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LÊ MINH HƯNG
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng

Thống đốc NHNN Việt Nam

Nhân dịp năm mới 2017 và đón Xuân Đinh Dậu, 
thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân 
hàng Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân 
hàng cùng gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Theo đánh giá chung, năm 2016, kinh tế thế giới 
phục hồi còn chậm và chưa thực sự vững chắc, 
thương mại toàn cầu suy giảm, thị trường tài chính, 
tiền tệ thế giới có nhiều biến động phức tạp, kinh tế 
trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức và cũng 
là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm đầu của nhiệm kỳ 
mới; trong bối cảnh đó với sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, nền kinh tế nước ta tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng, tạo tiền đề cho sự phát 
triển của những năm tiếp theo.Với sự đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực, ngành Ngân hàng đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Trong năm qua, ngành Ngân hàng đã thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt 
nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đặt ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tăng trưởng tín dụng phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực 
ưu tiên, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; mặt bằng lãi suất được giữ ổn định hỗ trợ 
sản xuất kinh doanh; tỷ giá, thị trường ngoại tệ và thị trường vàng ổn định; triển khai quyết 
liệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo đúng mục tiêu và lộ trình đã 
đề ra; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh 
thuận lợi cho doanh nghiệp. Những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành Ngân hàng đã 
được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng đã chung sức 
đồng lòng, chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ngân 
hàng năm 2016.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng với mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế 
- xã hội và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình 
tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Ngân hàng là rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, 
nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tôi hy vọng và tin tưởng toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy những kết quả 
đạt được, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, chủ động, 
sáng tạo và quyết liệt hơn nữa, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm 
của toàn Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo.

Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
    Thân ái

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM



  

M ột mùa Xuân mới lại về. Mùa Xuân cho ta nhiều 
dự cảm về một tương lai tốt đẹp. Mùa Xuân của 
tuổi 15 xây dựng và trưởng thành, đồng hành cùng 

người nghèo, vượt qua bao gian khó, đem lại ấm no và sự 
hạnh phúc.

Nhìn lại năm Bính Thân 2016 - một năm đất nước ta nói 
chung, NHCSXH nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những 
khó khăn của tình hình kinh tế trong nước và thế giới với 
nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro; một năm thiên 
tai hoành hành cướp đi bao thành quả của người dân trong cả 
nước. Vượt lên mọi thách thức, không chỉ có quyết tâm chính 
trị mà bằng sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, 
đồng lòng của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động. 
NHCSXH hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ 
giao, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2017 đã tới, cùng đất nước, NHCSXH vững tin bước 
tiếp trên con đường hội nhập và phát triển; đổi mới với tư duy 
mới, cao hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, quyết liệt và hiệu 
quả hơn. Những thành quả sau 15 năm xây dựng và phát 
triển sẽ là nền tảng để NHCSXH vững bước đi lên với nhiều 
thắng lợi mới. Kỳ vọng những điều tốt đẹp từ mùa Xuân, nhất 
định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại, đánh dấu 
mốc son Đinh Dậu 2017 bằng nhiều thành tựu to lớn !

  Xuân mang niềm vui tới cho tuổi 15 tràn đầy ước vọng...
 

Xuân mang niềm vui tới…
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Thực hiện hiệu quả chính sách giảm 

nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với 
các địa phương về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017. Và để triển khai 
nhiệm vụ này theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, với kết quả đạt được trong năm 2016, NHCSXH đã chuẩn bị mọi 
nguồn lực để phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách được hiệu quả nhất.

‘‘

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 2016 
còn 8,5%

Năm 2016 vừa đi qua mang theo 
những kết quả tích cực, sự kỳ vọng 
mới cho nền kinh tế - xã hội đất nước. 
Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 
kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
Nhìn lại năm qua có thể thấy, mặc dù 
nền kinh tế nước ta gặp rất nhiều khó 
khăn, thách thức nhưng với sự đổi mới 

mạnh mẽ của Chính phủ, sự nỗ lực của 
các cấp các ngành, các doanh nghiệp 
và người dân, chúng ta đã vượt qua 
những khó khăn và thu được nhiều kết 
quả tích cực.

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, thảo luận các 
giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
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phương triển khai nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội năm 2017, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã nêu 10 kết quả 
nổi bật của năm 2016 như: Kinh tế vĩ 
mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn cơ 
bản được bảo đảm; Tăng trưởng kinh 
tế khá với GDP tăng 6,21%, CPI tăng 
4,74%; Dự trữ ngoại hối đạt 41 tỷ USD, 
cao nhất từ trước đến nay; Thu ngân 
sách Nhà nước đạt mục tiêu đề ra; Tổng 
đầu tư toàn xã hội 33% GDP; Xuất khẩu 
tăng 8,6%, xuất siêu 2,68 tỷ USD.

Bên cạnh những chỉ số vĩ mô, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh 
các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ 
lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 
còn khoảng 8,5%. Tạo việc làm cho trên 
1,6 triệu lao động. Tỷ lệ tham gia bảo 
hiểm y tế lần đầu tiên đạt trên 81%... 
Trong công tác an sinh xã hội, lĩnh vực 
giảm nghèo có sự đóng góp tích cực 
từ nguồn vốn của NHCSXH. Năm 2016, 
mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, 
Chính phủ và các Bộ, ngành đã quan 
tâm, tìm các giải pháp tạo lập nguồn 
lực tài chính để NHCSXH cho vay người 
nghèo và các đối tuợng chính sách 
trên toàn quốc, đặc biệt tập trung vốn 
cho các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, 
hộ cận nghèo cao (vùng Tây Bắc, Tây 
Nguyên, Tây Nam bộ). Tổng dư nợ các 
chương trình tín dụng chính sách đến 
31/12/2016 đạt 157.372 tỷ đồng, tăng 
14.844 tỷ đồng so với thực hiện cuối 
năm 2015, với trên 6.784 nghìn hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 
chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư 
nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế 
hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 
140.928 tỷ đồng, tăng 12.813 tỷ đồng, 
hoàn thành 100% kế hoạch.

Việc nâng cao chất lượng tín dụng 
luôn được NHCSXH quan tâm, coi 
trọng. Nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 
tỷ lệ 0,75% tổng dư nợ.

NHCSXH cũng đã tích cực tham mưu 
Ban, Bộ ngành; chỉ đạo các chi nhánh 
tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương triển khai 
thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg 
ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ 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. Đến nay, Tỉnh ủy/Thành ủy, UBND 
của 63 tỉnh, thành phố đã ban hành 
các văn bản chỉ đạo việc triển khai, 
thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Kế 
hoạch triên khai của Thủ tướng Chính 
phủ xuống cấp cơ sở.

Cần tạo lập nguồn vốn ổn định để 
cho vay các chương trình tín dụng 
chính sách

Về nhiệm vụ năm 2017, chỉ tạo tại Hội 
nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: 
các ngành, các cấp phải nỗ lực phấn 
đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 
2017 là 6,7%; đi liền với đó là tập trung 
tháo gỡ khó khăn cho SXKD, tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp 
cận tín dụng; thúc đẩy mạnh mẽ hơn 
nữa cải cách hành chính,... không theo 
đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi 
giá; phải thực hiện tăng trưởng bền 
vững. Tiếp tục đẩy mạnh, khuyến khích 
khởi nghiệp; thúc đẩy ứng dụng khoa 
học, kỹ thuật; phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao. “Các Bộ, ngành, đặc 
biệt là các địa phương cần tiếp tục tập 
trung chỉ đạo các biện pháp nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần mọi mặt 
của người dân. Trong đó phải thực hiện 
tốt chính sách người có công, phấn đấu 
mức sống của gia đình người có công 
bằng hoặc hơn mức bình quân trên 
địa bàn; thực hiện hiệu quả chính sách 
giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa 
chiều...”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
nhấn mạnh.

Theo Nghị quyết số 23/2016/QH14 về 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2017 cũng đặt ra một trong các nhiệm 
vụ trọng tâm là phải thực hiện hiệu quả 
chính sách giảm nghèo bền vững theo 
chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị quyết 
số 76/2013/QH13 và các chương trình 
mục tiêu về an sinh xã hội.

Đồng tình với các chỉ đạo của Quốc 
hội, Chính phủ, ở góc độ địa phương, 
ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 
2017, tỉnh Thanh Hóa cũng chọn giảm 
nghèo nhanh và bền vững là 1 trong 
5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển 
khai thực hiện, với mục tiêu giảm tỷ 
lệ hộ nghèo từ 2,5% trở lên. Để thực 
hiện được mục tiêu giảm nghèo, tỉnh 
đang tập trung chỉ đạo điều tra, khảo 

sát, phân tích nguyên nhân nghèo và 
mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội 
cơ bản đến từng hộ nghèo để có giải 
pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp. 
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng đề nghị, 
Chính phủ chỉ đạo Bộ LĐTB&XH sớm 
hoàn thiện để chuyển giao phần mềm 
quản lý cơ sở dữ liệu về hộ nghèo cho 
các địa phương triển khai thực hiện. 
Đồng thời, kiến nghị Chính phủ tăng 
thêm vốn cho NHCSXH để đáp ứng tốt 
hơn nữa nhu cầu vay vốn của người 
nghèo, người dân vùng khó khăn đầu 
tư SXKD...

Trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội và mục tiêu giảm nghèo 
của Chính phủ, NHCSXH đã đưa ra 
phương hướng, nhiệm vụ trong thực 
hiện các chương trình tín dụng chính 
sách năm 2017. Theo đó, phấn đấu 
hoàn thành 100% kế hoạch tăng 
trưởng tín dụng được Thủ tướng 
Chính phủ giao. Nguồn vốn tín dụng 
ưu đãi dự kiến tập trung chủ yếu cho 
vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo và các đối tượng chính 
sách; ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho 
vùng đồng bào DTTS, huyện nghèo, 
xã nghèo, xã biên giới; xã , thôn, bản 
đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang 
ven biển, hải đảo, các vùng khó khăn 
thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, 
Tây Nam Bộ và triển khai cho vay các 
đối tượng chính sách theo các chính 
sách tín dụng mới ban hành.

Đồng thời, NHCSXH đẩy mạnh tham 
mưu cho các Ban, Bộ ngành và các 
cấp ủy, chính quyền địa phương các 
cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 
22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với tín dụng chính sách xã 
hội. Bám sát mục tiêu, giải pháp của 
Chính phủ trong năm 2017 về thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững, xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 
và chính sách về bảo đảm an sinh xã 
hội của Đảng, Nhà nước, NHCSXH 
phấn đấu triển khai hoàn thành các 
nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ 
giao, giải ngân vốn tín dụng chính 
sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, 
không ngừng củng cố, nâng cao chất 
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lượng tín dụng các chương trình tín 
dụng chính sách.

Tuy nhiên, để tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc trong việc xây dựng 
cơ chế tạo lập nguồn vốn theo hướng 
ổn định và bền vững, NHCSXH đề nghị 
các Bộ, ngành xem xét, trình Thủ tướng 

Chính phủ bố trí cấp bổ sung vốn điều 
lệ hàng năm cho NHCSXH theo quy 
định tại Chiến lược phát triển NHCSXH 
giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. Tạo điều 
kiện cho NHCSXH được tiếp cận với 
các dự án vay vốn ODA có mục tiêu dự 

án liên quan tới các chương trình tín 
dụng chính sách xã hội mà NHCSXH 
đang thực hiện như: giảm nghèo, bảo 
vệ môi trường, tài chính vi mô... để tạo 
lập nguồn vốn lãi suất thấp, ổn định 
lâu dài.

Bài và ảnh ĐỨC NGHIÊM

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%

Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP

Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 - 1,5%, 
riêng các huyện nghèo giảm 4%

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%
Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 - 57%, trong đó tỷ lệ lao động qua 
đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ đạt 22,5%

Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường (không tính giường 
trạm y tế xã)

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%
Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý 
nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 87%

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%
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“Cao Bằng và kỳ vọng trở 
thành hình mẫu kinh tế xanh”
Chúng tôi đến huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vào một ngày cuối đông khi những giọt nắng chiều rơi xuống dòng sông 

Gâm lấp lánh, bàng bạc, uốn mình quanh những triền núi trập trùng, tít tắp, vời vợi. Nắng nhẹ không vơi bớt giá lạnh nhưng 
cũng đủ làm chiều đông vùng cao nồng nàn hơn. Và lòng người thêm ấm áp khi đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
cùng Đoàn công tác Chính phủ vượt qua một cung đường dài đằng đẵng đến mảnh đất vùng biên thăm và trao quà Tết cho 
đồng bào các dân tộc, đặc biệt là có những gợi mở, chỉ đạo cũng như quyết sách làm lực đẩy cho kinh tế tỉnh trước thềm 
năm mới Đinh Dậu.

Bảo Lâm thuộc huyện đặc biệt 
khó khăn trong 64 huyện 
nghèo của cả nước mà như Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đúc kết “4 
nhất”: đông đồng bào dân tộc nhất, 
nghèo nhất, xa xôi nhất, hẻo lánh nhất 
của cả nước. Vậy mà xã Lý Bôn lại còn 
là một xã khó khăn của huyện. Đây là 
xã cuối cùng của huyện chưa có trụ sở. 
803/1049 hộ của xã chưa có điện, thu 

nhập bình quân đầu người đặt ra cho 
năm 2017 mới chỉ là 11 triệu đồng/
người, bằng nửa thu nhập bình quân 
đầu người của tỉnh Cao Bằng. Và cái 
đói đâu đó vẫn còn trong những nếp 
nhà của xã mỗi dịp đông hết, Tết đến 
với nhu cầu cứu đói 87 hộ, 329 nhân 
khẩu. Trong Tết Đinh Dậu có 241 hộ, 
tương đương 1.116 nhân khẩu cần cứu 
đói giáp hạt.

Cùng bởi vậy, niềm trăn trở của Thủ 
tướng là chỉ đạo xã và huyện không 
được để người nào đứt bữa khó khăn 
trong dịp Tết. “Các đồng chí phải kiểm 
tra, đừng để huyện ủy, UBND huyện 
ăn Tết ấm cúng, còn người dân thì chỗ 
này, chỗ khác khó khăn. Đồng chí Bí thư 
phải sâu sát, chứ không chỉ ở trung tâm 
xã, cử anh em cán bộ trực tiếp xuống 
xem đồng bào đón Tết ra sao”, Thủ 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp kiểm tra các thông tin liên quan đến các chương trình tín dụng chính sách xã hội, hộ vay vốn trên địa 
bàn xã Lý Bôn được NHCSXH niêm yết công khai tại Điểm giao dịch xã
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tướng nói và cho biết sẵn sàng hỗ trợ 
gạo cho huyện để lo Tết cho người dân.

Dù là Lý Bôn vẫn còn tới 34% hộ 
nghèo và huyện Bảo Lâm tỷ lệ hộ 
nghèo đa chiều còn lớn, trên 60%, nếu 
tính cả hộ cận nghèo là hơn 70%, song 
bức tranh kinh tế của Bảo Lâm trong 
những năm gần đây đã có nhiều khởi 
sắc. Những con đường giao thông ngày 
thêm rộng mở nối gần hơn Cao Bằng 
với miền xuôi cũng như thông thương 
với nước bạn đang giúp Bảo Lâm khơi 
dậy những tiềm năng kinh tế của huyện 
như khai thác khoáng sản có giá trị cao: 
Ăntimon; quặng Barits - Chì kẽm. Các 
nhà máy đi vào khai thác và chế biến đã 
và đang tạo công ăn việc làm cho nhiều 
lao động, góp phần giảm nghèo cho 
nhân dân trên địa bàn huyện.

Tín dụng chính sách của Chính phủ 
đã được “phủ” đến từng thôn, bản đang 
góp thêm ấm no cho một huyện có tới 
99% (trong tổng dân số 59.000 người) 
là đồng bào dân tộc Mông, Tày, Nùng, 
Dao, Sán Chỉ như Bảo Lâm. Đích thân 
Thủ tướng trong chuyến thăm lần này 
đã thị sát chất lượng hoạt động của tín 
dụng chính sách, trong đó có việc kiểm 
tra thực tế tại xã Lý Bôn về việc công 
khai các chương trình vay vốn, thủ tục 
vay vốn hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách của NHCSXH. “Việc thực hiện 
công khai chính sách và thực thi tín 

dụng chính sách trong những năm qua 
theo chủ trương của Chính phủ chuyển 
từ cấp cho không sang cho vay ưu đãi là 
phù hợp với hiệu quả hết sức ấn tượng. 
Tại huyện Bảo Lâm, trên 209 tỷ đồng đã 
đến với 8.031 hộ vay, hỗ trợ bà con chăn 
nuôi, ổn định cuộc sống, bám đất, bám 
làng”, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương 
Quyết Thắng cho biết.

Riêng xã Lý Bôn, gần 21 tỷ đồng vốn 
chính sách đã cho trên 749 hộ dân vay, 
chiếm gần 70% số hộ trong xã. Trong 
đó, cho vay hộ nghèo là 456 hộ; hộ cận 
nghèo 145 hô; còn lại là hộ vay của các 
chương trình tín dụng khác. Nhờ vốn 
chính sách mà cuối năm 2016 đã có 68 
hộ trong xã xin rút khỏi danh sách hộ 
nghèo - con số mà cấp uỷ, chính quyền 
nơi đây bao năm mơ ước nay đã tìm 
được hướng mở.

Nhìn lại hiệu ứng các chương trình 
tín dụng của NHCSXH tại huyện Bảo 
Lâm cho thấy trong năm 2016 đã có 
1.780 lượt hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách được vay vốn, giúp 834 hộ 
thoát nghèo và cận nghèo; thu hút 216 
người lao động có việc làm; 189 HSSV 
có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; 
xây dựng mới và cải tạo sửa chữa 274 
công trình cung cấp nước sạch và vệ 
sinh môi trường ở nông thôn; 44 hộ 
được vay vốn sửa chữa và xây mới nhà 
theo Quyết định 33 của Chính phủ,...

Nói chuyện cũng như trực tiếp tìm 
hiểu, chứng kiến cuộc sống của người 
dân Bảo Lâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc cho rằng, mặc dù “cuộc sống của bà 
con khá hơn, cơ sở hạ tầng tốt hơn, con 
em được học hành nhiều hơn” nhưng 
đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất 
vả. “Vậy với địa bàn 4 cái khó, là nghèo 
nhất, xa xôi nhất, hẻo lánh nhất và có 
đồng bào dân tộc đông nhất thì chúng 
ta phải làm gì?”, Thủ tướng đặt vấn đề 
và đề nghị lãnh đạo địa phương phải 
chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công 
tác xóa đói, giảm nghèo. Huyện, xã bàn 
chủ trương, biện pháp để giúp bà con 
có cuộc sống ấm no, thoát nghèo, trong 
đó tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi. 
Càng làm nông dân thời đại mới, càng 
phải học tập, nghiên cứu để làm ra sản 
phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt.

Đặc biệt, với một địa bàn biên giới, 
hẻo lánh, “Lúa ở đây chưa phải có năng 
suất cao nhưng giúp bà con trang trải 
cuộc sống hằng ngày. Lúa ở đây như 
lương cơ bản của công chức. Lúa ở 
đồng bằng thì không đặt vấn đề lớn 
nhưng ở đây, hẻo lánh thế này thì bữa 
cơm hằng ngày rất quan trọng”, Thủ 
tướng lưu ý.

“Quan trọng hơn bên cạnh sự hỗ trợ 
của Nhà nước, trong đó có nguồn vốn 
cho vay ưu đãi từ NHCSXH, từng hộ 
dân phải có tinh thần tự lực, tự cường, 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, Thủ tướng mong muốn Cao Bằng sẽ trở thành một trong những địa phương có hình mẫu 
vượt khó vươn lên thoát nghèo của cả nước
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vươn lên thoát nghèo”, Thủ tướng 
nhấn mạnh.

***
Những tâm tư, trăn trở về chính sách 

giảm nghèo, phát triển kinh tế bền 
vững của xã Lý Bôn, cũng như của tỉnh 
Cao Bằng được Thủ tướng thêm một 
lần nữa nhấn mạnh trong buổi làm việc 
với lãnh đạo chủ chốt tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh 
Hoàng Xuân Ánh cho biết. Năm 2016, 
tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 
6,13%; GDP bình quân đầu người đạt 
20,97 triệu đồng; tổng sản lượng lương 
thực có hạt đạt 261,4 nghìn tấn; tổng 
thu ngân sách trên địa bàn 1.386,4 tỷ 
đồng. Văn hóa - xã hội được quan tâm; 
quốc phòng - an ninh được tăng cường, 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững; 
hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết 
ngày càng được củng cố vững chắc. 

Công tác giảm nghèo, bảo đảm an 
sinh xã hội thêm lực đẩy từ nguồn vốn 
cho vay ưu đãi của NHCSXH. Tổng Giám 
đốc Dương Quyết Thắng thông tin, 
tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng đến hết năm 2016 
đạt trên 2.100 tỷ đồng. Trong năm 2016 
đã có 24.112 lượt hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách được vay vốn, góp 
phần giúp 2.614 hộ thoát nghèo và cận 
nghèo; thu hút 935 người lao động có 
việc làm; 187 HSSV có hoàn cảnh khó 
khăn được vay vốn; xây dựng mới và 
cải tạo sửa chữa 2.313 công trình nước 
sạch và vệ sinh môi trường ở nông 
thôn... Riêng năm 2016, vốn tín dụng 
chính sách đã góp phần làm giảm tỷ lệ 
hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 
tỉnh từ 52,33% xuống còn 49,56%.

Ghi nhận nỗ lực của Cao Bằng trong 
việc phát triển kinh tế - xã hội, cũng 
như đánh giá cao NHCSXH trong việc 
cho hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách vay vốn sản xuất, Thủ tướng cho 
rằng đây là kênh tín dụng quan trọng, 
cần đẩy mạnh cho vay, giúp người 
dân thoát nghèo bền vững. Thủ tướng 
nhấn mạnh đến kết quả giảm 3,92% hộ 
nghèo trong thời gian qua và bày tỏ sự 
băn khoăn, trăn trở về tỷ lệ hộ nghèo 
vẫn còn ở mức cao - là một trong 3 tỉnh 
có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước. 
Toàn tỉnh vẫn còn tới 52.409 hộ nghèo 

(chiếm hơn 42% tổng số hộ dân) và 
12.110 hộ cận nghèo (chiếm 9,83%). 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 
2016 được gần 1.400 tỷ đồng, xếp thứ 
60 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố cả 
nước, chỉ trên Điện Biên, Hà Giang.

Chính vì vậy, việc khắc phục được 
sự bất cân xứng trong phát triển kinh 
tế so với tiềm năng của tỉnh là vấn đề 
được Thủ tướng, cũng như các thành 
viên đoàn công tác nhìn nhận và gợi 
ý các giải pháp. Chỉ ra nguyên nhân 
chưa khai thác hết lợi thế chính là giao 
thông khó khăn khi mà “có đường thì 
mới có kinh tế hàng hóa”, như phát 
biểu của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. Cùng với đó là những cái khó khi 
thiếu cơ chế, chính sách để phát triển 
kinh tế cửa khẩu. Chính vì vậy tỉnh cần 
quan tâm hơn phát triển nông nghiệp, 
du lịch và nhân lực, hiện “nhiều con em 
chúng ta vẫn phải trèo đèo, lội suối, 
băng rừng đi học”, đại diện Ban Kinh tế 
Trung ương đưa ý kiến.

Đồng ý hỗ trợ Cao Bằng về cơ sở hạ 
tầng trong thời gian tới, Thủ tướng yêu 
cầu tỉnh phải triển khai Nghị quyết 01 
của Chính phủ ngay từ đầu năm, chọn 
lựa một số lĩnh vực ưu tiên để tập trung 
chỉ đạo để “làm đâu ra đó”, không nên 

cứ bàn mãi mà không hành động. “Tầm 
nhìn của Cao Bằng là gì? Đó là phấn đấu 
trở thành một trong những tỉnh phát 
triển xanh nhất, sạch nhất và toàn diện 
nhất về kinh tế, xã hội, quốc phòng và 
an ninh ở vùng địa đầu phía Bắc của Tổ 
quốc, mãi mãi là niềm tự hào về ý chí 
kiên cường, tình đoàn kết quân dân 
của các dân tộc cùng nhau xây dựng, 
hướng tới một nền kinh tế có bản sắc, 
một xã hội đa dân tộc, hài hòa, một 
nền văn hóa độc đáo, riêng có của Cao 
Bằng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong đó tỉnh cần tập trung tái cơ cấu 
nông nghiệp, phải đi lên từ lợi thế so 
sánh của Cao Bằng là nông nghiệp. Cần 
tận dụng lợi thế gần thị trường Trung 
Quốc nhiều tiềm năng, nhất là trong 
tiêu thụ nông sản của địa phương cũng 
như cả nước.

Cũng như hành trình phát triển của 
NHCSXH những năm qua, nguồn vốn 
chính sách sẽ không chỉ giúp người dân 
bước qua cái nghèo mà có mặt trong 
từng góc khuất nhu cầu của người dân 
từ chương trình giải quyết việc làm, cho 
vay xuất khẩu lao động, cho vay nhà ở 
cho đến cái lo quan trọng không kém 
cho đồng bào ở đây, theo Thủ tướng, 
chính là nâng cao dân trí với chương 

Thông qua 198 Điểm giao dịch NHCSXH tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 
nguồn vốn vay ưu đãi đã kịp thời với đồng bào nơi biên cương Tổ quốc
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trình cho vay HSSV. Tổng Giám đốc 
Dương Quyết Thắng cho biết, NHCSXH 
sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực theo chỉ 
tiêu Thủ tướng Chính phủ giao hàng 
năm và sẽ ưu tiên cho tỉnh Cao Bằng 
một nguồn lực tương ứng, tập trung 
vào các huyện nghèo. “NHCSXH cam 
kết sẽ bố trí nguồn lực, tín dụng chính 
sách cho tỉnh Cao Bằng với mức độ cao 
nhất, tuy nhiên, trên tinh thần “cho cần 
câu chứ không cho con cá”, chuyển từ 
trợ cấp trực tiếp sang cho vay ưu đãi”, 
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng 
nói, đồng thời đề nghị tỉnh bố trí nguồn 
lực tại địa phương sang để cùng thực 
thi chủ trương xoá đói, giảm nghèo của 
Chính phủ là địa phương và Trung ương 
cùng thực thi nhiệm vụ.

Những tác động cho sự phát triển 
kinh tế của tỉnh, giảm nghèo bền vững 
cũng đang mạnh dần khi Cao Bằng 
đang xúc tiến thiết lập tuyến vận tải 
đường bộ quốc tế từ khu vực Tây Nam 
Trung Quốc đi qua Trà Lĩnh (Cao Bằng) 
đến Lạng Sơn (qua Quốc lộ 4A) - Hà 
Nội - Hải Phòng. Khi dự án kết nối giao 
thông hoàn thành, sẽ góp phần tăng 

cường mối quan hệ hợp tác giao lưu và 
phát triển giữa Việt Nam - Trung Quốc 
nói chung và giữa các tỉnh, thành của 
cả nước nói riêng. Về phát triển kinh 
tế, tỉnh xây dựng Khu hợp tác kinh tế 
qua biên giới Trà Lĩnh, Cao Bằng (Việt 
Nam) - Long Bang (Trung Quốc), là cơ 
hội để hợp tác về thương mại giữa hai 
nước bước sang một giai đoạn mới. Bên 
cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến kết nối 
các tỉnh miền Nam Việt Nam trong vấn 
đề xuất khẩu hàng nông sản sang thị 
trường Trung Quốc qua các cửa khẩu 
của tỉnh...

***
Cộng hưởng với các dòng chảy 

chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế 
ấy, những hình mẫu vươn lên thoát 
nghèo từ đồng vốn ưu đãi không chỉ 
xóa bỏ tâm lý mặc cảm về định mệnh 
không thay đổi của người dân nơi địa 
đầu của Tổ quốc mà còn ươm mầm 
nuôi dưỡng khát vọng làm giàu từ 
những mô hình nuôi trồng lớn. Ví như 
tại xã Lý Bôn, sau 5 năm sang Trung 
Quốc mua giống cây hồi về trồng, anh 
Tẩn Dấu Quẩy, người dân tộc Dao ở 

xóm Phiêng Pẻn đã thu hoạch những 
giọt dầu đầu tiên từ nguồn vốn vay 
NHCSXH mua máy ép dầu. Và nay, cây 
hồi, cây sa mộc không chỉ trở thành xu 
hướng trồng tự phát của anh và một 
số người dân Phiêng Pẻn và các xóm 
xung quanh, mà trở thành cây trồng 
chính mà huyện, xã đang khuyến 
khích, hỗ trợ người dân gây trồng, 
nâng cao thu nhập,...

Dòng vốn tín dụng vì thế sẽ có thêm 
cơ hội để chảy với tốc lực lớn hơn góp 
phần vào kỳ vọng mà Thủ tướng Chính 
phủ đã đặt ra cho Cao Bằng: “Phải trở 
thành một trong những địa phương có 
hình mẫu về vượt khó vươn lên của đất 
nước, đặc biệt là thoát nghèo, tạo sinh 
kế bền vững cho đồng bào các dân 
tộc thiểu số, giữ vững ổn định xã hội. 
Cùng các địa phương trong vùng, hình 
thành trận địa an ninh quốc phòng và 
kinh tế vững chắc toàn tuyến biên giới. 
Cao Bằng là địa phương thành công 
điển hình về mô hình phát triển xanh 
dựa trên 3 trụ cột: Nông nghiệp, du 
lịch và thương mại cửa khẩu”.

Bài và ảnh VIỆT HẢI
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GÓP GIÓ LAY CHUYỂN XÓA NGHÈO
Không phải ngẫu nhiên trong các Hội nghị liên quan đến phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội gần đây, cái tên 

NHCSXH luôn được xướng lên với đong đầy ghi nhận, yêu mến từ người dân đến các Lãnh đạo Trung ương, địa phương. 
Với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông lại càng thấu hiểu những nỗ lực và thành quả của NHCSXH sau nhiều 
năm gắn bó với hệ thống từ ngày còn làm kiêm nhiệm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Nam. “Nơi nào có 
khó khăn, gian khổ thì nơi đó có NHCSXH. Chúng ta đang nói đến một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì cũng 
có nghĩa đối tượng người nghèo được chúng ta trực tiếp quan tâm. Và để hỗ trợ người nghèo thì vai trò của NHCSXH là vô 
cùng quan trọng”.

Những lời tâm sự của ông trong 
ngày đầu xuân Bính Thân 
2016 tại NHCSXH trên cương 

vị Phó Thủ tướng lúc đó, và tại các Hội 
nghị sau đó càng hun đúc thêm ý chí 
quyết tâm vượt khó của cán bộ, viên 
chức và người lao động trong toàn 
hệ thống thực hiện các chương trình 

giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội 
tiến đến làm bệ đỡ cho chương trình 
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 
với những kỳ vọng lớn hơn từ Đảng, 
Chính phủ...

Bản Nghèo - cái địa danh chỉ cần 
nói đến thôi đã có thể mường tượng 
về quá khứ khó khăn của một bản 

nghèo nhất xã Hồi Xuân, huyện vùng 
cao, biên giới Quan Hóa (Thanh Hoá). 
Ấy thế mà, Lường Văn Biêng còn là 
một hộ nghèo trong bản. Căn nhà 
sàn đầu tiên của anh được dựng lên 
năm 1989 nhờ vào sự hỗ trợ của anh 
em và bà con dân bản. Hạnh phúc gia 
đình trên bờ vực lung lay khi hai vợ 

Xuân ấm no về với người nghèo và các đối tượng chính sách trên mọi miền đất nước



10 Xuân Đinh Dậu - 2017
chồng đôn đáo vay mượn tiền khắp 
nơi cho con đi học chuyên nghiệp.

Cho đến tháng 5/2011, gia đình 
anh được vay vốn ưu đãi của NHCSXH 
huyện Quan Hóa. Từ nguồn vốn vay 
25 triệu đồng, trong đó có 10 triệu 
đồng vốn vay hộ nghèo thuộc vùng 
30a đầu tư nuôi 2 con bò sinh sản và 
bắt mối buôn bán hàng nông sản, 
anh Biêng đã bước qua ngưỡng cửa 
của hộ nghèo đầu năm 2014. Con anh 
cũng đã học xong chuyên nghiệp và 
có việc làm từ vốn chương trình tín 
dụng HSSV. Kinh tế gia đình anh thêm 
lực đẩy khi được tiếp ứng vốn vay hộ 
cận nghèo mua thêm bò sinh sản và 
1 xe ô tô tải nhỏ. Chỉ sau hai năm, gia 
đình Biêng đã có đàn bò 8 con và 2 
xe ô tô tải nhỏ, đảm bảo việc làm cho 
6 nhân khẩu đang trong độ tuổi lao 
động có thu nhập ổn định.

Ghi nhận từ Hội nghị triển khai 
chương trình mục tiêu giảm nghèo 
quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 cho 
những điển hình thoát nghèo như 
anh Biêng, giờ có thể tìm thấy trên 
mọi miền Tổ quốc. Chỉ riêng giai 
đoạn 2010 - 2015 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.

Các chính sách giảm nghèo mỗi 
ngày một đan dày phủ màu xanh lên 
các bản, làng, nhân rộng những mô 
hình sản xuất kinh tế có giá trị gia tăng 
cao hơn giúp người dân bước qua cái 
nghèo một cách bền vững. Ví như 
ông Lại Hợp Thơi - Tổ trưởng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn số 1, phường Thống 
Nhất, TP Lào Cai. Không chỉ chăn nuôi 
riêng lẻ, ông đã hợp lại cùng các hộ 
lân cận là hộ Vũ Thị Lan Hương và hộ 
Lại Nam Giang, đầu tư  mô hình VAC. 
Với 85 triệu đồng của 3 hộ từ chương 
trình cho vay giải quyết việc làm, đến 
nay họ đã có chuồng lợn tới 90 con, 
1.400m2 ao cá. Hiện nay, cả 3 gia đình 
đã có thu để tái đầu tư mở rộng mô 
hình và trả nợ cho ngân hàng.

Cộng hưởng lại những hiệu quả tín 

dụng ấy là hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách không chỉ thoát nghèo về 
vật chất mà cả tinh thần theo tiêu chí 
nghèo đa chiều, trở thành bàn đạp 
phát triển kinh tế địa phương, tiến 
nhanh hơn trên con đường xây dựng 
nông thôn mới, mà Hoa Lư là một 
điển hình.

Theo chân cán bộ tín dụng về với 
huyện Hoa Lư những ngày đầu Xuân 
năm mới này, rộn ràng không khí 
ngày hội khi cả huyện nô nức chào 
đón danh hiệu huyện nông thôn mới 
đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Thành 
quả ấy có góp công của NHCSXH 
thông qua dòng vốn và chương trình 
tín dụng mang tính cộng hưởng lớn. 
Với trên 230 tỷ đồng, NHCSXH huyện 
đã cho hơn 7.000 hộ gia đình vay 
phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập 
cho người dân, góp phần làm giảm 
tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 12,7% 
(năm 2011) xuống còn dưới 3% (năm 
2015), giảm 8,7%. Đời sống của nhân 
dân trong huyện ngày được nâng cao 
không chỉ về thu nhập mà còn là điều 
kiện sống từ nhà ở đến nguồn nước 
sạch và cả vệ sinh môi trường,... Đặc 
biệt, trên một địa bàn huyện đang 
trong thời kỳ phát triển mạnh công 
nghiệp, du lịch, dịch vụ, địa hình núi 
đá vôi với nhiều làng nghề ô nhiễm 
ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, 
NHCSXH đã tập trung cho vay nước 
sạch và xử lý vệ sinh môi trường 
nông thôn. Có thể kể đến năm 2014, 
NHCSXH đã dồn lực cho người dân 
vay chương trình nước sạch và vệ 
sinh môi trường khu vực kênh Sào 
Khê khắc phục tình trạng nước đọng 
tù do quá trình khai thác du lịch bị 
ô nhiễm chưa được khai thông. Tính 
đến cuối năm 2016, dư nợ cho vay 
của NHCSXH huyện đạt 151 tỷ đồng, 
trong đó cho vay nước sạch vệ sinh 
môi trường đạt 41,2 tỷ đồng, cho 
vay hộ cận nghèo đạt 39,37 tỷ đồng. 
Những nỗ lực này cũng đã góp phần 
tạo nên một bức tranh nông thôn 
mới với 98% hộ dân nông thôn được 
sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 80% 
cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn về 
môi trường.

Cứ như thế, từ các chính sách tín 
dụng tưởng chừng chỉ riêng cho đối 

tượng chính sách, song thực tế cho 
thấy, hiệu quả của nó đã giúp người 
dân có thể đi đồng tốc trong quá 
trình phát triển kinh tế từ làng, xã đến 
huyện trong các chương trình nông 
thôn mới, góp phần vào thành công 
chung của cả nước với gần  2.100 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới. Con số các 
huyện nông thôn mới của cả nước có 
thêm Hoa Lư đã là 28 huyện tính đến 
hết năm 2016. 

Hoạt động của NHCSXH đối với 
công cuộc giảm nghèo, xây dựng 
nông thôn mới đang hứa hẹn những 
bứt phá mới trong giai đoạn 2016 
- 2020. Như đồng chí Nguyễn Văn 
Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng 
Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban 
chỉ đạo Tây Bắc nhìn nhận Đảng, Nhà 
nước không những quan tâm mà 
ngày càng nâng cao chuẩn nghèo 
lên, cho thấy mức sống của người 
dân nói chung, của đất nước, thậm 
chí các hộ nghèo ngày càng tăng lên. 
Tiêu chí hộ nghèo cũng từ đơn chiều 
tiến đến đa chiều là thách thức đối 
với giảm nghèo đòi hỏi Đảng, Chính 
phủ cùng hệ thống NHCSXH phải nỗ 
lực quyết tâm thì mới có thành tựu 
to lớn như thời gian qua. Đây cũng 
chính là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt 
động của NHCSXH năm 2016 và 
những hành động cũng như hiệu ứng 
đầu tiên đã có thể nhìn thấy trong 
bức tranh hoạt động của NHCSXH.

Trong năm 2016, có trên 2.282 nghìn 
lượt hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách được vay vốn từ NHCSXH. Vốn 
tín dụng chính sách đã góp phần hỗ 
trợ tạo việc làm cho trên 164,6 nghìn 
lao động; giúp trên 22 nghìn lượt 
HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn 
học tập trong năm; xây dựng gần 1,4 
triệu công trình cung cấp nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn; xây 
dựng hơn 18 nghìn căn nhà ở cho hộ 
nghèo, trong đó có trên 5 nghìn căn 
nhà  phòng, tránh bão, lụt cho hộ 
nghèo các tỉnh miền Trung,...

Đáng nói là các chương trình tín 
dụng từ cho vay đến thu nợ không 
chạy theo thành tích mà gắn chặt 
với những diễn biến đời sống, tâm 
tư nguyện vọng của người dân. Nơi 
nào bị thiên tai, hạn hán, hay sự cố 
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môi trường biển xảy ra - Lãnh đạo 
NHCSXH có mặt ngay tức khắc ở đó 
để phối hợp với các bên liên quan 
hướng dẫn người vay lập hồ sơ đề 
nghị xử lý rủi ro theo quy định, cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay mới và 
cho vay bổ sung nguồn vốn kịp thời 
để khôi phục đầu tư phát triển SXKD, 
chuyển đổi ngành nghề.

Bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như 
các tiêu chí về giảm nghèo thay đổi 
cũng được NHCSXH phân tích, từ đó 
rà soát lại tính thích ứng của từng 
chương trình tín dụng để có những 
thay đổi cũng cho phù hợp với từng 
khu vực từng địa bàn. Sau Hội nghị 
tổng kết 3 năm (2012 - 2014) thực 
hiện Đề án củng cố, nâng cao chất 
lượng tín dụng chính sách vùng Tây 
Nam Bộ vào đầu năm 2015, Hội nghị 
sơ kết 03 năm thực hiện Đề án củng 
cố, nâng cao chất lượng tín dụng 
và 02 năm phối hợp thực hiện các 
chương trình tín dụng chính sách 
tại vùng Tây Nguyên cuối năm 2015, 
NHCSXH đã phối hợp cùng Ban chỉ 
đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị tổng 
kết 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 
thực hiện tín dụng chính sách xã hội 
tại vùng Tây Bắc. Từ những Hội nghị 
này và thực tế triển khai công tác tín 
dụng, những bất cập trong quá trình 

thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 
đối với người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác, 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, góp phần vào các sách lược 
thực hiện chương trình mục tiêu 
giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 
mà Chính phủ triển khai những ngày 
cuối năm 2016.

Cũng qua những Hội nghị đó, 
NHCSXH kéo gần hơn các đầu mối 
kết nối hệ thống chính trị vào cuộc, 
mà việc thực hiện Chỉ thị số số 40-
CT/TW ngày 22/11/2014 được coi là 
“cao trào” của sự đồng thuận trong 
công tác giảm nghèo với sự quan 
tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, 
chính quyền các cấp trong vùng đối 
với tín dụng chính sách do NHCSXH 
triển khai thực hiện. Thực chứng 
sau gần 2 năm triển khai đã phát 
huy hiệu lực, có tác động tích cực 
đối với hoạt động tín dụng chính 
sách xã hội nói chung và hoạt động 
của NHCSXH nói riêng. Nguồn vốn 
tín dụng chính sách đã được quan 
tâm tăng cường. Tháng 8/2016, Thủ 
tướng Chính phủ đã giao bổ sung 
kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 

2016 của NHCSXH lên 10%. Bên cạnh 
đó, NHCSXH cũng đã nhận được 
sự chia sẻ cộng đồng trách nhiệm 
từ 4 Ngân hàng thương mại Nhà 
nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, 
Vietinbank) trong việc duy trì số 
dư tiền gửi 2% trên nguồn vốn huy 
động, góp phần tạo lập nguồn vốn 
cho vay các chương trình tín dụng 
chính sách.

Cùng với việc triển khai việc bổ 
sung Chủ tịch UBND cấp xã tham 
gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp 
huyện, NHCSXH đã kết nối được sự 
đồng thuận và quan tâm vào cuộc 
quyết liệt của các cấp ủy, chính 
quyền đối với tín dụng chính sách. 
Cấp ủy, chính quyền địa phương các 
cấp đã nâng cao trách nhiệm trong 
việc thực thi, giám sát hoạt động 
tín dụng chính sách xã hội, đã nhận 
thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của 
tín dụng chính sách xã hội trong việc 
thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải 
quyết việc làm, xây dựng nông thôn 
mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định 
chính trị của địa phương. Các tỉnh, 
thành phố trong cả nước đã quan 
tâm hỗ trợ NHCSXH về nguồn lực, trụ 
sở, phương tiện, trang thiết bị làm 
việc. Trong đó, nguồn vốn ngân sách 
địa phương ủy thác sang NHCSXH để 
bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa 
bàn tính từ khi có Chỉ thị 40 đến nay 
đã tăng thêm được 2.891 tỷ đồng. 

Đây sẽ là những điểm tựa để 
NHCSXH nâng cao hơn nữa hiệu quả 
dòng vốn tín dụng chính sách, cộng 
hưởng chung trong nỗ lực giảm 
nghèo bền vững, xây dựng nông 
thôn mới của từng người dân cho 
đến các cơ quan đầu não ở Trung 
ương. Những mô hình kinh tế mới, 
những xã, huyện nông thôn mới có 
thêm điểm tựa nhân rộng và phát 
triển hoà mình vào các nấc thang cao 
hơn của chuỗi giá trị sản xuất hàng 
hoá trong bối cảnh hội nhập ngày 
càng sâu rộng của Việt Nam. Khoảng 
cách thu nhập nông thôn - thành thị, 
người giàu - người nghèo thêm mỗi 
ngày gần lại, hướng tới mục tiêu cao 
cả của một đất nước XHCN do dân 
và vì dân.

 MINH NGỌC 

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp nông dân xã Đông Hòa, TP Thái Bình phát triển chăn nuôi, 
nâng cao thu nhập 

Ảnh: MINH HƯƠNG
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SÁT CÁNH CÙNG NGƯỜI NGHÈO VƯỢT KHÓ
Vào thời khắc khép lại năm cũ 2016, 

mở ra Xuân mới Đinh Dậu, NHCSXH 
chính thức hoàn thành xuất sắc kế 
hoạch về huy động nguồn vốn, tăng 
trưởng dư nợ được Thủ tướng Chính 
phủ giao và tổ chức thực hiện hiệu 
quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với tín dụng chính sách 
xã hội, ghi tiếp mốc son trong công 
cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã 
hội của đất nước.

‘‘Hoàn thành tăng trưởng trong 
khó khăn

Năm 2016 là năm đầu thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2016 - 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện 
quan trọng của đất nước. Với sự chỉ 
đạo quyết liệt của Đảng, sự giám sát 
của Quốc hội, sự điều hành của Chính 
phủ, tình hình kinh tế - xã hội nước 
ta đã có chuyển biến tích cực và đạt 
được những kết quả quan trọng trên 
hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô 
ổn định, các cân đối lớn cơ bản được 
bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, lãi 
suất cho vay, tỷ giá, thị trường ngoại 
tệ ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm, các 
lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã 
hội, phúc lợi xã hội được quan tâm và 
đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã 

hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách 
thức; đời sống một bộ phận người 
dân ở các vùng miền núi, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên 
tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, 
vùng bị ô nhiễm môi trường, vùng 
sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn... 

Mặc dù hoạt động trong bối cảnh khó 
khăn nhưng được sự quan tâm chỉ 
đạo, tạo điều kiện của Đảng, Chính 
phủ và các Bộ, ngành, sự phối hợp 
chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã 
hội nhận ủy thác, sự chỉ đạo sát sao 
của HĐQT, Ban đại diện HĐQT các cấp, 
hệ thống NHCSXH đã nỗ lực tổ chức, 
triển khai các nhiệm vụ kế hoạch được 
giao và đạt kết quả cao, góp phần tích 
cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo 
nhanh và bền vững, xây dựng nông 
thôn mới, ổn định chính trị, an sinh xã 
hội và phát triển kinh tế - xã hội. 

Năm 2016, NHCSXH được Thủ tướng 
Chính phủ giao bổ sung kế hoạch tăng 
trưởng tín dụng thêm 2%, từ 8% lên 
10%. Để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng 
nhu cầu vốn giải ngân theo kế hoạch 
và thanh toán các khoản nợ đến hạn, 
bên cạnh các nguồn vốn do ngân sách 
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Nhà nước cấp, NHCSXH đã tập trung 
huy động các nguồn vốn, như: nhận 
tiền gửi 2% từ các TCTD Nhà nước, phát 
hành trái phiếu NHCSXH được Chính 
phủ bảo lãnh, huy động vốn trên thị 
trường của các tổ chức, cá nhân... cùng 
với nguồn vốn thu nợ, cho vay quay 
vòng đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
khác, đồng thời đảm bảo khả năng 
thanh toán của toàn hệ thống.

Đến ngày 31/12/2016, tổng nguồn 
vốn đạt 162.380 tỷ đồng, tăng 15.919 
tỷ đồng (+10,9 %) so với cuối năm 
2015; trong đó tiền gửi tiết kiệm tại 
NHCSXH thông qua Tổ tiết kiệm và 
vay vốn đạt 5.436 tỷ đồng; tiền gửi 
tiết kiệm của cộng đồng dân cư tại 
Điểm giao dịch xã đạt 352 tỷ đồng sau 
3 tháng triển khai thực hiện; Tổng dư 
nợ các chương trình tín dụng chính 
sách đạt 157.372 tỷ đồng, tăng 14.844 
tỷ đồng so với thực hiện cuối năm 
2015, với trên 6.784 nghìn hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng chính 
sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ tín 
dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch 
Thủ tướng Chính phủ giao đạt 140.928 
tỷ đồng, tăng 12.813 tỷ đồng, hoàn 
thành 100% kế hoạch.

Doanh số cho vay trong năm đạt 
55.150 tỷ đồng với trên 2.282 nghìn 
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo và các đối tượng chính 
sách khác được vay vốn từ NHCSXH. 
Vốn tín dụng chính sách góp phần 
giúp trên 483 nghìn hộ vượt qua 
ngưỡng nghèo, hỗ trợ tạo việc làm 
cho trên 164,6 nghìn lao động, trong 
đó trên 2,3 nghìn lao động đi làm việc 
có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 
22 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó 
khăn vay vốn học tập trong năm; xây 
dựng trên gần 1,4 triệu công trình 
cung cấp nước sạch, vệ sinh nông 
thôn; xây dựng hơn 18 nghìn căn nhà 
ở cho hộ nghèo, trong đó có trên 5 
nghìn căn nhà phòng, tránh bão, lụt 
cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung... 
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo 
chuẩn đa chiều còn 8,5%.

Giữ vững chất lượng
Cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng 

dư nợ các chương trình tín dụng chính 
sách giúp người nghèo tăng cường 

khả năng tiếp cận với nguồn vốn ưu 
đãi của Nhà nước, việc nâng cao chất 
lượng tín dụng luôn được NHCSXH 
quan tâm, coi trọng.

NHCSXH thường xuyên làm việc 
với cấp ủy, chính quyền địa phương, 
NHCSXH các tỉnh, thành phố và kiểm 
tra hoạt động giao dịch tại xã nhằm 
đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách 
trên địa bàn, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. 
Đặc biệt đối với các tỉnh bị ảnh hưởng 
bởi hạn hán, thiên tai, xâm nhập mặn 
và sự cố môi trường biển, NHCSXH chỉ 
đạo các đơn vị phối hợp với các cơ 
quan liên quan hướng dẫn người vay 
lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo quy 
định; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho 
vay mới và cho vay bổ sung để giúp 
người vay khôi phục SXKD, chuyển 
đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống. 
Theo đó, Chủ tịch HĐQT đã có Quyết 
định phê duyệt xử lý nợ rủi ro do 
nguyên nhân khách quan 2 đợt năm 
2016 với 40.607 món vay.

Nhìn lại năm 2016, chuyển biến rõ 
rệt nhất của NHCSXH là tiếp tục triển 
khai thực hiện 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, đưa Chỉ thị của 
Đảng đi sâu vào cuộc sống, tạo nên 
tác động mạnh mẽ, tích cực đối với 
hoạt động tín dụng chính sách. Đó là 
nguồn vốn tín dụng ưu đãi được quan 
tâm, tăng cường, tập trung về một đầu 
mối. Bốn Ngân hàng thương mại Nhà 
nước đã cùng chia sẻ, cộng đồng trách 
nhiệm, thông qua việc duy trì số dư 
tiền gửi 2% trên tổng nguồn vốn hoạt 
động, góp phần tạo lập nguồn vốn tín 
dụngưu đãi. Các tỉnh, thành phố trong 
cả nước đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH 
trụ sở, phương tiện, trang thiết bị 
làm việc và nguồn vốn từ ngân sách 
địa phương để ủy thác cho vay sang 
NHCSXH. Tính riêng nguồn vốn ngân 
sách địa phương ủy thác sang NHCSXH 
để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa 
bàn từ khi có Chỉ thị đến nay là 2.891 
tỷ đồng (tăng 74,3% so với thời điểm 
trước khi có Chỉ thị riêng trong năm 
2016, tăng 1.888 tỷ đồng (+35,8%) so 
với năm 2015, đưa tổng nguồn vốn 
nhận ủy thác tại địa phương đến nay 

đạt 6.783 tỷ đồng. 
Sau 02 năm triển khai thực hiện, 

Chỉ thị đã tạo được sự đồng thuận 
và quan tâm vào cuộc quyết liệt của 
cấp ủy, chính quyền các cấp đối với 
tín dụng chính sách. Đến nay, đã có 
11.099/11.159 Chủ tịch UBND cấp xã 
trên toàn quốc (chiếm tỷ lệ 99,5%) 
tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH 
cấp huyện. Việc này làm cho công tác 
thực thi, giám sát công tác tín dụng 
chính sách đạt hiệu quả rõ rệt trong 
chương trình giảm nghèo, giải quyết 
việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo 
đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị 
tại địa bàn. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp đã tăng 
cường sự quan tâm và chỉ đạo cấp cơ 
sở trong việc phối hợp tốt với NHCSXH 
thực hiện tín dụng chính sách xã hội; 
thực hiện công tác củng cố, nâng cao 
chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt 
động tại những địa bàn còn chưa tốt, 
nhất là việc củng cố, nâng cao chất 
lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và 
vay vốn, hướng dẫn bình xét đối tượng 
vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, 
nợ quá hạn; tăng cường kiểm tra, giám 
sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn 
hiệu quả. Hiệu ứng các chương trình 
ưu đãi ngày càng được phát huy, góp 
phần nâng cao chất lượng tín dụng. Tỷ 
lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 
0,75% tổng dư nợ.

Nỗ lực cho mục tiêu phát triển 
nhanh, bền vững

Năm 2016 thêm một lần NHCSXH 
được công nhận là “điểm sáng” trong 
công cuộc giảm nghèo bền vững, giữ 
vững vị thế trong công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo 
an ninh quốc phòng.

Bước sang năm 2017, NHCSXH tiếp 
tục bám sát Nghị quyết của Chính phủ 
về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế 
hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2017 
được Thủ tướng Chính phủ giao để chủ 
động khai thác, huy động các nguồn 
vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay 
vốn của các đối tượng thụ hưởng chính 
sách, đảm bảo khả năng thanh toán 
trong toàn hệ thống; đồng thời, tiếp tục 
thực hiện các giải pháp củng cố, nâng 



cao chất lượng tín dụng một cách bền 
vững. Vốn tín dụng chính sách tiếp tục 
ưu tiên cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, 
hộ cận nghèo cao theo chuẩn nghèo 
giai đoạn 2016 - 2020, các tỉnh có dư nợ 
hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với 
bình quân chung toàn quốc, các tỉnh 
có điều kiện kinh tế khó khăn, huyện 
nghèo, xã nghèo, vùng biên giới và hải 
đảo, cho vay khắc phục thiên tai, cho vay 
các chương trình tín dụng mới...

Để thực hiện thành công định hướng 
hoạt động nêu trên, năm 2017, hệ thống 
NHCSXH tiếp tục tham mưu cho các 
Bộ, ban ngành Trung ương và cấp ủy, 
chính quyền địa phương các cấp tiếp 
tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 
40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch 
triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, trọng 
tâm tham mưu cấp bổ sung vốn điều lệ, 
vốn cho vay các chương trình tín dụng 
chính sách và nguồn vốn ủy thác tại địa 
phương cho NHCSXH; đồng thời tích cực 
huy động các nguồn vốn để đáp ứng 
đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn giải ngân 
của các chương trình tín dụng chính 
sách và đảm bảo khả năng thanh toán 
trong toàn hệ thống, chú trọng công tác 
huy động vốn tại Điểm giao dịch xã. 

Thực hiện tốt công tác củng cố, 
nâng cao chất lượng tín dụng, chú 
trọng tới công tác kiểm tra, kiểm soát 
nội bộ. Thực hiện chương trình kiểm 
tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và 

phúc tra chi nhánh NHCSXH các tỉnh, 
thành phố theo kế hoạch. Tăng cường 
công tác giám sát từ xa hoạt động tại 
NHCSXH cơ sở nhằm kịp thời phát 
hiện sai sót, tồn tại để có biện pháp 
xử lý. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản 
phẩm, dịch vụ ngân hàng tạo tính chủ 
động và bền vững trong hoạt động 
NHCSXH, phù hợp với Chiến lược phát 
triển. Thực hiện tốt công tác truyền 
thông về tín dụng chính sách, đặc 
biệt những chính sách tín dụng mới 
đến các cấp, các ngành, các tầng lớp 
nhân dân biết và giám sát thực hiện 
trên địa bàn... góp phần vào sự thành 
công chung của hệ thống.

NGUYỄN ĐÔNG

14 Xuân Đinh Dậu - 2017
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Linh hoạt trong thực thi 
chính sách giảm nghèo
Báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ 2017, Chính phủ cho biết sẽ đẩy 

mạnh giảm nghèo nhanh, bền vững theo chuẩn mới. Riêng các huyện nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 
4%/năm. Trao đổi bên lề tại các Kỳ họp, Quốc hội Khóa XIV, các đại biểu Quốc hội (ĐQBH) ghi nhận hiệu quả 
của tín dụng chính sách, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết 76/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu 
giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2020 tại địa phương; đồng thời, đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả 
hơn nguồn vốn này.

Chính sách tín dụng đã thay đổi 
tư duy, cuộc sống người nghèo

Theo đánh giá của đại biểu Nguyễn 
Thị Phúc - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 
Bình Thuận, tín dụng chính sách đã có 
những đóng góp thiết thực trong thực 
hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 
Bằng cách thức, thủ tục cho vay đơn 
giản, mạng lưới rộng khắp kết hợp 
với hướng dẫn sử dụng vốn vay phù 
hợp khả năng và điều kiện của hộ vay, 
NHCSXH đã thay đổi cuộc sống của 
nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách, góp phần hoàn thành mục tiêu 
giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
tái nghèo mà Quốc hội đã đặt ra trong 
giai đoạn 2011 - 2015.

Tại Bình Thuận, qua giám sát của 
Đoàn ĐBQH tỉnh cho thấy, NHCSXH 
đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức 
chính trị - xã hội triển khai thực hiện 
tốt các chương trình cho vay ưu đãi. 
Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 
kịp thời về vốn đã có thay đổi về tư 
duy, tập quán sản xuất, có thu nhập 
ổn định. Trên địa bàn tỉnh, ngày càng 
xuất hiện nhiều mô hình SXKD mang 
lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, kết 
quả giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt khá, từ 
9,09% (cuối năm 2010) xuống còn 
2,53% (cuối năm 2015), bình quân 
mỗi năm giảm 1,31%, vượt chỉ tiêu 
Trung ương giao.

Tuy nhiên, để giảm nghèo bền 
vững hơn rất cần các nguồn lực hỗ 
trợ ưu đãi từ Trung ương. Cùng với 
các tín dụng chính sách từ NHCSXH, 
các địa phương cần sáng tạo, tìm tòi 
cơ chế trợ giúp người nghèo. Đẩy 
mạnh xây dựng và nhân rộng các 
mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
vật nuôi gắn với ứng dụng tiến bộ 
KHKT nâng cao hiệu quả sản xuất. 
Đặc biệt, cần có chính sách ưu đãi 
để thúc đẩy công nghiệp chế biến 
và tiêu thụ nông sản. Đẩy mạnh các 
hoạt động xúc tiến thương mại nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông 
sản hội nhập sâu rộng và bền vững, 
nhất là đối với các sản phẩm lợi thế 

của tỉnh như thanh long, nước mắm, 
hàng hải sản…

Công cụ tốt chưa đủ, cần phải có 
người thực hiện tốt

Qua thực hiện Nghị quyết 76/2014 
của Quốc hội, có rất nhiều chính 
sách giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo 
vượt qua khó khăn, ổn định cuộc 
sống. Trong đó, tín dụng chính sách 
do NHCSXH thực hiện là công cụ 
giảm nghèo vô cùng hiệu quả. Cách 
thức tổ chức hiện nay của NHCSXH 
không chỉ giúp phần lớn các hộ 
vay sử dụng tốt đồng vốn mà còn 
giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức 
rất thấp.

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, 
việc gắn kết giữa sử dụng vốn vay 
với chuyển giao khoa học công 
nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
tái cơ cấu nền nông nghiệp chưa 
thực sự được quan tâm sát sao. 
“Nếu chúng ta làm tốt khâu này, dứt 
khoát nguồn vốn vay ưu đãi sẽ phát 
huy hiệu quả hơn nhiều. Một vấn đề 
nữa, trong thời gian tới, nhu cầu vốn 
rất lớn nhưng chúng ta đang thiếu 
nguồn để thực hiện. Một số chính 
sách đã ban hành nhưng thiếu 
nguồn lực để bổ sung cho NHCSXH 
triển khai, thậm chí, Nhà nước còn 
chậm cấp vốn điều lệ. Trong dự kiến 
ngân sách giai đoạn 2016 - 2020, 

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, 
Nguyễn Thị Phúc
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Chính phủ đã bố trí nguồn vốn bổ 
sung cho NHCSXH - đây là tín hiệu 
vui đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
các đối tượng chính sách và cả 
những người làm công tác tín dụng 
ưu đãi”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về 
các vấn đề xã hội của Quốc hội, 
Nguyễn Hoàng Mai cho biết.

Tín dụng chính sách do NHCSXH 
thực hiện trở thành công cụ giảm 
nghèo hiệu quả của Đảng và Nhà 
nước

Riêng đối với vùng lõi nghèo Tây 
Bắc - khu vực có địa hình, điều kiện 
tự nhiên khó khăn thì giảm nghèo 
cần có một giải pháp đồng bộ. Nhìn 
lại chương trình giảm nghèo cũng 
như chương trình xây dựng nông 
thôn mới, tỷ lệ giảm nghèo, tỷ lệ các 
xã đạt nông thôn mới ở vùng Tây 
Bắc rất thấp. Nguyên nhân có nhiều, 

nhưng trước tiên là thói quen trông 
chờ vào nguồn lực từ bên ngoài, 
nhận thức và trình độ dân trí chưa 
cao. Do đó, để phát triển các vùng 
này thì điều đầu tiên phải khơi dậy 

ý thức vươn lên, ý thức làm giàu cho 
cả lãnh đạo lẫn người dân. Nhiều 
người khá, thôn, bản sẽ khá. Nhiều 
thôn, bản khá sẽ có xã, huyện khá. 
Thứ nữa là phải xây dựng tốt các 
mô hình giảm nghèo, với đồng bào, 
thay vì nói lý thuyết thì nên cầm 
tay chỉ việc sẽ hiệu quả hơn. Quan 
trọng hơn, phải xây dựng những 
điển hình, những người thủ lĩnh từ 
chính cộng đồng dân cư qua việc 
triển khai các mô hình để từ đó, 
đồng bào sẽ học theo, làm theo.

“Chúng ta không thể phủ nhận 
vai trò của NHCSXH như một công 
cụ giảm nghèo hiệu quả nhưng 
nếu công cụ tốt thôi chưa đủ, quan 
trọng vẫn là con người thực hiện”, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn 
đề xã hội nhấn mạnh.

THÁI NGUYÊN

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, 
Nguyễn Hoàng Mai
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Vốn tín dụng chính sách 
vượt khó hỗ trợ tốt cho nông dân nghèo

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ 
tịch Hội Nông dân Lại Xuân Môn 
(ảnh) chia sẻ, ít có năm nào lĩnh 
vực nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn gặp nhiều rủi ro, bất lợi như 
năm 2016. Theo đó, hoạt động 
ủy thác tín dụng chính sách giữa 
NHCSXH và Hội Nông dân cũng đã 
đi qua một năm nhiều vất vả, khó 
khăn, nhưng cơ bản vẫn tiếp tục 
đạt được những kết quả tích cực. 
Đó là đảm bảo tăng trưởng nguồn 
vốn, chất lượng tín dụng; kết hợp, 
lồng ghép việc giải ngân vốn 
ưu đãi với hoạt động tập huấn, 
chuyển giao tiến bộ KHKT, hướng 
dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng 
chính sách...

Phóng viên: Năm 2016, lĩnh vực 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
chịu nhiều bất lợi, rủi ro. Đây cũng là 
lĩnh vực những năm qua Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ quan tâm bố trí nhiều 
chương trình tín dụng chính sách. Vậy 
ông có thể chia sẻ những vất vả, khó 
khăn trong hoạt động ủy thác tín dụng 
chính sách giữa các cấp Hội Nông dân 
trong năm 2016?

Trả lời: Có lẽ ít năm nào lĩnh vực 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
lại phải đối mặt với bất lợi, khó khăn 
lớn như năm 2016. Liên tiếp trong 
năm, lĩnh vực này đã chịu nhiều 
bất lợi. Đầu năm thì rét đậm, rét 
hại, băng tuyết gây thiệt hại về cây 
trồng, vật nuôi cho nông dân nhiều 
tỉnh khu vực phía Bắc. Đầu mùa mưa 
thì người dân nhiều địa phương bị 
thiệt hại rau màu do mưa đá, tố lốc. 
Đầu tháng 4 cho tới tháng 6 xảy ra 

sự cố ô nhiễm môi trường biển gây 
thiệt hại nặng nề về sinh kế của nông 
dân, ngư dân các tỉnh ven biển miền 
Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - 
Huế. Tại Tây Nguyên, duyên hải Nam 
Trung bộ thì trải qua đợt hạn hán 
khốc liệt. Còn khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long thì chịu một mùa hạn 
mặn kỷ lục hiếm thấy trong lịch sử. 
Từ trung tuần tháng 10 cho tới đầu 
tháng 12 mưa lũ xảy ra liên tiếp tại 
các tỉnh miền Trung. Tác động của ô 
nhiễm môi trường biển và thiên tai, 
bão lũ, diễn biến phức tạp của biến 
đổi khí hậu đã không chỉ khiến thiệt 
hại về người mà còn gây thiệt hại 
hàng nghìn tỷ đồng đối với nền kinh 
tế, trong đó chịu thiệt hại lớn nhất 
vẫn là lĩnh vực nông nghiệp...

Theo đó, trong năm 2016, Hội 
Nông dân các cấp nhiều địa phương 
đã phải “căng mình”, nỗ lực ở mức 
cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ 
thường xuyên nói chung và hoạt 
động tín dụng ủy thác với NHCSXH 

nói riêng Thực hiện sự chỉ đạo của 
Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân 
đã chỉ đạo hội các địa phương, phối 
hợp với NHCSXH, các ban, ngành địa 
phương rà soát, thống kê thiệt hại tại 
phần vốn vay của hội viên, nông dân 
để ngân hàng làm căn cứ xử lý; tiến 
hành các công đoạn ủy thác để cho 
vay bổ sung, cho vay mới giúp nông 
dân khôi phục sản xuất. Trung ương 
Hội Nông dân đã kêu gọi và tiến hành 
quyên góp được hơn 7 tỷ đồng, cử 5 
đoàn công tác do các đồng chí lãnh 
đạo hội đi thăm, động viên 5.521 hộ 
nông dân có hoàn cảnh khó khăn, bị 
thiệt hại về người và tài sản. Không 
chỉ đi thăm hỏi, động viên bà con mà 
các đoàn công tác của Trung ương 
Hội Nông dân còn có nhiệm vụ nắm 
bắt tình hình về các chương trình tín 
dụng ưu đãi qua NHCSXH để từ đó có 
kiến nghị, đề xuất Chính phủ, NHNN 
và các Bộ, ngành có giải pháp giải 
quyết khó khăn cho bà con nông dân 
vùng thiên tai...
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Trong những thời điểm khó khăn, 

để ổn định tư tưởng nông dân và 
đứng trước khối lượng công việc lớn, 
cán bộ tín dụng, cán bộ Hội Nông 
dân nhiều địa phương như: Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị... đã “căng 
mình” làm ngày, làm đêm; 3 cùng 
với hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách. Điều đáng phấn khởi là với sự 
nỗ lực của NHCSXH, các tổ chức hội, 
đoàn thể tham gia ủy thác, hết năm 
2016, tín dụng chính sách đã đạt được 
những kết quả tích cực.

Phóng viên: Ông có thể cho biết 
những kết quả nổi bật, cơ bản trong 
hoạt động ủy thác vốn tín dụng chính 
sách thông qua Hội Nông dân trong 
năm 2016?

Trả lời: Tổng dư nợ các chương 
trình vốn tín dụng chính sách của 
NHCSXH ủy thác qua Hội Nông dân là 
50.263 tỷ đồng, tăng 3.873 tỷ đồng so 
với cuối năm 2015, đạt 258,2% so với 
kế hoạch đề ra. Hội Nông dân đang 
thực hiện ủy thác 16 chương trình tín 
dụng chính sách với hơn 2,2 triệu hộ 
vay, mức vay bình quân của một hộ đã 
tăng hơn 20 triệu đồng. Nếu như năm 
2015, tỷ lệ nợ quá hạn trung bình của 
toàn hệ thống hội là 0,38% thì năm 
2016 tỷ lệ này đã tăng nhẹ 0,08% lên 
gần 0,4%. Nguyên nhân của việc này 
có phần chính là do lĩnh vực nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn năm 
2016 chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, 
bất lợi về thời tiết và sự cố ô nhiễm 
môi trường các tỉnh ven biển miền 
Trung. Ngay trong 6 tháng đầu năm, 
ngành Nông nghiệp tăng trưởng âm, 
tính chung cả năm chỉ tăng trưởng có 
1,2% cũng là bởi ảnh hưởng của thiên 
tai, bất lợi thời tiết, biến đổi khí hậu và 
sự cố ô nhiễm môi trường biển. Thiệt 
hại về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 
đã ảnh hưởng đến việc trả nợ của hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 
chính sách. Tuy tỷ lệ nợ quá hạn có 
tăng nhẹ so với năm 2015, nhưng cơ 
bản hầu hết các tỉnh, thành phố vẫn 
giữ được tỷ lệ nợ quá hạn thấp dưới 
1%, nhiều địa phương không có phát 
sinh nợ mới.

Trong năm 2016, công tác kiểm tra, 
giám sát thực hiện chương trình ủy 

thác vốn tín dụng chính sách tiếp tục 
được các cấp Hội Nông dân trong cả 
nước chú trọng, quan tâm. Công tác 
giao ban định kỳ giữa NHCSXH với các 
cấp Hội Nông dân tiếp tục được duy 
trì, chất lượng các buổi giao ban tốt 
hơn, công tác kiểm tra được các cấp 
hội thực hiện thường xuyên, nghiêm 
túc; vận động các hộ vay vốn tham gia 
gửi tiền tiết kiệm được đẩy mạnh.

Phóng viên: Để đạt được những kết 
quả nêu trên, trong năm 2016, Hội 
Nông dân đã có những giải pháp nào 
nhằm chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực 
hiện công tác ủy thác tín dụng chính 
sách?

Trả lời: Năm 2016, Ban Thường vụ 
Trung ương Hội Nông dân đã nỗ lực 
tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành hội 
phối hợp với NHCSXH cùng cấp tiếp 
tục tổ chức quán triệt, phổ biến sâu 
rộng nội dung 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; 
phổ biến, thông tin kịp thời các 
chính sách mới theo quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ... các quy định 
của NHCSXH về thu lãi, thu gốc, thu 
tiết kiệm; chính sách giảm lãi khi trả 
nợ trước hạn; các hướng dẫn nghiệp 
vụ tín dụng mới đến cán bộ hội, hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 
chính sách.

Hội Nông dân cũng khẩn trương 
chỉ đạo cấp hội cơ sở phối hợp chặt 
chẽ với NHCSXH trên địa bàn nâng 
cao chất lượng tín dụng, tập trung 
củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 
động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; 
thực hiện tốt công tác bình xét cho 
vay. Chúng tôi đã thực hiện công tác 
kiểm tra, giám sát đi đôi với hướng 
dẫn và đôn đốc Hội Nông dân cơ sở 
khắc phục những hạn chế đã được 
phát hiện. Hội Nông dân tập trung chỉ 
đạo những nơi có nợ quá hạn, nợ tồn 
đọng cao phối hợp với NHCSXH, chính 
quyền địa phương tích cực thu hồi các 
khoản nợ quá hạn, nợ lãi, nợ chiếm 
dụng (nếu có); thực hiện kiểm kê, đối 
chiếu và phân loại nợ, khả năng trả nợ 
của người vay; hạn chế phát sinh nợ 
mới... Các cấp Hội Nông dân chủ động 

và phối hợp với NHCSXH tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng cán bộ hội được 
phân công quản lý, theo dõi chương 
trình ủy thác và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 
và vay vốn; kết hợp giải ngân vốn vay 
ưu đãi với hoạt động chuyển giao 
tiến bộ KHKT, dạy nghề, tư vấn, dịch 
vụ, hướng dẫn cách làm ăn cho nông 
dân. Qua đó, giúp hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và các đối tượng chính sách sử 
dụng hiệu quả đồng vốn…

Phóng viên: Ông có thể cho biết, công 
tác kiểm tra, giám sát các chương trình 
vốn tín dụng chính sách của Hội Nông 
dân trong năm 2016 được thực hiện 
như thế nào?

Trả lời: Ngay từ đầu năm, Ban điều 
hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc 
Trung ương Hội Nông dân đã xây 
dựng chương trình kiểm tra, giám 
sát về hoạt động ủy thác cho vay hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách. 
Trong năm qua, Ban điều hành Quỹ 
Hỗ trợ nông dân đã trực tiếp tổ chức 
các Đoàn kiểm tra và phối hợp với 
NHCSXH thực hiện kiểm tra, giám sát 
tại nhiều tỉnh, thành hội. Ngoài ra, Ban 
còn cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra 
của Thường trực Trung ương Hội Nông 
dân đi kiểm tra theo chương trình của 
HĐQT NHCSXH tại các tỉnh Quảng 
Nam, Đà Nẵng; đoàn kiểm tra liên 
ngành về chương trình tín dụng cho 
vay HSSV tại 4 tỉnh Hà Nam, Kon Tum, 
TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long... Theo báo 
cáo của các địa phương, năm 2016, 
các cấp Hội Nông dân cả nước đã tổ 
chức hàng trăm cuộc kiểm tra, giám 
sát hoạt động ủy thác vay vốn; kiểm 
tra hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay 
vốn và người vay.

Qua kiểm tra, các tỉnh đã thực hiện 
nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường 
vụ Trung ương Hội Nông dân, các văn 
bản thỏa thuận đã ký với ngân hàng 
và thực hiện đúng quy trình nghiệp 
vụ cho vay vốn do Ban điều hành Quỹ 
hỗ trợ nông dân Trung ương hướng 
dẫn. Trong mỗi đợt kiểm tra các đoàn 
đều lập biên bản kiểm tra, sau kiểm 
tra có thông báo kết quả kiểm tra đến 
Hội Nông dân các tỉnh, thành phố 
được kiểm tra; hồ sơ kiểm tra được lưu 
giữ đầy đủ. Hầu hết các cơ sở hội đều 
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quản lý tốt nguồn vốn vay, các hộ vay 
sử dụng vốn đúng mục đích, thu hồi 
vốn đầy đủ khi đến hạn.

Phóng viên: Thưa ông, để hoạt động 
ủy thác tín dụng chính sách được thực 
hiện tốt hơn trong năm 2017, Hội Nông 
dân có những kiến nghị, đề xuất gì?

Trả lời: Để có điều kiện mở rộng 

hoạt động tín 
dụng, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu vốn 
của hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo 
và các đối tượng 

chính sách, đảm 
bảo góp phần hiệu 

quả cho mục tiêu 
giảm nghèo nhanh và 

bền vững; đặc biệt để ổn 
định đời sống nông dân, nhất 

là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình 
chính sách vùng vừa bị thiệt hại bởi 
thiên tai, mưa lũ, sự cố ô nhiễm môi 
trường Hội Nông dân đề nghị Chính 
phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan 
bố trí nguồn vốn để cho vay các 
chương trình tín dụng ưu đãi theo 
các Quyết định của Thủ tướng đã ban 
hành; đề nghị HĐND, UBND các cấp 
cần tiếp tục dành một phần nguồn 
vốn từ ngân sách địa phương để bổ 

sung vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và các đối tượng chính sách 
trên địa bàn; các Bộ, ngành liên quan 
tăng cường phối hợp với các hội, 
đoàn thể đẩy mạnh dịch vụ tư vấn, 
hướng dẫn, giúp đỡ các đối tượng 
chính sách về giống, tiến bộ kỹ thuật, 
vật tư… qua đó giúp hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và các đối tượng chính 
sách nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
vay; đề nghị NHNN, NHCSXH tiếp tục 
tạo điều kiện bố trí nguồn vốn cho 
vay để thực hiện một số mô hình 
điểm do Hội Nông dân chỉ đạo theo 
hướng cho vay theo dự án nhằm giúp 
người nghèo vươn lên có sự tham gia 
của hộ khá, giàu; cần tăng cường 
công tác thông tin hai chiều, duy trì 
và nâng cao hơn nữa chất lượng giao 
ban định kỳ giữa NHCSXH với Hội 
Nông dân và các hội, đoàn thể nhận 
ủy thác khác ở các cấp…

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
PHƯƠNG ĐÔNG - TRẦN VIỆT

Nông dân Nguyễn Văn Dũng ở xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Hà 
Nam) vay vốn để mở rộng diện tích trồng cam, cho nhập mỗi năm hàng 

trăm triệu đồng

Đồng vốn vay của NHCSXH đã được trao tận 
tay cho bà con nông dân 
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“Nhịp cầu” dẫn vốn tới phụ nữ nghèo
Theo báo cáo, Hội LHPN Việt Nam 

hiện đang quản lý 72.684 Tổ tiết kiệm 
và vay vốn với dư nợ nhận thác của 
NHCSXH gần 60.000 tỷ đồng.

Khi chị em được vay vốn ưu đãi
“Trao tiền cho chị em thì ngân hàng 

rất yên tâm” - đó là chia sẻ rất chân tình 
của hầu hết các cán bộ NHCSXH tại các 
địa phương trong cả nước. Chia sẻ đó 
cũng phần nào minh chứng cho việc 
Hội LHPN Việt Nam là tổ chức có số vốn 
nhận ủy thác lớn nhất của NHCSXH 
trong số các đoàn thể khác.

Tính đến hết năm 2016, Hội LHPN 
Việt Nam đang quản lý 72.684 Tổ tiết 
kiệm và vay vốn với dư nợ nhận thác 
của NHCSXH là trên 60.000 tỷ đồng, 
để cho hơn 2,6 triệu hộ gia đình phụ 

nữ nghèo vay. Trong đó tập trung ở 
các chương trình cho vay hộ nghèo 
14.000 tỷ đồng; hộ cận nghèo 12.000 
tỷ đồng; hộ thoát nghèo 4.000 tỷ 
đồng; HSSV có hoàn cảnh khó khăn 
8.100 tỷ đồng và cho vay giải quyết 
việc làm 2.500 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, 
Nguyễn Thị Tuyết cho biết: Thông qua 
ủy thác vốn vay của NHCSXH, Hội Phụ 
nữ đã thu hút thêm hội viên, phát huy 
vai trò trong việc tạo điều kiện cho chị 
em phụ nữ nghèo làm chủ hộ có cơ hội 
tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi, kịp 
thời, giúp họ tự chủ trong việc phát 
triển kinh tế.

Bên cạnh đó, chị em còn chủ động 
hơn trong việc khai thác thế mạnh và 
điều kiện gia đình, địa phương, mạnh 

dạn đầu tư phát triển mô hình, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gắn sản 
xuất với thị trường, áp dụng KHKT, sử 
dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. 
Những đánh giá này đã được chúng 
tôi kiểm chứng trong chuyến công tác 
địa phương qua nhiều mô hình thoát 
nghèo bền vững của đồng bào từ vốn 
vay ưu đãi. Có thể khẳng định, tín dụng 
chính sách đã tiếp thêm sức mạnh, 
giúp cho nhiều chị em phụ nữ thoát 
nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm 
nghèo của địa phương.

Đơn cử như hộ gia đình phụ nữ 
nghèo Chu Thị Hồng, người dân tộc Tày 
ở thôn Mai Hạ, xã Xuân Hòa, huyện Bảo 
Yên (Lào Cai) là điển hình về sử dụng 

Có vốn trong tay, chị em phụ nữ đã tích cực chăn nuôi, tạo ra nhiều của cải cho gia đình và xã hội
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hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi. Thông 
qua Hội Phụ nữ xã, năm 2009 gia đình 
bà Hồng được NHCSXH cho vay 30 triệu 
đồng để mua nuôi trâu sinh sản. Có 
đồng vốn trong tay, cộng với khát vọng 
đổi đời bao đời nay, gia đình bà Hồng 
đã trở thành hộ khá giả. Bây giờ nhà bà 
đã có xe ô tô tải chở hàng, mở đại lý bán 
lẻ phân bón và có cả xưởng gỗ thu hút, 
tạo việc làm thường xuyên cho 16 lao 
động quanh vùng.

Cũng với số tiền 30 triệu đồng được 
NHCSXH cho vay, gia đình chị Trần Thị 
Phíp ở thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, 
huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã đầu tư 
trồng tới 3ha rừng sản xuất (trồng cây 
mỡ) kết hợp với chăn nuôi gia súc. Đến 
nay, ngoài rừng mỡ sắp đến kỳ khai 
thác, chị Phíp còn có trang trại lợn 160 
con. Hàng năm thu nhập từ sản phẩm 
rừng trồng và chăn nuôi khoảng 150 
triệu đồng.

Đối với hội viên phụ nữ nghèo, nguồn 
vốn chính sách còn mở ra nhiều cơ hội 
cho chị em được tham gia sinh hoạt đầy 
đủ tại Tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua các 
buổi sinh hoạt như vậy, họ có cơ hội 
vượt qua rào cản về tập quán, thói quen 
lạc hậu của gia đình, của cộng đồng để 
phát triển kinh tế gia đình, cải thiện 
cuộc sống. Nhiều chị em mạnh dạn 
tham gia thảo luận, trao đổi, học hỏi 
để nâng cao kiến thức, kỹ năng sống và 
phát triển sản xuất. Hoạt động tín dụng 
ưu đãi còn góp phần quan trọng nâng 
cao dân trí, phổ cập giáo dục tiểu học, 
xóa mù chữ ở các vùng khó khăn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản 
lý nguồn vốn

Theo đánh giá của Hội LHPN Việt Nam, 
để đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối 
tượng thụ hưởng, tập trung ưu tiên cho 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
ở các huyện nghèo, các cấp Hội Phụ nữ 
cơ sở luôn luôn gắn vốn vay với chương 
trình phát triển kinh tế, chuyển đổi cây 
trồng, vật nuôi, ngành nghề phù hợp; 
các chương trình dạy nghề, chuyển 
giao công nghệ, khuyến nông, khuyến 
lâm, định hướng thị trường,…

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một 
thực tế là việc sử dụng đồng vốn đúng 
mục đích, hiệu quả là một bài toán khó 
đối với những đối tượng vay vốn, bởi 
nguyên nhân của sự đói nghèo đều 

xuất phát từ việc thiếu kiến thức, KHKT 
và cả công tác quản lý tài chính của 
từng hộ vay. Vì vậy, Hội LHPN Việt Nam 
đã chỉ đạo các cấp hội tập trung hướng 
dẫn chị em phụ nữ những kiến thức cơ 
bản về tài chính vi mô, phối hợp mở các 
lớp tập huấn kiến thức KHKT trồng trọt, 
chăn nuôi để chị em vận dụng vào phát 
triển sản xuất.

Đáng chú ý, ở một số địa phương, 
chị em còn tập hợp, liên kết với nhau 
để phát huy sức mạnh nội lực. Cụ thể 
như tập hợp nhau lại thành các Tổ hợp 
tác, các Tổ sản xuất, lấy đó làm ưu thế 
để tạo thương hiệu cho sản phẩm của 
mình. Từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 
4.583 mô hình Tổ hợp tác/Tổ liên kết 
được các cấp hội hỗ trợ thành lập, trong 
đó nguồn kinh phí Đề án 295 về Hỗ trợ 
phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 
2010 - 2015 đã hỗ trợ thành lập 217 mô 
hình (135 Tổ hợp tác, 82 Tổ liên kết). 
Đã có 68/217 mô hình hoạt động hiệu 
quả; có sự liên kết đầu vào, đầu ra và 
hỗ trợ quy trình sản xuất máy móc thiết 
bị hiện đại hơn, tổ chức sản xuất, trích 
khấu hao, xây dựng quỹ phát triển sản 
xuất và luân chuyển vốn để nhân rộng 
mô hình; duy trì việc làm thu nhập cho 
các thành viên.

Hầu hết chị em phụ nữ nghèo được 
vay vốn chính sách được hướng dẫn 
tham gia các Hợp tác xã, Tổ liên kết để 
mở rộng quy mô sản xuất, giảm chi phí 
SXKD, tăng vị thế trong đàm phán, ký 
kết hợp đồng, nhờ đó tăng giá trị sản 
phẩm. Hoạt động này góp phần không 
nhỏ trong việc khuyến khích ngày càng 
nhiều chị em phụ nữ tham gia mô hình 
kinh tế tập thể. Cùng với đó, các cấp 
hội chủ động phối hợp với NHCSXH tập 
huấn cho đội ngũ cán bộ hội phụ trách 
hoạt động uỷ thác và Ban quản lý Tổ tiết 
kiệm và vay vốn những kiến thức, kỹ 
năng cơ bản về quản lý tín dụng, kiểm 
tra giám sát nhằm phát hiện và phòng 
ngừa rủi ro. Các cán bộ của hội và ngân 
hàng cùng phối hợp hướng dẫn hộ vay 
áp dụng những kiến thức KHKT vào sản 
xuất, tạo ra chuỗi sản phẩm hàng hóa 
lớn, có giá trị kinh tế cao.

Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt 
Nam tiếp tục phối hợp với NHCSXH 
tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm 
bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ 

hưởng; thường xuyên tổ chức các lớp 
tập huấn cho cán bộ hội các cấp cơ sở 
và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. 
Bên cạnh đó, Hội sẽ chú trọng đến công 
tác vận động hội viên ở những vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS 
nhằm xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỉ lại 
vào Nhà nước, giúp hộ vay nhận thức, 
hiểu rõ trách nhiệm có vay, có trả, sử 
dụng đồng vốn thực sự hiệu quả cho 
gia đình và xã hội.

Bài và ảnh ĐAN KHÊ
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Xuân đã về…
Xuân đã về tràn ngập trên khắp ngả đường. Từ Bắc đến Nam, các loài hoa và cảnh 

vật đặc trưng được dịp khoe sắc. Người dân Hà Nội sau những ngày hối hả, lo toan 
chuẩn bị Tết, giờ cũng đã dành cho mình phút thảnh thơi dạo bước phố phường, len lỏi 
vào tận làng hoa để gom chút Xuân cho riêng mình.

Với người Hà Nội, hoa đào Nhật Tân được 
xem là một biểu tượng văn hóa của Thủ đô 
trong ngày Tết. Những cây đào thế hay đào 
cành tán tròn, đào ngọc bích, đào cổ, đào 
tự nhiên, đào thất thốn... đáp ứng đa dạng 
nhu cầu của người chơi đào. Mỗi độ Xuân 
về, trong cái se lạnh giao mùa, khắp các phố 

phường Hà Nội và nhiều tỉnh thành như ấm áp 
hơn bởi sắc thắm của đào nở rộ. Sau một năm 
bận rộn lo toan để chuẩn bị cho gia đình một cái 
Tết no đủ, yên ấm, dành một khoảng thời gian 
dạo chợ hoa, vừa để đi thưởng ngoạn, ngắm 
muôn sắc hoa đua nở, khi ra về mang theo một 
cành đào như đón mùa Xuân về nhà...
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Những vườn đào sau một năm được chăm 
sóc, ngậm nụ nay cũng vươn mình khoe sắc

Trên những chiếc xe ba gác...

Những cánh đào bung nở như muốn xua tan 
giá lạnh của mùa đông và mang theo về hơi 
ấm của mùa Xuân đất trời những ngày đầu 
năm mới
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Trên xe máy…

và, trên xe ô tô nữa...
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Cùng với sắc thắm hoa đào, những cây quất 
vàng rực cũng đón chào mùa Xuân mới 

Những gốc đào cổ thụ được quan tâm 
chăm sóc
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... hay mai vàng của mùa Xuân phương Nam cũng góp phần tô điểm thêm 
vẻ đẹp phố phường ngày Xuân

Mùa Xuân về cũng là lúc muôn hoa cùng khoe sắc đón chào một năm mới với nhiều ước vọng
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ĐINH DẬU SANG CANH
Đinh Dậu sang canh âm vang gà gáy sáng

Nhộn nhịp đường quê “nông thôn mới” hình thành.
Thắm đỏ “trái tim hồng” Ngân hàng Chính sách

Đến với dân nghèo Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam,...
*

Hai mươi năm hành quân qua đèo cao, suối sâu
Giải thoát đói nghèo nông dân hơn bốn triệu hộ

Từng đồng vốn chắt chiu, hợp tác Hội - Đoàn - Ngành - Bộ…
Dẫn dắt nuôi, trồng; nhà đỏ ngói tường cao.

*
Thế giới dõi theo ta tiến bước từng ngày
Dân chủ, nhân quyền qua an sinh xã hội

Ta đi tới trên đường đổi mới
Đảng quang vinh, xã hội yên lành.

*
Chủ trương đúng, thực hành theo chính sách

Vì tam nông, cùng đồng lực đồng tâm
Đất nước trường tồn “cốt ở yên dân”

Triệu triệu hộ dân tiến vào “Nông thôn mới”.
*

Tiễn Bính Thân, Đinh Dậu vang tiếng gáy
Mừng Xuân sang thôn xóm rộn niềm vui
Đảng trong sạch, muôn dân vững mạnh

Vượt khổ nghèo, đất nước “tứ thời Xuân”.

Tác giả Nguyễn Quốc Việt

Thơ Xuân
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“Em ơi, mùa Xuân đến rồi đó...”!
“Em ơi, mùa Xuân đến rồi đó...”! Câu hát vang lên như 

lời reo vui, nhắc nhở những ai đang còn mải miết với 
miếng cơm, manh áo biết sự hiện diện của một cây cột mốc 
uy nghi nổi lên trong dòng chảy bất tận của thời gian.

Trong vòng luân chuyển của vũ trụ, không có sự 
hiện diện nào làm lòng người rạo rực hơn sự hiện 
diện của mùa Xuân. Khi bóng dáng mùa Xuân thấp 

thoáng bên thềm nhà, người người đều tất bật rộn ràng, 
ai nấy đều hối hả hoàn tất những gì còn dang dở. Nhịp 
sống những ngày Tết như gấp gáp, khẩn trương hơn. Để 
khi mưa Xuân đã tràn về khắp nẻo; khi hoa lá phô sắc màu 
rực rỡ không chỉ trên những vạt đất nâu mà trên cả những 
vỉa hè, phố chợ, trên đôi tay bao người; khi không gian tràn 
ngập hơi thở nồng nàn của mùa Xuân và đâu đó vang lên 
những giai điệu thân thương của mùa Xuân... thì mỗi người 
đều có những “bản tự tổng kết năm” cho bản thân, cho gia 
đình. Ai đó mỉm cười mãn nguyện với những thành công, 
ai đó ngậm ngùi khép lại những ngày thất bại và tất cả đều 
đặt ra cho mình những mục tiêu, hy vọng trước ngưỡng 
cửa mùa Xuân. Thời thơ ấu, như bất kỳ trong tất cả những 
đứa trẻ hồn nhiên, thơ ngây khác, ta cũng háo hức mong 
chờ Xuân về - Tết đến - đồng nghĩa với việc được thoát khỏi 
“nghĩa vụ” học tập để theo bà, theo mẹ, theo anh chị... đi 
chơi, được diện những bộ quần áo mới, được hí hửng đón 
nhận những chiếc phong bao sặc sỡ hay những tờ giấy bạc 
láng coóng mà người lớn lì xì, mừng tuổi... Trở thành người 
lớn, ta không còn được hưởng những cảm giác như thế 
nhưng chắc chắn một điều rằng: Những người lớn chúng 
ta không ai không nhận thấy lòng mình luôn xao động mỗi 

độ Xuân về - mặc dù khi ta là “người lớn” thì Xuân về, Tết 
đến là lúc phải đối diện với trăm ngàn nỗi lo lắng bộn bề, là 
một lần cộng thêm tuổi cho mình (già đi)! Muôn đời mùa 
Xuân luôn mới, luôn đẹp, luôn vui. Dư âm của mùa Xuân 
chiến thắng như vẫn còn đâu đây khi trong đầu ta chợt 
ngân vang câu thơ của nhà thơ - chiến sỹ Tố Hữu: Chào 
Xuân đẹp, có gì vui thế...! Mùa Xuân đem đến cho cuộc 
sống một sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ, khởi đầu 
những khát khao, hy vọng - thậm chí cả những mơ ước 
được chiến thắng và thay đổi số phận! Mùa Xuân khiến vạn 
vật sinh sôi, cây lá đâm chồi tơ non, ngàn hoa đua nhau 
dâng hương khoe sắc và con người dâng tràn nhựa sống. 
Chẳng thế mà mùa Xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận 
cho những tâm hồn nghệ sỹ. Có bao nhiêu tác phẩm - từ 
văn thơ, hội họa đến âm nhạc, điện ảnh, kịch trường... đã 
ra đời từ cảm hứng mùa Xuân để phục vụ nhu cầu cuộc 
sống tinh thần của con người, có bao nhiêu sản phẩm vật 
chất đã được sản xuất để phục vụ nhu cầu cuộc sống vật 
chất của con người? Hẳn bạn và tôi đều có thể biết qua 
những con số thống kê dài dằng dặc. Mùa Xuân đem đến 
cho ta một năm mới hạnh phúc! Chỉ lang thang trong màn 
mưa Xuân dịu dàng để lẩm nhẩm đọc đôi câu thơ Xuân, 
hát vài ba giai điệu rộn ràng về mùa Xuân thôi... với ta cũng 
là hạnh phúc! Xin cảm tạ mùa Xuân!

TRẦN GIÁP sưu tầm
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Sắc Xuân trên 
quê hương Đồng Khởi
Mùa Xuân phương Nam không 

có hoa đào, hoa mận rợp 
trời, nhưng những vườn hoa 

tươi thắm, những cánh đồng lúa hay 
những vườn trái cây chín mọng tại Bến 
Tre cũng đủ gây ấn tượng trong những 
ngày Xuân.

Chị Nguyễn Bích Phượng, một chủ 
vườn hoa ở đây cho biết: “Thời tiết năm 
nay rất thuận lợi nên hoa phát triển tốt, 
cho hoa đều và to hơn mọi năm. Bà con 

ở đây ai cũng phấn khởi bởi vụ hoa hứa 
hẹn sẽ mang lại nguồn thu lớn để mọi 
người đón một cái Tết Nguyên Đán đầm 
ấm, sung túc”.

Còn bà Mai Thị Út, xã Lương Quới, 
chuyện Giồng Trôm, vui vẻ: “Nhà tôi có 
hơn 2ha lúa, đợt hạn mặn vừa rồi toàn 
bộ lúa bị mất trắng, nhưng sau đó nhờ 
vốn vay 30 triệu đồng từ NHCSXH, gia 
đình có vốn cải tạo lại ruộng lúa và đầu 
tư giống lúa mới, đến nay đã mang lại 

vụ mùa bội thu, Tết năm nay gia đình sẽ, 
đầm ấm hơn”.

Hòa trong không khí tất bật, chào 
đón năm mới, những chuyến xe nặng 
hoa hối hả nối nhau đi ra từ các nhà 
vườn chở sắc Xuân đến với muôn nhà 
và niềm vui được mùa khi có vốn vay 
ưu đãi đồng hành của người dân. Dưới 
đây là những hình ảnh đầy màu sắc do 
phóng viên SONG LÝ ghi lại được trên 
quê hương Đồng Khởi.
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Huyện Chợ Lách - xứ sở của hàng trăm loài 
hoa cảnh và là nơi chuyên cung cấp các loại 
hoa Tết, không chỉ ở Đồng bằng sông Cửu 
Long mà còn vươn xa đi các tỉnh miền Trung, 
miền Bắc và cả thị trường nước ngoài

Chị Nguyễn Bích Phượng - Chủ cơ sở cây 
hoa giống Út Ron ở ấp Tây Lộc, xã Vĩnh 
Thành, huyện Chợ Lách cho biết: “Nguồn vốn 
vay của NHCSXH đã giúp gia đình tôi có thêm 
nguồn lực đầu tư các giống hoa mới” 

Thay vì đầu tư  trồng các loại hoa cúc như 
mọi năm, cơ sở trồng hoa của chị Thúy Hoa 
ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách đã chuyển 
hướng trồng các loại hoa cảnh khác như: 
Phát lộc hoa, Lan tim, Lan sò, Trường sinh,...
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Anh Trần Văn Mến ở xã Vĩnh Thành, huyện 
Chợ Lách vay vốn ưu đãi làm chậu cảnh phục 
vụ bà con chơi hoa ngày Tết. Cuộc sống của 
gia đình anh đã khá hơn

Còn tại huyện Châu Thành, các nhà vườn 
cũng đang tập trung thu hoạch trái cây phục 
vụ bà con ngày Tết

Vốn vay ưu đãi còn giúp duy trì, phát triển 
làng nghề. Chị Lê Thị Bé Sáu ở phường 6, TP 
Bến Tre vay 50 triệu đồng hộ cận nghèo phát 
triển nghề dệt võng truyền thống
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Đồng vốn ưu đãi đã tiếp thêm sức mạnh cho bà con ở khắp các làng quê 
Bến Tre có được một mùa màng bội thu

Gia đình bà Mai Thị Út ở xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi mua giống lúa mới, đã mang lại cho gia đình một vụ 
mùa với năng suất, chất lượng rất cao
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Xuân này, bà con nông dân Bến Tre sẽ vui hơn
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Mùa Xuân trên quê hương 
“Đệ nhất danh trà”

Xưa nay, nói đến trà Việt, người ta nghĩ ngay đến chè Thái Nguyên. Mặc dù diện tích trồng chè chỉ đứng thứ 2 cả nước, 
nhưng Thái Nguyên nằm trong vùng chè lâu đời của Việt Nam, với sản phẩm hương vị đặc trưng mà không nơi nào có 
được. Từ rất lâu, Thái Nguyên đã được tôn vinh là vùng đất “đệ nhất danh trà”. Ngày nay, chè là cây làm giàu của người 
dân Thái Nguyên.

Ước mơ của người trồng chè
Thái Nguyên hiện có 21.127ha chè, 

trong đó diện tích chè cho thu hoạch là 
17.376ha, năng suất chè búp tươi bình 
quân đạt 111,88 tạ/ha, sản lượng chè 
búp tươi 194.409 tấn, sản lượng chè chế 
biến các loại 41.307 tấn...

Có thể nói từ sau năm 2010, xác định 
chè là cây trồng chủ lực, Thái Nguyên 
đã có “cuộc cách mạng” về việc nâng 
cao năng suất, chất lượng sẩn phẩm 
chè, xây dựng thương hiệu và hệ thống 
quản lý từ khâu sản xuất, chế biến đến 
tiêu thụ. Bằng các chính sách hỗ trợ 
nông dân của tỉnh, sự vào cuộc tích 

cực và hiệu quả của NHCSXH, từ năm 
2006 đến hết năm 2012 bình quân mỗi 
năm nhân dân vùng chè trồng mới, 
trồng lại 1.000ha, chủ yếu các giống 
mới cho năng suất, chất lượng, hiệu 
quả cao. Theo đó, hàng chục mô hình 
sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP 
đã lần lượt ra đời ở nhiều địa phương. 
Việc đưa KHKT vào thâm canh và 
chuyển đổi cơ cấu giống chè (thay thế 
giống chè trung du truyền thống bằng 
các giống chè dâm cành), những năm 
qua đã làm tăng giá trị sản phẩm trên 
đơn vị diện tích, thu nhập từ 46 triệu 
đồng/ha năm 2008, lên gần 70 triệu 

đồng/ha năm 2015 và 2016.
Thái Nguyên có “tứ đại danh 

trà”, gồm vùng chè thành phố Thái 
Nguyên, vùng chè huyện Đại Từ, vùng 
chè huyện Đồng Hỷ và vùng chè Khe 
Cốc, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương. 
Cận Tết “Con gà” trong chuyến công 
tác cùng NHCSXH, chúng tôi không có 
dịp đi hết “tứ đại danh trà”, mà chỉ đến 
được “đại danh trà” Đồng Hỷ. Về diện 
tích, vùng chè Đồng Hỷ đứng thứ 3 
trong toàn tỉnh (trên 2.800ha), nhưng 
lại là nơi mở đầu cho phong trào sản 
xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP 
(2009). Huyện có 9 làng nghề chè tập 
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trung tại các xã Minh Lập, Hòa Bình và 
thị trấn sông Cầu.

Đường vào thị trấn sông Cầu nên 
thơ với những đồi chè bát úp xanh 
ngút mắt. Cuối năm đang vào mùa thu 
hoạch, người dân tấp nập, khẩn trương 
hái chè, chở chè về các lò sao, sấy... kịp 
bán Tết. 70% số hộ ở đây gắn bó với 
cây chè từ những năm 1960. Đến nay, 
các hộ dân ở 11 xóm của thị trấn đều 
trồng chè, chế biến chè, với tổng diện 
tích đất trồng chè gần 500ha. Thị trấn 
Sông Cầu có nhiều triệu phú chè. Một 
trong số đó là ông Hoàng Xuân Thủy - 
hộ gia đình trồng chè hiệu quả nhất tại 
thị trấn Sông Cầu.

Ông Thủy năm 
nay 51 tuổi. “Nhà 
tôi hai đời làm 
chè. Trước đây, bố 
tôi là công nhân 
nông trường chè 
Sông Cầu, tôi 
tiếp quản “gia tài” 
kinh nghiệm của 
ông trên cơ sở  
áp dụng KHKT”, 
ông Thủy tâm sự. 
Qua lời tự bạch 
mộc mạc, chúng 
tôi được biết ông 
Thủy hiện có 2 
đồi chè khoảng 
5.000m2, trồng 
bằng phương 
pháp dâm cành, 
với 2 giống chè 
chất lượng cao, 
có hương thơm 
đặc biệt là Kim 
Tuyên và Phúc 
Vân Tiên, nguyên 
liệu để chế biến chè xanh cao cấp. 

Tiếp chúng tôi trong nhà, ngay bên 
cạnh xưởng chế biến, với 2 máy vò, 3 
máy trộn, 1 máy hút chân không và 
một máy đóng gói. Ông Thủy khép kín 
dây chuyền từ sản xuất nguyên liệu 
đến chế biến, 1 ngày cho “ra lò” 100kg 
chè khô (500kg chè búp tươi). Doanh 
thu 25 - 30 triệu đồng/tháng. Chưa 
dừng lại, ông đang ước mơ có một dây 
chuyên sản xuất chè sạch “đạt chuẩn” 
với mức đầu tư khoảng 500 triệu đồng; 
riêng hệ thống tưới phun cũng cần tới 

trên 20 triệu đồng...
“Năm 2013 gia đình tôi được NHCSXH 

huyện cho vay 20 triệu đồng vốn vay 
ưu đãi từ chương trình giải quyết việc 
làm. Vốn vay không nhiều - ông Thủy 
nói - nhưng tín dụng chính sách đã tiếp 
sức cho tôi giải quyết việc làm thường 
xuyên cho 2 lao động với mức thu nhập 
6 triệu đồng/người/tháng; vào kỳ thu 
hoạch chè, thuê 7 - 10 lao động thời vụ, 
với giá tiền công 14.000 đồng/giờ”.

Ông Thủy mong muốn năm 2017 
NHCSXH tăng vốn vay giải quyết việc 
làm cho nông dân thị trấn. Vì, mỗi năm 
có 8 lứa hái chè, lao động nhiều nơi đổ 
về đây tìm kiếm việc làm. Hầu hết họ 

là lao động nữ ở độ tuổi trung niên, 
không đủ điều kiện vào làm công nhân 
ở khu công nghiệp. 

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm 
5, Vũ Chí Long cũng được dịp “phân 
trần”: Năm 2016 tổ có dư nợ vốn vay từ 
NHCSXH là 340 triệu đồng, nhưng nhu 
cầu của bà con cần tới trên 600 triệu 
đồng để cải tạo vườn chè, thay giống 
cũ bằng giống mới. Đó là chưa nói tới 
hệ thống tưới tiêu, một nhu cầu bức 
thiết của trồng chè thâm canh. Xóm 5, 
mỗi năm bà con chuyển 9 - 10ha chè 

kém chất lượng sang trồng chè có chất 
lượng. Chè là loại cây công nghiệp dài 
ngày, sau 3 năm trồng mới cho thu 
hoạch. Người trồng chè mong muốn 
được vay vốn NHCSXH vì lãi suất ưu đãi, 
thời gian vay dài, còn vay vốn các NHTM 
bà con không “kham” nổi lãi suất.

Phía sau thị xã công nghiệp
Rời thị trấn Sông Cầu vấn vương 

hương chè, chúng tôi đến Phổ Yên - một 
thị xã trẻ nằm giữa vùng đất trung du và 
miền núi. Giám đốc NHCSXH huyện Phổ 
Yên, Đoàn Lệ Thủy cho biết: Phổ Yên là 
thị xã công nghiệp. Phía sau những nhà 
máy đồ sộ, với khoảng 50 nghìn công 
nhân của Công ty Sam  Sung, có trên 

150 hộ nông 
dân mất 
đất, khoảng 
200ha. Nhu 
cầu vay vốn 
chương trình 
giải quyết 
việc làm rất 
lớn, trong 
khi mấy năm 
nay nguồn 
vốn cho vay 
chương trình 
này không 
có. Khó khăn, 
nhưng - bà 
Thủy báo tin 
vui, mới đây 
62 hộ trong số 
này đã được 
N H C S X H 
huyện giải 
ngân vốn vay 
giải quyết 
việc làm. Số 

còn lại sẽ được 
tiếp tục cho vay trong năm 2017.                                       

Thị xã Phổ Yên có 14 xã, 4 phường. 
Minh Đức - nơi chúng tôi đến, là một 
trong 7 xã miền núi khó khăn được 
hưởng lợi từ Chương trình 135. Chủ 
tịch UBND xã Minh Đức, Hoàng Mạnh 
Quân thông báo: Là xã thuần nông, 
hiện dư nợ NHCSXH gần 30 tỷ đồng. 
Không có nợ quá hạn. Bà con vay vốn 
chủ yếu để phát triển chăn nuôi, trồng 
chè. Trước đây, xã có trên 100ha chè, 
nay giữ lại 80ha trồng chè cành, đất 
trên cao trồng chè không hiệu quả 

Xưởng chè sạch của gia đình ông Hoàng Xuân Thủy
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chuyển sang trồng cây khác.
“Mấy năm nay, 70% lao động địa 

phương đi làm công nhân cho Công 
ty Sam Sung, số ở lại phát triển mạnh 
kinh tế trang trại trồng rừng, chăn 
nuôi trâu, bò, lợn gà. Thị xã công 
nghiệp đang tạo ra sự phân công lao 
đọng mới, giải quyết việc làm cho lao 
động nông thôn”, Chủ tịch UBND xã 
Minh Đức cho biết. 

Xã có 9 trang trại với diện tích từ 5ha 
đến 30ha và nhiều gia trại. Vợ chồng 
anh Hoàng Văn Dũng và chị Cao 
Thị Hoa ở xóm Chằm 7A, tuổi 
đời chưa ngoài 30 nhưng 
quản lý một gia sản 
đáng kể, gồm 1ha 
trồng cây ăn quả 
với hàng trăm 
cây cam, bưởi, 
nhãn, táo, ổi... 
doanh thu 
gần 200 triệu 
đ ồ n g / n ă m ; 
một trại chăn 
nuôi với 20 
con lợn nái, 8 
lợn đực quanh 
năm bán lợn 
giống, thu lãi trên 
100 triệu đồng/
năm. 

“Vợ chồng anh Dũng 
từng “khởi nghiệp” từ số vốn 
“mồi” 20 triệu đồng chương trình 
tín dụng giải quyết việc làm, đang tính 
chuyện sang năm mới nếu được vay vốn 
nhiều hơn sẽ mở rộng cơ sở chăn nuôi”, 
Giám đốc Đoàn Lệ Thủy cười vui trước 
thành quả và mong muốn của hộ vay.

Cam kết mùa Xuân
Thực hiện 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, ngày 05/2/2016, 
UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn 
đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, các doanh nghiệp trên địa bàn 
toàn tỉnh trích một phần ngân sách 
và nguồn vốn chuyển sang NHCSXH 
để ủy thác cho vay hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách tại địa phương. 
Theo đó UBND đề nghị mỗi năm, mỗi 
huyện, thị xã, thành phố dành từ 500 
triệu đồng đến 1 tỷ đồng tiền ngân 

sách chuyển sang NHCSXH cùng cấp. 
Đối với doanh nghiệp có sử dụng đất 
nông nghiệp, dành một phần vốn để 
hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất có vốn 
vay, nhằm tạo điều kiện để người 
dần ổn định cuộc sống.

Đáp lời kêu gọi, đến 
hết năm 2016 tỉnh Thái 
Nguyên đã chuyển hơn 49 
tỷ đồng nguồn vốn ngân 
sách địa 

phương s a n g 
NHCSXH tỉnh để cho vay; hơn 6 tỷ 
đồng của doanh nghiệp trong toàn 
tỉnh ủy thác qua NHCSXH để thực 
hiện cho vay. Điển hình tại thị xã Phổ 
Yên có 4 doanh nghiệp chuyển 550 
triệu đồng, huyện Võ Nhai, trong năm 
2016 đã có 9 doanh nghiệp chuyển 
480 triệu đồng để bổ sung vào nguồn 
vốn của NHCSXH huyện. Riêng với 
Công ty TNHH khai thác và chế biến 
khoáng sản Núi Pháo, có trụ sở trên 
địa bàn huyện Đại Từ, việc ủy thác 
nguồn vốn cho NHCSXH huyện cũng 
đã được thực hiện từ nhiều năm nay. 
Hiện, số tiền mà Công ty này ủy thác 
qua NHCSXH là 5 tỷ đồng, trong đó 
năm 2016 chuyển 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu đem so sánh với 

tổng nguồn vốn trên 2.700 tỷ đồng 
của NHCSXH tỉnh Thái Nguyên thì 
nguồn vốn của ngân sách địa phương 

và từ các doanh nghiệp 
còn khiêm tốn, chỉ 

chiếm 1,8%; còn 
nếu đem so 

với khoảng 
4.000 doanh 
nghiệp đang 
hoạt động 
trên địa bàn 
tỉnh thì có 

khoảng 20 
doanh nghiệp 

đã và đang cam 
kết ủy thác vốn 

cho NHCSXH lại 
càng không 

đáng kể.
T h e o 

c h u ẩ n 
nghèo đa 
chiều, Thái 
N g u y ê n 
hiện còn 

trên 42.000 
hộ nghèo, 

chiếm tỷ lệ 
13,4%; trên 

28.000 hộ cận 
nghèo, chiếm gần 

9%. Tỷ lệ hộ nghèo 
của Thái Nguyên đứng thứ 

25/63 tỉnh, thành. Khép lại năm 
2016, Thái Nguyên kêu gọi chung tay 

giảm nghèo, rất cần sự quan tâm, vào 
cuộc tích cực, mạnh mẽ hơn nữa của 
cấp uỷ, chính quyền, các hội, đoàn thể, 
đặc biệt các doanh nghiệp đóng trên 
địa bàn.

Ông Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, 
thực hiện chương trình giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh 
phấn đấu giảm số hộ nghèo bình 
quân 2%/năm, trong đó số hộ nghèo 
trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn 
giảm bình quân từ 3,5% - 5%/năm, 
bảo đảm đến hết năm 2020 trên 70% 
số hộ nghèo trong tỉnh có mức sống 
trung bình. Mong rằng, đây sẽ là lời 
cam kết mùa Xuân của quê hương 
“Đệ nhất danh trà”.

Bài và ảnh HỒ KHÁNH THIỆN



38 Xuân Đinh Dậu - 2017

ĐỒNG VỐN GÓP 
MÙA XUÂN THÊM ẤM

Gió bấc về, tiết trời se lạnh như 
báo hiệu mùa Xuân mới đã đến. 
Những con đường chính của trung 
tâm TP Cần Thơ đã được trang trí 
đèn hoa rực rỡ. Trong không khí 
rộn ràng chào đón năm mới, tập 
thể cán bộ, viên chức và người 
lao động của NHCSXH TP Cần 
Thơ dường như vui hơn, khi những 
cống hiến của họ trong năm qua 
đã giúp hàng chục nghìn lượt hộ 
nghèo và các đối tượng chính 
sách phát triển kinh tế, vươn lên 
thoát nghèo, góp phần chung vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố.

Hiệu quả từ vốn vay ưu đãi
Tết này, chị Huỳnh Thị Huệ ngụ ấp 

Thới Trường 1, xã Thới Xuân, huyện 
Cờ Đỏ đã có căn nhà mới. Nhìn căn 
nhà khang trang, vững chãi vừa được 
hoàn thiện, chị Huệ không giấu được 
xúc động vì vui sướng, chị nói: “Đó là 
mơ ước cháy bỏng từ bao năm nay của 
gia đình tôi. Trải qua bao nhiêu vất vả, 
nhờ sự đồng hành của NHCSXH, gia 
đình tôi vượt qua khó khăn, có được 
cuộc sống tốt đẹp hơn”. Chị Huệ là hộ 
nghèo của xã Thới Xuân, không có 
ruộng đất sản xuất, từng phải chạy ăn 
từng bữa. Chị kể, với quyết tâm thoát 
nghèo, năm 2012 vay 10 triệu đồng 
mua 8 con lợn con về nuôi để có thêm 
thu nhập. Nhưng chẳng may, khi lứa 
lợn đạt trọng lượng chừng 50 - 60kg 
thì chết đột ngột, vậy là mất trắng cả 

vốn lẫn lãi. Để trả nợ, lãi đúng hạn cho 
ngân hàng, vợ chồng chị vừa tranh 
thủ mua bán đồ rẫy ở chợ huyện mỗi 
sáng, vừa đi làm thuê. Chí thú làm ăn, 
không ngại vất vả, cực nhọc nên khó 
khăn cũng đã dần qua. Năm 2015, chị 
tiếp tục được Hội Phụ nữ bình xét, đề 
nghị NHCSXH cho vay 30 triệu đồng 
từ chương trình hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh tại vùng khó khăn. Toàn 
bộ số vốn này chị đầu tư mua lợn 
giống về nuôi lại và lần này công sức 
của chị được đền đáp. Đàn lợn nái có 
7 con lớn nhanh, xuất bán đều đặn, 
chị Huệ lo đủ cho con lớn học Đại 
học Sư phạm và trang trải một phần 
chi phí sinh hoạt trong nhà. Nhờ vậy, 
thu nhập từ mua bán đồ rẫy của chị 
và nghề thợ hồ của chồng được dành 
dụm để xây cất nhà cửa.
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Niềm vui khi kinh tế được ổn định, 
hướng đến thoát nghèo bền vững của 
chị Huệ cũng là niềm vui của gia đình 
chị Trương Thị Hương ngụ ấp Quy Lân 
1, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh. 
Với mô hình chăn nuôi lợn thịt được 
phát triển nhờ đồng vốn vay ưu đãi, 
chị Hương là một trong 440 hộ thoát 
nghèo trong năm 2016, góp phần đưa 
xã Thạnh Quới về đích nông thôn mới 
sớm hơn như kế hoạch. Chị Hương 
chia sẻ: “Nhà nghèo nên nhiều năm 
qua dù mê nghề nuôi lợn nhưng tôi 
không thực hiện được. Trong năm 
2016, được Hội Phụ nữ xã bình xét hỗ 
trợ vay vốn chính sách với số tiền 50 
triệu đồng, tôi mạnh dạn đầu tư nuôi 
2 chuồng lợn thịt trên 100 con. Đàn 
lợn phát triển tốt, bán có giá, đem về 
nguồn lợi nhuận khá. Bên cạnh đó, 
vợ chồng tôi còn duy trì đều đặn việc 
thả lưới, cạo hột điều, bán nước giải 
khát... đảm bảo chi tiêu gia đình và trả 
lãi, gửi tiết kiệm hàng tháng tại ngân 
hàng. Vậy là, Tết này gia đình tôi đã 
thoát nghèo”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh 
Thạnh, Đoàn Trung Kiên cho biết: 
“Trong năm 2016, huyện tập trung 
nguồn lực xây dựng 3 xã nông thôn 
mới. Trong đó, xã Thạnh Tiến và Thạnh 
An được công nhận xã nông thôn mới 
lần lượt trong quý III/2016. Riêng xã 
Thạnh Qưới gặp rất nhiều khó khăn. 
Trong các vấn đề nan giải nhất có mục 
tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo. Cụ thể, đầu 
năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của xã lên 
tới 15,9% với 577 hộ. Mục tiêu cần đạt 
được là giảm trên 400 hộ nghèo, để 
tỷ lệ này giảm còn dưới 4% vào cuối 
năm, huyện đã được lãnh đạo thành 
phố phê duyệt, đề nghị NHCSXH hỗ 
trợ bổ sung vốn vay 6 tỷ đồng cho hộ 
nghèo của xã. Nhờ điều tra nhu cầu 
vay vốn chính xác, đảm bảo nguồn 
vốn được sử dụng đúng mục đích, đến 
nay, xã đã có 440 hộ thoát nghèo, tỷ 
lệ hộ nghèo còn 3,95%. Xã đã về đích 
nông thôn mới vào tháng 12/2016. 
Qua đó cho thấy nguồn vốn vay ưu 
đãi có vai trò hết sức quan trọng, tiếp 
sức cho người dân phát triển mô hình 
kinh tế, giảm nghèo, hỗ trợ đắc lực 
cho chương trình xây dựng nông thôn 
mới của các địa phương”.

Giữ vững chất lượng tín dụng
Cuối năm 2015, tỷ lệ nợ quá hạn 

của NHCSXH TP Cần Thơ chiếm 0,49% 
tổng dư nợ thì đến cuối năm 2016, tỷ 
lệ này chỉ còn 0,42% - mức thấp nhất 
so với các tỉnh vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. Trong khi đó, doanh số cho 
vay trong năm 2016 đạt 661 tỷ đồng, 
với 31.052 lượt khách hàng được vay 
vốn, doanh số thu nợ đạt 386 tỷ đồng, 
tăng 15,58% so với năm 2015. Để đạt 
được kết quả này, theo ông Huỳnh 
Văn Thuận - Giám đốc NHCSXH TP 
Cần Thơ là nhờ sự quan tâm chỉ đạo 
kịp thời của Trung ương, địa phương 
và nỗ lực của các hộ vay vốn. Tất cả 

các mặt công tác như củng cố hoạt 
động Tổ tiết kiệm và vay vốn, bình xét 
công khai đối với các khoản vay mới, 
giám sát việc sử dụng vốn vay, đánh 
giá, phân tích nợ đều được thực hiện 
nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả. Đồng 
thời, các tổ chức chính trị - xã hội cấp 
xã và Trưởng ấp trực tiếp tham gia 
giám sát từ khâu bình xét cho vay 
đến kiểm tra sử dụng vốn vay và xử 
lý thu hồi nợ. Nhờ đó, chất lượng tín 
dụng ngày một nâng lên. Nhiều quận, 
huyện có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn 
tỷ lệ nợ quá hạn của toàn chi nhánh. 
Trong đó, quận Bình Thủy liên tục 
tăng trưởng dư nợ, đồng thời giảm tỷ 
lệ nợ quá hạn qua từng năm. Cụ thể, 
năm 2014, dư nợ của quận đạt 117 tỷ 
đồng, nợ quá hạn chiếm 0,31%; năm 
2015 dư nợ đạt 141 tỷ đồng, nợ quá 
hạn chiếm 0,15%; đến cuối năm 2016, 
dư nợ của quận là 174 tỷ đồng, tỷ lệ 
nợ quá hạn chỉ còn 0,07%. Đây là kết 
quả  đáng ghi nhận trong công tác nỗ 

lực nâng cao chất lượng tín dụng của 
quận. Giám đốc NHCSXH quận Bình 
Thủy, Bùi Kiên Cường cho biết: “Bình 
xét cho vay và thu hồi nợ đến hạn là 
nhiệm vụ trọng tâm, luôn được đơn vị 
thực hiện tốt, đảm bảo vốn vay được 
sử dụng hiệu quả, đúng mục địch...”.

Những ngày này, ông Lê Văn Bền 
ngụ phường Long Hòa, quận Bình 
Thủy đang tất bật chăm sóc giàn hoa 
Tết đang vào giai đoạn đơm bông. 
Năm nay, ông Bền vay 40 triệu đồng 
hộ cận nghèo để đầu tư trồng hoa. 
Ông cho biết: “Với lãi suất thấp, tôi 
đảm bảo trả nợ, trả lãi và gửi tiết kiệm 
đầy đủ và đúng quy định. Tuy nhiên, 
không vì vậy mà chúng tôi vay vốn 
nhiều hơn nhu cầu thực tế đầu tư vào 
ruộng hoa. Với 7.000 giỏ hoa năm nay, 
cần số vốn trên 80 triệu đồng, nhưng 
tôi chỉ vay 40 triệu đồng, vừa đủ trang 
trải phần thiếu hụt. Hy vọng mùa hoa 
Tết năm nay sẽ trúng mùa, trúng giá, 
giúp gia đình tôi có cái Tết đầm ấm, 
tươm tất hơn”.

Đánh giá về những kết quả hoạt 
động nổi bật của NHCSXH TP Cần Thơ 
trong năm 2016, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND thành phố Lê Văn Tâm cho 
biết, chất lượng tín dụng đã được cải 
thiện đáng kể so với năm 2015. Dư nợ 
tăng hơn 283 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu 
vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. 
Thành phố cũng đã và đang tập trung 
cho vay hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, 
cho vay phát triển du lịch sinh thái và 
bảo tồn chợ nổi Cái Răng,... Điều đặc 
biệt nữa là, đến nay thành phố và 9/9 
quận, huyện đã chuyển nguồn vốn 
ngân sách địa phương sang NHCSXH 
để cho vay hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách trên địa bàn. Trong thời 
gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo 
chi nhánh NHCSXH tranh thủ nguồn 
vốn Trung ương, ngân sách quận, 
huyện, thành phố và các khoản thu nợ 
đến hạn để tập trung cho vay, đáp ứng 
đủ nhu cầu vốn của bà con, phấn đấu 
năm 2017, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 
đạt trên 10% so với năm 2016; đồng 
thời chú trọng đến nhiệm vụ xuyên 
suốt đó là củng cố và nâng cao chất 
lượng tín dụng chính sách trên tất cả 
các địa bàn.

Bài và ảnh MỸ TÚ
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Xuân reo 
trên đất Cố đô 

Về Cố đô Hoa Lư giữa những giọt nắng Xuân đầu tiên tráng bạc trên những cánh đồng vào mùa cày ải, in 
màu xanh của núi đồi vào giữa mênh mông sông nước Tràng An, lại thấy thêm ấm áp khi trong những nếp 
nhà của người nghèo và các đối tượng chính sách, một cuộc sống no đủ đang ùa về theo dòng vốn tín dụng 
của NHCSXH tỉnh Ninh Bình.

Có ai đó ví von Ninh Bình là một 
“Miền Bắc thu nhỏ” không ngoa. 
Vị thế hội tụ đủ 3 địa hình từ 

vùng đồi núi bán sơn địa, đến đồng 
bằng ven biển, đồng chiêm trũng, mang 
đến cho Ninh Bình những điều kiện tự 
nhiên phong phú, những danh thắng 
nổi tiếng. Song để có thể biến những 
tiềm năng ấy trở thành điều kiện phát 
triển kinh tế của tỉnh 5 - 10 năm trước 
không dễ. Địa hình đồi núi, bán sơn địa 
hay đồng chiêm trũng, nếu chỉ sản xuất 

theo phương thức truyền thống một 
năm hai vụ lúa, đủ cái ăn cái mặc cũng 
còn khó. Tích luỹ dân cư thấp khó vươn 
tới những giấc mơ xa xôi như làm dịch 
vụ, phát triển du lịch. Chính vì vậy, công 
việc của cán bộ, viên chức và người lao 
động NHCSXH tỉnh Ninh Bình không chỉ 
là “chạy” cho đủ chỉ tiêu mà cần phải lồng 
ghép được dòng vốn tín dụng với việc 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực nông 
nghiệp - nông thôn, hỗ trợ các nhu cầu 
thiết thực của người dân để thực sự trở 

thành một bệ đỡ giảm nghèo, phát triển 
kinh tế bền vững. Nhất là trong bối cảnh 
cả tỉnh đang sục sôi chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế, hướng tới sản xuất hàng hoá, 
xây dựng phong trào nông thôn mới.

“Trong bối cảnh ấy, cải cách thủ tục 
hành chính là một trong những nền 
tảng đưa vốn tín dụng đến với người 
dân một cách nhanh nhất”, Giám đốc 
NHCSXH tỉnh Ninh Bình, Lã Thị Hồng 
Yến tâm huyết. Trên nền tảng các cải 
cách hành chính, đặc biệt là thủ tục giải 

Nguồn vốn tín dụng đã giúp hộ cận nghèo Đào Thị Thắm ở thôn Văn Hà II, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) chuyển đổi thành công 
mô hình từ lúa sang nuôi thuỷ sản, mang lại hiệu quả cao
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quyết công việc của NHCSXH Việt Nam, 
chi nhánh đã triển khai quy trình tiếp 
cận tín dụng công khai minh bạch, đơn 
giản, gọn nhẹ tới các hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách. Hộ vay vốn được 
cấp giấy tờ, như Sổ vay vốn, các loại giấy 
tờ mẫu biểu liên quan đến dịch vụ mà 
không mất đồng phí nào. Thủ tục đơn 
giản dễ khai dễ viết nhưng vẫn đảm bảo 
yếu tố pháp lý. Các Tổ giao dịch tới 145 
xã, phường, thị trấn thực hiện thu lãi, thu 
tiết kiệm tại nhà, ủy thác cho các Tổ tiết 
kiệm và vay vốn góp phần giảm chi phí 
cho người dân cũng như phòng tránh 
những rủi ro không cần thiết trong việc 
đi lại. Không chỉ có các buổi giao dịch cố 
định, với các buổi giao dịch tăng phiên 
theo chỉ đạo của Trung ương chi nhánh 
vẫn đảm bảo quy định giải ngân của 
NHCSXH, không vì phát sinh mà làm ẩu.

Quy trình làm việc khoa học cũng trở 
thành một trong những điểm tựa để đơn 
vị nâng cao hiệu quả thực hiện tín dụng 
chính sách. Điều này có thể nhìn thấy rõ 
từ việc rút ngắn thời gian giao dịch từ 
ngày 4 đến ngày 20 của tháng. Với cách 
bố trí này, những ngày đầu tháng, chi 
nhánh có thời gian kiểm tra lại và chuẩn 
bị cho kế hoạch giải ngân tháng sau. Còn 
từ ngày 20 đến cuối tháng, chi nhánh 
và các Phòng giao dịch cấp huyện thực 
hiện kiểm tra, tự kiểm tra, cũng như triển 
khai thực hiện các công việc Trung ương 
giao, xem lại công việc để từ đó rút kinh 
nghiệm có biện pháp khắc phục.

Đặc biệt, sau khi có Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ tịch 
UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT 
NHCSXH cấp huyện, trong các cuộc giao 
ban hàng tháng, các Chủ tịch xã đều 
tham dự đầy đủ trừ trường hợp bất khả 
kháng. Mô hình này đã góp phần tăng 
chất lượng các chương trình tín dụng 
và lồng ghép được vào chính sách phát 
triển kinh tế của từng xã, huyện, tỉnh. 

So với những năm trước, cán bộ chi 
nhánh đã thực sự đổi mới về phong cách 
làm việc. Tâm huyết và tình yêu ngành, 
yêu nghề đã được thể hệ bằng sự tận 
tụy trách nhiệm sâu sát với cơ sở để nắm 
được nhu cầu của địa phương, từ đó, 
triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Trung 
ương, đồng thời tham mưu kịp thời cho 
HĐQT. “Chỉ nói ngay như việc các nhân 
viên hướng dẫn người dân làm thủ tục 

vay vốn một lần không được, thì hướng 
dẫn nhiều lần, hướng dẫn đi không được 
thì hướng dẫn lại. Các cán bộ phải luôn 
luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu kể 
cả cán bộ trẻ”, Giám đốc Lã Thị Hồng 
Yến chia sẻ. Cùng với việc gắn kết chặt 
chẽ với các tổ chức hội và áp dụng công 
nghệ, năng suất lao động của chi nhánh 
đã được nâng cao góp phần, rút ngắn 
thời gian giao dịch cho khách hàng và 
tiết kiệm chi phí cho ngân hàng.

***
Hơn 14 năm qua, 10 chương trình tín 

dụng chính sách được chi nhánh thực 
hiện trên địa bàn đã đáp ứng cơ bản 
nhu cầu đời sống của hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo cho đến 
người dân vay làm nhà ở, xây dựng công 
trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn, giải quyết việc làm, 
xuất khẩu lao động,... đã đem đến những 
động lực mới cho người dân không chỉ 
bước qua cái nghèo mà đang hướng 
đến một cuộc sống ấm no lâu bền.

Như bà Nguyễn Thị Nhiên ở thôn Văn 
Hà 1, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn. Đã 
hơn chục năm trôi qua, nhưng bà vẫn 
nguyên cái cảm giác nghèn nghẹn khi 
nhớ lại cái thời đi vay nặng lãi cho con 
ăn học. Gia sản nhà nông, chẳng có gì 
đáng để cầm cố, nên con đường vay 
vốn chỉ có ở khu vực phi chính thức, lãi 
suất 30%/năm. Lãi suất cao là thế, song 
hai vợ chồng cắn răng vay hơn 4 năm 
ròng nuôi con đầu rồi con thứ 2 đi học 
đại học. Bởi ở cái vùng đất chiêm trũng 
quanh năm trông vào 2 vụ lúa này, cứ 
nghĩ đến mình, cả đời bán mặt cho đất, 
bán lưng cho trời mà vẫn nghèo nên ông 
bà vẫn quyết tâm cho con ăn học để đổi 
đời. Thế nên việc tiếp cận được vốn cho 
vay HSSV của NHCSXH tỉnh Ninh Bình 
năm 2007 khi cô con gái thứ bước vào 
năm học thứ 3 với ông bà đúng là mừng 
rơi lệ. Không chỉ gánh nặng học phí cho 
con vơi bớt, bà còn được vay vốn giảm 
nghèo phát triển kinh tế. Liền năm sau 
đó, cậu út lại được tiếp bước vào đại học 
cũng nhờ vốn vay NHCSXH. Con gái lớn 
đi làm đỡ gánh nặng kinh tế, cùng sự tần 
tảo chăm chỉ gia đình bà đã bước qua hộ 
nghèo năm 2013. Đây cũng chính là thời 
điểm NHCSXH triển khai tín dụng cho 
vay hộ cận nghèo. Năm 2015, gia đình 
vừa bước qua hộ cận nghèo lại được tiếp 

ứng ngay nguồn vốn cho hộ mới thoát 
nghèo với 50 triệu đồng. Dòng vốn ngân 
hàng nâng đỡ kinh tế gia đình trong 
suốt gần 10 năm qua, tuy chưa đủ để gia 
đình trở nên khá giả, nhưng cũng đã có 
một gia tài nho nhỏ với 2 còn bò, 2 con 
lợn nái mỗi năm cho 4 lứa lợn con. Hơn 
40 triệu đồng vay HSSV cũng đã trả được 
gần hết nợ, chỉ còn 2 triệu đồng. Các con 
bà đã có việc làm ổn định phụ giúp cha 
mẹ cũng như góp phần xây dựng mảnh 
đất quê hương.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Bình, Lã 
Thị Hồng Yến cho biết thêm, tính đến 
hết năm 2016, 10 chương trình tín dụng 
mà đơn vị đang triển khai đã hoàn thành 
100% kế hoạch với tổng dư nợ đạt 1.919 
tỷ đồng. Đặc biệt, sau nhiều năm thực 
thi hiệu quả chính sách tín dụng giảm 
nghèo, Ninh Bình đang dồn lực cho hộ 
thoát nghèo, hộ cận nghèo để giảm 
nghèo bền vững. “Bởi dù đã bước qua 
đói nghèo, nhưng những hộ đó vẫn có 
nhu cầu SXKD ổn định cuộc sống. Hơn 
thế, kinh tế các hộ này vẫn còn mong 
manh chỉ một thiên tai, hay bệnh tật có 
thể tái nghèo, nên ngoài vốn cho các 
chương trình cho vay hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, nguồn vốn dư thu từ 
các chương trình tín dụng HSSV cũng 
được chi nhánh ưu tiên cho đối tượng 
này”, Giám đốc Hồng Yến cho biết.

Hiệu quả có thể nhìn thấy rõ bằng 
định lượng khi số hộ vay vốn những 
năm trước từ hơn 100.000 hộ, đến năm 
2016 còn 98.000 hộ và nay là 96.000 hộ. 
Dư nợ tăng lên trong khi số hộ vay giảm 
biểu hiện hộ thoát nghèo và những 
hộ nghèo mới vay được nâng mức cho 
vay. Bình quân dư nợ/hộ (trừ chương 
trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn và hỗ trợ hộ nghèo về 
nhà ở) đã tăng từ 20 lên 29 triệu đồng/
hộ và tiến dần lên 50 triệu đồng/hộ.

Hiệu ứng lan toả từ những dòng vốn 
chính sách đa dạng đang góp công 
đưa Ninh Bình tiến nhanh hơn trên con 
đường nông thôn mới. Bí thư Đảng uỷ 
xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, Đinh 
Văn Hoan chia sẻ những kế hoạch phát 
triển kinh tế địa phương mà xã đang 
triển khai. Từ mô hình sản xuất truyền 
thống thuần canh cây lúa nước, xã đang 
chuyển đổi sang mô hình nuôi trồng 
thuỷ sản và cây có giá trị gia tăng cao. 
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Dòng vốn chính sách, bám sát vào mô 
hình này đã góp phần giúp nhiều người 
dân trong xã chuyển đổi cây trồng vật 
nuôi tạo thành phong trào phát triển 

kinh tế, hướng tới những vùng chuyên 
canh cho giá trị kinh tế cao. Tính đến hết 
năm 2016 có gần 700 hộ vay còn dư nợ 
trên 11,1 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ 
nghèo đạt 1,6 tỷ đồng với 61 hộ, cho 
vay hộ cận nghèo 67 hộ với dư nợ 1,6 tỷ 
đồng. 100 hộ dân đã được tiếp cận vốn 
tín dụng HSSV để chắp cánh cho những 
ước mơ đến trường cũng như tương lai  
tươi sáng cho con em mình. 448 hộ đã 
được tiếp cận dòng vốn cho vay nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
với dư nợ trên 7,4 tỷ đồng. Dòng vốn 
chính sách cho bà con vay làm các công 
trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn đã góp phần đưa 
xã đạt một trong những tiêu chí quan 
trọng của nông thôn mới đó là tiêu chí 
đạt chuẩn về môi trường. Đây cũng là 
những điểm tựa để xã bước nhanh hơn 
trên con đường nông thôn mới.

Danh sách một nửa các xã trong tỉnh 
đã đạt tiêu chí nông thôn mới, ở đâu 
cũng có dấu ấn của NHCSXH, và mới đây 
nhất huyện Hoa Lư đã trở thành huyện 

dầu tiên của tỉnh Ninh Bình đạt danh 
hiệu nông thôn mới.

Nhìn về kế hoạch năm 2017 cũng 
như những năm tiếp theo của đơn vị, 
Giám đốc Lã Thị Hồng Yến đặt nhiều kỳ 
vọng từ việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/
TW và Quyết định 401/QĐ-TTg về việc 
tăng cương sự chỉ đạo của Đảng đối 
với tín dụng chính sách xã hội. Bởi nếu 
theo thông tri số 129/UBND-VP5 của 
UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện Chỉ thị 
số 40 mỗi năm, ngân sách tỉnh sẽ dành 
5 tỷ đồng và ngân sách mỗi huyện 
là 500 triệu đồng cho công tác giảm 
nghèo, tạo việc làm. Cùng với dòng 
vốn chính sách mỗi năm một tăng, 
tương lai của các hộ nghèo, đối tượng 
chính sách sẽ rộng mở khi thêm đòn 
bẩy vốn mở rộng sản xuất hàng hoá. 
Và mỗi Xuân qua, những hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách sẽ không chỉ 
giảm dần về số lượng và còn tăng về 
chất lượng sống từ kinh tế, điều kiện 
sống đến tri thức.

Bài và ảnh HẢI HÀ

Nhờ vốn cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH  huyện Gia Viễn, ông Đinh Văn Tá ở thôn Văn Hà II, xã Gia Phương đã dồn điền đổi thửa, xây 
dựng mô hình nuôi thuỷ sản và bò sinh sản trên diện tích 3,5ha từ năm 2008, đến nay, trừ chi phí, mỗi năm thu nhập 300 triệu đồng và giải 

quyết cho hàng chục người dân địa phương có việc làm thường xuyên

Vốn vay hộ cận nghèo của NHCSXH đã giúp 
gia đình ông Nguyễn Văn Toán ở xóm 2, thôn 

Lam Mại, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư lập lên 
mô hình kinh tế trang trại trên diện tích 3,7 

mẫu. Hiện ông sắp sửa bán ra thị trường đặc 
sản vịt trời và đang xây dựng trang trại thứ 2  
với việc nhân rộng giống bưởi da xanh, bưởi 

diễn cho giá trị kinh tế cao
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Xuân về     
với bà con 

vùng “Chảo 
lửa túi 
mưa”

Năm 2016 đã qua đi với bao nhiêu những khó khăn 
thách thức đối với người dân Hà Tĩnh bởi sự cố môi 
trường biển, thiên tai, lũ lụt. Dẫu phải gồng mình vượt 

qua muôn vàn gian khó, nhưng người nghèo và các đối tượng 
chính sách nơi đây cũng đã ấm lòng hơn bởi họ luôn nhận 
được sự sẻ chia, đồng hành từ cấp ủy, chính quyền, các ban 
ngành trong tỉnh và cả cộng đồng xã hội chung tay giúp sức.

NHCSXH nơi đây cũng đã trực tiếp hỗ trợ bà con như kéo 
dài thời hạn trả nợ đối với các khoản vay bị thiệt hại, khoanh 
nợ, cho vay bổ sung, cho vay mới.... Những chính sách này đã 
và đang làm cho bà con khắp các vùng từ ven biển cho đến 
vùng bị mưa lũ vui mừng, ổn định, tự tin vươn lên trong cuộc 
sống, đón Tết vui vẻ, an lành. Phóng sự ảnh do phóng viên 
MAI THỦY vừa được thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh, xin được gửi 
tới quý vị và các bạn!



44 Xuân Đinh Dậu - 2017

Bị ảnh hưởng trực tiếp do không đánh bắt được hải sản 
xa bờ, gia đình ông bà Lê Thanh Phúc, Nguyễn Văn Lịch ở 
thôn Tân Phúc Thành 2, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh vay 50 triệu 
đồng từ NHCSXH về nuôi bò. Cuộc sống nay đã ổn định

Ông Mai Khi (áo kẻ xanh) ở thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, 
huyện Kỳ Anh cho biết: “Từ khi nghề đi biển bị gián đoạn, tôi 
vay 50 triệu đồng, cùng với vốn tự có của gia đình đã mua 
thêm 5 con bò về nuôi, bởi gia đình đang có tới 10ha đất bãi 
chuyên trồng cỏ làm thức ăn cho bò”

Gia đình chị Nguyễn Thị Toàn ở xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh 
vay 50 triệu đồng về nuôi thỏ thương phẩm

Một số hộ ngư dân vùng ven biển Hà Tĩnh vay vốn 
chuyển đổi ngay ngành nghề sang dịch vụ thương mại. 
Trong số đó có gia đình chị Nguyễn Thị Quyên ở thôn Phú 
Lợi, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh vay vốn chương trình tín dụng 
hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn để mở 
cửa hàng tạp hóa
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Cùng với việc vay vốn chuyển đổi ngành nghề, sau khi 
biển miền Trung được Bộ Tài nguyên và Môi trường công 
bố an toàn, một số ngư dân cũng đang dần sửa lại phương 
tiện, mua sắm ngư cụ để ra khơi đánh bắt hải sản. Ở xã Kỳ 
Phú, huyện Kỳ Anh có vợ chồng ông Nguyễn Văn Lịch vay 50 
triệu đồng về sửa thuyền và mua bộ lưới mới chuẩn bị cho 
ngày “khai Xuân” ra biển

Các cán bộ NHCSXH và hội, đoàn thể nhận ủy thác luôn 
có mặt ở mọi nơi, mọi lúc phục vụ bà con ngư dân

Còn ở vùng rốn lũ Hương Khê, sau trận mưa lũ lịch sử 
vừa qua, hành trình đưa vốn của NHCSXH giúp bà con ổn 
định cuộc sống, khôi phục vườn tược càng bận rộn hơn
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Nhiều vườn bưởi, cam của các hộ nông dân nghèo ở 
Hương Khê đã ổn định sau lũ

Cuộc sống của nhiều hộ gia đình nơi “rốn lũ” huyện 
Hương Khê nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh nói chung nhờ có vốn vay 
đã làm được nhà tránh lũ, yên tâm hơn khi mùa mưa lũ đến
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An tâm trong những ngôi 
nhà vượt lũ ở Quảng Bình

Khi cấp ủy chính quyền địa phương ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa hoàn thành chỉ đạo hỗ trợ các hộ nghèo xây 
dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ cũng là lúc bà con Tuyên Hóa phải gồng mình 
để chống chọi với những đợt mưa, lũ vừa qua. Và những ngôi nhà tránh lũ được hỗ trợ từ Quyết định 48 đã phát huy tối đa 
tác dụng, giúp hộ nghèo nơi đây ứng phó, tránh được lũ lụt, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Theo Đề án được UBND tỉnh 
Quảng Bình phê duyệt hỗ 
trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở 

phòng, tránh bão, lụt tại Quyết định 
48 của Thủ tướng Chính phủ, toàn 
huyện Tuyên Hóa có 695 hộ gia đình 

được thụ hưởng từ chương trình này. 
Nhận thức đây là chương trình tín 
dụng ưu đãi mang tính nhân văn sâu 
sắc, thể hiện sự đặc biệt quan tâm của 
Đảng và Nhà nước ta đến với người 
nghèo và các đối tượng chính sách, 

nhất ở những vùng, miền thường 
xuyên bị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
thiên tai, các cấp ủy, chính quyền, 
các ban, ngành ở địa phương đã kịp 
thời giải ngân nguồn vốn đến các 
hộ nghèo, vốn hỗ trợ không hoàn lại 



48 Xuân Đinh Dậu - 2017
của Nhà nước, huy động các tổ chức 
đoàn thể tại địa phương hỗ trợ giúp 
hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa xảy ra, 
những ngày này đi dọc con đường các 
xã ven thượng nguồn dòng sông Gianh 
của huyện Tuyên Hóa mới thấy được sự 
càn quét, tàn phá khốc liệt của lũ lụt. 
Các ngôi làng ven sông dường như bị 
thu nhỏ lại, lòng sông như sâu hơn.

Chúng tôi đến thăm xã Thạch Hóa, 
xã nằm ven thượng nguồn dòng 
sông Gianh - tâm điểm thiệt hại của 
trận lũ lịch sử vừa qua, xã có 141 hộ 
nghèo được hỗ trợ vay vốn với số tiền 
2,1 tỷ đồng, trước thời điểm xảy ra lũ 
lụt. Các đối tượng theo Đề án hỗ trợ 
xây dựng nhà ở có nhu cầu vay vốn 
đều được NHCSXH huyện giải ngân 
cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn và 
đã hoàn thành xây mới, cải tạo nâng 
tầng nhà ở và đưa vào sử dụng.

Gia đình anh Trần Văn Lợi ở thôn 
Hồng Sơn trước đây sống trong ngôi 
nhà gỗ tạm bợ, hàng năm phải sửa 
chữa, gia cố lại, đặc biệt là khi mùa 
mưa bão về. Ước mơ có một ngôi nhà 
mới kiên cố, an toàn để tránh bão lụt 
là ước mơ lớn nhất của vợ chồng anh, 

nhưng cũng đành gác lại do gia đình 
quá nghèo không thể tự làm nhà 
được. Vừa rồi nhờ chính sách vay vốn 
anh được NHCSXH huyện cho vay 15 
triệu đồng, cộng số tiền Nhà nước 
hỗ trợ, nội lực của vợ chồng cùng sự 
góp công sức của anh em họ hàng, 
chính quyền địa phương, vợ chồng 
anh đã xây được ngôi nhà tránh lũ 
rộng 75m2 kiên cố, vững chắc, mùa 
lũ năm nay gia đình anh không phải 
chạy lụt, người và mọi tài sản trong 
gia đình được đảm bảo an toàn.

Còn chị Hoàng Thị Thi ở thôn Cao 
Sơn, xã Thạch Hóa chia sẻ: “Mọi năm 
thì trôi hết rồi các chú ạ, không còn 
gì nữa đâu. Năm nay cũng nhờ Nhà 
nước hỗ trợ, NHCSXH cho vay tiền 
nên gia đình tôi không phải bỏ nhà 
đi chạy lụt nữa, không thiệt hại gì 
cả”. Xã Châu Hóa cũng là xã tâm điểm 
thiệt hại của trận lụt vừa qua, 100% 
ngôi nhà trên địa bàn xã ngập trong 
biển nước. Những ngày này chính 
quyền địa phương, bà con nhân 
dân nơi đây đang ra sức khắc phục 
những thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi 
trường, ổn định cuộc sống và sản 
xuất. Bà Trần Thị Thuận ở thôn Uyên 

Phong, người sống hơn nửa thế kỷ ở 
ngôi làng này rồi, bà không nhớ nổi 
đã có bao nhiêu trận lụt xảy ra nơi 
đây, chỉ biết rằng trận lũ năm nay là 
lớn nhất. Nhờ được vay vốn NHCSXH, 
tiền Nhà nước hỗ trợ cùng con cái 
góp công lại, bà đã làm được một 
ngôi nhà mới với diện tích khoảng 
20m2 kiên cố, an toàn về người và tài 
sản trong trận lũ vừa qua.

Nguồn vốn cho vay được triển khai 
thực hiện trên 15 xã của địa bàn huyện 
Tuyên Hóa. Trong năm 2016, NHCSXH 
huyện Tuyên Hóa đã thực hiện giải 
ngân đến 170 hộ nghèo với tổng số 
tiền hơn 2,5 tỷ đồng; dư nợ cho vay 
của chương trình đến nay là xấp xỉ 6,5 
tỷ đồng với 431 hộ dư nợ. Một số xã 
có dư nợ cao như Thạch Hóa có 141 
hộ vay với số tiền 2.110 triệu đồng; 
Mai Hóa có 54 hộ vay số tiền 810 triệu 
đồng; Châu Hóa có 24 hộ với số tiền 
vay 360 triệu đồng. Cũng theo khảo 
sát, thống kê cho thấy 100% số nhà 
được hỗ trợ từ Quyết định 48 đều 
phát huy tác dụng, giúp hộ nghèo 
phòng, tránh được lũ lụt, đảm bảo an 
toàn về người và tài sản.

Bài và ảnh NGUYỄN THÀNH
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Luồng gió sinh kế mới 
trên vùng biển Quảng Trị

Vùng biển Bắc miền Trung bao 
gồm 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, trong 
đó Quảng Trị là một trong những địa 
bàn chịu những tác động nặng nề về 
sự cố nhiễm môi trường biển, với tổng 
thiệt hại ước tính khoảng 140 tỷ đồng 
và gần 12.000 hộ phải ngừng ra khơi 
đánh bắt thủy sản. Theo đó, các dịch 
vụ hậu cần nghề cá và du lịch bãi biển 

cũng thất thu, vắng lặng. Rất nhiều 
gia đình lâm vào cảnh sống khó khăn, 
túng thiếu và bất an. Một số hộ ở 
huyện Vĩnh Linh, Gio Linh chưa kịp trả 
nợ, lãi các khoản vay từ chương trình 
tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo mua 
sắm lưới cụ thì lại lâm vào cảnh không 
có việc làm ngoài biển, chỉ mong sao 
NHCSXH giải quyết gia hạn thời gian 
trả nợ và xem xét cho vay thêm khoản 
tiền để chuyển sang đầu tư sản xuất 

nông nghiệp, tạo việc làm mới và 
nguồn thu về sau trên đất liền.

“Vùng biển các huyện Vĩnh Linh, Gio 
Linh, Triệu Phong, Hải Lăng sau việc 
cá chết hàng loạt hồi tháng 4/2016 
như bị một trận “siêu bão” quét qua, 
nên rất cần gói hỗ trợ bổ sung tổng 
hợp, nhất là nguồn vốn tín dụng ưu 
đãi của Chính phủ cho những ngư 
dân khôi phục nghề đi biển và chuyển 
đổi ngành nghề SXKD”, đó là nhận xét 
của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, 
Nguyễn Đức Chính.

Đến Quảng Trị trong những ngày 
đầu Xuân mới này, chúng tôi chứng 
kiến những câu chuyện, những người 
làm tín dụng chính sách đã lăn lộn, 
hối hả chuyển tải nguồn vốn kịp thời 
đến khắp làng chài, cho vay trực tiếp 
tới từng hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
các đối tượng chính sách để khắc phục 
hậu quả thiệt hại sau sự cố ô nhiễm 
môi trường và tiếp tục SXKD ven biển.

Tuy cuối năm bộn bề công việc nhưng nghe thông báo toàn vùng biển 
Bắc miền Trung sau vụ cá chết hàng loạt bởi ô nhiễm môi trường biển đang 
yên lành trở lại và các hộ ngư dân đã nhận được tiền bồi thường thiệt hại, 
đồng thời được vay vốn ưu đãi của Chính phủ để vừa khôi phục nghề đánh 
bắt, nuôi trồng thuỷ sản, vừa chuyển đổi sản xuất, sinh kế khai thác kinh tế 
ven biển, mấy anh em phóng viên báo, đài từng gắn bó với NHCSXH đã đáp 
ngay chuyến tàu hỏa lúc nửa đêm vào vùng biển Bắc miền Trung để chứng 
kiến và ghi lại thực tế nguồn tín dụng ưu đãi đang đồng hành cùng bà con 
ngư dân như thế nào?

‘‘
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Liên tục trong nhiều ngày, trực tiếp 

từ Giám đốc NHCSXH tỉnh, huyện, đến 
cán bộ nghiệp vụ tín dụng, kế toán, 
hành chính đã bám sát cơ sở, phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể 
thôn, xã thực hiện công tác rà soát, xác 
định chính xác các khoản thiệt hại từ 
vốn vay các chương trình tín dụng ưu 
đãi, lắng nghe ý kiến, và hướng dẫn bà 
con ngư dân lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ 
rủi ro theo quy định.

Cùng với đó, ở tất cả các Điểm giao 
dịch tại các xã ven biển bị thiệt hại, 
NHCSXH đã tập trung ưu tiên nguồn 
vốn từ thu hồi nợ 
cũ cùng nguồn 
vốn mới bổ sung, 
thực hiện giải 
ngân ngay tới tận 
tay hộ gia đình có 
nhu cầu chuyển 
đổi nghề sinh kế 
khai thác ven biển.

Theo Giám đốc 
NHCSXH tỉnh 
Quảng Trị, Nguyễn 
Đức Đồng, sau 
thời gian gấp rút, 
nỗ lực triển khai 
công tác kê khai, 
xác định thiệt 
hại và huy động 
nguồn lực, toàn 
đơn vị đã cho vay 
gần 2.000 lượt hộ 
nghèo và các đối 
tượng chính sách 
ở các xã ven biển 
chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường 
với số tiền gần 100 tỷ đồng (chủ yếu 
nguồn bổ sung từ Trung ương và 3,7 
tỷ đồng vốn ngân sách địa phương 
chuyển sang). Nguồn vốn cho vay bổ 
sung góp phần nâng tổng nguồn vốn 
sau 14 năm hoạt động của NHCSXH 
tỉnh Quảng Trị đạt 2.158 tỷ đồng, tăng 
11,7% so với năm 2015.

Để hiểu rõ hơn về việc cho vay vốn 
ưu đãi chuyển đổi nghề sản xuất ở 
vùng biển Quảng Trị, chúng tôi đến 
xã Trung Giang, huyện Gio Linh, địa 
phương nằm sát cảng Cửa Việt, nơi có 
100% hộ dân làm nghề đánh bắt cá ven 
bờ và nuôi tôm nước lợ bị ảnh hưởng 
nặng nề do nước biển ô nhiễm gây ra. 

Cả xã ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ 
đồng, trong đó có gần 2 tỷ đồng vốn 
vay của NHCSXH. Đơn cử như bà Phạm 
Thị Thắm ở thôn Hà Lợi trước đây có 
khoản vay 30 triệu đồng tại NHCSXH và 
khoản nợ này càng trở lên khó hoàn trả 
đúng kỳ hạn khi sự cố biển vừa qua đã 
tàn phá cả 3 ao nuôi tôm, cá nước lợ 
của gia đình.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung 
Giang, Trần Xuân Tạo cho biết, trước 
thiệt hại như vậy, NHCSXH huyện đã 
kịp thời giúp địa phương lập hồ sơ lên 
cấp có thẩm quyền xử lý nợ rủi ro, có 

tính đến phương án giãn nợ cho một 
số gia đình bị thiệt hại nặng nề, mặt 
khác đã kịp thời giải quyết cho vay bổ 
sung để người dân chuyển đổi ngành 
nghề, ổn định cuộc sống. Tại thời điểm 
này, mỗi hộ nghèo ở vùng biển Trung 
Giang được vay thêm từ 30 đến 50 triệu 
đồng vốn ưu đãi. 

Điển hình có Bí thư Chi đoàn thanh 
niên thôn Canh Giáng, Dương Đức 
Quân đã sử dụng vốn ưu đãi xây dựng 
chuồng trại chăn nuôi 80 con lợn thịt, 
lợn nái để Tết này xuất bán lứa lợn 
đầu tiên, thu lãi ngót 40 triệu đồng. 
Anh Quân cho biết: “Sinh ra trên biển, 
không sống bằng nghề biển thì chẳng 
biết làm gì. Sau sự cố môi trường biển, 

may sao tôi được NHCSXH huyện cho 
vay 50 triệu đồng chuyển từ nghề ra 
khơi đánh bắt cá sang nuôi lợn trên 
bờ. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ kịp thời 
cùng sự hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, 
phòng bệnh, nên cuộc sống gia đình 
ổn định dần. Tôi không lo nghèo khó 
nữa và sang Xuân mới sẽ mở rộng cơ 
sở chăn nuôi lợn, phấn đấu làm giàu 
bằng chính nghề mới và sức lao động 
của mình”.

Rời Trung Giang, tiếp tục thăm quan 
mô hình nuôi gà, trồng rừng tràm của 
gia đình chị Hồ Hồng Hạnh ở thôn 9 xã 

Triệu Vân, huyện 
Triệu Phong, chúng 
tôi  cảm nhận được 
cuộc sống mới 
như đang hồi sinh. 
200 con gà của gia 
đình chị nuôi đã 
gần 4 tháng, khu 
rừng tràm 2ha xanh 
tốt giữa ánh nắng 
vàng của Xuân 
sớm. “So với nghề 
biển thì nuôi gà 
nhốt chuồng cần 
sự tỉ mỉ, nhưng tôi 
hy vọng đây sẽ là 
nghề sản xuất bền 
vững hơn, không 
giống như việc 
đánh bắt gần bờ 
trước đây, chỉ lo 
được bữa ăn hằng 
ngày. Nguồn vốn 
ưu đãi như luồng 

gió mới đã làm thay đổi nhận thức của 
dân làng chài và đã giúp người nghèo 
chúng tôi có được cuộc sống ổn định”, 
chị Hạnh tâm sự.

“Đồng hành với bà con từ nhiều năm 
nay, nhất là sau sự cố môi trường biển, 
NHCSXH tỉnh Quảng Trị đã kịp thời tiếp 
sức cho ngư dân địa phương với số tiền 
6,5 tỷ đồng và 128 hộ vay, nâng tổng dư 
nợ vốn tín dụng ưu đãi toàn xã lên 21,5 tỷ 
đồng. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi mà hộ 
nghèo, hộ cận nghèo có cơ hội chuyển 
đổi nghề, cuộc sống thêm ấm no, xóm 
thôn khởi sắc, hòa quyện với mùa Xuân 
tươi sáng của đất trời”, Bí thư Đảng uỷ xã 
Triệu Vân, Hồ Xuân Đức nói. 

Bài và ảnh ĐÔNG DƯ

Gia đình ông Nguyễn Quang Ngọc 47 tuổi, là ngư dân ở thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu 
Phong, trong thời gian nghỉ đi biển gia đình ông được vay 50 triệu đồng từ chương trình giải 
quyết việc làm để xây chuồng, mua giống nuôi lợn và trồng rau màu. Ông Ngọc cho biết biển 

sạch tiếp tục ra khơi và vẫn duy trì chăn nuôi, trồng trọt
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Đem Xuân ấm cho hộ 
nghèo vùng cao xứ Nghệ

         
    Trung tâm xã Mường Lống - nơi hứng chịu nhiều thiệt hại do băng tuyết trong đợt rét lịc

h sử

Được sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn tín 
dụng chính sách ưu đãi, bà con các 
dân tộc Mông, Khơ mú, Thái, Ơ Đu... 
trên các huyện miền núi vùng cao 
Nghệ An như được tiếp thêm sức mạnh 
vượt qua khó khăn để tiếp tục vươn lên 
thoát khỏi đói nghèo và một mùa Xuân 
no ấm, hạnh phúc đang thực sự đến 
với bà con các bản làng bị thiệt hại do 
thiên tai.

Khác với đầu năm, dọc đường lên 
miền Tây Nghệ An, cây cối xác xơ 
tiêu điều héo úa vì băng tuyết. 

Ngày cuối năm vượt “cổng trời” trở lại 
thủ phủ Mường Lống, huyện rẻo cao Kỳ 
Sơn, bắt gặp hàng vạn cánh hoa trắng 
tinh khôi đang khoe sắc dưới ánh nắng 
ban mai càng tăng thêm vẻ trắng muốt 
đến say đắm lòng người. Đúng như tên 
gọi “mường quên lạc”, người ta dễ lạc 
quên nẻo đường về trước một thiên 
đường hoa mận đang nở rộ. Những cô 
gái Mông áo váy sặc sỡ, má ửng hồng 
xuống chợ, khuôn mặt rạng ngời tìm 
mua những thứ cần thiết chuẩn bị cho 
Tết Nguyên đán.

Còn nhớ, từ đêm ngày 23 - 
25/1/2016, nhiều điểm tại các huyện 
miền núi Nghệ An nhiệt độ đã xuống 
mức 0 độ C. Thậm chí có những nơi 
nhiệt độ đã xuống -4 độ C như xã Na 
Ngoi, huyện Kỳ Sơn; xã Tri Lễ, huyện 
Quế Phong,... Nhiều người chưa bao 
giờ trải qua một đợt giá rét như vậy. 
Tuyết và sương mù đã phủ trắng khắp 
các cành cây xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 
là nơi có lượng tuyết rơi nhiều nhất tại 
Nghệ An. Do ảnh hưởng của thời tiết 

giá rét và băng tuyết nên cuộc sống 
của người dân nơi đây cũng bị đảo lộn 
và ảnh hưởng nặng nề. Hàng nghìn 
con gia súc, gia cầm bị chết. Tài sản có 
trị giá nhất có được từ vay vốn ưu đãi 
của NHCSXH bị thiệt hại khiến nhiều 
người dân rơi vào cảnh trắng tay.

Theo thống kê, trong đợt rét 
tháng 1/2016, toàn tỉnh Nghệ An có 
13 huyện, thành phố, thị xã bị ảnh 
hưởng bởi đợt băng tuyết, rét đậm, 
với 1.442 hộ dân bị thiệt hại làm chết 
nhiều trâu bò, dê, lợn, trong đó có 
828 hộ vay vốn từ NHCSXH với số 
tiền trên 15 tỷ đồng. Thiệt hại nặng 
nhất là huyện Quế Phong với 737 
con trâu, bò bị chết của 737 hộ dân, 
trong đó có 357 hộ vay vốn NHCSXH 
với số tiền trên 7 tỷ đồng; huyện 
Tương Dương có 202 hộ bị thiệt hại 

333 con trâu, bò, trong đó 202 hộ vay 
vốn từ NHCSXH với số tiền gần 3,2 tỷ 
đồng; huyện Kỳ Sơn 183 hộ bị thiệt 
hại, 223 con trâu, bò chết, trong đó 
145 hộ vay vốn NHCSXH với số tiền 
hơn 2,1 tỷ đồng,...

Gia đình ông Và Tồng Sự ở bản Huồi 
Mới 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong 
thuộc diện hộ nghèo được vay 30 triệu 
đồng. Con trâu mới mua đầu năm 2015 
từ số tiền vay đang phát triển, dự kiến 
sang đầu năm 2016 sẽ sinh lứa đầu tiền. 
Đợt rét kỷ lục con trâu đã chết, gia đình 
ông hết sức lo lắng trước gánh nợ lớn 
của gia đình chưa biết sẽ ra sao. Hay 
như trường hợp của gia đình bà Lò Thị 
Phòng trú tại bản Lằm, xã Tri Lễ, con 
trâu trị giá 20 triệu đồng được mua 
từ vốn vay hộ nghèo bị chết rét; ông 
Lương Văn Thắng là hộ nghèo ở bản Cổ 
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Hạ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương 
cũng bị thiệt hại một con trâu mới mua 
từ tiền vay chính sách hơn 28 triệu 
đồng,... Gia sản lớn nhất của hộ nghèo, 
hộ cận nghèo là những con trâu, bò 
mua được từ nguồn vốn ưu đãi của Nhà 
nước nhưng lại bị chết trong đợt mưa 
tuyết, rét đậm kỷ lục đầu năm 2016, 
đồng nghĩa với việc họ trắng tay.

Lãnh đạo NHCSXH 
các huyện vùng 
cao Kỳ Sơn, 
T ư ơ n g 

D ư ơ n g , 
Quế Phong,... 
cho biết, ngay khi 
nhận được tin trâu, bò chết 
rét, đơn vị đã báo cáo với NHCSXH 
tỉnh Nghệ An, phối hợp với chính 
quyền huyện và các xã, các tổ 
chức hội, đoàn thể nhận ủy 
thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn để 
nắm bắt, thống kê đầy đủ nhất 
con số thiệt hại để lập hồ sơ tiến 
hành thủ tục trình cấp trên để 
khoanh nợ, giãn nợ cho bà con. 
Với chính sách xử lý rủi ro đối với 
các khoản nợ bị thiệt hại do thiên tai 
của NHCSXH, cụ thể, 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, hộ vay chưa phải trả nợ 
và không phải trả lãi), đã khiến những 
hộ dân hết sức yên tâm.

Thật ấm lòng khi gần 690 hộ dân tộc 

thiểu số các huyện miền núi Kỳ Sơn, 
Quế Phong, Quỳ Châu..., là những hộ 
vay vốn chính sách ưu đãi bị thiệt hại, 
đã được NHCSXH áp dụng chính sách 
xử lý rủi ro đối với các khoản nợ và 
được tạo điều kiện về vốn vay nhằm 
nhanh chóng ổn định sản xuất. Căn cứ 
theo mức độ thiệt hại của từng khoản 

vay, NHCSXH nơi cho vay 
phối hợp với 

các đơn 
v ị 

l iên 
q u a n 
hướng dẫn bà 
con lập hồ sơ và thực hiện đề 
nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định. 
Phần lớn các hộ vay vốn bổ sung đã 
mua cây giống, con giống khôi phục 
lại sản xuất vật nuôi tiếp tục phát huy 
hiệu quả vốn vay.

“Không chỉ riêng đợt thiệt hại do 
băng tuyết vừa qua, các năm trước khi 
xảy ra thiên tai, đơn vị đều chủ động 
chỉ đạo NHCSXH các huyện, thành 
phố, thị xã theo dõi, thống kê báo cáo 
thiệt hại của các đối tượng vay vốn 
chính sách bị thiệt hại để tổ chức xử 
lý nợ rủi ro cho bà con. Với chính sách 
hỗ trợ hộ vay khắc phục thiệt hại, hộ 
nghèo, hộ cận nghèo nói riêng và các 
đối tượng chính sách được vay vốn 
NHCSXH sẽ an tâm hơn để tiếp tục 
phấn đấu thoát nghèo trong thời gian 
tới”, Giám đốc NHCSXH Nghệ An, Trần 

Khắc Hùng cho biết thêm.
Được ưu đãi từ nguồn tín dụng 

chính sách, bà con dân tộc Mông, 
Khơ mú, Thái, Ơ Đu... trên các 
huyện miền núi vùng cao Nghệ 
An như được tiếp thêm sức 
mạnh vượt qua khó khăn để 
tiếp tục vươn lên thoát nghèo 
và một mùa Xuân no ấm, hạnh 
phúc đang thực sự đến với bà 

con các vùng bản bị thiệt hại do 
thiên tai gây ra.

Bài và ảnh MINH THƯ

  

Nhiều hộ gia đình người dân tộc 
Thái ở xã Nghĩ Lộc, huyện Nghĩa Đàn 
vay vốn chính sách phát triển chăn 
nuôi đang từng bước thoát nghèo
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Xuân ấm no
Từ các chương trình vay vốn tín 

dụng ưu đãi của NHCSXH tỉnh Hậu 
Giang mà nhiều hộ dân bị ảnh 
hưởng bởi hạn hán, xâm nhập 
mặn trên địa bàn có điều kiện 
khôi phục sản xuất, ổn định dần 
cuộc sống.

Vào những ngày cả nước chào 
đón Xuân mới, chúng tôi đến 
thăm gia đình ông Nguyễn 

Hồng Hận ở ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa 
Tiến, TP Vị Thanh (Hậu Giang) - một 
trong những hộ dân chịu ảnh hưởng 
bởi hạn hán, xâm nhập mặn, nay cuộc 
sống đã ổn định nhờ NHCSXH cho 
vay vốn ưu đãi. Trong căn nhà đơn sơ, 
ông đang dọn dẹp nhà cửa để đón 
Tết, ông Hận khoe: “Mía trồng được 
6 tháng rồi, đang phát triển tốt, chắc 
chắn sẽ cho năng suất cao”.

Gia đình ông Hận là một trong 
những hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn 
hán, xâm nhập mặn diễn ra vào giữa 
năm 2016. Mắt nhìn xa xăm, ông kể: 
“Khi xuống giống mía được 2 tháng thì 
nước mặn xâm nhập, nước lên bất ngờ 

tràn vào vườn làm ngập toàn bộ diện 
tích mía, vì thế, cả 10 công mía bị thiệt 
hại hết. Bao nhiêu vốn liếng của gia 
đình và 30 triệu đồng vay NHCSXH coi 
như mất trắng”. Trước thiệt hại của gia 
đình ông và các hộ khác, chính quyền 
địa phương đã đề nghị NHCSXH gia 
hạn nợ và tiếp tục cho vay vốn để khôi 
phục sản xuất. Lúc này, gia đình ông 
liền được vay 20 triệu đồng để mua 
ngay giống mía về trồng.

Dẫn chúng tôi ra thăm vườn mía, 
ông Hận cho biết: “Gia đình ổn định 
như hôm nay là nhờ vào NHCSXH tỉnh 
Hậu Giang cho vay 20 triệu đồng để 
tiếp tục đầu tư vườn mía. Nếu không 
gia đình tôi không biết phải xoay sở ra 
sao. Nếu đi vay bên ngoài lãi suất cao, 
sẽ không trả nổi. Tôi sẽ cố gắng chăm 

sóc, chắc chắn vườn mía sẽ đạt năng 
suất cao”.

Rời nhà ông Hận, chúng tôi đến 
thăm gia đình anh Phan Văn Em, ngụ 
cùng ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến. 
Thấy chúng tôi đến, vợ anh - chị Võ Thị 
Út liền nói: “Anh đến tìm ông chồng 
tôi hả, giờ này ông ấy đang ở ngoài 
vườn, để chăm sóc vườn cam”. Theo 
chân chị Út ra vườn cam, lúc này anh 
Em đang bận tay bón phân cho cam, 
thấy chúng tôi, anh cười nói: “Đang 
tranh thủ bón phân cho cam, rồi còn 
chuẩn bị nhà cửa đón Tết nữa”. Cũng 
như gia đình ông Hận, vườn cam của 
gia đình anh Em cũng chịu ảnh hưởng 
nặng nề của đợt hạn hán, xâm nhập 
mặn vừa qua. Vì thế, 1.200 cây cam 
sành trong vườn đã bị chết gần 500 
cây. Ngoài ra, trong thời gian nước 
mặn xâm nhập, thời tiết khô hạn, do 
đó, cam không được tưới nước trong 
thời gian dài nên phát triển chậm. 

Hoàn cảnh khó khăn, vốn liếng ít 
ỏi, anh chị phải chạy vạy vay mượn 
khắp nơi, khôi phục bằng được vườn 
cam. May sao trong lúc khó khăn, vợ 
chồng anh chị được NHCSXH tỉnh 
Hậu Giang cho vay 20 triệu đồng. “Gia 
đình tôi thuộc diện hộ nghèo, trước 

TỪ ĐỒNG VỐN NHÂN VĂN

Vay được vốn ưu đãi, gia đình ông Nguyễn Hồng Hận (người đang chỉ tay) đã khôi phục lại 
được vườn mía sau đợt hạn hán, xâm nhập mặn
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đây đã được NHCSXH cho vay vốn, 
đến nay vẫn chưa trả nợ. Tuy nhiên, 
khi gia đình bị thiệt hại do hạn hán, 
xâm nhập mặn, ngân hàng đã tạo 
điều kiện thuận lợi để chúng tôi được 
tiếp tục vay vốn khôi phục sản xuất. 
Nhờ đó, vườn cam mới có điều kiện 
được chăm bón, nên phát triển tươi 
tốt”, anh Em chia sẻ.

Gia đình ông Hận, anh Em chỉ là 2 
trong hàng nghìn gia đình được tiếp 
cận nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH 
tỉnh Hậu Giang. Những đồng vốn ấy 
đến với người dân như “cứu cánh”, 
giúp mọi người vượt qua khó khăn 
trước mắt. Từ đó, mang lại cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc và chắp cánh cho 
những ước mơ trong tương lai. Ông 
Nguyễn Thanh Đoàn - Phó Chủ tịch 
UBND xã Hỏa Tiến cho biết: “Trong 
đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua, 
nhiều hộ dân ở địa phương đã chịu 
thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không 
nhỏ đến sinh kế của người dân. Trước 
khó khăn của bà con, địa phương đề 

nghị NHCSXH cho vay vốn để khôi 
phục sản xuất. Với số vốn được vay, 
bà con nhân dân trên địa bàn xã có 
thêm điều kiện, tiếp tục đầu tư vào 
sản xuất”.

Đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua 
đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất 
và đời sống người dân ở các huyện 
của tỉnh Hậu Giang như: Long Mỹ, 
Phụng Hiệp, Vị Thủy, TX Long Mỹ và 
TP Vị Thanh. Nhiều diện tích sản xuất 
bị mất trắng, gây thiệt hại nghiêm 
trọng, ảnh hưởng đến đời sống người 
dân. Trước tình hình đó, NHCSXH tỉnh 
Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc thực hiện thống kê thiệt hại do 
tình hình xâm nhập mặn gây ra. Trên 
cơ sở đó, có phương án hỗ trợ vốn kịp 
thời cho bà con. 

Ông Nguyễn Thanh Triều - Giám đốc 
NHCSXH tỉnh Hậu Giang, cho biết: 
“Trước tình hình hạn hán, xâm nhập 
mặn diễn ra gay gắt trên địa bàn, chi 
nhánh đã tranh thủ nguồn vốn Trung 
ương hỗ trợ kịp thời những hộ dân bị 

ảnh hưởng. Đến nay, dư nợ cho vay 
bổ sung để khắc phục hậu quả thiên 
tai do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra 
là trên 44 tỷ đồng, với 4.025 hộ được 
thụ hưởng.  Ngoài ra, tiếp tục tạo 
điều kiện thuận lợi để người dân vay 
vốn từ chương trình tín dụng nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn nhằm giúp bà con có nước sạch 
để sử dụng, đồng thời phục vụ tưới 
tiêu trong quá trình sản xuất trồng 
cây. Nhờ vốn vay mà nhiều hộ dân 
đã vượt qua khó khăn, ổn định sản 
xuất”. Một mùa Xuân nữa lại về, người 
người khắp nơi lại nô nức vui Xuân 
đón Tết.  Hy vọng trong khí thế của 
mùa Xuân Đinh Dậu 2017, hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách sẽ tiếp 
tục được NHCSXH cho vay vốn và gặt 
hái nhiều “trái ngọt” trong quá trình 
sản xuất, chăn nuôi, góp phần phát 
triển kinh tế gia đình và đóng góp 
vào công cuộc xây dựng quê hương 
ngày thêm tươi sáng.

Bài và ảnh GIA HÂN
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Vốn chính sách “chắp cánh” ước mơ trên vùng núi
Với 13 chương trình cho vay, dư nợ 

cho vay khoảng 142 tỷ đồng, đồng 
vốn của NHCSXH huyện Nam Đông đã 
giúp nhiều hộ gia đình là hộ nghèo, 
hộ dân tộc thiểu số làm ăn hiệu quả 
và thoát nghèo bền vững.

Huyện miền núi Nam Đông 
(Thừa Thiên - Huế) trước đây 
còn khó khăn, nhưng những 

năm gần đây từ sự chỉ đạo sát sao 
của cấp ủy, chính quyền địa phương 
cùng nguồn vốn của NHCSXH, người 
dân đã biết làm ăn, phát triển các mô 
hình SXKD hiệu quả, vươn lên thoát 
nghèo. Điều này phải là cảm nhận mà 
bằng chuyến thăm thực tế của chúng 
tôi cùng với cán bộ NHCSXH khi đến 
huyện miền núi.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng 
tôi là xã Thượng Lộ. Trong ngôi nhà 
mới được sửa khang trang, chị Phạm 
Thị Khoai, người dân tộc Cơ Tu ở thôn 

Cha Măng, xã Thượng Lộ, huyện Nam 
Đông nói về cuộc sống khó khăn trước 
kia và từ khi vay được nguồn vốn ưu 
đãi của NHCSXH để đổi đời, trở thành 
tấm gương cho nhiều gia đình khác 
làm theo. Chị Khoai nhớ lại: Trước đây 
khi không có vốn tôi chủ yếu trồng 
trọt vài luống rau mảnh vườn cạnh 
nhà và làm thuê, làm mướn nên cuộc 
sống rất khó khăn. Nhiều lúc cũng mơ 
ước tới việc mở mang trồng trọt, chăn 
nuôi nhưng lấy đâu ra nguồn vốn.

Ấy vậy, nhưng chẳng bao lâu, 
nguồn vốn của NHCSXH đã chắp cánh 
cho ước mơ của chị Khoai trở thành 
hiện thực. Năm 2009, từ sự giới thiệu 
của chính quyền, tổ chức hội, đoàn 
thể địa phương, chị được vay 30 triệu 
đồng nguồn vốn chương trình hộ gia 
đình sản xuất, kinh doanh tại vùng 
khó khăn. Có nguồn vốn, chị Khoai 
bàn với chồng xây dựng chuồng trại 
và mua 3 con lợn giống về nuôi. Sự 

chịu thương, chịu khó đã không phụ 
lòng chị nên đàn lợn cứ càng ngày 
càng được nhân lên, còn nguồn vốn 
ngân hàng chị trả gốc và lãi đầy đủ, 
sau đó lại vay tiếp. Hiện nay, chị đang 
vay vốn chương trình giải quyết việc 
làm của NHCSXH với số tiền 50 triệu 
đồng. Thêm nguồn vốn chị Khoai đã 
mở rộng chăn nuôi cả lợn thịt và lợn 
nái. Đến nay, trong chuồng thường có 
khoảng 40 con lợn thịt, mỗi năm xuất 
chuồng 2 lứa, mỗi năm thu lãi khoảng 
khoảng 70 triệu đồng. Ngoài ra, gia 
đình chị Khoai còn có 2ha cây keo và 
2ha cây cao su khoảng 2 năm nữa đến 
kỳ khai thác sẽ cho thu nhập hàng 
trăm triệu đồng.

Gương làm kinh tế điển hình của 
chị Khoai đã được cả thôn ghi nhận, 
noi gương và bản thân chị cũng được 
thôn Cha Măng (100% đồng bào dân 
tộc thiểu số Cơ Tu) bầu chị làm Tổ 
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. Không 
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chỉ làm kinh tế giỏi, chị Khoai còn có 
tấm lòng nhân hậu, bao dung khi hỗ 
trợ nhiều hộ nghèo lợn giống, sau 
khi bán lợn thịt mới trả tiền. Sự giúp 
đỡ này khiến bà con trong thôn cảm 
động, nỗ lực sản xuất, chăn nuôi vươn 
lên thoát nghèo.

Cũng ở huyện Nam Đông nhiều 
người còn biết tới ông Hoàng Quốc 
Sinh ở thôn Ta Rung, xã Hương Sơn. 
Bởi không chỉ có cửa hiệu cơ khí nổi 
tiếng ở vùng miền núi này, ông Sinh 
còn khá thành công với mô hình chăn 
nuôi ếch, ba ba từ sự tiếp sức của 
nguồn vốn của NHCSXH. Bén duyên 
với nghề cơ khí đã lâu, ông Sinh đã 
không kể siết mình đã làm bao nhiêu 
nông cụ như cày, bừa, cuốc, xẻng... 
cho bà con trong vùng, khai hoang 
trồng trọt. “Một phần mình có cái 
nghề để nuôi 6 đứa con, phần khác 
cũng muốn giúp bà con có nông cụ 

sản xuất, không phải đi mua ở xa”, 
ông Sinh tâm sự. 

Với bản tính ham làm, ham học, 
ông Sinh còn tạo việc làm cho vợ và 
các con khi có tới 4ha cây cao su, 2ha 
cây keo và chăn nuôi lợn. Đặc biệt, 
năm 2015, ông Sinh được vay vốn 
chương trình hộ mới thoát nghèo 
của NHCSXH để nuôi ếch và ba ba, 
nuôi cá. Hiện nay gia đình ông có 7 
lồng ếch với khoảng 2.250 con, dịp 
Tết Nguyên đán này sẽ bán ếch, ba 
ba, cá. Ngoài ra, xuất chuồng lứa lợn 
thịt khoảng 19 con, thu lãi gần 100 
triệu đồng. Đến nay các con của ông 
Sinh đã xây dựng gia đình và có nghề 
nghiệp ổn định.

“Cách đây 5 năm, gia đình tôi nghèo 
lắm, nhờ có nguồn vốn của NHCSXH 
mình đã đào ao nuôi cá, mua được 
máy cắt, máy hàn để mở rộng sản 
xuất, chăn nuôi. Nhưng tôi cũng 

mong NHCSXH cho vay thêm vốn giải 
quyết việc làm để có thể mở rộng mô 
hình nuôi ếch”, ông Sinh nói.

Theo ông Hoàng Minh Tứ - Giám 
đốc NHCSXH huyện Nam Đông, gia 
đình chị Khoai và ông Sinh chỉ là 2 
trong số những điển hình vay vốn 
của huyện. Bởi hiện nay dư nợ cho 
vay của NHCSXH huyện khoảng 142 
tỷ đồng, với 13 chương trình cho vay, 
trong đó có một số chương trình có 
dư nợ cao là hộ nghèo, làm nhà ở, sản 
xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. 
Ông Tứ cho biết, nhiều hộ khi vay vốn 
NHCSXH đã làm ăn hiệu quả và thoát 
nghèo bền vững từ đó vươn lên làm 
giàu ngay tại quê hương. Đặc biệt, 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ khi 
được vay ưu đãi rất phấn khởi, SXKD 
hiệu quả, bộ mặt kinh tế - xã hội của 
huyện đã thay đổi rõ rệt.

Bài và ảnh QUANG CẢNH
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Mùa Xuân của đất trời, Xuân trong lòng 
người dân Thái Bình như hòa quyện vào nhau, 
nhân đôi niềm vui khi năm nay ở các vùng quê 
của tỉnh đã khoác trên mình một diện mạo 
mới và kết thúc năm 2016 có thêm 29 xã về 
đích nông thôn mới (huyện Quỳnh Phụ có 9 xã; 
Đông Hưng 4 xã; Thái Thụy 4 xã; Vũ Thư 3 xã; 
Kiến Xương 5 xã; Tiền Hải 3 xã và thành phố 
Thái Bình có 1 xã). Niềm vui đó có vai trò rất 
lớn của nguồn vốn chính sách cùng với sự nỗ 
lực, quyết tâm vươn lên của người nghèo.

Cùng với việc nhanh chóng đưa nguồn vốn 
ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách, NHCSXH tỉnh Thái Bình 
còn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, từ 
đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, 
giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội 
và xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn 
của NHCSXH tỉnh Thái Bình hiện nay đạt 2.382 
tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 2.378 tỷ đồng với 
104.265 hộ còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 
chiếm 0,13% tổng dự nợ.

1

2

3

4 5

Đổi thay trên 
quê hương 5 tấn 
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CHÚ THÍCH ẢNH: 
Ảnh 1 -  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu 

cầu vay vốn, mọi thông tin về các chương trình tín dụng chính 
sách, thủ tục vay vốn NHCSXH đều được công khai tại 285 
Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Thái Bình.

Ảnh 2 -  Cán bộ NHCSXH huyện Vũ Thư đang tất bật giải 
ngân vốn vay ưu đãi cho bà con xã Tân Hòa để bà con kịp lo 
vụ mùa mới.

Ảnh 3 & 4 - Gia đình chị Đặng Thị Hải ở thôn Nguyễn Du, 
xã Vũ Đông, TP Thái Bình sử dụng 30 triệu đồng vốn vay hộ 
nghèo đầu tư nuôi cá và trồng rau màu.

Ảnh 5 -  Với 20 triệu đồng “vốn mồi” từ chương trình giải 
quyết việc làm, gia đình chị Phạm Thị Hoàn, ở thôn Đại Đồng, 
xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư đã xây dựng được xưởng may gia 
công các sản phẩm bảo hộ lao động xuất khẩu sang Hàn 
Quốc; giải quyết việc làm cho 15 lao động khuyết tật. 

Ảnh 6 - NHCSXH nhận tiền gửi tiết kiệm của bà con tại Điểm 
giao dịch xã nhằm giúp người dân tiết kiệm về thời gian và 
chi phí đi lại.

6

Đồng vốn chính sách đã trở thành nguồn động viên lớn, 
là trợ lực giúp bà con nâng cao đời sống kinh tế gia 
đình. Thông qua nguồn vốn, đến nay đã có 85.000 hộ 
thoát ngưỡng nghèo; trên 50.000 lao động có việc làm 
mới; hơn 426.000 HSSV được vay vốn để học tập; hỗ trợ 
xây dựng được trên 83.000 công trình nước sạch và hơn 
93.000 công trình vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn,...

VIỆT LINH thực hiện
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Được vốn vay chương trình giải quyết việc 
làm, từ hay bàn tay trắng, đến nay vợ chồng 
trẻ Hoàng Văn Thuyết ở thôn Đại Hội, xã Tân 
Hòa, huyện Vũ Thư đã sở hữu được xưởng gia 
công nhôm kính 

Mô hình kinh tế VAC của gia đình ông Vũ Văn Bình

Bà con xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư vay vốn 
chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng hoa 
màu năng suất thấp sang trồng bưởi giống 
mới Cao Thành - một giống bưởi đặc sản 
của địa phương
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Ông Vũ Văn Bình ở thôn Trung Nghĩa, xã 
Đông Hòa, TP Thái Bình sử dụng vốn vay từ 
chương trình tín dụng hộ nghèo để đầu tư 

nuôi vịt Bơ, rau màu và trồng quất cảnh

Ông Bình đang gò cành, tạo dáng cho cây quất cảnh, bán vào dịp Tết Nguyên 
đán Đinh Dậu 2017 

Gia đình chị Bùi Thị Vân ở xã Đông Hòa, TP 
Thái Bình vay vốn giải quyết việc làm mua 
giống và phân bón trồng gần 1.000 cây quất 
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Hướng đến những mùa Xuân 
không còn nghèo khó

Liên tiếp 3 mùa Xuân qua (từ 
năm 2013 đến nay), NHCSXH tỉnh 
Quảng Nam luôn giữ vững chất 
lượng tín dụng ổn định và được 
công nhận là đơn vị dẫn đầu khu 
vực Nam Trung Bộ. Tỷ lệ nợ quá 
hạn của đơn vị luôn ở mức thấp, 
khoảng 0,05% tổng dư nợ - mức 
thấp nhất trong các đơn vị của hệ 
thống NHCSXH.

Chất lượng tín dụng - mục tiêu 
hàng đầu 

Từ năm 2012, cùng với chủ trương 
xây dựng Đề án củng cố, nâng cao chất 
lượng tín dụng của toàn hệ thống, mặc 
dù không phải là đơn vị Trung ương 
“tuýt còi” phải xây dựng Đề án nhưng 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam đã chủ động 
bám sát các Nghị quyết của HĐQT 
NHCSXH, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng 
Giám đốc NHCSXH, cùng với tham mưu 
kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chi 
nhánh đã chỉ đạo các đơn vị cấp huyện 
trực thuộc, phối hợp với các xã - nơi 
có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn mức bình 
quân chung toàn tỉnh xây dựng ngay 
các phương án và có những giải pháp 
để nâng cao chất lượng tín dụng báo 
cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các chương 
trình cho vay ưu đãi, chi nhánh đã chú 
trọng công tác bình xét cho vay, củng 
cố chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và 
vay vốn, nâng cao chất lượng ủy thác và 
nhất là làm tốt công tác tuyên truyền 
để các đối tượng chính sách hiểu đúng 
chính sách tín dụng ưu đãi. Với phương 
thức ủy thác một số công việc qua 4 hội, 
đoàn thể, thông qua việc thành lập các 
Tổ tiết kiệm vay vốn theo địa bàn thôn, 
có sự tham gia giám sát của chính quyền 
địa phương, hoạt động của NHCSXH đã 
huy động được sức mạnh tổng hợp của 
các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ 
chức chính trị - xã hội và hệ thống ngân 
hàng, tất cả mọi hoạt động đều dân chủ, 
công khai. Chính vì thế, nguồn vốn ưu 
đãi đã đến được tận tay người nghèo và 
các đối tượng chính sách một cách an 
toàn, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần để 
nguồn vốn cho vay phát huy hiệu quả 
sử dụng, nhiều hộ vay trả nợ, lãi đúng 
thời gian quy định, qua đó chất lượng 
tín dụng được nâng lên.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Nam, 
Nguyễn Quang Dinh cho biết: “Hằng 
năm chi nhánh đưa ra mục tiêu phấn đấu 
giảm nợ quá hạn về số tuyệt đối và lấy 
kết quả của việc nâng cao chất lượng tín 
dụng làm thước đo hiệu quả công việc 
của từng cá nhân, tập thể tại mỗi đơn vị. 
Lãnh đạo NHCSXH tỉnh thường xuyên 

theo dõi diễn biến nợ quá hạn của từng 
đơn vị trực thuộc và trực tiếp làm việc cụ 
thể với các đồng chí lãnh đạo ở cơ sở để 
tác động làm chuyển biến tình hình”.

Chính vì vậy, mỗi cán bộ trong chi 
nhánh luôn nêu cao tinh thần tự giác, 
trách nhiệm với công việc được giao và 
đặc biệt là vai trò của từng cán bộ tín 
dụng theo dõi địa bàn được phát huy 
cao độ. Cán bộ phải nắm rõ từng món 
vay quá hạn, kiểm soát chặt chẽ nợ đến 
hạn để có giải pháp xử lý hữu hiệu, chú 
trọng thu hồi nợ khoanh theo phân 
kỳ, đồng thời làm tốt việc xử lý nợ rủi 
ro theo quy định của ngành. Từ Hội sở 
chi nhánh đến các các Phòng giao dịch 
cấp huyện đã làm tốt việc báo cáo tình 
hình và kết quả hoạt động tín dụng 
chính sách cho lãnh đạo chính quyền 
địa phương các cấp biết để tranh thủ 
sự chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả các 
chương trình tín dụng ưu đãi trên địa 
bàn. Không những vậy, chi nhánh còn 
thường xuyên phát động phong trào 
thi đua về các chỉ tiêu thu lãi, giảm nợ 
quá hạn về số tuyệt đối góp phần nâng 
cao chất lượng tín dụng và tổ chức 
khen thưởng, động viên kịp thời đã tạo 
động lực cho toàn thể cán bộ trong đơn 
vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc
NHCSXH tỉnh Quảng Nam xác định 

việc nâng cao chất lượng tín dụng 
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chính sách không phải ngày 
một, ngày hai, không đơn 
thuần chỉ là cán bộ NHCSXH 
thực hiện mà phải có sự 
chỉ đạo từ cấp ủy, chính 
quyền địa phương các cấp, 
sự tham gia của các Ban, 
ngành, đoàn thể liên quan. 
Trong những năm qua, chi 
nhánh đã tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo công tác 
quản lý hoạt động tín dụng 
chính sách trên địa bàn, đặc 
biệt là việc ban hành Chỉ thị 
của UBND tỉnh Quảng Nam 
về nâng cao chất lượng tín 
dụng của NHCSXH, qua đó chỉ đạo 
những công việc cụ thể theo từng 
cấp, từng ngành trong việc nâng cao 
chất lượng tín dụng chính sách, đã 
tạo thuận lợi cho NHCSXH từ tỉnh đến 
cơ sở thực hiện hiệu quả các giải pháp 
nâng cao chất lượng tín dụng.

Cùng với đó, các phiên họp Ban đại 
diện HĐQT NHCSXH tỉnh theo hình 
thức trực tuyến vào giữa và cuối năm 
của mỗi năm gồm có sự tham gia của 
Ban đại diện HĐQT cấp huyện và Chủ 
tịch UBND cấp xã (trước đây chưa tham 
gia ban đại diện cấp huyện), đây được 
coi là hoạt động đặc thù chỉ có ở tỉnh 
Quảng Nam. Thông qua các phiên 
họp, Trưởng Ban đại diện chỉ đạo trực 
tiếp Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết 
ngay những vấn đề tồn tại, phát sinh 
về công tác cho vay, thu hồi nợ, xử lý 
nợ quá hạn,... Tại xã, thành lập các Tổ xử 
lý nợ quá hạn, nợ khó đòi, hỗ trợ tích 
cực NHCSXH trong việc thu hồi nợ. Chủ 
tịch UBND cấp xã tham gia chủ trì cuộc 
họp giao ban tại Điểm giao dịch xã để 
chỉ đạo việc thu hồi nợ quá hạn và các 
vấn đề phát sinh trong việc thực hiện 
tín dụng chính sách trên địa bàn.

Các đơn vị nhận ủy thác từ tỉnh đến 
cấp cơ sở thể hiện rõ vai trò trách nhiệm 
trong việc thực hiện các nội dung ủy thác 
cho vay từ NHCSXH, công tác kiểm tra, 
giám sát của tổ chức hội cấp trên đối với 
tổ chức hội cấp dưới về thực hiện chính 
sách tín dụng ủy thác được chú trọng, 
chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm 
và vay vốn được củng cố thường xuyên, 
đảm bảo quản lý tốt nguồn vốn tín dụng 

ưu đãi. Các hội, đoàn thể thường xuyên 
tổ chức các lớp hướng dẫn cách làm ăn 
phát triển kinh tế, đồng thời chú trọng 
thăm hỏi hộ vay, nắm bắt khả năng trả 
nợ của từng hộ vay, hướng dẫn hộ vay 
tích lũy trả nợ dần. Để tăng cường chất 
lượng hoạt động ủy thác, các tổ chức 
hội đưa nội dung vốn ủy thác vào giao 
ước thi đua ngay từ đầu năm, qua đó 
tăng cường vai trò trách nhiệm của lãnh 
đạo hội, đoàn thể cấp cơ sở trong việc 
chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả tín 
dụng chính sách.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
Quảng Nam, Vũ Văn Thẩm: “Hội Nông 
dân xác định luôn đồng hành cùng 
NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng 
tín dụng chính sách, cùng xử lý các 
khoản nợ quá hạn. Tuy nhiên, việc thu 
hồi nợ cũng cần phải có kinh nghiệm, có 
thể thông qua việc hỗ trợ “phương tiện 
sinh kế” giúp hộ vay phát triển kinh tế 
để gắn với việc vận động trả nợ... Ngoài 
ra, Hội Nông dân còn đưa tiêu chí chất 
lượng tín dụng ủy thác vào xét thi đua 
hằng năm, qua đó đã góp phần cùng 
NHCSXH trong việc thu hồi nợ quá hạn”.

Với việc triển khai các giải pháp nâng 
cao chất lượng tín dụng trong thời gian 
qua, NHCSXH tỉnh Quảng Nam đã thu 
được nhiều thành công. Tổng dư nợ 
đến hết năm 2016 đạt 3.684 tỷ đồng, 
đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho người 
nghèo và các đối tượng chính sách, 
chất lượng tín dụng được giữ vững ổn 
định, tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp 
nhất trong toàn hệ thống, tỷ lệ thu lãi 
hằng năm đạt 100% kế hoạch. Nguồn 

vốn chính sách 
không chỉ giúp hộ 
vay vươn lên thoát 
nghèo bền vững 
mà còn được chi 
nhánh bảo toàn, tạo 
điều kiện cho người 
nghèo và các đối 
tượng chính sách 
nghèo khó hơn có 
cơ hội đổi đời.

Từ những kết quả 
đạt được, một lần 
nữa khẳng định các 
giải pháp nâng cao 

chất lượng tín dụng 
mà NHCSXH tỉnh 

Quảng Nam thực hiện hoàn toàn đúng 
đắn và chi nhánh rút ra bài học kinh 
nghiệm trong việc nâng cao chất lượng 
tín dụng, đó là: “Nâng cao chất lượng 
tín dụng ưu đãi” luôn là mục tiêu hàng 
đầu trong quá trình chỉ đạo thực hiện 
tín dụng ưu đãi. Đây không chỉ là nhiệm 
vụ của mỗi cán bộ NHCSXH trong chi 
nhánh mà phải có sự vào cuộc quyết liệt 
của cả hệ thống chính trị các cấp. Bên 
cạnh đó phải gắn đầu tư nguồn vốn tín 
dụng ưu đãi với chương trình phát triển 
kinh tế của địa phương. “Nâng cao chất 
lượng tín dụng” phải được thực hiện 
một cách bài bản, có “lộ trình” và được 
triển khai đồng bộ ở các cấp.

Để tiếp tục giữ vững chất lượng tín 
dụng một cách ổn định như 3 mùa 
Xuân qua, đồng thời đưa hoạt động tín 
dụng chính sách cùng địa phương thực 
hiện thành công mục tiêu giảm nghèo 
bền vững, xây dựng nông thôn mới 
đến năm 2020, NHCSXH tỉnh Quảng 
Nam sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh bám sát Chỉ thị 40 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 
401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của 
cấp ủy, chính quyền địa phương đối 
với hoạt động tín dụng chính sách trên 
địa bàn. Với mục tiêu là nâng cao chất 
lượng tín dụng, NHCSXH tỉnh Quảng 
Nam sẽ luôn đồng hành với cộng đồng 
bà con dân nghèo ở mọi nơi, mọi lúc 
trên chặng đường ấm no, hạnh phúc, 
hướng tới những mùa Xuân không 
còn nghèo khó.

Bài và ảnh MINH TRẦN

NHCSXH tỉnh Quảng Nam có được hiệu quả về chất lượng 3 năm liên tục là nhờ 
vào sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Ban đại diện HĐQT
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sau 2 năm thực hiện 
Chỉ thị 40-CT/TW về tín dụng chính sách

Câu chuyện chủ động tạo lập 
nguồn vốn tín dụng chính 
sách đặc thù từ ngân sách địa 

phương để bổ sung vốn cho vay hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách xã 
hội trên địa bàn mà NHCSXH TP Hồ Chí 

Minh đã và đang thực hiện đạt nhiều 
kết quả tích cực, được xem là điểm 
sáng trong quá trình đưa Chỉ thị 40 đi 

Đến hết năm 2016, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển 921 tỷ đồng ngân sách địa 
phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn

TP HỒ CHÍ MINH

Sau 02 năm thực hiện 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, hoạt động tín dụng chính 
sách xã hội trên thành phố mang 
tên Bác đã có những chuyển biến 
vượt bậc.

‘‘



64 Xuân Đinh Dậu - 2017
vào cuộc sống trên địa bàn thành phố 
nói riêng và cả nước nói chung.

Cả hệ thống chính trị  cùng 
vào cuộc

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. 
Ngay trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh, cuối năm 2015 đã không còn 
hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí 
Quốc gia, do vậy việc triển khai yêu 
cầu này gần như là một việc làm bắt 
buộc và cấp bách.

Để triển khai nhanh chóng Chỉ thị 
40, cuối tháng 3/2015 Thành ủy TP 
Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 
1204-CV/TU về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với tín dụng chính 
sách xã hội trên địa bàn thành phố. 
Theo đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ 
quan, đơn vị từ cấp thành phố đến 

các quận, huyện đưa tín dụng chính 
sách vào kế hoạch hoạt động thường 
xuyên của cấp ủy và cơ quan, đơn vị. 
Tiếp đó, UBND TP Hồ Chí Minh ban 
hành văn bản 4068/KH-UBND cụ thể 
hóa kế hoạch và lộ trình triển khai 
văn bản số 1204-CV/TU của Thành 
ủy, đồng thời phân công nhiệm 
vụ đến từng đơn vị Sở, ngành, địa 
phương nhằm tổ chức thực hiện chủ 
trương tạo lập nguồn vốn chính sách 
đặc thù trên địa bàn.

Ngay khi cấp ủy, chính quyền địa 
phương có những văn bản chỉ đạo 
trên, NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã tích 
cực vào cuộc để tổ chức thực hiện. 
Một mặt, NHCSXH thành phố thành 
lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm 
vụ cụ thể đến từng tập thể, cá nhân, 
từng đơn vị cấp huyện trực thuộc 
để quán triệt tinh thần “đồng tâm, 
đồng lực”, đồng thời thực hiện nhanh 
chóng các giải pháp đã đề ra nhằm 
sớm tạo lập, bổ sung nguồn vốn tín 
dụng chính sách từ ngân sách thành 

phố và các quận, huyện. Mặt khác, 
NHCSXH thành phố phối hợp chặt 
chẽ với các Sở: Tài chính, KH&ĐT, Tư 
pháp, LĐTB-XH, TT&TT và các ngành 
có liên quan đốc thúc, triển khai thực 
hiện lộ trình chuyển giao nguồn 
vốn từ ngân sách thành phố ủy thác 
sang NHCSXH để kịp thời cho vay 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách.

Theo Giám đốc NHCSXH TP Hồ Chí 
Minh, Trần Văn Tiên, sau 02 năm triển 
khai đồng loạt với nhiều giải pháp 
như vậy, việc tạo lập nguồn vốn từ 
ngân sách của thành phố đã đạt được 
những kết quả tích cực.

Về phía Sở Tài chính, hiện nay 
việc rà soát nguồn vốn từ các quỹ 
sử dụng ngân sách của thành phố 
để ủy thác sang NHCSXH cơ bản 
đã được thực hiện hoàn chỉnh. Sở 
KH&ĐT cũng đã ghi kế hoạch bổ 
sung vốn hàng năm cho chương 
trình giải quyết việc làm địa phương 
để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày 

Nguồn vốn chính sách đã giúp cho nhiều hộ dân ở các huyện ngoại thành của thành phố có điều kiện mở rộng diện tích trồng hoa
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càng tăng trên địa bàn. 24/24 quận, 
huyện của thành phố cũng đã ủng 
hộ nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH. 
Trong khi đó, Sở LĐTB-XH cũng đã 
rà soát nguồn vốn vay cho Quỹ xóa 
đói giảm nghèo của thành phố và 
các quận, huyện để chuyển giao, ủy 
thác sang NHCSXH quản lý, cho vay 
theo phương thức thống nhất. Các 
Sở, ngành liên quan, MTTQ đều có 
chương trình công tác phối hợp với 
NHCSXH để thực hiện chỉ đạo của 
Thành ủy và UBND thành phố.

Nhờ sự phối hợp tích cực của các 
Sở, ngành cùng với việc chỉ đạo 
xuyên suốt liên tục chính quyền các 
cấp, sự kiên trì nỗ lực của NHCSXH, 
tính đến hết năm 2016 nguồn vốn từ 
ngân sách địa phương ủy thác sang 
NHCSXH để cho vay các chương 
trình tín dụng chính sách đã đạt 915 
tỷ đồng (tăng gần 600 tỷ đồng trước 
khi thực hiện Chỉ thị 40). Điều quan 
trọng là chính quyền các cấp đã xác 
định việc dành nguồn vốn ủy thác 
sang NHCSXH là việc làm thường 
xuyên, liên tục để thực hiện Chương 
trình giảm nghèo bền vững của 
thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Những kiến nghị “sát sườn” từ 
thực tế

Theo báo cáo, kết thúc năm 2016 
tổng nguồn vốn hoạt động của 
NHCSXH TP Hồ Chí Minh đạt 2.764 
tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung 
ương chuyển về để cho vay là 1.245 
tỷ đồng, vốn huy động tại địa phương 
598 tỷ đồng, nguồn vốn nhận uỷ thác 
tại địa phương là 921 tỷ đồng, với 
168 nghìn khách hàng đang vay.

Trong năm 2016, mặc dù chi nhánh 
đã thu hồi và chuyển về Trung ương 
khoảng 240 tỷ đồng nguồn vốn của 
Trung ương cho vay hộ nghèo theo 
tiêu chí của thành phố trước đây. 
Tuy nhiên, dư nợ cho vay hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách trên địa 
bàn vẫn tăng trưởng ở mức tích cực 
so với bình quân tăng trưởng của hệ 
thống. Đến hết năm 2016, tổng dư 
nợ cho vay các chương trình tín dụng 
của chi nhánh đạt trên 2.760 tỷ đồng, 
tăng khoảng 400 tỷ đồng so với đầu 
năm (tương đương 16%). Trong đó, 
riêng nguồn vốn ủy thác từ ngân 

sách địa phương chiếm khoảng 35% 
tổng dư nợ.

Đánh giá về việc chủ động triển 
khai nhiệm vụ để tạo lập nguồn vốn 
tín dụng chính sách của NHCSXH TP 
Hồ Chí Minh trong hai năm qua, ông 
Nguyễn Văn Xê - Thường trực Ban 
chỉ đạo chương trình giảm nghèo 
bền vững TP Hồ Chí Minh cho rằng: 
“Những kết quả cụ thể trong việc 
chuyển giao, ủy thác nguồn vốn từ 
ngân sách thành phố, quận, huyện 
sang NHCSXH cho thấy thành phố là 
một trong những địa phương trong 
cả nước đi đầu đưa Chỉ thị 40 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng vào cuộc 
sống một cách hiệu quả nhất”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Xê, 
khi ủy thác nguồn vốn địa phương 
sang NHCSXH cho vay, do có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các địa phương 
nên công việc tiếp nhận vốn được 
tiến hành nhanh chóng, khoa học. 
Hầu hết hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khi giao dịch vay vốn 
với NHCSXH đều cảm nhận được sự 
chuyên nghiệp, thao tác giải quyết 
thủ tục hồ sơ nhanh chóng, kịp thời 
đáp ứng được nhu cầu cần vốn làm 
ăn của người dân. Bên cạnh đó, việc 
ủy thác vốn qua NHCSXH cũng giúp 
cho Ban giảm nghèo bền vững ở các 
quận, huyện, xã, phương giảm bớt 
khối lượng công việc, từ đó có điều 
kiện tập trung thực hiện các chính 
sách hỗ trợ, chăm lo người nghèo tại 
địa phương được tốt hơn.

Để tiếp tục phát huy những thành 
quả đã đạt được khi thực hiện Chỉ 
thị 40 trên địa bàn, Giám đốc Trần 
Văn Tiên thông tin: “Trong năm 2017 
và các năm tới mục tiêu xuyên suốt 
của đơn vị là phối hợp chặt chẽ với 
các Sở, ngành, quận, huyện để tham 
mưu cho UBND thành phố chỉ đạo 
đẩy mạnh việc chuyển giao, ủy thác 
các nguồn vốn từ ngân sách địa 
phương sang NHCSXH thực hiện cho 
vay; đồng thời tập trung củng cố 
nâng cao chất lượng tín dụng chính 
sách, phát huy hiệu quả hoạt động 
của NHCSXH tại các Điểm giao dịch 
xã, phường”.

Bên cạnh đó, một số chương trình 
cho vay của NHCSXH như: HSSV, giải 

quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn,... cần được 
NHCSXH nghiên cứu tính toán lại 
để nâng cao hiệu quả tiếp cận và sử 
dụng vốn của các hộ gia đình thuộc 
diện được hỗ trợ. Vì hiện nay số lượng 
HSSV mồ côi của các tỉnh vay vốn trực 
tiếp tại địa bàn TP Hồ Chí Minh chiếm 
tỷ lệ khá lớn, rất nhiều trường hợp 
sau khi vay vốn, tốt nghiệp ra trường 
không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc 
không còn cư trú tại địa bàn nên rất 
khó để xác định được thông tin. 

Đối với chương trình cho vay nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 
theo quy định chương trình, chi nhánh 
chỉ thực hiện cho vay tại 56 xã thuộc 5 
huyện ngoại thành, không thực hiện 
cho vay tại các thị trấn và các phường 
còn sản xuất nông nghiệp. Trong khi 
đó, điều kiện nước sạch và vệ sinh 
môi trường ở các địa phương này vẫn 
còn nhiều khó khăn. Vì vậy, địa bàn 
cho vay chương trình nước sạch và vệ 
sinh môi trường cần được xem xét, bổ 
sung thêm các thị trấn (thuộc huyện) 
và các phường (thuộc quận) còn sản 
xuất nông nghiệp để góp phần cải 
thiện và nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người dân.

Trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2020) 
NHCSXH TP Hồ Chí Minh sẽ phải thu 
hồi và chuyển về Trung ương trên 
800 tỷ đồng. Riêng các năm 2016 và 
2017, đơn vị phải thu hồi và chuyển 
về khoảng 400 tỷ đồng từ nguồn vốn 
đã cho vay hộ nghèo theo tiêu chí 
thành phố trước đây. Mặc dù thành 
phố đã quan tâm bố trí nguồn vốn để 
bù đắp, nhưng do nguồn lực có hạn 
nên hết năm 2016 còn khoảng 60% 
hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố 
(khoảng 50.000 hộ) chưa được tiếp 
cận các chương trình tín dụng ưu đãi. 
Để tháo gỡ khó khăn này, NHCSXH TP 
Hồ Chí Minh kiến nghị từ năm 2017, 
NHCSXH Việt Nam xem xét bổ sung 
nguồn vốn cho vay giải quyết việc 
làm tương ứng với số vốn thu hồi từ 
chương trình cho vay hộ nghèo để 
đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho 
người nghèo thành phố tự tạo việc 
làm, phát triển SXKD và thoát nghèo 
bền vững.

THẠCH BÌNH
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“Huy động vốn tốt, 
cho vay hiệu quả”

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách xã hội, thời gian qua, NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực 
hiện nhiều giải pháp huy động vốn để gia tăng nguồn vốn cho vay. Đồng thời, giảm nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín 
dụng, bảo đảm việc sử dụng vốn đạt hiệu quả cao.

Một trong những giải pháp 
huy động vốn và đảm bảo 
nguồn vốn cho vay đúng 

đối tượng của NHCSXH tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu là chú trọng đến việc xây 
dựng mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay 
vốn ở khắp các địa bàn thôn, ấp, khu 
phố trong tỉnh. Đến nay, chi nhánh 
đã phối hợp với các hội, đoàn thể và 
chính quyền cơ sở thành lập được 
1.661 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 575 
thôn, ấp, khu phố. Bên cạnh đó, chi 
nhánh cũng đã triển khai thực hiện 
nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao 
doanh số huy động tiền gửi. Nhờ vậy, 
đến hết năm 2016, số dư tiền gửi huy 
động đạt 135 tỷ đồng, đạt 121% kế 
hoạch được giao, tăng 43 tỷ đồng so 
với đầu năm 2016. Trong đó, riêng số 
dư tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, 
cá nhân trong dân cư là 47 tỷ đồng; 
huy động tiền gửi tiết kiệm qua các 
Tổ tiết kiệm và vay vốn là 87 tỷ đồng.

Từ các số liệu trên cho thấy, huy 
động tiền gửi tiết kiệm từ các thành 
viên Tổ tiết kiệm và vay vốn là một 
hoạt động tích cực trong công tác 
huy động vốn của NHCSXH tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Tại một số đơn vị trực 
thuộc có doanh số huy động tiền gửi 
qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 
cao như NHCSXH TP Vũng Tàu là 21 
tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với đầu 
năm và đạt 125% kế hoạch được 
giao năm 2016;  Hội sở chi nhánh 

tỉnh huy động được 38 tỷ đồng, tăng 
21 tỷ đồng so với đầu năm và đạt 
200% kế hoạch... Thông qua việc gửi 
tiết kiệm, các thành viên Tổ tiết kiệm 
và vay vốn từng bước hình thành 
thói quen tiết kiệm chi tiêu, có vốn 
tích lũy để trang trải trong cuộc sống 
mỗi khi gặp khó khăn đột xuất, đồng 
thời có sẵn một phần nguồn tiền để 
trả nợ vay khi đến hạn.

Bà Nguyễn Thị Thương ở xã Hòa 
Hiệp, huyện Xuyên Mộc cho biết, 
cách đây 6 năm, gia đình bà gặp 
khó khăn đột xuất nên được Tổ tiết 
kiệm và vay vốn bình xét đề nghị 
NHCSXH huyện Xuyên Mộc cho vay 
vốn để SXKD. Nhờ sử dụng vốn có 
hiệu quả, năm 2014 bà Thương đã 
trả hết nợ vay, không những vậy 
bà còn là thành viên tích cực trong 

Ông Lê Văn Út ở ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc vay vốn chương trình tín dụng 
hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn để đầu tư chăm sóc 700 gốc tiêu, dự kiến 

Tết này cho thu hoạch khoảng 1 tấn tiêu hạt
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việc gửi tiết kiệm. “Mặc dù lãi suất 
tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng 
thương mại cao hơn, nhưng tôi vẫn 
trích một số tiền nhàn rỗi để gửi tiết 
kiệm tại NHCSXH. Bởi, đây là nơi đã 
giúp cho gia đình tôi vượt qua khó 
khăn nhờ đồng vốn nghĩa tình này!”, 
bà Thương nói.

Nguồn vốn huy động trên địa 
bàn đã góp phần đưa tổng nguồn 
vốn hoạt động của NHCSXH tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đến nay đạt 1.692 tỷ 
đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung 
ương cấp là 1.236 tỷ đồng, nguồn 
vốn ngân sách địa phương chuyển 
sang NHCSXH để cho vay là 456 
tỷ đồng. Về cho vay, tính đến ngày 
31/12/2016, tổng dư nợ cho vay 10 
chương trình tín dụng của NHCSXH 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 1.568 tỷ 
đồng, tỷ lệ sử dụng vốn đạt 92,67%. 
Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng 
được nâng cao, nợ quá hạn chỉ có 
2,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng 
dư nợ. Trong khi đó, tỷ lệ nợ quá hạn 
trên tổng dư nợ được NHCSXH Việt 
Nam chấp nhận không quá 3%, còn 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ tiêu này 
được xây dựng không quá 2%.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Lê Văn Trương cho biết: 
NHCSXH xác định Tổ trưởng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn là một “mắt xích” 
quan trọng trong việc tiếp nhận tiền 
gửi tiết kiệm, tiền lãi trả nợ vay của 
các thành viên trong tổ và quản lý 
vốn cho vay của NHCSXH. Để tăng 
cường nguồn vốn cho vay, đáp ứng 
nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và các đối tượng chính 
sách khác, trong năm 2017 NHCSXH 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối 
hợp với các ngành, các cấp để mở tài 
khoản tiền gửi, huy động các nguồn 
vốn có tính chất an sinh xã hội và từ 
thiện, từ các thành viên Tổ tiết kiệm 
và vay vốn, tiền gửi tiết kiệm dân 
cư ở các Điểm giao dịch để gửi tại 
NHCSXH. Bên cạnh đó, duy trì tỷ lệ sử 
dụng vốn đạt hiệu quả cao, tiếp tục 
duy trì, giảm nợ quá hạn, chú trọng 
tới việc nâng cao chất lượng tín dụng 
chính sách trên địa bàn.

Bài và ảnh NHỰT THANH

Bà Lê Thị Hoãn (bên trái) - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn khu phố 3, phường Thắng Nhất, 
TP Vũng Tàu đến Điểm giao dịch của NHCSXH nộp lãi, nộp tiền tiết kiệm cho các thành viên
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Nhằm đa dạng hóa sản phẩm 

dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
sử dụng dịch vụ tài chính đến vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 
khăn, cùng với các đơn vị khác 
trong hệ thống, NHCSXH tỉnh Đắk 
Lắk đã và đang triển khai chương 
trình nhận tiền gửi tiết kiệm trong 
cộng đồng dân cư tại các Điểm 
giao dịch xã, phường và thị trấn.

NHCSXH hiện đang nhận tiền 
gửi tiết kiệm từ các hộ nghèo, 
hộ chính sách thông qua Tổ 

tiết kiệm và vay vốn. Việc người nghèo 
được gửi tiền tiết kiệm với những 
khoản tiền nhỏ, bước đầu đã tạo nên ý 
thức dành tiền tiết kiệm, tạo lập vốn tự 
có và quen dần với hoạt động tài chính. 
Quan trọng hơn, việc NHCSXH triển 
khai nhận tiền gửi như trên đã giúp cho 
người nghèo có cơ hội gửi tiền ngay tại 
nơi cư trú thay vì phải đến trụ sở của 
các Ngân hàng thương mại. Giám đốc 
NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Tử Ân 
cho biết, trong quá trình hoạt động, có 
một thực tế là nhu cầu của người dân 
gửi tiết kiệm ở vùng sâu, vùng xa - nơi 
các Ngân hàng thương mại chưa hiện 
diện đang ngày càng tăng nên việc 
huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm 
giao dịch xã của NHCSXH đã đáp ứng 
đúng nhu cầu này. Đặc biệt tại những 
địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh 
tế thấp, các Ngân hàng thương mại 
không “mặn mà” thì việc huy động tiền 
gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã đã 
mở ra cơ hội mới cho người dân.

Là xã xa nhất của huyện Ea Súp, bà 
con nơi đây muốn giao dịch với ngân 
hàng phải ra tận trung tâm huyện lỵ. Bà 
Vũ Thị Xuân ở thôn Chiềng, xã Ea Lốp 

cho biết, trong những năm gần đây 
nhờ cây hồ tiêu bắt đầu cho thu hoạch 
nên gia đình bà có thêm thu nhập nên 
cũng có “của ăn, của để”, NHCSXH đang 
nhận tiền gửi tiền tiết kiệm của bà con 
trên địa bàn tại Điểm giao dịch xã, tôi 
sẽ gửi ngay tiền vào NHCSXH vì vừa 
tiện lợi, vừa cảm thấy yên tâm.

Một điểm mới của hình thức nhận 
tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch 
xã khách hàng không chỉ là đối tượng 
chính sách hiện NHCSXH đang phục 
vụ mà còn cho tất cả các đối tượng 
khách hàng khác có nhu cầu gửi tiền. 
Bên cạnh đó, mức tiền gửi tối thiểu cho 
mỗi lần gửi tùy thuộc vào sản phẩm 
tiền gửi tiết kiệm mà khách hàng lựa 
chọn nhưng tối thiểu là 500 nghìn 
đồng. Đây là mức thấp hơn nhiều so 
với mức tối thiểu của các Ngân hàng 
thương mại khác, quy định 1.000.000 
đồng trở lên, nên đáp ứng được tất cả 
nhu cầu gửi tiền của người dân. Theo 
ông Nguyễn Xuân Lý, xã Phú Xuân, 
huyện Krông Năng (Đắk Lắk), với việc 
thực hiện giao dịch thuận lợi ngay tại 
xã, cùng với số tiền gửi linh động như 
vậy giúp cho gia đình ông dễ dàng 
“góp gió thành bão” mà mức lãi suất 
hưởng như các Ngân hàng thương mại 
khác. Vậy gia đình tôi quá phấn khởi, 

tin tưởng vào NHCSXH.
Là sản phẩm dịch vụ mới của 

NHCSXH và được triển khai đồng loạt 
tại 184 Điểm giao dịch xã, phường 
trên toàn tỉnh Đắk Lắk mới được 03 
tháng, nhưng việc huy động tiền gửi 
tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã đã cho 
thấy những ưu điểm nhất định và thu 
hút được một lượng khách hàng tham 
gia gửi tiền rất đông. Tính đến nay, 
NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã nhận tiền gửi 
tiết kiệm của bà con trên địa bàn được 
gần 600 triệu đồng. Giám đốc Nguyễn 
Tử Ân cho biết, số tiền huy động được 
trên mới chỉ là kết quả bước đầu, 
nhưng xét trong bối cảnh thị trường 
ở những vùng khó khăn và triển khai 
trong thời gian ngắn thì đó là kết quả 
rất khả quan.

“Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh 
Dậu, chúng tôi sẽ chú trọng hơn 
đến công tác tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng và 
qua những cuộc họp, hội nghị của 
các tổ chức chính trình - xã hội... Đây 
là nguồn vốn bổ sung có ý nghĩa rất 
lớn để NHCSXH cho vay hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách trên địa 
bàn một cách hiệu quả”, Giám đốc 
Nguyễn Tử Ân thông tin.

Bài và ảnh GIANG NAM

thành bão”“Góp gió
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Mang tiện ích đến với 
người dân

Không phải đi xa nữa để gửi tiết kiệm
Trước kia, anh Đinh Văn Hà ở xã Sơn Ba, huyện 

Sơn Hà phải đi mấy chục cây số mới đến được 
ngân hàng tại trung tâm huyện lỵ để gửi tiền tiết 
kiệm nên gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, bây 
giờ anh Hà chỉ cần đi từ nhà đến Điểm giao dịch 
của NHCSXH tại UBND xã Sơn Ba chưa đầy 1km 
là đã có thể gửi được tiền tiết kiệm. “Nhờ bán keo 
và trâu nên tôi cũng để dành được ít tiền, nhưng 
khổ nỗi để mỗi lần đi gửi phải mất cả buổi và mất 
tiền xăng xe, chi phí đi lại. Hơn nữa cầm tiền đi xa 
cũng sợ mất lắm, còn để ở nhà thì sẽ tiêu hết. Vậy 
nên khi nghe NHCSXH có dịch vụ nhận tiền gửi tiết 
kiệm tại xã tôi thấy rất vui, an tâm”, anh Hà chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng với anh Hà, ông Hồ Văn 
Gié ở xã Trà Thọ, huyện Tây Trà cho biết: “Nơi tôi ở 
cách xa trung tâm huyện và xa cả các Ngân hàng 

Bà con nhân dân tại các xã, phường trong toàn tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp đến các Điểm giao dịch của NHCSXH để gửi tiền tiết kiệm

Hình thức huy động và gửi 
tiền tiết kiệm tại các Ngân 

hàng thương mại và TCTD vốn đã 
quá quen thuộc đối với cư dân có tiền 

nhàn rỗi. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện 
cho người dân không phải đi xa đến các 
ngân hàng để gửi tiền, NHCSXH các tỉnh, 
thành trong cả nước nói chung, tỉnh Quảng 
Ngãi nói riêng đã và đang triển khai gói sản 
phẩm dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm của 
người dân sinh sống trên địa bàn tại 

Điểm giao dịch xã, phường. Cách làm 
này đã mang lại nhiều tiện ích 

cho người dân có nhu cầu.
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thương mại nữa, có tiền cũng không đi 
gửi được đâu. Thế nên, nhà nào bán keo 
có tiền thì giấu vào ống tre thôi, nhưng 
sau đó lại lôi ra uống rượu, tiêu pha hết 
nên chẳng còn đồng nào. Nếu ngân 
hàng về tận xã để bà con gửi tiết kiệm 
thì tốt biết mấy”.

Còn đối với những người dân ở vùng 
đồng bằng thì việc thực hiện chương 
trình gửi tiết kiệm tại xã cũng mang lại 
nhiều tiện ích. Hơn nữa mục tiêu của 
NHCSXH là tạo cho người dân ý thức 
tiết kiệm. Do đó, người dân nào dù 
gửi ít hay nhiều, ngân hàng cũng đều 
nhận, thậm chí có hộ có món nhỏ 500 
- 700 nghìn đồng đều gửi tiết kiệm mà 
lãi suất lại được hưởng như các Ngân 
hàng thương mại. Đây là một điểm mới 
ưu việt chỉ có ở NHCSXH. Bởi muốn gửi 
tiết kiệm tại các Ngân hàng thương mại 
khác, người dân phải có tối thiểu 1 triệu 
đồng, nhưng do tâm lý của người dân 
thì ít khi nào đi đến tận ngân hàng chỉ 
để gửi với số tiền ít ỏi. Thế nhưng, chẳng 
mấy ai tự tiết kiệm khi để ở nhà số tiền 
trên. Cứ như thế, thói quen tiết kiệm 
của người dân không có, trừ những 
người có số tiền lớn trong một lúc.

Tạo ý thức tiết kiệm cho người dân
Theo báo cáo, sau 03 tháng triển khai, 

đến đầu Xuân năm mới Đinh Dậu này 
NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 
được hơn 38 tỷ đồng của bà con nhân 
dân tại gần 184 xã, phường. Trong đó, 
NHCSXH huyện Bình Sơn có số dư tiền 
gửi tiết kiệm cao nhất tới 10 tỷ đồng.

Một trong những quan tâm của người 
dân khi tham gia gửi tiết kiệm là lãi suất 
cũng như uy tín và thái độ phục vụ của 
ngân hàng nào tốt hơn thì gửi. Do đó, 
với nhiều tính ưu việt như phục vụ tận 
xã, tiết kiệm được thời gian, chi phí, 
không giới hạn số tiền gửi, mức lãi suất 
ngang bằng với các Ngân hàng thương 
mại... của NHCSXH đã giúp người dân 
an tâm để gửi.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Võ Thị Lan 
ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn nói: 
“Tôi có một khoản tiền khoảng vài chục 
triệu đồng lâu nay chỉ gửi vào tài khoản 
của một Ngân hàng thương mại chứ 
không gửi tiết kiệm. Vừa rồi tôi thấy 
trên loa truyền thanh xã tuyên truyền 
NHCSXH có nhận tiền gửi của bà con 
tại xã nên tôi quyết định đi rút ngay về 
để gửi, không phải đi lại nhiều mà lãi 

suất ngang nhau như các Ngân hàng 
thương mại, nên tôi cảm thấy rất an 
tâm, không phải tốn kém đi lại nhiều”.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi, 
Trần Duy Cường cho biết: “Trước kia 
NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi vẫn triển 
khai sản phẩm dịch vụ nhận tiền gửi 
tiết kiệm của người nghèo thông qua 
Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tuy nhiên, 
chương trình này chỉ có những người 
nghèo và những hộ có dư nợ tại 
NHCSXH chứ chưa phổ biến đến bà 
con nhân dân khác. Vì vậy, việc triển 
khai nhận tiền gửi tiết kiệm tại xã, 
phường lần này của NHCSXH là một 
phương thức mới mang lại nhiều 
thuận lợi cho người dân có nhu cầu gửi 
tiền tiết kiệm ở các vùng nông thôn”.

Đối với người dân ở các xã miền 
núi xa xôi, các vùng nông thôn nằm ở 
cách xa ngân hàng, điều kiện đi lại khó 
khăn thì hình thức gửi tiết kiệm tại xã 
là một phương thức hợp lý, mang lại 
nhiều tiện ích nhằm phục vụ tận nơi 
nhu cầu của người dân. Qua đó, tạo 
cho người dân có ý thức tiết kiệm từ 
những đồng tiền nhỏ nhất.

         Bài và ảnh NGUYỄN THỊ HIỀN
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Xuân yêu thương từ
“tấm áo hồng”

Ăm ắp nắng vàng, ngăn ngắt trời xanh, lồng lộng từng cơn gió... Kon Tum, mùa Xuân đã về! Những vòng 
xoay trong rộn ràng tiếng cồng chiêng mang theo hơi thở của đại ngàn, mang theo hơi thở của những người 
thân yêu đang ùa về, len lỏi qua mọi tế bào cuộc sống. Xuân yêu thương hơn từ những “tấm áo hồng”.

Nhớ những nhà báo “bất đắc dĩ”...
Những ai đã từng đặt chân đến 

mảnh đất oai hùng Kon Tum, hẳn sẽ 
chẳng thể quên màu vàng quánh như 
mật ong rừng của nắng và nồng nàn 
hương cà phê Đắk Hà cùng với cái 
gió cứ lồng lộng thổi đầy hoang dại, 
phóng túng nhưng đủ sức làm dịu nhẹ 
những ai khó tính nhất... Và có lẽ, nhớ 
hơn cả, say đắm hơn cả là tình người 
Kon Tum. Dù chỉ vẻn vẹn 7 ngày chung 

sống giữa tháng 5/2016 lịch sử - ngày 
hội của toàn dân náo nức đi bỏ phiếu 
để chọn cho mình những vị đại diện 
xuất sắc, nhưng 7 ngày ấy là những 
khoảnh khắc đáng nhớ của một người 
cầm bút như tôi.

Dù chẳng một chút liên quan đến 
nội dung công tác, cũng chưa một lần 
gặp gỡ nhưng chỉ một lời giới thiệu 
ngắn gọn về hướng làm của một “đồng 
nghiệp” từ Trung ương gửi tới; sau đó 

là một cuộc điện thoại chóng vánh, 
chúng tôi đã được các anh chị tiếp đón 
như những người thân yêu nhất!

Nhớ lắm, cái cách chị Lan - Trưởng 
phòng Kế hoạch nghiệp vụ NHCSXH 
tỉnh Kon Tum chăm sóc chúng tôi từ 
miếng ăn, giấc ngủ. Nhớ cái giọng trầm 
khàn khi chị hát chúng tôi nghe những 
giai điệu của núi rừng Tây Nguyên. Nhớ 
khuôn mặt thư sinh nhưng đầy nghị lực 
của Giám đốc tỉnh Nguyễn Văn Thứ,... 
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Nhớ cái dáng vẻ khắc khổ, hệt nông 
dân của Giám đốc NHCSXH huyện Ngọc 
Hồi, Ngô Thanh Bình khi đồng hành với 
chúng tôi trên đường tác nghiệp. Và 
nhớ những “cán bộ đường lối” đã tung 
hoành hàng nghìn cây số giúp cánh 
phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, 
Thông tấn xã Việt Nam, Nhân Dân, Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 
Nam kịp thời chuyển tải về tòa soạn 
những bức ảnh đẹp, những thước phim 
giá trị, những dòng tin hay về không khí 
của Ngày hội non sông từ Ngã ba Đông 
Dương, lên Đắk Glei, Đắk Nhoong, đến 
Sa Thầy... Các anh chị bỗng trở thành 
những nhà báo bất đắc dĩ nhưng vô 
cùng chuyên nghiệp!

Anh Nguyễn Viết Tôn - đồng nghiệp 
của tôi ở Báo Tin tức - Thông tấn xã Việt 
Nam - một gã khô như ngói mà cũng 
rưng rưng cảm động khi nhắc đến các 
“cán bộ áo hồng” Kon Tum. Anh Tôn 
bảo, “mình đi nhiều, biết cũng nhiều 
nhưng chẳng đâu làm mình mủi lòng 
như ở đây”! Không phải vì mọi sự giúp 
đỡ về phương tiện... mà trên hết là tinh 
thần cộng đồng trách nhiệm mà các 
anh chị trong chi nhánh đã chia sẻ với 
chúng tôi, với sự kiện trọng đại của đất 
nước. Có thể, với các anh chị, chuyện 
ấy là chuyện nhỏ nhưng với chúng tôi 
đó là thứ lớn lao vô cùng!

... và nhớ những “phù thủy” của 
các khoản vay nhỏ

Trong ký ức đẹp về chặng đường tác 
nghiệp ấy, chúng tôi may mắn được 
gặp những điển hình sử dụng vốn vay 
từ NHCSXH tỉnh Kon Tum.

Đó là chị Y Ly Sa, người dân tộc Ka 

Dong ở thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, 
Ngọc Hồi. Không ai trong chúng tôi 
nghĩ, đằng sau khuôn mặt trắng 
hồng và thân hình mảnh mai của 
người phụ nữ 28 tuổi là cả một nghị 
lực mạnh mẽ đã chiến thắng nghèo 
nàn, lạc hậu và vươn lên làm giàu 
trên chính quê hương.

Từ hai bàn tay trắng, Y Ly Sa cùng 
chồng được vay 42 triệu đồng từ 
NHCSXH huyện Ngọc Hồi. Có vốn, Y Ly 
Sa lập tức đầu tư trồng 1ha cà phê - thứ 
cây gắn với đồng bào Ka Dong như một 
thứ bùa mê. Số vốn còn lại anh chị tậu 
thêm được một bò mẹ. Sau 6 năm, hai 
vợ chồng đã có trong tay một gia tài 
đáng nể. Đàn bò 6 con trị giá tới cả 80 
triệu đồng; vườn cà phê đang thì xanh 
tốt; vườn sắn cho thu nhập mỗi năm 20 
triệu đồng. Trong nhà bây giờ đã có của 
ăn của để, lại còn có cả một chiếc xe 
bán tải để chuyên chở sắn và mua sắm 
vật tư phục vụ sản xuất. Y Ly Sa bảo, 
“Nếu không có các anh chị ở NHCSXH 
cho vay vốn, động viên, hướng dẫn cả 
cách làm ăn, chúng em chắc vẫn trắng 
tinh như cánh ban rừng”.

Đó là ông A Luân, ở làng Giăng Lố 1, 
xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi. Chúng 
tôi ấn tượng với người đàn ông này bởi 
cái tính kiên trì đến lì lợm, bám trụ cùng 
vườn cà phê sau bao phen khô hạn. 
Ông A Luân bảo, đến muộn, nhưng 
mùa mưa năm nay ở vùng biên cũng 
đi sớm. Nắng ráo đã giúp những đồi cà 
phê nhanh ươm màu, chín rộ. Với 2ha cà 
phê vối đang trong thời kỳ kinh doanh 
ổn định, lại “được giá” nên gia đình có 
khả năng thu gần 150 triệu đồng.

Thấm thoát, năm nay đã là năm thứ 
18, gia đình ông A Luân bén duyên với 
cây cà phê. Ngày ấy, ở vùng biên giới xa 
xôi, gian khổ, đường rẫy rất khó khăn, 
mùa mưa, không loại xe nào đi lại được, 
trừ U-oát “đặc chủng” của bộ đội biên 
phòng ra vào khu vực biên giới. Cũng 
thời điểm này, “tôi đã mạnh dạn vay 
2,5 triệu đồng (tương đương với hơn 2 
chỉ vàng) từ Ngân hàng phục vụ người 
nghèo - tiền thân của NHCSXH ngày 
nay để đầu tư trồng 2ha cà phê. Như 
các anh chị thấy đấy, giờ tôi không chỉ 
thoát nghèo, mà còn có “của dể dành”, 
ông Luân phấn khởi khoe.

Và còn nhiều lắm những gương mặt 
điển hình trong sử dụng vốn vay ưu 
đãi để thoát nghèo. Họ là những “phù 
thủy” của các khoản vay nhỏ, như chị 
Trần Thị Kim Hương ở thôn 2, xã Hòa 
Bình, TP Kon Tum. Với khoản vay 38 
triệu đồng từ chương trình tín dụng 
hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn, gia đình chị cũng 
đã gây dựng được một gia tài nho 
nhỏ, một ngôi nhà kiên cố, ấm cúng 
với tương lai rộng mở phía trước. Đặc 
biệt, bên cạnh chị Hương, Y Ly Sa hay 
A Luân luôn có những người Tổ trưởng 
Tổ tiết kiệm và vay vốn cần mẫn, 
năng động kết nối những khoản vay 
ưu đãi từ NHCSXH đến với hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng chính 
sách trên khắp núi rùng Kon Tum. Tất 
cả cùng hòa vào bản hùng ca của đại 
ngàn Tây Nguyên, dệt nên một mảng 
màu tươi sáng trong Xuân mới - Xuân 
của yêu thương!

Bài và ảnh VŨ THÁI

Theo Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum A Pớt, nguồn vốn tín dụng 
chính sách do NHCSXH tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ người dân phát triển 
sản xuất, thay đổi nhận thức để vươn lên thoát nghèo và dựng xây 
cuộc sống mới. Từ nguồn vốn này, đã có 213.000 lượt hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách có cơ hội vươn lên, cải thiện cuộc sống; 370 lao 
động được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; 
hơn 15.500 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; 
trên 9.000 hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách được vay vốn để sản 
xuất, kinh doanh. 48.500 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở 
nông thôn được xây dựng...
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Lâm Đồng giảm nghèo 
từ tín dụng chính sách
Từ núi rừng đại ngàn Tây Nguyên, 

Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, 
Huỳnh Thanh Lân cho biết, đến nay 
chi nhánh đã hoàn thành mọi chỉ tiêu, 
kế hoạch năm 2016 do Trung ương và 
địa phương giao, trong đó thành tích 
nổi bật là huy động, tăng trưởng được 
nguồn vốn, đồng thời tổ chức thực hiện 
hiệu quả các chương trình tín dụng 
chính sách của Nhà nước.

Tính đến nay, sau hơn 14 năm 
hoạt động, tổng dư nợ cho 
vay các chương trình tín dụng 

của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đạt trên 
2.572 tỷ đồng với 13 chương trình tín 
dụng đang tham gia trực tiếp vào công 
cuộc giảm nghèo trên khắp vùng Tây 
Nguyên hùng vĩ. Đây thực sự là người 
bạn đồng hành tin cậy nhất của người 
nghèo và các đối tượng chính sách bởi 
vì đã giúp đỡ, thúc đẩy họ vươn lên 
phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống 
về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt góp 
phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo của 
cả tỉnh từ 12,6% năm 2011 xuống dưới 
1,9% vào cuối năm nay.

Cụ thể tại huyện Đức Trọng đã có 
gần 11.700 lượt khách hàng được thụ 

hưởng trên 263 tỷ đồng của NHCSXH. 
Nguồn vốn chính sách hỗ trợ đúng lúc 
cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo phát triển sản xuất 
mở rộng các loại hình sản xuất hàng 
hóa... Đáng kể đến nhiều hộ nghèo ở 
xã Hiệp An, cách TP Đà Lạt 30km đã 
sử dụng đồng vốn vay ưu đãi chuyển 
đổi thâm canh tăng năng suất cây 
trồng, vật nuôi, tăng nguồn thu nhập, 
cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu. 
Đó là người CCB Nguyễn Ngọc Quyền 
ở thôn Trung Nghĩa nhờ được vay vốn 
chính sách từ chương trình tín dụng hộ 
nghèo 30 triệu đồng và 12 triệu đồng 
chương trình tín dụng nước sạch và 
vệ sinh môi trường nông thôn, đã tiến 
hành đầu tư và tổ chức sản xuất theo 

Vườn ươm cây giống trong nhà kính của CCB Nguyễn Ngọc Quyền cho thu nhập cao
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mô hình kinh tế tổng hợp. Được biết, 
gia đình ông Quyền đã sử dụng số tiền 
ưu đãi chọn mua cây giống mới, chất 
lượng cao để canh tác vườn rau, củ, 
quả, làm chuồng trại kiên cố để chăn 
nuôi bò thịt, bò sữa, khoan giếng, lắp 
máy bơm để lấy nước sinh hoạt và tưới 
cho cây trồng, vật nuôi. Năm tháng 
trôi đi, vốn chính sách và công sức 
lao động đã giúp gia đình người CCB 
thoát nhanh nghèo khó. “Tạm tính từ 
đầu năm 2016 đến nay, gia đình tôi thu 
hoạch từ vườn ươm cây giống trong 
nhà kính, đồi trồng các loại rau xanh, 
quả tươi và chuồng nuôi bò sữa... được 
khoảng hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, 
ngoài ra còn tạo công ăn việc làm 
thường xuyên cho 6 lao động trong 
thôn được hưởng mức lương 4 - 5 triệu 
đồng/tháng/người”, ông Nguyễn Ngọc 
Quyền thông tin.

Chủ tịch UBND xã Hiệp An, Trương 
Quang Tùng cho biết: Toàn xã đã có 
hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách tiếp cận 230 tỷ đồng thuộc 
10 chương trình tín dụng của NHCSXH, 
trong đó chương trình cho vay hộ gia 
đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó 
khăn mức dư nợ cao nhất trên 10 tỷ 
đồng với trên 420 hộ vay. Nguồn vốn 

chính sách đã giúp cho xã chuyển đổi 
thành công cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,6% xuống còn 
1,7% trong vòng 3 năm gần đây, nhất là 
tạo cơ hội cho nhiều gia đình vượt khó 
làm giàu như trường hợp người CCB 
Nguyễn Ngọc Quyền hay các hội viên 
nông dân Đặng Thị Nguyệt, Nguyễn Thị 
Tuyết, Trần Văn Ngự...

Khác với Hiệp An, Đức Trọng, xã Đạ 
Ròn, huyện Đơn Dương có đến 80% 
hộ gia đình là đồng bào DTTS, trước 
đây thuộc vùng đặc biệt khó khăn 
nhưng nhờ sự trợ lực của các Chương 
trình 30a, 134, 135 đặc biệt về nguồn 
vốn tín dụng ưu đãi đã giảm tỷ lệ hộ 
nghèo nhanh, từ 18,28%/năm 2011 
còn 3,65% và đạt chuẩn 19/19 tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn 
Văn Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Đạ Ròn thông tin: “Hiện cả xã còn 
dư nợ với NHCSXH 24,5 tỷ đồng với 
1.075 hộ. Riêng Hội Nông dân xã đang 
nhận uỷ thác vốn chính sách hơn 12 tỷ 
đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ 
nghèo chủ yếu gia đình dân tộc K’Ho 
chủ động đầu tư trồng cà phê, nuôi bò 
thịt. Đơn cử bà Ka Sel ngụ thôn 4 đã sử 
dụng 40 triệu đồng vay của chương 
trình tín dụng hộ nghèo đầu tư nuôi 

bò sinh sản. Do việc vay vốn kịp thời, 
sử dụng vốn vay có kế hoạch cộng với 
công chăm sóc của mọi người trong 
gia đình, công việc chăn nuôi suôn sẻ, 
nay đang có 3 con bò và 2 con bê. Điều 
đáng khen ngợi gia đình bà Ka Sel tất cả 
các thành viên trong gia đình đều chịu 
khó lao động, cùng dành dụm gom 
góp tiền vào một mối gửi tiết kiệm mỗi 
tháng được 2 triệu đồng để vừa chủ 
động trả lãi đầy đủ, vừa để trả nợ gốc 
đúng hạn. “Tôi đã may mắn được địa 
phương với ngân hàng giúp đỡ trong 
lúc nghèo khó, thiếu vốn sản xuất, nên 
sẽ cố gắng làm lụng, phát triển kinh tế 
gia đình và tiết kiệm sớm trả hết vốn 
vay đúng kỳ hạn”, bà Ka Sel chia sẻ.

Phát huy những thành tích đạt được 
trong năm 2016, thời gian tới NHCSXH 
tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp cùng 
các cấp chính quyền, đoàn thể đẩy 
mạnh cho vay vốn ưu đãi đến tận các 
đối tượng được thụ hưởng, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho vùng dân tộc 
miền núi tiếp cận nhanh hơn, nhiều 
hơn nguồn vốn tín dụng chính sách của 
Nhà nước, đóng góp thiết thực thực 
hiện các chương trình giảm nghèo bền 
vững ở vùng đất Tây Nguyên.

Bài và ảnh KHANH UYÊN

Nguồn vốn chính sách đã giúp cho các hộ gia đình ở xã Hiệp An chuyển đổi thành công cơ cấu cây trồng, vật nuôi
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Xuân về trên đất Kiên Giang 
Về Kiên Giang vào những 

đầu Xuân năm mới này, 
đi trên đường thường 

bất chợt gặp những cơn mưa 
rào nhẹ khiến chúng tôi thêm 
phần khó khăn trong tác 
nghiệp. Tuy nhiên, với sự nhiệt 
tình của những cán bộ NHCSXH, 
những người luôn đồng hành 
cùng người nghèo nơi đây đã 
không quản ngại khó khăn 
cùng chúng tôi đến thăm các 
mô hình sản xuất, chăn nuôi, 
những vườn cây xanh tốt có sự 
đóng góp không nhỏ từ nguồn 
vốn chính sách giúp người 
nghèo thay đổi cuộc đời nghèo 
khó bấy lâu nay.

Nguồn vốn ưu đãi của Chính 
phủ đã được thực hiện trong 
suốt 14 mùa Xuân qua tại Kiên 
Giang, ủy thác qua 4 tổ chức 
hội, đoàn thể, với hơn 4.220 Tổ 
tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở. Tính 
đến nay tổng dư nợ đạt trên 
2.600 tỷ đồng. Nguồn vốn đã 
được NHCSXH cho vay trực tiếp 
đến đúng đối tượng thụ hưởng 
và vốn vay được bà con sử dụng 
đúng mục đích, hiệu quả, đã 
có hàng nghìn hộ thoát nghèo, 
nhiều lao động có việc làm ổn 
định... MẠNH DŨNG vừa có 
chuyến tác nghiệp tại tỉnh Kiên 
Giang xin gửi tới bạn đọc những 
hình ảnh sinh động dưới đây.

Lâu nay, chúng ta biết đến Kiên 
Giang là một tỉnh có diện tích lớn 
nhất vùng Tây Nam Bộ. Không 
những vậy, Kiên Giang còn nổi 
tiếng là một vùng đất văn hóa lâu 
đời, có tiềm năng lớn về du lịch, là 
quê hương của thi sỹ Đông Hồ, là 
vùng đất Anh hùng Phan Thị Ràng 
(chị Sứ) trong tác phẩm “Hòn Đất” 
năm xưa, và cũng là nơi có nhiều 
cảnh quan đẹp, nên thơ như Hòn 
Phụ Tử, đảo Phú Quốc... 
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Các cán bộ NHCSXH huyện đảo Phú Quốc 
chuẩn bị phương tiện, thiết bị cho ngày giao 
dịch tại xã

Hộ nghèo ở thị trấn An Thới, huyện đảo 
Phú Quốc làm thủ tục nhận vốn vay ưu đãi
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Vốn vay ưu đãi đã, đang giúp nhiều hộ gia 
đình nghèo trên huyện đảo Phú Quốc có điều 
kiện nuôi cá lồng mang lại hiệu quả, giá trị 
kinh tế cao
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 Gia đình ông Nguyễn Văn Dũng ở ấp Ông 
Lạng, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc vay 30 
triệu đồng mở rộng diện tích trồng tiêu. Tết 
này vườn tiêu sẽ mang lại thu nhập cao cho 
gia đình ông tới cả trăm triệu đồng
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   Với 20 triệu đồng được vay cách đây 2 
năm, gia đình ông Tiền Bình Dân, người 
dân tộc Hoa ở khu phố 5, phường Bình 
Sang, TX Hà Tiên đầu tư vào mua máy 
móc và thu mua nguyên liệu, chế biến tôm 
khô, giải quyết việc làm ổn định cho 5 lao 
động trong vùng, có mức thu nhập bình 
quân 6 triệu đồng/lao động

Gia đình ông Lê Hữu Dũng ở ấp Thạch 
Động, xã Mỹ Đức, TX Hà Tiên vay 40 triệu 
đồng từ chương trình hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh tại vùng khó khăn để cải tạo lại 
đầm tôm quảng canh

Gia đình anh Châu Sỹ, người dân tộc Khmer 
ở ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, TX Hà Tiên vay 
vốn ưu đãi nuôi bò sinh sản. Tết này, gia đình 
đã thoát hẳn nghèo, có được cuộc sống khá 
hơn trước
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Gia đình chị Nguyễn Thị Lệ ở huyện Hòn Đất 
vay vốn chính sách làm lò đất truyền thống
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Gia đình chị Dương Thị Hằng ở ấp Hòn Me, 
xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất vay vốn ưu đãi cải 
tạo lại đất vườn trồng xoài cát, Vụ xoài cho 
thu hoạch vào những ngày cận Tết của gia 
đình chị vào khoảng 2 tấn quả, ước tính thu 
về 200 triệu đồng, gia đình sẽ đón một cái Tết 
đầm ấm
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Cầu nối các chương trình tín dụng 
đặc thù của Đà Nẵng

Với phong cách trẻ trung, năng động 
như vốn có của người dân thành phố 
thủ phủ miền Trung, Phó Giám đốc phụ 
trách NHCSXH TP Đà Nẵng, Đoàn Ngọc 
Chung đã chia sẻ với chúng tôi những 
chương trình tín dụng riêng biệt của 
thành phố so với các chương trình tín 
dụng ưu đãi khác của Trung ương đang 
triển khai trên địa bàn cả nước.

Ổn định dân cư sau cuộc đại di dời
Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ là 

một phường “đặc biệt” theo cách nói 
vui của cán bộ nơi đây bởi phường 
không có hẻm, tất cả các con đường 
đều rộng 3,5m trở lên. Để có được hạ 
tầng đô thị “trong mơ” như vậy, toàn 
bộ hơn 5.000 hộ dân với trên 16.000 
người của phường đã bàn giao mặt 
bằng để thành phố xây dựng một 
khu đô thị mới hiện đại. Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy phường Hòa 

Xuân, Hồ Thị Cẩm Nhung cho biết: 
Vào 8 giờ ngày 08/8/2008 cuộc đại 
di dời bắt đầu triển khai và đến năm 
2010 thì cơ bản hoàn thành. Các hộ 
dân được tái định cư trong những 
ngôi nhà mặt phố rộng 100m2 đều 
tăm tắp, khang trang sạch đẹp. 
Nhưng vấn đề mới đặt ra là tạo việc 
làm cho những người nông dân trước 
đây, nhất là với những người trên 45 
tuổi rất khó chuyển đổi nghề nghiệp.

Vậy là từ năm 2011, bên cạnh chương 

NHCSXH TP Đà Nẵng tổ chức giao dịch lưu động tại trụ sở Công đoàn Viên chức của thành phố
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trình cho vay vốn giải quyết việc làm 
của NHCSXH, thành phố Đà Nẵng cũng 
ủy thác nguồn vốn từ ngân sách địa 
phương sang NHCSXH để cho các hộ 
dân tái định cư vay với thời hạn 5 năm, 
thủ tục, mức vay và lãi suất như chương 
trình dành cho hộ nghèo của Nhà nước. 
Giám đốc NHCSXH quận Cẩm Lệ, Đặng 
Văn Sơn nhẩm tính: Đến nay có 919 hộ 
được vay theo chương trình di dời với 
dư nợ hơn 19 tỷ đồng (tổng số hộ vay 
vốn NHCSXH trên địa bàn phường là 
1.476 hộ với dư nợ hơn 31 tỷ đồng), tạo 
việc làm cho hơn 1.000 lao động - một 
con số rất ý nghĩa trong việc ổn định 
đời sống người dân tái định cư.

Chúng tôi đến nhà bà Lê Thị Hương 
ở Tổ dân phố 34 khi bà vừa đi nấu 
cỗ cưới về. Bà Hương kể, chồng mất 
sớm, năm 2003 vẫn thuộc diện là hộ 
nghèo, được NHCSXH cho vay 5 triệu 
đồng về nuôi lợn và bán hàng tạp hóa. 
Năm 2011, khi về nơi ở mới, nguồn 
tiền đền bù tái định cư chỉ đủ xây căn 
nhà 2 tầng. Trong lúc khó khăn về 
vốn, cũng không dám vay Ngân hàng 
thương mại vì lãi suất cao, bà được 
vay 40 triệu đồng từ chương trình di 
dời qua NHCSXH để đầu tư mở rộng 
nghề phục vụ đám cưới. Đến nay, cơ 
sở của bà Hương đã có thể nhận đặt 
tiệc cưới phục vụ 1.000 khách với đầy 
đủ phông, rạp..., tạo việc làm cho 30 
chị em trong phường tham gia khi có 
sự kiện. Bà Hương tâm sự, vay vốn ưu 
đãi từ NHCSXH có thủ tục đơn giản, 
gọn nhẹ, không cần thế chấp, lãi suất 
ưu đãi nên dễ dàng hoàn trả vốn cho 
ngân hàng. 

Còn bà Phan Thị Nhuận ở Tổ dân phố 
63a chia sẻ, sau khi tái định cư hai vợ 
chồng bà cũng xoay sở nhiều nghề 
nhưng không ổn định. Đến năm 2013, 
bà được vay 20 triệu đồng vốn chính 
sách từ NHCSXH đầu tư vào trồng 8 

sào chuối trên đất dự án tạm thời chưa 
sử dụng. Tiếp chúng tôi ngay ở vườn 
chuối, bà Nhuận phấn khởi khoe làm 
chuối sướng hơn làm ruộng trước kia. 
Cả hai vợ chồng suốt ngày bơm nước 
tưới, bón phân, chăm sóc chuối rồi lại 
trồng xen cây sả dưới gốc. Mỗi tháng 
vườn chuối thu hoạch 2 lần trước ngày 
rằm và mùng một, cho thu nhập 10 
triệu đồng.

Bà Hồ Thị Cẩm Nhung cho biết, từ 
nguồn vốn vay, trên địa bàn đã hình 
thành nhiều mô hình SXKD tạo việc 
làm như: dịch vụ may, trồng hoa cây 
cảnh, trồng nấm... Đầu năm 2016, 
phường có 308 hộ nghèo thì đến cuối 
năm đã có 137 hộ thoát nghèo.

Điểm giao dịch xã đặc biệt
Chúng tôi có mặt tại trụ sở Công 

đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng 
vào thứ bẩy và có cảm nhận không 
khác gì so với các buổi giao dịch... xã 
mà hệ thống NHCSXH trên cả nước vẫn 
tiến hành vào một ngày cố định trong 
tháng, dù đó là ngày lễ hay ngày nghỉ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ 
tịch Công đoàn Viên chức thành phố 
cho biết: Năm 2012, khảo sát của Công 
đoàn cho thấy có tới 40% cán bộ, viên 
chức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/
tháng. Nhu cầu vay vốn để tiêu dùng, 
sửa chữa nhà ở, học thêm... giải quyết 
khó khăn trước mắt cũng như lâu dài 
rất lớn nhưng thành phố chưa có chính 
sách hỗ trợ nào. Vì vậy, Công đoàn Viên 
chức xây dựng Đề án cho cán bộ, viên 
chức vay vốn để giải quyết khó khăn, 
ổn định đời sống, đóng góp vào công 
tác dưỡng liêm. Thành phố đã phê 
duyệt và chuyển nguồn ngân sách địa 
phương để NHCSXH triển khai cho cán 
bộ, viên chức vay tín chấp với mức tối 
đa 50 triệu đồng, thời gian là 3 năm và 
lãi suất 0,55%/tháng, bằng với lãi suất 
cho hộ nghèo vay.

Như vậy là bên cạnh 4 tổ chức hội, 
đoàn thể (Nông dân, Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên và Cựu chiến binh) đang 
phối hợp, nhận ủy thác với NHCSXH 
thực hiện các chương trình tín dụng 
chính sách thì ở Đà Nẵng đã có thêm 
tổ chức Công đoàn. Việc vận dụng mô 
hình và quy trình sẵn có của NHCSXH 
thực hiện đối với các đối tượng chính 
sách đã góp phần tạo nên thành công 
của chương trình. Theo đó, người vay 
vốn sinh hoạt thành nhóm vay ở một 
tổ chức Công đoàn cơ sở, Chủ tịch 
hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
làm nhóm trưởng, người vay phải qua 
bình xét và được Công đoàn cơ sở xác 
nhận. Vào ngày 26 hàng tháng, cán bộ 
NHCSXH sẽ xuống trụ sở Công đoàn 
viên chức để giao dịch lưu động, tạo 
thuận lợi cho người vay với thủ tục 
nhanh gọn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung cho biết, 
tính đến hết năm 2016 đã có 661 cán 
bộ, viên chức được vay hơn 23 tỷ đồng 
để giải quyết khó khăn. Thành phố coi 
đây là một chương trình an sinh xã hội 
rất hiệu quả nên từ năm 2015 đã mở 
rộng đối tượng là hợp đồng dài hạn và 
Công đoàn các ngành giáo dục, công 
thương...; đồng thời tới đây lại có đề 
nghị thêm đối tượng là công nhân các 
Khu công nghiệp.

Với mô hình hoạt động đặc thù, 
chưa có tiền lệ trên thế giới, NHCSXH 
đã chứng tỏ tính ưu việt trong thực 
hiện các chính sách tín dụng ưu đãi 
của Chính phủ cũng như của các địa 
phương. Có lẽ vì vậy, NHCSXH TP Đà 
Nẵng triển khai 17 chương trình thì 
có đến 7 chương trình đặc thù của 
địa phương, với nguồn vốn của thành 
phố là gần 170 tỷ đồng trong tổng 
nguồn vốn đến hết năm 2016 đạt 
1.460 tỷ đồng.

Bài và ảnh NGỌC TÚ
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Tín dụng chính sách góp phần giảm 

nghèo bền vững tại Vĩnh Long
Trong không khí se lạnh của tiết trời Nam bộ, khắp nơi cây cối xanh tươi đang vươn mình đón làn gió mát trong lành của 

vùng quê yên ả, trù phú và vươn cao cành lá căng tràn nhựa sống đón Xuân. Hòa trong không khí ấy, niềm hân hoan phấn 
khởi của những hộ dân nghèo đang dần thoát nghèo cũng được nhân lên gấp bội khi được hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi 
để vươn lên trong cuộc sống. Từ kết quả khả quan của việc thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách 
cũng là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với chương trình tín dụng chính sách. Đồng cảm với niềm vui ấy của các 
hộ vay, chúng tôi theo chân họ để tìm hiểu và đánh giá về hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH 
thực hiện đã tham gia thiết thực và hiệu quả vào các chương trình mục tiêu của tỉnh Vĩnh Long góp phần giữ vững ổn định 
chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Vốn vay ưu đãi giúp nhiều hộ gia đình tại Vĩnh Long phát triển sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động

Từ một chủ trương đúng đắn
Giám đốc NHCSXH tỉnh Vĩnh Long, 

Trần Hùng cho biết, sau 02 năm thực 
hiện 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, NHCSXH tỉnh, huyện 
đã tham mưu cho cấp ủy, UBND tỉnh, 

huyện ban hành các văn bản chỉ đạo 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. 
Thông qua những việc làm cụ thể 
như tuyên truyền rộng rãi và niêm yết 
công khai Chỉ thị 40 cùng các văn bản 
của cấp ủy, chính quyền các cấp về 
tín dụng chính sách tại các Điểm giao 
dịch xã, phường, thị trấn... Đồng thời, 

nhận thức, quan điểm của lãnh đạo 
chính quyền địa phương và hoạt động 
chính sách trên địa bàn qua đó đã có 
nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn 
vốn chính sách tín dụng đã góp phần 
với địa phương thực hiện tốt mục tiêu 
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông 
thôn mới, an sinh xã hội.
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“Cần câu” cho người nghèo
Tín dụng chính sách trên địa bàn 

TP Vĩnh Long trong thời gian qua góp 
phần cải thiện được cuộc sống của hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 
chính sách, thu hẹp được khoảng cách 
giàu nghèo trên địa bàn, hỗ trợ các 
nhu cầu thiết yếu của người dân về đời 
sống sinh hoạt (ăn ở, đi lại, học tập,...), 
góp phần ổn định trật tự xã hội, phát 
triển kinh tế và tham gia thực hiện các 
chương trình giảm nghèo, xây dựng 
nông thôn mới tại địa phương, được 
nhân dân đồng tình ủng hộ, phấn khởi, 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước. Kết quả hoạt động tín dụng 
chính sách của NHCSXH góp phần tích 
cực thực hiện mục tiêu và giải pháp ổn 
định chính trị - xã hội tại địa phương.

Ông Lữ Thành Hưng - Tổ trưởng Tổ 
tiết kiệm và vay vốn ấp Tân Quới Hưng, 
xã Trường An, thành phố Vĩnh Long cho 
biết, người dân sinh sống tại đô thị đất 
đai ít nên rất cần vốn phát triển kinh tế 
gia đình như chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, 
buôn bán nhỏ... Thời gian qua, nguồn 
vốn chính sách đã giải quyết thêm nhiều 
việc làm, giúp người dân tăng thêm thu 
nhập cho gia đình.

Theo bà Hà Múi - Phó Chủ tịch Hội Phụ 
nữ Phường 1, thành phố Vĩnh Long, nhờ 
nguồn vốn chính sách đến nay mà có 
nhiều chị em đã thoát nghèo, ổn định 
cuộc sống, vươn lên khá giàu. Như gia 
đình chị Nguyễn Thị Lan nhờ vốn vay mở 
tiệm bán dừa tươi và vợ chồng chị đã tận 
dụng như một cơ hội để làm giàu. Còn 
chị Dương Thị Bích Trâm cũng đã thoát 
nghèo nhờ vốn vay qua chương trình ủy 
thác, chị đã tận dụng vốn vay thuê ki ốt 
bán mũ bảo hiểm ở chợ Vĩnh Long. Và rất 
nhiều chị em phụ nữ khác mở quán ăn, 
giải khát, tiệm cơm,... tự giúp mình thoát 
nghèo và còn tạo cả công ăn việc làm 
cho nhiều lao động địa phương.

Trong khi đó, thông qua thực hiện 
chương trình tín dụng chính sách đã có 
nhiều người nông dân ở các vùng nông 
thôn cũng tự lực vươn lên thoát nghèo. 
Trong căn nhà khang trang, CCB Phạm 
Văn Nhuôl ở ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, 
huyện Trà Ôn cười tươi nói: “Nhờ vay vốn 
nuôi bò mà tôi thoát nghèo đó”. Theo 
ông Huỳnh Thiện Khiêm - Phó Chủ tịch 
Hội CCB xã Tích Thiện, đó là nhờ sử dụng 

đồng vốn vay đúng mục đích mang lại 
hiệu quả cao trong sản xuất. Qua hơn 
10 năm thực hiện vay vốn từ Quỹ quốc 
gia giải quyết việc làm và thực hiện ủy 
thác của NHCSXH, đã có nhiều hộ thoát 
nghèo bền vững. 

Chính nhờ được hỗ trợ “cần câu”, nên 
theo ông Lê Trí Dũng - Phó Chủ tịch 
UBND xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, 
để giúp đồng bào dân tộc có vốn để 
phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành 
nghề phù hợp với điều kiện gia đình cải 
thiện đời sống, Đảng ủy, UBND chỉ đạo 
các ngành, hội, đoàn thể phối hợp với 
NHCSXH giải ngân vốn tín dụng đến 
với đồng bào. Có thể nói, vốn vay chính 
sách đã góp phần ổn định cuộc sống và 
giúp người dân có vốn đầu tư sản xuất 
kinh doanh, từ đó giúp người dân vui 
Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Tạo chuyển biến nhận thức tích cực 
từ Chỉ thị 40

Đánh giá tình hình thực hiện chính 
sách tín dụng trên địa bàn, Giám đốc 
NHCSXH tỉnh Vĩnh Long, Trần Hùng 
thông tin: “Hiện nay trên địa bàn tỉnh 
đang triển khai thực hiện 13 chương 
trình tín dụng ưu đãi. Tổng dư nợ đạt 
1.494 tỷ đồng, chất lượng tín dụng 
ngày càng được nâng lên. Nguồn vốn 
chính sách đã cùng địa phương thực 
hiện hiệu quả về giảm nghèo bền vững, 
xây dựng nông thôn mới”.

Có thể nói, qua hai mùa Xuân thực 
hiện Chỉ thị 40 nhận thức, quan điểm 
của lãnh đạo chính quyền địa phương ở 
Vĩnh Long có chuyển biến hơn, đã quan 
tâm nhiều đến chính sách tín dụng. 
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã bổ sung 
100% Chủ tịch UBND cấp xã là thành 
viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp 
huyện. Đã có 100% huyện, thị xã, thành 
phố chuyển nguồn vốn ngân sách địa 
phương sang NHCSXH để cho vay hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách.

Với những hiệu quả thiết thực đó, 
bà con dân nghèo tỉnh Vĩnh Long đã 
có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
hơn, đón Tết Đinh Dậu đầm ấm hơn. Đó 
chính là niềm vui, là động lực để các thế 
hệ cán bộ NHCSXH tỉnh Vĩnh Long tiếp 
tục nỗ lực và phát huy vai trò là điểm 
tựa vững chắc cho các đối tượng chính 
sách phát triển kinh tế.

Bài và ảnh PHƯỚC AN
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Nhiều làng nghề đã “hồi sinh”
Xuân này, về với làng gốm Trường 

Thịnh ở thị trấn Hòa Vinh, huyện 
Đông Hòa ai ai cũng dễ dàng nhận 
thấy không khí tất bật, khẩn trương 
ở các cơ sở sản xuất gốm nơi đây. 
Mỗi ngày, trên các trục đường chính 
của làng nghề luôn tấp nập những 
chiếc xe công nông chở đất sét 
nguyên liệu đến bỏ mối cho các cơ 
sở sản xuất và nhiều xe tải tập kết 
hàng chở đi các thị trường tiêu thụ.

Ông Trần Công Tiến ở khu phố 5, 
thị trấn Hòa Vinh - một trong những 
hộ làm nghề lâu năm ở đây thì làng 

gốm Trường Thịnh đã tồn tại hàng 
trăm năm nay. Thế nhưng, qua thời 
gian, cùng với sự xuất hiện của 
nhiều loại vật liệu mới và sự thay 
đổi thói quen của người tiêu dùng, 
làng nghề này đã dần mai một. 
Không nói đâu xa, cách đây hơn 5 
năm, hoạt động của làng nghề còn 
rất èo uột, từ hàng trăm hộ làm 
nghề chỉ còn hơn 30 hộ duy trì sản 
xuất gốm.

Trước thực trạng đó, cùng với sự 
nỗ lực của chính quyền và người 
dân địa phương, năm 2012 nguồn 
Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 

của địa phương đã ủy thác sang 
NHCSXH tỉnh để cho 30 hộ dân 
trong làng gốm Trường Thịnh vay 
500 triệu đồng khôi phục, phát 
triển làng nghề.

Là một trong những hộ được vay 
và sử dụng vốn hiệu quả, ông Trần 
Công Tiến chia sẻ: “Cả làng còn hơn 
30 hộ làm gốm nhưng chỉ vài hộ có 
lò nung rất bất tiện khi đến mùa 
cao điểm sản xuất. Do đó, với số 
vốn 20 triệu đồng vay từ NHCSXH, 
gia đình tôi bỏ thêm vốn tự có để 
làm trại phơi gốm và xây lò nung. Từ 
ngày có lò, ngoài việc tự nung gốm 

Một mùa Xuân mới đang về. Đón Tết con gà năm nay, người dân ở nhiều làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên càng phấn khởi 
hơn khi việc SXKD thuận lợi, đời sống vật chất, tinh thần ổn định và từng bước được nâng lên. Đó cũng chính là động lực để bà 
con cố gắng lưu giữ những nét đẹp truyền thống của làng nghề trong giai đoạn hiện nay.

Làng nghề rộn rã đón Xuân
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của cơ sở mình, chúng tôi còn thu 
mua gốm “sống” (chưa nung) của 
người dân trong vùng về nung rồi 
bỏ mối cho khách hàng quen. Hoạt 
động ổn định, cơ sở sản xuất gốm 
của gia đình tôi giải quyết việc làm 
cho hơn 10 lao động địa phương với 
mức lương khoán sản phẩm khoảng 
100.000 đồng/người/ngày”.

Hiện sản phẩm của làng gốm 
Trường Thịnh chủ yếu là những 
vật dụng thông thường như bọng 
giếng, âu, chậu, bếp lò, vò nước, nồi 
đất, ấm đất... với thị trường tiêu thụ 
ổn định ở các tỉnh Bình Định, Gia 
Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và các địa 
phương trong tỉnh. Ngoài ra, một số 
hộ dân làng nghề còn có hướng đi 
mới là đầu tư vào dòng sản phẩm 
gốm mỹ nghệ. Người tiên phong 
trong việc này là bà Trần Thị Chiên ở 
khu phố 5, thị trấn Hòa Vinh - cũng 
là một trong những người được vay 
vốn phát triển làng nghề. Bà Chiên 
cho hay: Các sản phẩm gốm mỹ 

nghệ tôi đang sản xuất là lục bình, 
đèn ngủ ốp tường, đôn chậu cảnh, 
đồ trang trí, tượng... Làm gốm mỹ 
nghệ tuy mất công sức, thời gian 
nhưng tốn ít đất và có giá trị cao 
gấp 10 lần gốm truyền thống. Do 
đó, từ khi được vay vốn phát triển 
làng nghề của NHCSXH, chúng tôi 
đã mạnh dạn đầu tư vào dòng sản 
phẩm này. Bên cạnh việc hỗ trợ vốn 
của NHCSXH, chúng tôi mong muốn 
địa phương giúp đỡ tìm kiếm thị 
trường, quảng bá sản phẩm để tăng 
thu nhập cho người làm nghề.

Không riêng làng gốm Trường 
Thịnh, làng nghề thúng chai Phú 
Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An cũng 
từng lao đao khi thị trường ưa 
chuộng các loại thúng chai làm từ 
composite vì rẻ, nhẹ hơn thúng chai 
truyền thống. Thời điểm cách đây 
vài năm, nhiều hộ làm thúng đã phải 
bỏ nghề, đi vào Nam kiếm việc làm 
thuê vì không cạnh tranh nổi với 
các cơ sở làm thúng composite. Tuy 

nhiên, gần đây, với sự tiếp sức của 
nguồn vốn chính sách cộng với việc 
thị hiếu của người dân làng biển 
thay đổi, làng nghề thúng chai Phú 
Mỹ đã dần được khôi phục và phát 
triển mạnh mẽ. Những ngày này, về 
làng nghề thúng chai Phú Mỹ, hình 
ảnh dễ thấy nhất ở mỗi gia đình là 
hàng chục thúng chai thành phẩm 
được dựng bên hiên nhà, trước sân. 
Bên cạnh đó, hàng trăm tấm mê 
cũng đang chờ được lận mê, nứt 
vành, hoàn thiện để xuất bán cho 
người dân ở các địa phương ven 
biển trong và ngoài tỉnh, chuẩn bị 
cho mùa mở biển đầu năm mới.

Vừa luôn tay lận mê thúng, ông 
Nguyễn Tấn Cảnh ở thôn Phú Mỹ, 
xã An Dân cho biết: Năm 2014, gia 
đình tôi được vay 20 triệu đồng vốn 
vay giải quyết việc làm để phát triển 
làng nghề từ NHCSXH huyện Tuy 
An. Số tiền này, chúng tôi chủ yếu 
dùng để mua tre về dự trữ để sản 
xuất thúng. Ngoài ra, chúng tôi còn 

Nhiều cơ sở gốm mỹ nghệ ở Phú Yên được duy trì và phát triển mang lại thu nhập cao cho bà con đều bắt đầu tư nguồn vốn cho vay giải quyết việc 
làm của NHCSXH. Cơ sở sản xuất gốm của gia đình chị Trần Thị Chiên ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa là một minh chứng thực tế cho điều đó
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thuê thêm 4 - 5 lao động vót nan, 
đan mê; nhờ đó, số sản phẩm làm ra 
tăng lên mà thu nhập của người làm 
nghề cũng khá hơn trước. Theo Phó 
Chủ tịch Hội Nông dân xã An Dân, 
Nguyễn Văn Chúng, nghề làm thúng 
chai tuy thu nhập không cao nhưng 
làm được kể cả vào ngày mưa gió 
nên thu hút được nhiều hộ dân làm 
nghề. Đặc biệt, từ năm 2014, khi Hội 
Nông dân xã lập Dự án vay vốn phát 
triển làng nghề và được NHCSXH 
xét duyệt, 15 hộ dân Phú Mỹ đã 
được vay 300 triệu đồng để sản xuất 
thúng chai. “Những tháng cao điểm, 
làng nghề có thể xuất bán từ 250 - 
300 thúng, nhưng những tháng thấp 
điểm thì chỉ xuất vài chục cái. Để 
tránh tình trạng lúc dồn ứ không kịp 
làm, lúc rảnh rang thì ngồi không, 
người dân Phú Mỹ rất cần được hỗ 
trợ thêm vốn để trữ nguyên vật liệu, 
thuê thêm nhân công, mở rộng quy 
mô sản xuất. Nhất là khi hiện nay, 
mức cho vay một số chương trình 
của NHCSXH đã tăng lên tối đa 50 
triệu đồng/hộ, trong đó có chương 
trình cho vay giải quyết việc làm”, 
ông Chúng nói.

Ngoài làng gốm Trường Thịnh, 
làng nghề thúng chai Phú Mỹ, 
từ năm 2009 đến nay, người 
dân ở hàng chục làng nghề 
truyền thống tại Phú Yên đã 
được vay vốn giải quyết việc 
làm thông qua hình thức phát 
triển làng nghề theo chủ trương 
của UBND tỉnh.

Hướng đi đúng của địa phương
Nhận thức rằng các làng nghề 

truyền thống không chỉ tạo ra các 
sản phẩm tiêu dùng, giải quyết 
việc làm, tăng thêm thu nhập cho 
người lao động, mà còn là nơi lưu 
giữ và thể hiện bản sắc văn hóa địa 
phương một cách tinh tế, nên từ 
nhiều năm nay, UBND tỉnh Phú Yên 
luôn quan tâm, hỗ trợ để các làng 
nghề phát triển. Tuy nhiên, lâu nay, 
các hộ dân làng nghề thường làm ăn 
riêng lẻ, sản phẩm không ổn định cả 
về số lượng lẫn chất lượng nên việc 
tìm kiếm thị trường đầu ra rất khó 
khăn. Điều này dẫn đến thu nhập 
của những hộ làm nghề rất bấp 

bênh. Đứng trước xu thế hội nhập 
và sự cạnh tranh gay gắt của những 
sản phẩm sản xuất công nghiệp, chỗ 
đứng của sản phẩm làng nghề càng 
thiếu bền vững, dẫn đến việc nhiều 
hộ dân phải bỏ nghề, rời địa phương 
đi làm thuê kiếm sống. “Trước thực 
tế đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo NHCSXH 
tỉnh phối hợp với các hội, đoàn thể, 
chính quyền địa phương khảo sát, 
thẩm định cho các hộ vay vốn tiếp 
tục sản xuất, khôi phục, phát triển 
các làng nghề truyền thống. Thực 
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 
2009, NHCSXH tỉnh Phú Yên bắt 
đầu ưu tiên sử dụng nguồn vốn tín 
dụng giải quyết việc làm tập trung 
cho vay các Dự án phát triển làng 
nghề truyền thống, thu hút nhiều 
lao động. Đặc biệt, từ năm 2012 đến 
nay, UBND tỉnh Phú Yên đã chủ động 
trích ngân sách từ 3 - 5 tỷ đồng/
năm để ủy thác sang NHCSXH cho 
vay chương trình này”, Giám đốc 
NHCSXH tỉnh Phú Yên, Hồ Văn Thục 
cho biết.

Bám sát định hướng 
của UBND tỉnh, NHCSXH tỉnh Phú Yên 
đã tuyên truyền, thông báo rộng rãi 
đến người dân ở các địa phương có 
nhu cầu vay vốn. Ngân hàng cũng 
phối hợp với chính quyền, hội, đoàn 
thể xem xét tính khả thi như sản 
phẩm làng nghề có phù hợp với 
đặc điểm của địa phương, nhu cầu 
thị trường, thu hút được nhiều lao 
động và có hiệu quả... để vận động, 
hướng dẫn người dân thành lập Dự 
án và nhóm vay, trình UBND tỉnh xem 
xét duyệt cho vay. Sau khi được phê 

duyệt, ngoài vốn đối ứng, mỗi Dự án 
có thêm từ 100 - 500 triệu đồng vốn 
vay. Tùy vào nhu cầu, mỗi hộ tham 
gia dự án được vay trung bình từ 10 - 
20 triệu đồng để mua nguyên, nhiên 
liệu, mở rộng quy mô sản xuất, nâng 
cao chất lượng sản phẩm của làng 
nghề. Nhờ sự quan tâm của chính 
quyền địa phương, sự hỗ trợ vốn từ 
ngân hàng, nhiều Dự án phát triển 
làng nghề được vay vốn đã đem lại 
hiệu quả kinh tế cao, góp phần “hồi 
sinh” nhiều làng nghề truyền thống, 
giải quyết việc làm cho hàng trăm 
lao động hiện có, đồng thời thu hút 
thêm nhiều lao động nhàn rỗi ở địa 
phương, nhất là lao động nữ. Điển 
hình như các dự án phát triển làng 
nghề bó chổi Mỹ Thành ở xã Hòa 
Thắng, huyện Phú Hòa; làng gốm 
Trường Thịnh ở thị trấn Hòa Vinh, 
huyện Đông Hòa; làng nghề chiếu 
cói xã An Cư, đan ngư lưới cụ và làm 
nước mắm ở xã An Ninh Tây, huyện 
Tuy An; làng nghề chế biến, phơi sấy 
cá cơm Hòa An ở xã Xuân Hòa, TX 
Sông Cầu; làng nghề trồng dâu nuôi 
tằm Mỹ Thạnh Tây ở xã Hòa Phong, 
huyện Tây Hòa; làng nghề trồng hoa, 

cây cảnh ở phường 9, TP Tuy Hòa,...
Theo Giám đốc NHCSXH tỉnh 

Phú Yên, Hồ Văn Thục, điều 
đáng mừng là các hộ vay đều 
sử dụng vốn đúng mục đích, 
phù hợp với nhu cầu SXKD, 

cũng như mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội ở từng địa bàn. 

Người vay không những trả lãi, 
gốc đúng hạn mà hầu hết đều cộng 
đồng trách nhiệm hỗ trợ những 
người cùng tham gia Dự án làm ăn, 
trả nợ ngân hàng để có thể tiếp tục 
vay mới. “Hiện nay, nguồn vốn cho 
vay giải quyết việc làm của Trung 
ương và của địa phương vẫn còn 
rất hạn chế. Do đó, khi các Dự án 
kết thúc, làng nghề được duy trì 
thì NHCSXH sẽ phối hợp với chính 
quyền địa phương thẩm định hiệu 
quả để hỗ trợ người dân tiếp tục lập 
dự án để trình tỉnh cho vay lại. Ngoài 
ra, NHCSXH còn xem xét cho hộ cá 
nhân vay vốn giải quyết việc làm 
theo nhu cầu”, Giám đốc Thục nói.

Bài và ảnh LÊ HẢO

Từ năm 2009 đến 
nay, thực hiện chỉ đạo của 

UBND tỉnh, NHCSXH tỉnh Phú Yên đã 
cho vay gần 40 Dự án phát triển làng nghề 

với tổng số tiền 13,3 tỷ đồng. Thông qua nguồn 
vốn đã giải quyết việc làm cho 2.500 lao động 
tại địa phương và thu hút gần 1.300 lao động 
theo mùa vụ. Không những vậy, nhờ nguồn 

vốn, các làng nghề truyền thống dần mai 
một cũng đã được khôi phục và 

phát triển mạnh mẽ.
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“Cần câu vàng” cho 
đồng bào nơi biên ải

Đồng bào các dân tộc vùng biên ải thuộc huyện Mường Tè (Lai Châu) không phải là những người lười nhác, nhưng bao 
năm nay cái đói, cái nghèo cứ lẵng nhẵng phủ cái bóng lê thê của nó lên bao kiếp người nơi đây, bởi họ còn thiếu một 
“cây cầu vàng” nối đến với ấm no. Chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi mà NHCSXH đang thực hiện chính là nhịp 
cầu còn thiếu trên hành trình vươn lên no ấm ấy.

Chúng tôi đến thăm gia đình 
triệu phú vùng biên mới nổi 
người dân tộc Hà Nhì, chị Pờ 

Lỳ De ở bản Mù Cả, xã Mù Cả, huyện 
Mường Tè. Nhìn ngôi nhà vững chãi, 
với những vật dụng đắt tiền trong nhà 
cộng với mấy chiếc xe máy dựng ở cửa 
chúng tôi chẳng dám tin rằng trước đây 
gia đình chị De là hộ khó khăn nhất nhì 
của bản. Theo thông tin từ Hội Nông 
dân xã, hàng năm gia đình chị De thu 
nhập trên 100 triệu đồng từ tiền bán 
vật nuôi. Con số 100 triệu đồng có lẽ 
chẳng thấm vào đâu nếu đem về miền 
xuôi mà so sánh nhưng giữa chốn rừng 

núi bao quanh này, nơi mà nhiều người 
vẫn ăn bữa sáng lo bữa tối thì đó quả là 
một giấc mơ dài. Đưa chúng tôi đi thăm 
khu chăn nuôi vịt, chuồng lợn nguồn 
thu nhập chính của gia đình, chị De chia 
sẻ: “Trước đây tôi cũng biết rằng chăn 
nuôi là hướng để thoát nghèo không có 
kỹ thuật sau nhiều trận dịch bệnh, mất 
cả chì lẫn chài, thua lỗ nặng tôi không 
có vốn để tiếp tục tái đàn, phát triển 
trên quy mô lớn. Năm 2015, sau khi 
được trang bị kiến thức chăn nuôi từ 
các lớp tập huấn do huyện, xã cùng các 
ngành mở, tôi lại được NHCSXH huyện 
Mường Tè cho vay ưu đãi để làm vốn 

chăn nuôi. Có vốn, tôi đầu tư chuồng, 
trại, mua lợn, vịt về nuôi. Có kỹ thuật, tôi 
chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Đến 
nay sau vài lứa xuất chuồng tôi đã trả 
nợ ngân hàng và đang tiếp tục mở rộng 
quy mô chăn nuôi…

Chị De là gương mặt khá điển hình 
nhưng không phải là duy nhất của 
huyện Mường Tè sử dụng thành công 
nguồn vốn vay ưu đãi để vươn lên làm 
giàu. Con số hơn 6.700 hộ dân tham gia 
vay vốn tại NHCSXH huyện có tổng dư 
nợ gần 160 tỷ đồng là minh chứng rõ 
nhất cho thấy ý nghĩa của những đồng 
vốn mà ngân hàng cung cấp. Có thể 

Chị Pờ Lỳ De ở bản Mù Cả, xã Mù Cả, huyện Mường Tè vay vốn chính sách nuôi lợn
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trong số đó có những hộ chưa biết tính 
toán làm ăn, vẫn còn hộ khó hoàn vốn, 
nhưng theo Phó Giám đốc NHCSXH 
huyện Mường Tè, Lưu Mạnh Thắng nói 
thì: “Với những người nghèo có khát 
khao vượt lên số phận, một đồng, 
một hào làm vốn như là nắng hạn gặp 
mưa rào. Hiện nay, toàn huyện có trên 
2.600 hộ nghèo và hộ cận nghèo được 
vay vốn phát triển kinh tế là một minh 
chứng cho những khát khao bứt phá 
đó. Những mô hình có thể chẳng có gì 
là hoành tráng bởi có thể đó chỉ là một 
con trâu, mấy chục con lợn, gà, ngan, 
vịt… nhưng đó cũng giống như những 
hạt mầm đầu tiên để đem đến những 
bữa cơm thêm tươm tất, những ngôi 
nhà bớt xiêu vẹo”.

Để nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ 
đến khắp các bản làng, thôn xóm, hỗ trợ 
người nghèo khó, từ trung tâm thị trấn 
tới các bản làng vùng biên của huyện 
Mường Tè hầu như ở đâu cũng có các 
đầu mối là 166 Tổ tiết kiệm và vay vốn 
và 14 Điểm giao dịch tại xã. Nhờ mạng 
lưới rộng khắp không chỉ nguồn vốn 
được quản lý, thu hồi hiệu quả mà việc 
hỗ trợ người vay tiền sử dụng đúng mục 

đích của đồng vốn, phát huy tối đa hiệu 
quả cũng được thực hiện khá nghiêm 
túc. Ông Lưu Mạnh Thắng chia sẻ thêm: 
Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, 
khó khăn lớn nhất vẫn là trình độ dân trí, 
tập quán canh tác, chăn nuôi còn chưa 
tiến bộ, bởi vậy, dù đã cho người dân vay 
vốn nhưng cán bộ của NHCSXH huyện 
Mường Tè vẫn phải thường xuyên lội 
suối băng đèo đến tận nhà người dân 
để xem họ sử dụng vốn đã đúng mục 
đích, đã hiệu quả chưa. Nhiều khi cán 
bộ tín dụng còn phải cầm tay, chỉ việc, 
hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình cho người dân 
cách thức sử dụng đồng vốn sinh lời để 
không chỉ hoàn vốn cho Nhà nước mà 
còn giúp đồng bào nghèo hơn mình 
thay đổi số phận.

Quan điểm “cho cái cần câu chứ 
không phải con cá” của Nhà nước một 
phần thể hiện ở các chương trình tín 
dụng của NHCSXH. Từ nguồn vốn cộng 
với sự theo dõi, giúp đỡ tận tình của cán 
bộ tín dụng cũng như những chương 
trình đào tạo tập huấn của Nhà nước, 
nhiều gia đình đã thoát được nghèo, 
giấc mơ về bát cơm đầy và cái bụng no 
đã hiện rõ. Còn đối với huyện Mường Tè, 

nguồn vốn ưu đãi được NHCSXH là một 
nguồn lực quan trọng giúp huyện thực 
hiện thành công nhiệm vụ giảm nghèo. 
Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, 
Trần Đức Hiển cho hay: “Trong những 
năm qua, NHCSXH huyện đã phối hợp 
chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các 
tổ chức hội, đoàn thể các cấp triển khai 
hiệu quả nguồn vốn cho vay hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách, duy trì 
tốt hoạt động giao dịch lưu động tại 
các xã, thị trấn và tăng cường kiểm tra 
giám sát nhằm giúp người vay sử dụng 
vốn đúng mục đích và phát triển kinh 
tế. Nhờ đó hàng năm đã có từ 5% - 6% 
số hộ được vay vốn thoát nghèo, góp 
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện 
xuống còn 61,5% (theo tiêu chí mới)”.

Từ “chiếc cần câu” mà NHCSXH cung 
cấp, đã có những mẻ cá đầu tiên được 
thu về trong niềm vui thắng lợi của 
không chỉ người dân mà cả những 
cán bộ ngân hàng. Từ chiếc cần câu 
ấy, ắt hẳn rồi sẽ có thêm nhiều triệu 
phú, tỷ phú vùng biên xuất hiện giúp 
bức tranh kinh tế vùng biên viễn này 
ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh DƯ KHÁNH KIÊN
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Tết này hộ mới thoát nghèo 
ở Hưng Yên vui hơn

Đến thăm trang trại trồng cam 
của gia đình anh Nguyễn Văn 
Đính ở thôn Công Luận, xã 

Đồng Thanh, huyện Kim Động, chúng 
tôi càng khâm phục sự chịu khó, mày 
mò của anh bởi nhìn vào mỗi gốc cam 
trong nhiều luống cam đâu đâu cũng 
cho quả sai trĩu cành, mộng chín, như 
báo hiệu một cuộc sống đủ đầy, một 
mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc của 
bao lớp người nông dân. Dẫn chúng 
tôi đi thăm xung quanh 
vườn cam có tới cả 
trăm gốc đếm vội 
đang bắt đầu cho 
vụ thu hoạch 
chính, anh 
Đính phấn 
khởi khoe, 
trước đây gia 
đình nghèo 
lắm, bữa ăn 
đôi lúc còn bị 
thiếu trước hụt 
sau. Ruộng đất 
canh tác có nhưng 
không biết xoay sở 
ra sao để có tiền mua 
giống, thuê nhân công... Nhưng 
rồi cái gì đến sẽ đến, năm 2013 gia 
đình may mắn được chính quyền và 
mấy hộ xung quanh trồng chuối hiệu 
quả cũng vay vốn chính sách chỉ bảo 
đến Điểm giao dịch của NHCSXH tại 
xã gặp cán bộ ngân hàng tư vấn cho 
vay vốn, rồi ra nhập Tổ tiết kiệm và 
vay vốn, họp bình xét công khai, dân 
chủ, biểu quyết cho vay 20 triệu đồng 
từ chương trình tín dụng hộ nghèo để 
phát triển sản xuất làm vườn, trồng 
cây ăn quả. Với nguồn vốn vay ít, 

ban đầu gia đình 
cũng chỉ vừa làm 
vừa nghe ngóng, 
sau thấy dần dần 

thành công, tích 
lũy được vốn liếng, 

hoàn trả gốc và lãi 
cho ngân hàng, gia 

đình thoát hẳn nghèo vào 
cuối năm 2014. Khi thoát hẳn 

nghèo, vườn cây ăn quả của gia đình 
vẫn đang trong chu trình phát triển, 
mở rộng. Làm gì và làm như thế nào 
để có số tiền lớn tiếp tục chăm sóc 
cho cây sinh trưởng, thu hoạch năng 
suất cao, mà gia đình lại vừa trả vốn 
là cả một vấn đề. Nhiều đêm nghĩ mãi 
không ra, tưởng như bế tắc, may sao 
đúng lúc đó được NHCSXH thông báo 
cho những khách hàng “thâm niên” 
vay vốn chính sách như gia đình tôi có 
nhu cầu để ổn định sản xuất đề xuất 
xin vay vốn hộ mới thoát nghèo hoàn 

tất thủ tục, giải ngân trong thời gian 
sớm nhất. Vậy là giữa năm 2016, nhận 
được tin báo sẽ được NHCSXH xét 
duyệt cho vay vốn 50 triệu đồng, mức 
lãi suất lại hợp lý với bà con nông dân 
thôn quê. Cầm được vốn vay trong 
tay mà lòng vui như tết. Mang tiền về 
tôi sử dụng ngay vào việc mua phân 
bón và mở rộng diện tích, mua thêm 
ít giống cam mới trồng gối vụ, nâng 
tổng diện tích thâm canh cam từ 5 sào 
trước kia nay thành 1 mẫu. Hiện nay, 
lứa cam đầu tiên đang cho thu hoạch, 
ước vụ cam này xuất bán ra thị trường 
Tết khoảng 7 tấn, cầm chắc trong tay 
gần 100 triệu đồng. “Nhờ có vốn vay 
ưu đãi từ NHCSXH, gia đình tôi mới có 
điều kiện chí thú làm giàu, mạnh dạn 
vay vốn phát triển kinh tế trang trại, 
hoàn trả được vốn vay, có điều kiện 
sửa chữa lại nhà cửa khang trang hơn 
để đón Tết, các con được đi học đầy 
đủ”, anh Đính tự hào nói.

Chính sách 
tín dụng đối với hộ 

mới thoát nghèo của Chính 
phủ được NHCSXH triển khai thực 

hiện hơn một mùa Xuân qua trên khắp 
mọi miền Tổ quốc đã nhanh chóng đi 

vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả 
thiết thực. Cùng với các chính sách cho 
vay khác, chương trình cho vay hộ mới 
thoát nghèo được coi là “đòn bẩy” cũng 

đã và đang giúp người nông dân 
vùng ven đô của tỉnh Hưng Yên 

phát triển kinh tế gia đình 
nhanh, bền vững.

Anh Nguyễn Văn Đính đang thu hoạch cam để bán ra dịp Tết Đinh Dậu
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Giám đốc NHCSXH huyện Kim Động, 
Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: “Mặc dù 
là chương trình cho vay mới, nhưng 
xác định tầm quan trọng của đồng vốn 
đối với người dân, các cán bộ tín dụng 
NHCSXH huyện đã tích cực phối hợp 
với các hội, đoàn thể, chính quyền địa 
phương các cấp rà soát hộ mới thoát 
nghèo có nhu cầu vay vốn để giải ngân 
kịp thời, đúng đối tượng. NHCSXH 
huyện Kim Động là một trong những 
đơn vị dẫn đầu của tỉnh Hưng Yên về 
dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo, 
với 21,6 tỷ đồng, cho 500 hộ vay. Các 
hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, rõ 
ràng, minh bạch và thực sự phát huy 
được hiệu quả về kinh tế - xã hội”.

Có thể nói, trước đây hộ mới thoát 
nghèo không được vay vốn ưu đãi 
tại NHCSXH và rất khó khăn trong 
tiếp cận tín dụng từ các Ngân hàng 
thương mại, do đó nhiều hộ tái 
nghèo. Chương trình tín dụng đối với 
hộ mới thoát nghèo giúp cho chương 
trình giảm nghèo của các địa phương 
được bền vững hơn. Với hàng loạt 
cơ chế ưu đãi về thủ tục vay, lãi suất, 
thời gian vay..., chương trình tín dụng 

này được ví như là “đòn bẩy” để hộ 
mới thoát nghèo phát triển kinh tế gia 
đình. Đây là chương trình có ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc, giúp các hộ có điều 
kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. 
Trên thực tế, mặc dù nhiều hộ đã ra 
khỏi danh sách hộ nghèo nhưng cuộc 
sống vẫn còn rất nhiều khó khăn. Có 
hộ chỉ cần một vụ sản xuất mất mùa 
hoặc rủi ro nào đó có thể tái nghèo. 
Bởi thế, khi Chính phủ có chính sách 
cho vay đối với đối tượng này đã nhận 
được sự đồng tình, hưởng ứng cao 
từ người dân đến các cấp ủy, chính 
quyền các cấp.

Kết thúc năm 2016 với những kết 
quả hoạt động toàn diện của chi 
nhánh, Giám đốc NHCSXH tỉnh Hưng 
Yên, Nguyễn Thị Xuân thông tin, tín 
dụng tăng trưởng cao, chất lương 
hoạt động ngày một nâng cao, sản 
phẩm dịch vụ của NHCSXH phù hợp 

với bà con dân nghèo... Về dư nợ cho 
vay hộ mới thoát nghèo đến hết năm 
2016 của chi nhánh thực hiện hơn một 
năm qua, đến mùa Xuân này cũng 
đã đạt trên 203 tỷ đồng, cho 21.000 
khách hàng vay. “Sang Xuân mới 2017 
và những mùa Xuân kế tiếp, chi nhánh 
tục bám sát các Nghị quyết của HĐQT, 
văn bản hướng dẫn của Tổng Giám 
đốc và nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh Hưng Yên tập trung 
nâng cao chất lượng tín dụng chính 
sách, trong đó chú trọng đến hoạt 
động ủy thác của các hội, đoàn thể 
và Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp 
chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã 
hội và chính quyền địa phương tăng 
cường giám sát quy trình bình xét cho 
vay đảm bảo dân chủ, khách quan, 
đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu vốn 
SXKD của mỗi hộ vay. Bên cạnh đó, chi 
nhánh sẽ tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát để bảo đảm giữ vững 
chất lượng tín dụng; luôn đồng hành, 
sát cánh cùng bà con dân nghèo qua 
mỗi mùa Xuân sang Tết đến”, Giám 
đốc Nguyễn Thị Xuân nói.

Bài và ảnh MINH NGHĨA
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Vốn chính sách đồng hành cùng 
nông dân xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bình Dương giai đoạn 
2011 - 2020, NHCSXH tỉnh Bình Dương đã cùng với các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn tích cực 
triển khai, cùng chung tay thi đua xây dựng một nông thôn mới, văn minh, hiện đại.

Trong 19 tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới, căn cứ vào 
chức năng nhiệm vụ của đơn 

vị với mục tiêu chính là giúp dân 
giảm nghèo nhanh, bền vững, góp 
phần bảo đảm an sinh xã hội, do 
đó NHCSXH tỉnh Bình Dương đã tập 
trung mọi nguồn lực để đảm bảo 
hoàn thành các chương trình cho vay 
hiện có. Tín dụng chính sách đã kịp 
thời hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của 
người dân, nâng cao trình độ dân trí, 
đảm bảo ổn định chính trị, xã hội và 

phát triển kinh tế, tích cực tham gia 
thực hiện các chính sách xây dựng 
nông thôn mới tại địa phương.

Tổng kết 5 năm (2011 - 2015) thực 
hiện chương trình nông thôn mới, 

NHCSXH tỉnh Bình Dương đã cho vay 
được trên 111 nghìn lượt hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách khác, với 
tổng số tiền 1.500 tỷ đồng. Nguồn 
vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 

Vay được vốn ưu đãi từ chương 
trình cho vay giải quyết việc làm 
của NHCSXH, ông Võ Văn Dãi ở ấp 
Tân Trạch, xã Bạch Đằng, huyện Tân 
Uyên đã mua ngay chiếc máy cày để phục 
vụ ruộng đồng của gia đình và bà con nhân 
dân trong ấp
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hơn 10 nghìn hộ thoát nghèo và thoát 
cận nghèo, đồng thời giúp cho gần 10 
nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo cải 
thiện được cuộc sống và chuyển biến 
về nhận thức cũng như cách thức làm 
ăn; thu hút, tạo việc làm mới cho 49 
nghìn lao động; 18 nghìn HSSV có 
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi 
học; sửa chữa và xây dựng mới được 
gần 113 nghìn công trình cung cấp 
nước sạch, vệ sinh môi trường đạt 
chuẩn quốc gia,...

Hoạt động tín dụng chính sách trên 
địa bàn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh Bình Dương đánh giá là đã mang 
lại hiệu quả hết sức to lớn trong việc 
góp phần cải thiện cuộc sống của đa 
phần hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp 
phần cải thiện, 
tăng thu 
nhập, thu hẹp 
khoảng cách 
giàu - nghèo 
trên địa bàn.

Khi được hỏi 
về tác động 
của nguồn 
vốn tín dụng 
chính sách đối 
với sự phát 
triển kinh tế 
và giải quyết 
các vấn đề 
của xã hội, 
Giám đốc Sở 
LĐTB-XH tỉnh 
Bình Dương, 
Hồ Quang 
Điệp nhận xét: 
“Trong tổng 
thể chương 
trình giảm 
nghèo tại Bình 
Dương, hoạt động tín dụng chính 
sách do NHCSXH thực hiện đã góp 
phần quan trọng vào thành công của 
chương trình giảm nghèo bền vững 
cũng như xây dựng nông thôn mới. 
Vốn tín dụng chính sách được phân 
bổ sát với nhu cầu thực tế giảm nghèo, 
tạo việc làm. Nhờ đó môi trường sống, 
nhất là vùng nông thôn được cải 
thiện, khoảng cách giàu nghèo giữa 
thành thị và nông thôn được thu hẹp. 
Điều quan trọng nữa là cơ bản người 

nghèo và các đối tượng chính sách 
nhận thức về tín dụng chính sách là 
“hỗ trợ cần câu chứ không hỗ trợ con 
cá”, từ đó tạo lên ý thức vươn lên của 
người nghèo”.

Qua tổng kết thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2011 - 2015, với sự quyết 
tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, 
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã 
hội các cấp, sự đồng lòng hưởng ứng 
của nhân dân, doanh nghiệp, chương 
trình xây dựng nông thôn mới của 
tỉnh Bình Dương đã đạt nhiều kết 
quả tích cực, bộ mặt nông thôn ngày 
càng khang trang, hiện đại. Đến cuối 
năm 2015, 100% hộ nghèo trong toàn 
tỉnh không còn nhà tạm, nhà dột nát; 

99,98% hộ dân vùng nông thôn có 
sử dụng điện lưới quốc gia, điện cho 
sản xuất và dịch vụ ở nông thôn được 
bảo đảm; tỷ lệ đường giao thông 
nông thôn được cứng hóa 85,5%; hệ 
thống thủy lợi bảo đảm yêu cầu tưới 
và tiêu thoát nước cho sản xuất; thu 
nhập và đời sống vật chất, tinh thần 
của dân cư nông thôn ngày càng 
nâng lên; an sinh xã hội được bảo 
đảm, tình hình an ninh trật tự ngày 
càng được giữ vững.

Một trong những điểm nổi bật 
trong hoạt động tín dụng chính sách 
thời gian qua là tỉnh Bình Dương đã 
quán triệt sâu sắc tinh thần 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. Bên 
cạnh sự vào cuộc của cấp uỷ, chính 
quyền, MTTQ và các hội, đoàn thể 
trên địa bàn, nguồn vốn từ ngân sách 
địa phương chuyển sang NHCSXH 
cho vay hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách được tập trung, ổn định 
hơn. Trong năm 2016, UBND tỉnh Bình 
Dương đã chấp thuận bố trí nguồn 
vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH 
tỉnh để cho vay hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo và giải 

quyết việc làm 
với tổng số 
tiền 491 tỷ 
đồng. Ngoài 
ra, các huyện 
Phú Giáo, Dầu 
Tiếng, Bắc Tân 
Uyên và TX 
Bến Cát cũng 
đã bố trí tổng 
số tiền 12 tỷ 
đồng chuyển 
sang NHCSXH 
cùng cấp để 
cho vay những 
hộ gia đình 
khó khăn trên 
địa bàn phát 
triển kinh tế, 
xóa nghèo làm 
giàu.
Giai đoạn 
2016 - 2020, 
NHCSXH tỉnh 
Bình Dương 

sẽ chủ động tham mưu cho UBND 
tỉnh, trực tiếp là Ban đại diện HĐQT 
NHCSXH tỉnh phân bổ nguồn vốn hợp 
lý, kịp thời được Trung ương giao để 
tập trung vào các xã chưa đạt chuẩn 
nông thôn mới. Đồng thời tham mưu 
cho UBND tỉnh tiếp tục bố trí ngân 
sách địa phương cho vay phục vụ hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách 
khác để hoàn thành Chương trình 
MTQG về xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh BÌNH AN

Ý thức tự chủ vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo ngày càng được thể hiện rõ qua những mô 
hình làm ăn hiệu quả. Gia đình ông Lê Thanh Tuấn ở ấp Kiến Điền, xã An Điền, TX Bến Cát vay 30 triệu 

đồng vốn chính sách năm 2015 để mua bò về nuôi, cuộc sống gia đình sẽ đổi thay từ đây
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Cuộc sống mới từ 
vốn vay ưu đãi

Nhờ có đồng vốn ưu đãi của NHCSXH 
mà người dân ở An Giang đã mạnh dạn 
áp dụng các mô hình sản xuất, kinh 
doanh hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. 
Đặc biệt, với sự quan tâm của các cấp 
Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa 
phương, người dân đã có nhận thức 
đúng đắn về tín dụng chính sách, từ đó 
sử dụng vốn đúng mục đích.

Theo đó, NHCSXH tỉnh An Giang 
thực hiện tốt công tác điều 
hành kế hoạch tín dụng, nhất 

là đối với nguồn vốn thu hồi cho vay 
quay vòng, rà soát nhu cầu vay vốn các 
chương trình, bao gồm cả nhu cầu vay 
vốn của hộ mới thoát nghèo. Bên cạnh 
đó, kiểm soát có hiệu quả nợ quá hạn, 
phân tích và xử lý kịp thời các khoản nợ 
chây ì, tồn đọng lâu ngày.

NHCSXH tỉnh An Giang đẩy mạnh 
huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua 
Tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện có 
hiệu quả hoạt động kiểm tra giám sát; 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền về chủ trương, chính sách tín 
dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước, 
đặc biệt là về trách nhiệm, nghĩa vụ trả 
nợ trực tiếp của hộ vay ngay từ khâu 
bình xét cho vay.

Sau 14 năm hoạt động, đến hết năm 
2016, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh 
An Giang đạt 2.627 tỷ đồng và đã cho 
178.000 hộ vay. Trong đó, dư nợ cho 
vay hộ nghèo đạt 479 tỷ đồng; hộ cận 
nghèo 384 tỷ đồng; HSSV có hoàn 
cảnh khó khăn 677 tỷ đồng,...

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần 
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Ngọc Lợi - Giám đốc NHCSXH tỉnh An 
Giang cho biết: “Đến nay NHCSXH tỉnh 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngân 
hàng đã xây dựng được 156 Điểm giao 
dịch tại tất các các xã, phường, thị trấn 
trong toàn tình, đảm bảo hợp lý về mặt 
thời gian, bố trí nhân lực; thực hiện tốt 
công tác thu chi tài chính theo đúng 
hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; Đơn 
vị luôn coi trọng công tác thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí. Các cán bộ 
luôn có tinh thần học hỏi, để nâng 
cao trình độ, nhiệt tình tham gia các 
phòng trào Đảng, đoàn, của cơ quan, 
địa phương tổ chức... hoạt động tín 
dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và các đối tượng chính sách được mở 
rộng và phát triển cả về số lượng và 
chất lượng, xử lý tốt các khoản nợ đến 
hạn, góp phần củng cố, nâng cao chất 
lượng tín dụng chính sách, giúp người 
dân nghèo có vốn SXKD, bảo đảm an 
sinh xã hội trên địa bàn”.

Theo đánh giá, đến nay hoạt động 
của các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy 
thác đã đi vào nề nếp, thực hiện tốt 
nhiệm vụ ủy thác quản lý nguồn vốn 
của NHCSXH. Để đạt được kết quả đó 
là do tập thể cán bộ viên chức và người 
lao động NHCSXH tỉnh An Giang luôn tự 
ý thức, liên tục bám sát sự chỉ đạo của 
cấp trên, chủ động sáng tạo trong công 

việc, không ngại khó ngại khổ, xây dựng 
mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền 
địa phương, phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan đơn vị, ban ngành trên địa bàn. 

Vị thế của NHCSXH ngày càng được 
khẳng định, chính sách tín dụng ưu 
đãi của NHCSXH có ý nghĩa nhân văn 
sâu sắc đã góp phần tích cực vào thực 
hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo 
nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh 
xã hội, ổn định chính trị và phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo được lòng 
tin đối với nhân dân, được các cấp ủy 
chính quyền địa phương, các ngành, 
các tổ chức hội, đoàn thể và người dân 
đồng tình ủng hộ. Thông qua triển khai 

  Gia đình ông bà Huỳnh 
Văn Bình ở phường Vĩnh Mỹ, 

TP. Châu Đốc vay vốn cải tạo 
vườn trồng rau sạch theo 
tiêu chuẩn VietGap

NHCSXH tỉnh An Giang 
giải ngân vốn ưu đãi cho hộ 
nghèo ở phường Vĩnh Mỹ, TP. 
Châu Đốc
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tổ chức thực hiện các văn bản pháp quy, 
quy chế hoạt động, tổ chức đào tạo, 
tập huấn nghiệp vụ, tăng cường công 
tác kiểm tra, kiểm soát đã nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm của cán bộ 
trong việc tiếp thu, chuyển tải đưa chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
vào thực tế cuộc sống.

Chúng tôi tìm đến một trong những 
huyện nghèo nhất của tỉnh An Giang. 
“Huyện Tri Tôn là địa bàn có nhiều 
hộ nghèo và đông đồng bào dân tộc 
Khmer sinh sống. Gần đây, đời sống 
của họ dần được cải thiện về điều kiện 
sống. Họ được tiếp cận tốt hơn các 
chính sách và nguồn hỗ trợ của Nhà 
nước và cộng đồng cho phát triển kinh 

  

tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Chương 
trình giảm nghèo giúp họ có cơ hội tự 
vươn lên, tạo thu nhập để phát triển, 
tự giải quyết những nhu cầu thiết yếu 
của gia đình và bản thân”, Phó Chủ tịch 
thường trực UBND huyện Tri Tôn, Đỗ 
Minh Trí khẳng định. 

Để phát huy hiệu quả vốn vay ưu 
đãi, trong thời gian tới NHCSXH tỉnh 
An Giang tiếp tục tăng cường công tác 
tuyên truyền để mỗi hộ gia đình nắm 
vững và hiểu rõ quy định về cho vay của 
NHCSXH, cơ chế tạo lập nguồn vốn, khơi 
dậy ý thức tự lực tự cường để giúp người 
dân phát huy hiệu quả nguồn vốn. Đồng 
thời xây dựng mạng lưới Tổ tiết kiệm và 
vay vốn hoạt động có hiệu quả và thực 

hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, 
giám sát vốn vay tại cơ sở. Tiếp tục tham 
mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 
các giải pháp nâng cao chất lượng tín 
dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt là 
những địa bàn có tỷ lệ nợ quá hạn trên 
mức bình quân của toàn tỉnh. Nâng cao 
vay trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền 
các cấp đối với hoạt động tín dụng chính 
sách, đặc biệt là vai trò quản lý nguồn 
vốn của chính quyền cơ sở cấp xã và cấp 
ấp, chú trọng việc chỉ đạo và kiểm tra 
việc thực hiện từ khâu bình xét cho vay 
đảm bảo đúng đối tượng, mức vay đến 
giám sát việc sử dụng vốn vay và việc 
thực hiện nghĩa vụ của hộ vay.

Bài và ảnh VIỆT DŨNG

Vay được 30 triệu 
đồng chương trình hộ 

mới thoát nghèo từ NHCSXH 
để chăn nuôi, gia đình bà 
Phan Thị Đẹp, người dân tộc 
Khmer ở ấp Phú Hiệp, xã An 

Phú, huyện Tịnh Biên đã 
thoát nghèo bền vững

Các gia đình ông 
Trần Văn Hoài và ông 

Vũ Thanh Hải ở khóm Châu 
Long, phường Vĩnh Mỹ, TP. 

Châu Đốc, mỗi hộ vay 20 triệu 
đồng từ chương trình giải quyết 
việc làm để mở rộng chuồng 

trại nuôi lợn, cho thu nhập 
ổn định
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“Phúc lành của đất”
Ngoài những bãi biển vô cùng 

xinh đẹp thì khô hạn, nắng 
nóng, đất pha cát... là tất cả 

những gì thiên nhiên “ban 
tặng” cho Bình Thuận. Có 
lẽ vì thế mà hơn 30 năm 
trước, không ai nghĩ đến 
một ngày người nông dân 
ở vùng cực Nam Trung 
bộ này sẽ làm giàu được 
nhờ nông nghiệp, mà lại 
là giàu lên từ việc trồng 
thanh long - một loài cây 
họ hàng của xương rồng, 
chịu khô hạn, chịu đất cát, 
chịu nắng gió cũng vào 
bậc nhất của các loại cây.

Thanh long được người 
dân Bình Thuận ví như 
“Phúc lành của đất”. Bởi 
nó không chỉ là loại trái cây mang lại 
giá trị dinh dưỡng cao cho con người 

mà còn là cứu cánh cũng như công 
cụ làm giàu cho hàng vạn nông dân 
ở Bình Thuận. Tuy nhiên, để đầu tư 

một héc-ta thanh long người dân 
cũng phải mất đến hơn 1 tỷ đồng. 

Bài toàn vốn này cũng hóa chuyện 
nhỏ. Bởi khi còn khó khăn, còn là 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 

tượng chính sách thì các gia 
đình này luôn có sự đồng 
hành của NHCSXH. Chính 
vì thế, diện tích trồng ngày 
một mở rộng. Tính đến nay, 
toàn tỉnh Bình Thuận có gần 
26.000ha trồng thanh long, 
sản lượng ước đạt khoảng 
500 nghìn tấn/năm, tập trung 
ở các huyện Hàm Thuận Nam 
và Hàm Thuận Bắc; hơn 80% 
thanh long hiện đang xuất 
khẩu tới các thị trường nước 
ngoài. Nhờ thanh long, đời 
sống của nông dân Bình 
Thuận cải thiện rõ rệt. Nhiều 
hộ gia đình trở thành tỷ phú 

với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm 
từ loại quả này.



99

Những bông hoa mảnh mai, đài các bắt 
đầu khoe sắc. Chúng thường nở về đêm, 
thanh tao và quý phái như hoa quỳnh

Từ những nhánh nhỏ này, nông dân huyện 
Hàm Thuận Nam đã ươm vào lòng đất, tạo 
nên những sự sống đầu tiên
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Để bảo đảm “sức khỏe” cho cây và người, 
nhiều nông dân ở huyện Hàm Thuận Nam 
(Bình Thuận) đã chọn cách chăm cây theo 
công nghệ sạch. Họ nuôi vịt để tiêu diệt ốc sên 
- một loại côn trùng phá hoại thanh long 

Và, “Phúc lành của đất” bắt đầu cho những 
trái mọng ngọt. Nó giúp hàng vạn nông dân 
Bình Thuận thoát nghèo, hàng nghìn người 
trở thành tỷ phú và hiện vẫn là loại cây trồng 
chủ lực, đầy tiềm năng của Bình Thuận

Khi hoa nở đủ độ, cũng là lúc người 
nông dân rút lõi cho cây tạo quả...
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“Phúc lành của đất” cũng đã 
đến với hộ nghèo Hồ Thị Anh, ở 
xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận 
Nam. Nhờ số vốn vay 50 triệu 
đồng từ NHCSXH, gia đình chị 
cũng đã có vườn thanh long rộng 
7 sào, đủ để trang trải sinh hoạt 
cho gia đình 4 người

Ngoài vụ chính, nông dân còn thắp đèn để cho ra trái trái vụ. Cách làm này vừa tạo thu nhập cho nông dân, vừa tạo cho các vùng trồng thanh 
long vẻ đẹp huyền bí về đêm

Bài và ảnh VŨ THÁI BÌNH
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TỰ HÀO CÁN BỘ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 

Tôi là cán bộ Ngân hàng
Bản trên, xã dưới, xóm làng khó khăn

Thẩm tra dự án giải ngân
Nâng cao đời sống giúp dân giảm nghèo

Vùng cao bản dốc cheo leo
Tận trong khe bản, qua đèo núi cao

Tinh thần tôi vẫn dâng trào
Mang tiền Chính phủ gửi vào trong dân

Dân nghèo vốn lại đang cần
Nuôi đàn lợn béo, góp phần dựng xây

Hàng ngày chung sức vào đây
Phố thôn nhà cửa từ đây sáng ngời

Người dân kinh nghiệm trau dồi
Làm ra kinh tế có tôi giúp vào

Cán bộ tín dụng tự hào
Nơi tôi đi đến phong trào đi lên

Dân nghèo vững lại niềm tin
Nâng cao đời sống vươn lên hàng ngày

Nguồn vốn chính sách rất hay
Nhà một sáu bẩy(1) có tay ngân hàng

Niềm tin vào Đảng vững vàng
Chè mang thương hiệu Hải Hà(2) quê hương

Keo xanh phủ kín đồi nương
Bộ đội xuất ngũ ở phương xa về

Cho vay đào tạo học nghề
Chung tay xây dựng vùng quê đẹp giàu

Bước đường tín dụng tới đâu
Ân tình dân Đảng đậm sâu vững bền.

Tác giả Hoàng Thị Lương
(1) Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
(2) Chè Hải Hà - một thương hiệu sản phẩm chè nổi tiếng ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh)
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Một mùa Xuân qua đồng hành 
cùng các “Lá chưa lành”

Với vai trò “cầu nối” các nhà hảo 
tâm đến các “Lá chưa lành”, một mùa 
Xuân qua đồng hành với chương trình 
“Cặp lá yêu thương”, NHCSXH đã thực 
hiện việc mở tài khoản, nhận tiền từ 
các nhà hảo tâm chuyển tiền chuyển 
tiền miễn phí thành công cho 2.291 
“Lá chưa lành” trên địa bàn 52 tỉnh, 
thành với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng.

Hình ảnh bà nội tuổi đã ngoài 
80 cùng 4 anh em Thò Mí Chơ 
ở thôn Há Chế, xã Sủng Trà, 

huyện vùng cao núi đá Mèo Vạc thuộc 
tỉnh Hà Giang ngồi xúc mèn mén ăn 
cùng bát nước trắng mở đầu trong 
hành trình “Cặp lá yêu thương”. Ấy 
thế mà ngay cả miếng mèm mén khô 
khốc ấy có thể, một mai còn chẳng đủ 
mà ăn, nói gì tới chuyện học hành, lời 
tâm sự ấy day dứt của bà nội Thò Mí 
Chơ - Vàng Thị Si đã chạm đến hàng 
triệu trái tim khán giả. Để rồi hơn một 
năm chung tay kết nối hàng triệu trái 
tim ấy với vai trò trung gian chuyển 
tiền miễn phí đến Lá chưa lành cũng 
như hơn 9.000 cán bộ, viên chức và 

người lao động trong toàn hệ thống 
NHCSXH nguyện làm Lá lành đùm 
bọc các Lá chưa lành ấy, những mảnh 
đời như Thò Mí Chơ đã bước sang 
một con đường mới nối gần hơn với 
tương lai no ấm, hạnh phúc cùng bát 
cơm trắng thơm với những con chữ 
xây đời.

Trở lại Hà Giang vào những ngày 
cả nước rộn ràng đón Xuân Đinh Dậu 
với tiết trời mưa lạnh khắc nghiệt 
của ngày cuối đông vùng cao núi đá, 
song trong lòng lại thấy vô cùng ấm 
áp khi thấy Thò Mí Chơ cùng bà và 
các em quây quần trong căn nhà mới. 
Đây là món quà mà Công ty TNHH sản 
xuất xây dựng và thương mại Thành 
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Đạo và các nhà hảo tâm tại xã Ninh 
Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) chung 
tay dựng lên. Hằng tháng, Thò Mí Chơ 
không những chỉ trực tiếp nhận được 
tiền hỗ trợ của các Lá lành để tiếp tục 
đến trường mà em còn được các Lá 
lành tìm đến tận nơi hỗ trợ trực tiếp 
về đồ dùng sinh hoạt, sách vở, tiện 
nghi hàng ngày và những, gạo và 
thực phẩm,...

Với cậu bé Hoàng Văn Toản ở xã 
Vĩnh Thứ, huyện Vĩnh Linh (Quảng 
Trị) lại là một câu chuyện khác của 
Lá chưa lành trong Chương trình 
“Cặp lá yêu thương”. 10 năm 
liền luôn là học sinh giỏi, 
thiếu thốn khó khăn 
đủ bề, nhà không 
có máy vi tính 
nhưng Hoàng 
Văn Toản lại 
ham học, 
thi đỗ xuất 
sắc đạt 
giải Toán 
và tiếng 
Anh qua 
m ạ n g . 
Sống cùng 
mẹ, nhà chỉ 
có vài con 
gà là nguồn 
thu nhập chính, 
nhưng mẹ bị bệnh 
tâm thần nên Toản 
không có điều kiện để học 
tập như các bạn khác. Trong 
góc giường sập xệ có những tấm Giấy 
khen là giá trị nhất. Với Toản, môn 
Toán và tiếng Anh là hai môn học em 
yêu thích nhất, vì thế mà 3 năm liền 
em luôn đạt giải qua mạng. Người 
thầy giáo dạy cấp II của Toản thấy 
được sự nỗ lực, quyết tâm, ham học 
của Toản nên luôn tạo điều kiện cho 
Toản tới trường mượn máy vi tính để 
giải Toán và tiếng Anh qua mạng.

“Đã có lúc nản chí muốn bỏ cuộc 
vì suy nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, 
nhưng bản thân luôn nhắc nhở mình 
phải nỗ lực vượt qua và động viên 
chính mình để học tập tốt thành 
người, với ước muốn trở thành kỹ 
sư”, Hoàng Văn Toản tâm sự.

Trên đây chỉ là 2 trong số 2.291 
câu chuyện của Lá chưa lành tại 52 
tỉnh, thành hằng tháng đang được 
NHCSXH chuyển tiền hỗ trợ từ các 
Lá lành. Còn rất nhiều những số 
phận, những câu chuyện cảm động, 
những mảnh đời bất hạnh, nghèo 
khó đã làm nhói lòng người xem. 
Chính bởi vậy, những Cặp lá với số 
tiền tối thiểu 200.000 đồng/tháng 
của các nhà hảo tâm - Lá lành được 
chuyển qua chương trình “Cặp lá yêu 

thương” hướng tới hỗ trợ các hoàn 
cảnh khó khăn sẽ góp một chút để 
các em có thêm niềm tin vượt qua 
khó khăn, thêm động lực vươn lên 
trong cuộc sống.

Bên cạnh việc đóng vai trò trung 
gian chuyển tiền miễn phí đến Lá 
chưa lành, hệ thống NHCSXH còn 
tham gia ủng hộ với tư cách “Lá 
lành”. Công đoàn NHCSXH đã phát 
động tới các đơn vị trực thuộc tích 
cực lựa chọn, ủng hộ các Lá chưa 
lành với cam kết hỗ trợ tối thiểu 

500.000 đồng/tháng/Công đoàn 
bộ phận trong vòng 05 năm. 

Đến nay, cán bộ, viên 
chức và người lao 

động NHCSXH đã 
đóng góp, nhận 

hỗ trợ được 
trên 400 Lá 

chưa lành, 
trao 674 
món quà 
cho 674 
Lá chưa 
lành,...

Tâm sự 
với chúng 

tôi, Phó 
Tổng Giám 

đốc Võ Minh 
Hiệp - “Lá lành” 

nhận đỡ đầu của 
anh em Thò Mí Chơ 

cho biết: Chương trình 
“Cặp lá yêu thương” rất giàu 

tính nhân văn, có ý nghĩa thiết thực, 
góp phần động viên, chia sẻ và giúp 
đỡ các em nhỏ nghèo khó và các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó 
khơi dậy giá trị đạo đức, nhân văn 
và truyền thống tốt đẹp “Lá lành 
đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. 
Cảm thương trước những cảnh đời 
bất hạnh, nhiều đoàn viên công 
đoàn NHCSXH đã tự nguyện được 
trở thành “Lá lành”, ghép đôi cùng 
“Lá chưa lành” để bao bọc, giúp đỡ 
người nghèo, hướng tới một xã hội 
tốt đẹp hơn, góp phần lan tỏa tình 
yêu thương nhân ái trong mỗi cá 
nhân, mỗi gia đình Việt Nam.

BÙI MAI PHƯƠNG

Thò Mí Chơ quây quần bên bà 
nội, các chị và cán bộ NHCSXH 

trong căn nhà mới
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Trước sự chứng kiến của chính quyền và 
các hội, đoàn thể địa phương, NHCSXH đã 
trao tận tay tiền ủng hộ của các nhà hảo 
tâm cho các Lá chưa lành

Lễ phát động Chương trình “Cặp lá yêu 
thương” đã thu hút được đông đảo Công 
đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận, cán bộ 
NHCSXH tham gia. Toàn hệ thống đã ủng 
hộ được gần 1,6 tỷ đồng và nhiều phần quà 
đặc biệt khác để giúp đỡ cho các Lá chưa 
lành

Hơn một năm qua, NHCSXH đã trực tiếp 
chuyển trên 7,5 tỷ đồng cho các Lá chưa 
lành tại các Điểm giao dịch xã
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Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý 
tặng quà cho gia đình Lá chưa lành Nguyễn 
Thị Lan ở thôn Đông Dương, xã Hải Dương, 
huyện Hải Lăng (Quảng Trị)

Em Ngọc Huyền và Ngọc Trân ở ấp Phước 
Lộc, xã Thạch Phú, huyện Cờ Đỏ (TP Cần 
Thơ) giờ đây không còn phải ngồi học trong 
ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu nữa. 
Mâm cơm tối của 2 đứa trẻ mồ côi cùng bà 
nội dường như cũng ấm cúng hơn bởi ánh 
sáng của pin năng lượng mặt trời - món 
quà được Phó Tổng Giám đốc NHCSXH                       
Võ Minh Hiệp trao tặng

Con đường đến trường của Lá chưa lành 
Nguyễn Ngọc Tuấn ở xã Ninh Phú, huyện 
Ninh Hòa (Khánh Hòa) giờ đây sẽ có thêm 
“người bạn” đồng hành - đó là chiếc xe 
đạp mới do Phó Tổng Giám đốc NHCSXH            
Trần Lan Phương tặng
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Để đáp lại sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, của NHCSXH - đơn vị đồng hành, 
đồng thời cũng là Lá lành lớn của chương trình, các em nhỏ đã miệt mài  vẽ lên những 
hình ảnh đẹp và cả những lời hay ý đẹp gửi tặng tới những Lá lành đã, đang giúp mình 
vượt qua khó khăn
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Trong một buổi truyền hình trực tiếp tại 
Quảng Ngãi, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH 
Hoàng Minh Tế đã tặng quà cho các Lá chưa 
lành trên địa bàn

Các “Lá chưa lành” Chúc mừng năm mới 
bạn xem truyền hình cả nước

Thành phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) đón 
chào Chương trình “Cặp lá yêu thương”
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Phát huy vai trò đầu mối 
các phong trào thi đua

Nhờ phát huy tốt vai trò đầu mối các phong trào thi đua và thực hiện nhiều giải pháp động viên người lao động cố gắng, 
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Công đoàn NHCSXH đã góp phần tạo bước chuyển biến mạnh 
mẽ trong phong trào cán bộ, viên chức và người lao động và hoạt động công đoàn, góp phần giúp các đơn vị trong toàn 
hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2016.

Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016), NHCSXH phối hợp với tỉnh Quảng Trị và Giáo hội phật giáo Việt 
Nam tổ chức Lễ thả hoa đăng; Đại lễ cầu siêu và Tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ,         

Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng Lãnh 
đạo NHNN, NHCSXH , các Ban, ngành Trung ương, địa phương
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Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng; Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và Lãnh đạo tỉnh 
Tuyên Quang thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Thanh, 

huyện Sơn Dương

Năm 2016, hoạt động Công 
đoàn có nhiều đổi mới về 
nội dung, hình thức hướng 

về cơ sở, về người lao động; luôn 
bám sát mục tiêu, định hướng của 
HĐQT và Ban điều hành NHCSXH; 
chấp hành sự lãnh đạo của Đảng 
bộ đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền giáo dục cán bộ, viên chức 
và người lao động thực hiện tốt 
các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước.

Công đoàn NHCSXH đã phối hợp 
chặt chẽ với chuyên môn, Đoàn 
Thanh niên phát động và triển khai 
nhiều phong trào thi đua nhằm động 
viên đoàn viên, người lao động hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu 
như: “Lao động giỏi, lao động sáng 
tạo”; “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”; “Giỏi việc 
ngân hàng, đảm việc nhà”... Ngoài 
ra, Công đoàn NHCSXH còn phát 
động tới toàn thể cán bộ, viên chức 
và người lao động tham gia, hưởng 
ứng Chương trình thiện nguyện “Cặp 
lá yêu thương” do VTV24 - Đài Truyền 
hình Việt Nam, NHCSXH và Bộ LĐTB-
XH phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, Công đoàn NHCSXH 
cũng để lại dấu ấn qua các hoạt động 
văn hóa - văn nghệ - thể thao như: 

Hội thao NHCSXH lần thứ II; Cuộc thi 
ảnh “Khoảnh khắc yêu thương”; “Tìm 
hiểu lịch sử 65 năm thành lập Ngân 
hàng Việt Nam”, gắn với nội dung 
phát động thi đua hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2016, đoàn viên công 
đoàn trong hệ thống NHCSXH tiếp 
tục làm tốt công tác an sinh xã hội, 
đền ơn đáp nghĩa, vì cuộc sống 
cộng đồng thông qua phong trào 

xây, tặng nhà tình nghĩa; hỗ trợ kinh 
phí xây cầu; làm đường dân sinh, 
trường học cho học sinh miền núi; 
tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng 
quà các thương bệnh binh, gia đình 
chính sách; chung tay vì đồng bào 
miền Trung; tết vì người nghèo; 
chăn ấm vùng biên,...với tổng số 
tiền CBVCLĐ tự nguyện đóng góp 
trên 23 tỷ đồng.

TRẦN TRANG - TUẤN NGỌC

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tặng quà hộ nghèo và gia chính sách trên địa bàn xã 
Thượng Quan, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn)
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Các em học sinh Trường tiểu học xã Nội Hoàng, huyện 
Yên Dũng (Bắc Giang) được Công đoàn cơ sở Trung 
tâm CNTT NHCSXH tặng máy vi tính để học tập 

Đợt mưa lũ vừa qua, Lãnh đạo NHCSXH đã có 
mặt kịp thời động viên, chia sẻ các hộ gia đình 
bị thiệt hại
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Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Nam trao 
tặng nhà tình nghĩa cho bà Bờ Nướch Thị Dưng, là 
con liệt sĩ, bị mù lòa đang sinh sống tại thôn Hoa,    
thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang

Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế 
nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng 
trên địa bàn

Công đoàn NHCSXH tặng quà cho hộ nghèo và gia 
đình chính sách xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn (Lạng 
Sơn)
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Công đoàn NHCSXH hỗ trợ kinh phí xây cầu Đập Bà 
Sáu thuộc ấp Mỹ Quới, xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè 
(Tiền Giang)

Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ tiền và 
ngày công lao động để làm đường dân sinh cho bà 
con nhân dân thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, huyện 
Na Rì

Công đoàn NHCSXH TP Hà Nội tặng 36 chiếc 
xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học tại 

trường THCS thuộc huyện Mỹ Đức, 
Sóc Sơn và  Ba Vì
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Trong năm 2016, NHCSXH cũng đã tổ chức thành công Hội thao toàn quốc lần thứ II
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Trong vai trò là Khối trưởng Khối thi đua 
Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn 
NHCSXH đã tổ chức thành công buổi Giao 
lưu thể thao giữa Khối thi đua các Công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc hệ thống 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Tại Hội nghị biểu dương HSSV là con cán bộ 
CNVCLĐ ngành Ngân hàng có thành tích 
xuất sắc trong học tập, rèn luyện giai đoạn 
2014 - 2016, NHCSXH có 08 cháu được biểu 
dương, trong đó 03 cháu đạt giải học sinh 
giỏi các môn năng khiếu cấp quốc tế; 01 
cháu là sinh viên đạt giải quốc tế, 03 cháu 
đạt học sinh giỏi cấp quốc gia và 01 cháu 
vượt qua tật nguyền có thành tích xuất sắc 
trong học tập

Các tác phẩm của NHCSXH đạt giải tại Cuộc 
thi “Khoảnh khắc yêu thương” năm 2016
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Hội thi cắm hoa nghệ thuật mang chủ đề “Nữ 
cán bộ, viên chức với tình yêu NHCSXH” do 
Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội tổ chức

Hội thi nghiệp vụ giỏi năm 2016 của NHCSXH 
tỉnh Quảng Ninh

Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 tại Hội sở chính 
NHCSXH
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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 

169 Linh Đường - 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

Thực hiện hiệu quả chính sách giảm 
nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều

Cao Bằng và kỳ vọng trở thành hình 
mẫu kinh tế xanh

Xuân đã về

Mùa Xuân trên quê hương “Đệ nhất 
danh trà”

Thành phố Hồ Chí Minh sau 02 năm 
thực hiện Chỉ thị 40

Mang tiện ích đến với người dân

Xuân yêu thương từ tấm “Áo hồng”

Xuân về trên đất Kiên Giang   

Cầu nối các chương trình tín dụng 
đặc thù của Đà Nẵng

Làng nghề rộn rã đón Xuân

Tết này hộ mới thoát nghèo ở Hưng 
Yên vui hơn

Phúc lành của đất

Một mùa Xuân qua đồng hành cùng 
“Các Lá chưa lành”

Phát huy vai trò đầu mối các phong 
trào thi đua



Chúc mừng
         năm mới 


