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KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” khẩu hiệu ấy dường như không chỉ là kim chỉ nam 

cho Chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhìn 
lại: “Nước ta vốn xuất phát từ đói nghèo và chiến tranh. Chính vì vậy từ khi thành lập nước đến nay, Đảng và Bác Hồ coi 
việc chống đói nghèo như chống giặc, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Chính vì vậy đói nghèo của Việt Nam đã 
có bước chuyển biến, ấn tượng với thế giới tạo được lòng tin với nhân dân”.

Thành quả này được minh 
chứng thêm rõ trong giai đoạn 
2010 - 2015, trong đó, tín 

dụng chính sách được coi là phương 
thức trực tiếp và hiệu quả cải thiện 
thu nhập, nâng cao đời sống để 
người nghèo vươn lên thoát nghèo 
bền vững. Như Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, việc 
huy động ngân sách chuyển qua 
NHCSXH cho vay để giảm tỷ lệ cho 
không thay vào đó là hỗ trợ gắn với 
các khế ước để người nghèo có trách 

nhiệm là những biện pháp hiệu quả 
để thực hiện công cuộc giảm nghèo.

KHÔNG ĐỂ LỌT CƠ HỘI TÁI NGHÈO  
Nhìn lại Nghị quyết số 76/2014/QH13 

của Quốc hội và Chương trình thực hiện 
Nghị quyết này của Chính phủ được 
xem là lực đẩy cho chương trình mục 
tiêu giảm nghèo quốc gia thời gian 
qua. Một mục tiêu quan trọng được đặt 
ra bổ sung chính sách hỗ trợ đối với hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Những 
kết quả bước đầu trong chính sách tín 
dụng cho hộ cận nghèo từ năm 2013 là 

nền tảng để một lần nữa NHCSXH tham 
mưu với Ngân hàng Nhà nước trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành chính sách 
cho vay hộ mới thoát nghèo nhằm lấp 
đầy “khoảng trống” chính sách cho hộ 
nghèo. Cùng với đó, NHCSXH đã theo 
sát diễn biến thị trường tiền tệ, từ đó 
kịp thời kiến nghị và đề xuất Chính phủ 
điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một 
số chương trình tín dụng ưu đãi giúp 
người nghèo giảm chi phí vốn trong 
SXKD, đẩy nhanh thời gian thoát nghèo.

Sự triển khai nhanh và quyết liệt các 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Hội nghị triển khai 
Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
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chương trình này tạo cơ hội cho các 
hộ nghèo, hộ mới thoát cận nghèo có 
thêm cơ hội tái đầu tư, mở rộng sản 
xuất khi những tích lũy của các chương 
trình vay trước chưa đủ lực tạo ra sinh 
kế bền vững.

Ví như gia đình anh Hoàng Văn 
Toàn, 39 tuổi, người dân tộc Tày, 
thôn Táng Nàng, xã Trấn Yên, huyện 
Bắc Sơn (Lạng Sơn). Sau khi hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự, năm 2002 
anh xây dựng gia đình với tài sản cha 
mẹ hai bên cho chỉ vỏn vẹn 3 sào đất 
ruộng. Cả năm chỉ trông vào một vụ 
lúa nên dù chăm chỉ nhưng không có 
vốn sản xuất nên cái nghèo cứ đeo 
bám từ năm này qua năm khác. Năm 
2011, gia đình anh được vay 30 triệu 
đồng vốn vay ưu đãi từ chương trình 
hộ nghèo để đầu tư nuôi dê. Nhờ 
chịu khó học hỏi và áp dụng kỹ thuật 
vào sản xuất, đến năm 2013 gia đình 
anh Toàn đã trả được hết nợ gốc cho 
NHCSXH. Tuy nhiên, đàn dê 30 con 
chưa đủ để gia đình có một nền tảng 
kinh tế bền vững, thế nên chính sách 
cho vay hộ cận nghèo đã tiếp thêm 
nguồn lực để gia đình anh có “cơ hội” 
mở rộng sản xuất.

Với 50 triệu đồng vay từ chương trình 
hộ cận nghèo năm 2014, anh đã mua 
thêm 5 con bò, trồng được 250 cây 
quýt. Và chỉ sau 2 năm chăm sóc nguồn 
thu nhập từ sản xuất đã đủ cho anh 
mua được xe ô tô tải, dựng được một 
căn nhà sàn gỗ kiên cố, con cái được 
học hành đầy đủ. Thu nhập bình quân 
của gia đình anh Toàn khoảng 100 triệu 
đồng/năm.

Hay như hộ chị Nguyễn Thị Đào ở 
khu 5, xã Thượng Nông, huyện Tam 
Nông (Phú Thọ) với 25 triệu đồng vay 
cách đây 5 năm, gia đình chị đã đầu tư 
chăn nuôi lợn nái, gà thả đồi, cải tạo 
khu ruộng trũng cấy lúa 1 vụ thành 
vườn trồng đu đủ, chanh không hạt. 
Qua thời gian, vườn cây ăn quả xanh 
tốt, đàn gia súc phát triển đã giúp gia 
đình chị Đào có nguồn thu nhập ổn 
định, có điều kiện trả nợ cho NHCSXH. 
Tương lai của gia đình chị thêm sáng 
khi tháng 5 vừa qua lại được vay tiếp 
45 triệu đồng vốn ưu đãi chương trình 
tín dụng hộ mới thoát nghèo, thực 

hiện kế hoạch xây thêm chuồng trại, 
mua thêm cây con giống mở rộng 
cơ sở sản xuất theo mô hình kinh tế 
trang trại.

Những con số từ NHCSXH thêm 
minh chứng không chỉ cho sự nỗ lực 
của cán bộ tín dụng đưa vốn đến từng 
thôn, bản mà trên cả là một chính sách 
tín dụng đúng đắn phủ một khoảng 
trống lớn trong chính sách tín dụng 
trước đó. Tổng Giám đốc Dương Quyết 
Thắng cho biết đến hết tháng 9/2016 
tổng dư nợ của NHCSXH đạt trên 153 
nghìn tỷ đồng, với gần 6,8 triệu hộ 
đang vay vốn.

Hiệu ứng các chương trình tín dụng 
chính sách đã góp phần đưa tỷ lệ hộ 
nghèo cả nước giảm từ 14,2% năm 2010 
xuống còn 4,25% vào cuối năm 2015; tỷ 
lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo 30a đã 
giảm từ 58,33% cuối năm 2010 xuống 
còn 28% vào cuối năm 2015, hoàn thành 
mục tiêu giảm nghèo mà Quốc hội, 
Chính phủ đã đề ra trong giai đoạn 2010 
- 2015. Đặc biệt, Việt Nam là một trong 6 
quốc gia được Liên Hợp Quốc đánh giá 
là hoàn thành trước thời hạn thực hiện 
mục tiêu Thiên niên kỷ và là “điểm sáng” 
về thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC 
THAM GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Đánh giá cao sự vươn lên của các 
địa phương nghèo, sự vươn lên tự 
lực, tự cường của người nghèo, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt ra 
những thách thức, bất cập, nổi cộm 
như giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ 
lệ tái nghèo cao. Đặc biệt cả nước có 
tới 41 huyện nghèo có tỷ lệ nghèo 
trên 50%. Thu nhập của hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu 
nhập chung của cả nước. “Nói như thế 
để chúng ta thấy đặc biệt phải cùng 
nhau chung sức đồng lòng, thực hiện 
chương trình mục tiêu tốt nhất, tập 
trung cao hơn các vùng “lõi nghèo” là 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang để 
nỗ lực giảm nghèo đạt được hiệu quả 
cao”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Những khó khăn này đang đặt ra 
thách thức đối với mục tiêu chương 
trình giảm nghèo quốc gia giai đoạn 
2016 - 2020: Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả 
nước bình quân 1% - 1,5%/năm (riêng 
các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/
năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 
3% - 4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc 
gia giai đoạn 2016 - 2020; cải thiện sinh 
kế và nâng cao chất lượng cuộc sống 
của người nghèo, đảm bảo thu nhập 
bình quân đầu người của hộ nghèo cả 

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tham luận tại Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu 
Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
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nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so 
với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở 
các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản 
đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc 
thiểu số tăng gấp 2 lần). 

Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu, 
công tác tuyên truyền về tinh thần tự 
lực, tự cường vươn lên thoát nghèo 
của người dân và địa phương không 
phải chỉ trông chờ hỗ trợ từ Chính 
phủ. “Hai vế này đi liền với nhau, tôi 
mong các địa phương nhận thức rõ 
hơn vấn đề này, khuyến khích họ, tôn 
vinh họ là rất quan trọng, chứ không 
phải cho mãi”, Thủ tướng lưu ý và nhấn 
mạnh tinh thần hỗ trợ là “cho cần câu 
chứ không cho con cá” để người dân 
vươn lên thoát nghèo bền vững mà 
việc triển triển khai hỗ trợ thông qua 
việc đưa vốn sang NHCSXH gắn với các 
khế ước là bài học quý cần phát huy. 
Thực tế thời gian qua cũng chứng minh 
ở đâu công tác giảm nghèo được chính 
quyền địa phương quan tâm cả về trí 
lực và vật lực, ở đó công tác giảm nghèo 
có những chuyển biến tích cực. 

Ví như tỉnh Quảng Nam, địa phương 
nghèo thứ hai trong cả nước sau khi 
tách tỉnh, với 9/18 huyện miền núi, 
tỉnh đã thông qua chương trình giảm 
nghèo đặc thù với việc hỗ trợ đầu 
tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ kinh phí cho 
người dân tiếp cận các dịch vụ phúc 
lợi cơ bản như y tế, giáo dục, giải 
quyết việc làm. Cùng với đó là những 
chính sách tín dụng riêng có như hỗ 
trợ 50% lãi suất vốn vay của hộ cận 
nghèo, 120 tỷ đồng vốn ngân sách 
địa phương qua NHCSXH để cho vay 
theo đối tượng chỉ định. Đặc biệt, để 
khuyến khích chương trình tự vươn 
lên thoát nghèo tỉnh đã có hẳn Nghị 
quyết về việc khuyến khích người 
dân thoát nghèo vượt qua hộ cận 
nghèo. Những hộ này được hưởng 
các ưu đãi trong 2 năm không chỉ các 
dịch vụ, phúc lợi xã hội cơ bản như: 
y tế, giáo dục, giải quyết việc làm mà 
còn được bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ 
lãi suất 100% với mức 20 triệu đồng/
hộ, thưởng 5 triệu đồng cho hộ tự 
nguyện thoát nghèo. Chính sách này 
đã góp phần đưa 7.355 hộ ra khỏi hộ 
nghèo trong giai đoạn 2014 - 2015 

tăng gấp 2 lần so với trước khi thực 
hiện chương trình này. Đây cũng là 
một trong những động lực đưa hộ 
nghèo của tỉnh giảm 2,83% mỗi năm, 
hộ cận nghèo giảm từ 14% xuống còn 
7,1%. Những kỳ vọng giảm nghèo 
nhanh và bền vững cũng đang được 
tỉnh Quảng Nam đặt ra với việc tiếp 
tục thực hiện chính sách này nhưng 
tăng thời gian thụ hưởng từ 2 năm 
lên 3 năm và hỗ trợ thêm 5 triệu đồng 

phát triển sản xuất, mua giống cây. 
Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng sẽ có hơn 20 
nghìn hộ dân tham gia đăng ký thoát 
nghèo bền vững.

Nhìn rộng ra 2 năm thực hiện Chỉ 
thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với tín dụng chính sách 
xã hội cho thấy sự vào cuộc của các 
cấp ủy, chính quyền địa phương với 
2.300 tỷ nguồn vốn địa phương đã 
chuyển sang cho NHCSXH ủy thác 
cho vay cùng các chính sách hỗ trợ 
sinh kế đã góp phần tích cực giảm 
nghèo. Riêng năm 2016 tiêu biểu 
nhất là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
dành hẳn 214 tỷ đồng chuyển sang 
NHCSXH. Đến nay, tổng nguồn vốn 
ủy thác của các địa phương đạt trên 
6.000 tỷ đồng; trong đó tiêu biểu 
như: TP Hà Nội 1.422 tỷ đồng; TP Hồ 
Chí Minh 857 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng 
Tàu 457 tỷ đồng; Khánh Hòa 161 tỷ 
đồng... rồi các tỉnh khác như: Bình 
Dương, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Đắk Lắk 
và đặc biệt các tỉnh ở các tỉnh nghèo 

cũng dành một phần nguồn lực địa 
phương chuyển sang NHCSXH như: 
Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Đắk 
Nông...

Với giác độ tín dụng chính sách, 
theo chủ trương là tiếp tục cắt giảm 
đầu tư, cấp cho không mà chỉ cấp 
cho đối với những đối tượng bảo trợ 
xã hội, những người có công, còn các 
đối tượng người nghèo khác thì được 
hỗ trợ thông qua việc tín dụng chính 
sách cho vay và có thu hồi, Tổng 
Giám đốc NHCSXH Dương Quyết 
Thắng mong muốn Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và các Bộ, ngành 
tiếp tục dành nguồn lực để hỗ trợ 
cho người nghèo và các đối tượng 
chính sách với mức tăng trưởng bình 
quân hàng năm 10% theo chiến lược 
đã được phê duyệt. Các địa phương 
cùng Trung ương cũng bố trí nguồn 
lực để ủy thác sang NHCSXH cho vay 
đúng theo các đối tượng chỉ định. 
Song hành với ủy thác vốn vay, chính 
quyền địa phương cần định hướng 
cho bà con mô hình SXKD, chuỗi liên 
kết, giá trị và bao tiêu sản phẩm để 
bà con sử dụng đồng vốn hiệu quả, 
có thu nhập và trả được nợ ngân 
hàng để tiếp tục tạo vốn quay vòng 
giúp đỡ bà con giảm nghèo trong 
thời gian tới.

Phong trào thi đua “Cả nước chung 
tay vì người nghèo - Không để ai bị 
bỏ lại phía sau” do Thủ tướng phát 
động một lần nữa khơi dậy và phát 
huy sự chung sức của các cấp, ngành, 
địa phương và cả hệ thống chính trị, 
đặc biệt là khuyến khích sự chủ động 
và phát huy nội lực của địa phương, 
cơ sở, của cộng đồng và từng người 
dân trong thực hiện chủ trương, 
chính sách giảm nghèo. 

Với dòng vốn tín dụng đủ mạnh và 
phủ rộng sẽ tiếp tục nhen lên những 
ngọn lửa đổi mới, góp phần giảm 
nghèo trong từng thôn, bản. Để mỗi 
người dân cảm nhận cuộc chiến thoát 
nghèo của họ không đơn độc bởi phía 
sau họ là tình cảm và trách nhiệm của 
cả cộng đồng mà biểu hiện rõ nhất cơ 
hội tiếp cận tín dụng ưu đãi phát triển 
sản xuất luôn trước mặt.

NGỌC MINH thực hiện

Gia đình chị Nguyễn Thị Đào sử dụng vốn 
vay ưu đãi chuyển đổi thành công diện tích 

đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng đu 
đủ và chanh không hạt, mang lại hiệu quả 

kinh tế cao
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TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH - TÁC ĐỘNG RÕ RỆT 
TỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

Với hoạt động đặc thù hướng đến người nghèo và các đối tượng chính sách, đến nay có thể khẳng định NHCSXH 
đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong thực hiện chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Điều 
này một lần nữa đã được khẳng định tại buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vương Đình Huệ với NHCSXH. 

Phó Thủ tướng khẳng định hoạt động của NHCSXH đã đóng góp tích cực không chỉ về kinh tế, xã hội mà còn góp phần ổn định tình hình chính 
trị, đặc biệt là khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa

SỬ DỤNG VỐN VAY HIỆU QUẢ
Sau 14 năm hoạt động, tổng dư 

nợ của NHCSXH đạt trên 153 nghìn 
tỷ đồng, với gần 6,8 triệu hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 
và các đối tượng chính sách đang 
vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã 
góp phần giúp trên 4 triệu hộ vượt 
qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo 
việc làm mới cho trên 3,2 triệu lao 
động, trong đó trên 107 nghìn lao 
động đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài; giúp trên 3,4 triệu HSSV có 
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn 
học tập; xây dựng trên 8,1 triệu 

công trình cung cấp nước sạch, 
công trình vệ sinh ở nông thôn; 
trên 7,5 nghìn căn nhà tránh lũ cho 
hộ nghèo tại các tỉnh miền Trung, 
trên 104 nghìn căn nhà vượt lũ cho 
hộ gia đình vùng ĐBSCL và trên 484 
nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các 
hộ gia đình chính sách chưa có nhà 
ở trên toàn quốc...

Những con số trên đã phần nào nói 
lên sự đóng góp của NHCSXH đối với 
công tác an sinh xã hội được Đảng và 
Nhà nước ghi nhận. Đặc biệt, trong 
thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn 
quan tâm tới hoạt động của NHCSXH 

thông qua các chỉ đạo, các buổi làm 
việc của Lãnh đạo Chính phủ. Tại 
buổi làm việc với NHCSXH, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vương Đình Huệ và Lãnh đạo các Bộ, 
ngành đã có đánh giá toàn cảnh về 
hoạt động tín dụng chính sách xã hội, 
đồng thời đưa ra những giải pháp để 
NHCSXH trở thành một kênh cho vay 
giảm nghèo hiệu quả hơn.

Là đơn vị nhận ủy thác với dư nợ 
trên 50 nghìn tỷ đồng, Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng,  Chủ tịch Hội Nông 
dân Việt Nam Lại Xuân Môn đánh giá 
cao nguồn vốn tín dụng ưu đãi của 
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NHCSXH. “Hoạt động này tác động 
rất rõ rệt tới công tác an sinh xã hội, 
là một trong chính sách giảm nghèo 
bền vững tốt nhất” - Chủ tịch Hội 
Nông dân Việt Nam nói - “Ở dưới xã, 
mỗi ngày giao dịch của NHCSXH diễn 
ra sôi động như một ngày hội. Không 
những thế còn tạo ra hoạt động có 
ý nghĩa, góp phần xây dựng phong 
trào đoàn thể. Hoạt động nhận ủy 
thác tín dụng chính sách đã trở thành 
một trong những hoạt động chính 
của các hội, đoàn thể ở địa phương”. 
Ý nghĩa nữa được Chủ tịch Hội Nông 
dân Việt Nam chứng minh là mặc dù 
thực hiện nhiều chương trình cho 
vay, số lượng khách hàng lớn nhưng 

NHCSXH vẫn bảo toàn nguồn vốn, tỷ 
lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp. Điều 
đó chứng tỏ hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách sử dụng vốn vay 
làm ăn rất hiệu quả.

Theo Phó Chánh Văn phòng Trung 
ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban 
Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên 
Trần Việt Hùng, hoạt động tín dụng 
chính sách trên địa bàn Tây Nguyên 
khá thành công. Sự thành công này 
được đánh giá toàn diện gồm cả bộ 
máy tổ chức, phương thức ủy thác cho 

vay hiện nay với hệ thống “chân rết” 
xuống tận thôn, ấp - nơi nào có cấp 
ủy, chính quyền - nơi đó hình thành 
bộ máy của NHCSXH. “Ở Tây Nguyên 
chúng tôi đánh giá cho người nghèo 
vay không sợ mất vốn”, ông Trần Việt 
Hùng khẳng định.

Cùng chung ý kiến đánh giá như vậy, 
Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ 
Trần Minh Thống cho rằng, tín dụng 
chính sách góp phần quan trọng tác 
động trực tiếp đến việc thực hiện mục 
tiêu giảm nghèo tại khu vực ĐBSCL, 
đều đó thể hiện qua tỷ lệ hộ nghèo 
năm 2011 là 13%, nay giảm xuống còn 
3,4%. Các tổ chức chính trị - xã hội đã 
vào cuộc quyết liệt hơn. Họ luôn xác 

định phải coi hiệu quả tín dụng chính 
sách là trách nhiệm của các đoàn thể 
- người nghèo là hội viên của mình, 
bởi khi có nguồn vốn này người nghèo 
không phải vay tín dụng đen. Và muốn 
nguồn vốn cho vay hiệu quả thì đương 
nhiên phải tăng trách nhiệm của hội, 
đoàn thể và các ngành liên quan.

“Có 6 tỉnh thuộc “lõi nghèo” của cả 
nước, thời gian qua NHCSXH đóng vai 
trò hết sức quan trọng tích cực trong 
công tác giảm nghèo bền vững. Tại 
khu vực Tây Bắc, với mạng lưới tương 

đối phủ kín, từ tỉnh xuống tận thôn, 
bản và phương thức giải ngân gọn 
nhẹ, thuận tiện, đơn giản, NHCSXH 
đã biết vận dụng hệ thống chính trị 
ở cơ sở để bảo toàn nguồn vốn giúp 
người dân giảm nghèo nhanh, bền 
vững”, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây 
Bắc Nguyễn Cảnh Việt cho hay.

CẦN THÊM VỐN VÀ CƠ CHẾ 
CHÍNH SÁCH

Bên cạnh ghi nhận thành công, thì 
cũng nhiều ý đóng góp để công tác 
cho vay của NHCSXH hiệu quả hơn 
nữa. Theo ông Trần Việt Hùng, đối với 
khu vực Tây Nguyên, hiện có hai vấn 
đề lớn mà bà con dân tộc vẫn khó 
khăn trong khi tiếp cận là vốn vay xây 

nhà theo chương trình cho vay nhà 
ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg 
(giai đoạn 2) và vay vốn học nghề.

Về vấn đề nhà ở, bà con cần nhà 
để ở nhưng lại phải chờ tiền rót 
từ Trung ương về mới xây được, vì 
vậy đề nghị Bộ Tài chính nên xem 
xét chủ trương ứng vốn tại các địa 
phương, khi đó nguồn vốn về tay bà 
con nhanh hơn sẽ giúp bà con sớm 
xây được nhà để ở. Khi có nhà để ở, 
trẻ con được đi học, bà con thoát 
được nghèo..., cuộc sống sẽ ổn định, 

Các chương trình tín dụng chính sách đã và đang đem lại cuộc sống cho người dân ngày một tốt hơn
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mọi việc đều thuận lợi.
Đối với các chương trình vay vốn ưu 

đãi qua NHCSXH thì riêng đối với Tây 
nguyên, cho vay dạy nghề rất quan 
trọng. Theo ông Trần Việt Hùng, hiện 
nay, đồng bào DTTS quan niệm rằng 
nếu như không có nghề là không làm 
được việc và chỉ cần 20 triệu đồng 
trong tay là có thể thay đổi được cuộc 
đời, bởi với số tiền đó họ dành để 
học một nghề tốt cho tương lai cuộc 
sống. “NHCSXH nên có chính sách cho 
vay học nghề và nên đẩy mạnh chính 
sách này với mức cho vay phù hợp với 
nhiều loại nghề. Nếu không có nghề 
thì khi hạn hán mất mùa, ốm đau 
bệnh tật, bà con không có tiền sẽ tìm 
đi vay tín dụng đen và để lại hệ lụy”, 
ông Trần Việt Hùng nêu kiến nghị.

Bên cạnh đó, NHCSXH cần tập trung 
vốn ưu tiên cho các vùng nghèo, huyện 
nghèo. Chẳng hạn, với những tỉnh 
thuộc Tây Nguyên thì có 3 nhóm đối 
tượng gồm người Kinh (chiếm 70%), 
nhóm dân tộc thiểu số từ nơi khác đến, 
nhóm dân tộc thiểu số tại chỗ (chiếm 
trên 25%). Trong đó, nhóm dân tộc 
thiểu số tại địa phương là nhóm yếu 
thế nhất, cần được quan tâm hơn. Do 
đó dòng vốn từ NHCSXH nên ưu tiên, 
tập Trung vào nhóm đối tượng này để 
phục vụ.

Còn theo ông Nguyễn Cảnh Việt, 
để đảm bảo giảm nghèo nhanh, bền 
vững cần tăng cường sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 
đối với tín dụng chính sách xã hội. 
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động nâng cao ý thức 
của người dân và toàn xã hội về 
công tác giảm nghèo, ý thức trả nợ; 
Rà soát các chính sách giảm nghèo 
khu vực Tây Bắc; Triển khai và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo, mang 
tính đặc thù, mô hình sản xuất mẫu.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, 
Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Nguyễn 
Trọng Đàm cho rằng ở địa phương 
hiện nay khi cho vay cần quan tâm 
kết hợp giữa vốn và cách làm ăn. 
Khác với vốn vay thương mại, vay 
vốn ưu đãi qua NHCSXH cần phải 
gắn với cầm tay chỉ việc hướng dẫn 
cách làm ăn mới mang lại hiệu quả.

QUANG ĐẠI thực hiện

PHẢI TĂNG CƯỜNG BỐ TRÍ NGUỒN LỰC TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC ỦY THÁC SANG 

NHCSXH CHO VAY

Để tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là giải pháp quan 
trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, 
xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội của 
Đảng và Nhà nước, trong thời gian tới HĐQT NHCSXH cần 
nghiên cứu, đảm bảo hài hòa yếu tố Nhà nước và yếu tố thị 
trường (trong đó yếu tố Nhà nước đóng vai trò chủ đạo) để 
tăng tính chủ động, sáng tạo, phân cấp, phân quyền trong 
việc huy động các nguồn lực xã hội, nguồn lực ngân sách 
Nhà nước cho hoạt động của NHCSXH.

NHCSXH nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách tín 
dụng còn tồn tại bất cập để sửa đổi, bổ sung, đảm bảo 
phù hợp với thực tế (đặc biệt là các chính sách đối với hộ 
đồng bào dân tộc), đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung 
vào địa bàn cụ thể (huyện, xã), bám sát thực tiễn, gắn với 
Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu tập trung 
và tăng cường cho vay các Chương trình về giải quyết việc 
làm, xuất khẩu lao động, cho vay hộ nghèo, cho vay theo dự 
án, tăng cường liên kết thông qua mô hình trang trại, nông 
trại, hợp tác xã, nhóm hộ gia đình để có tác dụng lan tỏa về 
kinh tế, tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với đó, chính quyền các địa phương các cấp cũng 
phải tăng cường bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương 
và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang NHCSXH để 
bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác trên địa bàn; hỗ trợ về cơ sở vật 
chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm 
nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH.

Các tỉnh, thành phố ban hành chuẩn nghèo riêng cần bố 
trí nguồn lực tương xứng để thực hiện theo đúng tinh thần 
của Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chỉ đạo 
thường xuyên việc điều tra, rà soát, thống kê xác nhận hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để tạo 
điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này sớm được vay vốn 
từ NHCSXH.

Trong những năm qua, NHCSXH là “điểm sáng” trong thực 
hiện chính sách giảm nghèo và các chính sách xã hội khác, 
không chỉ góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển mặt kinh tế 
- xã hội mà còn giúp ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, 
nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS,...

(Trích ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
tại Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 28/6/2016 của Văn phòng 
Chính phủ.   
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KẾT NỐI CÁC SỨC MẠNH              
GIẢM NGHÈO VÙNG TÂY BẮC

Những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ như Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì, Sa Pa, Y Tý,... giờ đã trở thành Danh thắng cấp Quốc 
gia. Ở nơi ấy không chỉ hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là đỉnh cao của sự kết tinh giữa văn hóa và lao động của con 
người. Để rồi, từ đây những hạt “ngọc trời” ngày một sinh sôi, nảy nở, dày thêm, mang lại cuộc sống no ấm cho người dân 
và những thửa ruộng ấy cũng trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo của vùng cao Tây Bắc.

Đi trên những cung đường đang 
độ lúa chín vàng óng ấy lại càng cảm 
nhận thấy thêm những hiệu ứng tín 
dụng chính sách của NHCSXH, đặc 
biệt trong giai đoạn 2011 - 2015 mà 
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện tín 
dụng chính sách xã hội tại vùng Tây 
Bắc vừa đúc rút tại Lào Cai.

GIEO VỐN, GẶT ẤM NO
Từng nhiều năm gắn bó với ngành 

Ngân hàng cũng như NHCSXH trên 
cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước, Chủ tịch HĐQT NHCSXH, hơn 
ai hết Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư 

Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh 
tế Trung ương - Trưởng Ban Chỉ đạo 
Tây Bắc Nguyễn Văn Bình cảm nhận 
được những đổi thay của vùng “lõi 
nghèo” Tây Bắc từ việc dồn lực tín 
dụng chính sách cho giảm nghèo. 

Kể từ khi thành lập nước năm 1945 
cho đến nay, công tác xóa đói, giảm 
nghèo luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đặc biệt quan tâm, coi đó là 
mục tiêu quan trọng và xuyên suốt 
trong quá trình phát triển đất nước. 
Với riêng vùng Tây Bắc, công cuộc 
xóa đói, giảm nghèo còn mạnh mẽ 

hơn nữa khi Đảng đã có Nghị quyết 
số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ 
Chính trị khóa IX; rồi tiếp đến là Kết 
luận số 26-KL/TW ngày 02/8/2012 của 
Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính 
trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, 
quốc phòng vùng trung du và miền 
núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Đặc biệt, một nguồn lực lớn cho 
công cuộc giảm nghèo được gửi 
gắm dẫn dòng thông qua NHCSXH 
không chỉ phủ lên Tây Bắc những 
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thửa ruộng bậc thang vàng óng mỗi 
độ thu về, mà góp phần tạo ra những 
thương hiệu cây, con đặc sản vùng, 
giúp người dân bước qua cái nghèo. 
Quan trọng hơn những phương thức 
sản xuất mới đang thấm và lan dần 
tới tận các bản, làng vùng sâu, vùng 
xa, đang nhen lên những ngọn lửa no 
ấm và phát triển kinh tế bền vững.

Ví như chàng trai dân tộc, Giàng 
Mí Páo ở thôn Xín Suối Hồ, xã Cán 
Tỷ, huyện Quản Bạ (Hà Giang). Cuộc 
sống của Páo không hiểu sẽ về 
đâu nếu không có trợ lực vốn của 
NHCSXH. Năm 2010, Páo lấy vợ và ra 
ở riêng chỉ có 2 gian nhà vách đất, 
không giường chiếu, không có gạo 
ăn, thậm chí đến cái nồi cũng chẳng 
có. 600m2 đất ruộng cấy lúa, trồng 
ngô vốn chẳng đủ cho hai miệng ăn, 
cuộc sống thêm khốn khó khi đứa 
con đầu lòng ra đời. Bám vào rừng cả 
ngày nhặt củi về bán và hái rau rừng 
cũng chỉ là ăn cho qua ngày. Cái tâm 
trí nung nấu thoát nghèo đã giúp 
Páo có thêm tinh thần mạnh dạn vay 
vốn ưu đãi hộ nghèo 10 triệu đồng 
từ NHCSXH để trồng lúa năng suất 
cao. Ngay vụ mùa năm 2010 cùng 
với việc thu hoạch lúa và chắt chiu 
các nguồn thu khác, Páo đã trả hết 
nợ vay NHCSXH. Năm 2011, vợ chồng 
Páo quyết định đầu tư vào chăn nuôi 

bò sinh sản từ nguồn vốn tín dụng 
hộ nghèo 15 triệu đồng. Sau 3 năm, 
cặp bò cái đẻ được 3 con bê. Năm 
2014, gia đình Páo đã thoát nghèo và 
trả hết nợ.

Còn theo lời bà Cà Thị Nghĩa - Tổ 
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ở bản 
Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường 
Ảng (Điện Biên) cũng nhờ “khởi đầu” 
từ những đồng vốn vay của NHCSXH, 
những người phụ nữ cả đời không ra 
khỏi bản làng đã học và biết làm kinh 
tế như nuôi lợn, nuôi bò, buôn bán 
nhỏ. Từ đó, kéo nhau lớn dần thành 
những tổ tương trợ vay vốn giúp nhau 
làm ăn kinh tế hiệu quả. “NHCSXH đã 
đồng hành giúp chúng tôi trên con 
đường thoát nghèo bền vững, chúng 
tôi thực sự biết ơn”, bà Nghĩa nói.

“Chúng tôi cho rằng, kết quả đạt 
được trong lĩnh vực tín dụng chính 
sách trong những năm qua không 
chỉ thể hiện sự phát triển ngày càng 
lớn mạnh về dư nợ mà còn có hiệu 
ứng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong 
việc phát triển kinh tế hộ gia đình, 
đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và các đối tượng chính sách là những 
đối tượng yếu thế trong xã hội, góp 
phần ổn định tình hình chính trị, bảo 
đảm an sinh xã hội, tạo niềm tin vào 
Đảng và Nhà nước, nhất là đồng bào 
các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa trên 

địa bàn vùng Tây Bắc”, Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào 
Cai, Nguyễn Văn Vịnh chia sẻ. 

Với Lào Cai, tín dụng chính sách là 
một trong những nguồn lực không 
thể thiếu góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo 
giảm từ 42,99% cuối năm 2010 xuống 
còn 12,11% vào thời điểm cuối năm 
2015 (bình quân giảm 6,18%/năm). 
Mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn trải 
rộng đều khắp ở trên 2.005 thôn, bản 
đã đưa doanh số cho vay 5 năm qua 
đạt 2.582 tỷ đồng với 132.865 lượt hộ 
vay vốn. Từ đây, 11.981 HSSV được 
vay vốn để theo học tại các trường 
đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp và học nghề; 19.524 công 
trình cung cấp nước sạch và 19.494 
công trình vệ sinh đạt chuẩn quốc gia 
đã được xây dựng...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, 
Nhâm Thị Phương cho biết thêm: 
Đây là kênh tín dụng ưu đãi lớn nhất 
đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu 
vốn của hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách, góp phần to lớn đối với 
công cuộc giảm nghèo của tỉnh Sơn 
La. Bởi lẽ hoạt động của NHCSXH từ 
nguồn vốn ưu đãi đã huy động được 
sự tham gia của cả hệ thống chính trị 
từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức chính 
trị - xã hội trên địa bàn.

Nhìn ra toàn vùng Tây Bắc tín dụng 

“Chúng ta ban hành 
chính sách kịp thời 
nhưng nguồn lực không 
bố trí kịp thời rất khó cho 
NHCSXH. Như chính 
sách cho vay nhà ở, cơ 
chế chính sách có rồi 
nhưng nguồn lực chưa 
có. Với người nghèo nói 
gì phải làm đó và phải 
làm tốt hơn thế, nên khi 
các Bộ, ngành tham mưu 
phải nghĩ đến nguồn lực 
thực hiện chính sách đó”.

Trưởng Ban Chỉ đạo 
Tây Bắc Nguyễn Văn Bình
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chính sách xã hội do NHCSXH triển 
khai thực hiện trong thời gian qua đã 
trở thành một kênh tín dụng quan 
trọng góp phần thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và 
xây dựng nông thôn mới.

“Với 32.194 tỷ đồng dư nợ của 

gần 20 chương trình tín dụng ưu đãi 
đã giúp trên 318 nghìn hộ vượt qua 
ngưỡng nghèo, góp phần giảm tỷ lệ 
hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011 - 
2015 tại vùng Tây Bắc từ 34,58% (cuối 
năm 2010) xuống còn 14,97% (năm 
2015). Trong đó, 45 huyện nghèo 
theo Nghị quyết 30a giảm từ 57,52% 
(năm 2010) xuống còn 26% (năm 
2015). Đời sống người dân có cơ hội cải 
thiện không chỉ là đủ ăn mà còn hội tụ 
cả điều kiện sống cơ bản trong tiêu chí 
nghèo đa chiều mới với việc hình thành 
681 nghìn công trình cung cấp nước 
sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn; 
hỗ trợ xây dựng gần 61 nghìn căn nhà 
cho hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách. Tương lai của Tây Bắc sẽ rạng sáng 
khi tới đây có trên 121 nghìn HSSV có 
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học 
tập từ NHCSXH sẽ trở về chung tay 
cùng xây dựng quê hương”, Tổng Giám 
đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho 
biết.

HỘI TỤ TRÍ LỰC GIẢM NGHÈO 

“Trong những năm qua, tín dụng 
chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện 
là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân 
văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của 
Việt Nam, góp phần quan trọng thực 
hiện có hiệu quả các chủ trương, chính 
sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và 
Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo 

việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo 
đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị 
và phát triển kinh tế - xã hội theo định 
hướng XHCN”, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây 
Bắc Nguyễn Văn Bình một lần nữa nhấn 
mạnh lại đánh giá của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng tại Chỉ thị số 40 về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín 
dụng chính sách xã hội.

Sự sáng tạo và tính nhân văn này của 
tín dụng chính sách xã hội không chỉ 
nhìn thấy từ việc xây dựng các chính 
sách tín dụng phù hợp với từng khu 
vực và có hỗ trợ liên tục giúp người 
dân bước qua cái nghèo đến việc tạo 
lập việc làm, nâng cao đời sống mà 
còn sáng tạo ở phương thức tổ chức 
và quản lý khi NHCSXH đã tập hợp 
được sức mạnh của cả hệ thống chính 
trị, các tổ chức xã hội - kinh tế và công 
cuộc giảm nghèo bền vững. Thực 
chứng sau gần 2 năm triển khai Chỉ 
thị 40 thêm một lần nữa minh chứng 
cho vai trò cầu nối sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị từ trí lực đến vật lực 

vào công cuộc giảm nghèo.
Nếu như trước đây một số cấp uỷ, 

chính quyền chưa thực sự vào cuộc, 
chưa quan tâm đúng mức tới hoạt 
động tín dụng chính sách xã hội... 
thì sau khi có Chỉ thị này, đặc biệt 
với việc HĐQT NHCSXH đã phối hợp 
với Ngân hàng Nhà nước tham mưu, 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 
14/3/2016 về Kế hoạch triển khai Chỉ 
thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với tín dụng chính 
sách xã hội đã tạo được sự đồng 
thuận và quan tâm vào cuộc quyết 
liệt của chính quyền các cấp trong 
vùng đối với tín dụng chính sách do 
NHCSXH triển khai thực hiện.

Từ đây cấp ủy, chính quyền địa 
phương đã nhận thức rõ rệt hơn 
về vai trò, vị trí của tín dụng chính 
sách xã hội từ đó xác định nhiệm 
vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín 
dụng chính sách xã hội là một trong 
những nhiệm vụ trong chương trình, 
kế hoạch hoạt động thường xuyên. 
Đặc biệt, việc NHCSXH đề xuất Chính 
phủ cho phép triển khai việc bổ sung 
Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban 
đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện 
đã góp phần gắn trách nhiệm của 
chính quyền địa phương trong công 

“Đề nghị cấp uỷ, chính quyền 
địa phương cần quan tâm hơn nữa 
đến việc chỉ đạo thực hiện tín dụng 
chính sách trên địa bàn, hỗ trợ tạo 
điều kiện thuận lợi cho NHCSXH; 
đồng thời ưu tiên tạo nhiều điều 
kiện hơn nữa về nguồn vốn ngân 
sách địa phương cũng như những 
nguồn vốn nhàn rỗi từ Quỹ phát 
triển đất, Quỹ phát triển rừng uỷ 
thác cho NHCSXH để cho vay”.

     Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng
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tác quản trị tín dụng chính sách xã 
hội. Chất lượng tín dụng vì thế trong 
2 năm qua đã được cải thiện đáng 
kể, năm 2014 tỷ lệ nợ quá hạn toàn 
vùng Tây Bắc là 0,34%, đến nay giảm 
xuống còn 0,25%.

Sự vào cuộc và đồng thuận của cả 
hệ thống chính trị - xã hội đối với 
công cuộc giảm nghèo là nền tảng 
để năm 2015 và năm 2016, mặc dù 
tình hình kinh tế - xã hội của đất 
nước vẫn còn khó khăn, cân đối ngân 
sách Nhà nước vẫn còn căng thẳng, 
nhưng Chính phủ và các Bộ, ngành 
vẫn ưu tiên dành nguồn vốn để bổ 
sung cho NHCSXH. Thủ tướng Chính 
phủ đã quyết định bổ sung tăng 
trưởng tín dụng chính sách năm 
2015 thêm 3,5%, năm 2016 thêm 2%, 
đưa tổng tăng trưởng tín dụng chính 

sách năm 2015, 2016 lên 10%.
Sự hợp lực và vào cuộc mạnh mẽ 

hơn của chính quyền địa phương đối 
với công tác giảm nghèo còn có thể 
nhìn thấy trong việc các tỉnh trong 
vùng Tây Bắc đã quan tâm hỗ trợ 
NHCSXH về trụ sở, phương tiện, trang 
thiết bị làm việc và ủy thác nguồn vốn 
cho NHCSXH. Tính đến nay, tổng giá trị 
hỗ trợ đạt trên 116 tỷ đồng, trong đó, 
bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay 91 
tỷ đồng ủy thác sang NHCSXH (bằng 
46% nguồn vốn bổ sung trong hơn 
5 năm qua của toàn vùng). Từ đó, đã 
đưa tổng nguồn vốn ngân sách các địa 
phương ủy thác sang NHCSXH để bổ 

sung nguồn vốn cho vay các đối tượng 
trên địa bàn đến nay là 492 tỷ đồng. 

TĂNG TỐC ĐỘT PHÁ GIẢM NGHÈO
Con đường giảm nghèo vùng Tây 

Bắc những năm tới không dễ dàng 
gì khi Tây Bắc vẫn còn là “lõi nghèo” 
của cả nước với tỷ lệ hộ nghèo theo 
chuẩn mới là 29,14%, cao gấp 2,95 
lần tỷ lệ chung của cả nước, trong 
đó có nhiều tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo 
trên 40% - 50%. Số hộ nghèo dân 
tộc thiểu số chiếm 31% tổng số hộ 
dân nhưng lại chiếm tới 97,43% số 
hộ nghèo của các huyện. Kết quả 
khảo sát các xã nghèo thuộc 6 tỉnh 
“lõi nghèo” cho thấy có tơi 28,47% 
số hộ nghèo có “thâm niên” là 5 năm 
liên tục. Thiếu vốn, thiếu đất, thiếu 
phương tiện sản xuất, thiếu tay nghề 
là nguyên nhân cơ bản dẫn đến đói 

nghèo trong đó hộ nghèo thiếu vốn 
chiếm 52,1%. Điều này thể hiện rằng 
với đặc điểm kinh tế - xã hội của Tây 
Bắc, công cuộc giảm nghèo ngày 
càng khó khăn hơn.

Đây cũng là lý do các đối tượng vay 
vốn của NHCSXH, đến các tổ chức hội, 
đoàn thể, chính quyền địa phương 
các cấp trong vùng Tây Bắc đều đề 
xuất bố trí đủ nguồn vốn ngân sách, 
cấp bổ sung nguồn vốn, vốn điều lệ, 
vốn các chương trình chính sách xã 
hội theo quy định cho NHCSXH để 
đảm bảo triển khai có hiệu quả các 
chương trình tín dụng chính sách. 
“Chúng ta ban hành chính sách kịp 

thời nhưng nguồn lực không bố trí 
kịp thời rất khó cho NHCSXH. Như 
chính sách cho vay nhà ở, cơ chế 
chính sách có rồi nhưng nguồn lực 
chưa có. Với người nghèo nói gì phải 
làm đó và phải làm tốt hơn thế, nên 
khi các Bộ, ngành tham mưu phải 
nghĩ đến nguồn lực thực hiện chính 
sách đó”, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc 
Nguyễn Văn Bình đề nghị.

Dòng vốn tín dụng cũng cần được 
tập trung cho vùng lõi nghèo Tây Bắc 
và hướng tới người nghèo, hộ cận 
nghèo và các đối tượng chính sách 
khác tại vùng Tây Bắc có nhu cầu 
và đủ điều kiện đều được tiếp cận 
các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH 
cung cấp. Trong kế hoạch 5 năm 
tới của NHCSXH cũng đã hướng tới 
mục tiêu này khi đặt kế hoạch tăng 

trưởng dư nợ tín dụng bình quân 
hàng năm cao hơn bình quân toàn 
quốc, phấn đấu đến năm 2020, tổng 
dư nợ cho vay các chương trình tín 
dụng chính sách tại vùng Tây Bắc đạt 
51,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,8 nghìn 
tỷ đồng (+73%) so với thực hiện năm 
2015, tăng trưởng bình quân hàng 
năm khoảng 14,6%, trong đó, tập 
trung nguồn vốn vào địa bàn các 
huyện nghèo theo Nghị quyết 30a 
và chương trình tín dụng cho vay hộ 
nghèo (tăng 9.600 tỷ đồng), cho vay 
hộ cận nghèo (tăng 6.600 tỷ đồng). 
Nguồn vốn địa phương được bổ 
sung hàng năm tăng bình quân toàn 

“Tín dụng chính sách đã giúp trên 318 
nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp 
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 
giai đoạn 2011 - 2015 tại vùng Tây Bắc 
từ 34,58% (cuối năm 2010) xuống còn 
14,97% (năm 2015). Đời sống người dân 
có cơ hội cải thiện không chỉ là đủ ăn mà 
còn hội tụ cả điều kiện sống cơ bản trong 
tiêu chí nghèo đa chiều mới với việc hình 
thành 681 nghìn công trình cung cấp 
nước sạch, vệ sinh môi trường; hỗ trợ xây 
dựng gần 61 nghìn căn nhà cho hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách. Tương lai của 
Tây Bắc tới đây có trên 121 nghìn HSSV 
được vay vốn từ NHCSXH sẽ trở về chung 
tay cùng xây dựng quê hương”.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng
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vùng khoảng 15%, đưa nguồn vốn 
địa phương ủy thác sang NHCSXH tại 
vùng Tây Bắc đến năm 2020 đạt 860 
tỷ đồng.

Cùng với đó, Thống đốc Lê Minh 
Hưng kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH 
nhấn mạnh, NHCSXH sẽ tiếp tục chủ 
động tham mưu cho Chính phủ, các 
Bộ, ngành, đồng thời, chỉ đạo các đơn 
vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt 
Chỉ thị số 40 và Kế hoạch triển khai 
Chỉ thị ban hành kèm theo Quyết định 
số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. Đồng thời, nghiên cứu và phát 
hiện những bất cập trong quá trình 
thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 
đối với người nghèo và các đối tượng 
chính sách, kịp thời đề xuất với HĐQT 
và Chính phủ để xem xét để đồng 
vốn tín dụng chính sách phù hợp với 
điều kiện thực tế sản xuất và phát huy 
được hiệu quả cao nhất có thể.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng 
cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền 
địa phương cần quan tâm hơn nữa 
đến việc chỉ đạo thực hiện tín dụng 
chính sách trên địa bàn, hỗ trợ tạo 

điều kiện thuận lợi cho NHCSXH; 
đồng thời ưu tiên tạo nhiều điều kiện 
hơn nữa về nguồn vốn ngân sách địa 
phương cũng như những nguồn vốn 
nhàn rỗi từ Quỹ phát triển đất, Quỹ 
phát triển rừng uỷ thác cho NHCSXH 
để cho vay. 

“Các Bộ, ngành cần có cơ chế 
khuyến khích các nguồn lực ngoài 
ngân sách cho NHCSXH như có cơ 
chế để các TCTD không chỉ khu vực 
Nhà nước gửi tiền vào NHCSXH mà 
không bị thiệt hại về kinh tế. Thứ 
nữa là chuyển các nguồn vốn của địa 
phương cho NHCSXH để cho vay vừa 
giảm về nguồn lực, chi phí, làm công 
tác giảm nghèo thiết thực, phù hợp 
hơn với các địa phương”, Trưởng Ban 
Chỉ đạo Tây Bắc đề xuất.

Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cũng đề 
nghị các Bộ, ngành, NHCSXH cần rà 
soát kiến nghị bổ sung cơ chế chính 
sách giảm nghèo cho vùng Tây Bắc, 
trong đó cần lược bớt các chính sách 
không còn phù hợp, lồng ghép chính 
sách lại để dễ nhớ, dễ hiểu dễ thực 
hiện. “Tôi nghĩ không cần thêm nhiều 

chính sách mới, mà chỉ cần các chính 
sách hiện tại triển khai đầy đủ có hiệu 
quả đã là tốt rồi”, đồng chí Nguyễn Văn 
Bình nói.

Việc gắn chính sách giảm nghèo với 
các sinh kế khác cũng là điều mà các 
đại biểu trăn trở để có thể thực hiện 
chính sách hỗ trợ theo hướng “không 
cho người dân cá mà cho cần câu và 
dạy cho cách câu cá”. Bởi thực tế cho 
thấy nếu không có chính sách hỗ trợ 
phát triển kinh tế, phát triển vùng thì 
có đưa tiền bà con vay, họ cũng không 
dám lấy vì không biết làm gì. 

Đặc biệt với vùng “lõi nghèo” Tây Bắc, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho rằng 
phải có cơ chế đặc thù riêng về giảm 
nghèo do Trung ương với địa phương 
phối hợp xây dựng. Đây là một trong 5 
nội dung quan trọng đã được Ban Chỉ 
đạo Tây Bắc đặt ra. Nếu điều này sớm 
thành hiện thực, Tây Bắc sẽ có thêm 
động lực đẩy nhanh công cuộc giảm 
nghèo bền vững, đưa Tây Bắc hoà 
chung cùng nhịp đập phát triển kinh 
tế đất nước.

NGUYỄN MINH thực hiện
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TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH 
GÓP PHẦN GIÚP HỘ NGHÈO 

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

Bên lề Hội nghị tổng kết 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015) thực hiện tín dụng chính sách tại vùng Tây Bắc, chúng tôi 
đã có cuộc trao đổi với ông Trương Xuân Cừ (ảnh) - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc về hiệu quả của tín dụng chính 
sách trong việc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trong khu vực.

Phóng viên: Xin ông cho biết kết quả 
sự phối hợp thực hiện các chương trình 
tín dụng chính sách tại vùng Tây Bắc 
giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc với NHCSXH. 
Nguồn vốn tín dụng chính sách của 
Chính phủ đã góp phần ổn định tình 
hình chính trị - kinh tế - xã hội ra sao?

Trả lời: Có thể nói, trong thời gian 
vừa qua, tín dụng chính sách do 
NHCSXH thực hiện đã có tác động hết 
sức tích cực tới đời sống kinh tế - xã 
hội ở vùng Tây Bắc, vốn là vùng khó 
khăn nhất cả nước.

Về mặt kinh tế, Tây Bắc là một vùng 
có tỷ lệ nghèo rất cao, các hộ gặp 
nhiều khó khăn trong việc ổn định 
đời sống, sản xuất. Nhờ tín dụng 
chính sách, hơn 5 năm qua đã có 318 
nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 
thu hút, tạo việc làm mới cho gần 114 
nghìn lao động; giúp trên 121 nghìn 
HSSV hoàn cảnh khó khăn được vay 
vốn học tập; xây dựng trên 681 nghìn 
công trình cung cấp nước sạch, công 
trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ xây 
dựng gần 61 nghìn căn nhà cho hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách 
tại vùng Tây Bắc; trong đó, có gần 360 
căn nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu 
vực miền Trung (Thanh Hóa và Nghệ 
An)... Nguồn vốn tín dụng chính sách 
đã giúp cho sản xuất, đời sống của 
đồng bào vùng Tây Bắc vượt khó 
khăn và ổn định được đời sống, giảm 
nghèo bền vững.

Về mặt xã hội, tín dụng chính sách 
cũng đem lại kết quả hết sức thiết 
thực. Đầu tiên là tạo điều kiện phát 
triển nguồn nhân lực có chất lượng. 
Từ một vùng nghèo, việc tham gia 
học tập gặp nhiều khó khăn nhưng 
tín dụng chính sách cho HSSV có hoàn 
cảnh khó khăn đã giúp cho nhiều em 
tiếp tục được đến trường. Giờ đây, tại 
vùng Tây Bắc, các em có trình độ tốt 
nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp 
nghề đã tăng nhanh trong mấy năm 
vừa qua, cung cấp cho vùng nguồn 
nhân lực có chất lượng cao. Bên cạnh 
đó, tín dụng chính sách cũng giúp cho 
vùng Tây Bắc xây dựng được nhiều mô 
hình phát triển sản xuất, giúp giảm 
nghèo bền vững. Đặc biệt, đã hỗ trợ 6 
nghìn lao động đi làm việc có thời hạn 
ở nước ngoài. Việc một người đi xuất 
khẩu lao động không những giúp 
thoát được nghèo trong gia đình, mà 
khi trở về, người này còn có thể mang 
về địa phương những nhận thức, hiểu 
biết, trình độ, kỹ thuật canh tác tiên 
tiến góp phần vào quá trình đổi mới 
quê hương.

Phóng viên: Chuyển biến rõ nhất trên 
vùng Tây Bắc từ vốn tín dụng chính sách 
thể hiện ở nội dung nào, thưa ông?

Trả lời: Tôi thấy rằng tất cả các thôn, 
bản, làng quê ở vùng Tây Bắc hiện nay 
đều có dấu ấn rất lớn của NHCSXH, 
như việc xây dựng hệ thống công 
trình cung cấp nước hợp vệ sinh, các 

công trình phúc lợi, hạ tầng nông 
thôn. Cùng với đó, đời sống văn hóa, 
tinh thần cũng được cải thiện hết sức 
đáng kể, bộ mặt của nông thôn cũng 
khang trang lên rất nhanh. Đặc biệt, 
NHCSXH đã có những chính sách ưu 
đãi hết sức thiết thực và mang lại hiệu 
quả cao, đã giúp ổn định đời sống, 
sản xuất cho đồng bào, nhất là đối 
với những hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách.

Phóng viên: Xin ông cho biết kinh 
nghiệm rút ra trong quá trình phối hợp 
thực hiện tín dụng chính sách giữa Ban 
Chỉ đạo Tây Bắc và NHCSXH?

Trả lời: Sự phối hợp là hết sức cần 
thiết, chúng ta lâu nay vẫn quan niệm 
NHCSXH tập trung việc ngân hàng, 
cấp ủy, chính quyền tập trung vào 
lĩnh vực hành chính. Nhưng thực tế 
cho thấy, cấp ủy, chính quyền (nhất 
là xã, thôn) phải thực sự vào cuộc, 
coi đồng tiền của người dân tại địa 
phương được vay từ NHCSXH là trách 
nhiệm của cấp ủy và chính quyền. Đặc 
biệt, vai trò của các đồng chí Bí thư chi 
bộ, Trưởng thôn, bản là hết sức quan 
trọng, phải coi đồng tiền đi vay của 
người dân trong thôn không những là 
trách nhiệm của riêng người vay mà 
là trách nhiệm của cả thôn để cùng 
nhau phát huy được đồng tiền đã vay, 
cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng 
nhau xây dựng các mô hình hiệu quả.

Vấn đề thứ hai, nếu chỉ đơn thuần 
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cho người dân vay vốn thì theo tôi 
còn nhiều khoảng trống, bởi quan 
trọng nhất là phải tư vấn, hỗ trợ kỹ 
thuật, hỗ trợ sinh kế cho người dân. 
Với mạng lưới trải rộng khắp toàn 
quốc thì NHCSXH dễ dàng nắm được 
những mô hình hay, kinh nghiệm tốt 
để trao đổi, chia sẻ; thực hiện qua 
cầm tay chỉ việc, qua sơ, tổng kết, qua 
những cuộc trao đổi kinh nghiệm tùy 
theo cấp độ, xã, huyện, tỉnh, thậm chí 
là khu vực.

Vấn đề thứ ba, là phải phát huy 
tối đa sức mạnh các đoàn thể, các 

cơ quan đơn vị để làm sao sử dụng 
tiền vay một cách hiệu quả. Muốn 
vậy, phải đưa tiến bộ khoa học, công 
nghệ, chuỗi sản xuất có giá trị cao vào 
sản xuất hoặc là nhân rộng những mô 
hình thành công. Nếu những việc này 
chúng ta phó thác người nông dân 
ở vùng sâu, vùng xa thì rất khó thực 
hiện, vì vậy, cần phải tìm hiểu thêm từ 
các nhà khoa học, các nhà tư vấn, các 
doanh nghiệp khác để hỗ trợ người 

dân phát huy đồng vốn vay một cách 
tốt nhất.

Phóng viên: Ông có thể cho biết sự 
phối hợp trong thời gian tới giữa Ban 
Chỉ đạo Tây Bắc với NHCSXH sẽ tập 
trung vào những nội dung gì?

Trả lời: Tôi nghĩ rằng vấn đề lớn 
nhất hiện nay là xây dựng cơ chế 
chính sách đặc thù, phù hợp cho vùng 
Tây Bắc. Dù đã là ngân hàng chuyên 
thực hiện chính sách, nhưng theo tôi, 
vẫn phải có chính sách tín dụng dành 
riêng cho Tây Bắc với mức vay và lãi 
suất cho vay ưu đãi hơn. Bên cạnh đó, 

cũng cần có chính sách riêng về xử lý 
rủi ro thiên tai, đột biến trong vùng, ví 
dụ qua một đợt rét đậm, rét hại, mưa 
tuyết, hàng nghìn con trâu, bò chết, 
nếu không có chính sách riêng, việc 
xử lý là rất khó.

Vấn đề thứ hai, chúng tôi sẽ tập 
trung đề nghị cấp ủy, chính quyền từ 
tỉnh đến huyện, xã, thôn, bản cùng 
vào cuộc. Đây là trách nhiệm chung 
làm sao để quản lý tín dụng chính 

sách tốt, hiệu quả, định hướng SXKD 
cho trúng, cho tốt, chứ không phải 
chỉ là trách nhiệm của các hộ dân hay 
của riêng NHCSXH.

Thứ ba là đi cùng vốn vay, đồng bào 
sẽ được hỗ trợ về KHKT, về định hướng 
sản xuất. Tại vùng Tây Bắc, nhận thức và 
phong tục tập quán của đồng bào vẫn 
còn có những hạn chế, nên rất cần có 
các định hướng đúng đi cùng với tiến 
bộ KHKT, công nghệ để đảm bảo hiệu 
quả đầu tư; giúp người dân yên tâm 
SXKD, phát triển kinh tế. Cùng với đó 
là huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của 

các doanh nghiệp, nhất là tham gia vào 
việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, nông thôn; xây dựng các mô 
hình sản xuất tập trung, theo chuỗi. 
Đồng vốn từ NHCSXH kết hợp với các 
doanh nghiệp sẽ hình thành những 
mô hình tốt, từ đó nhân rộng ra sẽ giúp 
đồng bào phát triển kinh tế và nâng 
hiệu quả tín dụng chính sách.

Xin cảm ơn ông!
NGỌC HÀ thực hiện

Tín dụng chính sách đã giúp đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững 
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Sức sống 
mới 
trên xứ 
Hoa Ban  

Sau 14 năm hoạt động, tổng dư nợ 
của NHCSXH tỉnh Điện Biên đến nay 
đạt trên 2.100 tỷ đồng, giúp cho trên 
256 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng 
chính sách được vay vốn để SXKD; thu 
hút, tạo việc làm cho trên 80 nghìn lao 
động; gần 15 nghìn HSSV được vay vốn 
học tập; xây dựng 5.000 công trình cung 
cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn; 13 
nghìn căn nhà 
cho hộ nghèo...

Hoạt động tín 
dụng chính sách 
trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên đóng 
góp quan trọng 
vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội 
của địa phương, 
kịp thời hỗ trợ các 
nhu cầu thiết yếu 
của người dân, 
đặc biệt là tại các 
vùng nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 
khăn. Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần 
làm giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 
3% - 4%, trật tự xã hội được duy trì, quốc 
phòng, an ninh được giữ vững, niềm tin 
của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, 
Nhà nước ngày càng được củng cố.

Những hình ảnh dưới đây sẽ cho 
thấy hiệu quả điều đó. 

Mỗi lần Tổ tiết kiệm và vay vốn sinh hoạt, bà con đều tham gia nhiệt tình, cùng 
bình xét vay vốn và đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau
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Ở thôn 7B, xã Pom Lót, huyện Điện Biên có gia đình ông 
bà Đặng Văn Sỹ vay 30 triệu đồng hộ cận nghèo trồng tới 
120 trụ thanh long ruột đỏ, mỗi năm cho thu nhập hàng 
trăm triệu đồng 

“Hiện nay gia đình đang hướng dẫn cho các hộ nghèo trong 
xã về kỹ thuật trồng thanh long, chúng tôi mong muốn sẽ 
nhân rộng mô hình trồng thanh long ruột đỏ ra toàn xã và 
các vùng lân cận”, ông Đặng Văn Sỹ cho biết

Gia đình ông bà Lý Văn Tên ở bản Huổi Ngan, xã Nà Khoa, 
huyện Nậm Pồ vay 30 triệu đồng từ năm 2013 mua trâu sinh 
sản và đào 300m2  ao nuôi cá trắm, rô phi và cá chép cuộc sống 
đã khá hơn
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Đồng vốn ưu đãi đã sinh lời, cuộc sống của đồng bào DTTS đã 
khác trước rất nhiều, cán bộ ngân hàng và các hội, đoàn thể 
càng thêm tự hào về những thành quả

Gia đình anh Giàng Quán Tề ở bản Huổi Ngan, xã Nà Khoa vay 
50 triệu đồng từ NHCSXH huyện nuôi tới 100 con dê
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Vốn ưu 
đãi dẫn 
trâu, dê 
về bản

Hơn 11,2 tỷ đồng vốn ưu đãi từ các 
chương trình tín dụng của NHCSXH 
đã và đang giúp nhiều hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và các đối tượng chính 
sách tại xã Thanh Minh, TP Điện 
Biên Phủ (Điện Biên) vượt khó khăn, 
làm quen với những mô hình phát 
triển sản xuất nông nghiệp theo 
hướng hàng hóa.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh 
Minh, Quàng Thị Hương cho 
hay, bà con chủ yếu đầu tư 

vốn vay ưu đãi vào phát triển chăn 
nuôi gia súc, gia cầm. Đây cũng là thế 
mạnh nông nghiệp của xã và là kênh 
đầu tư hiệu quả giúp bà con có gia 
sản, có được món tiền to mỗi khi bán 
trâu, bò, lợn.

Lời bà Hương nói đúng với trường 
hợp gia đình chị Cà Thị Trưởng ở bản 
Na Lơi. Tới nay nhà chị Trưởng đã được 
vay vốn NHCSXH tới 3 lần. Lần đầu tiên 
chị vay 10 triệu đồng chương trình hộ 
nghèo để đầu tư nuôi gà ta thả đồi. 
Lần thứ 2 chị được vay 20 triệu đồng 
cũng chương trình hộ nghèo để đầu tư 
nuôi trâu sinh sản. Lần gần đây nhất là 
năm 2015 chị được vay 30 triệu đồng 
chương trình cho vay hộ gia đình sản 
xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn để 
mua thêm trâu và tậu đàn dê giống. 
“Bây giờ nhà tôi đã có 8 con trâu, 25 con 
dê và đàn gà hơn 100 con. Nhà có việc 
hay muốn mua sắm thứ gì đắt tiền chỉ 
cần bán 1 - 2 con trâu hay chục con dê 
là đủ tiền…”, chị Trưởng thổ lộ.

Cùng bản Na Lơi, vợ chồng chị Lò Thị 
Tương, anh Vì Văn Xuân cũng được vay 
chương trình hộ nghèo để đầu tư nuôi 
lợn đen, nuôi trâu. Năm 2014, gia đình 
ra khỏi danh sách hộ nghèo nhưng vẫn 

được vay vốn của NHCSXH. “Vợ chồng 
tôi được vay 30 triệu đồng chương 
trình tín dụng hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh tại  vùng khó khăn để mua 
2 con trâu cái. Giờ đàn trâu của nhà tôi 
có 3 con nhờ 1 con trâu mẹ đẻ nghé 
năm ngoái. Còn đàn dê sinh sản 25 con 
là tôi gây dựng được từ hồi vay vốn hộ 
nghèo. Đầu năm vừa rồi, tôi bán 9 con 
dê được gần 15 triệu đồng để mua sắm 
vật dụng trong nhà…”.

Theo bà Quàng Thị Hương, tiếng là 
thuộc thành phố, nhưng khoảng cách 
từ trung tâm phố thị đến xã Thanh 
Minh tới gần 20km. Chỉ tay về mấy quả 
núi xa xa, bà Hương cho hay: “Xã này 
có 10 dân tộc cùng sinh sống và là địa 
phương có đông đồng bào DTTS nhất 
thành phố. Vốn cho bà con đầu tư phát 
triển sản xuất, trước nay chỉ có nguồn 
từ NHCSXH. Có thể nói, nhiều hộ thoát 
nghèo, vươn lên khá giả cũng nhờ 

nguồn đầu tư từ vốn vay ưu đãi…”.
Điều bà Hương nói được chị Lường 

Thị Minh - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay 
vốn bản Na Lơi xác nhận: “Tổ của tôi 
hiện có 30 thành viên vay vốn với tổng 
dư nợ 900 triệu đồng. Đa số các hộ đều 
dùng tiền vay để đầu tư nuôi trâu, bò 
sinh sản, số khác đầu tư nuôi lợn đen 
địa phương, nuôi gà ta thả vườn đồi. 
Mức sống của bà con trong bản mấy 
năm nay cải thiện lên nhiều cũng nhờ 
các mô hình chăn nuôi theo hướng 
hàng hóa…”.

Nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH 
đã góp phần thay đổi tư duy, tập quán 
canh tác của đồng bào xã Thanh Minh. 
“Hơn 10 năm trước, hộ nào nuôi trâu, 
bò, lợn, gà để kinh doanh là chuyện lạ. 
Trước kia, bà con nuôi chủ yếu để “nhà 
dùng”, nhưng giờ thì khác, cách nghĩ 
của nhiều hộ nuôi nhiều để bán thì mới 
có món tiền cho ra tấm ra món…”, bà 
Quàng Thị Hương chia sẻ.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi biết vừa 
rồi Nhà nước tăng mức cho vay chương 
trình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh 
tại vùng khó khăn từ 30 triệu đồng lên 
50 triệu đồng/hộ. Với số tiền này,  đủ 
để mua 2 con trâu hoặc 2 con bò sinh 
sản...”, chị Lường Thị Minh phấn khởi 
cho biết.

Bài và ảnh NGUYỄN CÔNG

Nhiều hộ dân xã Thanh Minh sử dụng vốn chính sách để nuôi dê sinh sản
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Góp phần tô thắm          
cuộc sống đồng bào Sơn La

VUN ĐẮP NHỮNG GIẤC MƠ
Nằm ở khu vực “lõi nghèo” Tây Bắc, 

Sơn La lại là 1 trong 6 tỉnh thuộc diện 
“nghèo điển hình” của vùng. Toàn 
tỉnh có khoảng 1,2 triệu người, gồm 
12 dân tộc anh em, trong đó đồng 
bào DTTS chiếm 84%; tỷ lệ hộ nghèo 
giai đoạn 2011 - 2015 là 38,13%; giai 
đoạn 2016 - 2020 là 34,45%.

Tỉnh có 11 huyện và 1 thành phố; 
trong đó có 5 huyện nghèo, với 204 
xã, phường, thị trấn và 3.233 bản, 
tiểu khu, tổ dân phố, trong đó 1.341 
bản đặc biệt khó khăn, có 250km 

đường biên giới chung với nước bạn 
Lào. Cơ sở hạ tầng tại địa phương 
còn sơ sài, trình độ dân trí không 
đồng đều, địa hình chia cắt phức 
tạp, giao thông khó khăn, khí hậu 
khắc nghiệt, đặc biệt là các vùng 
cao biên giới.

Bởi vậy, cùng với những chính 
sách phát triển kinh tế, khuyến 
nông, khuyến lâm của tỉnh, nguồn 
vốn tín dụng chính sách do NHCSXH 
thực hiện có ý nghĩa hết sức quan 
trọng để giúp hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách có điều kiện phát 

triển sản xuất , ổn định cuộc sống. 
Đây là kênh tín dụng ưu đãi lớn nhất 
đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu 
vốn, góp phần to lớn trong công 
cuộc giảm nghèo của tỉnh.

Với mạng lưới 3.800 Tổ tiết kiệm và 
vay vốn tại các thôn, bản, 204 Điểm 
giao dịch xã, tính đến nay tổng dư nợ 
của NHCSXH tỉnh Sơn La đã đạt trên 

“Có thể khẳng định sự “thay da đổi 
thịt” của tỉnh Sơn La thời gian qua 
có sự đóng góp lớn của NHCSXH nơi 
đây; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 
của tỉnh từ 31,91% năm 2011 xuống 
còn 23,94% vào cuối năm 2015. 
Ngân hàng thực sự là người bạn đồng 
hành, đáng tin cậy của người nghèo 
và các đối tượng chính sách, là công 
cụ đắc lực của Đảng bộ, chính quyền 
trong việc thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh 
xã hội mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra tại 
nhiệm kỳ 2011 - 2015”, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Sơn La, Nhâm Thị Phương 
cho biết.
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3.000 tỷ đồng, cho hơn 186 nghìn lượt 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
vay vốn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách 
không những giúp 32.729 hộ thoát 
nghèo; tạo việc làm và tăng thêm việc 
làm cho hơn 11 nghìn  lao động; giúp 
6 nghìn HSSV vay vốn trang trải chi phí 
học tập; xây dựng trên 13 nghìn căn 
nhà; gần 50 nghìn công trình cung cấp 
nước sạch và vệ sinh môi trường…, mà 
còn giúp một bộ phận đồng bào DTTS 
chuyển biến nhận thức, tập quán làm 
ăn, xóa bỏ tự ti mặc cảm, vươn lên tự 
thoát nghèo, hòa nhập cộng đồng. 

Đặc biệt, nhiều mô hình sản xuất 
nhỏ, lẻ đã phát triển thành trang 
trại có quy mô lớn, sản xuất 
hàng hóa, thu hút nhiều 
lao động và tạo nhiều 
việc làm ổn định.

Đơn cử như mô 
hình chăn nuôi 
lợn và trồng cà 
phê của anh Lò 
Văn Panh tại 
bản Tát, xã Bon 
Phặng, huyện 
Thuận Châu. Anh 
Panh vay NHCSXH 
30 triệu đồng, huy 
động từ người thân 170 
triệu đồng để xây dựng 22 
dãy chuồng nuôi 5 con lợn nái 
và 50 con lợn thịt. Ngoài ra, anh 
còn trồng 5.000 gốc cà phê. Năm 
2015 gia đình anh có tổng thu nhập 
300 triệu đồng, trừ các chi phí, thu 
về 120 triệu đồng tiền lãi, tạo việc 
làm ổn định cho 4 lao động.

Hay như gia đình ông Lò Văn Lả, 
sinh năm 1960, cư trú tại bản Nà Xa, 
xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, 
từ 20 triệu đồng vay ban đầu của 
NHCSXH năm 2007, đến nay không 
chỉ thoát nghèo mà kinh tế gia đình 
đã phát triển khá bền vững, nhà cửa 
khang trang cùng đàn bò 6 con, đàn 
lợn trên 20 con, đàn dê 5 con; ao cá 
mỗi năm xuất trên 5 tạ cá các loại, 
cùng gần 1ha đất trồng cây thông. 
Thu nhập bình quân mỗi năm ước 
đạt từ 140 triệu đồng đến 160 triệu 
đồng. Thông qua chương trình tín 

dụng HSSV cũng đã giúp 3 người 
con của ông đạt được ước mơ bước 
vào giảng đường đại học.

HỘI TỤ TRÍ LỰC GIẢM NGHÈO
Đặc biệt, “Sau khi triển khai Chỉ thị 

40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của 
cấp ủy, chính quyền, các cấp, hoạt 
động tín dụng chính sách xã hội 
trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có sự 
chuyển biến rõ rệt và tích cực, góp 
phần cùng địa phương thực hiện tốt 
công cuộc giảm nghèo và bảo đảm 
an sinh xã hội”, bà Nhâm Thị Phương 
nhìn nhận.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng 
trực thuộc các Sở, ngành, UBND 
các huyện, thành phố đẩy mạnh 
việc thực hiện Kế hoạch triển khai 
Chỉ thị 40. Và Chỉ thị này được triển 
khai xuống tận xã. Đến nay, 100% 
Chủ tịch UBND xã đã tham gia Ban 
đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. 
Nguồn vốn ngân sách địa phương 
cũng được ủy thác cho NHCSXH tới 
72 tỷ đồng.

Cùng với đó, NHCSXH tỉnh Sơn 
La đã phối hợp chặt chẽ với các tổ 
chức chính trị - xã hội nhận ủy thác 

thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền 
về chính sách tín dụng ưu đãi và 
các chương trình tín dụng đối với 
hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách,... đồng thời thực hiện kiểm 
tra, giám sát hoạt động của Tổ tiết 
kiệm và vay vốn, Ban quản lý Tổ tiết 
kiệm và vay vốn.

Hoạt động Tổ tiết kiệm và vay 
vốn ngày càng được củng cố. Vốn 
tín dụng đã được lồng ghép với các 
chương trình, dự án phát triển kinh 
tế ở địa phương, góp phần đổi mới 
tư duy của người dân nông thôn, đẩy 
mạnh phong trào thi đua lao động, 
SXKD giỏi. Chất lượng tín dụng đã có 
chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ nợ quá hạn 

chỉ chiếm 0,16% tổng dư nợ.
Tuy nhiên, Sơn La vẫn là 
một tỉnh còn nhiều khó 

khăn, hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và các đối 

tượng chính sách 
còn nhiều, nên 
nhu cầu vay vốn 
để SXKD cũng như 
thực hiện các mục 
tiêu sinh kế cho 

người nghèo là rất 
cao.
Vì vậy, Tỉnh uỷ, UBND 

tỉnh sẽ tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của cấp ủy Đảng, chính quyền, 
góp phần nâng cao năng lực và hiệu 
quả hoạt động của NHCSXH.

Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên 
cân đối nguồn vốn ngân sách địa 
phương chuyển sang NHCSXH để 
thực hiện cho vay góp phần thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và 
Nhà nước đề ra về giảm nghèo, tạo 
việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và 
xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó điều mà Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Sơn La cũng như người 
nghèo nơi đây mong muốn là tiếp 
tục được Trung ương bố trí bổ 
sung nguồn vốn tăng trưởng hàng 
năm, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho 
vay ưu đãi, góp phần thực hiện tốt 
các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh MINH NGỌC

Đàn bò của gia đình ông Lò Văn Lả ở bản Nà 
Sa , xã Phổng Lăng được mua từ nguồn vốn 

chính sách
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“Không nợ quá hạn, không tồn 
đọng tiền lãi, không xâm tiêu và 
không vay ké” là bốn tiêu chí mà 
Tổ tiết kiệm và vay vốn khu phố 2, 
thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 
(Lai Châu) đã duy trì trong nhiều 
năm qua. Kết quả đáng khích lệ 
như vậy là nhờ phần đóng góp 
công sức không nhỏ của nữ Tổ 
trưởng Nguyễn Thị Thông.

Năm 2004, bà Nguyễn Thị Thông 
được bà con trong khu phố 2 
tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ 

tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân 
quản lý. Lúc đó, khu phố 2 của thị trấn là 
địa bàn rất phức tạp do tập trung nhiều 
thành phần dân cư khác nhau từ các địa 
phương khác chuyển đến sinh sống, làm 
ăn. Người dân chủ yếu sống bằng việc 
kinh doanh nhỏ, còn lại là sản xuất nông 
nghiệp. Do thiếu vốn, thiếu kiến thức làm 
ăn nên đời sống bà con gặp nhiều khó 
khăn, nhiều hộ rơi vào hoàn cảnh túng 
quẫn, con cái không được đi học, không 
có công ăn việc làm...  

Trước thực trạng đó, bà Nguyễn Thị 
Thông đã cùng Hội Nông dân xã và 
NHCSXH huyện đến từng con ngõ, gõ cửa 
từng nhà để tuyên truyền, vận động bà 
con tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn với 
mục đích được vay nguồn vốn ưu đãi để 
chủ động SXKD. Khi mới thành lập tổ có 15 
thành viên, dư nợ 120 triệu đồng, nhưng 
đến nay đã thu hút được 53 tổ viên tham 
gia, có dư nợ 1,2 tỷ đồng. 

Tổ viên Phạm Thị Hương nói: Nhận thấy 
sự nhiệt tình, trách nhiệm cũng như việc 
bình xét cho vay vốn ưu đãi đảm bảo dân 
chủ, công bằng của Tổ tiết kiệm và vay 
vốn do bà Thông phụ trách nên chị và 
nhiều người đã tự nguyện xin tham gia 
sinh hoạt trong tổ ngày một đông.

Là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của 
bản, bà Nguyễn Thị Thông luôn gặp gỡ, 
chia sẻ, gần gũi với người nghèo, giúp đỡ 
họ nhanh chóng tiếp cận với các nguồn 
vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH. Bà luôn 
trăn trở, bàn bạc, góp ý với từng tổ viên 
làm thế nào để khi nhận vốn vay vừa sinh 
lời, vừa hoàn trả được gốc và lãi đúng kỳ 
hạn cho ngân hàng, nhưng vẫn cải thiện 
nâng cao cuộc sống gia đình. Bà Thông 
cũng rất vui mừng khi có nhiều hộ “ăn nên 
làm ra”, thoát nghèo nhờ sử dụng vốn hiệu 
quả vào thâm canh ngô, lúa, phát triển 
đàn trâu, bò, lợn, gà nơi vùng cao biên giới.

Điều đáng kể là trong suốt thời gian 
qua, Tổ tiết kiệm và vay vốn khu phố 2 
không có nợ quá hạn và lãi tồn đọng. 
Khi được hỏi về “bí quyết” quản lý, bà 
Thông chia sẻ: “Với vai trò trách nhiệm 
của người Tổ trưởng thì phải luôn tham 
gia các lớp tập huấn nghiệp vụ vay vốn 
của NHCSXH, của Ban giảm nghèo xã 

và hàng tháng tham gia giao ban đầy 
đủ tại Điểm giao dịch xã, tổ chức sinh 
hoạt tổ, thường xuyên theo dõi kiểm 
tra việc sử dụng vốn vay của các hộ 
vay vốn... Việc làm này không chỉ giúp 
cho bản thân tôi nắm bắt, tiếp thu kịp 
thời những vấn đề liên quan đến chính 
sách tín dụng, để tiến hành bàn bạc 
công khai, dân chủ ngay từ khi bình 
xét đối tượng được thụ hưởng đến quá 
trình sử dụng vốn vay đầu tư vào trồng 
trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề 
và thường xuyên đôn đốc mọi thành 
viên trong tổ thực hiện trả nợ, nộp lãi 
đầy đủ nên mới có được kết quả như 

ngày hôm nay”.
Bên cạnh đó, Tổ trưởng Nguyễn Thị 

Thông và Ban quản lý Tổ luôn chú trọng 
thực hiện nghiêm túc các quy trình 
nghiệp vụ, tuyệt đối không thu phí, 
không thu các khoản thu khác ngoài 
tiền lãi, tiền tiết kiệm theo quy định.

Một trong những điều bà Thông 
thường xuyên chia sẻ cho các tổ viên 
đó là ý thức tiết kiệm. “Dù mỗi tháng chỉ 
để dành ra được vài ba chục nghìn thu 
được từ SXKD nhưng phần tiền tiết kiệm 
đó, sau này có thể giúp giảm bớt áp lực 
trả nợ gốc, trả lãi cho tổ viên. Hiểu được 
lợi ích đó nên 100% tổ viên đã tích cực 
tham gia gửi tiền tiết kiệm. Tổng số dư 
tiền gửi tiết kiệm của tổ đến nay đạt  61 
triệu đồng”, bà Thông cho hay.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Tân Uyên, 
Phạm Chí Mười,  Tổ tiết kiệm và vay vốn do Tổ 
trưởng Nguyễn Thị Thông quản lý, nhiều hộ 
gia đình trong khu phố đã được vay vốn ưu 
đãi để phát triển kinh tế, tự mua sắm công 
cụ, phương tiện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, 
ổn định cuộc sống, cuộc sống của gia đình 
ngày một cao hơn, có điều kiện để cho con 
cái học hành đầy đủ. 

Bài và ảnh THIỆN PHƯƠNG 

Tổ tiết kiệm và vay vốn 
“bốn không”
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Cánh tay nối dài nơi “rốn nghèo”
“Tôi xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong trong công tác xây dựng chính quyền tại địa phương. Bởi vì, có giảm 

được nghèo bền vững, kinh tế từng hộ gia đình ổn định và phát triển thì mới có sự đóng góp cho xã hội, đó là yếu tố quan 
trọng cho sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư và đẩy lùi các tệ nạn xã hội”, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn bản Huổi 
Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện Biên), Cà Thị Nghĩa tâm sự.

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Cà Thị Nghĩa (ngoài cùng bên trái) đến Điểm giao dịch 
nộp lãi và tiền tiết kiệm cho các tổ viên

Bản Huổi Hỏm là bản đặc biệt khó 
khăn thuộc huyện nghèo theo Nghị 
quyết 30a của Chính phủ. 100% hộ 
dân sống bằng nghề nông, tỷ lệ hộ 
nghèo cao, những năm 2010 trở về 
trước, tỷ lệ hộ nghèo gần 80% nên 
việc đầu tư vốn cho phát triển sản 
xuất gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi 
Chính phủ có chính sách ưu đãi về 
nguồn vốn vay thông qua NHCSXH 
cho hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách, cuộc sống của bà con trong bản 
đã có sự thay đổi kể. Hơn 10 năm nay 
giữa “rốn nghèo” đó luôn có một Tổ 

trưởng hết lòng vì hội viên nghèo.
Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn bản 

Huổi Hỏm, Cà Thị Nghĩa nhớ lại, năm 
2004, chị được bà con trong thôn tín 
nhiệm bầu làm Tổ trưởng, không phải 
nhiệm vụ lớn lao gì nhưng với một 
người nông dân chân lấm tay bùn, chỉ 
thành thạo việc đồng áng, chưa bao 
giờ nghĩ đến việc tính toán lỗ, lãi với 
những con số. Lo lắng về trách nhiệm 
là vậy, nhưng làm thế nào để bà con 
trong thôn khi nhận được đồng vốn 
về làm ăn có lãi, không bị xâm tiêu, 
nợ quá hạn, ảnh hưởng đến tổ, ảnh 

hưởng đến hoạt động của ngân hàng 
còn là điều làm chị lo lắng hơn cả. 

Vì vậy, từ ngày được bà con tín nhiệm 
bầu làm Tổ trưởng, đến nay đã 12 năm 
chị Cà Thị Nghĩa có mặt đầy đủ tại các 
lớp tập huấn do NHCSXH và tổ chức hội 
tổ chức triển khai; theo hướng dẫn của 
cán bộ tín dụng NHCSXH huyện Mường 
Ảng, chị luôn chủ động xây dựng kế 
hoạch, triển khai thực hiện công tác 
quản lý tổ, tổ viên vay vốn; hàng tháng 
chị tham gia đầy đủ cuộc họp giao ban 
với Tổ giao dịch của NHCSXH huyện tại 
trụ sở UBND xã, bám sát chỉ tiêu nguồn 
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vốn được UBND xã phân bổ cho bản, để 
tổ chức họp, bình xét cho vay một cách 
công khai; hướng dẫn người vay lập hồ 
sơ vay vốn, nhận tiền vay và sử dụng 
vốn đúng mục đích. 

Chia sẻ về kinh nghiệm trong quản 
lý nguồn vốn vay ưu đãi, chị Nghĩa 
cho biết: Xã Ẳng Tở nói chung, bản 
Huổi Hỏm nói riêng, hầu hết là các hộ 
nghèo “thâm niên”, trong quá trình 
bình xét cho vay để tránh sự so bì, Tổ 
trưởng luôn tôn trọng ý kiến của các 
thành viên, đồng thời phân tích để 
các hộ hiểu được những trường hợp, 
những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
nào cần ưu tiên, tạo điều kiện cho vay 
trước hoặc với mức cao. Khi đã được vay 
vốn, không bỏ mặc thành viên trong tổ 
tự tìm hướng đi cho mình, Tổ trưởng 
thường xuyên bám sát, gần gũi, động 
viên tổ viên tham gia các lớp tập huấn 
kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, áp dụng 
tiến bộ KHKT vào sản xuất, định hướng 
cho chị em những mô hình phát triển 
kinh tế phù hợp.

Hiện nay, Tổ tiết kiệm và vay vốn bản 
Huổi Hỏm đang có 60 thành viên tham 
gia sinh hoạt với dư nợ 1,6 tỷ đồng, 
trên 70% hộ gia đình trong bản được 

vay vốn chính sách, mức vay bình quân 
là 26 triệu đồng/hộ.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, 
tổ viên Cà Thị Thương phấn khởi nói: 
“Vốn là hộ nghèo lâu năm của địa 
phương, hoàn cảnh kinh tế rất khó 
khăn, nhưng nhờ được chị em trong 
Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng Tổ trưởng 
tận tình, tuyên truyền, hướng dẫn vay 
vốn, sử dụng đầu tư đúng hướng nên 
gia đình tôi phát triển chăn nuôi hiệu 
quả, có thu nhập ổn định vươn lên 
thoát nghèo”.

Năm 2011, gia đình chị Thương đã 
được NHCSXH cho vay 15 triệu đồng 
vốn hộ nghèo để chăn nuôi bò. Chăn 
nuôi hiệu quả nên năm 2014, sau khi 
bán bò, gia đình chị đã trả hết nợ gốc 
và tiếp tục được ngân hàng cho vay 
30 triệu đồng vốn chương trình hộ gia 
đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó 
khăn để mở rộng chăn nuôi. Hiện, tài 
sản của gia đình chị Cà Thị Thương có 
3 con bò sinh sản. 

Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng 
dẫn tổ viên vay vốn, Tổ trưởng Cà Thị 
Nghĩa còn dành thời gian vận động 
các tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm. 
Theo quy ước của tổ, mỗi tổ viên tự 

nguyện gửi tiết kiệm 20.000 đồng/
tháng. Ở bản Huổi Hỏm nhiều năm nay 
100% tổ viên tham gia gửi tiết kiệm 
với số dư tiền gửi tiết kiệm đến nay là 
42 triệu đồng. “Số tiền gửi tuy không 
nhiều, nhưng “năng nhặt chặt bị”. Cái 
được lớn hơn để mọi người ý thức tiết 
kiệm, đặc biệt đối với chị em phụ nữ 
người DTTS”, chị Nghĩa khẳng định.

Đánh giá về Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 
và vay vốn bản Huổi Hỏm, Giám đốc 
NHCSXH huyện Mường Ảng nhận 
xét: “12 năm đảm nhiệm vai trò Tổ 
trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn, chị Cà 
Thị Nghĩa luôn tích cực, nhiệt tình, 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; được 
cấp ủy, chính quyền địa phương và 
bà con nhân dân yêu mến, tín nhiệm. 
Nhiều gia đình được chị Nghĩa giới 
thiệu vay vốn NHCSXH nay đã thoát 
nghèo, ổn định cuộc sống. Chỉ tính 5 
năm gần đây, Tổ tiết kiệm và vay vốn 
bản Huổi Hỏm được NHCSXH cho vay 
trên 80 lượt hộ, với tổng số tiền trên 
2 tỷ đồng. Trong đó có 25 hộ thoát 
nghèo, trả được nợ cho NHCSXH, 
đồng thời tạo được nguồn vốn tái 
đầu tư sản xuất”. 

Bài và ảnh HỒ MINH CHÂU 
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Chàng trai 
dân tộc 
Mông       
làm kinh tế giỏi trên cổng trời Quản Bạ

Được Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ, 
Nguyễn Văn Chinh giới thiệu, chúng tôi 
tìm về mảnh đất Xín Suối Hồ, một trong 
những thôn xa nhất của vùng đất cổng 
trời. Ấn tượng khi lần đầu gặp Giàng Mí 
Páo, đó là một chàng thanh niên rắn rỏi, 
nước da xạm nắng cùng những cái bắt 
tay nhiệt tình. Nhà Páo rộng và xung 
quanh nhà treo nhiều loại Giấy khen 
mang tên anh. Dãy chuồng bò và lợn 
được nuôi không hở một ngăn, cỏ chăn 
nuôi chất đầy trước cổng…

Ngôi làng nơi Páo sống nằm lọt thỏm 
giữa một thung lũng được bao quanh 
bởi những dãy núi hùng vĩ. Do đặc thù 
địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, 
đất sản xuất nông nghiệp ít nên từ bao 
đời nay, đồng bào nơi đây luôn bị đói 
nghèo đeo bám dai dẳng. Sinh ra trong 
một gia đình nghèo khó, những bữa ăn 
không đủ no, áo mặc không đủ ấm đã 
ám ảnh Páo từ những ngày còn nhỏ.

“Suốt ngày hai vợ chồng vào rừng 
nhặt củi về bán và hái rau rừng ăn 
cho qua ngày. Sau khi sinh cháu đầu 
lòng, cuộc sống càng khó khăn hơn, 
vợ chồng thường xuyên lục đục, cãi cọ 
nhau; nhiều đêm trăn trở tìm cách thoát 
khỏi nghèo đói cứ đeo đẳng,… Thiết 
nghĩ cả hai vợ chồng cùng khỏe mạnh, 
chịu thương, chịu khó lao động mà cứ 

lận đận, cùng khổ mãi không thoát khỏi 
nghèo khó”, Giàng Mí Páo tâm sự.

Trước đây, do bà con trong thôn chủ 
yếu nuôi bò thả rông, tự kiếm ăn hoặc 
theo người lên nương, vào núi kiếm cỏ 
dại, chưa chú ý tiêm phòng, chăm sóc 
khi trời rét, dẫn đến đàn trâu, bò giảm, 
hiệu quả không cao. Sau khi đi một số 
nơi tìm hiểu, Páo nhận thấy mô hình 
nuôi trâu, bò vỗ béo và sinh sản theo 
hình thức nhốt như ở Mèo Vạc - địa 
phương có điều kiện tương đồng với 
Quản Bạ, mang lại hiệu quả cao, đặc 
biệt Quản Bạ có nguồn cỏ voi dồi dào, 
ngoài ra các phụ phẩm nông nghiệp 
khác như lá ngô, cám ngô… cũng rất 
nhiều, có thể tận dụng làm thức ăn cho 
bò nên chi phí đầu tư thấp, bò mau lớn, 
có đầu ra ổn định nên hiệu quả kinh tế 
mang lại rất cao.

“Tìm được “con đường” phát triển 
kinh tế đã khó, thực hiện nó còn khó 
hơn bởi tôi chưa có kinh nghiệm thực 
tế, nhưng với điều kiện tự nhiên của 
địa phương lúc thì chỉ có cách nuôi bò 
mới giúp gia đình mình thoát nghèo 
được. Tôi đem ý định phát triển kinh 
tế của mình bàn với vợ và rất vui vợ 
tôi hưởng ứng - Giàng Mí Páo kể - vì 
vậy, năm 2008, thông qua Đoàn Thanh 
niên địa phương, gia đình đã được vay 
10 triệu đồng vốn ưu đãi từ chương 
trình hộ nghèo của NHCSXH huyện 
Quản Bạ để  nuôi bò. Có vốn, vợ chồng 
tôi đã lên tận huyện vùng cao Mèo Vạc 
để chọn mua giống bò vàng. Vì giống 
bò vàng ở Mèo Vạc có sức chống chịu 
tốt với thời tiết khắc nghiệt vùng cao 
nguyên đá. Hàng ngày, hai vợ chồng 
thay nhau vào rừng hái lá, cắt cỏ, thu 
dọn phân bò tận dụng để bón cho 
ruộng lúa”.

Bên cạnh đó, anh còn trồng cỏ để chủ 
động nguồn thức ăn cho bò, đặc biệt 
anh còn chủ động tiêm phòng đầy đủ 
và theo dõi thường xuyên sức khỏe của 
đàn bò. Chính vì vậy, dù nhiệt độ trên 
vùng núi đá xuống rất thấp nhưng nhờ 
có nguồn thức ăn dự trữ và chuồng trại 
được che chắn cẩn thận nên đàn bò của 
gia đình anh vẫn khỏe mạnh.

“Tôi thiết nghĩ nhờ có 
chính sách tín dụng ưu đãi 

mà NHCSXH đang thực hiện, gia 
đình tôi mới có công việc làm, có 
điều kiện để lo cho con cái được học 
hành và nâng cao mức sống của 

gia đình”, anh Giàng Mí Páo 
tâm sự
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Những lứa đầu bò đẻ, gia đình Páo 
để nuôi, chăm sóc và nhân rộng đàn 
bò, sau đó con bê lớn được bán để lấy 
tiền tái đầu tư cho đàn bò. Chỉ trong 
vòng 4 năm, từ con bò ban đầu đã 
phát triển thành đàn 4 con. Không 
dừng lại ở đó, năm 2011 sau khi trả 
hết nợ cho NHCSXH, Giàng Mí Páo 
quyết định vay thêm 15 triệu đồng để 
mua thêm bò và chuyển đổi diện tích 
trồng cây lương thực kém hiệu quả 
sang trồng cỏ voi để chăn nuôi. Mỗi 
năm trừ chi phí, gia đình anh thu về 
30 triệu đồng. Từ hiệu quả thiết thực 
đó, nhiều hộ dân trong vùng đã học 
hỏi làm theo và bắt đầu chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng. Người dân thực hiện 
mô hình được anh Páo hỗ trợ về giống 
cỏ và giúp đỡ về cách chăm sóc khi 
nuôi bò nhốt vỗ béo.

Việc chăn nuôi của gia đình anh Páo 
phát triển khá tốt. Năm 2015, bán bò 
đi, anh trả được hết tiền vay NHCSXH 
và cũng được xét thoát khỏi diện hộ 

nghèo, cuộc sống gia đình sung túc 
hơn trước.

“Hiện tại, vợ chồng tôi vừa chăn 
nuôi vừa kinh doanh hàng tạp hóa, 
đồ điện tại nhà. Vợ thì có riêng máy 
khâu làm nghề may vá phục vụ bà 
con trong thôn. Tôi thiết nghĩ nhờ 
có chính sách tín dụng ưu đãi mà 
NHCSXH đang thực hiện, gia đình tôi 
mới có công việc làm, có điều kiện để 
lo cho con cái được học hành và nâng 
cao mức sống của gia đình”, Giàng Mí 
Páo phấn khởi nói.

Phát triển SXKD, thoát nghèo, làm 
giàu cho cả gia đình từ những đồng 
vốn ưu đãi, chàng trai dân tộc Mông 
Giàng Mí Páo còn tích cực hướng dẫn 
bà con trong thôn cách thức nuôi bò 
và trồng cỏ hiệu quả. Cách làm của 
Páo được bà con nhân dân trong thôn 
tin tưởng làm theo. 

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND 
xã Cán Tỷ, việc Páo vận động thành 
công bà con chuyển từ chăn nuôi trâu, 

bò thả rông sang nuôi nhốt, chuyển 
đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang 
cây trồng năng suất hơn là bước “đột 
phá” không phải ai vay vốn chính sách 
cũng làm được. Thế nhưng, Giàng Mí 
Páo chỉ bảo: “Mình biết rồi thì hướng 
dẫn lại cho bà con thôi. Phải trồng 
thật nhiều ngô, giống lúa tốt, vừa 
làm thức ăn cho gia súc, vừa bán để 
mua gạo ăn. Muốn bà con nghe theo, 
mình phải làm trước mới được. Những 
gì mình giúp mọi người vì thương bà 
con dân bản thôi”.

Với sự nỗ lực vươn lên lập thân, lập 
nghiệp, tìm tòi hướng đi mới trong 
phát triển kinh tế đã giúp Giàng Mí 
Páo trở thành gương sáng để của bà 
con trong thôn Xín Suối Hồ cùng học, 
cùng làm, từ đó giúp người Mông 
trên cao nguyên đá phát triển kinh 
tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc 
sống và góp sức cho sự phát triển 
chung của tỉnh Hà Giang.

Bài và ảnh VĂN GIANG
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Tín dụng chính sách nơi                                

Cùng với những nguồn lực 
khác, nguồn vốn tín dụng do 
NHCSXH thực hiện trong nhiều 
năm qua đã trở thành một kênh 
quan trọng góp phần giúp tỉnh 
Lào Cai đạt được những kết quả 
trong công tác giảm nghèo, phát 
triển bền vững.

Gia đình anh Triệu Văn Su ở thôn 
Chành, xã Xuân Giao, huyện 
Bảo Thắng hiện nay có tới 4 

con trâu, gần 1ha chè và 1 ao với 8.000 
con cá giống. Không như 5 năm trước, 
cả gia đình chưa đến mùa thóc đã rỗng 
bồ, đông miệng ăn mà chẳng có thêm 
thu nhập gì cho nên chuyện bán thóc 
non đổi lấy gạo đã thành thường lệ. 
Kinh tế gia đình đã có “bước ngoặt” kể từ 
khi có nguồn vốn cho vay hộ nghèo từ 
năm 2011 anh đã mạnh dạn từng bước 
vạt ngọn đồi trước nhà để trồng chè, 

đào ao thả cá kết hợp chăn nuôi lợn, gà. 
Kinh tế dần khá, thoát nghèo, cũng 
là lúc anh có điều kiện quan tâm hơn 
đến tiện ích cuộc sống gia đình, từ 
cái ăn, chỗ ở và mới đây nhất là đầu 
tư xây dựng công trình nước sạch và 
nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn.

Không riêng gia đình anh Su, ở thôn 
Chành cũng không hiếm những hoàn 
cảnh tương tự. Gia đình ông Chảo 
Kiềm Văn, người dân tộc Dao đỏ là hộ 
nghèo từ năm 2011 với 7 nhân khẩu, 
trong đó có 1 người bị tật nguyền. 

đầu nguồn sông Hồng
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Tháng 8/2011 vay 30 triệu đồng của 
NHCSXH huyện Bảo Thắng, ông đã 
mua một cặp trâu vừa để sinh sản 
vừa phục vụ sản xuất, cùng với trồng 
và chăm sóc hơn 2ha rừng, chè, đào 
ao thả cá. Nhờ sử dụng vốn vay hiệu 
quả, hộ ông Văn đã thoát nghèo từ 
cuối năm 2012, năm 2014 trả hết nợ 
vay và đến năm 2015 thoát cận nghèo 
một cách bền vững với thu nhập bình 
quân 150 triệu đồng/năm.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Giao, 
Phạm Vũ Bảo, ban đầu khi tuyên truyền 
người dân vay vốn, họ bảo thủ không 
dám vay vì sợ không trả được nợ. Sau 
đó, cùng với việc ngân hàng và chính 
quyền xã tăng cường tuyên truyền, dẫn 
họ đi thăm quan từng mô hình để xem 
và nghe, người dân dần dần thay đổi 
nhận thức. “Các hộ vay vốn thoát nghèo 
đi trước trở thành hình mẫu cho các hộ 

đi sau học hỏi, để rồi thôn Chành hôm 
nay được phủ lên một màu xanh mướt 
của cây chè, đồi rừng,... người dân đã 
chuyển dần sang kinh tế hàng hóa thay 
vì sản xuất để tự cung, tự cấp như trước 
đây”, ông Bảo phấn khởi nói.

Những “làn sóng” thoát nghèo phát 
triển kinh tế giờ đang tỏa rộng tới 
từng bản, làng. Không riêng huyện 
Bảo Thắng, mà khắp các nơi trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai, đâu đâu cũng 
in những dấu chân cán bộ NHCSXH 
mang đồng vốn chính sách đến với 
dân nghèo. Tính đến nay dư nợ cho 
vay của NHCSXH tỉnh Lào Cai đã đạt 
trên 2.100 tỷ đồng. Thông qua các 
chương trình tín dụng ưu đãi giúp cho 
14.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo 
được vay vốn, đầu tư vào các lĩnh vực 
chăn nuôi, thủy sản; tạo việc làm cho 
hơn 14.000 lao động; 5.034 hộ vay vốn 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn 
đột xuất vay vốn cho con em là HSSV 
theo học tại các trường đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp và 
dạy nghề; xây dựng được hơn 5.778 
công trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường đạt chuẩn quốc gia,…

ĐỂ ĐỒNG VỐN PHÁT HUY HIỆU 
QUẢ BỀN VỮNG

Thế nhưng, con đường phía trước 
của công cuộc giảm nghèo, phát triển 
kinh tế địa phương sẽ không dễ dàng 
ở mảnh đất nhiều thiên tai khắc nghiệt 
này. Đơn cử, hồi đầu năm 2016, nhiều 
huyện của Lào Cai cũng đã chịu những 
thiệt hại từ đợt mưa rét và băng tuyết. 
Điều này cũng có nghĩa, sẽ có nhiều hộ 
dân vừa mới thoát nghèo sẽ tái nghèo 
và cũng sẽ có thêm nhiều đối tượng 
nghèo mới. Chưa kể việc áp dụng 
chuẩn nghèo mới cũng làm tăng gấp 

Gia đình anh Triệu Văn Su 
ở xã Xuân Giao, huyện Bảo 
Thắng vay vốn hộ nghèo 

nuôi trâu sinh sản

Người nghèo và các 
đối tượng chính sách 

khác ở Lào Cai đến Điểm 
giao dịch của NHCSXH tại 
xã nhận vốn vay ưu đãi 

để SXKD
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2,8 lần số hộ nghèo so với tiêu chí cũ, 
lên tới 34,3%.

Công việc của cán bộ NHCSXH tỉnh 
Lào Cai vì thế thêm vất vả khi phải bám 
sát địa bàn, cùng dân và chính quyền 
địa phương rà soát lại thiệt hại để có 
thể đề xuất khoanh nợ, xóa nợ và tiếp 
tục cho vay mới nhằm tái sản xuất ổn 
định đời sống. Chính vì vậy, bên cạnh 
những nỗ lực của NHCSXH trong việc 
ưu tiên vốn cho Lào Cai, Giám đốc 
Nguyễn Hải Hà mong muốn HĐND, 
UBND tỉnh trong những tháng cuối 
năm 2016 tiếp tục trích một phần ngân 
sách địa phương bổ sung nguồn vốn ủy 
thác qua NHCSXH (khoảng 5 tỷ đồng) 
để cho vay đối với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách. Đồng thời chỉ đạo 
các huyện, thành phố dành một phần 
tăng thu tiết kiệm chi hoặc nguồn vốn 
nhàn rỗi chưa sử dụng đến trong năm 
chuyển sang cho NHCSXH các huyện, 
thành phố quản lý, cho vay theo đúng 
chỉ đạo.

Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ cùng các 
thành viên trong Ban đại diện HĐQT 
NHCSXH tỉnh đôn đốc các huyện, thành 
phố tích cực bám sát chỉ tiêu kế hoạch 
đã được giao, thực hiện cho vay đúng 
đối tượng thụ hưởng cũng như tích 
cực kiểm tra giám sát tại cơ sở để kịp 
thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình 
thực hiện tín dụng chính sách. Những 
mục tiêu trong kế hoạch đưa tổng dư 
nợ đến hết năm 2016 đạt 2.215 tỷ đồng, 
tăng 10%/năm so năm 2015 cũng đang 
được hiện thực hóa.

Theo Giám đốc Nguyễn Hải Hà, việc 
chuyển đổi hệ ý thức của người dân 
trong sản xuất từ tự cung tự cấp sang 
kinh tế hàng hóa và ý thức thoát nghèo 
vươn lên từ dòng vốn chính sách đã 
đem đến những cung bậc mới trong 
tín dụng chính sách. Như gia đình chị 
Nguyễn Thị Thịnh ở thôn Hùng Xuân 1, 
xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng hiện 
có 5 khẩu, nhưng chỉ có một mình 
chị là lao động chính. Nhờ vay vốn hộ 

nghèo 30 triệu đồng năm 2012, chị 
đã đầu tư mua 1 con trâu sinh sản và 
phục vụ sản xuất, nuôi cá trong một 
sào ao, làm kinh tế rừng với 0,3ha và 
trồng hơn 2 sào lúa. Qua đó, tăng thu 
nhập của gia đình đạt bình quân 70 
triệu đồng/năm. Chị đã thoát nghèo 
năm 2015, nhưng cũng lại tái nghèo 
vào năm 2016 theo tiêu chí mới. Tuy 
nhiên, cũng chính chị đã đăng ký thoát 
nghèo trong năm nay với niềm tin từ 
hiệu quả đầu tư nuôi trâu từ khoản vay 
mới của NHCSXH từ cuối năm 2015.

Những người dân có quyết tâm 
như chị Thịnh đang ngày càng được 
nhân rộng nhờ việc phối hợp tuyên 
truyền vận động các hộ dân vay vốn 
SXKD hiệu quả của các hội, đoàn thể 
và chính quyền địa phương. Đây sẽ 
là khởi nguồn cho những đổi thay 
tích cực trên vùng đất Tây Bắc với 
niềm tin nghèo khó ngày càng lùi xa 
và thu hẹp.

Bài và ảnh VIỆT PHONG

Gia đình anh Châu Văn 
Phúc ở thôn Đá Đinh 2, 

xã Tả Phời, TP Lào Cai  vay 
vốn cải tạo 2.000 m2 ao nuôi 
cá, mang lại hiệu quả kinh 

tế cao

Gia đình ông Lại 
Hợp Thơi ở phường 

Thống Nhất, TP Lào Cai 
vay vốn giải quyết việc làm 
xây dựng chuồng trại nuôi 

lợn, mỗi năm xuất bán 
hàng chục tấn thịt lợn
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Yên Bái là một tỉnh miền núi, điều 
kiện phát triển kinh tế còn gặp nhiều 
khó khăn nên nguồn vốn ưu đãi của 
Chính phủ là hết sức cần thiết đối với 
sự phát triển kinh tế của địa phương. 
Trong những năm qua, hoạt động tín 
dụng chính sách đã phát huy vai trò là 
công cụ hữu hiệu thực hiện mục tiêu 
giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội; 
đồng thời đóng góp một phần không 
nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.

‘‘ĐƯA VỐN LÊN BẢN
Là tỉnh miền núi, trình độ dân trí 

không đồng đều, Yên Bái lại có 2/9 
huyện nghèo nhất nước và 53/180 
xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ 
lệ dân số sinh sống ở khu vực nông 
thôn chiếm trên 80%. Mức sống 
của đồng bào các dân tộc tỉnh 
còn thấp, nhất là đồng bào DTTS 
ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Do 
vậy, việc đưa nguồn vốn tín dụng 
ưu đãi đến với người dân đã khó, 
để nguồn vốn phát huy hiệu quả 
lại càng khó hơn.

Xác định rõ điều đó, NHCSXH 
tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ 
với các tổ chức chính trị - xã hội 
nhận ủy thác; đẩy mạnh các giải 
pháp 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 sử dụng vốn vay, niêm 
yết công khai các chính sách tín 
dụng ưu đãi tại các Điểm giao dịch, 
đảm bảo giao dịch tại 180/180 xã, 
phường, thị trấn...

Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh Yên 

Kênh tín dụng quan trọng trên       
hành trình giảm nghèo tại Yên Bái
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Bái đã triển khai có kết quả mô hình 
“Xã điểm về tín dụng chính sách” 
tạo lực đẩy mới, mạnh mẽ, giúp hộ 
nghèo, hộ cận nghèo chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế đúng hướng, tăng 
thêm thu nhập và nâng cao mức 
sống”. Điển hình trong việc thực 
hiện mô hình “Xã điểm về tín dụng 
chính sách” là xã Yên Thái, huyện 
Văn Yên. Đến nay, 100% các hộ 
gia đình người dân tộc Tày, Nùng, 
Dao... trên địa bàn xã đã sử dụng 
vốn vay ưu đãi lồng ghép với chăn 
nuôi để tăng thu nhập, cải thiện 
đời sống.

Ngoài ra, các Tổ tiết kiệm và vay 
vốn cùng với các hội, đoàn thể cơ 
sở ở vùng núi cao này không chỉ 
làm tốt “cầu dẫn vốn” về đúng địa 
chỉ từng đối tượng được thụ hưởng, 
mà còn quản lý nguồn vốn ưu đãi 
đúng quy định, không còn thôn, 
xóm nào để nợ quá hạn, lãi tồn 
đọng, hay tình trạng vay ké cũng 
được chấm dứt.

Riêng trong giai đoạn 2011- 2015, 
NHCSXH tỉnh Yên Bái đã thực hiện 
cho vay 117.349 lượt hộ với doanh 
số cho vay là 2.334 tỷ đồng; tỷ lệ 
tăng trưởng dư nợ bình quân mỗi 
năm 14%. 

Nguồn vốn ưu đãi trong 5 năm 
qua đã được đầu tư đúng hướng, 
góp phần phát triển 27.194ha rừng, 
1.540ha chè, 235ha cây ăn quả; từ 
đồng vốn chính sách đồng bào 
nghèo, cận nghèo và mới thoát 
nghèo mua được 30.790 con trâu, 
bò; 50.265 con giống gia súc khác, 
xây dựng được 21.141 công trình 
cung cấp nước sạch, 20.493 công 
trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; 11.697 
lượt HSSV có điều kiện trang trải chi 
phí học tập tại các trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp; hỗ trợ 2.852 hộ 
nghèo làm nhà ở...

ĐỒNG BÀO CÓ CƠ HỘI ĐỔI THAY
Trên đỉnh non ngàn Hoàng Liên 

Sơn, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang 
Chải thuộc xã đặc biệt khó khăn với 
hầu hết hộ nghèo là người dân tộc 
Mông. Giờ đây, những gia đình đã 
mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát 
triển sản xuất, cải thiện kinh tế gia 
đình với nỗ lực vượt khó, thoát nghèo. 

Gia đình chị Giàng Thị Chu là một ví dụ. 
Được NHCSXH cho vay 30 triệu đồng 
gia đình chị đã đầu tư nuôi bò sinh sản. 
Cuối năm 2015, thu về gần 100 triệu 
đồng. Cuộc sống dần đổi thay, gia đình 
chị đã không còn ý định du canh, du cư 
mà quyết tâm đổi đời trên chính mảnh 
đất quê hương mình.

“Nhờ có vốn vay của NHCSXH mà 
gia đình tôi thoát nghèo, trả xong 
nợ cho ngân hàng, biết phát triển 
kinh tế, chăn nuôi trâu bò có kết 
quả. Tôi mong sao nhiều bà con 
trong bản cũng sử dụng vốn vay 
đúng mục đích vào sản xuất thì sẽ 

 Chị Giàng Thị Chu vay vốn ưu đãi nuôi bò sinh sản

nhanh chóng thoát nghèo”, chị Chu 
cho biết.

Cũng nhờ đồng vốn chính sách 
mà gia đình chị Sùng Thị Chư ở xã 
Sùng Đô, huyện Văn Chấn đã có 
cuộc sống khấm khá hơn; 2 con 
trâu vừa sinh sản, vừa làm sức kéo, 
chuồng lợn được xây kiên cố, lúc 
nào cũng duy trì 7 đến 10 con lợn 
thịt; bể nước, nhà vệ sinh sạch sẽ, 
con cái bớt đau bụng, đau mắt. Chị 
Chư phấn khởi lắm, chị bảo: “Cuộc 
sống no ấm hơn, tiến bộ hơn là nhờ 
một phần quan trọng từ đồng vốn 
chính sách xã hội”.

Đánh giá về hiệu quả nguồn 
vốn ưu đãi ,  Giám đốc NHCSXH 

tỉnh Yên Bái ,  Nguyễn Thanh Hải 
k hẳng định,  vốn t ín dụng ưu đãi 
trong những năm qua là công 
cụ đắc lực trong việc tr iển k hai 
Chương tr ình mục t iêu quốc gia 
về giảm nghèo bền vững,  tạo 
việc làm, bảo đảm an sinh xã hội 
và đóng góp t ích cực trong phát 
tr iển k inh tế -  xã hội  trên địa bàn 
t ỉnh Yên Bái .

Các chương trình tín dụng 
chính sách đã đáp ứng tốt nhu 
cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách. Từ đó, 
họ có cơ hội vươn lên tự thay đổi 

cuộc sống của mình. Để làm được 
điều đó, không chỉ có sự nỗ lực 
của toàn thể cán bộ, viên chức 
và người lao động trong toàn 
chi nhánh mà còn có sự giúp đỡ, 
đồng tình ủng hộ của cấp ủy, 
chính quyền, tổ chức hội,  đoàn 
thể các cấp nhận uỷ thác. 

Trong thời gian tới, để đảm bảo 
cho những hộ vay vốn sử dụng 
hiệu quả nguồn vốn, NHCSXH tỉnh 
Yên Bái sẽ tăng cường phối hợp 
với chính quyền, hội, đoàn thể các 
cấp kiểm tra, giám sát và hướng 
dẫn các hộ vay vốn sử dụng vốn 
hiệu quả, đúng mục đích.

Bài và ảnh TRẦN LÊ
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Gương sáng để mọi người 
học tập làm theo

Tín dụng chính sách đã và đang tiếp sức giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa 
bàn huyện Văn Chấn (Yên Bái) thoát nghèo. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, 
phát huy hiệu quả nguồn vốn, trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi với thu nhập cả trăm 
triệu đồng mỗi năm

Nhìn cơ ngơi bề thế của gia đình 
ông Hà Quang Diện hiện nay, 
người dân thôn Vực Tuần 1, xã 

Cát Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) như 
phai dần đi hình ảnh của một ngôi nhà sàn 
tranh tre tạm bợ trước đây mà ông được 
cha mẹ dựng cho khi lấy vợ. Tài sản quý giá 
nhất của gia đình lúc ấy là chiếc xe đạp, vài 
vật dụng sinh hoạt cũ kỹ mà nay các nhà 
hàng hay dùng treo trên vách để trang 
trí. Tuy có sức khỏe, nhưng cũng không 
có việc gì để làm ngoài việc cày cấy mấy 
sào ruộng, chăm mảnh vườn nhà rồi hái 
củi, lấy măng... Những công việc ấy không 
đem lại sự no đủ cho gia đình, chỉ phần 
nào đỡ bữa khi giáp hạt.

Năm 2008, thông qua các buổi sinh 
hoạt tại thôn, ông được tuyên truyền 
về các chương trình cho vay ưu đãi từ 
NHCSXH và được kết nạp vào Tổ tiết 
kiệm và vay vốn của thôn, được NHCSXH 
huyện Văn Chấn cho vay 10 triệu đồng. 
Từ số vốn này, ông đầu tư nuôi trâu 
sinh sản, kết hợp với chăn nuôi lợn, gà 
và trồng các loại cây lương thực ngắn 
ngày để lo cái ăn cho cả gia đình, phần 
sử dụng không hết, bán được đồng 
nào, ông gom góp, tích lũy đầu tư mở 
rộng mô hình chăn nuôi. Thấm thoát 4 
năm đã trôi qua từ khi vay vốn ưu đãi từ 
NHCSXH, do lao động siêng năng, tích 
cực mà 2 con trâu ngày nào giờ đã thành 
một đàn trâu 4 con, đàn lợn gần 10 con 
và đàn gà hàng trăm con... tiền bán 1 con 
trâu thôi cũng đủ giúp ông hoàn trả số 
tiền vay NHCSXH, còn tiền bán lợn, bán 
gà ông tích lũy, mở rộng diện tích chăn 
nuôi và bước đầu cuộc sống gia đình đi 

vào ổn định
Ông Diện chia sẻ: “Trước đây, do 

không có vốn, chưa nắm được tiến bộ 
KHKT nên mặc dù có diện tích đất trồng 
trọt nhưng gia đình tôi vẫn nghèo đói, 
chạy ăn từng bữa, các con không có 
tiền đi học. Năm 2008, trong một lần đi 
thăm người bà con ở huyện Yên Châu 
(Sơn La), nhận thấy bà con nơi đây tận 
dụng cỏ chăn nuôi trâu cho thu nhập 
cao, cho nên tôi mạnh dạn vay vốn ưu 
đãi từ NHCSXH để mua trâu về”.

Không những được vay vốn hộ nghèo 
để làm ăn vươn lên thoát nghèo, năm 
2013, ông lại được NHCSXH cho vay 
vốn chương trình tín dụng hộ gia đình 
sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 
với số tiền 30 triệu đồng. Tận dụng diện 
tích đồi rừng gần nhà ông đã mua thêm 
trâu, 10 con dê, phát triển đàn lợn và mở 
cửa hàng buôn bán nhỏ. Đến nay, gia 
đình ông Diện đã có 8 con trâu, 30 con 
dê, đàn lợn 20 con, gần 1.000 con gà, vịt 
cùng ao thả cá trê phi với một cửa hàng 
buôn bán nhỏ.

Ông Diện tính toán, mỗi con trâu cái 
sinh sản chăm sóc đầy đủ thì gần 2 năm sẽ 
cho ra một nghé con. Nghé con từ 1 đến 
1,5 năm có giá từ 12 đến 15 triệu đồng/
con. Như vậy, gia đình ông có thu nhập 
từ 40 đến 60 triệu trồng/năm từ bán nghé 
con, còn những khoản thu nhập từ bán 
dê, lợn, gà vịt và kinh doanh cũng gần 150 

“Gia tài” có được 
từ nguồn vốn chính 

sách của gia đình 
ông Hà Quang Diện 

triệu đồng.
Ông Diện tâm sự: “Nhờ có vốn vay ưu 

đãi mà gia đình tôi mới có điều kiện đầu 
tư chăn nuôi để phát triển kinh tế gia 
đình. Nếu không có nguồn vốn vay này 
tôi cũng không biết đến bao giờ gia đình 
mình mới thoát nghèo và vươn lên làm 
giàu như ngày hôm nay”.

Chẳng những làm kinh tế giỏi, ông 
Diện giúp bà con trong thôn cách làm 
kinh tế hộ gia đình, ông còn đến từng 
nhà vận động, hướng dẫn cho người dân 
trong thôn vay vốn để trồng cỏ, chăn 
nuôi gia súc, gia cầm; định hướng cho 
từng gia đình cách chọn giống vật nuôi, 
cách làm chuồng trại, không chăn nuôi 
thả rông. Với những việc làm thiết thực 
đó, ông Diện được bà con địa phương 
tin yêu, học tập làm theo. 

Giám đốc NHCSXH huyện Văn Chấn, Đỗ 
Long Thảo cho biết: “Nguồn vốn ưu đãi 
được coi là một trong những “cứu cánh” 
giúp người dân trên cả nước nói chung 
và tại huyện Văn Chấn nói riêng có cơ hội 
thoát nghèo, từ việc sử dụng hiệu quả vốn 
vay đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh 
tế giỏi, vươn lên thoát nghèo, trở thành 
những hộ khá giả và hộ ông Hà Quang 
Diện là một trong những gương sáng 
trong việc sử dụng và phát huy hiệu quả 
nguồn vốn ưu đãi để người nghèo khác 
học tập làm theo”.

Bài và ảnh TRẦN NGUYÊN 
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Từ hộ nghèo vươn lên 
thành chủ xưởng cơ khí

Lập nghiệp từ “hai bàn tay trắng” 
với nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình 
tín dụng hộ nghèo của NHCSXH, vợ 
chồng anh Hà Thế Hoàn đã gây dựng 
nên xưởng cơ khí khung nhôm lớn 
nhất nhì huyện miền núi Hạ Hòa 
(Phú Thọ) hiện nay.

TỪ 21 TRIỆU ĐỒNG VỐN HỘ NGHÈO
Ông Nguyễn Huy Hồng - Chủ tịch 

UBND xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa 
khẳng định: Trong 5 năm qua, việc 
nông dân vay, sử dụng vốn vay ưu 
đãi đầu tư vào phát triển kinh tế gia 
đình đã trở thành phong trào thi đua 
rộng khắp ở miền quê trung du Phụ 
Khánh. Từ phong trào đó đã xuất 
hiện nhiều mô hình SXKD hiệu quả, 
trong đó có mô hình điển hình của 
gia đình anh Hà Thế Hoàn ở khu dân 
cư số 3, đang được chính quyền địa 
phương lựa chọn nhân rộng và nhân 
dân cùng học tập, làm theo.

Để chứng minh cho sự khẳng định 
đúng đắn của mình, đích thân ông 
Chủ tịch dẫn chúng tôi đến thăm mô 

hình phát triển kinh tế của anh Hoàn 
hiện đang là tấm gương sáng trong 
phong trào nông dân thi đua SXKD 
giỏi của xã.

Nhớ lại những ngày còn gian khổ, 
anh Hà Thế Hoàn kể: “Cách đây 10 
năm, lúc đó tôi vừa tròn 26 tuổi, lập 
gia đình riêng. Hồi đó được bố mẹ cho 
căn nhà mái gianh, vách đất cùng 1 
sào đất ruộng với 300 nghìn đồng tiền 
mặt. Do thiếu vốn, lại chưa có kinh 
nghiệm, kiến thức sản xuất nên thu 
nhập không đủ trang trải cho cuộc 
sống, buộc lòng hai vợ chồng xoay sở 
đủ nghề, làm cật lực vẫn không thoát 
được cảnh một năm đói dứt bữa mấy 
tháng. Đến tận năm 2007 gia đình tôi 
vẫn nằm trong diện hộ nghèo nhất, 

nhì ở khu dân cư. Trước hoàn cảnh đó, 
vợ chồng tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. 
Cách nào đây để thoát khỏi nghèo và 
tính kế nuôi trồng cây, làm thêm nghề 
phụ nào cho phù hợp”.

Năm 2012, trong lúc không biết 
xoay sở thế nào để tìm sinh kế thì 
thật may mắn cho gia đình anh đã 
được Tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều 
kiện để được vay 21 triệu đồng vốn 
chương trình tín dụng hộ nghèo 
của NHCSXH. “Với số vốn vay đó vợ 
chồng tôi quyết định dành 15 triệu 
đồng đào ao, thả cá, số tiền còn lại 
đầu tư mua 2 con lợn nái giống và 
200 con gà về chăn nuôi”, anh Hoàn 
cho hay.

Cũng do biết tính toán quay vòng 
vốn, chăm chỉ lao động, lại thêm chăn 
nuôi thuận lợi nên chỉ sau một năm 
ao cá nhà anh cho thu nhập 15 triệu 
đồng, thu nhập từ  việc xuất bán lợn 
và gà tới 25 triệu đồng. “Sau khi trả 
được hết nợ cho NHCSXH, gia đình 
tôi tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi gia 
súc, gia cầm, lúc này gia đình tôi có 
3 con lợn nái sinh sản cùng với 7 con 
lợn bột nuôi để bán thịt và hơn 200 
con gia cầm, thủy cầm”, anh Hoàn 
thông tin.

Anh Hà Thế Hoàn (bên phải) đang hướng dẫn công nhân làm việc
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... TRỞ THÀNH ÔNG CHỦ XƯỞNG 
CƠ KHÍ

Khi đời sống ổn định, có tích luỹ, dư 
dả tiền nong, vợ chồng anh Hoàn nghĩ 
tới việc mở một xưởng cơ khí nhỏ để 
tận dụng kiến thức và tay nghề cơ 
khí của anh khi còn trong quân ngũ. 
Năm 2014, cùng với số vốn tiết kiệm 
trước đó và vay mượn thêm họ hàng, 
vợ chồng anh Hoàn “bắt tay” ngay 
vào việc mua sắm máy móc, vật liệu 
để làm nghề gia công, lắp đặt, chế tác 
sắt, nhôm, tôn.

Không ngồi một chỗ chờ khách 
hàng tìm đến, anh Hoàn đã chủ động 
tìm đến các khách hàng. Anh trực tiếp 
liên hệ với các gia đình có nhu cầu làm 
khung cửa, mái nhà bằng tôn, nhôm... 
Nhờ siêng năng, cần cù, trách nhiệm 
với công việc nên cơ sở của anh dần 
dần tạo được uy tín, được nhiều khách 
hàng tìm đến. Cùng với đó, anh tích 
cực nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi kinh 

nghiệm từ những xưởng cơ khí lớn 
trong và ngoài tỉnh để cải tiến mẫu mã, 
kỹ thuật cũng như khảo sát thị trường 
để có những bước tiến tiếp theo.

“Ban đầu, nhiều người thấy gia đình 
tôi mở xưởng ở nơi thôn quê hẻo lánh 
này họ còn nghi ngờ về tính hiệu quả. 
Vậy mà từ ngày mở xưởng đến giờ, 
xưởng cơ khí của gia đình trở thành 
điểm đến của nhiều khách hàng có 
nhu cầu làm mới cổng, cửa, mái tôn, 
sửa chữa các loại dụng cụ sản xuất 
nông nghiệp của cả xã và huyện đấy”, 
anh Hoàn tâm sự.

Hiện tại, xưởng của anh Hoàn 
thường xuyên có 4 lao động chính 
với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/
người/tháng, những ngày đi làm công 
trình, con số thợ lên tới gần chục 
người. Trong khi nhiều hộ dân chật 
vật với từng bữa ăn, thu nhập hàng 
năm của gia đình anh tới cả trăm triệu 
đồng đã vượt khỏi sự tưởng tượng 

của bao gia đình trong xã.
Sau gần 2 năm vừa học, vừa làm tại 

xưởng cơ khí Hà Thế Hoàn, anh Trần 
Văn Quang đã có một tay nghề khá 
vững. “Công ăn việc làm ở đây đều 
đặn, thu nhập 5,5 triệu đồng/tháng, 
cao hơn nhiều so với làm ruộng. Vợ 
chồng chủ xưởng luôn động viên, 
quan tâm đến việc làm của công 
nhân, đồng thời còn tận tình giúp đỡ, 
chia sẻ với gia đình công nhân khi gặp 
khó khăn”, anh Quang hồ hởi cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Phụ Khánh, 
điều đáng ghi nhận nhất ở gia đình 
anh Hà Thế Hoàn đó là việc gia đình 
anh không chỉ biết sử dụng hiệu quả 
đồng vốn vay ưu đãi để thoát nghèo 
bền vững, làm giàu chính đáng mà 
còn tạo được việc làm bền vững cho 
lao động tại địa phương, giúp những 
hộ đang có hoàn cảnh khó khăn cùng 
nhau vượt khó vươn lên làm giàu.

Bài và ảnh THÁI HÒA 

Xưởng cơ khí của anh Hoàn đang tạo việc làm ổn định cho 4 lao động
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Sinh ra ở bản Phiêng Khăm, xã Yến Dương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn), chị Triệu Thị Tá, người dân tộc Dao sớm bươn chải 
kiếm sống. Không cam chịu đói nghèo, được NHCSXH “tiếp sức”, chị đã vượt lên chính mình, xây dựng thành công thương 
hiệu nổi tiếng “Miến dong Triệu Thị Tá”

Sinh ra trong một gia đình 
nông dân nghèo, ít ruộng, chỉ 
học hết lớp 3, Triệu Thị Tá đã 

phải nghỉ học theo bố mẹ lên nương. 
Không có đất cấy lúa, theo bà con 
dân bản chị Tá trồng dong riềng, xay 
ra bột bán cho những gia đình làm 
miến kiếm tiền mua gạo. Sau nhiều 
năm bán bột, thấy họ làm miến thu 
nhập cao, một câu hỏi lớn đặt ra cho 
cô gái trẻ người dân tộc Dao rằng tại 
sao họ làm được mình lại không thể?.

Để tìm câu trả lời, năm 2011, Triệu 
Thị Tá một mình “khăn gói” xuống 
Thái Nguyên xin làm thuê tại một 
cơ sở chế biến miến dong. Vừa làm, 
vừa học, lắng nghe và quan sát, sau 
hơn một tháng chị về quê, mạnh 
dạn vào nghề. Nhưng, quê chị ở tận 
vùng cao Phiêng Khăm, đường sá đi 

lại khó khăn, ai vượt đèo, lội suối để 
tìm mua miến dong? Đang loay hoay 
tìm vốn vay, thì được giới thiệu về 
các chương trình cho vay vốn ưu đãi 
với lãi suất thấp từ NHCSXH huyện 
Ba Bể. Được cán bộ Hội Nông dân xã 
Yến Dương, Tổ tiết kiệm và vay vốn 
hướng dẫn chi tiết, tận tình, chỉ ngay 
sau thời gian ngắn, gia đình chị được 
NHCSXH huyện cho vay 30 triệu 
đồng. Có vốn, chị mua sắm thiết bị 
sản xuất, mua đất gần tỉnh lộ xây 
dựng cơ sở chế biến, làm mặt bằng 
phơi dong riềng. Từ đó, tại thôn Nà 
Viễn mọc lên một cơ sở sản xuất 
“Miến dong Triệu Thị Tá”.

Hành trình tạo ra sản phẩm có chỗ 
đứng trên thị trường không đơn 
giản, chị Triệu Thị Tá chia sẻ: Lúc 
đầu mới đi vào sản xuất, do chưa có 

nhiều kinh nghiệm nên có những mẻ 
miến không thành. Không nản, chị 
rút kinh nghiệm qua những lần thất 
bại, dần dà “Miến dong Triệu Thị Tá” 
được sản xuất theo một quy trình và 
được quản lý chặt chẽ, chỉ sử dụng 
loại bột dong riềng hoa đỏ (giống 
địa phương) để làm miến. Gia đình 
chị cũng tự trồng dong (khoảng 3ha) 
để cung cấp một phần nguồn bột, 
còn chủ yếu mua bên ngoài (chiếm 
đến 60% lượng bột sản xuất). Bột 
mua về phải ngâm và lọc thay nước 
nhiều lần, sau đó phơi khô để làm. 
Phên phơi được rửa sạch, phơi khô 
rồi lau một lượt mỡ để chống dính, 
nên chất lượng sợi miến dong trong, 
nhỏ đều, thơm, mịn, dai, và đặc biệt 
là 3 không: Không có sạn - Không 
hoá chất - Không phụ gia; có thể nấu 

Triệu phú miến dong Triệu Thị Tá
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đi, nấu lại nhiều lần không bị nát.
Khi sản phẩm làm ra đã “ưng cái 

bụng”, bản thân chị lại trực tiếp đi 
giới thiệu sản phẩm, biếu không sản 
phẩm để mọi người dùng thử. Ba, 
bốn năm nay “Miến dong Triệu Thị 
Tá” có mặt ở nhiều hội chợ trong tỉnh 
và ngoài tỉnh. “Qua tiếp thị, mỗi lần 
nhận được lời khen của khách hàng 
tôi có thêm động lực để mở rộng sản 
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm”, 
chị Tá tâm sự.

Sản phẩm miến dong của cơ sở sản 
xuất Triệu Thị Tá được thị trường ưu 
chuộng, lượng miến làm ra không 
đủ bán. Từ năm 2012, cơ sở sản xuất 
“Miến dong Triệu Thị Tá” được cấp 
giấy phép kinh doanh có bao bì riêng 
và đăng ký nhãn hiệu. Hiện, mỗi năm 
cơ sở của chị Tá tiêu thụ khoảng 200 
tấn bột dong cho bà con các dân tộc 
trong xã Yến Dương - xã trồng dong 
riềng nhiều nhất huyện Ba Bể, để sản 
xuất ra hơn 60 tấn miến thành phẩm. 

Với giá bán 80.000 đồng/kg, sau khi 
trừ chi phí chị thu về khoảng 400 
triệu đồng/năm. Miến sản xuất đến 
đâu bán hết đến đó. Nhờ vậy, chị giải 
quyết việc làm thường xuyên cho 
6 lao động, với mức thu nhập bình 
quân 4,2 triệu đồng/người/tháng.

“Tháng 9 vừa qua là đến kỳ hạn trả 
hết nợ vay NHCSXH. Những năm qua, 
tín dụng chính sách đã giúp mình lập 
nghiệp rồi đứng vững với thương 
hiệu “Miến dong Triệu Thị Tá”, không 
có vốn vay chính sách thì mình không 
làm được đâu”, chị Tá khẳng định.

Nói về định hướng, chủ cơ sở sản 
xuất miến dong Triệu Thị Tá chia sẻ: 
Hiện nay, cơ sở chỉ thu mua tinh bột 
để sản xuất miến, đang mong muốn 
có mặt bằng để đầu tư hệ thống sản 
xuất khép kín từ chế biến tinh bột, 
hệ thống sấy bột để tạo ra một sản 
phẩm đồng nhất; nâng công suất lên 
70 - 80 tấn miến/năm. Đồng thời, để 
ổn định vùng nguyên liệu cơ sở sẽ 

chủ động ký cam kết với các hộ dân 
trên địa bàn xã trồng dong riềng và 
bao tiêu sản phẩm.

Từ những bước đi đầu tiên, bằng 
chất lượng đã được khẳng định trên 
thị trường, năm 2014, miến dong 
Triệu Thị Tá đã được bình chọn là 1 
trong 61 sản phẩm đạt giải Sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu 
vực phía Bắc do Cục Công nghiệp địa 
phương trao tặng, được Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là 
sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. 
Là cơ sở duy nhất trên địa bàn tỉnh 
sản xuất miến rút theo phương pháp 
truyền thống, một lần nữa khẳng 
định, Triệu Thị Tá không chỉ tạo dựng 
thương hiệu cho riêng mình, mà còn 
trở thành điển hình tiêu biểu, là một 
minh chứng cụ thể trong việc sử 
dụng đồng vốn chính sách của Chính 
phủ đúng mục đích để vươn lên làm 
giàu một cách chính đáng.

Bài và ảnh VỌNG PHỐ 

Chị Triệu Thị Tá bên sản phẩm của gia đình làm ra



Số 76 + 77www.vbsp.org.vn 35

Anh Toàn đã thoát nghèo 
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có hơn 8.000 hộ nghèo vươn lên 

phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Một trong những hộ điển hình đó là hộ gia đình anh Hoàng Văn Toàn ở thôn Táng 
Nàng, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Đến thăm mô hình kinh tế của 
gia đình anh Hoàng Văn Toàn, 
chúng tôi thật khâm phục ý 

chí và nghị lực của anh. Vừa dẫn chúng 
tôi đi thăm quan mô hình, anh vừa 
kể: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự trở về, anh lập gia đình năm 2002. 
Gia đình đông anh em trai, nên khi ra 
ở riêng, anh chỉ được chia vỏn vẹn có 
3 sào ruộng. Có năm tiết trời không 
thuận chỉ gieo cấy được một vụ, cuộc 
sống vô cùng thiếu thốn, khó khăn. 
Nhưng đối với anh, cái khó không bó 
được cái khôn, anh đã luôn tìm tòi, học 
hỏi kinh nghiệm, ứng dụng kĩ thuật, 
giống mới trong sản xuất. Sau đó, tiếp 
cận nguồn vốn vay hộ nghèo, anh đã 
mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi. 
Với số vốn vay 30 triệu đồng, anh xây 
dựng chuồng trại và mua con giống. 
Thời gian đầu, chỉ nuôi đàn lợn thịt 5 - 7 
con, dần dần gia đình anh tự nuôi lợn 
nái để lấy con giống. Từ năm 2008 đến 
nay, gia đình anh duy trì đàn lợn từ 10 
- 20 con/lứa.

Để mở rộng sản xuất, năm 2014, anh 
vay thêm 50 triệu đồng từ chương trình 
tín dụng hộ cận nghèo, quyết tâm tăng 
đàn vật nuôi, tăng diện tích cây ăn quả. 
Đến nay, mô hình kinh tế tổng hợp của 
gia đình anh đang có đàn lợn 17 con, 
hơn 20 con dê, 4 con bò, 600 cây quýt, 
trong đó hơn 200 cây đã cho thu hoạch. 
Cùng với chăn nuôi và phát triển cây ăn 
quả, anh còn làm gỗ, đem đến nguồn 
thu nhập khá cho gia đình. Từ chịu khó, 
mạnh dạn vay vốn, không ngừng đầu 
tư mở rộng quy mô làm ăn, đến năm 
2014, gia đình anh chính thức viết đơn 
xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. 
Năm 2015, anh mua được ô tô tải tiện 
cho việc phục vụ vận chuyển gỗ, cây 
con giống, phân bón… cho gia đình 
và bà con tại địa phương. Nhà cửa chật 
hẹp, tạm bợ trước đây giờ đã thay bởi 

một ngôi nhà sàn gỗ rộng rãi, khang 
trang, cuộc sống dần ổn định. 

Những ngày tháng khó khăn, thiếu 
ăn, thiếu mặc giờ đã lùi xa, nhưng trong 
tâm trí anh còn nhớ mãi. Bắt đầu chỉ 

với hai bàn tay trắng, muốn làm ăn mà 
không có vốn. May được Hội CCB xã, Tổ 
tiết kiệm và vay vốn thôn tạo điều kiện 
tiếp cận các chương trình tín dụng ưu 
đãi, lãi suất thấp để sản xuất. Đồng vốn 
như phao cứu sinh, trở thành động lực 
giúp anh có ý chí, quyết tâm hơn để vượt 
qua khó khăn. Anh chia sẻ: “Khi có đồng 
vốn vay, tôi mạnh dạn đầu tư ngay vào 
chăn nuôi lợn, rồi mỗi năm đầu tư mở 
rộng phát triển sản xuất. Năm thì đầu 
tư mua thêm bò, năm thì trồng thêm 
cây ăn quả, mua máy xẻ gỗ… Mỗi lần 
đầu tư như vậy đều phải rất cố gắng, chỉ 
được thành công không được thất bại. 
Từ lòng quyết tâm đó, tôi thường xuyên 
tham gia các lớp tập huấn về kĩ thuật 
chăn nuôi, tìm hiểu thị trường, học cách 
phòng chống dịch bệnh, chủ động ứng 
dụng kĩ thuật mới, tiêm phòng, vệ sinh 
chuồng trại… Qua đó, duy trì và phát 

triển đàn vật nuôi an toàn, hiệu quả”.
Đa phần khi được hỏi bà con nhân 

dân trong xã cho biết: “Mặc dù những 
năm đầu vay vốn, gia đình anh gặp 
nhiều khó khăn, nhưng anh luôn cố 

gắng làm ăn có lãi, rồi gương mẫu trả 
nợ, lãi đàng hoàng”.

Với vai trò là Chủ tịch Hội CCB xã trực 
tiếp giúp gia đình anh Hoàng Văn Toàn 
về vốn vay, ông Hoàng Văn Chủ khẳng 
định: “Anh Toàn rất chịu khó học hỏi, 
ứng dụng KHKT, tận dụng tốt các điều 
kiện tự nhiên để phát triển chăn nuôi, 
trồng cây ăn quả. Nhờ đó, những năm 
qua, anh luôn là một CCB SXKD giỏi, 
không chỉ vươn lên thoát nghèo, xây 
dựng đời sống kinh tế gia đình khá giả 
mà còn quan tâm, giúp đỡ các hội viên 
cùng nhau làm giàu”.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, với sự nỗ lực 
trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi tạo nguồn thu nhập ổn định, gia 
đình anh Toàn đã có cuộc sống khấm khá, 
xứng đáng là người dân tộc Tày tiêu biểu 
trên miền núi cao Tây Bắc.

Bài và ảnh BÍCH DƯ

Anh Hoàng Văn Toàn chăm sóc đàn lợn của gia đình
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Vốn tín dụng chính sách 
xanh những vườn cam

Về xã Bắc Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) những ngày này chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước 
những vườn cam xanh mát mắt, xen lẫn đó là chanh, bưởi, nhãn, mía... Nhà nhà trồng cam, người người 
trồng cam. Và trong màu xanh đó, không thiếu những hộ nông dân nghèo nhờ nguồn vốn chính sách đã 
thành công trong nỗ lực phủ xanh đất đồi vườn, vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng đời sống.

Giờ cam đang vào trái,  có 
đến từng vườn cam, tận 
mắt nhìn, sờ, nắm vào 

từng trái cam, từng chiếc lá mới 
cảm nhận được niềm hy vọng của 
nhiều người nông dân nơi đây. Trải 
dài ngút mắt, ngợp cả khoảng trời 
trong chúng tôi là những vườn cam 
lúc lỉu quả, là màu xanh mát bạt 
ngàn cả một vùng đất miền cao.

Giám đốc NHCSXH huyện Cao 
Phong, Phí Công Thành cho biết, 
đơn vị đang cho vay 13 chương 
trình tín dụng với dư nợ gần 200 tỷ 
đồng, trên 11 nghìn lượt hộ vay. Từ 
đầu năm đến nay NHCSXH huyện 
đã tạo điều kiện cho 1.768 lượt hộ 
vay vốn, giúp 609 hộ nghèo, 277 
hộ cận nghèo, 125 hộ thoát nghèo 
tiếp cận vốn vay ưu đãi, 315 hộ gia 

đình tại vùng khó khăn được vay 
vốn để SXKD, phát triển kinh tế, 
thu hút, tạo việc làm mới cho hơn 
26 lao động; xây dựng trên 348 
công trình cung cấp nước sạch và 
vệ sinh môi trường nông thôn,... 
góp phần ổn định, nâng cao chất 
lượng cuộc sống người dân, bảo 
đảm an sinh xã hội, phát triển kinh 
tế và xây dựng nông thôn mới trên 

Chị Vui đang giới thiệu vườn cam sai quả của gia đình được đầu tư từ nguồn vốn vay NHCSXH
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địa bàn.
Vào địa bàn thôn Tiềng, xã Bắc 

Phong, chúng tôi bị cuốn hút bởi 
một miền xanh mát là những vườn 
cam trĩu quả. Thăm gia đình anh chị 
Bùi Văn Phương và Bùi Thị Vui - một 
trong những hộ dân tộc Mường tiêu 
biểu gắn bó với chương trình tín 
dụng chính sách từ những ngày đầu 
NHCSXH thành lập, chúng tôi vui 
mừng thay cho anh chị khi chứng 
kiến hơn 1ha trồng cam của gia đình 
đang cho quả đúng tiến độ. Anh 
Phương chia sẻ, đây là năm thứ 6 gia 
đình đầu tư vào trồng cam và hiện, 
gia đình đang vay 50 triệu đồng vốn 
từ chương trình tín dụng hộ gia đình 
sản xuất, kinh doanh 
tại vùng khó khăn. 
“Cuối năm 2003, rồi 
sau đó đến năm 2008 
gia đình tôi vay tổng 
cộng 22 triệu đồng 
vốn hộ nghèo để đầu 
tư trồng mía, nuôi 
trâu sinh sản. Nhờ 
có cách làm hay mà 
năm 2010 gia đình 
tôi đã thoát nghèo, 
từng bước có nhu 
cầu phát triển, mở 
rộng quy mô sản 
xuất”, anh Phương 
kể.

Trao đổi với 
chúng tôi, chị Vui 
- vợ anh Phương 
cho biết thêm, năm 2010, sau khi 
thoát nghèo, hai vợ chồng tính 
toán bàn nhau đầu tư trồng cam, 
qua Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội 
Phụ nữ quản lý, gia đình mạnh dạn 
vay vốn chương trình tín dụng hộ 
gia đình sản xuất, kinh doanh tại 
vùng khó khăn. Sau một thời gian 
trồng, đúng chu kỳ sinh trưởng của 
cam, năm 2015, gia đình trúng vụ 
thu hoạch đầu tiên tới 3 tấn cam, 
giá bán ngoài thị trường lúc đó là 
24.000 đồng/kg, gia đình thu về gọn 
72 triệu đồng, sau khi trừ các khoản 
chi phí còn lại 52 triệu đồng, gia đình 
trả toàn bộ số nợ, lãi vay ngân hàng, 
còn lại mở rộng diện tích trồng cam 
chất lượng hơn.

Dẫn chúng tôi thăm vườn cam 
của gia đình, anh Phương vui vẻ kể: 
ngoài giống cam lòng vàng, năm 
nay, gia đình mạnh dạn trồng thêm 
cam canh và bước đầu, cây đang cho 
sai quả đúng như mong muốn. Dự 
kiến năm nay sẽ cho năng suất gấp 
rưỡi năm ngoái. “Vay vốn chính sách 
được NHCSXH tạo mọi điều kiện tốt 
nhất như thủ tục nhanh gọn, thuận 
tiện, lại phù hợp với người dân vùng 
nông thôn miền núi chúng tôi. Tuy 
nhiên, nếu tính chi phí đầu tư đủ 
cho 1ha trồng cam tốn khoảng 150 
triệu đồng, chu kỳ sinh trưởng của 
cây cam phải sau 5 năm mới cho 
thu hoạch, vì thế, số vốn đầu tư ban 

đầu là khá tốn kém. Do đó, để hỗ trợ 
đầu tư cho hộ được bền vững hơn, 
chúng tôi mong Chính phủ tăng 
thêm nguồn cho vay”, anh Phương 
kiến nghị.

Chia tay gia đình anh Phương, chị 
Vui, chúng tôi đến thăm gia đình 
ông Bùi Đức Tính ở xóm Khụ, xã Bắc 
Phong thuộc diện hộ nghèo được 
vay vốn ưu đãi, gia đình ông Tính 
đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay 
để thoát nghèo rồi từng bước phát 
triển kinh tế hộ. Là thành viên Tổ tiết 
kiệm và vay vốn thuộc Hội CCB quản 
lý, năm 2003, gia đình được vay 5 
triệu đồng đầu tư mua trâu sinh sản. 
Sau đó, tập trung chăm sóc, nuôi 
dưỡng, từ con trâu ban đầu, gia đình 

cứ đều đều 3 năm có thêm 2 trâu 
mới. Đợt gần đây nhất, nhận thấy cơ 
hội phát triển kinh tế của cây cam, 
ông Tính bán 3 con trâu cuối cùng 
và dồn hết vốn đầu tư cho vườn 
cam. Thoát nghèo rồi lại có thêm cơ 
hội tiếp cận 30 triệu đồng vốn vay 
từ chương trình tín dụng hộ gia đình 
sản xuất, kinh doanh tại vùng khó 
khăn, cả gia đình dồn công sức đầu 
tư cho 5.000m2 đất vườn nhà, trồng 
hơn 600 cây cam lòng vàng và cam 
canh theo 3 chu kỳ. Ngoài ra, còn 
trồng thêm một ít nhãn Miền Thiết, 
bưởi đỏ Tân Lạc và một số cây ăn trái 
khác. “Cam Cao Phong giờ có tiếng, 
được người dân ưa chuộng nên năm 

vừa rồi, gia đình thu hoạch 
được bao nhiêu, thương lái 
vào tận vườn mua hết”.

Ông Phạm Ngọc Bé - Tổ 
trưởng Tổ tiết kiệm và vay 
vốn thôn Khụ cho biết, tổ 
có 36 tổ viên, với dư nợ 1 
tỷ đồng, nhưng không có 
trường hợp nào nợ quá 
hạn. Hầu hết các hộ vay vốn 
trong thôn đều sử dụng cho 
việc trồng cam, mía và nuôi 
trâu, bò, dê,...

Tạm biệt những vườn cam, 
tạm biệt các hộ gia đình vay 
vốn ở huyện miền núi Bắc 
Phong, chúng tôi chúc cho 
những ước mơ thoát nghèo 
và khát vọng làm giàu của 
những hộ gia đình nơi đây 

mau chóng thành hiện thực. Và 
mong muốn tín dụng chính sách 
tiếp tục đồng hành cùng bà con, 
làm điểm tựa vững chắc, thiết thực, 
hiệu quả. Điều này cũng đúng như 
mong muốn của Giám đốc NHCSXH 
huyện Cao Phong nói riêng, cả nước 
nói chung rằng, hệ thống NHCSXH 
các cấp cần xác định tập trung giải 
ngân nhanh chóng, kịp thời tới 
các đối tượng thụ hưởng theo quy 
định, đáp ứng nhu cầu vay của hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách 
trên địa bàn một cách đầy đủ cũng 
như không ngừng củng cố, nâng 
cao chất lượng hoạt động tín dụng 
chính sách trên địa bàn.

Bài và ảnh HÀ ANH

Những năm gần đây nhiều hộ gia đình ở Cao Phong chủ yếu sử dụng nguồn 
vốn vay ưu đãi để mở rộng và phát triển diện tích trồng cây cam đặc sản
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C ao Bằng là tỉnh miền núi biên giới 
phía Bắc, có diện tích tự nhiên 
6.700km2, 8 dân tộc anh em cùng 

sinh sống, với 520 nghìn người ở 13 đơn vị 
hành chính cấp huyện. Vùng cao hùng vĩ 
trữ tình này những năm gần đây đã được 
Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống cơ 
sở hạ tầng và ưu tiên nguồn vốn tín dụng 
chính sách để đáp ứng cho phát tr iển k inh 
tế -  xã hội.  Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trên 
toàn tỉnh vẫn còn cao, Cao Bằng còn có 
tới 6 huyện nghèo nhất nước, 2/3 tổng số 
xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ 
đồng bào DT TS nghèo chiếm tới 31%. 

Trước thực trạng đó, tỉnh Cao Bằng đã 
tập trung huy động các cấp, các ngành 
và đồng bào các dân tộc đẩy mạnh thực 
hiện chương trình giảm nghèo bền vững 
xây dựng nông thôn mới.  Xác định rõ điều 
đó, NHCSXH tỉnh Cao Bằng đã tập trung 
huy động, tạo lập nguồn vốn, đồng thời 
tổ chức triển khai có hiệu quả các chương 
trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên 
địa bàn.

Sau 14 năm hoạt động, tổng dư nợ của 
NHCSXH tỉnh Cao Bằng đạt trên 2.000 tỷ 

đồng, với trên 135 nghìn hộ đang vay. Vốn tín dụng chính 
sách góp phần giúp gần 41 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút và 
tạo việc làm cho hơn 42 nghìn lao động, gần 30 nghìn HSSV 
có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hơn 30 nghìn 
công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh được xây mới,  xây 
dựng kiên cố được 5.471 căn nhà cho hộ nghèo,. . . 

TÍN DỤNG ƯU ĐÃI NƠI BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC

Vốn vay ưu đãi đã được bà con ở Cao Bằng sử dụng hiệu quả 
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NHCSXH huyện Trà Lĩnh giao dịch với bà con xã 
Quốc Toản

Gia đình anh Lương Văn Bạch, người dân 
tộc Tày ở xã Phúc Sen, huyện Trà Lĩnh vay vốn 
hộ nghèo làm nghề rèn đã tạo thêm việc làm 
và cho thu nhập ổn định 
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Gia đình chị Nông Thị Long Nguyệt ở xã 
Phúc Sen,  huyện Trà Lĩnh vay 30 triệu đồng   
hộ nghèo về nuôi lợn

Anh Nông Văn Đàn ở xã Đoài Côn, huyện Trùng 
Khánh vay vốn ưu đãi nuôi dê và gà
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Vay 30 triệu đồng vốn chương trình hộ gia 
đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, 
gia đình anh Hoàng Văn Ngọc ở thị trấn Xuân 
Hóa, huyện Hà Quảng dùng vào việc mua 
trâu sinh sản

Gia đình anh Nông Văn Hùng ở thôn Pắc 
Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên vay vốn 
mua máy làm nghề rèn truyền thống, nay đã 
thoát nghèo bền vững

Từ 30 triệu đồng tiền vay nuôi vịt năm 
2014, gia đình chị Hứa Thị Loan ở thị trấn 
Xuân Hóa, huyện Hà Quảng cơ bản đã thoát 
nghèo 
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Vốn vay ưu đãi đã giúp gia đình bà Hà Thị Đào thoát nghèo bền vững

Nghị lực vươn lên thoát nghèo ở 
vùng “đá đỏ” Quỳ Châu

Lên xã Châu Hội thuộc huyện miền núi 
Quỳ Châu (Nghệ An), hỏi chuyện làm ăn 
giỏi, ai cũng kể và khâm phục gia đình 
bà Hà Thị Đào, người dân tộc Thái ở bản 
Châu Hội 2. Gần 9 năm về trước, gia đình 
bà Đào là một trong những hộ  nghèo 
“thâm niên” của bản. Từ khi được tiếp 
cận nguồn vốn vay ưu đãi, đến nay gia 
đình bà Đào đã thoát nghèo vươn lên trở 
thành hộ khá của địa phương. Hiện nay 
gia đình bà có 15 con trâu, bò, 1 xe ô tô 
tải nhỏ, máy xay xát lúa, máy đóng gạch 
xi măng, ao cá, đồng thời có thêm cả 
dịch vụ cho thuê rạp cưới.

“Quê tôi, nơi mảnh đất đã một thời 
nổi tiếng với đá đỏ Quỳ Châu từ mấy 
chục năm trước, đã từng là nơi giàu có 
về tài nguyên khoáng sản nhưng cũng 
là nơi đã hứng chịu sự tàn phá về môi 
trường, nhiều sự mất mát khác về kinh 
tế, đời sống của bà con rất khó khăn do 
ảnh hưởng của các tệ nạn xã hội vùng 
khai thác “đá đỏ” trước đây...”, điều bà 
Hà Thị Đào kể khiến nhiều người liên 
tưởng đến việc bà sắp nói về vùng đất 
một thời oanh liệt với việc khai thác “đá 
đỏ”. Nhưng không, bà đang nói về nơi bà 
đang sinh sống, nơi mà tỷ lệ hộ nghèo 
còn cao, chiếm trên 60%, đồng bào dân 

tộc Thái có tỷ lệ tới 90% dân số toàn xã, 
đời sống người dân chủ yếu nhờ vào 
chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp thuần 
túy, các ngành nghề khác phát triển 
chưa nhiều.

Gia đình bà lấy nghề nông làm chính, 
là một trong những hộ nghèo thuộc 
diện khó khăn trong bản. Nhà có 5 khẩu, 
trong đó có 2 lao động chính và 3 con 
đang tuổi ăn học. Trong lúc kinh tế khó 
khăn, thiếu vốn để SXKD thì được cán bộ 
thôn, bản, Tổ tiết kiệm và vay vốn phổ 
biến cho vay vốn ưu đãi từ NHCSXH, bà 
đã được giải thích, hướng dẫn và xin gia 
nhập Tổ tiết kiệm và vay vốn.
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Năm 2007, gia đình bà Đào được Tổ 
tiết kiệm và vay vốn bình xét, đề nghị 
NHCSXH cho vay 10 triệu đồng từ 
chương trình hộ nghèo. Được Hội Nông 
dân, cán bộ bản, Tổ tiết kiệm và vay vốn 
tư vấn, gia đình bà quyết định mua 2 
con bò sinh sản. Đến năm 2010 bò đẻ 
được 7 con bê, nhưng do thiếu kinh 
nghiệm và chưa quan tâm đến việc 
phòng, chống dịch bệnh cho nên bò, 
bê đều còi cọc. Nợ đến hạn, gia đình bà 
Đào phải bán 1 con bò và 1 bê để trả nợ. 
Chi phí học hành của các con vượt quá 
khả năng kinh tế của gia đình, dù đã 
được NHCSXH cho vay tiếp từ chương 
trình tín dụng HSSV. Do vậy đến năm 
2010, gia đình vẫn chưa hết nghèo.

Năm 2011, gia đình bà Đào được bình 
xét cho vay thêm 15 triệu đồng cùng 
với số vốn gom góp được lâu nay, mua 
thêm 1 con bò và 2 con trâu sinh sản. 
Lần này, nhờ học hỏi kinh nghiệm và 
được cán bộ tập huấn kỹ thuật, hướng 
dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh 
trong chăn nuôi, đàn trâu, bò của gia 
đình bà phát triển tốt, tăng trưởng 
nhanh. Năm 2013, gia đình tiếp tục 
được vay thêm 8 triệu đồng từ chương 
trình nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn để đầu tư mở rộng chuồng 
trại và xây dựng hệ thống cung cấp 
nước sinh hoạt.

Được Nhà nước cấp 14ha rừng, năm 
2015, gia đình bà đề nghị NHCSXH cho 
vay vốn chương trình tín dụng hộ gia 
đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó 
khăn 30 triệu đồng để trồng keo, xen 
trồng cỏ để nuôi trâu, bò. Sau một thời 
gian chăn nuôi sản xuất có hiệu quả, 
biết tận dụng tối đa các cơ sở hiện có, 
kinh tế gia đình bà Đào đã dần ổn định, 
có nguồn thu nhập tăng thêm từ sản 
xuất chăn nuôi, đất rừng... Nay gia đình 
bà có tổng đàn trâu, bò lên tới 30 con. 
Không những thế, bà còn mua được 
máy xay xát, máy đóng xi măng, đồng 
thời có thêm cả dịch vụ cho thuê rạp 
cưới, bát đĩa phục vụ đám cưới cho các 
gia đình tại địa phương, bình quân thu 
nhập mỗi năm gần 200 triệu đồng sau 
khi đã trừ các khoản chi phí. Việc sản 
xuất, chăn nuôi của gia đình đã tạo việc 
làm ổn định cho 5 lao động nhàn rỗi. 
Đặc biệt, niềm vui to lớn và hãnh diện 
nhất của gia đình bà đó là đứa con gái 
út đã trúng tuyển và đang theo học tại 
trường Đại học Vinh.

“Để có được như ngày hôm nay có 

thể đối với nhiều người là không lớn 
nhưng đối với gia đình tôi, nhất là đối 
với nơi có điều kiện khó khăn như ở 
Quỳ Châu, thì đó cả là một giấc mơ, giấc 
mơ mà trước kia tôi chưa từng dám mơ 
tới. Trong đó, cấp ủy, chính quyền xã 
Châu Hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn nơi tôi 
đang sinh sống và NHCSXH huyện Quỳ 
Châu là những người đã có công rất lớn, 
luôn đồng hành, chắp cánh cho ước mơ 
gia đình tôi trở thành hiện thực”, bà Đào 
xúc động nói.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Hội, 
Sầm Thị Hòe cho biết: Ngoài tấm gương 
của bà Hà Thị Đào, nhờ được vay vốn từ 
các chương trình tín dụng ưu đãi của 
Chính phủ nên nhiều hộ của xã đã từng 
bước vươn lên thoát nghèo, góp phần 
đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 50% 
năm 2011 xuống còn 30% vào cuối 
năm 2015 (theo tiêu chí cũ).

Có thể thấy, cùng với nghị lực vươn 
lên của đồng bào, sự quan tâm giúp đỡ 
của các cấp, chính quyền địa phương, 
nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH 
đã, đang và sẽ là động lực, điểm tựa 
vững chắc cho người dân Quỳ Châu khá 
giả hơn.

Bài và ảnh TUẤN NGỌC

Khu rừng keo của gia đình bà Hà Thị Đào
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Ấn tượng đẹp trong lòng người nghèo 
Nỗ lực vì hiệu quả đồng vốn chính sách, NHCSXH đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Nếu như mười 

năm về trước nhiều người còn bỡ ngỡ với cái tên NHCSXH thì đến nay, sau 14 năm đi vào hoạt động (4/10/2002 
- 4/10/2016), biểu tượng “búp sen hồng” - lôgô của ngân hàng luôn cùng cán bộ tín dụng đã đến khắp các xã, 
phường, bản, làng để lại ấn tượng đẹp trong lòng người nghèo và các đối tượng chính sách.

ĐỒNG VỐN CHẮP CÁNH CHO 
NHIỀU MÔ HÌNH SẢN XUẤT HIỆU QUẢ

Để đưa đồng vốn ưu đãi của Chính 
phủ đến tận tay người nghèo trên 
cả nước với chi phí thấp nhất, hiệu 
quả cao nhất, NHCSXH đã xây dựng 
cho mình một mô hình tổ chức và 
phương thức quản lý tín dụng đặc 
thù, hiệu quả và phù hợp với điều 
kiện thực tiễn của Việt Nam.

Đến nay, NHCSXH có 63 chi nhánh 
cấp tỉnh, 629 Phòng giao dịch cấp 
huyện và gần 11 nghìn Điểm giao 
dịch (hoạt động 1 ngày cố định 

trong tháng) tại các xã/phường/
thị trấn trên cả nước. Ngoài ra, hệ 
thống gần 200 nghìn Tổ tiết kiệm và 
vay vốn do các tổ chức hội, đoàn thể 
quản lý tại các thôn, xóm, bản, làng, 
đến tận vùng sâu, vùng xa, hải đảo 
đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
người nghèo, đồng bào DTTS tiếp 
cận dễ dàng nguồn vốn chính sách 
của Nhà nước.

Dù ở vùng miền nào thì nguồn 
vốn của NHCSXH cũng chắp cánh 
thêm cho những mô hình SXKD, 
thậm chí “đổi đời” của một con 

người, một gia đình.
Đến xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì 

(Bắc Kạn) vào những ngày này, 
chúng tôi càng cảm nhận rõ sự 
thay đổi khi người dân được tiếp 
cận vốn của NHCSXH. Phó Chủ tịch 
UBND xã, Phạm Huy Thành cho biết, 
với dân số 352 hộ, chủ yếu là người 
đồng bào Tày, Sán, Nùng, Dao và số 
ít người Kinh. Trước đây, người dân 
trong xã cũng muốn trồng trọt, chăn 
nuôi, nhưng khó khăn trong tìm vốn 
đầu tư. Sau khi nhiều hộ dân được 
tiếp cận nguồn vốn của NHCSXH đã 
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tạo nên những phong trào sản xuất 
hiệu quả.

Đặc biệt, cán bộ ngân hàng luôn 
nhiệt tình, hướng dẫn bà con làm 
các thủ tục vay vốn, trả lãi, trả gốc. 
“Nhiều người nghèo lắm, đường sá 
đi lại khó khăn nên khi ngân hàng 
về tận xã giải ngân người dân rất 
phấn khởi”, 
ông Thành 
chia sẻ và 
cho biết, 
hiện nay, 
dư nợ cho 
vay của 
NHCSXH tại 
xã khoảng 
gần 10 
tỷ đồng, 
với 310 
hộ được 
vay vốn. 
Người dân 
chủ yếu sử 
dụng vốn 
vay ưu đãi 
để chăn 
nuôi lợn, 
gà và phát 
triển đàn 
trâu, bò 
khá hiệu 
quả.

Như gia 
đình anh Hoàng Văn Đặng ở thôn 
Nà Đấu, xuất phát điểm với 30 triệu 
đồng vay chương trình hộ gia đình 
sản xuất, kinh doanh tại vùng khó 
khăn của NHCSXH. Từ đồng vốn nhỏ, 
anh Đặng bắt tay vào chăn nuôi, đến 
nay anh đã có diện tích chuồng trại 
lớn, trung bình có 200 con lợn thịt và 
ao cá 0,5ha, trừ chi phí mỗi năm thu 
lãi khoảng 200 triệu đồng.

Còn trên khu vực Tây Nguyên, 
tín dụng chính sách đã và đang 
góp phần thu hẹp khoảng cách 
giàu nghèo, nâng cao đời sống 
người dân. Một trong những hộ 
đã vươn lên thoát khỏi nghèo khó 
từ đồng vốn ưu đãi là gia đình chị 
Rơ Chăm HĐưng ở buôn Trôk, xã Ia 
Trôk, huyện Ia Pa (Gia Lai) vốn sống 
trong cảnh quanh năm thiếu trước 
hụt sau, đói nghèo đeo bám. Chị 

Rơ Chăm HĐưng cho biết, nhà có 
5 miệng ăn mà thu nhập chỉ trông 
chờ vào việc cày thuê, cuốc mướn 
của hai vợ chồng.

Rất may, năm 2012, gia đình chị 
đã mạnh dạn vay vốn NHCSXH 
huyện để nuôi bò và trồng cây mì. 
Sau 3 năm, có đồng vốn ưu đãi, từ 

1 con bò sinh sản ban đầu đã có 
thêm 2 con bê, cộng với rẫy mì đem 
lại nguồn thu nhập đáng kể cho 
gia đình chị Rơ Chăm HĐưng, từng 
bước ổn định cuộc sống vươn lên 
thoát nghèo, trở thành tấm gương 
ở buôn Trôk.

CÙNG NỖ LỰC ĐỂ VỐN ƯU ĐÃI 
THÊM HIỆU QUẢ

Tính đến nay, tổng nguồn vốn 
của NHCSXH đạt trên 160 nghìn 
tỷ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 153 
nghìn tỷ đồng với gần 6,8 triệu 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 
đối tượng chính sách đang vay 
vốn. Chất lượng tín dụng chính 
sách không ngừng được củng cố; 
tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ 
chiếm 0,87% tổng dư nợ.

Với chuẩn nghèo đa chiều mới, 
theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg 

về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp 
cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 
2016 - 2020 thì chuẩn nghèo đã nâng 
lên 700.000 đồng/người/tháng ở khu 
vực nông thôn và 900.000 đồng/
người/tháng ở khu vực thành thị.

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc 
đã tăng từ dưới 5% năm 2015 lên 

gần 10% 
năm 2016. 
Như vậy, 
số lượng 
k h á c h 
hàng tiềm 
năng của 
N H C S X H 
cũng tăng 
gần gấp 
đôi, đây là 
thách thức 
đối với 
N H C S X H 
trong điều 
kiện nguồn 
vốn ngân 
sách còn 
hạn hẹp.

T r o n g 
thời gian 
tới, để tín 
dụng ưu 
đãi hiệu 
quả hơn, 
N H C S X H 

tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các 
cấp ủy, chính quyền địa phương. 
Đặc biệt, chủ động tham mưu 
việc bổ sung nguồn ngân sách địa 
phương ủy thác cho NHCSXH cho 
vay.

Cùng với đó, là nghiên cứu và áp 
dụng giải pháp phù hợp để tăng 
cường huy động tiền gửi tiết kiệm 
trong cộng đồng dân cư và người 
nghèo; rà soát các chương trình tín 
dụng đang triển khai để gom lại, 
tập trung đầu tư cho vay đem lại 
hiệu quả thiết thực, đảm bảo đáp 
ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay 
vốn của hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách; tiếp tục củng cố, nâng 
cao chất lượng tín dụng và tích cực 
thực hiện hoạt động từ thiện, an 
sinh xã hội, vì cộng đồng.

Bài và ảnh HÀ QUANG

Cán bộ NHCSXH luôn có mặt kịp thời để giải đáp những thắc mắc cho bà con về  chính sách vay vốn
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Đồng vốn chính sách giúp                     
nông dân “vượt bão”

Quận Hà Đông những năm trước đây 
nhiều nơi “say” trong “cơn say” giải 
phóng mặt bằng các dự án, nông dân 
nhận được tiền đền bù nhưng không 
biết đầu tư, lại sinh tâm lý ngại lao 
động khiến nhiều hộ nhanh chóng rơi 
vào hoàn cảnh khó khăn, cần vốn để 
SXKD, tạo việc làm. NHCSXH quận Hà 
Đông đã chủ động báo cáo Quận ủy, 
HĐND, UBND quận cũng như các đơn vị, 
đoàn thể liên quan theo tinh thần Chỉ 
thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng, giữ cho 
đồng vốn chính sách trên địa bàn quận 
không ngừng tăng trưởng đáp ứng nhu 
cầu vay vốn của người dân và trở thành 
đơn vị dẫn đầu của thành phố Hà Nội về 
nguồn vốn giải quyết việc làm (GQVL) 
do ngân sách quận ủy thác.

Đến thăm mô hình trồng hoa 
lan giá trị cao của hộ gia 
đình anh Ngô Xuân Thu ở 

Tổ dân phố số 7, phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông mới thấy được ý nghĩa 
của đồng vốn chính sách trong việc 
giúp đỡ nông dân những lúc khó 
khăn cũng như khuyến khích họ làm 
giàu, yêu lao động. 

Anh Thu tâm sự: Đã có giai đoạn 
nông nghiệp ở đây bị nông dân coi 
nhẹ do được nhiều tiền đền bù giải 
phóng mặt bằng, nhưng không như 
nhiều người khác, anh nghĩ, mình 
sinh ra vốn là nhà nông, không làm 
việc thì miệng ăn núi lở. Đúng lúc 
chính quyền địa phương tổ chức các 
lớp đào tạo nghề cho nông dân gắn 
với vay vốn của NHCSXH, anh Thu 
đăng ký tham gia học nghề trồng lan. 
Bốn năm gắn bó với nghề mới này, 
nhờ ham học hỏi, lại được NHCSXH ủy 
thác qua Hội Nông dân phường cho 
gia đình anh vay vốn đầu tiên để khởi 
nghiệp. Trả hết nợ, anh tiếp tục vay 
50 triệu đồng từ nguồn vay giải quyết 
việc làm để đầu tư 5.000 giỏ lan cùng 
với hệ thống tưới nước tự động, làm 
nhà khung có mái che đảm bảo ánh 
sáng, nhiệt độ tốt nhất cho cây lan 
phát triển.

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch 
UBND phường Yên Nghĩa khẳng định: 
Phường xác định vốn chính sách xã hội 
là điểm tựa quan trọng cho nông dân 

hậu thu hồi đất vừa góp phần giải quyết 
việc làm cho nông dân, vừa giúp nông 
dân xây dựng được các mô hình nông 
nghiệp mới giá trị cao như mô hình 
trồng rau an toàn, trồng cây ăn quả. 

Chẳng vậy mà, bà Nguyễn Thị Dung 
- Chủ tịch Hội phụ nữ xã xúc động nói: 
“Nhờ  đồng vốn chính sách giúp nông 
dân có động lực vươn lên trong cuộc 
sống, nhiều người tích cực, chí thú làm 
ăn mà đời sống xã hội của phường có 
sự chuyển biến tích cực. Hậu đền bù 
giải phóng mặt bằng, nhiều nông dân 
nhanh chóng tiêu hết tiền, không có thu 
nhập ổn định, con cái không có công 
ăn việc làm... dẫn tới nhiều hệ lụy buồn. 
Tuy vậy với gần chục tỷ đồng nguồn vốn 
NHCSXH đã thổi một luồng gió mới cho 
không khí làm ăn của nông dân”. 

Sau đào tạo nghề, nông dân định 
hướng được nghề nghiệp, đa phần 
với các lao động trên 40 tuổi đều 
quay lại với nông nghiệp. Đặc biệt 
chính quyền địa phương khuyến 
khích nông dân phát huy tiềm năng 
phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao giúp nông dân sống được từ 

nghề nông. Đến nay, cùng với quyết 
tâm của chính quyền địa phương và 
nguồn vốn vay từ NHCSXH, Yên Nghĩa 
được biết đến là điểm sáng về hỗ trợ 
nông dân “vượt bão” hậu thu hồi đất, 
bài học cho nhiều địa phương khác.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc 
NHCSXH quận Hà Đông, Nguyễn 
Hoàng Sơn cho hay: “Những năm 
trước đây, Hà Đông nổi lên là một 
điểm sáng trong việc bố trí ngân sách 
ủy thác qua NHCSXH xây dựng Quỹ 
vốn giải quyết việc làm, trong năm 
2016, trong bối cảnh còn nhiều khó 
khăn nhưng với tinh thần của Chị thị 
40, quận Hà Đông vẫn dành tiếp kinh 
phí 3 tỷ đồng bổ sung vào nguồn vốn 
cho vay giải quyết việc làm, nâng số 
vốn lên 35 tỷ đồng. Nông dân trên địa 
bàn quận kỳ vọng nguồn vốn sẽ tiếp 
tục tăng trưởng qua mỗi năm để đáp 
ứng được nhu cầu của người dân, một 
mặt giúp họ phát triển sản xuất, đảm 
bảo đời sống trong quá trình đô thị 
hóa, mặt khác giúp nông dân thêm tin 
tưởng vào chính sách của Nhà nước”.

Bài và ảnh SƠN TÙNG

Vườn lan có giá trị 
kinh tế cao của hộ gia 

đình anh Ngô Xuân Thu
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Chúng tôi đến thăm gia đình 
chị Nguyễn Thị Bé ở thôn Bái 
Thượng, xã Đoan Bái, huyện 

Hiệp Hòa khi nếp nhà mới vừa được xây 
dựng thay cho căn nhà cấp 4 lụp xụp 
năm nào. Còn nhớ 3 năm trước, gia đình 
chị Nguyễn Thị Bé vừa thoát khỏi diện 
nghèo. Sau khi trả hết số tiền vay thì gia 
đình chị lại thiếu vốn để phát triển kinh 
tế, cộng với số tiền nuôi các con đang 
tuổi ăn học khiến gia đình chị đứng 
trước nguy cơ tái nghèo.

Cuối năm 2013, niềm vui lớn đã đến 
với gia đình chị Bé khi được NHCSXH 
huyện Hiệp Hòa cho vay 25 triệu đồng 
vốn ưu đãi hộ cận nghèo để đầu tư 
mua cặp trâu sinh sản. Nhờ “mát tay” 
chăm sóc, trong 3 năm qua, gia đình 
chị đã có thêm 2 con nghé. Với số tiền 
bán nghé, gia đình đã có điều kiện mua 
thêm con giống và nuôi các con ăn học. 
Chị Bé phấn khởi chia sẻ: “Nguồn vốn 
ưu đãi chính là “điểm tựa” để gia đình 
tôi vươn lên trong hoàn cảnh hết sức 
khó khăn lúc bấy giờ. Cũng nhờ nguồn 
vốn này mà tôi có thể nuôi con ăn học, 
nay cháu đã ra trường và đi làm, dành 
dụm tiền dựng được ngôi nhà khang 
trang cho cả gia đình”.

Cầm trong tay 40 triệu đồng vay 

tại Điểm giao dịch của NHCSXH tại xã 
Ngọc Lý, huyện Tân Yên, chị Nguyễn 
Thị Tuyển ở thôn Sỏi Làng xúc động 
nói: “Số tiền này có ý nghĩa rất lớn đối 
với gia đình tôi, giúp chúng tôi hiện 
thực hóa ước mơ giản dị là đầu tư vào 
chăn nuôi để có thêm nguồn lực cho 
các con ăn học nên người”.

Đánh giá về hiệu quả của chương 
trình, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lý, Vũ 
Thế Sự cho biết: “Ranh giới giữa hộ 
nghèo và hộ cận nghèo rất mong 
manh. Với phương thức làm ăn nhỏ 
lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào 
thời tiết thì đôi khi, chỉ sau một đợt 
dịch bệnh, thiên tai, có người đau ốm 

hoặc con cái đi học là hộ vừa thoát 
khỏi diện nghèo không còn vốn để 
đầu tư SXKD. Đến khi đáo hạn, nếu 
ngân hàng thu hết cả nợ gốc lẫn lãi, 
đối tượng này sẽ không còn nguồn 
để tái đầu tư nên rất dễ tái nghèo. 
Vì vậy, chính sách tín dụng đối với 
hộ cận nghèo đã giải bài toán cơn 
“khát” vốn cho những hộ cận nghèo 
của địa phương”.

Theo Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Bắc     
Giang, chương trình cho vay hộ cận      
nghèo ngay từ khi mới triển khai đã 
nhận được sự đồng thuận, nhất trí 
cao của nhân dân. Để tạo điều kiện 
thuận lợi cho các hộ cận nghèo tiếp 
cận nguồn vốn, hàng năm, chi nhánh 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động 
xây dựng kế hoạch, có giải pháp để 
nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ 
hưởng. Ngoài việc phối hợp với các xã, 
thị trấn rà soát, lập danh sách hộ cận 
nghèo có nhu cầu về vốn, NHCSXH các 
huyện còn phối hợp với các ngành liên 
quan công khai chính sách, đối tượng 
thụ hưởng và danh sách các hộ được 
vay; thường xuyên kiểm tra tình trạng 
sử dụng, đảm bảo nguồn vốn sử dụng 
đúng mục đích.

Bên cạnh đó, sự vào cuộc mạnh mẽ của 
các cấp, ngành địa phương trong việc 
định hướng, hướng dẫn hộ vay cách làm 
kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi sao cho phù hợp với địa phương và 
nhu cầu thị trường cũng rất quan trọng.

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 
thôn Sỏi Làng, xã Ngọc Lý, huyện Tân 
Yên,  Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: “Các 
cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác và 
Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn phải 
rà soát từng nhà, bình xét công khai ở 
thôn, tổ để chọn đúng đối tượng thụ 
hưởng. Đặc biệt, phải thường xuyên 
quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các hộ 
trồng cây gì phù hợp với điều kiện thực 
tế. Khi đó, nguồn vốn chính sách mới 
phát huy hiệu quả”.

 Bài và ảnh HỒNG MINH

“Điểm tựa” của hộ cận nghèo ở Bắc Giang

Triển khai trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang từ giữa tháng 4/2013, 
sau 3 năm thực hiện, đến nay, dư 
nợ cho vay hộ cận nghèo trong 
toàn tỉnh đã đạt trên 547 tỷ đồng 
với hơn 16.742 hộ vay. Ngay từ 
khi triển khai, chương trình đã 
nhận được sự đồng thuận cao từ 
các cấp chính quyền đến người 
dân, trở thành “điểm tựa” để hộ 
cận nghèo vươn lên thoát nghèo 
bền vững

Các hộ cận nghèo ở xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch
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ĐỘNG LỰC CHÍNH GIẢM NGHÈO Ở NƠI 
“đất chật, người đông”

Trước đây, Lý Nhân được xem 
là nơi nổi tiếng rất sớm không 
chỉ của tỉnh Hà Nam mà ở 

khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ, bởi 
nơi đây biết tuyển chọn nhiều loại 
giống lúa tốt, năng suất cao như nếp 
cái Hoa vàng, nếp Quýt, Tám thơm... 
Lại thêm có nguồn nước phù sa màu 
mỡ từ sông Hồng Hà, Châu Giang, 
Long Xuyên mang lại, song miền 
quê “đất chật, người đông” này vẫn 
là thuần nông, nhân dân sống chủ 
yếu bằng nghề làm ruộng, nên còn 
nhiều khó khăn... Tuy nhiên, 10 năm 
trở lại đây, bộ mặt nông thôn đã khác 
nhiều là nhờ vào nguồn vốn tín dụng 
chính sách của Chính phủ thông qua 
NHCSXH để cho người nghèo và các 
đối tượng chính sách vay.

Giám đốc NHCSXH huyện Lý Nhân, 
Lê Thị Kim Dung cho biết: Ngay từ 
khi đi vào hoạt động, xuất phát từ 
thực trạng của địa phương,  đơn vị 
đã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo 
của cấp trên, tranh thủ sự quan tâm 
giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa 
phương, chú trọng phối hợp với các 
ngành, đoàn thể triển khai công tác 
huy động nguồn vốn chính sách, 
đồng thời tổ chức chuyển tải kịp 
thời nguồn vốn về tận làng xóm, đến 
đúng đối tượng thụ hưởng.

Đó cũng chính là nguyên nhân chủ 
yếu làm nên kết quả hoạt động của 
đơn vị, cụ thể đã tăng trưởng dư nợ từ 
41 tỷ đồng năm 2003, đến nay đạt trên 
350 tỷ đồng với 14.000 hộ vay vốn của 
8 chương trình tín dụng chính sách và 
nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,17% tổng 
dư nợ, đặc biệt đến nay, toàn huyện 
có 5/22 xã gồm Công Lý, Chân Lý, Hợp 
Lý, Nhân Mỹ và Xuân Khê đã xây dựng 

thành công mô hình xã không có nợ 
quá hạn.

Cùng với việc tập trung huy động 
các nguồn lực tài chính để tạo lập 
nguồn vốn tăng trưởng dư nợ, 
NHCSXH huyện Lý Nhân còn phối 
hợp với các hội, đoàn thể thực hiện 
nghiêm túc hợp đồng uỷ thác vay 
vốn chính sách. Củng cố kiện toàn 
chất lượng hoạt động của mạng lưới 
413 Tổ tiết kiệm và vay vốn và xây 
dựng hệ thống Điểm giao dịch tại 23 
xã, thị trấn trên địa bàn. Nhờ vậy, vốn 
chính sách đã được ưu tiên đầu tư kịp 
thời cho các làng quê, hộ dân nghèo 
khó hơn, các xã điểm về xây dựng 
nông thôn mới.

Thời gian qua, các Điểm giao dịch 
xã ở huyện Lý Nhân luôn duy trì hoạt 
động, bất kể thời tiết mưa nắng thất 
thường hay ngày nghỉ thứ bẩy, chủ 

nhật. Tại Điểm giao dịch, các Tổ giao 
dịch đã thực hiện quy trình nghiệp vụ 
đúng theo quy định. Các chính sách 
mới, các thông tin mới về tín dụng 
chính sách đều được công khai đầy 
đủ trên bảng tin và trong cuộc họp 
giao ban. Đặc biệt, từ đầu năm 2015 
đến nay, do quán triệt 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, các đồng 
chí Bí thư Đảng bộ cấp huyện, cấp xã 
thường xuyên, trực tiếp hàng tháng 
về Điểm giao dịch của NHCSXH tham 
gia động viên, kiểm tra việc vay vốn, 
trả nợ của bà con, do đó đã góp phần 
nâng tỷ lệ giao dịch tại Điểm giao 
dịch xã đạt 97,8% và tỷ lệ cho vay, thu 
nợ, lãi đạt xấp xỉ 98,5%. 

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Hợp Lý, 
Nguyễn Văn Thân, nhờ có Điểm giao 

Vốn vay ưu đãi đã giúp hộ gia đình anh Nguyễn Văn Điệp mở rộng xưởng sản xuất cơ khí, tạo 
việc làm ổn định cho gia đình và 4 lao động trong vùng
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dịch tại xã của NHCSXH, bà con nông 
dân nghèo đã tiếp cận được nguồn vốn 
ưu đãi thuận lợi, nhanh chóng. Hơn 13 
tỷ đồng vốn chính sách đã tiếp sức cho 
584 hộ nghèo, hộ cận nghèo, kể cả các 
hộ mới thoát nghèo ở 18 thôn, xóm của 
xã Hợp Lý thâm canh đồng ruộng, phát 
triển chăn nuôi, khôi phục mở mang 
ngành nghề dệt lụa, rèn, mộc. Nhiều 
hộ gia đình như bà Trần Thị  Phạn, anh 
Nguyễn Mạnh Cường, chị Vũ Thị Nhị... 
sử dụng vốn vay chăn nuôi lợn, trồng 
lúa cao sản, bắp lai, thoát hẳn nghèo, 
thu lãi hàng năm tới 80 triệu đồng. 
Điển hình là bà Trần Thị Phạn ở xóm 
14, xã Hợp Lý mới ngày nào còn chật 
vật lo ăn cũng không xong nhưng từ 
năm 2014, thông qua Hội Phụ nữ, gia 
đình bà được vay 30 triệu đồng vốn 
hộ nghèo để chăn nuôi lợn. Nhờ chịu 

thương, chịu khó và biết tính toán, sử 
dụng đồng vốn hợp lý nên bà Phạn 
đã tạo được một cơ ngơi kha khá có 5 
gian chuồng trại, mỗi lứa nuôi tới 30 
con lợn thịt.

Cùng ở xã Hợp Lý, chúng tôi đã tận 
mắt chứng kiến về tấm gương vượt 
khó, làm kinh tế giỏi của anh Nguyễn 
Văn Điệp. Cách đây 3 năm, được 
Đoàn Thanh niên xóm 8 giúp đỡ, anh 
Điệp vay nguồn vốn hộ cận nghèo. 
“NHCSXH cho vay 45 triệu đồng, tôi 
có điều kiện đầu tư mua máy móc, 
thiết bị mở xưởng cơ khí sản xuất các 
loại công cụ phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. Hiện tại, thu nhập mỗi năm từ 
cơ sở của gia đình đạt 100 triệu đồng 
và giải quyết việc làm thường xuyên 
cho 4 lao động”, anh Điệp tâm sự.

Ngoài gia đình bà Phạn, anh Điệp, 

nhiều hộ nông dân ở nơi “đất chật, 
người đông” Lý Nhân đã và đang biết 
sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay 
chính sách. Một số hộ làm ăn phát 
đạt, trở thành nông dân SXKD giỏi cấp 
tỉnh, huyện.

Để hoạt động tín dụng chính sách 
ở một vùng thuần nông phát triển 
bền vững, hiệu quả, NHCSXH huyện 
Lý Nhân tăng cường thực hiện cho 
vay uỷ thác qua các hội, đoàn thể; 
duy trì và nâng cao chất lượng hoạt 
động các Điểm giao dịch tại xã, các 
Tổ tín dụng giao dịch lưu động, các 
Tổ tiết kiệm và vay vốn; phấn đấu 
nâng dư nợ các chương trình tín 
dụng đạt 360 tỷ đồng và giảm tỷ lệ 
nợ quá hạn xuống còn dưới 0,15% 
trên tổng dư nợ. 

Bài và ảnh PHƯƠNG ĐÔNG



Số 76 + 77 www.vbsp.org.vn50

Hộ nghèo ở Thanh Hóa            
an tâm trong ngôi nhà tránh lũ

Qua 2 năm thực hiện Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây nhà ở phòng, tránh bão, 
lụt khu vực miền Trung, đến nay NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã cho 684 hộ vay với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trong số các địa phương thuộc 
tỉnh Thanh Hóa triển khai 
hiệu quả chương trình này, 

phải kể đến Thành Mỹ. Là xã miền 
núi thuộc diện đặc biệt khó khăn của 
huyện Thạch Thành, người dân sống 
chủ yếu dọc hai bờ sông Bưởi. Đây là 
vùng trũng thấp, nơi thường xuyên 
chịu ảnh hưởng của lụt lội, trung bình 
hàng năm có từ 1 đến 2 đợt lũ. Mỗi 
lần lũ về cả xã chìm trong biển nước, 
tài sản của người dân đều bị cuốn trôi, 
đời sống sinh hoạt của người dân bị 
đảo lộn hoàn toàn. Với điều kiện tự 
nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội 
khó khăn như vậy nên việc Nhà nước 
có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở 

phòng tránh bão, lụt cho người dân 
thật sự trở thành động lực giúp người 
dân có niềm tin để ổn định cuộc sống, 
phát triển kinh tế.

Đến thăm gia đình anh Nguyễn 
Văn Tứ ở thôn Vân Tiến là một trong 
những gia đình được hỗ trợ xây nhà ở 
phòng tránh bão, lụt. Ngôi nhà đang 
trong quá trình hoàn thiện nằm ngay 
dòng sông Bưởi. Dòng sông mùa này 
thật hiền hòa nhưng hàng năm khi 
vào mùa lũ, cả vùng là một biển nước 
mênh mông. Đầu năm nay, anh Tứ 
được Nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng, 
NHCSXH cho vay 15 triệu đồng, cộng 
với số tiền hơn 60 triệu đồng họ hàng 
cho mượn. Căn nhà tránh bão, lụt của 

anh sắp hoàn thiện để sử dụng. Anh 
vui vẻ tâm sự: “Năm nay gia đình sẽ 
không phải chạy lũ nữa, nhiều năm 
qua cứ mùa lũ về là cả gia đình phải 
dựng tạm căn lều trên sườn đồi để 
sống qua ngày, nhiều tài sản của gia 
đình có khi “chạy” không kịp phải bỏ 
lại, cuộc sống khốn đốn, không yên 
tâm sản xuất, chăn nuôi. Hiện nay 
tầng 1 của ngôi nhà đã hoàn thiện 
xong và xây cao hơn mức lụt lịch 
sử năm 2007. Nếu có lũ về gia đình 
tôi chuyển hết lên tầng 2 để ở, sẽ 
không còn cảnh đi chạy lụt như mọi 
năm nữa”.

Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, Trương 
Văn Hiền cho biết: Thành Mỹ có 88 hộ 
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nghèo được hưởng chính sách theo 
Quyết định 48. Đến thời điểm hiện tại 
hầu hết các hộ đã và đang hoàn thành 
xây nhà phòng tránh bão, lụt đúng 
tiêu chuẩn thiết kế. Quá trình giải 
ngân vốn hỗ trợ cho vay của NHCSXH 
được triển khai kịp thời đến các đối 
tượng. Đây là một chủ trương đúng 
đắn thể hiện sự quan tâm của Chính 
phủ đối với người nghèo sống trong 
các địa bàn thường xuyên bị chịu ảnh 
hưởng bão, lụt.

Cũng được hỗ trợ và vay vốn ưu đãi 
để xây nhà ở phòng, tránh bão, lụt, 
anh Nguyễn Văn Hà và chị Trương Thị 
Huế ở thôn 2, xã Vĩnh Hưng, huyện 
Vĩnh Lộc là hộ nghèo đã xây được 
căn nhà khang trang, đầy đủ. Anh Hà 
cho biết, nhà ở phòng, tránh bão, lụt 
của gia đình không chỉ là nơi ở, sinh 
hoạt khi mùa lũ về mà đây còn là nơi ở 
thường xuyên của gia đình. Trước đây, 
gia đình anh Hà, chị Huế sống trong 
căn nhà tranh chật hẹp, mỗi khi có lũ 
về, chỉ sau một đêm có khi nước đã 
ngập đến gần cả mái nhà, nhiều cơn 
lũ đi qua nhanh, đồ dùng sinh hoạt 
gia đình phải bỏ lại để chạy lũ cứu 
người, cuộc sống bị đảo lộn. Nhờ hỗ 
trợ của Nhà nước và vốn vay NHCSXH 
cùng sự giúp đỡ của anh em dòng họ 
và bà con hàng xóm, anh chị đã xây 
dựng được căn nhà với số tiền gần 
100 triệu đồng. Giờ thì căn nhà hai 
tầng rộng 50m2  thực sự trở thành tổ 
ấm của gia đình, đặc biệt càng “ấm” 
hơn trong mùa mưa bão này.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, 
Nguyễn Văn Tâm cho biết thêm: Qua 
chương trình này nhiều hộ dân được 
Nhà nước hỗ trợ vốn, được NHCSXH 
cho vay với thời gian dài. Việc huy 
động cộng đồng tham gia ủng hộ 
bằng tiền và ngày công có nhiều 
thuận lợi, nhiều hộ gia đình được anh 
em họ hàng giúp đỡ tiền của để xây 
nhà, lực lượng Đoàn Thanh niên cũng 
tham gia ngày công để giúp các hộ 
neo đơn xây nhà tránh lũ. Đây là một 
chủ trương nhận được sự ủng hộ cao 
của địa phương và nhân dân. Hy vọng 
sẽ có thêm nhiều đối tượng ở trong 
vùng ngập lụt được thụ hưởng chính 
sách an sinh này.

Bài và ảnh PHAN NGUYÊN

Gia đình anh Nguyễn Văn Hà ở thôn 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc xây được căn nhà 
phòng, tránh bão, lụt từ nguồn vốn vay NHCSXH và sự giúp đỡ của anh em trong dòng họ
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nhìn từ  
sự cố

Formosa

Tín dụng 
chính  sách Anh Võ Hữu Thập (người thứ 2 từ phải qua) cùng bà 

con xóm 2, thôn Hải Phong xã Kỳ Lợi chia sẻ nỗi nhớ 
nghề, nhớ biển với các cán bộ NHCSXH

THÈM BIỂN! NỖI LÒNG CỦA NGƯ 
DÂN KỲ LỢI

5h sáng, chúng tôi có mặt ở xã Kỳ 
Lợi, TX Kỳ Anh - 1 trong 6 xã thiệt 
hại nặng nề nhất trong thảm họa 
môi trường do Công ty TNHH gang 
thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 
(Formosa) gây ra. Dưới nắng mai rực 
rỡ, biển vẫn đẹp và yên ả. Trên bờ, 
một vài ngư dân ngồi lặng lẽ nhìn 
về phía chân trời. Dường như, chỉ có 
biển yên chứ lòng người chưa yên!

“Yên sao được khi mấy đời ngư dân 
chúng tôi đều lớn lên từ biển, sống 
chết cũng chỉ biết biển”, anh Võ Hữu 
Thập ở xóm 2, thôn Hải Phong, xã 
Kỳ Lợi mở đầu câu chuyện. Bây giờ, 
biển vẫn còn mà không thể vùng 
vẫy, lặn ngụp khiến đời sống người 
dân Kỳ Lợi nói riêng và Kỳ Anh nói 
chung điêu đứng. Anh Thập kể, mấy 

năm trước, gia đình anh được vay 30 
triệu đồng hộ nghèo của NHCSXH. 
Có vốn, anh và nhóm bạn đầu tư tàu 
thuyền đánh bắt ven bờ, đều đặn 
mỗi ngày kiếm được cả chục triệu 
đồng. Nhờ đó, gia đình anh thoát 
nghèo từ năm 2014. Cuộc sống của 
các gia đình trong nhóm bạn tàu của 
anh cũng đang dần ổn định. Nhưng 
ông trời không chiều lòng người, sự 
cố Formosa đã khiến anh và nhiều 
người dân Kỳ Lợi hoang mang. Anh 
Thập cho biết, sau khi sự cố xảy ra, 
người dân Kỳ Lợi đã nhận được khá 
nhiều sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn 
tinh thần. “NHCSXH đã kịp thời cho 
chúng tôi vay 50 triệu đồng/hộ để 
chuyển đổi nghề nghiệp. Nhưng 
một người, từ trong bụng mẹ đã gắn 
với biển như tôi cũng chỉ biết mua 
trâu, bò, gà về nuôi chứ biết làm gì 
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hơn”, anh Thập nói.
Khi môi trường biển ô nhiễm, 

không chỉ ngư dân chuyên đánh bắt 
mà các dịch vụ hậu cần biển cũng 
lao đao. Theo ông Chu Văn Quyện 
- Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 
xóm 2, đa phần chị em trong xóm 
nếu không thu mua hải sản thì cũng 
buôn bán nguyên vật liệu nghề 
biển, làm đá cấp đông cho các tàu, 
thuyền… Giờ tàu thuyền không ra 
khơi, các chị cũng mất nghề luôn. 
Trường hợp của chị Nguyễn Thị Mai 
ở xóm 2 cũng vậy. Chị vốn làm công 
nhân trong Formosa, thu nhập 7,5 
triệu đồng/tháng. Từ khi sự cố xảy 
ra, nhà máy tạm ngừng hoạt động, 
chị phải nghỉ làm và không có 
lương nữa. Chị Mai muốn quay về 
nghề cung cấp nguyên vật liệu cho 
các tàu thuyền nhưng cũng khó có 
cơ hội vì nghề biển không biết lúc 
nào mới có thể hoạt động lại. 

Được biết, ngoài xã Kỳ Lợi, 4 xã Kỳ 
Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Phương và Kỳ Nam 
của thị xã Kỳ Anh chịu thiệt hại 
nặng nhất trong sự kiện Formosa. 
Tổng cộng có khoảng 2.000 hộ dân 
bị ảnh hưởng. Đến thời điểm này, 
chính quyền chưa thể đo đếm chính 
xác hết mức độ thiệt hại của người 
dân nhưng con số phải là hàng tỷ 
đồng.

NIỀM TIN TỪ SỰ CHÂN THÀNH 
VÀ TRÁCH NHIỆM

Theo Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà 
Tĩnh, Lưu Văn Minh, qua rà soát sơ 
bộ, sự cố Formosa đã làm 1.251 hộ 
vay của NHCSXH gián tiếp bị ảnh 
hưởng. Số tiền vay là hơn 35 tỷ đồng, 
chủ yếu là hộ gia đình vay vốn mua 
ngư lưới cụ, máy nổ đóng thuyền, 
chế biến nước mắm tại các huyện 
Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch 
Hà, Nghi Xuân. Trong đó, huyện Kỳ 
Anh có 33 hộ vay với dư nợ gần 1 tỷ 
đồng, thị xã Kỳ Anh có 108 hộ vay 
với dư nợ hơn 3 tỷ đồng. 

Để hỗ trợ hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách tại các xã ven biển 
bị ảnh hưởng chuyển đổi ngành 
nghề sản xuất, ổn định cuộc sống, 
NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời 
trình cấp trên bổ sung 150 tỷ đồng 

để cho vay chuyển đổi ngành nghề, 
khôi phục sản xuất, ổn định đời sống 
(riêng huyện Kỳ Anh 35 tỷ đồng, thị 
xã Kỳ Anh 32 tỷ đồng); tiếp tục gia 
hạn nợ đối với hộ vay thuộc các xã 
ven biển gặp khó khăn, sắp đến hạn 
trả nợ nhằm bảo đảm cho hộ dân 
có thời gian khôi phục sản xuất, ổn 
định cuộc sống. 

Thực hiện Quyết định 1822/
QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của 
UBND tỉnh về quy định tạm thời 
một số chính sách hỗ trợ ổn định 
đời sống và khôi phục sản xuất do 
ảnh hưởng sự cố môi trường, trong 
đó ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay 
đối với tất cả các hộ nghèo, hộ cận 
nghèo vay vốn từ ngày 01/7/2016 
đến 31/12/2016, chi nhánh đã kịp 
thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị 
triển khai thực hiện. Đến 30/9/2016, 
chi nhánh đã cho 45 hộ gia đình 
nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng sự 
cố môi trường vay vốn chuyển đổi 
ngành nghề sản xuất số tiền 1.990 
triệu đồng, trong đó chương trình hộ 
nghèo 14 hộ với 640 triệu đồng, hộ 
cận nghèo 31 hộ là 1.350 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Mai ở xóm 2, xã 
Kỳ Lợi - người được thụ hưởng 50 
triệu đồng vốn ưu đãi từ NHCSXH 
để chuyển đổi nghề từ nguồn hỗ trợ 
này đã xúc động, không nói thành 
lời khi nhớ lại buổi giải ngân ngày 
19/5 vừa qua. Nhưng nhìn ánh mắt 
chị, chúng tôi hiểu hơn về câu tục 

ngữ “Một miếng khi đói bằng một 
gói khi no”. 

Chị Mai cũng cho biết, những ngày 
xảy ra sự cố Formosa, cả xã Kỳ Lợi rất 
hoang mang bởi không biết nguyên 
nhân. “Chẳng ai trong chúng tôi còn 
nghĩ đến chuyện khác. Cũng may, 
nhờ NHCSXH giải thích, động viên, 
cuối cùng cả xã đã ổn định để SXKD”, 
chị Mai nói. 

Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc 
Lưu Văn Minh khiêm tốn nói với 
chúng tôi, do đặc thù nghề nghiệp, 
do mạng lưới rộng khắp tới thôn, 
xóm, do có sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị mà NHCSXH đã có 
cơ hội gần gũi nhiều hơn với người 
dân. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu, dẫu 
có là điều gì, thì tất cả phải xuất phát 
từ sự chân thành và trách nhiệm. Đó 
mới là gốc của niềm tin trong nhân 
dân.

TRĂN TRỞ CỦA NGƯỜI LÀM TÍN 
DỤNG

Trong câu chuyện với Giám đốc 
Lưu Văn Minh suốt chặng đường 
80km từ Kỳ Anh tới TP Hà Tĩnh, 
chúng tôi lại hiểu thêm tấm lòng 
của những người làm tín dụng chính 
sách. Các anh, chị không chỉ làm tốt 
nhiệm vụ của mình mà còn lo nỗi lo 
của dân, đau nỗi đau của dân. 

Giám đốc Lưu Văn Minh cho 
biết, các hộ vay vốn tại NHCSXH 
chủ yếu đầu tư vào thuyền, lưới, 
ngư cụ đánh bắt, bị ảnh hưởng chỉ 
trong thời gian ngắn, do vậy việc 
xác định mức độ ảnh hưởng, thiệt 
hại gặp nhiều khó khăn, khó chính 
xác. Điều này cũng dễ dẫn đến tình 
trạng không công bằng khi đưa 
ra các mức đền bù cho bà con. Do 
đó, ngoài việc Chính phủ sớm ban 
hành cơ chế hỗ trợ bà con ngư dân 
chuyển đổi ngành nghề, tạo việc 
làm mới; NHCSXH hướng dẫn cụ thể 
việc xác định mức độ thiệt hại đối 
với các hộ đầu tư ngư cụ đánh bắt 
thủy, hải sản…, nên chăng, chính 
quyền địa phương, các cấp, các 
ngành cần nắm bắt tâm tư nguyện 
vọng của dân, tuyên truyền để nhân 
dân hiểu và đồng lòng chia sẻ

Bài và ảnh BÌNH NHI

Không chỉ giúp hộ nghèo và đối 
tượng chính sách phát triển kinh tế, 
ổn định cuộc sống, cán bộ tín dụng 
của NHCSXH nói chung và NHCSXH 
tỉnh Hà Tĩnh nói riêng còn là những 
“người bạn tri kỷ” của dân. Sự tri kỷ 
được hun đắp từng ngày qua những 
khoản vay nhỏ, những buổi sinh 
hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn và trên 
hết là từ tấm lòng của người làm tín 
dụng chính sách.
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ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯ DÂN QUẢNG  BÌNH 
Thời gian vừa qua, nhiều ngư dân 

chưa hết hoang mang vì mất miếng 
cơm manh áo thì nỗi lo nợ nần lại 
tiếp tục đè nặng lên đôi vai. Để chia 
sẻ những khó khăn, mất mát của ngư 
dân 4 tỉnh miền Trung, hệ thống ngành 
Ngân hàng trong đó có NHCSXH đã có 
những chính sách hỗ trợ lãi suất kịp 
thời, giãn nợ cho người vay tại các tỉnh 
miền Trung bị ảnh hưởng do thủy, hải 
sản chết bất thường. Xã Quang Phú, TP 
Đồng Hới (Quảng Bình) là một trong 
những địa phương được triển khai các 
chính sách ưu đãi sớm nhất

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc 
Thơ cho biết: Toàn xã hiện có 
khoảng 120 chiếc tàu với tổng 

công suất 4.530CV. Lực lượng trực 

tiếp sản xuất có khoảng 300 người 
và lao động gián tiếp hơn 200 người. 
Năm 2015, tổng sản lượng khai thác 
thủy, hải sản ước đạt 3.277 tấn, tăng 
13,3% so với năm trước; trong đó giá 
trị xuất khẩu đạt 2.290 tấn.

Trong quý I/2016 cả xã đánh bắt 
được 830 tấn hải sản các loại. Sang 
quý II, cũng như nhiều xã biển khác 
trong tỉnh, ngư dân Quang Phú lâm 
vào tình trạng khó khăn, tàu ngừng 
ra khơi đánh bắt do vùng biển có 
hiện tượng cá chết bất thường. Đời 
sống bà con đang lâm vào khó khăn, 
đặc biệt có những hộ ngư dân nghèo 
vay vốn đóng tàu và kinh doanh dịch 
vụ về biển giờ chưa biết tìm đâu ra 
nguồn trả lãi và gốc. Tính sơ bộ nếu 
một ngày không ra khơi, buôn bán 

bà con ngư dân Quang Phú thất thu 
hơn 3 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu được biết, toàn xã 
Quang Phú hiện có 335 hộ vay vốn 
ưu đãi từ NHCSXH với dư nợ 6,4 tỷ 
đồng; trong đó, có 131 hộ bị thiệt 
hại về vốn ưu đãi với tổng số tiền 2,4 
tỷ đồng và 40 hộ vay gần 140 triệu 
đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông 
dân của Hội Nông dân xã. Rà soát, 
nhu cầu vay vốn bổ sung từ NHCSXH 
của xã là 3,9 tỷ đồng.

Tâm sự với chúng tôi, anh Phạm 
Văn Hóa, một chủ tàu ở xã Quang 
Phú cho biết: “Năm 2015 gia đình 
đóng mới một con tàu có công suất 
165CV với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng, 
trong đó phải vay từ các nguồn khác 
hết 800 triệu đồng. Tàu mới hạ thủy 
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ra khơi được hơn 2 tháng thì gặp 
phải tình trạng cá biển chết hàng 
loạt. Hiện nay lo nhất là tàu không 
đi biển được sẽ nhanh chóng bị hư 
hỏng, rồi lãi suất hàng tháng không 
biết lấy nguồn nào để trả. Cứ nghĩ 
thuận buồm xuôi gió thì nợ nần sẽ 
được trả hết trong nay mai, giờ chỉ 
biết đề nghị các ngân hàng có chính 
sách ưu đãi để gia đình giảm bớt khó 
khăn trước mắt”.

Hộ chị Nguyễn Thị Nga, một trong 
những ngư dân vay vốn ưu đãi từ 
NHCSXH với số tiền 22 triệu đồng để 
góp vốn với bạn thuyền, đóng tàu 
đi biển cho biết: “Vừa rồi gia đình 
tôi cũng được tổ chức hội, đoàn thể 
hướng dẫn làm thủ tục xem xét xử lý 
nợ rủi ro và thủ tục đề xuất vay thêm 
vốn để chuyển đổi hướng làm kinh 
tế mới, nhờ đó gia đình tôi yên tâm 
phần nào”.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng 
Bình, Trần Văn Tài chia sẻ: Ngay sau 
khi xảy ra hiện tượng thủy, hải sản 
chết bất thường, gây ảnh hưởng về 
kinh tế đối với hộ ngư dân 4 tỉnh 
miền Trung, chi nhánh đã phối hợp 
với chính quyền địa phương, Tổ tiết 
kiệm và vay vốn, hộ vay vốn nắm 
bắt kịp thời những thiệt hại do hiện 
tượng thủy, hải sản chết gây ra, phân 
loại mức độ thiệt hại của từng khoản 
vay, hướng dẫn bà con lập hồ sơ và 
thực hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro, 
tổng hợp nhu cầu vay vốn bổ sung 
để chuyển đổi ngành nghề sản xuất. 
Bên cạnh đó, NHCSXH các huyện 
báo cáo Chủ tịch UBND, Trưởng Ban 
đại diện HĐQT về các biện pháp xử 
lý nợ bị thiệt hại và cho vay bổ sung 
để chuyển đổi ngành nghề sản xuất 
phù hợp.

Trước sự hỗ trợ và quan tâm đầy 
trách nhiệm của ngành Ngân hàng 
nói chung và NHCSXH nói riêng đã 
góp phần tạo động lực lớn về vật 
chất và tinh thần cho bà con ngư 
dân ven biển miền Trung trong 
những ngày mưu sinh tới đây. Hy 
vọng, những chính sách ưu đãi của 
Nhà nước, bà con ngư dân sẽ sớm 
vượt qua khó khăn và cuộc sống 
dần ổn định trở lại.

Bài và ảnh HIỀN PHƯƠNG

Nhiều ngư dân xã Quang Phú chuẩn bị ngư lưới cụ sẵn sàng ra khơi trong thời gian tới
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Những tháng qua, NHCSXH tỉnh 
Quảng Trị đã mang niềm vui đến với 
làng biển khi giải ngân vốn vay ưu đãi 
cho ngư dân trên địa bàn 16 xã, thị 
trấn thuộc 4 huyện bị thiệt hại bởi môi 
trường biển.

 

Trước tình hình khó khăn của 
bà con ngư dân và các hộ 
SXKD ven biển sau sự cố môi 

trường biển, NHCSXH tỉnh Quảng Trị 
đã nhanh chóng bố trí cán bộ tiến 
hành rà soát các đối tượng bị thiệt 
hại, tổng hợp số liệu vốn vay NHCSXH 
bị ảnh hưởng do cá chết tại Quảng 
Trị khoảng 53 tỷ đồng với trên 2.200 
lao động biển bị ảnh hưởng trực tiếp 
của 700 hộ gia đình hoạt động ngư 
nghiệp và 54 hộ kinh doanh dịch vụ 
ven biển.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Trị, 
Nguyễn Đức Đồng cho biết: “Để xử lý 
kịp thời các khoản nợ bị ảnh hưởng 
do hải sản chết bất thường, tạo điều 
kiện cho hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khắc phục khó khăn, ổn 
định cuộc sống, NHCSXH đã tham 

mưu UBND tỉnh đề xuất NHCSXH 
Trung ương cấp vốn hỗ trợ ngư dân 
vay chuyển đổi nghề nghiệp. Theo đó, 
tỉnh Quảng Trị được Trung ương cấp 
bổ sung 40 tỷ đồng đối với chương 
trình cho vay hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh tại vùng khó khăn để tập 
trung nguồn vốn này giải quyết nhu 
cầu vay vốn đầu tư sản xuất của ngư 
dân các địa phương”.

Sau khi được phân bổ 40 tỷ đồng, 
chi nhánh đã chuyển vốn kịp thời về 
NHCSXH các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, 
Triệu Phong, Hải Lăng để cho vay 1.423 
hộ dân ven biển. Chỉ trong một thời 
gian ngắn triển khai, đến nay toàn bộ 
nguồn vốn vay hỗ trợ SXKD cho ngư 
dân đã đến tận tay người có nhu cầu. 
Nhiều bà con ngư dân đã có mặt rất 
sớm tại trụ sở UBND xã Gio Hải, huyện 
Gio Linh để đón NHCSXH về giải ngân 
vốn vay tại địa phương. Bà con rất phấn 
khởi bởi vốn về đúng lúc ngư dân đang 
cần tiền để đầu tư làm thêm nghề phụ 
khi không đi biển được. Đặc biệt, với 
những ngư dân vùng biển bãi ngang 
như xã Gio Hải đồng vốn ưu đãi bằng 
hình thức tín chấp thông qua các hội, 

đoàn thể nhận ủy thác càng có ý nghĩa 
rất lớn bởi ngư dân chủ yếu mưu sinh 
bằng nghề đánh bắt ven bờ, thu nhập 
bấp bênh, tài sản cũng không có gì 
đáng giá để thế chấp vay vốn tại các 
NHTM.

Chị Phan Thị Hương ở thôn 4, xã 
Gio Hải cho biết: Gia đình chị có chiếc 
thuyền máy đánh bắt ven bờ do chồng 
chị là anh Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ. 
Khoảng thời gian đi biển của anh Vĩnh 
kéo dài từ 2 - 10h sáng hàng ngày có 
thể cho thu nhập vài trăm nghìn đồng. 
Sau khi cá biển chết, anh Vĩnh phải 
ngừng đi biển ven bờ và tạm thời xin 
làm bạn cho tàu đánh bắt xa bờ ở thị 
trấn Cửa Việt, tuy nhiên thu nhập cũng 
không chắc chắn bởi thời gian qua thị 
trường tiêu thụ hải sản giảm mạnh. 
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, 
chị Hương lo lắng, bởi những tháng khi 
xảy ra sự cố biển, các khoản sinh hoạt 
phí của gia đình và tiền trang trải việc 
học hành của các con đều nhờ vào 
đồng lương ít ỏi của chị. Là công nhân 
môi trường đô thị, công việc khá vất vả 
nên trước đây khi có nguồn thu từ nghề 
biển của chồng, thì đi làm về chị Hương 

Mang niềm vui đến với ngư dân



Số 76 + 77www.vbsp.org.vn 57

có thể nghỉ ngơi, chăm lo việc gia đình. 
Giờ nghề biển của chồng thất thu, các 
con học hành ngày càng tốn kém nên 
chị rất muốn có thêm nghề phụ kiếm 
thêm thu nhập. Được vay 50 triệu đồng 
trong đợt này của NHCSXH, chị Hương 
rất vui vì có một khoản vốn ban đầu 
để đầu tư phát triển chăn nuôi lợn, tạo 
thêm nguồn thu cho gia đình.

NHCSXH huyện Triệu Phong là đơn 
vị dẫn đầu cho ngư dân vay với số 
vốn  15 tỷ đồng cho 473 hộ thuộc 5 
xã vùng biển là Triệu An, Triệu Vân, 
Triệu Lăng, Triệu Phước và Triệu Độ. 
Là địa phương vùng biển bãi ngang, 
xã Triệu Vân có 3 thôn giáp biển, đời 
sống người dân chủ yếu dựa vào 
đánh bắt và chế biến thủy, hải sản. 
Trung bình mỗi năm sản lượng khai 
thác đạt từ 120 - 150 tấn hải sản các 
loại. Thông thường vụ cá như hiện 
nay là mùa đánh bắt chính của ngư 
dân địa phương. Tuy nhiên vụ này, 
do ảnh hưởng hiện tượng cá chết 
bất thường, ngư trường đánh bắt 
hải sản giảm từ 55 - 60%. Thị trường 
tiêu thụ hải sản cũng gặp nhiều khó 
khăn. Theo ông Hồ Xuân Đức - Phó 
Chủ tịch UBND xã Triệu Vân, nhiệm 
vụ trước mắt của chính quyền xã là 

tìm giải pháp chuyển một bộ phận 
lao động nghề cá và hậu cần nghề 
cá sang trồng trọt, chăn nuôi và một 
số ngành nghề khác để tạo điều 
kiện tăng thu nhập cho người dân. 
Xã khuyến khích nhân dân mở rộng 
diện tích các loại cây trồng trên cát, 
có chất lượng cao như đậu đen xanh 
lòng, mướp đắng, dưa leo, nén... kết 
hợp hình thức trồng thuần, luân canh, 
xen canh gối vụ thích hợp để tăng hệ 
số sử dụng đất và giá trị kinh tế trên 
đơn vị diện tích. Bên cạnh đó, trên cơ 
sở đất đã được quy hoạch, xã Triệu Vân 
vận động nhân dân mở mang thêm 
các cơ sở chăn nuôi trang trại, gia trại, 
xây dựng ao nuôi cá nước ngọt, phát 
triển trồng cỏ để nuôi bò. Nhưng để 
thực hiện những vấn đề này, bà con ở 
đây gặp nhiều khó khăn trong đó nan 
giải nhất là nguồn vốn đầu tư ban đầu. 
Vì vậy, nguồn vốn gần 2,7 tỷ đồng hỗ 
trợ SXKD của NHCSXH chuyển về cho 
ngư dân xã Triệu Vân vào thời điểm 
này có ý nghĩa rất lớn để hỗ trợ sinh kế, 
giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống. 
Tính đến 30/9/2016, chi nhánh đã giải 
ngân cho 1.800 lượt hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách tại 16 xã ven biển 
với tổng số tiền 52,3 tỷ đồng, cụ thể: 

huyện Triệu Phong 15,7 tỷ đồng, Gio 
Linh 14,3 tỷ đồng, Vĩnh Linh 13,9 tỷ, Hải 
Lăng 8,4 tỷ đồng. 

Song song với việc tập trung nhân 
lực để giải ngân kịp thời nguồn vốn 
cho bà con ngư dân, chi nhánh đã 
phối hợp với đài truyền hình, báo 
địa phương tuyên truyền các chính 
sách tín dụng cho vay chuyển đổi 
ngành nghề đối với các hộ dân bị 
ảnh hưởng, tạo điều kiện cho các hộ 
dân nắm bắt để vay vốn.

Việc giải ngân hỗ trợ kịp thời 
nguồn vốn vay cho ngư dân các địa 
phương ven biển trong thời gian 
qua của NHCSXH tỉnh Quảng Trị là 
hết sức thiết thực chia sẻ những 
khó khăn, thiệt hại sau sự cố cá chết 
của ngư dân, góp phần quan trọng 
đảm bảo công tác an sinh xã hội, an 
ninh quốc phòng và đặc biệt củng 
cố lòng tin của người dân vào Đảng, 
Nhà nước trong thời điểm diễn ra 
các hoạt động quan trọng bầu cử 
của địa phương. Tin tưởng rằng 
đồng vốn nghĩa tình của NHCSXH 
sẽ mang lại sự chuyển mình tích cực 
trong cơ cấu ngành nghề của các địa 
phương ven biển.

Bài và ảnh LÂM THANH

Ngư dân xã Gio Hải nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã để chuyển đổi ngành nghề, SXKD
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Khánh Hòa phát  huy  hiệu quả

Tổng dư nợ tính đến nay của 
NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đạt 
1.900 tỷ đồng, cho trên 135 

nghìn hộ vay; góp phần thu hút và 
tạo việc làm cho trên 132 nghìn lao 
động; 43.245 HSSV có hoàn cảnh 

khó khăn được vay vốn học tập; 
xây dựng được 190.400 công trình 
cung cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn; xây mới và sửa 
chữa gần 1.300 căn nhà cho hộ nghèo 
và nhà ở phòng tránh bão, lụt... 

Nguồn vốn tín dụng chính sách 
đã trở thành địa chỉ tin cậy của 
người nghèo và các đối tượng 
chính sách, giúp họ có vốn SXKD, 
từng bước cải thiện cuộc sống.  
NHCSXH các huyện đã tổ chức 
chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến 
đúng các đối tượng thụ hưởng, 
trong đó ưu tiên đầu tư các xã 
đặc biệt khó khăn, các xã đảo ven 
biển, các xã điểm xây dựng nông 
thôn mới. Hầu hết hộ nghèo, gia 
đình đồng bào DT TS ở vùng sâu, 
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 
có nhu cầu, đủ điều kiện đều được 
vay vốn chính sách thuận lợi, phát 
triển kinh tế, góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống.

Tín dụng chính sách

Đồng bào DTTS ở các xã vùng cao của tỉnh Khánh Hòa được các cán bộ 
NHCSXH tận tình hướng dẫn thủ tục vay vốn tại Điểm giao dịch
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Gia đình anh Đỗ Anh Nhật ở xã đảo Cam 
Bình, TP Cam Ranh vay vốn từ chương trình 
giải quyết việc làm nuôi tôm hùm, mỗi năm 
thu nhập khoảng 150 triệu đồng

Gia đình bà Hứa Thị Minh ở thôn Hòn Dù, 
xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh vay 30 
triệu đồng hộ gia đình sản xuất, kinh doanh 
tại vùng khó khăn để cải tạo vườn đồi phát 
triển kinh tế VAC và mua phân bón chăm sóc 
cây ăn quả

Làm ăn có lãi, gia đình bà Minh còn tiết 
kiệm mua được máy bơm nước công suất 
lớn phục vụ tưới tiêu vườn cây ăn quả của 
gia đình và giúp bà con hàng xóm trong 
những ngày khô hạn
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    Do là xã đảo nên nguồn nước sinh hoạt 
có ý nghĩa rất quan trọng với các gia đình. 
Điều đó được thể hiện qua niềm vui của 
gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Bình 
Ba, xã đảo Cam Bình, TP Cam Ranh. Năm 
2012, NHCSXH cho vay vốn, chị đã xây 
dựng được công trình cung cấp nước sạch

Anh Cao Hà Răng (phải), người dân tộc 
Raglai ở thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam, 
huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Được Hội 
Nông dân, NHCSXH tạo điều kiện cho vay 
30 triệu đồng nuôi bò sinh sản, gia đình tôi 
mới có cuộc sống như ngày hôm nay”

Gia đình anh Cao Văn Hiệp và chị Hoàng 
Thị Vân ở cùng thôn với anh Cao Hà Răng vay 
30 triệu đồng vốn ưu đãi về trồng rừng, phủ 
xanh đất trống, đồi trọc
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Xuất phát điểm từ 30 triệu đồng vốn chính 
sách, gia đình chị Trần Kim Hoa ở thôn Hòn 
Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh phát 
triển kinh tế trang trại VAC rất hiệu quả

Gia đình ông Đàm Văn Vy ở xã Khánh Hiệp 
vay 30 triệu đồng nuôi hươu. “Nếu tôi không 
được vay vốn ưu đãi, cuộc sống gia đình chật 
vật lắm, không có bát ăn, bát để đâu”, ông Vy 
tâm sự
 

Với 20 triệu đồng vay hộ cận nghèo, gia đình 
chị Cao Thị Thương cải tạo thành công vườn 
chuối tiêu hồng mang lại giá trị kinh tế cao
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KÊNH KẾT NỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG
Hoạt động tín dụng chính sách xã 

hội do NHCSXH thực hiện được Quốc 
hội Khóa XIII đánh giá là “điểm 
sáng” trong hệ thống chính sách 
giảm nghèo của Việt Nam. Bước 
sang giai đoạn mới, “kênh tín dụng 
này tiếp tục là công cụ giảm nghèo 
hiệu quả của Đảng, Nhà nước” - Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
đã khẳng định như vậy tại Hội nghị 
triển khai Chương trình mục tiêu 
Quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2016 - 2020 diễn ra tại Hà Nội 
trung tuần tháng 10 vừa qua.

KHÔNG CHỈ GẦN DÂN
Nói về mức độ bao phủ của NHCSXH, 

Trưởng nhóm tư vấn Ngân hàng Phát 
triển châu Á (ADB) Mariano Cordero 
cho biết, ông rất ngạc nhiên về mức 
tiếp cận sâu rộng, hiện diện ở tất cả các 
xã, phường, thị trấn vùng nông thôn, 
miền núi của hệ thống tín dụng này: 
7 triệu khách hàng vay, chiếm 71% thị 
phần khách hàng; dư nợ cho vay người 
nghèo và đối tượng chính sách đạt trên 
7 tỷ USD, chiếm 77% thị phần về cho 
vay. “Song, đáng nể hơn cả đó là việc 
các bạn đã kết nối và thu hút được các 
tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và 
cả chính quyền các địa phương tham 
gia trong mạng lưới - điều mà không 
phải quốc gia nào cũng làm được”, ông 
Mariano Cordero cho biết.

Hiện nay, với 63 chi nhánh cấp tỉnh, 

629 Phòng giao dịch cấp huyện và 
gần 11 nghìn Điểm giao dịch tại xã/
phường/thị trấn trên cả nước; gần 200 
nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn do các 
hội, đoàn thể nhận ủy thác quản lý tại 
các thôn, xóm, bản, làng, đến tận vùng 
sâu, vùng xa, hải đảo; Chủ tịch UBND 
xã, huyện, tỉnh đều tham gia vào Ban 
đại diện HĐQT của NHCSXH tại địa 
phương… đã tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho người nghèo, đồng bào 
DTTS tiếp cận dễ dàng, nhanh gọn với 
nguồn vốn chính sách của Nhà nước. 
Theo các đại biểu Quốc hội Khóa XIII, 
cách làm của NHCSXH đã đưa chính 
sách của Đảng, Nhà nước đến với dân; 
củng cố niềm tin trong dân và là điều 
kiện tiên quyết để xoá tình trạng “xã 
trắng về tín dụng”. 

Chính vì vai trò quan trọng và sức lan 

Tín dụng chính sách:
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tỏa rộng rãi của kênh tín dụng chính 
sách này mà Đảng ban hành Chỉ thị số 
40 yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa 
phương tăng cường sự lãnh đạo của 
mình đối với tín dụng chính sách xã 
hội. Trong buổi làm việc đầu năm Bính 
Thân với NHCSXH, khi còn là Phó Thủ 
tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn 
Xuân Phúc đã ghi nhận những kết quả 
đặc biệt xuất sắc của NHCSXH trong 
việc giảm nghèo nhanh, bền vững. Và 
nay, khi đã ở cương vị người đứng đầu 
Chính phủ, ông lại một lần nữa nhấn 
mạnh tới hoạt động của NHCSXH 
như là một bài học kinh nghiệm quý 
trong công cuộc xóa đói, 
giảm nghèo. Kinh nghiệm 
ấy giúp người nghèo tự 
vươn lên, thoát nghèo 
bền vững.

… MÀ CÒN Ở TRONG 
DÂN

Hơn 14 năm thực hiện 
nhiệm vụ chính trị do 
Đảng, Nhà nước giao 
phó, NHCSXH đã kịp thời 
chuyển tải hơn 153 nghìn 
tỷ đồng hộ  nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo và các đối tượng 
chính sách; góp phần 
giúp hơn 28,8 triệu lượt 
hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và các đối tượng chính 
sách được vay vốn phát 
triển SXKD; giúp trên 4 triệu hộ vượt 
qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc 
làm mới cho trên 3,2 triệu lao động, 
trong đó trên 107 nghìn lao động đi 
làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 
giúp trên 3,4 triệu HSSV có hoàn cảnh 
khó khăn được vay vốn học tập; xây 
dựng trên 8,1 triệu công trình cung 
cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở 
nông thôn; trên 7,5 nghìn căn nhà 
tránh lũ cho hộ nghèo tại các tỉnh 
miền Trung; trên 104 nghìn căn nhà 
vượt lũ cho hộ gia đình vùng ĐBSCL 
và gần 484 nghìn căn nhà cho hộ 
nghèo và các hộ gia đình chính sách 
chưa có nhà ở trên toàn quốc…

Những đóng góp của NHCSXH được 
thể hiện qua những con số ấn tượng 
về giảm nghèo, an sinh xã hội trên 
toàn quốc. Nếu ở Tây Bắc, bà con sử 

dụng vốn tín dụng chăn nuôi, kết hợp 
trồng hoa màu để thoát nghèo thì ở 
Tây Nguyên, đồng bào ổn định cuộc 
sống nhờ được hỗ trợ kịp thời nguồn 
vốn ưu đãi cho những vườn cà phê, hồ 
tiêu, cao su… Còn ở Tây Nam Bộ, vốn 
tín dụng cũng giúp phủ xanh những 
cánh đồng góp phần cho vay xóa đói, 
giảm nghèo, giải quyết việc làm cho 
người dân, góp phần tích cực vào việc 
giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 con số xuống 
còn 4% - 5%. Cũng từ cách làm sáng 
tạo, tâm huyết của các thế hệ cán bộ 
tín dụng toàn hệ thống, đã xuất hiện 
hàng trăm mô hình thoát nghèo, hàng 
nghìn tấm gương sử dụng hiệu quả 
nguồn vốn ưu đãi như: hộ gia đình 
hộ ông Lường Văn Tranh ở Mường Lay 
(Điện Biên); gia đình anh Tống Thanh 
Phúc ở huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp); 

hộ chị Rơ Chăm HĐưng ở Ia Pa (Gia 
Lai)… - những người không chỉ làm 
giàu cho chính gia đình mình mà còn 
tận tâm giúp đỡ những hộ cùng cảnh 
ngộ thoát khỏi đói nghèo. 

Trở lại những bản, làng đặc biệt khó 
khăn của đất nước sẽ thấy, những câu 
chuyện đồng bào sử dụng vốn chính 
sách xóa đói bằng vài ba bữa rượu 
thịt đã không còn. Cảnh mang tiền 
vay về cho vào ống tre để “bảo toàn 
vốn” đến ngày trả nợ ngân hàng cũng 
ít nghe thấy. Đi đến đâu, cụm từ cán 
bộ tín dụng cũng được bà con nhắc 
đến với đầy yêu thương và tin tưởng. 

Câu chuyện “dân vận bầu cử” 
hồi giữa tháng 5 vừa qua là 
một minh chứng cho sự kết 
nối giữa Dân - Chính - Đảng 
của cán bộ toàn hệ thống 
NHCSXH. Và mới đây, khi 
mưa, lũ gây thiệt hại nặng nề 
cho đồng bào các tỉnh miền 
Trung, thành viên trong Ban 
điều hành đã kịp thời có mặt 
tại hiện trường để cùng chi 
nhánh địa phương động viên, 
giải quyết các vấn đề trong và 
sau lũ. Hơn 1.200 suất quà đã 
được trao tận tay bà con các 
tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh - “đó 
là một miếng khi đói bằng 
một gói khi no” - những người 

dân ở Cẩm Xuyên, Hương Khê 
(Hà Tĩnh) và Tuyên Hóa, Ba Đồn 

Quảng Bình xúc động cho biết. 
Xuyên suốt 14 năm thực hiện 

nhiệm vụ, vào những lúc khó khăn 
nhất, hoang mang nhất, người nghèo 
luôn có NHCSXH sát cánh. Các cán bộ 
ngân hàng không chỉ gần dân mà thực 
sự ở trong dân. Có lẽ bởi vậy mà công 
việc của các “cán bộ áo hồng” đã vượt 
ra khỏi nhiệm vụ của một tổ chức tín 
dụng. Tuy nhiên, để kênh tín dụng vi 
mô này hoạt động hiệu quả hơn nữa, 
nên chăng trong quyết định ngân sách 
hàng năm, Quốc hội nên giao trực 
tiếp, tăng vốn và linh hoạt vốn cho 
NHCSXH. UBTVQH cần quy định một tỷ 
lệ nhất định từ nguồn vượt thu ngân 
sách Trung ương hàng năm để bổ sung 
nguồn vốn cho vay các chương trình 
tín dụng chính sách.

Bài và ảnh THÁI BÌNH

9 tháng qua, 
tín dụng chính sách 

đã góp phần hỗ trợ tạo việc 
làm cho trên 119 nghìn lao động; 

giúp gần 22 nghìn lượt HSSV có 
hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; 
xây dựng gần 1 triệu công trình cung 
cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn; 
xây dựng hơn 7.500 căn nhà ở cho 
hộ nghèo, trong đó có trên 3.500 

căn nhà phòng, tránh bão, lụt 
cho hộ nghèo tại các tỉnh 

miền Trung.

Cán bộ NHCSXH thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra hiệu quả 
vốn vay
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“CÓ NHCSXH NGƯỜI DÂN
Đó là tâm sự của người nghèo ở xã 

Ia R’vê - một trong những xã tỷ lệ hộ 
nghèo còn cao, lên tới 74% của huyện 
Ea Súp (Đắk Lắk).

Chúng tôi có mặt ở xã Ia R’vê 
vào đúng ngày giao dịch tại 
xã của NHCSXH huyện Ea Súp. 

Mặc dù trời nắng nóng khắc nghiệt 
nhưng tại đây không khí làm việc của 
các cán bộ ngân hàng với bà con vẫn 
diễn ra khẩn trương nghiêm túc, các 
hồ sơ giải quyết một cách nhanh gọn. 
Anh Đào Văn Quân, cán bộ ngân hàng 
cho biết: “Chúng tôi xuất phát tại trụ 
sở từ lúc 5 giờ sáng, mục đích vào sớm 
là để giải quyết nhanh cho bà con còn 
đi nương, đi rẫy, mình phục vụ bà con 
thì phải đến nơi đến chốn”.

Bà Trần Thị Đẹp ở thôn 10, xã Ia R’vê 
phấn khởi cho biết, năm 2013, gia 
đình được NHCSXH huyện Ea Súp cho 
vay 15 triệu đồng. Với số vốn khiêm 
tốn đó bà mua 1 bò sinh sản, trải qua 
chưa đầy 4 năm, nay gia đình bà đã có 
tới 4 con bò mẹ và bê con.

Cũng là hộ nghèo, chị Hoàng Thị 

Thiên quê gốc ở huyện Nghĩa Đàn 
(Nghệ An) vào lập nghiệp từ năm 
2007, với đồng vốn vay ban đầu là 20 
triệu đồng, nay chị đã có 4 con trâu 
và 2ha điều. Chị cho biết, từ khi gia 
đình vào đây, được sự giúp đỡ của 
cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể 
xã, gia đình chị được nhập hộ khẩu và 
được vay vốn NHCSXH. “Nếu không có 
NHCSXH thì chẳng biết cuộc sống của 
gia đình sẽ đến đâu, anh em ở quê thì 
ai cũng nghèo mà bà con tại đây cũng 
rất khó khăn”, chị Thiên tâm sự.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia R’vê, trước 
đây hầu hết người dân ở xã đều rất 

nghèo, bà con có được cuộc sống như 
hiện nay là nhờ sự hỗ trợ rất lớn của 
NHCSXH. Vì vậy, địa phương mong 
muốn NHCSXH tiếp tục vận dụng linh 
hoạt các chính sách để người dân xã 
Ia R’vê được hưởng lợi nhiều hơn nữa 
từ đồng vốn nhân văn này.

Giám đốc NHCSXH huyện Bùi Văn 
Trung, cho biết: “Với huyện Ea Súp - 
nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao, NHCSXH 
thường xuyên báo cáo cấp trên để 
kịp thời điều tiết nguồn vốn giúp bà 
con có điều kiện sản xuất, chăn nuôi 
phát triển kinh tế. Đến nay, nguồn 
vốn được giao đạt xấp xỉ 225 tỷ đồng, 
trong đó vốn Trung ương trên 216 tỷ 
đồng còn lại là của địa phương; tổng 
dư nợ đạt 220 tỷ đồng, các đối tượng 
đều được vay theo quy định, riêng hộ 
nghèo là đối tượng ưu tiên nhất, cũng 
nhờ vậy mà nay đã có gần 200 hộ 
thoát nghèo và làm ăn có hiệu quả”.

Ở nơi tỷ lệ hộ nghèo cao như huyện 
Ea Súp, nay có tới 95% số hộ vay vốn 
NHCSXH đã thoát được nghèo, có thể 
thấy, người dân hoàn toàn yên tâm 
vào chính sách ưu việt này, có vốn, có 
NHCSXH, nghèo khó rồi sẽ lùi xa.

Bài và ảnh PHAN BA

không còn lo nghèo nữa”

Vốn vay ưu đãi đã giúp gia đình bà Nguyễn Thị 
Chờ ở thôn 10 phát triển chăn nuôi hiệu quả



Số 76 + 77www.vbsp.org.vn 65

Hướng dòng vốn đến 
phát triển kinh tế “xanh”

Biến đổi khí hậu, cùng với tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ đã tác động không nhỏ đến 
môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống của nhân dân. Để giải quyết vấn đề này, Chính 
phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, đảm bảo môi trường. Trong đó, chính sách 
tín dụng “xanh” được coi là một trong những giải pháp về tài chính có hiệu quả.

“DẪN” NƯỚC SẠCH TỪ HƠN 8 TRIỆU 
CÔNG TRÌNH

Chương trình tín dụng nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn của NHCSXH 
là một trong những kênh tín dụng “xanh” 
góp phần thực thi có hiệu quả những 
chính sách bảo vệ môi trường, nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người dân. 
Nhờ nguồn vốn ưu đãi này, hàng triệu 
hộ dân đã được sử dụng nước sạch với 
hơn 8 triệu công trình nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn được xây 
dựng và đưa vào sử dụng.

Cần Thơ - thủ phủ của miền Tây trù 
phú, vốn được biết đến với hệ thống 
kênh rạch phong phú, tạo nên một 

vùng sông nước cảnh đẹp nên thơ, 
đặc sắc. Nhưng chính những ưu điểm 
ấy, lại đang trở thành nỗi trăn trở của 
chính quyền địa phương và người dân 
khi những tác động của biến đổi khí 
hậu đang khiến nơi đây bị ảnh hưởng 
trầm trọng. Mạng lưới cấp - thoát nước, 
trong đó có vấn đề nước sạch, luôn là 
mối quan tâm hàng đầu. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Phong 
Điền, Trương Kim Khuyên cho biết, đời 
sống sinh hoạt bao đời nay của người 
dân gắn chặt với những con kênh này. 
Nguồn nước sử dụng chủ yếu là nước 
mưa và nước từ các sông, kênh rạch đổ 
về, nhưng nguồn nước ngày càng bị ô 

nhiễm, không bảo đảm vệ sinh. Chính 
quyền dù rất quan tâm nhưng nguồn lực 
có hạn cho nên nước sạch của TP Cần Thơ 
cũng chưa dẫn về hết các xã vùng sâu, 
vùng xa và vùng khó khăn. Chính vì vậy, 
việc huy động thêm các nguồn lực để xây 
dựng các trạm nước sạch hoặc các cây 
nước do người dân đầu tư xây dựng là rất 
cần thiết. “Do đó, trong các chương trình 
tín dụng mà NHCSXH đang triển khai tại 
địa phương thì chương trình nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn có dư 
nợ chiếm tỷ lệ gần như cao nhất, cũng 
xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người 
dân và chính quyền địa phương như 
vậy”, bà Khuyên chia sẻ. Đến nay, trong 
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tổng số hơn 200 tỷ đồng dư nợ tại huyện 
Phong Điền với 11 chương trình cho vay 
thì chương trình tín dụng nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn chiếm tới hơn 
30% tổng dư nợ.

Vừa nối ống nước dẫn ra sau nhà để 
tưới vườn cây ăn trái, chị Lê Ngọc Dung 
ở ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện 
Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết, trước 
kia, cứ đến mùa khô, nước sinh hoạt còn 
thiếu chứ đừng nói đến nước để tưới tiêu. 
Nhưng nay đã khác, khi được vay vốn ưu 
đãi từ NHCSXH để khoan giếng, cải tạo 
công trình vệ sinh, gia đình chị đã được 
sử dụng nước sạch hàng ngày. Không 
những thế, đến mùa khô cũng không 
phải lo thiếu nước tưới cây. Qua đó, chị 
mạnh dạn vay thêm vốn chính sách để 
gây dựng đàn dê, phát triển kinh tế gia 
đình. “Có nguồn nước sạch, đã giúp cho 
công việc chăn nuôi thuận lợi hơn trước 
rất nhiều”, chị Dung cho biết thêm.

CẦN TRỢ LỰC ĐỂ ĐẨY MẠNH TÍN 
DỤNG “XANH”

Qua tìm hiểu thực tế, nhu cầu về vay 
vốn chương trình nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói 
chung rất lớn. “Chương trình này đã giúp 
hơn 13.600 hộ dân của huyện Phong 
Điền được sử dụng nước sạch, tạo điều 
kiện để hoàn thành các tiêu chí vệ sinh 
môi trường. Nói cách khác, hiệu quả của 
chương trình đã góp phần quan trọng để 
địa phương hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 
nông thôn mới”, bà Trương Kim Khuyên 
chia sẻ thêm. 

Trong khi đó, một số liệu khác cũng 
cho thấy, hiện tỷ lệ người dân ở nông 
thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 
trong cả nước đạt hơn 84%. Số hộ gia 
đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt 
tiêu chuẩn là hơn 63%. Đến nay, chương 
trình cho vay ưu đãi nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn đã được NHCSXH 
triển khai tới tất cả 63 tỉnh, thành phố có 
dư nợ cho vay 23.267 tỷ đồng, gần 2,5 
triệu hộ đang vay. Với chương trình này, 
hộ gia đình khu vực nông thôn được vay 
tiền với lãi suất ưu đãi để xây dựng công 
trình nước sạch và vệ sinh. Mỗi hộ gia 
đình được vay nhiều nhất là 6 triệu đồng 
cho một công trình nước sạch hoặc một 
công trình vệ sinh, thời hạn vay 5 năm kể 
từ ngày giải ngân. Mức vay nhiều nhất để 

một hộ thực hiện cùng lúc cả 2 công trình 
là 12 triệu đồng/hộ.

Không chỉ góp phần nâng cao chất 
lượng môi trường sống, bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng, tín dụng “xanh” còn đang 
dần trở thành “điểm tựa” vững chắc góp 
phần bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh 
kế cho người dân, hướng nền kinh tế tới 
mục tiêu tăng trưởng “xanh”. 

Hiện, ngoài việc thực hiện chương 
trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn, NHCSXH cũng đang 
thực hiện cho vay theo chương trình 
dự án phát triển lâm nghiệp giữa Chính 
phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. 
Nhưng khác với chương trình nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn cho vay 
không nhằm mục tiêu kinh doanh, đây 
là một dự án cho vay trồng rừng thương 
mại đầu tiên tại Việt Nam, với hai mục 
tiêu là bảo tồn thiên nhiên và chống biến 
đổi khí hậu từ những dự án trồng rừng. 
Tính đến hết tháng 9/2016, tổng dư nợ 
cho vay phát triển lâm nghiệp đạt gần 
500 tỷ đồng với trên 15.500 hộ còn dư nợ. 
Riêng 9 tháng qua, doanh số cho vay của 
chương trình đạt trên 28 tỷ đồng, doanh 
số thu nợ đạt gần 71 tỷ đồng với 650 lượt 
hộ vay vốn. Nguồn vốn đến nay đã giúp 
phủ kín hơn 70 nghìn hec-ta rừng trồng 
sản xuất.

Bên cạnh những chương trình triển 
khai cụ thể từ NHCSXH nhằm hướng 
dòng vốn đến phát triển kinh tế “xanh”, 
trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam cũng đã có nhiều giải 
pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
thực hiện các dự án góp phần bảo vệ 
môi trường, hỗ trợ tăng trưởng xanh và 
phát triển bền vững. Cụ thể, Ngân hàng 
Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 03/
CT-NHNN ngày 24/3/2015 về thúc đẩy 
tăng trưởng xanh và quản lý rủi ro môi 
trường và xã hội trong hoạt động cấp 
tín dụng. Theo đó, yêu cầu hệ thống 
ngân hàng tập trung nguồn lực để cấp 
tín dụng cho các dự án, phương án sản 
xuất, kinh doanh thân thiện môi trường 
và xã hội; yêu cầu các tổ chức tín dụng 
phải xem xét và triển khai các giải pháp 
quản lý rủi ro môi trường và xã hội khi 
thẩm định khách hàng vay vốn;... Đồng 
thời, hỗ trợ, tạo điều kiện để NHCSXH 
thực hiện tốt các chương trình tín dụng 

cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo và một số chương trình tín dụng 
như: Nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 
nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực 
miền trung, phát triển lâm nghiệp.

Tuy nhiên, để hướng dòng tín dụng 
vào phát triển kinh tế “xanh”, NHCSXH nói 
riêng cũng như toàn hệ thống ngân hàng 
đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc. 
Chương trình tín dụng ưu đãi nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn cũng 
đang nảy sinh khó khăn trong triển khai 
trên thực tế khi hầu hết các chi phí nhân 
công và nguyên, vật liệu ngày càng tăng 
cao, đặc biệt ở địa bàn Tây Nguyên hay 
các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 

Đơn cử tại vùng Tây Nguyên, riêng việc 
mua sắm bồn chứa nước, máy bơm nước 
cho một gia đình sử dụng đã lên tới hơn 6 
triệu đồng, chưa kể xây dựng nhà vệ sinh 
và các chi phí phát sinh khác. Tại đây, một 
số hộ khó khăn khi xây dựng hoàn toàn 
bằng vốn vay (với mức vay nhiều nhất 
không quá 12 triệu đồng cho cả 2 công 
trình) dẫn tới việc công trình không bảo 
đảm chất lượng; hoặc sau khi tính toán 
xong thì cũng không dám vay vì không 
đủ chi phí hoàn thiện. Do vậy, nhiều ý 
kiến đề xuất nên tăng mức cho vay lên 10 
triệu đồng/công trình để phù hợp với chi 
phí, giá cả vật tư hiện nay nhằm bảo đảm 
chất lượng các công trình vệ sinh hoặc 
cho vay để cải tạo các công trình vệ sinh 
và nước sạch đối với các công trình đã trả 
hết nguồn vốn vay trước kia.

Ngoài ra, mặc dù đẩy mạnh tăng 
trưởng tín dụng “xanh” đã và đang là 
hướng đi tất yếu của ngành tài chính 
toàn cầu, nhưng đối với Việt Nam, đây 
vẫn là lĩnh vực khá mới mẻ. Vì vậy, để 
triển khai rộng rãi chủ trương này ra 
toàn hệ thống cũng là một thách thức. 
Chưa kể, để đầu tư cho hệ thống quản 
lý rủi ro môi trường và xã hội, xây dựng 
chuyên môn, năng lực cho nhân viên,... 
trong lĩnh vực tín dụng “xanh” cũng phát 
sinh chi phí không nhỏ. Vì vậy, để tăng 
trưởng tín dụng “xanh”, không chỉ cần 
nỗ lực của riêng hệ thống ngân hàng 
mà cần sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ 
của các Bộ, ngành để đưa ra những 
chính sách cụ thể hơn nhằm bảo vệ môi 
trường, bảo đảm phát triển bền vững.

Bài và ảnh THANH NGUYÊN
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GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN                                                 
HOẠT ĐỘNG CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ

Để nâng cao hiệu quả phục vụ người 
dân, NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã triển 
khai cài đặt hệ thống camera giám sát 
trực tuyến tại các Điểm giao dịch xã. 
Việc trang bị thiết bị này mục đích là 
nhằm quản lý chặt chẽ và tăng hiệu 
suất của các phiên giao dịch; đồng 
thời rất thuận lợi trong việc xử lý các 
sự cố đột xuất, tạo điều kiện cho người 
nghèo tiết kiệm chi phí và thời gian 
trong giao dịch.

Thời gian qua, thông qua việc 
triển khai thành công Dự 
án hiện đại hóa tin học, cụ 

thể là đưa hệ thống ngân hàng 
lõi (Corebanking) vào hoạt động, 
đã giúp cho các phiên giao dịch 
của NHCSXH trở nên linh động và 
nhanh chóng hơn. Sự tiện ích của hệ 
thống Corebanking đã hỗ trợ người 
dân bỏ qua được các thủ tục rườm rà 
và mất thời gian.

Đặc biệt, cùng với hệ thống hỗ trợ 
này, cuối năm 2015, tại các Điểm giao 
dịch được lắp đặt hệ thống camera theo 
dõi, nhằm đảm bảo công tác an ninh, an 
toàn về người và tài sản cho Nhà nước.

Sau khi thực hiện công việc này,  
để thuận lợi cho công tác giám sát 
và có thể chỉ đạo kịp thời Tổ giao 
dịch lưu động tại Điểm giao dịch xã, 
Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Bình 
đã chỉ đạo Phòng tin học nghiên cứu 
triển khai hệ thống camera giám sát 
trực tuyến Tổ lưu động qua đường 
truyền Internet. Đến nay, Quảng Bình 

đã triển khai tới 159 Điểm giao dịch 
xã, phường; phấn đấu trong thời gian 
tới 100% xã, phường đều được trang 
bị camera giám sát.

Trưởng phòng Tin học NHCSXH tỉnh 

Quảng Bình, Phan Quy Luật cho biết: 
“Trong thời gian đầu triển khai, chúng 
tôi gặp một số khó khăn, vướng 
mắc nhất định, nhất là có một số xã, 
phường do đặc thù địa lý, địa hình, hệ 
thống đường truyền Internet tại cơ sở 
tốc độ chậm và không ổn định. Để cải 

thiện tình hình trên, cán bộ Phòng Tin 
học đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan nhanh chóng khắc phục và kết 
nối mạng Internet tại các điểm, hoàn 
thành sớm kế hoạch và chỉ tiêu đề ra”.

Có thể khẳng định rằng, việc mạnh 
dạn triển khai lắp đặt hệ thống camera 
giám sát trực tuyến tại các xã, phường 
của NHCSXH tỉnh Quảng Bình nói 
riêng, hệ thống NHCSXH nói chung 
là một việc làm thiết thực, mang lại 
nhiều lợi ích, không những nâng cao 
hiệu quả công việc, đảm bảo được 
an toàn mà còn thuận lợi trong công 
tác kiểm tra, giám sát. Từ đó đảm bảo 
được tính xuyên suốt trong hoạt động 
của ngân hàng ở mọi cấp.

Bên cạnh đó, hệ thống camera còn 
thể hiện xu hướng hiện đại hóa trong 
công việc và nâng cao hơn nữa tinh 
thần trách nhiệm của mỗi cán bộ 
NHCSXH. Riêng đối với người dân đến 
giao dịch với NHCSXH cũng thấy yên 
tâm và tự tin hơn rất nhiều.

Bài và ảnh PHƯƠNG HIỀN

Điểm nổi bật là các camera đều 
được kết nối Internet nên Lãnh đạo 
chi nhánh và các Phòng giao dịch 
có thể theo dõi trực tuyến diễn biến 
của phiên giao dịch. Nhờ đó có thể 
kịp thời chấn chỉnh những sai sót, 
tồn tại hoặc xử lý những trường 
hợp vi phạm để nâng cao hiệu quả 
phiên giao dịch và công tác phục vụ 
bà con tại xã.

Các buổi giao dịch, giao ban với tổ chức hội, đoàn thể của NHCSXH tỉnh Quảng Bình tại xã, 
phường đều được ghi hình và giám sát trực tuyến

‘‘
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Hành trình 
tạo lập          
cơ chế

Tổng kết chương trình giảm nghèo 
giai đoạn 2014 - 2015, TP Hồ Chí Minh 
không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo 
theo tiêu chí quốc gia. Trong suốt 2 
năm qua, điểm nổi bật và thành công 
nhất trong hoạt động NHCSXH TP Hồ 
Chí Minh có lẽ phải kể đến hành trình 
“tách” dần nguồn vốn tín dụng cho 
người nghèo thành phố từ ngân sách 
Trung ương và quá trình xây dựng cơ 
chế, hành lang pháp lý tạo lập nguồn 
vốn địa phương để thực hiện sứ mệnh, 
nhiệm vụ chính trị của NHCSXH trên 
địa bàn, mà NHCSXH TP Hồ Chí Minh 
là đơn vị đầu tiên trong toàn hệ thống 
xây dựng và tổ chức thực hiện

RỐT RÁO CHUẨN BỊ CHO CƠ CHẾ 
ĐẶC THÙ 

Được thành lập từ năm 2003, trong 
suốt một thời gian dài, NHCSXH TP Hồ 
Chí Minh triển khai hiệu quả các chương 
trình tín dụng chính sách của Chính phủ 
cũng như các đơn vị khác trong cả nước. 
Tuy nhiên, do tốc độ phát triển nhanh 
chóng của nền kinh tế tại các đô thị lớn và 
mức độ thu nhập của người dân, các chỉ 
tiêu để đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và các đối tượng chính sách trên địa bàn 
thành phố đã bộc lộ những điểm vượt ra 
ngoài các quy định chung của Chính phủ 
áp dụng trên phạm vi cả nước.

Về chủ trương, Chính phủ khuyến 
khích các địa phương có điều kiện xây 
dựng một chuẩn nghèo cao hơn so với 
chuẩn quốc gia, trong đó có TP Hồ Chí 
Minh là địa phương đi đầu cả nước về 
việc nâng chuẩn nghèo thu nhập. Song 
song đó, Chính phủ cũng chỉ đạo thành 
phố tập trung các nguồn vốn có nguồn 
gốc từ ngân sách địa phương đang cho 
vay ưu đãi trên địa bàn để ủy thác cho 
NHCSXH thực hiện cho vay theo chuẩn 
nghèo mới, đồng thời rút dần nguồn 
vốn ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho 
vay hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách tại các tỉnh, thành khác theo chuẩn 
nghèo quốc gia.

Đứng trước yêu cầu mới và đặc biệt 
quan trọng đối với hoạt động của đơn 
vị, gần như thay đổi toàn bộ cơ cấu 
nguồn vốn, điều kiện phát triển tín 
dụng chính sách xã hội trên địa bàn, 
đồng thời phải làm sao để góp phần 
thực hiện tốt chương trình giảm nghèo 
bền vững của thành phố giai đoạn 2016 
- 2020, khi thành phố tổ chức triển khai 
nâng tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo lên 
và thực hiện chương trình giảm nghèo 
theo phương pháp tiếp cận đa chiều. 
Một mặt, NHCSXH TP Hồ Chí Minh vẫn 
tập trung tiến hành cho vay vốn ưu đãi 
đối với tất cả các chương trình tín dụng 
chính sách của Trung ương theo quy 
định. Mặt khác, đơn vị rốt ráo chuẩn bị 
cho việc rút dần nguồn vốn ngân sách 
Trung ương đang cho vay hộ nghèo 

thành phố và tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương ban hành các 
văn bản pháp lý, chỉ đạo, nhằm tạo lập 
nguồn vốn mới cho đơn vị trên cơ sở 
tập trung các nguồn vốn ủy thác từ Quỹ 
xóa đói giảm nghèo (XĐGN), Quỹ cho 
vay người có đất bị thu hồi (Quỹ 156)... 
và tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách của 
thành phố cũng như các quận, huyện 
để bổ sung nguồn vốn cho vay.

Giám đốc NHCSXH TP Hồ Chí Minh, 
Trần Văn Tiên chia sẻ: “Để bắt đầu cho 
việc xây dựng cơ sở pháp lý nhằm tạo 
lập nguồn vốn mới, năm 2014, đơn 
vị đã tiến hành rà soát toàn bộ tổng 
nguồn vốn chương trình cho vay hộ 
nghèo đang thực hiện trên khắp địa 
bàn thành phố. Sau khi rà soát xong, 
đơn vị đã tham mưu cho UBND thành 
phố kiến nghị Chính phủ về lộ trình 
hoàn trả nguồn vốn này trong vòng 5 
năm (2016 - 2020). Vào tháng 9/2014, 
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với 
đề xuất  của thành phố. Theo đó, tổng 
nguồn vốn của NHCSXH TP Hồ Chí Minh 
phải trả về Trung ương trong 5 năm là 
trên 802 tỷ đồng. Riêng năm 2016 và 
2017, đơn vị phải thu hồi và trả về 370 
tỷ đồng, số còn lại sẽ thực hiện trong 3 
năm từ năm 2018 đến năm 2020”.

Nếu như lộ trình thu hồi vốn và trả về 
Trung ương diễn ra khá suôn sẻ như đề 
cập thì ngược lại việc tạo lập cơ chế xây 
dựng nguồn vốn mới để NHCSXH TP Hồ 
Chí Minh có nguồn cho vay hộ nghèo 

nguồn vốn địa phương
Nguồn vốn chính sách đã giúp hộ gia đình nghèo Thái Thị Thức ở xã Quy Đức, huyện Bình 

Chánh có điều kiện mở rộng diện tích trồng hoa phong lan, cuộc sống khấm khá hẳn lên
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trên địa bàn lại gặp khó khăn.
Mặc dù cuối năm 2014, Ban Bí thư 

Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 40, 
trong đó yêu cầu các tỉnh, thành có 
chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo 
quốc gia dành một phần ngân sách 
địa phương để bổ sung nguồn vốn 
cho vay các đối tượng chính sách xã 
hội trên địa bàn; tiếp đó Ban cán sự 
Đảng thành phố đã tham mưu Thành 
ủy ban hành văn bản số 1204-CV/TU 
27/3/2015 để triển khai thực hiện. Có 
rất nhiều cuộc họp diễn ra, giữa năm 
2015, các Sở, ngành liên quan của 
thành phố đã thống nhất được các nội 
dung về lộ trình bố trí nguồn vốn để 
chuyển sang NHCSXH cho vay.

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh  ban 
hành Kế hoạch 4068/KH-UBND, thống 
nhất sẽ chuyển giao, ủy thác nguồn 
vốn cho vay của Quỹ XĐGN thành phố 
sang cho NHCSXH, cuối năm 2015 
thực hiện thí điểm việc chuyển giao 
này tại 3 quận, huyện. Sau đó tổng kết 
để triển khai rộng khắp trên địa bàn 
toàn thành phố vào năm 2016 và tiến 
tới tập trung các nguồn vốn còn lại; từ 
năm 2016, bố trí ngân sách thành phố 
tối thiểu 100 tỷ đồng/năm để ủy thác 
sang NHCSXH cho vay. Cùng với đó, 
UBND thành phố cũng thống nhất chỉ 
đạo các quận, huyện từ năm 2016 trích 
tối thiểu 1 - 2 tỷ đồng/quận, huyện từ 
nguồn thu ngân sách của địa phương 
để ủy thác cho NHCSXH thực hiện cho 
vay đối với hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU LÀM “BẢN 
LỀ” CHO GIAI ĐOẠN TỚI

Theo kế hoạch của UBND thành phố 
đã ban hành, cuối năm 2015, ngoài 
những hoạt động cho vay theo các 
chương trình tín dụng chính sách của 
Chính phủ, NHCSXH TP Hồ Chí Minh 
tích cực triển khai việc thí điểm nhận 
ủy thác vốn từ Quỹ XĐGN thành phố 
tại 3 quận, huyện đầu tiên là 11, Tân 
Bình và Bình Chánh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 
Chương trình giảm nghèo - tăng hộ 
khá TP Hồ Chí Minh, sau khi thí điểm 
ủy thác vốn tại 3 quận, huyện được 
hoàn thiện, tổng nguồn vốn chuyển 
sang NHCSXH thành phố là 41,5 tỷ 
đồng, trong đó dư nợ bàn giao từ Quỹ 

XĐGN ở 3 quận, huyện nói trên sang 
NHCSXH là 29,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận bàn giao nguồn vốn từ 
các địa phương, cuối tháng 2/2016  vừa 
qua NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã thực 
hiện cho vay thêm đối với trên 670 hộ 
nghèo, hộ cận nghèo tại 3 quận, huyện 
thí điểm, với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng.

Đánh giá về việc thí điểm chuyển 
giao nguồn vốn từ Quỹ XĐGN sang 
NHCSXH quản lý và cho vay, Thường 
trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo là Phó 
Giám đốc Sở LĐTB-XH thành phố, 
Nguyễn Văn Xê nhận định: “Đây là 
một hoạt động rất mới và sáng tạo, để 
quản lý tốt hơn nguồn vốn Quỹ XĐGN 
thành phố. Hiện, cả nước mới chỉ có TP 
Hồ Chí Minh là địa phương có chương 
trình này”.

Cũng theo Phó Giám đốc Nguyễn 
Văn Xê, khi ủy thác vốn sang cho 
NHCSXH, do có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các địa phương nên mọi việc tiếp 
nhận vốn được NHCSXH thành phố 
tiến hành khá nhanh chóng, bài bản, 
an toàn. Hầu hết các hộ nghèo khi giao 
dịch vay vốn với cán bộ NHCSXH đều 
cảm thấy được tính chuyên nghiệp, 
thao tác giải quyết thủ tục hồ sơ vay 
vốn được giải quyết nhanh chóng, kịp 
thời đáp ứng được nhu cầu cần vốn 
của người dân. Bên cạnh đó, việc ủy 
thác vốn cho NHCSXH cũng giúp cho 
Ban giảm nghèo - tăng hộ khá ở các 
đơn vị cấp huyện, cấp xã giảm bớt 
khối lượng công việc, từ đó có điều 
kiện tập trung thực hiện các chính 
sách hỗ trợ chăm lo cho các hộ nghèo, 
hộ cận nghèo tại địa phương.

Ghi nhận những kết quả trong việc tự 
tạo lập nguồn vốn tín dụng chính sách 
tại 3 quận, huyện thí điểm, Sở LĐTB-XH 
đã có văn bản kiến nghị UBND thành 
phố nhân rộng việc ủy thác nguồn 
vốn này tại tất cả các quận, huyện. Việc 
chuyển giao này được đề nghị sẽ sớm 
thực hiện trong năm 2016, với tổng 
nguồn vốn khoảng 240 tỷ đồng (trong 
đó dư nợ đã cho vay 190 tỷ đồng). Tiếp 
đó, các Sở, ngành nghiên cứu để tiếp 
tục ủy thác nguồn vốn từ các Quỹ khác 
còn lại giao NHCSXH quản lý và tổ chức 
cho vay một cách thống nhất.

Bên cạnh đó, để bố trí thêm nguồn 
vốn mới cho NHCSXH TP Hồ Chí Minh, 

mới đây Sở Tài chính cũng đã có văn bản 
đề nghị UBND thành phố chấp thuận 
chủ trương cấp 150 tỷ đồng từ nguồn 
dự phòng ngân sách thành phố, nguồn 
vốn này sẽ được ủy thác cho NHCSXH 
để thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo trên 
địa bàn mà không phải dùng nguồn 
vốn từ ngân sách Trung ương. Ngoài ra, 
Sở KH&ĐT thành phố cũng đang thống 
nhất với các Sở, ngành liên quan báo 
cáo, trình UBND thành phố cho phép 
bổ sung chương trình cho vay giải 
quyết việc làm trên địa bàn thành phố 
có số tiền đợt đầu khoảng 30 tỷ đồng.

Như vậy, ngoài việc đảm nhiệm vai 
trò đầu mối thực hiện các chương 
trình tín dụng chính sách lớn tại TP Hồ 
Chí Minh, NHCSXH thành phố là đơn 
vị đầu tiên trong hệ thống NHCSXH 
thực hiện “tách” dần nguồn vốn tín 
dụng cho người nghèo thành phố 
từ ngân sách Trung ương để cho vay 
đối với hộ nghèo theo chuẩn của địa 
phương. Đồng thời đơn vị cũng thực 
hiện thành công bước đầu cơ chế tạo 
lập nguồn vốn mới của địa phương và 
có định hướng rõ rệt cho hoạt động 
tín dụng chính sách xã hội đặc thù 
trên địa bàn. Theo ghi nhận đến thời 
điểm này, NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã 
thu hồi được 60 tỷ đồng nguồn vốn 
cho vay hộ nghèo để trả về Trung 
ương. Dự kiến đến hết năm 2016, số 
nợ thu hồi được và hoàn trả Trung 
ương sẽ ở mức 150 tỷ đồng theo lộ 
trình Chính phủ đề ra.

Dù không còn nguồn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ chuẩn nghèo địa 
phương, nhưng nguồn vốn để cho vay 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách từ 
NHCSXH TP Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo 
thực hiện tốt các mục tiêu của chương 
trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2016 - 2020 trên địa bàn thành phố. Và 
như vậy, cách thức tạo lập nguồn vốn 
mới mà NHCSXH TP Hồ Chí Minh triển 
khai thực hiện có thể được coi là “mô 
hình” mẫu để các đô thị phát triển khác 
tham khảo, nghiên cứu và học tập kinh 
nghiệm làm theo khi có nhu cầu nhân 
rộng chủ trương xây dựng nguồn tín 
dụng chính sách đặc thù ở các thành 
phố lớn.

Bài và ảnh THẠCH BÌNH
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Tín dụng ưu đãi 
NƠI ĐẤT ĐỎ 

miền Đông

Với màng lưới hoạt động ở 83 Điểm 
giao dịch xã, phường, thị trấn và huyện 
Côn Đảo, cùng 1.633 Tổ tiết kiệm và vay 
vốn tại 575 thôn, ấp, khu phố, NHCSXH 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kịp thời chuyển 
tải vốn vay ưu đãi tới hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách. 

Tính đến nay, tổng nguồn vốn của 
NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt trên 
1.405 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 
1.400 tỷ đồng, giúp cho 289 nghìn hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách có 
vốn sản xuất. Trong suốt thời gian qua đã 
có 77.800 hộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu thoát 
nghèo từ vốn vay; 55.000 HSSV được vay 
vốn để đi học,...

1

2

3

4 5
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CHÚ THÍCH ẢNH: 

Ảnh 1 & 2 - Cựu TNXP Đào Thị Út, dân tộc Chơ Ro ở ấp 

Sông Soài 4, xã Láng Lớn  vay vốn hộ nghèo đầu tư trồng 

hồ tiêu, cuộc sống gia đình đã ổn định. 

Ảnh 3 -  Gia đình chị Đào Thị Linh ở xã Láng Lớn sử dụng 

nguồn vốn vay vào nuôi dê, mang lại kinh tế cao. 

Ảnh 4 & 5 - Gia đình anh Hồ Đạo ở tổ 1, ấp Sông Soài  5, 

xã Láng Lớn, huyện Châu Đức vay vốn chương trình giải 

quyết việc làm để cải tạo vườn trồng hoa, cây cảnh, mỗi 

năm thu tới cả trăm triệu đồng.

Ảnh 6 - Nguồn vốn ưu đãi được NHCSXH huyện Châu 

Đức giải ngân kịp thời cho bà con dân nghèo xã Láng Lớn.

6

Cuộc sống của người dân thực sự đổi thay, nhiều 
hộ nghèo có thêm động lực phát triển kinh tế, 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 nguồn vốn vay 
ưu đãi được phản ánh trong phóng sự ảnh dưới đây 
(THANH NHÀN thực hiện).  
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Vay được vốn hộ nghèo, gia đình anh Trần 
Lộc ở thôn Bến Điệp, xã đảo Long Sơn, thành 
phố Vũng Tàu đầu tư vào nuôi hàu và ngao

Mô hình nuôi ngao trong khu rừng đước ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 
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Những ao nuôi cá ở xã đảo Long Sơn được 
quy hoạch có sự đóng góp từ nguồn vốn vay 
ưu đãi

Những khu rừng đước được người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng và tới 
đây sẽ mạnh dạn vay vốn từ NHCSXH để cải tạo thành khu nuôi trồng thủy sản

Người nghèo ở Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng 
nguồn vốn ưu đãi nuôi cá lồng bè
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Những “trợ thủ”             
đưa vốn đến trúng đích

QUẢN LÝ TỐT NGUỒN VỐN
Ông Mai Chí Toại - Chủ tịch Hội Nông 

dân xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, 
thông tin: Hội Nông dân xã đang có 22 Tổ 
tiết kiệm và vay vốn, hiện có dư nợ đến 18 
tỷ đồng với hơn 1.100 hộ vay. Thời gian 
qua, các Tổ tiết kiệm và vay vốn luôn làm 
tốt vai trò của mình trong công tác hỗ 
trợ, quản lý đồng vốn của các thành viên, 
giúp cho nợ quá hạn giảm chỉ còn 0,28%. 
Bên cạnh đó, các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và 
vay vốn trong xã còn thường xuyên đến 
từng gia đình hội viên động viên, chia sẻ 
kinh nghiệm và hỗ trợ họ trong quá trình 
sản xuất đạt hiệu quả.

“Ngoài việc thường xuyên theo sát quá 
trình sản xuất của từng thành viên, Tổ tiết 
kiệm và vay vốn ấp còn tạo động lực rất 
lớn cho hộ vay phát triển sản xuất. Sau khi 
được tổ giới thiệu đi tham quan, những 
mô hình làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế 
cao và trực tiếp tham gia các lớp tập huấn 
về kỹ thuật trồng trọt, tôi đã mạnh dạn 
chuyển đổi 3.000m2 đất lúa sang trồng 
cam sành và nuôi thêm lợn sinh sản. Từ 
đó, giúp gia tăng thu nhập, cải thiện đời 
sống gia đình, trung bình mỗi năm gia 
đình tôi thu lợi nhuận trên 100 triệu đồng”, 
bà Nguyễn Thị Út ngụ tại ấp 9B, xã Vị Bình, 
huyện Vị Thủy cho hay. Chia sẻ với chúng 
tôi, ông Lê Văn Nắm - Chủ tịch Hội Nông 
dân xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ cho 
biết, Hội Nông dân xã hiện có 11 Tổ tiết 
kiệm và vay vốn với trên 1.000 hội viên. 
Không chỉ tham gia thực hiện công tác 
quản lý nguồn vốn tốt, nhiều Tổ trưởng Tổ 
tiết kiệm và vay vốn đã đi đầu trong phong 
trào phát triển kinh tế gia đình.

NHIỀU CÁCH LÀM HAY
Ông Trịnh Minh Cảnh - Chủ tịch UBND 

xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ cho rằng: 
Các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn giữ 
vai trò quan trọng trong công tác giảm 
nghèo, giúp xã hoàn thành chỉ tiêu thoát 
nghèo theo kế hoạch được giao. Đầu 
năm 2016, toàn xã còn 510 hộ nghèo và 
46 hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn mới. 
Do đó, đến hết năm 2016, địa phương 
tích cực phối hợp NHCSXH và tổ chức 
hội, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ cho các hộ 
nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, 
góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm từ 2 
- 3% hộ nghèo trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Nữ - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 
và vay vốn ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy 
bộc bạch:  “Tôi được bầu làm Tổ trưởng Tổ 
tiết kiệm và vay vốn từ tháng 8/2013 đến 
nay. Thời gian đầu, tôi tiếp nhận 39 hộ, trong 
đó một nửa là hộ nghèo. Trước thực trạng 
đó, với sự hỗ trợ vốn của NHCSXH, thông 
qua các buổi sinh hoạt tổ, bản thân tôi cùng 
các hội, đoàn thể chọn những mô hình làm 
ăn có hiệu quả và phù hợp với điều kiện của 
từng hộ để giới thiệu hội viên làm theo”.

Còn tại Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp 9B, xã 
Vị Bình, huyện Vị Thủy, tổ đã chọn những 
mô hình làm ăn đạt lợi nhuận cao để định 
hướng cho các hội viên khác làm theo. 
Đồng thời Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp 9B đã 
trực tiếp đi kiểm tra đối với các hộ vay và kịp 
thời báo cáo những trường hợp sử dụng 
vốn sai mục đích. Nhờ đó, không chỉ giúp 
quản lý tốt nguồn vốn ủy thác mà còn góp 
phần tạo động lực cho nhiều hội viên nữ 
ở nông thôn thoát nghèo và vươn lên làm 
giàu chính đáng.

Bài và ảnh NGỌC QUYÊN

Hiện, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa 
bàn tỉnh Hậu Giang nhận ủy thác quản lý 
gần 2.300 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với gần 
98.800 hộ vay vốn tại 76 xã, phường, thị trấn. 
Việc quản lý chặt nguồn vốn của các Tổ tiết 
kiệm và vay vốn đã góp phần quan trọng 
giúp NHCSXH hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao”, ông Nguyễn Thanh Triều - Giám đốc 
NHCSXH tỉnh Hậu Giang thông tin.

Nhờ sự tích cực của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhiều nông dân nghèo ở Hậu Giang đã làm 
giàu với mô hình sản xuất hiệu quả

Thời gian qua, các Tổ tiết kiệm và 
vay vốn thực sự là những “trợ thủ” đắc 
lực, góp phần tích cực cho công tác 
quản lý tốt nguồn vốn ủy thác và công 
tác giảm nghèo bền vững ở nhiều địa 
phương trong tỉnh Hậu Giang.
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HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN 
Thành cổ Quảng Trị - sông Thạch Hãn đã đi sâu vào ký ức của bao thế hệ bởi chịu sự khốc liệt và tàn phá của chiến 

tranh không nơi đâu so sánh được. Đất và người nơi đây vẫn hồi sinh một cách kỳ lạ trong bao nghĩa tình sâu nặng, trở 
thành miền tri ân hoài niệm cho bao thế hệ con người Việt Nam. Nhằm tôn vinh những chiến công của quân và dân ta 
trong cuộc chiến đấu kiên cường anh dũng bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị mùa hè năm 1972, trong những ngày 
tháng 7 lịch sử, Công đoàn NHCSXH đã hỗ trợ kinh phí cho Trại sáng tác điêu khắc “Thành cổ Quảng Trị - Bất tử và hồi 
sinh”, đồng thời triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực. 

Nhân dịp kỉ niệm 69 năm ngày TBLS, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trương Thị Mai, 
Ủy viên Bộ Chính trị  - Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng Đoàn công tác của NHCSXH thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trại sáng tác điêu khắc 
đá Thành cổ Quảng Trị thực 
hiện tại Khu di tích quốc gia 
đặc biệt Thành cổ Quảng 
Trị thuộc thị xã Quảng Trị 
nhằm tôn vinh những chiến 
công của quân và dân ta 
trong cuộc chiến đấu 81 
ngày đêm bảo vệ Thành cổ 
và thị xã Quảng Trị mùa hè 
năm 1972.

Trong số 60 tác phẩm 
tham gia, Trại sáng tác điêu 
khắc Thành cổ đã chọn 
được 22 tác phẩm của 22 
tác giả ưu tú. Có rất nhiều 
tác giả là những nhà điêu 
khắc nổi tiếng trên toàn 
quốc. Mỗi người, một ý 
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Lễ thả  đèn hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn

Lễ cắt băng khánh thành Vườn tượng 
điêu khắc Thành cổ Quảng Trị

tưởng nhưng tựu chung là muốn 
chuyển tải thông điệp về chiến tranh 
- hòa bình, sự sống - cái chết và bất 
tử - hồi sinh; đồng thời là một thông 
điệp gửi đến cho muôn đời thế hệ sau 
về sự tri ân, những giá trị cao cả của 
sự hy sinh, về đạo lý uống nước nhớ 
nguồn, nhắc nhở con người hãy biết 

quý trọng hòa bình và giữ gìn độc lập, 
tự do, hòa bình, hữu nghị”.

Đây là việc làm có ý nghĩa chính 
trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể 
hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 
của những người đang sống đối với 
những Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc 
lập, thống nhất của Tổ quốc.

Những tác phẩm điêu khắc tham dự 
Trại sáng tác vừa mang tính khái quát, 
vừa mang tính hiện thực, thấm đẫm 
giá trị nhân văn, phản ánh sâu sắc 
tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, 
bất khuất, hào hùng và sự hy sinh anh 
dũng của quân và dân ta trong 81 
ngày đêm của “Mùa hè đỏ lửa” năm 

1972. Những tác phẩm điêu 
khắc vừa mang tính nghệ thuật 
vừa mang tính giáo dục, có tác 
động tích cực tới con người và 
xã hội. 

Trong những năm qua, cùng 
với việc thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị được Đảng và Nhà 
nước giao, cán bộ, viên chức và 
người lao động NHCSXH đã tích 
cực tham gia các hoạt động xã 
hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, 
giúp đỡ người nghèo và các đối 
tượng chính sách trên khắp cả 
nước, thể hiện tinh thần trách 
nhiệm đối với cộng đồng, xã 
hội và tri ân với người có công 
với nước. 
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Trại sáng tác điêu khắc “Thành cổ Quảng Trị - 
Bất tử và hồi sinh” do NHCSXH phối hợp với tỉnh 
Quảng Trị tổ chức, nhằm tôn vinh chiến công của 
quân và dân ta trong cuộc chiến 81 ngày đêm 
bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị  năm 1972

Tác phẩm “Kết quả chiến thắng” nằm trong khuôn 
viên Thành cổ nói lên ý nghĩa lớn lao của chiến dịch 
71 ngày đêm bảo vệ Thành cổ, góp phần vào việc ký 
kết Hiệp định Paris năm 1973 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp nhận nguồn tài trợ 
từ NHCSXH cho Trại sáng tác điêu khắc Thành cổ 
Quảng Trị 
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Tác phẩm “Quyết Tử” thể hiện người chiến sỹ giải phóng ở tư thế xốc tới xông pha trong 
chiến đấu giải phóng và giữ vững Thành cổ Quảng Trị 
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Sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể khắc phục được những hậu quả mà đợt mưa lũ vừa gây ra trên dải đất miền Trung. 
Sự động viên, chia sẻ của cộng đồng, người dân cả nước sẽ là những “liều thuốc” tinh thần đầy giá trị, góp phần giúp bà 
con vùng rốn lũ nguôi ngoai những đau thương và sớm vượt qua khó khăn hiện tại để ổn định cuộc sống.

SAU CƠN LŨ DỮ
Ngay sau cơn lũ tràn qua tỉnh Quảng 

Bình, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn 
Lý cùng Đoàn công tác NHCSXH đã 
thay mặt CBVCLĐ trong toàn hệ thống 
NHCSXH có mặt tại huyện Tuyên Hoá 
và thị xã Ba Đồn kịp thời thăm hỏi, 
động viên cũng như trao tận tay 600 
suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn 
đồng tới các hộ gia đình bị thiệt hại, 
đang gặp khó khăn trên địa bàn. Bên 
cạnh đó, đối với các gia đình có thân 
nhân bị chết do lũ cuốn, Công đoàn 
NHCSXH hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

“Đây là cơn lũ lịch sử. Nước vô mau 
quá, gia đình trở tay không kịp. May 

mắn là khi nước lên, bà con trong xóm 
thay nhau tới giúp đưa cả nhà lên ngồi 
sát nóc nhà, nếu không thì khổ nữa...”, 
bà Đinh Thị Tiến ở xóm 2, thôn Vĩnh 
Lộc, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn chia 
sẻ với chúng tôi với nét mặt vẫn chưa 
hết bàng hoàng. Gia đình bà Tiến 
thuộc diện hộ nghèo của địa phương, 
được NHCSXH cho vay 30 triệu đồng 
để đầu tư nuôi lợn và gia cầm. Những 
tưởng vụ thu hoạch trứng và xuất lứa 
lợn tới sẽ giúp gia đình có thêm vốn 
để mở rộng chăn nuôi thì nay cơn lũ 
qua đã cướp đi kế sinh nhai vốn dĩ ít ỏi 
của gia đình bà Tiến.

Tương tự như một số xã của thị xã Ba 

Đồn, huyện Tuyên Hóa là địa phương 
của tỉnh Quảng Bình cũng chịu thiệt 
hại năng nề trong mưa lũ. Mưa lũ vừa 
qua đã khiến cho gần 10.000 nhà dân 
ở Tuyên Hóa bị ngập; hơn 20 nhà bị 
sập; trên 40 điểm trường bị ngập; 
hơn 10 chiếc thuyền bị trôi và mất 
tích... Theo thống kê sơ bộ, có gần 
800 con gia súc, hơn 46 nghìn con gia 
cầm bị lũ làm chết, cuốn trôi... Ngoài 
ra, lũ lụt còn gây thiệt hại hàng trăm 
hec-ta diện tích lúa và hoa màu các 
loại; 39ha diện tích nuôi trồng thủy 
sản, 16 lồng cá bị trôi; gần 680 tấn 
lương thực bị ngập, hư hỏng.

Tận mắt chứng kiến khung cảnh nơi 

Cơn lũ đi qua, 
tình người ở lại
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cơn lũ vừa qua mới càng thấm thía 
câu nói: “Nhất thủy, nhì hỏa”. Khi lũ tới 
sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, 
mọi sinh hoạt của người dân bị đảo 

lộn, hệ thống giao thông gián đoạn, 
điện nước bị cắt. Nhiều thôn xóm bị 
cô lập...

Trước những băn khoăn, lo lắng 
của người dân, đặc biệt là hộ dân vay 
vốn từ NHCSXH, Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Văn Lý cho biết: “Để chủ động 
khắc phục hậu quả do thiên tai, Tổng 
Giám đốc NHCSXH đã có Công điện 
yêu cầu chi nhánh NHCSXH các tỉnh, 
thành phố chủ động phối hợp với 
chính quyền, các tổ chức hội, đoàn 
thể tại địa phương và đối tượng vay 
vốn nắm bắt kịp thời những thiệt hại 
do thiên tai gây ra, căn cứ vào mức độ 
thiệt hại của từng khoản vay, NHCSXH 
và các đơn vị có liên quan hướng dẫn 
khách hàng lập hồ sơ và thực hiện 
đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định. 

Ngoài ra, NHCSXH sẽ tiếp tục xem 
xét nhu cầu của bà con để cho vay 
bổ sung, cho vay mới, giúp bà con có 
nguồn vốn kịp thời duy trì SXKD, ổn 

định đời sống”.
ẤM TÌNH NGƯỜI SAU CƠN LŨ
Là một trong nhiều hộ của xã Cẩm 

Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 
được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH để 
phát triển sản xuất, chăn nuôi, ông 
Đình Khanh ở thôn 7, xã Cẩm Quan 
không giấu nổi nỗi buồn, tâm sự với 
chúng tôi: “Trôi hết rồi chú ơi. Gà lợn, 
lúa gạo, đồ đạc trôi sạch rồi. Mấy năm 
trước đều xả lũ nhưng có ngập sâu và 
ngâm lâu thế này đâu. Cứ nghĩ chỉ lũ 
nhỏ như các đợt trước nên chúng tôi 
trở tay không kịp”. 

Năm 2014, được NHCSXH huyện 
cho vay 30 triệu đồng vốn chương 
trình hộ nghèo, gia đình ông Khanh 
đã sử dụng toàn bộ tiền vay để đầu 
tư mua bò và phân bón để trồng lúa. 

“Nếu theo kế hoạch thì thu hoạch vụ 
lúa này cùng với số tiền bán bê, gia 
đình tôi có thể hoàn trả nợ gốc trước 
hạn cho ngân hàng, nhưng lũ tới thế 

này thì cuộc sống tới đây sẽ thêm 
nhiều khó khăn hơn”, ông Khanh thở 
dài.

Không chỉ riêng gia đình ông 
Khanh, tài sản của nhiều hộ dân trong 
vùng cũng bất ngờ bị nước lũ cuốn 
trôi. Để giữ lại mạng sống, người dân 
chỉ biết vội vàng chạy đến những 
nơi cao nhất trốn, trèo lên mái nhà..., 
bất lực chứng kiến trâu, bò, lợn, gà, 
những tài sản tích cóp cả đời mới có 
đã trôi theo dòng nước lũ. Trao đổi 
với Đoàn công tác, bà Nguyễn Thị 
Bảo Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện 
Cẩm Xuyên kiêm Trưởng Ban đại điện 
HĐQT NHCSXH huyện cho biết: Toàn 
huyện có 6 xã bị ngập lụt, trong đó 
xã Cẩm Quan và Cẩm Duệ bị thiệt 
hại khá nặng về người và tài sản. Cụ 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa 
(Quảng Bình)
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thể, xã Cẩm Quan có 1 
người chết, gần 300 hộ 
dân bị ngập sâu; hàng 
nghìn gia súc, gia cầm 
và một số công trình 
xây dựng khác bị cuốn 
trôi, hư hỏng; xã Cẩm 
Duệ có 732 hộ bị ngập, 
hơn 500 con gà, vịt bị 
chết, nhiều héc-ta lúa 
bị mất trắng,...

Thăm hỏi, động viên 
và trao 100 suất quà 
hỗ trợ, mỗi suất 500 
nghìn đồng cho bà 
con vùng lũ xã Cẩm 
Quân và Cẩm Duệ, 
Phó Tổng Giám đốc 
NHCSXH Võ Minh 
Hiệp chia sẻ, món quà 
không lớn nhưng thể 
hiện nghĩa tình, tấm 
lòng của CBVCNLĐ  
NHCSXH với đồng bào 
trong khó khăn, hoạn nạn; đồng thời 
mong muốn các hộ gia đình nỗ lực, 
cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục 
chủ động ứng phó với cơn bão số 7 
sắp đổ bộ vào đất liền.

Cùng với Cẩm Xuyên, các gia đình 
đang gặp khó khăn do mưa lũ vừa 

qua gây ra tại huyện Lộc Hà, Hương 
Khê, Vũ Quang và Đức Thọ cũng 
được NHCSXH hỗ trợ hơn 500 suất 
quà. Đối với các hộ gia đình có 
thân nhân bị đuối nước, Công đoàn 
NHCSXH hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh, 
Lưu Văn Minh thông tin: Những 

ngày qua, Đoàn công tác của chi 
nhánh liên tục trực tiếp xuống cơ 
sở, trước mắt, đơn vị chia sẻ cùng bà 
con khắc phục ban đầu. Sau đó, sẽ 
tiến hành rà soát các tổn thất, thiệt 
hại, kịp thời báo cáo NHCSXH Trung 
ương để khắc phục hậu quả.

 Về khắc phục thiệt hại vốn vay ưu 
đãi do thiên tai gây ra, 
Phó Tổng Giám đốc Võ 
Minh Hiệp khẳng định: 
NHCSXH sẽ 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).

PV  

Thay mặt CBVCLĐ hệ thống NHCSXH, Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp ân cần thăm hỏi, động viên các gia 
đình đang gặp khó khăn do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Đoàn công tác của NHCSXH trao quà hỗ trợ tới bà con vùng lũ xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình)



Số 76 + 77 www.vbsp.org.vn82

K h o ả n h  k h ắ c
Y ê u  th ư ơ n g

“Có những khoảnh khắc trong đời không bao giờ trở lại, có những khoảnh khắc dù chỉ thoáng qua nhưng mãi mãi ở trong tim, 
có những khoảnh khắc mà chỉ cần nghĩ đến là lòng bình yên, có những khoảnh khắc bình thường mà thân thương, gần gũi lắm ...” 

Tất cả những khoảnh khắc thiêng liêng, không thể xóa nhòa ấy đã được đoàn viên công đoàn ngành Ngân hàng chia sẻ, gửi gắm 
tại Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc yêu thương” do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức thời gian qua nhằm kỷ niệm 65 năm Ngày 
thành lập ngành Ngân hàng. 

Vượt qua hơn 400 tác phẩm đến từ các đơn vị trong toàn Ngành, 7 tác phẩm mang đậm màu sắc “Gia đình và Công việc” của 
đoàn viên Công đoàn NHCSXH đã được đông đảo cán bộ trong toàn Ngành trân trọng, tích cực bình chọn. Mỗi bức ảnh dường như 
đã khắc lên những nét chấm phá, tô thêm vẻ đẹp của những cán bộ tín dụng chính sách hôm nay.

Tác phẩm: “Thương con” của 
tác giả Nguyễn Việt Bắc - Trung 
tâm CNTT NHCSXH đạt giải 
Khuyến khích
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Tác phẩm: “Em chơi với bố ngoan để mẹ dạy chị học 
bài nào” của tác giả Nguyễn Lan Hương - Chi nhánh 
NHCSXH tỉnh Hòa Bình đạt giải bức ảnh đẹp tuần thứ 
Nhất

Tác phẩm: “Mẹ cũng là cô giáo của bé” của tác giả 
Đỗ Tú Quyên - Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đã đạt 
giải bức ảnh đẹp tuần thứ Nhất 

Tác phẩm: “Cả nhà cùng làm vườn” của tác giả Ngô 
Thị Nhâm - Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh
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Tác phẩm: “Cuối tuần đón Ba” của tác giả Hoàng 
Trúc Quỳnh - NHCSXH huyện Tiên Yên (Quảng Ninh)

Tác phẩm: “Niềm vui của mẹ” của tác giả Hoàng Thị 
Tuyết Mai - Chi nhánh NHCSXH Quảng Ninh

Tác phẩm: “Điểm tựa của tôi” của tác giả Hoàng 
Minh Trung - Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh
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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

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 - Tác động rõ rệt 
tới công tác an sinh xã hội

Sức sống mới trên xứ hoa Ban

Góp phần tô thắm cuộc sống đồng bào 
Sơn La

Tín dụng chính sách nơi đầu nguồn 
sông Hồng

Kênh tín dụng quan trọng trên hành 
trình giảm nghèo của Yên Bái

Ấn tượng đẹp trong lòng người nghèo

Tín dụng chính sách nhìn từ sự cố Formosa

Hành trình tạo lập cơ chế nguồn vốn 
địa phương

Tín dụng ưu đãi nơi đất đỏ  miền Đông   

Tín dụng chính sách: Kênh kết nối 
Dân - Chính - Đảng

Hộ nghèo ở Thanh Hóa an tâm trong 
ngôi nhà tránh lũ

Hướng dòng vốn đến phát triển kinh tế 
xanh 

Hướng về cội nguồn

Cơn lũ đi qua, tình người ở lại



Tổ viên thực hành tiết kiệm
gửi tiền hàng tháng để gửi vào
Ngân hàng Chính sách xã hội

theo quy ước của
Tổ tiết kiệm và vay vốn 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

DỊCH VỤ TIỀN GỬI  
DÀNH CHO TỔ VIÊN TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN

Tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn 
có thể dùng tiền gửi để:

- Trả nợ gốc, lãi cho khoản vay của mình 
tại Ngân hàng Chính sách xã hội bằng 
chuyển khoản thông qua Ban quản lý Tổ 
tiết kiệm và vay vốn hoặc trực tiếp chuyển 
khoản tại Điểm giao dịch xã, hoặc trụ sở 
Ngân hàng nơi mở tài khoản tiền gửi.

- Rút ra bằng tiền mặt.

Tất cả các Tổ viên Tổ 
tiết kiệm và vay vốn đều 

được tham gia dịch vụ tiền 
gửi Tổ viên Tổ tiết kiệm và 

vay vốn của Ngân hàng 
Chính sách xã hội

Tổ viên Tổ tiết kiệm và 
vay vốn gửi tiền tại 

Ngân hàng Chính sách xã hội 
được mở và sử dụng một tài 
khoản tiền gửi không kỳ hạn 

và được trả lãi 
hàng tháng

Website: www.vbsp.org.vn     &     www.vbsp.vn

TIẾT KIỆM ĐỂ TÍCH LŨY VỐN TỰ CÓ CHO BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH
   TIẾT KIỆM ĐỂ DÀNH DỤM NHỮNG KHOẢN THU NHỎ ĐỂ DÙNG CHO NHỮNG KHOẢN CHI LỚN HƠN

 TIẾT KIỆM ĐỂ DỰ PHÒNG RỦI RO, KHI ỐM ĐAU, NHỮNG CHI TIÊU BẤT THƯỜNG
 TIẾT KIỆM ĐỂ KHÔNG PHẢI ĐI VAY NẶNG LÃI

 HÃY TIẾT KIỆM TRƯỚC KHI TIÊU DÙNG

Tổ viên 
Tổ tiết kiệm và vay vốn 

gửi tiền mặt qua Ban quản lý 
Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc 

gửi trực tiếp tại Điểm giao dịch xã,
hoặc trụ sở Ngân hàng

nơi mở tài khoản tiền gửi
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