất, thu hút tạo việc làm 
cho nhiều lao động, đặc biệt là lao động 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông 
nghiệp, lao động nữ, người khuyết tật, 
góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, 
tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho 
người lao động.

Cũng thông qua chương trình cho 
vay này, các hội, đoàn thể có điều kiện 
đi sâu, đi sát tới từng cơ sở hơn, từ đó 
gắn kết hoạt động kinh tế với nhiệm 
vụ chính trị của tổ chức mình, đẩy 
mạnh các phong trào thi đua làm kinh 
tế giỏi. Tuy nhiên, theo phản ánh trực 
tiếp từ các cấp chính quyền, hội, đoàn 
thể và đối tượng vay vốn, hiện nay 
nguồn vốn cho vay còn hạn chế, chưa 
đáp ứng được nhu cầu nhằm tạo việc 
làm ổn định lâu dài. Mong sao, Nhà 
nước nghiên cứu hàng năm bổ sung 
nguồn vốn cho NHCSXH để kịp thời 
cho vay, từ đó mới đáp ứng được lòng 
mong mỏi của hộ vay, chủ cơ sở và 
doanh nghiệp, góp phần tích cực xây 
dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh 
xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh.

TuấN NgọC

Vốn vay giải quyết việc làm đã giúp nhiều gia đình cải thiện được cuộc sống
Ảnh: TTXVN
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Vốn vay dẫn đường,          

Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà khang trang của vợ chồng anh Bùi Văn Tý ở thôn An Khê, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh 
(Quảng Trị). Chứng kiến cảnh gia đình anh vui vẻ, không ai nghĩ chỉ vài năm trước cuộc sống của họ rất cơ cực

độNg lựC Từ đồNg vốN
Nhấp ngụm chè xanh, anh Tý kể, 

cách đây hơn 10 năm, trong một lần 
cuốc đất trồng khoai không may anh 
đụng phải quả bom bi. Bom phát 
nổ làm anh bị mù mắt phải, mắt trái 
nhìn không rõ. Vì nghèo, anh lần lữa 
không đi viện, đến năm 2011 thì mù 
hẳn.

Trong những ngày khó khăn ấy, vợ 
con, làng xóm luôn động viên anh 
Tý. Biết cảnh anh nghèo khổ, chính 
quyền và Hội Nông dân xã động viên, 
hướng dẫn anh vay vốn NHCSXH để 
phát triển kinh tế. Với sự giúp đỡ tận 
tình của NHCSXH huyện Gio Linh, 
năm 2011 gia đình anh Tý được vay 
20 triệu đồng diện hộ nghèo để mua 
bò về nuôi. Năm 2014, được tạo điều 
kiện cho vay bổ sung 20 triệu đồng, 
anh thêm tiền mua tiếp bò. Ngoài 
nuôi bò, năm 2012 anh Tý còn được 
Hội Nông dân xã Gio Sơn hỗ trợ xây 
dựng hầm biogas để chăn nuôi lợn. 
Từ đó, chuồng lợn gia đình anh Tý 
lúc nào cũng có 4 - 5 con lợn nái, mỗi 
năm lãi 45 - 50 triệu đồng tiến bán 
lợn giống.

Đến cuối năm 2015, đàn bò của 
anh Tý đã tăng lên 10 con. “Cuối năm 
vừa rồi, tôi bán 4 con bò được gần 
100 triệu đồng, sửa sang lại ngôi nhà 
cho khang trang để ăn tết. Thời gian 
này tôi đang tập trung trồng thêm 
cỏ để nuôi nhiều bò hơn nữa”, anh Tý 
phấn khởi thổ lộ. Gia đình anh Tý đã 
thoát nghèo từ năm 2014, con cái ăn 
học đàng hoàng.

Cũng là hộ được vay vốn ưu đãi từ 
NHCSXH, ông Trần Thanh Thành ở 
thôn 2B, xã Hải Thái, huyện Gio Linh 

cười tươi khoe: “Trước năm 2014, nhà 
tôi thuộc diện hộ nghèo kinh niên, 
nhìn vào gia cảnh ai cũng nản. Giờ 
thì thoát nghèo rồi, tôi còn làm trang 
trại trồng cao su, nuôi 8 con bò lẫn cả 
gà, vịt nữa”. Có được niềm vui ấy, ông 
Thành bảo là nhờ vốn vay 30 triệu 
đồng của NHCSXH từ năm 2012.

NgƯời đồNg HàNH TậN Tụy
Phó Giám đốc NHCSXH huyện Gio 

Linh, Hoàng Thị Thúy Hằng cho biết, 
đối tượng vay vốn của ngân hàng 
đa số là người nghèo, trình độ hạn 
chế nên cán bộ tín dụng phải nỗ lực, 
tận tụy. “Anh em cán bộ ngân hàng 
ngày nào cũng phải đi cơ sở, cùng 
với tổ chức hội, đoàn thể nắm rõ gia 
cảnh từng hộ vay vốn để kịp thời tư 
vấn, hướng dẫn, có khi phải cầm tay 
chỉ việc để giúp bà con biết sử dụng 
vỗn hiệu quả, từ đó có hướng thoát 

nghèo...”, bà Hằng chia sẻ.
Tại mỗi xã, NHCSXH đều đặt Điểm 

giao dịch vào một ngày cố định 
trong tháng, tiết giảm chi phí, thời 
gian đi lại cho hộ dân. Tại mỗi thôn, 
bản đều có Tổ tiết kiệm và vay vốn 
với những cộng tác viên nhiệt huyết, 
là “cánh tay nối dài” của ngân hàng 
để chuyển tải vốn đến đúng đối 
tượng, giám sát, thông tin về quá 
trình hộ sử dụng vốn vay,...

Phó Chủ tịch UBND huyện Gio 
Linh, Trần Lương Quang cho biết, 
trong những năm qua có hàng nghìn 
hộ nghèo sử dụng hiệu quả vốn vay 
để đầu tư phát triển sản xuất, vươn 
lên làm giàu. Nhờ đó, các tiêu chí thu 
nhập, việc làm, hộ nghèo... được cải 
thiện trong quá trình xây dựng nông 
thôn mới ở địa phương.

Bài và ảnh pHoNg liNH

Nhờ sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi, anh Bùi Văn Tý đầu tư chăn nuôi và đã thoát nghèo

người mù lập nghiệp
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“Lợi ích kép” 
từ việc tham gia tiết kiệm
Cứ mỗi lần trong chúng ta 

nhắc đến việc gửi tiền tiết 
kiệm tại ngân hàng, là nghĩ 

ngay đến những hộ khá giả và giàu 
có hay có khoản tiền dư thừa tương 
đối lớn, chứ ít ai nghĩ rằng người 
nghèo hay những đối tượng yếu 
thế lo ăn chưa đủ, sao có thể “mạnh 
dạn” đến ngân hàng đề xuất gửi tiền 
tiết kiệm được. Hơn nữa, số tiền gửi 
chỉ có vài nghìn đồng đến vài trăm 
đồng là cùng, nhưng đây lại là cách 
mà hàng nghìn đối tượng đang được 
NHCSXH tỉnh Quảng Ninh nói riêng, 
hàng triệu đối tượng vay vốn trong 

                       Người nghèo và các đối tượng chính sách giao dịch với NHCSXH

hệ thống NHCSXH nói chung đã và 
đang phục vụ là hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách từ nhiều năm nay.

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng 
Ninh, Phạm Văn Cung cho biết, huy 
động tiết kiệm từ cộng đồng người 
nghèo thông qua Tổ tiết kiệm và vay 
vốn thuộc các hội, đoàn thể đang 
nhận ủy thác vốn vay tại NHCSXH 
là mô hình tiết kiệm mới, đặc thù 
riêng có của một ngân hàng vì hạnh 
phúc của người nghèo được triển 
khai thực hiện từ năm 2010. Theo đó, 
chương trình đã thu hút đươc các đối 
tượng tham gia gửi tiết kiệm với số 

tiền tối thiểu từ 1.000 đồng. Việc huy 
động gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ 
khuyến khích đến tất cả hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng chính 
sách cũng có thể gửi tiết kiệm - điều 
mà ở những ngân hàng khác, do đặc 
thù huy động, những đối tượng này 
khó thực hiện được.

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay 
vốn Phường Hải Yên, TP Móng Cái, 
Hoàng Thị Hồng cho hay: “Tổ được 
thành lập trên tinh thần tự nguyện, 
đoàn kết, tương trợ giúp đỡ người 
nghèo với nhau khi có nhu cầu vay 
vốn chính sách để SXKD. Đồng vốn 
vay được tổ viên sử dụng đúng mục 
đích, hiệu quả cao, từ đó tiền lãi, gốc 
vay ngân hàng được tổ viên đóng 
đầy đủ, đúng hạn. Tổ chúng tôi hiện 
có 60 tổ viên, với số tiền vay ngân 
hàng gần 2 tỷ đồng, tất cả các tổ 
viên đều tham gia gửi tiền tiết kiệm 
với tổng số tiền hiện lên tới 366 
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triệu đồng.
Tâm sự với chúng tôi, tổ 

viên Nguyễn Thị Liên phấn 
khỏi chia sẻ, khi tham 
gia sinh hoạt tại Tổ 
tiết kiệm và vay vốn 
tôi cũng như các tổ 
viên khác được tuyên 
truyền về cách thức 
vay, sử dụng vốn, kỹ 
thuật chăn nuôi, trồng 
cây... như thế nào, rồi đến 
cả phương thức gửi tiền tiết 
kiệm để trả nợ, lãi ngân hàng, khi 
gia đình có việc đột xuất, giúp đỡ 
người nghèo khó hơn... Gia đình tôi 
vẫn còn khó khăn nhưng cũng gửi tiết 
kiệm được 11 triệu đồng.

Bà Liên còn cho biết thêm, không 
chỉ riêng gia đình bà mà mà còn rất 
nhiều gia đình khác tích cực tham gia 
gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ tiết 
kiệm và vay vốn, và có số dư tiền gửi 
tiết kiệm cao, chúng tôi đều thấy được 
“lợi ích kép” từ việc này, đó là việc lập 
kế hoạch để tiết kiệm từ những món 
tiền dù nhỏ, ý thức “tích tiểu thành 
đại”, giảm khó khăn cho hộ gia đình 
vay vốn khi đến hạn trả nợ gốc, lãi 

                                                                   
Tổng dư nợ cho vay các 

chương trình t ín dụng chính sách của 
NHCSXH tỉnh Quảng Ninh hiện nay đạt trên 

1.930 tỷ đồng, với hơn 76 nghìn hộ đang vay 
vốn. Các chương trình có dư nợ cao là cho vay hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn, hộ gia đình sản xuất, 

kinh doanh tại  vùng khó khăn. Tỷ lệ nợ quá 
hạn chiếm khoảng 0,4% tổng dư nợ.

c h o 
n g â n h à n g . 
Hơn thế, bài học về thực hành tiết 
kiệm còn thực sự hữu ích, không phải 
ai cũng nhận thấy được việc mình 
phải tiết kiệm từ những đồng tiền dù 
là nhỏ nhất, và đôi khi còn loay hoay 
không biết lựa chọn phương pháp 
tiết kiệm như thế nào, nhưng với 
chúng tôi việc khó đó dường như lại 
trở thành đơn giản khi là thành viên 
vay vốn của NHCSXH.

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng 
Ninh, Phạm Văn Cung cho biết thêm, 
huy động tiền gửi tại NHCSXH chủ yếu 

ở hai thành phần cơ bản là huy động 
qua các tổ chức hội, đoàn thể và hộ gia 
đình. Trong đó, tiết kiệm hộ nghèo qua 
Tổ tiết kiệm và vay vốn nằm trong huy 
động hộ gia đình. Mục đích của hình 
thức huy động này là để người vay, 
đặc biệt là người nghèo có ý thức tiết 
kiệm, có tư duy tích lũy, tạo vốn tự có 
cho bản thân họ hỗ trợ việc trả nợ các 
món vay với NHCSXH. Nhưng để người 
dân hiểu được, cán bộ NHCSXH cũng 
phải mất rất nhiều thời gian vừa vận 
động, vừa chứng minh bằng hiệu quả 
thực tế cho bà con. Ban đầu các hộ còn 
dè dặt “nhìn nhau”, nhưng sau này hình 
thức huy động này đã được khẳng 
định thì hầu hết ai cũng tham gia. Đối 
với người nghèo vài chục nghìn cũng 
là quý, vì vậy, khoản tích góp này giúp 
họ phần nào chi trả cho các món vay 
của ngân hàng, đảm bảo trả đúng hạn.

Cùng với việc mở rộng các chương 
trình cho vay, NHCSXH tỉnh Quảng 

Ninh cũng đang huy động nguồn 
vốn thông qua các Tổ tiết 

kiệm và vay vốn rất 
hiệu quả. Theo báo 

cáo, đến nay đã 
có 71.697/75.450 
khách hàng là 
thành viên của 
Tổ tiết kiệm và 
vay vốn, chiếm 

tỷ lệ khoảng 95% 
số thành viên tại 

2.450/2.462 Tổ tiết 
kiệm và vay vốn (đạt 99,5% 

số tổ) trên địa bàn thực hiện gửi 
tiền tiết kiệm. Một số đơn vị có số dư 
tiền gửi/hộ gửi cao như huyện Đông 
Triều 24,3 tỷ đồng/11.694 hộ, Cẩm 
Phả 13,4 tỷ đồng/5.356 hộ, Quảng Yên 
12,8 tỷ đồng/9.076 hộ. Với tỷ lệ này, 
Quảng Ninh đang là một trong những 
địa phương có số lượng hội viên của 
Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi tiết kiệm 
cao trong cả nước. Đặc biệt hơn, ngày 
càng có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo 
tham gia vào chương trình này; điển 
hình, năm 2015, đối tượng hộ nghèo 
gửi tiết kiệm là 6.632 người; hộ cận 
nghèo gửi tiết kiệm 23.018 người.

Bài và ảnh QuANg TruNg

Đồng vốn ưu đãi đã được bà con sử dụng vào các ngành nghề sản xuất, mang lại nguồn thu 
ổn định, có tiền gửi tiết kiệm 
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Sát cánh cùng ngư dân Miền Trung

Tình trạng hải sản chết bất thường 
trong thời gian gần đây, chưa rõ 
nguyên nhân khiến các xã bãi ngang 
ven biển của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế 
rơi vào tình cảnh khó khăn chồng 
chất. Những người dân đang quen với 
công việc bám biển nay lại bơ vơ khi 
không biết phải làm gì để sống không 
có nguồn thu trả lãi ngân hàng khi vay 
đầu tư mua ngư lưới cụ, con giống..., 
trong đó có nhiều hộ nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn vay vốn từ NHCSXH.

Để kịp thời hỗ trợ các điều kiện về 
vật chất, tinh thần cho các hộ ngư dân 
đang gặp khó khăn, NHCSXH đã nhanh 
chóng tổ chức các đoàn công tác đến 
thăm hỏi, động viên và trao tặng 750 
suất quà có tổng giá trị 375 triệu đồng. 

Đại diện hơn 9.000 đoàn viên 
công đoàn trong hệ thống NHCSXH 
đang từng ngày hướng về khúc ruột 
miền Trung, Phó Tổng Giám đốc    

Nguyễn Văn Lý cho biết: “Đa số bà 
con ngư dân có ruộng đất canh tác 
ít, việc đi biển đánh bắt là sinh kế 
duy nhất của bà con. NHCSXH hy 
vọng sẽ góp một phần nhỏ cùng 
cấp ủy, chính quyền các địa phương 
sát cánh cùng bà con ngư dân vượt 
qua sự cố bất thường này”.

Đối với các hộ dân bị thiệt hại về vốn 

Bà con ngư dân xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xúc động khi nhận được sự sẻ chia của NHCSXH

vay ưu đãi, NHCSXH sẽ căn cứ theo 
mức độ thiệt hại của từng khoản vay 
để phối hợp với các cơ quan liên quan 
hướng dẫn bà con lập hồ sơ và thực 
hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy 
định; đồng thời hỗ trợ ngay nguồn 
vốn để chi nhánh các tỉnh khẩn trương 
cho vay bổ sung, nhằm giúp hộ dân 
chuyển đổi ngành nghề sản xuất.

Những phần quà ý nghĩa của NHCSXH đã được trao tận tay cho các ngư dân thị trấn Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế)
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XUNG KÍCH VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động 

“Vì nghĩa tình biên giới hải đảo” và 
“Chung sức vì biển đảo quê hương”, 
đồng thời chia sẻ khó khăn đối với các 
hộ gia đình Thanh niên xung phong 
(TNXP), ngư dân tình nguyện bám đảo, 
trung tuần tháng 5 vừa qua, tại huyện 
đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), Đoàn 
Thanh niên NHCSXH Trung ương cùng 
các đơn vị trong Khối hoạt động Tài 
chính - Ngân hàng, trực thuộc Đoàn 
Khối Doanh nghiệp Trung ương, phối 
hợp cùng Tổng đội TNXP TP Hải Phòng 
tổ chức hành trình hướng về biển đảo 
quê hương.

Tại Quảng Trị, một trong những 
địa phương chịu ảnh hưởng do 
hiện tượng thủy, hải sản chết bất 
thường vừa qua, phát huy tinh 
thần xung kích bảo vệ biển đảo 
Tổ quốc, các đoàn viên thanh niên 
NHCSXH tỉnh Quảng Trị đã nhiệt 
tình tham gia đóng góp, ủng hộ 
tiền và các nhu yếu phẩm; tổ chức 
thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho hộ 
gia đình ngư dân nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn; tham gia dọn vệ 
sinh, làm sạch bãi biển...

đoàN THANH NiêN  NHCsxH TỉNH QuảNg Trị Hỗ Trợ NgƯ dâN veN biểN

Đoàn viên thanh niên Khối tặng quà cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo
Trong khuôn khổ chương trình, 

Đoàn công tác đã tới dâng hương tại 
Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ 
huyện Bạch Long Vĩ; thăm hỏi và tặng 
quà 20 hộ gia đình TNXP và ngư dân; 
trao tặng tivi và các phần quà khác cho 
các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan 
hành chính đang thực hiện nhiệm vụ 
trên đảo; Tổ chức Lễ khởi công công 
trình thanh niên “Thư viện Đảo Bạch 
Long Vĩ”... Tổng kinh phí trao tặng cho 
chương trình là 340 triệu đồng, do các 
đơn vị trong Khối hoạt động Tài chính 
- Ngân hàng tham gia đóng góp.

Các hoạt động hướng về biển đảo 

quê hương có ý nghĩa to lớn, thiết 
thực, góp phần vào việc nâng cao 
nhận thức của thế hệ đoàn viên thanh 
niên hôm nay trong việc tham gia vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
đồng thời thể hiện tinh thần và hành 
động cụ thể của tuổi trẻ với biển đảo 
quê hương; tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên 
giới, hải đảo”, qua đó tuyên truyền sâu 
rộng trong mỗi đoàn viên, thanh niên 
về vị trí chiến lược, tầm quan trọng của 
biển, đảo Việt Nam trong xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.

Lễ khởi công công trình thanh niên của Khối 
hoạt động Tài chính - Ngân hàng “Thư viện 
đảo Bạch Long Vĩ”

Đoàn Thanh niên NHCSXH tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan chức năng đã kịp thời thăm hỏi, 
tặng quà các ngư dân bị thiệt hại bởi cá chết hàng loạt ở huyện Gio Linh
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                    Tự hào tuổi trẻ thời đại hồ Chí Minh
đó không chỉ là chủ đề của Tháng thanh niên năm 2016, “Tự 

hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt 
định hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên NHCsxH 
năm 2016. đoàn Thanh niên NHCsxH đã đồng loạt triển khai 
nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện nhằm  thiết thực    

Chào mừng 85 năm Ngày 
thành lập đoàn TNCs   Hồ 
Chí Minh; Chào mừng thành 
công đại hội đảng toàn 
quốc lần thứ xii; kỷ niệm 
126 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa xiv và 
Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; 65 
năm ngày thành lập ngành 
Ngân hàng ...
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Kết Nối Trái Tim Nhân Ái

“Sống trong đời sống, cần có một 
tấm lòng” 

Đó là tâm nguyện của những 
người làm Chương trình Cặp lá yêu 
thương, trong đó Trung tâm tin tức 
VTV24 chủ trì làm đầu mối kết nối 
giữa các nhà hảo tâm (Lá lành) và 
những người có hoàn cảnh khó khăn 
(lá chưa lành) nhằm hình thành các 
“Cặp lá yêu thương” giúp nhau vượt 
qua gian khó, NHCSXH là “cầu nối” 
gắn kết tâm nguyện của các nhà 
hảo tâm đến các đối tượng khó khăn 
thông qua việc thay mặt các nhà hảo 
tâm trao khoản tiền hỗ trợ trực tiếp 
cho các đối tượng thụ hưởng hàng 
tháng tại các Điểm giao dịch xã.

Cặp lá yêu thương là Dự án thiện 
nguyện, mong muốn nhân rộng 
vòng tay nhân ái và sự giúp đỡ của 
cộng đồng với những hoàn cảnh 
khó khăn đang chịu thiệt thòi, được 
phát sóng hai lần/tuần vào thứ 3 và 
thứ 5 trong Chương trình Chuyển 
động 24h, chương trình giới thiệu 
đến khán giả cả nước những hoàn 
cảnh khó khăn, qua đó, kết nối các 
nhân vật này với những nhà hảo 

tâm. Mỗi hoàn cảnh khó khăn còn 
gọi là Lá chưa lành sẽ được hỗ trợ 
tối thiểu 200.000 đồng hàng tháng 
từ các nhà hảo tâm.

Đây là một chương trình giàu tính 
nhân văn, có ý nghĩa thiết thực, góp 
phần động viên, chia sẻ và giúp 
đỡ những em nhỏ nghèo và các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 
Chương trình đã tạo được sức lan 
tỏa mạnh mẽ, phát huy giá trị đạo 
đức và truyền thống tốt đẹp “Lá lành 
đùm lá rách”của dân tộc Việt Nam.

 Đối với các em nhỏ, đường đến 
trường còn lắm gian nan, vất vả, 
nhưng giờ đây bên các em đã có 
thêm những Lá lành đồng hành sẵn 
sàng sẻ chia để chắp cánh cho những 
ước mơ về tương lai tươi sáng. 

Chương 
trình được khởi 

động từ tháng 10/2015, 
đến nay, sau 7 tháng thực 

hiện, chương trình đã thu hút sự 
quan tâm của 6.489 lượt nhà hảo 
tâm trên cả nước với số dư hỗ trợ 
của Quỹ đến nay đạt gần 5 tỷ đồng. 

NHCsxH đã làm thủ tục chuyển 
tiền cho 3.646 lượt lá chưa 

lành trên cả nước.
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Thông qua những dòng thư ngắn 
đầy cảm xúc, những bức tranh 
mang nhiều ý nghĩa các em có 
hoàn cảnh khó khăn  thay cho lời 
cảm ơn để gửi tới các nhà hảo tâm

Người giám hộ và các em nhỏ có 
hoàn cảnh khó khăn nhận tiền 
ủng hộ của các nhà hảo tâm tại 
các Điểm giao dịch của NHCSXH

NHóM pv thực hiện 
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Chịu trách nhiệm nội dung  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Nguyễn Đức Hải

PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
Phan Cử Nhân

Nguyễn Minh Phương
Nguyễn Việt Hải

ỦY VIÊN BAN BIÊN TẬP
Trần Hữu Ý

Nguyễn Văn Diện

THƯ KÝ BAN BIÊN TẬP
Hoàng Minh Hà
Trần Thùy Trang

THIẾT KẾ TRÌNH BÀY 
Phan Anh

ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN 
Tòa nhà CC5 - Bán đảo Linh Đàm

- Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 84. 4. 36417182

Fax: 84. 4. 36417197
Email: pr.vbsp@gmail.com;

vbsp_t4@yahoo.com

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN
Số 32/GP-XBĐS của Bộ TT&TT

       Trong số này

Tín dụng chính sách trong dòng chảy 
65 năm phát triển ngân hàng Việt Nam

Nhìn lại một năm đưa Chỉ thị của Đảng 
vào cuộc sống

Không còn chuyện “vay tiền về bỏ ống 
tre”

Đồng vốn nối những bờ vui

NHCSXH nhận giải thưởng Celent 

Cùng bà con khắc phục hậu quả thiên 
tai 

Đồng hành với nông hộ vùng hạn, mặn

Niềm vui nhân đôi

Đổi thay trên quê hương Đồng Khởi

Hiệu quả từ chương trình cho vay sản 
xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

Tín dụng chính sách nơi đảo xa

Hà Nội đi đầu về tín dụng chính sách

Tín dụng chính sách với làng nghề 
chiếu cói truyền thống 

Vốn vay  dẫn đường, người mù lập 
nghiệp 

Xung kích vì biển đảo quê hương
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