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Thống đốc NHNN Việt Nam

Nhân dịp năm mới 2018 và đón Xuân Mậu Tuất, thay mặt 
Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, 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!

Năm 2017, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn 
biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho điều hành 
chính sách của NHNN và hoạt động của các TCTD. Tuy nhiên, bám 
sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo, điều 
hành của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Ngân hàng đã nỗ lực 
triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
về tiền tệ, ngân hàng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, lạm 
phát được kiểm soát ở mức 3,53%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Mặt 
bằng lãi suất ổn định, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên tiếp tục 
giảm; môi trường kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng được 
cải thiện, hỗ trợ tích cực doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn 

vốn ngân hàng. Tín dụng tăng trưởng tốt, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gắn với đảm 
bảo chất lượng tín dụng. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, thông suốt; thị trường vàng ổn định; dự trữ 
ngoại hối tăng mạnh, đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Công nghệ, dịch vụ ngân hàng tiếp tục phát triển, 
chất lượng dịch vụ ngân hàng được nâng cao. Công tác thanh tra, giám sát, cơ cấu lại và xử lý nợ xấu đạt 
nhiều kết quả tích cực; an ninh, an toàn hệ thống Ngân hàng được đảm bảo. Đặc biệt, NHNN đã trình Chính 
phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; trình Quốc 
hội thông qua Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các 
TCTD, tạo hành lang pháp lý hết sức quan trọng, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.

Những kết quả tích cực trong hoạt động ngân hàng năm 2017 đã góp phần quan trọng vào tăng cường ổn 
định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu và đạt mức cao nhất 10 năm qua, được Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, 
tôi nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng đã nỗ 
lực vượt bậc, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XII của Đảng. Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, 
Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ đã xác định trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2018 là 
tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu 
lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế. Quán triệt yêu cầu đó, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu đối với ngành Ngân hàng là tiếp tục điều 
hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính 
sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (bình quân khoảng 4%), hỗ trợ tăng trưởng 
kinh tế đạt mức 6,7%; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các TCTD, bảo 
đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; tổ chức thực hiện quyết liệt và khẩn trương Nghị quyết 42 của Quốc 
hội về thí điểm xử lý nợ xấu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, Đề án cơ cấu lại hệ thống các 
TCTD  gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020; tiếp tục phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh  cải cách 
hành chính, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng,..

Tôi tin tưởng rằng, 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, Chính phủ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 
của NHNN, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành 
Ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020.

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

Thân ái!

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM



Thêm một mùa Xuân mới lại về ! Trong cảnh sắc đất trời thay áo mới mát thơm của lộc non và 
muôn hoa đua nở, chúng ta lại có dịp nhìn lại khoảng thời gian đã qua của hành trình tín dụng 
chính sách xã hội từ mốc son lịch sử thành lập NHCSXH năm 2003.

15 năm không phải là dài so với cuộc đời của con người, càng không phải là dài trong hành trình 
kiến tạo đất nước, xóa đói giảm nghèo, nhưng đặt trong bối cảnh nền kinh tế đất nước chuyển động 
nhanh mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh và cao, công cuộc xóa đói giảm nghèo 
càng thêm khó khăn vất vả để có thể bắt nhịp cuộc sống.

Và như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, công cuộc xóa đói giảm nghèo càng về 
cuối càng khó khăn lại càng thấy thêm tự hào về những thành quả mà hơn 9000 cán bộ viên chức 
NHCSXH đã tạo dựng trong 15 năm ấy. 

Với tinh thần làm việc “ngày không giờ, tuần không thứ” của toàn thể người lao động, đến cuối 
năm 2017, NHCSXH đã đạt tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên 175 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ 
trên 171 nghìn tỷ đồng với hơn 20 chương trình cho vay ưu đãi... Và nhìn lại hành trình qua 15 mùa 
Xuân là 433 nghìn tỷ đồng doanh số cho vay đã góp phần đưa 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 
thu hút, tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động, hơn 3,5 triệu lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn 
được vay vốn học tập; xây dựng trên 9,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông 
thôn cùng hàng trăm ngàn ngôi nhà giúp người dân “an cư, lập nghiệp”. 

Thành công ấy đã được Đảng, Chính phủ đánh giá là một “Điểm sáng” trong thực hiện chính sách 
giảm nghèo của đất nước. Và mỗi cán bộ NHCSXH có quyền tự hào về những cố gắng lớn lao trong 
việc huy động trí tuệ và nội lực, phấn đấu thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được Đảng và 
Nhà nước giao. 

Cùng cả nước bước vào Xuân mới, NHCSXH tiếp tục trọng trách cao cả thực hiện mục tiêu giảm 
nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Bài học kinh nghiệm 15 năm xây dựng và trưởng thành, cùng ý 
chí, quyết tâm cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ đã và đang mở ra vận hội mới cho NHCSXH bước 
vào năm 2018 - năm có tính chất bản lề để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ XII với mục tiêu tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất 
lượng tăng trưởng cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Những thành công đã qua là nền tảng vững chắc để NHCSXH bước sang tuổi 16 tự tin tiếp bước 
con đường sứ mệnh của mình chuyển tải nguồn vốn chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách, thực hiện được mục tiêu cơ bản là giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy còn nhiều 
khó khăn, thử thách trên con đường phát triển, nhưng lòng yêu nghề và tinh thần tương thân tương 
ái  trong từng cán bộ, viên chức và người lao động NHCSXH sẽ tiếp thêm ngọn lửa sức mạnh phát 
huy truyền thống vẻ vang, tinh thần lao động cần cù, trí thông minh sáng tạo, đoàn kết nhất trí, 
siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
phát triển năm 2018.

Một mùa Xuân mới đã về trên quê hương Việt Nam. Mùa Xuân của thiên nhiên, mùa Xuân của 
đất nước giao hòa, tạo nên sức bật mạnh mẽ cho toàn hệ thống NHCSXH trong niềm vui Xuân, đón 
Tết, Đặc san “NHCSXH Việt Nam” xin gửi tới toàn thể bạn đọc trong và ngoài ngành lời chúc mừng 
năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều niềm vui và hạnh phúc. 

Như một món quà mừng Xuân, Ban biên tập Đặc san Xuân Mậu Tuất chia sẻ cùng bạn đọc nỗ lực 
và thành công của NHCSXH góp phần tích cực trong cuộc hành trình cùng người nghèo và các đối 
tượng chính sách đi tới những mùa Xuân ấm no, hạnh phúc.

BAN BIÊN TẬP 

   Xuân của niềm tin và kỳ vọng 
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BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG 
VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong những ngày cuối năm 2017, Hội nghị trực tuyến 
Chính phủ với các địa phương, tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách Nhà nước năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  Dự Hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ 
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và lãnh các địa phương.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,9%
Báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ 

tướng thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình trình bày nêu rõ: Nhìn tổng 
thể cả năm 2017, nhờ sự nỗ lực phấn 
đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân, chúng ta đạt và vượt toàn bộ 
13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây là 
một thành công lớn của đất nước 
ta, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh 
tế từng bước chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng theo hướng giảm dần 

khai thác tài nguyên, chuyển sang 
công nghiệp chế biến, chế tạo, nông 
nghiệp công nghệ cao, thích ứng với 
biến đổi khí hậu và phát triển các 
ngành dịch vụ, du lịch.

Việc đạt được kết quả toàn diện 
trên các lĩnh vực đã góp phần củng 
cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi 
trong toàn xã hội, được cộng đồng 
quốc tế đánh giá cao. Chỉ số phát 
triển bền vững của Việt Nam năm 
2017 tăng 20 bậc, lên mức 68/157 

quốc gia, vùng lãnh thổ.
Về phát triển kinh tế, Chính phủ 

đã chỉ đạo điều hành chủ động, linh 
hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính 
sách tiền tệ, tài khóa và các chính 
sách khác để kiểm soát lạm phát, 
ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng 
trưởng. Giá tiêu dùng bình quân 
tăng 3,53%, lạm phát cơ bản tăng 
1,41%. Tín dụng tăng khoảng 19%, 
cơ cấu chuyển dịch tích cực, chất 
lượng được nâng lên, an toàn hệ 
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thống được bảo đảm. Mặt bằng lãi 
suất giảm 0,5 - 1%. Tỷ giá, thị trường 
ngoại hối, giá trị đồng tiền Việt Nam 
ổn định, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ 
lục 51,5 tỷ USD.

Kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà 
nước (NSNN) được tăng cường; 
quyết liệt chống thất thu, chuyển 
giá, giảm nợ đọng thuế; triệt để tiết 
kiệm chi; tổng thu NSNN tăng trên 
2,3% so với dự toán và tăng trên 13% 
so với năm 2016; bội chi 3,42% GDP 
(Quốc hội thông qua là 3,5% GDP). 
Từng bước chấn chỉnh sai phạm 
trong quản lý, sử dụng tài sản công. 
Nợ công trong giới hạn cho phép và 
có xu hướng giảm.

Đặc biệt, Báo cáo của Chính phủ 
cho biết xuất khẩu ước đạt 214 tỷ 
USD, tăng 21,1%. Trong đó hàng 
nông, lâm, thủy sản đạt trên 36 tỷ 
USD; tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu đã vượt 420 tỷ USD; xuất siêu 
2,7 tỷ USD. Công tác quản lý thị 
trường, giá cả, phòng chống buôn 
lậu, gian lận thương mại được tăng 
cường. Phát triển doanh nghiệp đạt 
kết quả tích cực với gần 127.000 
doanh nghiệp thành lập mới, tổng 
vốn đăng ký tăng 45,4% và gần 
26.500 doanh nghiệp hoạt động trở 
lại. Phần lớn doanh nghiệp đánh giá 
tình hình sản xuất kinh doanh ổn 
định và ngày càng tốt hơn.

Tăng trưởng GDP đạt 6,81%; các 
ngành, lĩnh vực chủ yếu đều chuyển 
biến tích cực. Khu vực nông nghiệp 
ước tăng 2,9%, trong đó thủy sản 
tăng 5,54%. Khu vực công nghiệp, 
xây dựng tăng 8%, riêng ngành chế 
biến, chế tạo tăng 14,4%. Khu vực 
dịch vụ tăng 7,44%; tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng tăng 10,9%; khách quốc 
tế đến Việt Nam đạt 12,9 triệu lượt, 
tăng 29,1%.

Về hoạt động văn hóa - xã hội, Phó 
Thủ tướng thường trực Trương Hòa 
Bình cho biết, cả hệ thống chính trị, 
các cấp các ngành tổ chức nhiều 
hoạt động đền ơn đáp nghĩa tích 
cực Kỷ niệm 70 năm ngày thương 
binh, liệt sỹ. Cả nước đã tạo việc làm 
cho khoảng 1,63 triệu người; đưa 
trên 128 nghìn người đi lao động ở 

nước ngoài, an sinh xã hội được bảo 
đảm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,9%; 
số người tham gia bảo hiểm xã hội 
đạt 13,5 triệu sổ...

Thực hiện đầy đủ và toàn diện 
các chính sách bảo đảm an sinh và 
nâng cao phúc lợi xã hội 

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa 
rất quan trọng, quyết định việc thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
Phát huy kết quả đạt được của năm 
2017, quyết tâm thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2018 đã được Trung ương Đảng, 
Quốc hội thông qua, Chính phủ xác 
định phương châm hành động “Kỷ 
cương, liêm chính, hành động, sáng 
tạo, hiệu quả” và các trọng tâm chỉ 
đạo điều hành như sau:

Một là, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ 
mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất 
trong thực hiện các đột phá chiến 
lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi 
mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển 
doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế.

Hai là, thực hiện quyết liệt cải cách 
hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành ở tất cả các ngành, 
các cấp.

Ba là, đẩy mạnh phòng chống tham 
nhũng, lãng phí.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các 
nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; 
thực hành dân chủ và công bằng xã 
hội, nâng cao đời sống nhân dân; 
bảo vệ môi trường, phòng chống 
thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; 
bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc 
gia; nâng cao hiệu quả hoạt động 
đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ 
vững môi trường hòa bình, ổn định 
cho phát triển đất nước.

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội và Dự toán ngân sách Nhà 
nước năm 2018 ban hành ngày 
01/01/2018, căn cứ mục tiêu và 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội theo Nghị quyết của Quốc hội, 
Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, 
địa phương xây dựng hệ thống chỉ 
tiêu cụ thể phục vụ cho công tác 
chỉ đạo điều hành theo chức năng, 
nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công 
tác được giao; tập trung thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, tăng cường ổn định kinh 
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo 
đảm các cân đối lớn của nền kinh 
tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế nhanh và bền vững. Cụ thể, điều 
hành đồng bộ các chính sách vĩ mô, 
kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền 
tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng 
với chính sách tài khóa chặt chẽ, 
kỷ luật, kỷ cương và các chính sách 
khác; phấn đấu tăng trưởng tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) đạt 
6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu 
dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. 

Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá 
phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến 
lạm phát và thị trường tiền tệ; phấn 
đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp 
với điều kiện kinh tế vĩ mô; ổn định 
và phát triển thị trường ngoại tệ, 
tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối nhà 
nước. Mở rộng tín dụng đi đôi với 
nâng cao chất lượng tín dụng; tập 
trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu 
tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh; 
kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với 
lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh, thực 
hiện đầy đủ và toàn diện các chính 
sách bảo đảm an sinh và nâng cao 
phúc lợi xã hội. Tập trung thực hiện 
tốt chính sách người có công với 
cách mạng, giải quyết căn bản hồ 
sơ tồn đọng, trong đó hoàn thành 
dứt điểm chương trình hỗ trợ người 
có công về nhà ở theo Quyết định 
số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 
của Thủ tướng Chính phủ trong năm 
2018. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã 
hội, nhà ở giá thấp, tiếp tục triển 
khai có hiệu quả các chương trình 
phát triển nhà ở quốc gia, nhất là 
các chương trình hỗ trợ nhà ở cho 
hộ nghèo. Tăng cường chỉ đạo, ưu 
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tiên bố trí nguồn lực bảo đảm hạ 
tầng xã hội, trước hết là nhà trẻ, mẫu 
giáo, trường học ở các khu công 
nghiệp tập trung. Tập trung thực 
hiện các giải pháp giảm nghèo bền 
vững, phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ hộ 
nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận 
đa chiều) giảm 1 - 1,5%, riêng các 
huyện nghèo giảm 4%. Thực hiện 
kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các 
chính sách đối với đồng bào DTTS và 
miền núi theo các chính sách, đề án 
đã được phê duyệt, nhất là các chính 
sách đặc thù. Phát triển thị trường 

lao động, tạo việc làm, giảm tỷ lệ 
thất nghiệp khu vực thành thị xuống 
dưới 4%; hoàn thiện chính sách bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp; thực hiện nghiêm quy 
định về an toàn, vệ sinh lao động.

Chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt thực 
hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, 21-
NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XII, đặc biệt là đổi mới hoạt động y 
tế cơ sở gắn với quản lý chăm sóc 
sức khỏe ban đầu cho nhân dân 

trên địa bàn và chấn chỉnh công 
tác quản lý, phân phối, bán lẻ dược 
phẩm. Củng cố, nâng cao chất lượng 
dịch vụ và hiệu quả hoạt động của 
y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, ngăn chặn kịp thời dịch 
bệnh. Giảm quá tải bệnh viện tuyến 
trên, đưa 5 bệnh viện Trung ương và 
tuyến cuối vào hoạt động, phát triển 
y tế ngoài công lập, phấn đấu đạt tỷ 
lệ 26 giường bệnh trên một vạn dân 
(không tính giường trạm y tế xã), tỷ 
lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế cao 
hơn 88,5%. 

Năm 2017 chúng ta đã đạt được những kết quả quan 
trọng, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những 
ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học 
quý. Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước. 
Nhưng chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn; 
không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì đất nước 
vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018:
Một là, phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh 

tế thị trường định hướng XHCN theo đúng tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII.

Trong quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện 
các cơ chế, chính sách, biện pháp, phải nhận thức đầy 
đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách 
quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, đồng thời 
bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều 
kiện phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Bảo 
đảm tính khoa học, đồng bộ và tính khả thi cao...

Hai là, cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn 
nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và triển khai 
quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong 
việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của 
nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của 
chúng ta trong thời gian tới...

Ba là, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương khoá XI 
về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát 
triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ để có thể vượt qua những 
thách thức, nắm bắt được những cơ hội mà cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư có thể đem lại...

Bốn là, quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng:

văn hoá, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. 
Khẩn trương tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu 
xây dựng trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII xem xét, 
quyết định về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối 
với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 
người lao động trong các doanh nghiệp và Đề án cải 
cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách đối với người 
có công. Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nghèo 
bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; ưu 
tiên nguồn lực phát triển vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, vùng đồng bào DTTS và vùng bị thiên tai, 
chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 
Khuyến khích phát triển nhà ở xã hội...

Năm là, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện 
có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng 
cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đẩy 
mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng, 
an ninh theo tinh thần “giữ nước từ xa”, “giữ nước từ khi 
nước chưa nguy”. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội...

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng 
Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, 
liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 
XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hoá”. Triển khai Nghị quyết Trung ương 
6 khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ HƠN NỮA TRONG VIỆC CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ

QUANG CẢNH thực hiện  
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THÀNH CÔNG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO 
CÓ ĐÓNG GÓP CỦA NHCSXH

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng 
năm 2018 được NHNN Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vừa qua. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình 
Huệ và Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương. 

Ban Biên tập Đặc san “Thông tin NHCSXH Việt Nam” xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc và Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH tại Hội nghị này.

NHNN ĐÃ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, HIỆU QUẢ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Xóa đói giảm nghèo của Việt Nam chắc chắn có liên 
quan tới NHCSXH và liên quan rất lớn. Bất cứ nước nào 
cũng vậy, doanh nghiệp và người dân vẫn dựa vào tín 
dụng là chính nên việc tăng trưởng GDP ở mức 6,81% 
năm 2017 có đóng góp của tín dụng ngân hàng nói 
chung. Đặc biệt, con số 53 tỷ USD do trực tiếp NHNN 
chỉ đạo điều hành mua vào đã tạo niềm tin, uy tín của 
Việt Nam cho các nhà đầu tư.

Đánh giá những thành tích nổi bật của ngành Ngân 

hàng năm 2017 tôi nhấn mạnh một số nội dung sau:
Thứ nhất, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ 

động, linh hoạt, hiệu quả, duy trì được sự ổn định thị 
trường tiền tệ, tiếp tục kiểm soát lạm phát 3,53%, thấp 
hơn mục tiêu đề ra, tạo dư địa để Chính phủ điều chỉnh 
giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, tạo điều kiện thuận 
lợi cho chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô khác.

Thứ hai, tổng dư nợ tín dụng đến cuối năm 2017 
ở mức 18,17% - dưới mức dự kiến Chính phủ đặt ra 
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là 22%. Điều đó cho thấy chất lượng tăng trưởng tín 
dụng của chúng ta đã được nâng lên.

Thứ ba, chính sách lãi suất được điều hành hợp lý, 
lãi suất cho vay trong năm qua đã giảm 0,5 - 1% giúp 
doanh nghiệp giảm bớt chi phí vốn.

Thứ tư, cơ cấu tín dụng đã có sự chuyển dịch tích cực, 
vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên tới trên 
80%, tín dụng cho bất động sản, chứng khoán kiểm 
soát tương đối tốt. Với nhiều chương trình tín dụng ưu 
đãi được triển khai tích cực tạo động lực hỗ trợ trực 
tiếp cho các ngành, lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. 
Tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro như chứng khoán, 
bất động sản được kiểm soát chặt chẽ. 

Thứ năm, quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD và 
xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 -2020 được ngành Ngân 
hàng quan tâm triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Sớm 
xây dựng, trình Chính phủ ban hành Đề án cơ cấu lại 
gắn với xử lý nợ xấu và chủ động đề xuất hoàn thiện 
hành lang pháp lý giúp đẩy nhanh quá trình này. Tôi 
đánh giá cao NHNN đã tập trung trình Chính phủ ban 
hành Quyết định 1058 về Đề án cơ cấu lại hệ thống các 
TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; và 
trình Quốc hội thông qua Nghị quyết 42 về thí điểm 
xử lý nợ xấu.

Thứ sáu, công tác cải cách hành chính và cải thiện môi 
trường kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng tiếp tục 
đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, có ý nghĩa thiết 
thực tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và 
người dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng và dịch vụ 
ngân hàng. Nhờ đó, chỉ số “Tiếp cận tín dụng” của Việt 
Nam đã tăng 3 bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN. Năm 

2017 cũng là năm thứ hai liên tiếp NHNN dẫn đầu các 
Bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính.

Thứ bẩy, hệ thống NHTM đã cung cấp an sinh xã hội 
rất kịp thời cho vùng khó khăn. Có những ngân hàng 
làm tới hàng chục trường học, làm hàng trăm ngôi nhà 
cho vùng bão lũ. Ngân hàng đã chia sẻ lợi ích của mình 
cho người nghèo, vùng thiên tai bão lũ. 

Kết quả trên nhiều mặt có sự đóng góp quan trọng 
trực tiếp của hệ thống Ngân hàng trong điều hành 
chính sách tiền tệ, với vai trò vừa là nguồn lực, vừa là 
động lực để phát triển kinh tế - xã hội chung của đất 
nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực, một số vấn đề cần 
được ngành Ngân hàng tiếp tục quan tâm xử lý để đạt 
kết quả tốt hơn, như: Mặc dù chất lượng tín dụng được 
cải thiện đáng kể nhưng chưa chủ động mạnh mẽ theo 
hướng thị trường để góp phần thúc đẩy nhanh hơn 
quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế; Quá trình xử lý nợ 
xấu và tái cơ cấu các TCTD vẫn diễn ra chậm hơn so với 
yêu cầu. Một số TCTD còn thiếu mạnh dạn, thiếu quyết 
tâm trong việc giải quyết hạn chế yếu kém và xác định 
lộ trình, giải pháp thực hiện tái cơ cấu và chiến lược 
phát triển kinh doanh...

Từ những hạn chế tồn tại nếu trên, yêu cầu ngành 
Ngân hàng đi tiên phong trong thực hiện phương 
châm hành động năm 2018 của Chính phủ với 10 chữ: 
“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” 
để hỗ trợ Chính phủ chương trình triển khai kinh tế - 
xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng, nhằm đạt 
được các mục tiêu năm 2018 và cả nhiệm kỳ.

Để đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, 
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TOÀN HỆ THỐNG ĐÃ NỖ LỰC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC
Uỷ viên BCH TW Đảng, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH:

tôi đồng ý với 8 chữ theo đề xuất của NHNN là “Chủ 
động, an toàn, linh hoạt, hiệu quả” và đề nghị ngành 
Ngân hàng thực hiện 6  nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, chính sách tiền tệ, tỷ giá phải tiếp tục được 
điều hành hiệu quả và kết hợp hài hòa với chính sách 
tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để  thực hiện cho 
được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát ở mức thấp và thúc đẩy tăng trưởng trong năm 
2018 cũng như trong trung và dài hạn. Đây là nhiệm vụ 
chính trị tổng quát, xuyên suốt của ngành Ngân hàng 
với vai trò chủ đạo để cùng với các bộ, ngành thực hiện 
cho được mục tiêu chung của Chính phủ.

Quản lý chặt chẽ thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, 
không để xảy ra những biến động bất lợi. Phấn đấu 
tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối nhà nước và cải thiện 
cán cân thanh toán quốc tế. Phát huy vai trò chủ đạo 
của thị trường tiền tệ trong việc duy trì sự ổn định của 
thị trường tài chính, hỗ trợ thúc đẩy thị trường chứng 
khoán, thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Hai là, tín dụng ngân hàng cần tiếp tục phát huy vai 
trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện tích cực 
thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Muốn vậy, tín 
dụng cần tiếp tục được mở rộng hợp lý và tập trung 
vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển và tạo động lực cho 
tăng trưởng. Đồng thời, cần quan tâm phát triển thị 
trường tín dụng tiêu dùng, tài chính vi mô để góp phần 
kích thích sản xuất phát triển. Tiếp tục kiểm soát chặt 
chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ba là, tập trung nguồn lực thực hiện Đề án cơ cấu lại 
hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu. Tạo điều kiện 
thuận lợi cho các TCTD lành mạnh củng cố, nâng cao 
năng lực, hiệu quả hoạt động, phấn đấu Việt Nam có 
một số ngân hàng có quy mô ngang tầm với các ngân 
hàng hàng đầu trong khu vực.

Bốn là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

thanh tra, giám sát của NHNN để phát hiện kịp thời 
và hạn chế tối đa những sai phạm, nhất là những sai 
phạm nghiêm trọng trong hoạt động tiền tệ, ngân 
hàng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với 
hệ thống ngân hàng. Chính vì vậy, các TCTD phải thực 
hiện nâng cấp về vốn, quản trị rủi ro và giám sát tài 
chính cho hệ thống ngân hàng trong nước theo đúng 
tiêu chuẩn quốc tế.

NHNN và các TCTD cần quan tâm đặc biệt đến công 
tác cán bộ và vấn đề rủi ro đạo đức để có biện pháp 
quản lý hữu hiệu, hạn chế tối đa những sai phạm do cố 
ý làm trái gây ra.

Năm là, phát triển, ứng dụng các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng hiện đại để theo kịp xu hướng phát triển 
mới của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đồng thời chú 
trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn để hạn chế 
những rủi ro, tiêu cực, tội phạm từ mặt trái của công 
nghệ số. Tiếp tục triển khai Đề án thanh toán không 
dùng tiền mặt; triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện 
khung phát lý để quản lý, xử lý các loại tài sản ảo, tiền 
điện tử, tiền ảo. Phải có thể chế để quản lý để đảm bảo 
an toàn.

Đẩy mạnh công tác truyền thông và làm tốt công tác 
giáo dục tài chính cộng đồng để nâng cao nhận thức 
và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ tài chính 
ngân hàng an toàn, hiệu quả. 

Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải 
cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh ngiệp, người dân tiếp cận dễ dàng hơn với dịch vụ 
ngân hàng. Tạo điều kiện đầu tư kinh doanh phát triển, 
khuyến khích khởi nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.

Đồng thời cần quan tâm tới phẩm chất cán bộ ngân 
hàng, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ, tăng cường 
xây dựng chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến rõ nét, thực 
chất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. 

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc đã có đánh giá hết sức tích cực, tốt đẹp về hoạt 
động ngân hàng. Những kết quả đạt được trong năm 
qua có sự đóng góp, nỗ lực vượt bậc của các đơn vị 
chức năng của NHNN và toàn bộ hệ thống các TCTD.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN tôi 
xin biểu dương và bày tỏ sự cảm ơn toàn hệ thống 
chúng ta đã sự nỗ lực để đạt được những kết quả 
tích cực như vậy.

Nguyên nhân của sự thành công trong điều hành 
chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng là được 
thực hiện trong một môi trường vĩ mô ổn định an 
toàn và lành mạnh, trên nền tảng chính sách nhất 
quán trong phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.
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Đặc biệt, trong điều hành của Chính phủ, từ năm 

2016 - 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
được xây dựng, thảo luận rất chi tiết và luôn thể 
hiện sự nhất quán của Chính phủ trong chỉ đạo điều 
hành. Đồng thời, trong quá trình điều hành, Chính 
phủ cũng rất linh hoạt trước những vấn đề phát sinh 
tác động từ quốc tế và khu vực.

Ngành ngân hàng giữ được lạm phát, khi duy trì 
biên độ lạm phát cơ bản từ 1,4 - 1,6% liên tục trong 
giai đoạn 2016 và 2017 và kết thúc năm 2017 lạm 
phát cơ bản ở mức 1,41%. Lưu ý là kết quả lạm phát 
cơ bản này được thực hiện trong bối cảnh áp lực 
tăng giá là vẫn còn nhiều, tâm lý kỳ vọng lạm phát 
còn rất nặng nề. Và chỉ có sự nhất quán trong điều 
hành của NHTW đã giữ được kỳ vọng đó.

Thành công của kiểm soát lạm phát cũng được 
thực hiện trong bối cảnh rất khác biệt, khi năm 2016 
và 2017 chúng ta đã mua vào khoảng 22 tỷ USD. Đưa 
ra lượng tiền đồng Việt Nam cực kỳ lớn nhưng chúng 
ta đã dùng những công cụ chính sách tiền tệ rất linh 
hoạt để điều tiết, giữ ổn định thanh khoản không 
chỉ với đồng Việt Nam mà không gây áp lực lên thị 
trường ngoại tệ. Chúng ta phân tích như vậy để thấy 
được sự linh hoạt, chủ động trong điều hành chính 
khi sử dụng các công cụ kết hợp cả trên thị trường 
ngoại tệ và thị trường đồng Việt Nam.

Trong năm qua chúng ta đã giữ được ổn định 
mặt bằng lãi  suất và giảm được mặt bằng lãi  suất 
cho vay một cách thực chất trong bối cảnh chưa 
giảm trần lãi  suất huy động. Điều đó có nghĩa 
rằng, hệ thống ngân hàng rất trách nhiệm với 
người gửi tiền. 

Chúng ta cũng nâng tổng dự trữ ngoại hối Nhà 
nước lên con số 53,5 tỷ USD. Điều hành tỷ giá và thị 
trường ngoại tệ, có thể nói năm 2017 là năm thành 
công vượt bậc. Nhưng phải lưu ý rằng chúng ta kết 
hợp đồng bộ các công cụ chính sách chứ không phải 
chỉ mỗi cơ chế tỷ giá trung tâm.

Về con số tăng trưởng tín dụng năm 2017 là 
18,17%, cho thấy tăng trưởng tín dụng đã đi kèm với 
chất lượng và chuyển dịch cơ cấu, góp phần thiết 
thực cho tăng trưởng kinh tế. Điều đó cũng nói nên 
rằng, nếu tín dụng đi đúng vào lĩnh vực sản xuất 
thực chất sẽ đóng góp rất thiết thực vào chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. 

Để đạt được các mục tiêu đặt ra cho năm 2018, tôi 
yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tập trung quán 
triệt và triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, 
giải pháp. 

Thứ nhất, về điều hành và thực thi chính sách tiền 
tệ, tín dụng, ngoại hối, các đơn vị tham mưu thuộc 
NHNN phải bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để 
chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ 
chính sách tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD 
nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, ổn định 

mặt bằng lãi suất, tỷ giá, tạo điều kiện phấn đấu giảm 
lãi suất cho vay.

Thứ hai, phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng 
tín dụng và chất lượng tín dụng của toàn hệ thống 
cũng như từng TCTD. NHNN sẽ phát huy rất mạnh 
công cụ giám sát từ xa để kiểm soát chặt chẽ, do đó 
các TCTD phải chú trọng đưa tín dụng vào đúng lĩnh 
vực, đặc biệt là lĩnh vực SXKD. 

Thứ ba, yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN khẩn trương 
ban hành các Thông tư, đặc biệt là các Thông tư hướng 
dẫn Luật các TCTD có hiệu lực từ ngày 15/1/2018, để 
áp dụng các chuẩn mực, quy định minh bạch, công 
khai trong hoạt động ngân hàng phù hợp với thông 
lệ quốc tế. 

Thứ tư, về công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD 
và xử lý nợ xấu, đề nghị, Cơ quan Thanh tra, giám 
sát ngân hàng (CQTTGSNH) và các đơn vị chức năng 
thuộc NHNN theo dõi chặt chẽ tiến độ và kết quả thực 
hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử 
lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”, đặc biệt tiến độ xử lý 
nợ xấu, gắn với đó là việc triển khai Nghị quyết số 42 
của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu.

Thứ năm, toàn Ngành quan tâm hơn nữa tới lĩnh 
vực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; Hoàn 
thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thanh toán; 
Đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử, 
thanh toán thẻ. 

Phải rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp 
luật về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin liên quan 
tới thanh toán điện tử, thanh toán thẻ, ứng dụng 
công nghệ, thực trạng hoạt động trong lĩnh vực ngân 
hàng để có các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn 
trong hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán. 

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ,rà 
soát, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung, ban hành mới văn 
bản quy phạm pháp luật về tiền điện tử; phối hợp 
các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ trong quản 
lý các hoạt động liên quan tới các loại tài sản ảo, tiền 
ảo ở Việt Nam.

Thứ sáu, triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị 
quyết số 35/NQ-CP về cải cách hành chính, góp phần 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Các đơn vị thuộc NHNN và các 
đơn vị chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong 
quan hệ giữa NHNN và các TCTD, giữa TCTD với DN để 
đảm bảo hiện đại hoá quy trình, rút ngắn thời gian xử 
lý và tiết kiệm chi phí. 

Thứ bẩy, đối với công tác truyền thông và công tác 
Quốc hội, không chỉ NHNN, các chi nhánh NHNN mà 
bản thân các TCTD phải ý thức được vấn đề này để 
hình ảnh của từng TCTD, của hệ thống ngân hàng với 
công chúng, người dân, DN được cải thiện tốt hơn, 
nâng cao sự tin cậy của của hệ thống ngân hàng đối 
với người dân.

THANH TRÚC lược ghi
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TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH 
TẠO XUNG LỰC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 diễn ra tại Hà Nội, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho NHCSXH

“Vấn đề xoá đói, giảm nghèo mang đậm tính nhân văn, thể hiện bản chất lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền đối 
với dân tộc. Cho nên chúng ta phải đặt vấn đề huy động rất nhiều nguồn lực để làm công việc quan trọng này cho người 
dân được hưởng lợi tốt nhất” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực 
hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 - “Việc triển khai thành công với kết quả quan trọng từ chương 
trình tín dụng chính sách xã hội trong 15 năm qua của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thêm một lần nữa thực 
chứng chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước...”

Khi chính sách là tiếng lòng của dân
Chưa kịp chia sẻ về những kinh 

nghiệm thoát nghèo của mình nhờ sử 
dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, bà 
Phạm Thị Thọ ở xã Đông Sơn, thành phố 
Tam Điệp (Ninh Bình) đã bật khóc trước 
bục phát biểu của Hội nghị. Những kỷ 
niệm một thời khốn khó ùa về. Hơn 
10 năm rau cháo nuôi nhau qua ngày 
trong căn nhà lá tạm bợ sau khi thực thi 
chính sách di dân về thôn 4A, xã Đông 
Sơn năm 1997, niềm vui nhờ có nguồn 
vốn chính sách đến trường cao đẳng 
năm 2008 của con trai đầu chưa được 

bao lâu thì chồng bà bị tai nạn qua đời. 
Gánh nặng gia đình với 3 đứa con đang 
tuổi ăn, tuổi học dồn lên đôi vai bà. Tần 
tảo sớm hôm, đi chợ, rồi chăn nuôi, bà 
muốn phát triển kinh tế thêm nhưng 
cái khó nhất vẫn là vốn không có. Chính 
vì vậy, khi vay được 30 triệu đồng hộ 
nghèo vào năm 2012 của NHCSXH đã 
giúp bà có sức bật mới trong phát triển 
kinh tế. 2 con bò giống sinh sản, 5 con 
lợn nái và hơn chục con gà đẻ trứng mà 
bà đầu tư đã có lãi 16 triệu đồng năm 
đầu tiên. Nguồn thu này bà tiếp tục mở 
rộng thêm khu chăn nuôi xây một ngôi 

nhà mới tuy không bề thế nhưng đủ 
chỗ ăn ở, học tập.

Năm 2015, bà hoàn trả toàn bộ món 
nợ vốn vay hộ nghèo, nhưng đứng 
trước nguy cơ có thể tái nghèo bất cứ 
lúc nào, bà nung nấu ý chí quyết tâm 
thoát nghèo bền vững. Sau nhiều 
ngày tìm hiểu thị trường bà quyết định 
đầu tư thêm vào kinh doanh chè khô, 
thương hiệu chè Đông Sơn. Bán đi một 
cặp bò sinh sản được 40 triệu đồng 
và vay thêm vốn chương trình hộ mới 
thoát nghèo với số tiền 50 triệu đồng 
để đầu tư mở cửa hàng kinh doanh chè 
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khô và mua chè thành phẩm 
của các hộ gia đình trong xã 
về chế biến và đóng gói bán 
tại nhà. Thương hiệu chè 
Đông Sơn giờ đã lan rộng ra 
không chỉ ở thị trường Tam 
Điệp mà còn ở cả Ninh Bình, 
Hà Nội, Lạng Sơn.

Cuộc sống của bà thêm 
đong đầy cả vật chất và tinh 
thần khi hai đứa con sau tiếp 
bước anh trai vào đại học 
với trợ lực từ nguồn vốn vay 
HSSV và hiện các con của bà 
đã tốt nghiệp ra trường có 
việc làm ổn định, một cháu 
làm tại Công ty kỹ thuật số 
thuộc FPT Ninh Bình, còn 
một cháu làm ở Công ty tư 
vấn trắc địa mỏ địa chất Hà 
Nội, các cháu đã phụ giúp 
mẹ tiếp tục nuôi em ăn học 
và tích luỹ trả nợ cho ngân hàng. Món 
vay HSSV đầu tiên bà đã trả đủ.

“Trong nhiều việc của nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, xoá đói, giảm 
nghèo bền vững cho người dân nhất 
là các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng 
cao và vùng đồng bào DTTS rất quan 
trọng. Đây chính là chỉ tiêu quan trọng 
không những Liên Hợp quốc quan tâm 
mà trong tất cả các kỳ Đại hội Đảng 
toàn quốc, Đảng ta đều xác định là hết 
sức cần thiết và là một chủ trương quan 
trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng bởi vậy, những bức tranh gia 
đình đổi đời cả về chất lượng đời sống 
đến tương lai của con cái như gia đình 
bà Thọ không phải là hãn hữu. Dòng vốn 
tín dụng chính sách đã hòa mình vào 
công cuộc giảm nghèo, góp phần bình 
đẳng giới và đang trở thành động lực 
xây dựng nông thôn mới và cũng như 
những động năng mới cho nền kinh tế.

Ví như, cho vay HSSV có hoàn cảnh 
khó khăn, triển khai hơn 20 năm nay, 
(từ tháng 3/1998), đặc biệt là 10 năm trở 
lại đây với sự vào cuộc của NHCSXH và 
việc mở rộng đối tượng thụ hưởng sát 
với thực tế đời sống chương trình đã cho 
trên 3,5 triệu lượt HSSV được vay vốn ưu 
đãi để chi phí học tập. Chương trình đã 
góp phần thực hiện công bằng xã hội, 
đảm bảo không để HSSV nào phải bỏ 
học vì lý do không có khả năng đóng 

học phí và trang trải các nhu cầu sinh 
hoạt tối thiểu, góp phần vào sự nghiệp 
đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao 
cho đất nước.

Chia sẻ để thấy chính sách tín dụng 
được phổ cập và sâu rộng đến các vùng 
miền như thế nào, Thủ tướng Chính phủ 
kể lại câu chuyện hồi đầu năm 2017 lên 
công tác tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm 
(Cao Bằng). Vì xa xôi và hẻo lánh này nên 
ít có người đến... Thế nhưng lên đó một 
trong những điển hình mà xã báo cáo 
đó chính là người dân đã được vay vốn 
ưu đãi tại NHCSXH cũng như tác dụng 
của dòng vốn tín dụng chính sách xã hội 
trong đời sống.

Với 98% là đồng bào DTTS, chủ yếu 
là người Mông. Tổng số hộ nghèo, hộ 
cận nghèo đến cuối năm 2016 theo 
chuẩn nghèo mới là 8.181 hộ, chiếm 
tỷ lệ 76,6%. Thế nhưng Bảo Lâm sẽ còn 
khó khăn hơn nữa nếu như không có 
các chính sách tín dụng ưu đãi. 15 năm 
qua, vốn tín dụng chính sách đã đến với 
27.691 lượt hộ trên tổng dân số huyện 
58.787 người dân, với doanh số là trên 
456 tỷ đồng. Điều này cho thấy, dòng 
vốn ngân hàng đã đến với các hộ dân 
không chỉ một nguồn và một lần, góp 
phần vào giảm 2.361 hộ nghèo, thực 
hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

tại huyện.
Nhìn lại hành trình 15 năm thực hiện 

Nghị định 78 của Chính phủ, mật độ các 
chương trình tín dụng ngày một dày, phủ 
rộng và sâu hơn đến các đối tượng “yếu 
thế” trong xã hội. Từ 3 chương trình tín 
dụng nhận bàn giao, đến nay tín dụng 
chính sách xã hội đã và đang triển khai 
thực hiện 20 chương trình cùng một số 
chương trình, dự án do các địa phương, 
các tổ chức và cá nhân trong và ngoài 
nước uỷ thác cho NHCSXH thực hiện.

Với doanh số cho vay hơn 433 nghìn 
tỷ đồng trong 15 năm qua, nguồn vốn 
tín dụng chính sách đã đến với trên 31,8 
triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác góp phần giúp trên 
4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 
tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động, 
xây dựng trên 9,9 triệu công trình cung 
cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở 
nông thôn; gần 105 ngàn căn nhà cho 
hộ gia đình vượt lũ vùng ĐBSCL, gần 528 
ngàn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ 
gia đình chính sách, trên 11 nghìn căn 
nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực miền 
Trung... Tổng dư nợ các chương trình tín 
dụng chính sách xã hội đến thời điểm 
tổng kết đạt trên 169 nghìn tỷ đồng, với 
trên 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách còn dư nợ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm 
tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017
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“Những số liệu đó rất có ý nghĩa trong 
công cuộc xoá đói, giảm nghèo ở Việt 
Nam. Chính việc tiếp cận vốn, giải quyết 
việc làm tăng thu nhập, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ toàn diện tại các vùng 
nghèo, vùng đồng bào DTTS của chúng 
ta, đó là kênh quan trọng - Thủ tướng 
nhấn mạnh - Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 
tỷ lệ 0,81% - con số rất thấp, là một thành 
công trong quản lý, nói lên chất lượng 
tín dụng cũng như cán bộ làm tín dụng 
của NHCSXH ở cơ sở và địa phương tận 
tâm, tận lực tận tụy về vấn đề này”.

Khi cả hệ thống chính trị đồng lòng 
vào cuộc 

Việc công khai tín dụng chính sách 
và sự tham gia của 4 tổ chức hội, đoàn 
thể với vai trò vừa là người giám sát xã 
hội, vừa là người được ủy thác một số 
công đoạn trong quy trình nghiệp vụ 
tín dụng chính sách kết hợp với sự phân 
công của NHCSXH là một thành công 
rất quan trọng. Đây cũng là một nguồn 
lực quan trọng thực hiện tín dụng 
chính sách và là cầu nối để biết được 
quần chúng đang suy nghĩ gì trong 
việc sử dụng nguồn lực cũng như nhu 
cầu nguồn lực, tinh thần tư tưởng của 
họ với Đảng, Nhà nước, với đoàn thể 
chính trị của chúng ta”. Từ thực chứng ở 
Lý Bôn, Thủ tướng Chính phủ đánh giá 
cao việc NHCSXH phối hợp cùng các tổ 
chức chính trị - xã hội ở cơ sở là phương 
thức quản lý vốn tín dụng chính sách 
đặc thù, phù hợp với cấu trúc chính trị 
của Việt Nam và là giải pháp sáng tạo 
thiết thực.

Nhìn lại hành trình 15 năm qua, 
NHCSXH không chỉ là đơn vị thực thi 
các chương trính tín dụng chính sách 
xã hội của Chính phủ mà trở thành cầu 
nối xây dựng chính sách, huy động các 
nguồn lực vào công cuộc xóa đói, giảm 
nghèo. Thống đốc NHNN kiêm Chủ 
tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng cho 
biết: “Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà 
nước về tiền tệ, ngân hàng, đồng thời, 
Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT, 
một Phó Thống đốc là thành viên HĐQT 
của NHCSXH, trong thời gian qua, Ban 
Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, các 
đơn vị chức năng của NHNN cũng như 
các NHTM Nhà nước đã dành sự quan 
tâm đặc biệt và tạo điều kiện tối đa 
cho NHCSXH trong việc ban hành các 

cơ chế, chính sách có liên quan và đảm 
bảo nguồn vốn cho vay, giúp NHCSXH 
thực hiện tốt các chương trình tín dụng 
chính sách xã hội”.

NHCSXH tập trung khai thác tốt các 
nguồn vốn từ thị trường được ngân 
sách Nhà nước cấp bù lãi suất, cấp vốn 
thực hiện các chương trình tín dụng 
chính sách, vốn tiền gửi từ các tổ chức, 
cá nhân, vốn từ Trái phiếu Chính phủ 
bảo lãnh, nguồn từ ngân sách các địa 
phương, các chủ đầu tư trong, ngoài 
nước quan tâm chuyển vốn uỷ thác. 
Việc nhận tiền gửi từ người nghèo đã 
tạo thói quen tích luỹ và hỗ trợ người 

nghèo từng bước tiếp cận với tín dụng 
ngân hàng. 

“Đây là một sáng kiến của NHCSXH, 
cũng là biểu hiện trách nhiệm của việc 
huy động các nguồn lực hợp pháp uỷ 
thác từ địa phương”, Thủ tướng nói.

Đặc biệt, kể từ khi Ban Bí thư Trung 
ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40 về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với tín dụng chính sách xã hội, đã tạo 
cho tín dụng chính sách xã hội một 
luồng sinh khí mới với sự tham gia chỉ 
đạo xuyên suốt của cấp ủy Đảng trong 
công tác giảm nghèo. Nguồn lực cho tín 
dụng vì thế không chỉ có thêm động lực 
thực thi mà cả về nguồn vốn. 

Ví như Hà Nội, sau khi thực hiện Chỉ thị 

số 40 đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác 
qua NHCSXH thành phố Hà Nội để cho 
vay hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách trên địa bàn là 615 tỷ đồng, trong 
đó ngân sách thành phố bổ sung 508 
tỷ đồng và ngân sách các quận, huyện, 
thị xã bổ sung 107 tỷ đồng và đưa tổng 
ngân sách ủy thác của thành phố qua 
NHCSXH lên 1.685 tỷ đồng với 3 chương 
trình tín dụng ưu đãi, chiếm tỷ trọng 
27% trên tổng dư nợ.

Những nỗ lực này đã đưa tổng nguồn 
vốn của toàn hệ thống NHCSXH đến 
thời điểm tổng kết 15 năm tín dụng 
chính sách xã hội đạt trên 179 nghìn tỷ 

đồng, gấp hơn 25 lần so với khi thành 
lập. Trong đó: Ngân sách Nhà nước cấp 
vốn điều lệ và cấp vốn thực hiện các 
chương trình tín dụng đạt trêm 27,7 
nghìn tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng nguồn 
vốn; NHCSXH huy động trên thị trường, 
vay NHNN, nhận tiền gửi 2% của các tổ 
chức tín dụng Nhà nước và phát hành 
trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 
trên 129,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 72,5%/
tổng nguồn vốn. Nguồn vốn địa phương 
ủy thác cho vay đạt 8.485 tỷ đồng, chiếm 
4,7% tổng nguồn vốn.

Cơ cấu nguồn vốn thực hiện tín dụng 
chính sách hiện nay chuyển biến theo 
hướng tăng nguồn vốn NHCSXH tự huy 
động, giảm dần tỷ lệ vốn cấp từ ngân 

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị  
tổng kết 15 năm tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017
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sách Nhà nước, thể hiện rõ chủ trương 
“đa dạng hóa nguồn lực” với phương 
châm “Nhà nước, doanh nghiệp và 
nhân dân cùng làm”. Nhờ đó, mặc dù 
có những thời điểm khó khăn nhưng 
nguồn vốn tín dụng chính sách thời 
gian qua đã cơ bản đáp ứng kịp thời 
nhu cầu vay vốn của người nghèo và 
các đối tượng chính 
sách khác. Tín dụng 
chính sách xã hội 
được thực hiện 
thông qua NHCSXH 
đã góp phần ngăn 
chặn tệ cho vay 
nặng lãi ở khu vực 
nông thôn, là một 
công cụ kinh tế thực 
hiện vai trò điều 
tiết của Nhà nước 
trong nền kinh tế 
thị trường đến với 
những đối tượng 
dễ bị tổn thương và 
là một trong những 
đòn bẩy kinh tế kích 
thích người nghèo 
và các đối tượng 
chính sách xã hội 
khác có điều kiện 
phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, 
tự vươn lên khẳng định vị thế của mình 
trong xã hội, góp phần xây dựng nông 
thôn mới, xây dựng xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh.

Cần tập trung và đa dạng hóa các 
nguồn lực 

“Có thể nói sự thành công trong 15 
năm thực hiện tín dụng chính sách 
xã hội như thế là tốt, tương đối toàn 
vẹn và phấn khởi”, Thủ tướng đánh giá 
và cũng đặt ra những thách thức cho 
công tác giảm nghèo bền vững cũng 
như hoạt động của NHCSXH trong giai 
đoạn mới. “Nếu chúng ta để người dân 
nghèo quá, khó khăn quá, chênh lệch 
mức sống lớn quá thì sự nghiệp CNH 
- HĐH của Việt Nam trước sự lãnh đạo 
của Đảng ta không thành công, hoặc 
chưa thành công”, Thủ tướng nói.

Hiện nay Việt Nam còn đến 1,9 triệu 
hộ nghèo và 1,3 triệu hộ cận nghèo, 
nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao 
vùng thiên tai. Và sự nghiệp xoá đói, 
giảm nghèo và càng về cuối càng khó 

hơn khi một năm chúng ta đạt mục 
tiêu giảm từ 1% - 1,5% bình quân, đối 
với các huyện vùng sâu, vùng cao ít 
nhất 4%/năm. “Trong bối cảnh như 
vậy, nhất là những vùng đặc biệt khó 
khăn tín dụng chính sách có ý nghĩa 
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 
hội và đặc biệt là một kênh tạo thêm 
xung lực cho công cuộc giảm nghèo 

bền vững, đảm bảo công bằng bình 
đẳng trong xã hội”, Thủ tướng nói.

Chính vì vậy, tín dụng chính sách 
hay cán bộ làm tín dụng, hay hệ thống 
làm tín dụng chính sách nhất thiết 
phải gần dân, sát dân, phải nắm bắt 
tâm tư nguyện vọng của người dân để 
đáp ứng tốt hơn, phù hợp nhu cầu của 
người vay vốn.

Để thực thi tốt hơn nhiệm vụ Đảng, 
Nhà nước giao phó, vấn đề nâng cao 
chất lượng hoạt động của hệ thống 
đã được NHCSXH coi là một trọng tâm 
trong gian đoạn tới. Tuy nhiên, giải bài 
toán nguồn lực tài chính vẫn là một 
điểm tựa quan trọng trong việc thực 
thi tín dụng chính sách. Điều này có thể 
nhìn thấy rõ trong những mục tiêu mà 
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết 
Thắng cho biết: “Đảm bảo hộ nghèo, 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các 
đối tượng chính sách khác có nhu cầu 
và đủ điều kiện đều được vay vốn các 
chương trình tín dụng chính sách và 
tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung 

cấp. Dư nợ tăng trưởng bình quân hằng 
năm đạt khoảng 10%. Nguồn vốn ngân 
sách địa phương bổ sung hàng năm 
tăng bình quân trên 20%...”.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà 
nước về tiền tệ ngân hàng, Thống đốc 
NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH 
Lê Minh Hưng cho biết, NHNN sẽ tiếp 

tục phối hợp với các Bộ, 
ngành, địa phương và 
các tổ chức chính trị - 
xã hội chỉ đạo NHCSXH, 
các đơn vị chức năng 
của NHNN và các NHTM 
Nhà nước triển khai có 
hiệu quả một số nhiệm 
vụ trọng tâm. Như củng 
cố và hoàn thiện thêm 
một bước phương thức 
quản lý vốn tín dụng 
chính sách và mô hình 
tổ chức thực hiện tín 
dụng chính sách. NHNN 
cũng sẽ hướng tới hoàn 
thiện các cơ chế chính 
sách, tạo hành lang 
pháp lý thuận lợi hơn 
cho NHCSXH hoạt động 

an toàn, hiệu quả. Chỉ 
đạo các NHTM Nhà nước 

thường xuyên duy trì số dư tiền gửi tại 
NHCSXH. Hỗ trợ NHCSXH tìm kiếm các 
nguồn vốn để bổ sung nguồn vốn cho 
vay, nhất là các nguồn vốn ủy thác từ 
các tổ chức quốc tế, nguồn vốn của các 
địa phương dành cho công tác xóa đói, 
giảm nghèo, tạo việc làm...

Trao tặng phần thưởng cao quý nhất 
- Huân chương Lao động hạng Nhất 
của Đảng, Nhà nước đúng vào dịp 
tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng 
chính sách xã hội, Thủ tướng nhắn nhủ 
NHCSXH có nhiệm vụ nặng nề nhưng 
vẻ vang vì trực tiếp đóng góp trong 
công cuộc xoá đói, giảm nghèo và an 
sinh xã hội của nước ta. “Chúng tôi 
mong rằng NHCSXH phát huy những 
thành công, những kinh nghiệm trong 
15 năm qua để tiếp tục xây dựng phát 
triển xứng với niềm tin yêu, mong mỏi 
của nhân dân trong sự nghiệp quan 
trọng này. Tôi tin rằng NHCSXH sẽ 
xứng đáng với niềm tin đó”, Thủ tướng 
phát biểu.

VIỆT HẢI thực hiện 

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trình bày báo cáo tại Hội nghị  
tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017
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“ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI”

NHCSXH cần tiếp tục phát triển theo hướng ổn 
định, bền vững, hỗ trợ người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo, 
góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm 
nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. 
Đội ngũ cán bộ làm tín dụng chính sách nhất thiết 
phải gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của người dân để đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
của người vay vốn.

Các Bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động 
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 và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai 
thực hiện Chỉ thị; kịp thời chủ động xem xét, giải 
quyết các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả 
hoạt động, tạo điều kiện cho NHCSXH phát triển ổn 
định và bền vững.

Các Bộ, ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất các 
giải pháp tăng cường nguồn lực, đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của tín dụng chính sách xã hội. Cụ 
thể, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao có các giải pháp tăng cường nguồn 
lực cho NHCSXH để đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng 
chính sách: Bố trí cấp đủ vốn điều lệ theo quy định, 
vốn đầu tư trung hạn, vốn ngân sách Nhà nước để 
thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã 
hội, vốn vay dài hạn, lãi suất thấp, vốn trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh... để đảm bảo nguồn vốn 
cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách.

Các Bộ, ngành, NHCSXH thường xuyên nghiên 
cứu kiến nghị từ các địa phương và tình hình thực 
tế để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh 
chính sách tín dụng, đối tượng, mức cho vay... đảm 
bảo phù hợp với thực tế, khả năng của ngân sách 
Nhà nước, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn tín dụng 
của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Để thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nguồn vốn 
tín dụng chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề 
nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức 
chính trị - xã hội, hội, hiệp hội, tổ chức phi Chính 
phủ trong và ngoài nước ủy thác vốn, đóng góp 
vốn tự nguyện không hoàn lại thông qua NHCSXH 
để chung tay tạo lập nguồn vốn cho người nghèo 
và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi phục vụ 
sản xuất, kinh doanh, tạo lập đời sống.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp 
tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của tín 
dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục 
tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây 
dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của 
địa phương một cách bền vững, trong đó tiếp tục 
quan tâm bố trí vốn ủy thác sang NHCSXH để cho 
vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên 
địa bàn, đặc biệt là những địa phương chưa bố trí 
vốn ủy thác tương xứng với tiềm năng kinh tế của 
địa phương.

Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa 
điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm 
nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH; thường 
xuyên rà soát, thống kê, xác nhận đúng các đối 
tượng thuộc diện được thụ hưởng tín dụng chính 
sách, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và các đối tượng chính sách khác được vay vốn kịp 
thời; chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến nông, 
khuyến công, khuyến ngư, tìm kiếm thị trường tiêu 
thụ sản phẩm; định hướng sản xuất cây trồng, vật 
nuôi giúp người nghèo và các đối tượng chính sách 
sử dụng vốn vay hiệu quả, thoát nghèo bền vững.

Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn nữa 
những công việc đã được NHCSXH ủy thác, bảo đảm 
việc cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng; giúp 
người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng 
vốn đúng mục đích, có hiệu quả, cải thiện được đời 
sống và có nguồn trả nợ.

Các Bộ, ngành, NHCSXH nghiên cứu, có giải pháp 
tín dụng chú trọng hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là đối 
với phụ nữ và thanh niên ở khu vực nông thôn, hỗ 
trợ hình thành chuỗi liên kết, chuỗi sản xuất - tiêu 
thụ, ứng dụng khoa học, công nghệ, cải thiện năng 
lực sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người 
dân.

NHCSXH phát huy những thành công, kinh 
nghiệm đã đạt được, tiếp tục đồng hành, nắm bắt 
kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân; không 
ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín 
dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cho 
vay, thu nợ, bảo đảm giảm thiểu rủi ro; chú trọng 
đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, 
phát huy tốt vai trò nhận ủy thác của các tổ chức 
chính trị - xã hội.

(Nguồn: Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 07/11/2017 
của VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính 
phủ tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng 
chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017).
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“ĐIỂM SÁNG” ĐẾN VỚI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
Tính nhân văn ,  th iế t  thực , 

h iệu  quả ,  sức  lan  tỏa  mạnh 
mẽ của t ín  dụng chính  sách 
là  một  “Điểm sáng”  t rong 
hệ  thống các  chính  sách 
g iảm nghèo ở  Việ t  Nam mà 
các ĐBQH đánh g iá .  Và  từ 
đây,  nh iều  cách làm hay, 
nh iều  sáng k iến  được đưa 
ra ,  lô i  cuốn các  tổ  chức 
chính  t r ị  -  xã  hội  ở  cơ  sở 
tham gia  sâu  sá t ,  mang lạ i 
h iệu  quả  th iế t  thực  cho  hộ 
nghèo,  hộ  cận  nghèo.

BƯỚC ĐỘT PHÁ GIẢM NGHÈO
Từ những bước đi ban đầu, 

NHCSXH đã vươn lên với những 
thành tựu đáng ghi nhận. Trong 15 
năm qua đã có hơn 31,8 triệu lượt 
người nghèo và các đối tượng chính 
sách được vay vốn từ NHCSXH với 
tổng doanh số cho vay trên 433 
ngàn tỷ đồng, góp phần giúp cho 
4,5 triệu hộ vượt ngưỡng nghèo và 
tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao 
động, trong đó trên 110 ngàn lao 
động đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài; giúp trên 3,5 triệu HSSV có 
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn 
để học tập; gần 105 ngàn nhà vượt 
lũ cho bà con ở vùng ĐBSCL... Đóng 
góp này thực sự là bước đột phá 
giảm nghèo.

Còn tại vùng Tây Nam Bộ, chất 
lượng tín dụng trong những năm 
trước tạm gọi là “Vùng trũng”. Nhưng 
sau một thời gian triển khai, chất 
lượng đã được nâng lên. 12/13 tỉnh, 
thành phố xây dựng Đề án củng cố, 
nâng cao chất lượng tín dụng trong 
5 năm qua, đến nay chỉ còn 2 tỉnh 
còn khó khăn, 10 tỉnh đã hòa nhập 
bình quân chung cả nước. NHCSXH 
tập trung vào 8 chương trình trọng 
điểm: Tỷ trọng cho vay hộ nghèo ở 
Tây Nam Bộ là 17% so với tổng dư 
nợ khu vực; cho vay HSSV chiếm tỷ 

trọng 15,7%; cho vay nước sạch và 

vệ sinh môi trường nông thôn chiếm 
17%; cho vay hộ thoát nghèo 13% và 
cho vay giải quyết việc làm là 4,2%,...

Đóng góp đột phá đến từ cách 
làm đột phá với sự tham gia của hệ 
thống chính quyền cơ sở và từ sự vận 
hành chính sách. Theo Phó Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm 
Văn Hòa, hằng năm địa phương trích 
một phần ngân sách địa phương 
khoảng 20 tỷ đồng chuyển sang 
NHCSXH để cho vay đối tượng trên 
địa bàn. “Tại Cần Thơ hiện nay là 120 
tỷ đồng. Đây là một sự phấn đấu rất 
lớn”, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần 
Thơ Nguyễn Thanh Xuân cho hay.

KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI KẾT 
QUẢ BAN ĐẦU

Dù có đánh giá tích cực đến đâu về 
tín dụng chính sách xã hội, các ĐBQH 
đều cho rằng, giảm nghèo không thể 
bằng lòng với thành tựu 15 năm qua. 
Người nghèo, đối tượng cận nghèo 
còn diện rộng. Chúng ta cũng cần 
nhìn nhận mức thu nhập, đời sống 
người dân so với các nước xung 
quanh còn thấp.

Vùng Tây Nam Bộ có thế mạnh rất 
rõ về sản xuất nông nghiệp, phát triển 
kinh tế biển, khai thác và nuôi trồng 
thủy sản... Tuy nhiên, đây cũng là khu 
vực có rất nhiều khó khăn do địa hình 
bị chia cắt bởi kênh rạch và thường 
xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của 

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp 
Phạm Văn Hòa

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ 
Nguyễn Thanh Xuân
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biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán và 
xâm ngập mặn. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận 
nghèo vẫn còn rất cao. Giai đoạn 2016 
- 2020 còn khoảng 15% hộ nghèo, 
diện tái nghèo cũng còn thách thức, 
nguy cơ tái nghèo khá lớn. Vì vậy, theo 
Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp, chúng 
ta cần cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo để  giải quyết căn cơ, khép kín một 
đường đi, ta sẽ giảm thiểu tỷ lệ tái nghèo 
mà trước đây là “cứ 3 ra, 1 vào”.

CHÍNH SÁCH HỢP LÒNG DÂN, 
NHƯNG NGUỒN LỰC LẠI HẠN 
CHẾ

Việc Chính phủ thành lập 
NHCSXH như một công cụ 
kinh tế thực hiện vai trò 
điều tiết của Nhà nước 
trong nền kinh tế thị 
trường đối với các 
đối tượng dễ bị tổn 
thương và là đòn 
bẩy kinh tế kích 
thích người nghèo 
và các đối tượng 
chính sách xã hội 
khác có điều kiện 
phát triển sản xuất, 
tự vươn lên trong 
cuộc sống. Tuy nhiên, 
NHCSXH cũng đang 
đứng trước những 
thách thức về việc vốn 
điều lệ. Việc bố trí vốn đầu 
tư công, trung hạn giai đoạn 
2016 - 2020; cơ cấu nguồn vốn 
chưa thực sự phù hợp... Tại sao 
ý nghĩa xã hội rất rõ ràng, hiệu quả 
kinh tế - xã hội thiết thực mà lại khó khăn 
về nguồn vốn cho vay?

Theo Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp, 
một điểm đáng chú ý là NHCSXH cho vay 
chủ yếu trung, dài hạn nhưng huy động 
nguồn vốn thì ngắn hạn. Đây là một bài 
toán khó khi cân đối nguồn vốn. “Với thế 
mạnh có mạng lưới tận cơ sở, tuyến xã, 
nên chúng tôi đã chuyển sang huy động 
nguồn vốn ở nông thôn tại Điểm giao dịch 
xã, tập trung để huy động vốn ổn định 
hơn, tận dụng mạng lưới ở tuyến xã. Tuy 
nhiên, để thay đổi được cơ cấu nguồn vốn, 
kể cả phát hành trái phiếu Chính phủ thì 
không phải lúc nào cũng thuận lợi vì còn 
liên quan đến nợ công...”, Phó Tổng Giám 
đốc Võ Minh Hiệp thông tin.

“Chúng ta có nhiều cách để tăng cường 
nguồn vốn”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài 
chính và ngân sách của Quốc hội Nguyễn 
Hữu Quang cho hay. Hiện nay, cơ cấu vốn 
của NHCSXH là 82% vẫn phụ thuộc vào 
các chính sách của Nhà nước. Nguồn vốn 
tự huy động chiếm một tỷ trọng rất khiêm 
tốn. Với kết quả tích cực như vậy, nợ quá 
hạn thấp, có thể nghĩ đến giải 
p h á p 

huy động từ các nguồn lực khác tăng lên 
18%.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn 
đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi, để tăng 
nguồn vốn cũng như hiệu quả tín dụng 
chính sách cần 5 giải pháp cơ bản. Thứ 
nhất, phải tăng cường công tác giám sát, 
kiểm tra của các cơ quan dân cử bao gồm 
cả ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đối với 
tín dụng chính sách. Thứ hai, đề nghị Chính 

phủ bổ sung vốn điều lệ cho NHCSXH vì 
đây là một kênh để thực hiện tốt 

quá trình giảm nghèo, là yếu tố 
để tác động tăng năng suất 

lao động và tăng trưởng 
kinh tế. Thứ ba, cho 

phép huy động vốn 
vay để tăng nguồn 

vốn cho vay 
của NHCSXH; 
linh hoạt lãi 
suất cho từng 
vùng miền 
khác nhau... 
Thứ tư, tập 
trung hơn 
cho vay vùng 
lõi nghèo 
nằm trong 64 

huyện nghèo. 
Thứ năm, tổng 

kết đánh giá 
toàn diện tín dụng 

chính sách cho vay 
để giảm nghèo trong 

giai đoạn vừa qua. Mục 
tiêu của chúng ta là điều 

chỉnh chính sách cho phù hợp 
với chuẩn nghèo đa chiều.

Bài và ảnh THÁI BÌNH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân 
sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội 
của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi

Sức lan tỏa của tín dụng 
chính sách thể hiện ở 5 điểm:

Đầu tiên, thực hiện được mục tiêu giảm nghèo 
bền vững và đặc biệt là giảm nghèo cùng cực, giảm 

nghèo đồng đều trong cả nước.
Thứ hai, chính sách tín dụng cho hộ nghèo không chỉ phát 

triển rộng rãi đều khắp mà còn đáp ứng cả nhu cầu cho vay ở 
tất cả các mô hình như hộ nghèo, cận nghèo, vừa thoát nghèo; 

HSSV và điều quan trọng là liên tục điều chỉnh đối tượng vay, 
mức vay và điều chỉnh lãi suất phù hợp.

Thứ ba, xây dựng được mối liên kết gắn bó giữa Nhà nước với 
các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và người dân. Đây là 
sự gắn kết, quan hệ thể hiện liên minh công - nông và thể hiện 
bản chất của chế độ.

Thứ tư, thiết lập được một mô hình quản trị đặc thù, phù 
hợp với điều kiện Việt Nam.

Cuối cùng, NHCSXH thực hiện được phương thức quản lý 
tín dụng chính sách thông qua ủy thác cho các tổ chức 

chính trị - xã hội. Điều này cho thấy không chỉ lan 
tỏa về vốn, về nguồn lực mà quan trọng là lan 

tỏa đến việc chia sẻ tình cảm, trách nhiệm, 
đoàn kết, gắn bó trong nhân dân.
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Tổ chức hội, đoàn thể - Dây dẫn 
chuyền từ vốn vay của NHCSXH 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bùi Sĩ Lợi nhìn nhận: “Không chỉ là cầu nối, 
chính các hội, đoàn thể là dây dẫn chuyền từ vốn của NHCSXH đến với các hội viên, thành viên của mình. 
Họ đã giúp giải quyết 3 vấn đề: Vay làm gì - làm như thế nào - quản lý làm sao cho hiệu quả”.

70% - 80% đối tượng thụ hưởng 
là người nghèo và các đối 
tượng chính sách là hội viên 

nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, 
cựu chiến binh. Nếu các tổ chức chính 
trị - xã hội tham gia vào việc cung cấp 
tín dụng chính sách xã hội sẽ vừa là 
cầu nối, vừa thực hiện được giám sát, 
phản biện xã hội cũng như xã hội hóa. 
Đây cũng là tiền đề để các nhà hoạch 
định chính sách đề xuất với Chính phủ 
ban hành Nghị định 78 của Chính phủ 
về tín dụng đối với người nghèo và các 
đối tượng chính sách khác, đưa các 

tổ chức hội, đoàn thể vào cuộc. Thực 
tế, 15 năm hoạt động đã chứng minh 
quyết sách trên là hoàn toàn đúng. 

Cộng hưởng chính sách từ sự 
thấu hiểu

Nếu không có nguồn vốn ưu đãi từ 
NHCSXH, có lẽ Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 
và vay vốn ấp Bến Trị, xã Tập Sơn, 
huyện Trà Cú (Trà Vinh), Kim Thị Thu 
Hà cũng như nhiều chị em khác chắc 
cũng bỏ xứ đi làm ăn xa chứ không trụ 
lại được ở mảnh đất này. Lần hồi lại ký 
ức những năm đầu 2000, không có vốn 
sản xuất, ngoài việc chăm bón ruộng 

vườn, chị như nhiều chị em trong ấp 
cũng chỉ biết nhặt từng đồng buôn 
bán ở chợ. “Hồi đó gia đình em nghèo 
khổ lắm, buôn bán chút đỉnh. Thế rồi 
các chị kêu em vào Hội Phụ nữ rồi mọi 
người bầu em làm Tổ trưởng. Em thấy 
mấy chị ở chợ còn nghèo khổ, em kêu 
vào Hội Phụ nữ, rồi đến từng nhà vận 
động họ vay vốn làm ăn, giải thích cho 
họ lãi suất rẻ để người dân hiểu, bày 
cho họ vay vốn phát triển kinh tế”, chị 
Hà kể.

Lúc đầu nguồn vốn vay hộ nghèo 
được 3 triệu đồng, chị Hà hướng dẫn 
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các tổ viên ngoài buôn bán nhỏ nuôi 
thêm heo. Thế rồi, mức vay tăng 10 
triệu đồng, chị bày cho bà con bắt 
một con bò, con nghé, nuôi thêm 1 - 2 
năm có thêm con nghé. Với những nhà 
có ruộng nhưng không có vốn chăm 
bẵm, chị bày vay đầu tư mua phân bón 
chăm sóc ruộng vườn. “Ruộng nương 
trúng, họ cũng đỡ nghèo. Các hộ trước 
nghèo khổ lắm, giờ cũng đã có được 
5 đến 10 con bò”, chị Hà cho hay. Bà 
con hiểu được lợi ích của đồng vốn tín 
dụng chính sách, tổ của chị ngày càng 
thêm đông, giờ đã có 50 thành viên, 
cao gấp đôi ngày đầu thành lập tổ. “Họ 
đã vươn lên thoát nghèo hết rồi. Bây 
giờ chỉ còn 
2 hộ nghèo 
và hộ cận 
nghèo thôi”, 
chị khoe.

N h ữ n g 
đ ư ờ n g 
truyền vốn 
của các Tổ 
tiết kiệm và 
vay vốn do 
các hội, đoàn 
thể quản lý 
xuất phát 
từ “những 
người cùng 
khổ”, cùng 
cảnh ngộ, đã 
giúp đồng 
vốn tín dụng 
không chỉ 
đến đúng địa 
chỉ mà còn 
thúc đẩy tinh 
thần tương 
thân tương ái 
trong cộng đồng.

Ông Phạm Vũ Bảo - Chủ tịch Hội 
CCB xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng 
(Lào Cai) cho biết, cùng với việc tuyên 
truyền vận động các thành viên trong 
hội vay vốn phát triển sản xuất, hội còn 
quyên góp vận động các thành viên 
đóng góp, hỗ trợ các hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn. Nhờ có nguồn vốn của 
NHCSXH huyện các hộ đã phát triển 
kinh tế từ hộ nghèo lên khá giàu, các 
cơ sở sản xuất đã giải quyết việc làm 
cho hơn 100 lao động tại địa phương 

với thu nhập bình quân từ 4,5 đến 
5 triệu đồng/người/tháng. Như ông 
Nguyễn Văn Tuynh vay vốn phát triển 
SXKD năm 2011 giờ đã có 28ha vườn 
rừng công ăn việc làm thường xuyên 
cho 5 hội viên là người nghèo và con 
cái họ để phát triển kinh tế cũng như 
thêm nguồn trả nợ ngân hàng. Để rồi 
nhìn lại 5 thôn do Hội CCB xã quản lý 
từ năm 2014 đến nay đã có trên 267 
lượt hộ được tiếp cận với nguồn vốn 
chính sách, góp phần giảm được 102 
hộ nghèo (đến cuối 2016 còn 51 hộ 
nghèo) tạo được việc làm cho 189 lao 
động.

Đáng nói là các tổ chức hội, đoàn thể 

tích cực trong việc phối hợp với các cơ 
quan chức năng thực hiện chuyển giao 
KHKT đã giúp hộ vay sử dụng vốn vay 
đúng mục đích, có hiệu quả, tạo sinh 
kế lâu bền để phát triển kinh tế.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi, 
Trần Duy Cường bộc bạch: “Mình phải 
thoải mái, tạo ra thân thiện với các tổ 
chức hội, đoàn thể, các Tổ trưởng Tổ 
tiết kiệm và vay vốn, do họ ở sát dân 
nhất, hiểu dân nhất và không chỉ làm 
công tác cho vay, họ còn động viên 
khích lệ tinh thần vươn lên phát triển 

kinh tế của các hội viên cũng như có 
nhiều những tương trợ khác để cộng 
hưởng hiệu ứng của dòng vốn chính 
sách”. 

Ví như ở Quảng Trị, riêng Hội Nông 
dân trong 15 năm qua, các cấp hội đã 
phối hợp tổ chức trên 6.000 lớp tập 
huấn, chuyển giao KHKT cho trên 300 
nghìn lượt hội viên tham gia; xây dựng 
mới 1.500 mô hình trình diễn chuyển 
giao tiến bộ KHKT. Đối với hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, Hội 
tập trung tập huấn, đào tạo các nghề 
nông nghiệp và phi nông nghiệp, xây 
dựng các mô hình trình diễn để nông 
dân học tập và làm theo, bên cạnh đó, 

giao chỉ 
tiêu cho các 
cấp hội, các 
hộ SXKD 
giỏi kèm 
cặp, giúp 
đỡ, hỗ trợ 
việc làm, 
tiêu thụ 
sản phẩm... 
chính nhờ 
vậy các 
hộ nghèo 
mạnh dạn 
vay vốn 
đầu tư sản 
xuất trả nợ 
gốc và lãi 
đúng thời 
gian, các 
hộ đã có 
tiền tham 
gia gửi tiết 
kiệm.

Điển hình 
ở huyện 

Đakrông - Quảng Trị có tới 80% là đồng 
bào DTTS ít người, song với sự cầm tay 
chỉ việc của cán bộ hội, đoàn thể và 
các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 
từ việc nhỏ đến việc lớn giúp bà con 
trong sản xuất để thay đổi thói quen 
mong đợi từ thiên nhiên, thay đổi tư 
tưởng trông chờ ỉ lại, nên trong những 
năm qua, góp phần giảm nghèo của 
huyện mỗi năm bình quân giảm từ 3% 
- 4% hộ nghèo, phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 
vùng DTTS miền núi, vùng đặc biệt 

Một buổi sinh hoạt của Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Bến Trị
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khó khăn. Chất lượng các Tổ tiết kiệm 
và vay vốn được kiện toàn và củng cố, 
số tổ xếp loại tốt và khá đạt 95%, có 
trên 95% thành viên vay vốn tham gia 
gửi tiền tiết kiệm.

Bàn đạp thực thi chính sách
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề 

xã hội của Quốc hội, Bùi Sĩ Lợi, người 
từng 8 năm trực tiếp chỉ đạo Chương 
trình vốn vay 120, cho biết trước khi 
có NHCSXH, chương trình quốc gia 
về việc làm giao vốn qua Kho bạc Nhà 
nước và người ta nhìn vốn vay này như 
là ngân sách Nhà nước nên hiệu quả 
không cao. Song với việc triển khai 
qua hệ thống NHCSXH, nhất là ở địa 
phương, chúng tôi đã hình dung ra 
các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò 
quan trọng trong việc cho vay vốn có 
hiệu quả như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh 
niên, Công đoàn và Hội CCB. Chúng 
tôi cho vay bằng hình thức phân bổ 
nguồn vốn cho các hội, đoàn thể. Tiếp 
đó, các đoàn thể lựa chọn các hộ tiêu 
biểu, tích cực và những người có kinh 
nghiệm trong sản xuất được vay vốn 
theo Chương trình quốc gia, từ đó tạo 
việc làm cho hội viên của mình. Đây 
chính là sự kết nối và phát triển bền 
vững cả về mặt xã hội, chính trị lẫn tổ 
chức hội”, ông Lợi phân tích.

Kết hợp sự tham gia của 4 tổ chức 
chính trị - xã hội với vai trò vừa là người 
giám sát xã hội, vừa làm uỷ thác một 
số nội dung công việc trong quy trình 
nghiệp vụ tín dụng chính sách đã góp 
phần chuyển tải vốn tín dụng chính 
sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, 
đồng thời nâng cao chất lượng tín 
dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo 
trong điều kiện phải tinh giảm biên 
chế, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí 
xã hội...

Với việc hợp tác trên cả tình và lý, 
NHCSXH đã uỷ thác một số nội dung 
công việc cho các tổ chức chính trị - xã 
hội được thực hiện trên cơ sở các văn 
bản thỏa thuận, văn bản liên tịch được 
ký kết giữa NHCSXH với tổ chức chính 
trị - xã hội các cấp, làm căn cứ cho 
NHCSXH cấp huyện ký hợp đồng uỷ 
thác với tổ chức chính trị - xã hội cấp 
xã và hợp đồng uỷ nhiệm một số nội 
dung công việc với Tổ tiết kiệm và vay 
vốn hoạt động theo địa bàn thôn, bản.

Cứ như thế, hệ thống NHCSXH 
đã phối hợp với chính quyền địa 
phương, các tổ chức chính trị - xã 
hội thành lập được 187.151 Tổ tiết 
kiệm và vay vốn hoạt động tại thôn, 
ấp, bản, làng; tổ chức giao dịch tại 
10.974 Điểm giao dịch đặt tại UBND 
cấp xã. Hiện nay, 4 tổ chức chính trị - 
xã hội đang tham gia quản lý 163.985 
tỷ đồng, chiếm 98,5% tổng dư nợ của 
NHCSXH, trong đó Hội Phụ nữ quản 
lý 64.682 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 39,4%/
dư nợ ủy thác); Hội Nông dân 52.850 
tỷ đồng (chiếm 32,2%/dư nợ ủy 
thác); Hội CCB 25.732 tỷ đồng (chiếm 
15,7% dư nợ ủy thác) và Đoàn Thanh 
niên là 20.721 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 
12,6% dư nợ ủy thác). 

Thông qua 4 tổ chức chính trị - xã 
hội này, những yêu cầu đặt ra của 
Chính phủ giao cho hoạt động ngân 
hàng là bảo toàn vốn, dân chủ hóa cơ 
sở mới thực hiện được. “Vốn tín dụng 
chính sách đến đúng đối tượng thụ 
hưởng. Đặc biệt tỷ lệ bảo toàn nguồn 
vốn rất cao. Tỷ lệ thu hồi vốn của 
NHCSXH đạt trên 99,4%, còn 0,06% 
chủ yếu là do thiên tai, địch họa, hỏa 
hoạn và các rủi ro khác”, Phó Tổng 
Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý 

cho biết.
Khẳng định đây vẫn là một hướng 

đi nâng cao chất lượng tín dụng 
chính sách, phát huy vai trò giám sát 
của cộng đồng trong việc tổ chức 
thực hiện các chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Với một người đã kinh 
qua nhiều vị trí xây dựng và thực thi 
chính sách an sinh xã hội, giải quyết 
việc làm như ông Bùi Sĩ Lợi, ghi nhận: 
“Hiện nay, nợ quá hạn của NHCSXH 
khi cho người nghèo vay rất thấp. Đây 
là điểm sáng cho vay vốn để giải quyết 
việc làm. Có thể nói, NHCSXH là đơn 
vị duy nhất hoạt động theo cơ chế 
hành chính nhưng đạt hiệu quả rất 
tốt. Tuy nhiên, nếu hôm nay, chúng ta 
tiếp tục đi theo con đường cũ 15 năm 
qua, hiệu quả vẫn có nhưng sẽ chậm 
hơn, không bền vững. Vì vậy, chúng 
ta cần phải suy nghĩ phương sách, 
cách thức quản lý, sử dụng mới tốt 
hơn nữa” - vấn đề ông Bùi Sĩ Lợi đặt 
ra cũng là thách thức đối với NHCSXH 
trong tương lai để phát huy hơn nữa 
công cụ truyền dẫn chính sách trực 
tiếp đến từng người dân nghèo, đối 
tượng chính sách mà Đàng và Chính 
phủ đang đặt trọng trách lên vai.

Bài và ảnh MINH NGUYỄN
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Xuân đã về. Tiết xuân, hương xuân tràn ngập 
muôn nơi. Ta có thể cảm nhận được không khí mùa 
Xuân đang tràn ngập, từ màu sắc của hoa đào, 
hoa cải xứ Tấy Bắc đến những cánh hoa anh đào 
ở Tây Nguyên, mai vàng ở phía Nam, cho tới cái 
nhộn nhịp của cảnh mua bán, chụp ảnh cùng hoa 
ở Hà Nội, Sài Gòn. Mời quý độc giả cảm nhận 
không khí Xuân với vẻ đẹp của hoa qua phóng sự 
ảnh “Xuân đã về khắp nẻo quê hương”.

Xuân đã về khắp nẻo 
quê hương

Cánh đồng cải trắng miên man ở Mộc Châu (Sơn La)
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Xuân mang niềm vui đến

Sắc hồng đào ngập tràn trên thung lũng
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Quyện cùng khói sương đầu Xuân

Vương vấn bước chân ai
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Đào và quất khoe sắc ngày Xuân

Tại Tây Nguyên, những cánh mai anh đào khoe sắc, sặc sỡ 
(Trong ảnh: Hoa mai anh đào tại hồ Đắk Ke, huyện Kon 

Plông (Kon Tum)

Những ngày giáp Tết với tiết trời se lạnh cũng chính là thời 
điểm thuận lợi cho hàng trăm cây mai anh đào trên khắp 

các cung đường tại khu du lịch Măng Đen (Kon Tum) nở rộ
 

Không cần đến với xứ sở Nhật Bản, ngay tại quần thể khu du 
lịch Măng Đen, hàng trăm gốc hoa mai anh đào vẫn đang 
khoe thắm, thu hút hàng trăm bạn trẻ từ khắp nơi đổ về
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Hoa mai anh đào rất đặc biệt, thân cây thì giống cây đào, cây 
mận ở miền Bắc, còn hoa thì lại có năm cánh giống hoa mai 
của miền Nam

Mai vàng khoe sắc đón Xuân ở phương Nam

Chợ hoa ngày Tết ở Sài Gòn

Những chậu mai vàng rực rỡ
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Chợ hoa ngày Tết ở Sài Gòn

Các loại hoa cũng đã khoe sắc ở làng hoa 
Cái Mơn (Bến Tre)
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Lung linh sắc màu của hoa cúc

Niềm vui của người trồng hoa 

và, mùa Xuân đã về...
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Ba mươi năm đất nước canh tân
Đậm tính nhân văn xóa đói giảm nghèo

Độc lập cần Tự do, Hạnh phúc
Mọi lợi quyền phải hướng tới nhân dân

Chặng đường mười lăm năm định hướng thành công
Vạn chiến binh Ngân hàng Chính sách hành quân xung trận

Đồng hành cùng người nghèo cả nước
Trái tim hồng theo cờ Đảng tiên phong

Trung ương đến địa phương cùng vào cuộc
Bộ ngành đoàn thể... sát cánh kề vai

Khơi dậy mọi tiềm năng thành nguồn lực
Chung sức chiến đấu xóa lạc hậu nghèo nàn

Xã hội an sinh, tam nông vững chắc
Bởi “Phi nông bất ổn”, “Phí trí bất hưng” (1)

Nông thôn mới tiến dần lên Đô thị
Định hướng văn minh, nước mạnh - dân giầu

Trung - Nam - Bắc ba miền cao thấp sâu xa
Biển rộng sông dài cùng đến với hộ nghèo phấn đấu

Xóa nghèo đói nhằm tái sinh, tái tạo...
Để nhân tài vật lực nảy nở sinh sôi

Dân chủ - công bằng hướng tới tương lai
“Ý Đảng, lòng dân” tưng bừng, khởi sắc

Đinh Dậu năm qua tuổi trăng tròn vằng vặc
Mậu Tuất xuân này vững bước tiến xa hơn

Thơ Nguyễn Duy Thanh Chương

Định hướng thành công một chặng đường

(1) Bác học Lê Quý Đôn

“Phi nông bất ổn”, “Phí trí bất hưng”

Phi thương bất hoạt, Phí công bất phú
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NĂM CỦA NHỮNG 

“Năm 2017 là một năm nữa hoạt 
động của NHCSXH đạt kết quả cao 
nhất từ trước đến nay”, Phó Tổng 
Giám đốc Nguyễn Văn Lý (ảnh) đã 
chia sẻ về kết quả hoạt động năm 
2017 của NHCSXH, cũng là năm thứ 
15 hoạt động tín dụng chính sách xã 
hội theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP 
ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

DẤU ẤN NỔI BẬT

Khoảng 80% nguồn vốn tăng thêm 
dành cho chương trình hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Phóng viên: Năm 2017 là năm thứ 15 
hoạt động của NHCSXH và cũng là năm 
ghi dấu ấn nổi bật nhiều hoạt động của 
NHCSXH, trong đó năm 2017 là năm 
NHCSXH có lượng vốn tín dụng chính 
sách cho vay mới lớn nhất từ trước tới 
nay, đạt gần 60.000 tỷ đồng, tăng trên 
5.000 tỷ đồng so với năm 2016. Xin ông 
cho biết, vốn chính sách xã hội thực hiện 
qua NHCSXH đã tác động thế nào tới 
đời sống của hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách?

Trả lời: Trong năm 2017, nguồn vốn 
tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 
2,1 lượt triệu lượt hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác được vay vốn, 
góp phần giúp gần 400 ngàn hộ vượt 
qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc 
làm cho trên 204 ngàn lao động; giúp 
gần 4 ngàn lao động đi làm việc có thời 
hạn ở nước ngoài; giúp gần 65 ngàn 
lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay 
vốn học tập trong năm; xây dựng trên 
1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch 
và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây 

dựng gần 46 ngàn căn nhà ở cho hộ ng-
hèo và hộ dân vùng ĐBSCL…

Đến hết năm 2017, tổng dư nợ của 
NHCSXH đạt trên 171 ngàn tỷ đồng, 
tăng 14.417 tỷ đồng so với năm 2016, 
với trên 6,7 triệu hộ đang có dư nợ. 
Với nguồn vốn tăng thêm đó, NHCSXH 
dành 80% cho chương trình hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong 
năm qua đã được đầu tư đến 100% xã, 
phường, thị trấn trên cả nước, trong đó, 
tập trung ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các xã 
vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó 
khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới... Đặc 
biệt đối với các địa phương bị thiệt hại 
do thiên tai, ngoài việc động viên, thăm 
hỏi kịp thời và chỉ đạo nắm chắc thiệt 
hại để xử lý nợ bị rủi ro theo quy trình, 
đã kịp thời bổ sung thêm vốn khôi phục 
sản xuất. Đối với các địa phương bị thiệt 
hại do mưa lũ vừa qua, NHCSXH đã bổ 
sung gần 300 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
khác vay vốn khôi phục sản xuất, đồng 
thời đã xử lý rủi ro hơn 10.980 món vay, 

với số tiền trên 234 tỷ đồng của hộ vay 
vốn bị thiệt hại.

Phóng viên: NHCSXH đã thực hiện 
những giải pháp gì để đảm bảo có đủ 
nguồn vốn thực hiện các chương trình 
tín dụng chính sách, thưa Phó Tổng Giám 
đốc?

Trả lời: Để đảm bảo có đủ nguồn vốn 
thực hiện các chương trình tín dụng 
chính sách, NHCSXH đã thực hiện nhiều 
giải pháp về công tác nguồn vốn. Thứ 
nhất, NHCSXH thực hiện tốt công tác 
phát hành trái phiếu theo chỉ tiêu kế 
hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Thứ hai, NHCSXH nhận tiền gửi 2% của 
các TCTD Nhà nước. Thứ ba, NHCSXH 
tăng cường huy động tiền gửi từ các 
tổ chức và cá nhân tại trụ sở NHCSXH 
cũng như huy động tiền gửi tiết kiệm 
tại Điểm giao dịch xã.

Bên cạnh đó, NHCSXH đã tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
các cấp, các chủ đầu tư trong và ngoài 
nước chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH 
để cho vay hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác... Đặc biệt, NHCSXH đã 
tích cực thu hồi tốt nợ đến hạn của các 
chương trình để thực hiện cho vay quay 
vòng, với số tiền trên 45.000 tỷ đồng.
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(Xem tiếp trang 87
Nhiệm vụ trọng tâm 

trong năm 2018 của NHCSXH đó là tập 
trung thực hiện tốt kế hoạch tín dụng được Thủ 

tướng Chính phủ giao. Trong đó, NHCSXH tập trung ưu tiên 
cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các xã vùng 

đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
vùng có thiệt hại về thiên tai... Vốn tín dụng chính sách gắn với các chương 

trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Tổ chức triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã ban hành, đặc 

biệt sẽ chính thức triển khai cho vay chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/
NĐ-CP và cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết 

định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng, NHCSXH phải đẩy mạnh các giải pháp về 

huy động vốn như: tập trung huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt huy động tiền 
gửi của người dân tại Điểm giao dịch xã, tạo ra kênh huy động vốn mới gắn với hoạt động của 
NHCSXH tại các xã, phường, thị trấn...; thu hồi tốt nợ đến hạn tạo nguồn vốn cho vay mới.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục theo quy định, duy 
trì và nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng giao dịch tại các Điểm giao dịch xã, củng cố tốt 
các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. NHCSXH tiếp tục phối 
hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động của các tổ 
chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã 
hội. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ; đưa 

ứng dụng công nghệ hiện đại vào các nghiệp vụ của NHCSXH nhằm phục vụ tốt hơn nữa 
người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực đối với 
đội ngũ cán bộ của NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Ban 

quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, 
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 để thực hiện và giám sát thực 

hiện trên địa bàn.

Phóng viên: Với kết quả thực hiện các 
chương trình tín dụng ấn tượng như thế, 
chất lượng tín dụng của NHCSXH năm 
qua như thế nào, thưa ông?

Trả lời: Trong năm qua, cùng với việc 
đẩy mạnh giải ngân các chương trình 
tín dụng chính sách, NHCSXH đã tích 
cực làm tốt công tác củng cố, nâng cao 
chất lượng hoạt động tín dụng. Nợ quá 
hạn chỉ chiếm khoảng 0,41% tổng dư 
nợ, thấp nhất trong toàn hệ thống các 
TCTD hiện nay. Quy trình cho vay và đối 
tượng cho vay được thực hiện nghiêm 
túc, Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động 
đạt chất lượng tốt và khá đạt trên 96%, 
chỉ còn 1,62% tổ đạt chất lượng kém, 
công tác phối kết hợp với các tổ chức 
chính trị - xã hội và chính quyền địa 
phương được củng cố. Đặc biệt, việc sử 
dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn của 
người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác được nâng cao.

Phóng viên: Mô hình “Điểm giao 
dịch của NHCSXH tại UBND xã/
phường” là một bước tiến 
trong cải cách thủ tục hành 
chính, tạo điều kiện thuận 
lợi cho hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách 
khác được tiếp cận 
nguồn vốn ưu đãi 
của Nhà nước. Năm 
qua, mô hình này 
đã được NHCSXH 
thực hiện như thế 
nào, thưa Phó 
Tổng Giám đốc?

Trả lời: Để 
phục vụ tốt nhất 
cho người nghèo 
và các đối tượng 
chính sách khác, 
NHCSXH thực hiện 
tốt việc tổ chức 
giao dịch tại 10.974 
Điểm giao dịch đặt 
tại trụ sở UBND cấp xã. 
Tại Điểm giao dịch xã, 
các chính sách tín dụng 
của Nhà nước, danh sách hộ 
vay vốn và các quy trình thủ 
tục của NHCSXH được niêm yết 
công khai. Người vay giao dịch trực 
tiếp với NHCSXH vào ngày cố định 

hằng tháng để vay và trả nợ, cũng 
như thực hiện gửi tiền tiết kiệm, 
trước sự chứng kiến của cán bộ tổ 
chức chính trị - xã hội, Tổ trưởng Tổ 
tiết kiệm và vay vốn và chính quyền 
xã. Khách hàng giao dịch tại Điểm 
giao dịch xã được giao dịch một 
cửa thuận lợi và hiện đại như khách 
hàng giao dịch tại trụ sở ngân hàng.

Năm 2017, NHCSXH đã tổ chức 
được gần 148 nghìn phiên giao dịch 
tại xã, với tổng giá trị hoạt động 
phục vụ của ngân hàng tại Điểm 
giao dịch xã chiếm trên 85% tổng 
giá trị hoạt động phục vụ của ngân 
hàng với khách hàng. 

Khẳng định phương thức quản 
lý vốn tín dụng chính sách đặc 
thù phù hợp với cấu 
t r ú c 

chính trị của Việt Nam
Phóng viên: Thưa Phó Tổng Giám 

đốc, từ kết quả hoạt động tín dụng 
chính sách xã hội trong 15 năm qua 
đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành địa 
phương đối với hoạt động tín dụng chính 
sách qua NHCSXH như thế nào?

Trả lời: Trong năm 2017, NHCSXH đã 
phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu 
cho Thường trực Chính phủ, UBND các 
tỉnh, thành phố tổ chức thành công Hội 
nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng 
chính sách xã hội và 3 năm thực hiện Chỉ 
thị 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. Hội nghị đã được 
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Khi địa phương 
chung tay giảm nghèo
“Mặc dù kinh tế của đất nước, của địa phương nhiều khó khăn nhưng Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, nhất 

là cấp ủy, chính quyền các cấp luôn ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Phần lớn các 
địa phương tích cực chủ động, huy động đủ nguồn vốn theo chỉ tiêu kế hoạch được giao… cơ bản đáp ứng được 
tương đối đủ và kịp thời cho các đối tượng có nhu cầu vay vốn, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách”, 
trích ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng 
chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017.

Thực chứng cho thấy, nguồn 
vốn ủy thác địa phương đang 
góp phần đẩy nhanh công 

cuộc giảm nghèo và hơn thế là mở ra 
những động lực phát triển kinh tế mới 
cho tỉnh.

Dù là một tỉnh khó khăn về thu ngân 
sách, song Đồng Tháp đã chủ trương từ 
năm 2014 - 2015 cho vay giải quyết việc 

làm, xuất khẩu lao động. Đặc biệt là 
sau Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, tỉnh Đồng Tháp chủ 
trương đẩy mạnh đưa người lao động 
đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với 
Nghị quyết của HĐND ban hành cuối 
năm 2016 về chính sách hỗ trợ người 
lao động đi làm việc nước ngoài theo 
hợp đồng giai đoạn 2017 - 2020.

“Với chủ trương này, tỉnh Đồng Tháp 
chuyển vốn ngân sách ủy thác sang chi 
nhánh NHCSXH cho vay không phải 
thế chấp tài sản tạo điều kiện thuận lợi 
cho tất cả các trường hợp có nhu cầu 
được tiếp cận vay vốn. Đến nay nguồn 
vốn ngân sách địa phương ủy thác sang 
NHCSXH trên 208 tỷ đồng”, Bí thư tỉnh 
Đồng Tháp Lê Minh Hoan cho biết.

Trong 15 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn 
trên cả nước, góp phần giúp trên giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo
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Tình cờ gặp giáo viên dạy tiếng 
Nhật của Trung tâm Dịch vụ việc làm 
tỉnh Đồng Tháp, Lê Thanh Đủ, chúng 
tôi càng thêm rõ giá trị cộng hưởng 
từ chính sách xuất khẩu lao động 
này. Với nguồn vốn vay NHCSXH theo 
chương trình xuất khẩu lao động 8 
năm trước, anh đã làm việc tại Nhật 
Bản 3 năm, tích lũy được 800 triệu 
đồng và bằng tiếng Nhật N3. Về nước, 
anh được Trung tâm Dịch vụ việc làm 
tỉnh Đồng Tháp mời dạy tiếng Nhật 
với mức lương 12 triệu đồng/tháng. 
Khoản tiền 
d à n h 
d ụ m 
cũng 

giúp anh cất được 10 căn phòng trọ 
cho thuê.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng 
vừa nhìn thấy chị Lê Thị Bé Bảy - Phó 
Giám đốc NHCSXH tỉnh Đồng Tháp, 
anh đã nhận ra “ân nhân” cho anh vay 
vốn đi xuất khẩu lao động thời đó. 
“Nếu không có vốn vay của NHCSXH 
ngày đó cuộc đời em không biết bây 
giờ ra sao”, anh xúc động bắt tay chị. 
Cũng bởi thấu hiểu được nỗi cơ cực 
của những ngày nghèo khó, hiểu 
được cơ hội vốn đã khó, song nếu 

không biết nắm bắt cũng 
bằng không, anh đã và 

đang nỗ lực từng ngày 
từng giờ truyền thụ 

tiếng Nhật gieo 
vào tâm trí học 

trò anh những 
kỹ năng để 

lao động và 
mưu cầu 

học hỏi 
n g h ề 

n g h i ệ p 
nơi đất 

khách quê 
người, tận 

dụng chủ 
trương cho vay 

xuất khẩu lao 
động của tỉnh để 

thay đổi số phận.
Đến vay vốn cho con út đi xuất khẩu 

lao động, bà Ngô Thị Út, 52 tuổi ở ấp 
3 xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh tâm sự, 
nếu chỉ lo ngày 2 bữa cơm thì chẳng 
khó nhọc với nguồn thu từ 5 công 
ruộng, vườn mít đã cho vụ thu thứ 
2 mỗi năm 10 triệu đồng, vườn xoài 
sang thăm cho vụ bói đầu tiên và 
tương lai là nguồn thu từ 2.000 m2 đất 
cồn trồng cóc và xoài. Hai con lớn của 
bà cũng đã có việc làm cũng đỡ đần 
kinh tế cho cha mẹ. Cậu út 25 tuổi vừa 
xuất ngũ ở nhà phụ giúp ba mẹ. Xong 
cứ nghĩ đến cuộc đời mình lận đận 
quanh mảnh vườn, bà dằn nỗi thương 
xót con, đến NHCSXH vay nguồn vốn 
xuất khẩu lao động lo cho con út sang 
Nhật Bản lao động vừa tích lũy thêm 
vốn vừa học được cái nghề để sau này 
về địa phương làm thoát cảnh chân 
lấm tay bùn.

Còn với ông Nguyễn Văn Quý ở 
ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình, huyện 
Châu Thành. Bốn con đầu của ông đã 

và đang học đại học 
từ nguồn vốn vay 

chương trình tín 
dụng HSSV của 

NHCSXH. Song 
trong bối 

cảnh xin việc 
không dễ, 

n g u ồ n 
v ố n 
x u ấ t 
k h ẩ u 

lao động 
của địa 

p h ư ơ n g 
ủy thác qua 

NHCSXH đã 
giúp đứa con 

đầu của ông đi 
Nhật Bản năm 2016 

và giờ là con thứ 
2 đang chuẩn bị lên 

đường sang Nhật Bản. Ông kể mức 
lương của con trai đầu ở Nhật Bản 
là 32 triệu đồng/tháng. Với chu kỳ 
vay 36 tháng, trả nợ 6 tháng/lần, gia 
đình đã trả được 15 triệu đồng gốc. 
Ông tậm sự: “Ước mơ của tôi cho con 
đi Nhật Bản cũng không chỉ vì muốn 
cho các con cơ hội tích lũy kinh tế, mà 
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hơn thế, các cháu đã học đại học, giờ 
sang Nhật Bản làm đúng nghề cũng là 
một dịp trau dồi nghề nghiệp khi trở 
về có thể vào guồng cùng quá trình 
phát triển công nghiệp của tỉnh, ổn 
định sinh kế lâu bền”.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Đồng Tháp thuộc Sở LĐTB&XH từ 
đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh 
đưa khoảng 1.500 người đi xuất khẩu 
lao động, trong đó đi Nhật Bản hơn 
1.000 người, còn lại là Hàn Quốc, Đài 
Loan… Hiện toàn tỉnh có gần 4.000 
người lao động ở nước ngoài, hằng 
năm mang về cho địa phương khoảng 
1.200 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Đồng 
Tháp kỳ vọng người dân xuất ngoại 
lao động không chỉ giảm nghèo bền 
vững, động lực phát triển kinh tế cho 
địa phương, mà Đồng Tháp sẽ hướng 
tới xây dựng “thương hiệu” cho người 
dân khi xuất ngoại lao động, nhằm 
quảng bá con người, xứ sở, tiềm năng 
kinh tế của Đồng Tháp.

Ngay cả với Hà Nội, một trung tâm 
kinh tế chính trị lớn của cả nước, lãnh 
đạo địa phương cũng luôn đau đáu với 
tín dụng chính sách giảm nghèo. Phó 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Lê 
Hồng Sơn cho biết sau khi thành phố 
Hà Nội và tỉnh Hà Tây sáp nhập, mở 
rộng địa giới hành chính, có 30 quận, 
huyện, thị xã với diện tích 3.324,92km2, 
dân số 6.924,7 nghìn người, số hộ 
nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều 
đầu giai đoạn 2016 - 2020 là 65.377 
hộ, chiếm tỷ lệ 3,64% trên tổng số hộ 
dân của toàn thành phố. Là một trong 
những địa phương ban hành chuẩn 
nghèo cao hơn chuẩn nghèo quốc gia, 
số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 
chuẩn của thành phố Hà Nội đầu mỗi 
giai đoạn là rất lớn, do vậy, thành phố 
đã có nhiều giải pháp, tập trung các 
nguồn lực tài chính để tập trung giảm 
nghèo bền vững, một trong những 
giải pháp quan trọng đó là bố trí vốn 
từ ngân sách thành phố ủy thác sang 
NHCSXH để cho vay hộ nghèo, hộ cận 
nghèo trên địa bàn.

Trong 15 năm qua, bình quân mỗi 
năm ngân sách địa phương ủy thác 
qua NHCSXH cho vay hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách khác trên địa 
bàn là 114 tỷ đồng. Đặc biệt, sau khi 

có Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, tổng 
nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 
thác qua NHCSXH thành phố Hà Nội 
là 615 tỷ đồng, trong đó, ngân sách 
thành phố bổ sung 508 tỷ đồng và 
ngân sách các quận, huyện, thị xã bổ 
sung 107 tỷ đồng, đưa tổng nguồn 
vốn ngân sách địa phương ủy thác 
qua NHCSXH thành phố Hà Nội đến 
hết tháng 9/2017 đạt 1.713 tỷ đồng, 
chiếm tỷ trọng 28% trên tổng nguồn 
vốn cho vay tại thành phố.

Nguồn vốn này đã góp phần đưa 
tổng dư nợ tín dụng tại NHCSXH 
thành phố Hà Nội  đạt 6.192 tỷ đồng 
với trên 286 nghìn khách hàng vay 
vốn, tăng gấp 18 lần so với khi thành 
lập. Doanh số giải ngân tín dụng 15 
năm đạt  trên 21.000 tỷ đồng cho 
trên 1,5 triệu lượt hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách, hằng năm góp 
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành 
phố, đã giúp cho gần 220 ngàn hộ 
thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho 
trên 460 ngàn lao động… Đến hết 
năm 2017 thành phố sẽ cân đối, bổ 
sung thêm 250 tỷ đồng ủy thác qua 
NHCSXH cho vay thực hiện Chương 
trình của Thành ủy về phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn, nâng tổng nguồn vốn UB 
MTTQ và ngân sách địa phương ủy 
thác qua NHCSXH lên 1.963 tỷ đồng.

Những thành quả này một lần nữa 
minh chứng sáng kiến của NHCSXH 
cũng như thể hiện trách nhiệm của 
NHCSXH trong việc huy động các 
nguồn lực hợp pháp uỷ thác từ địa 
phương bù đắp nguồn vốn thiếu cho 
vay người nghèo và các đối tượng 
chính sách. 

Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực 
hiện chương trình tín dụng chính 
sách xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã ghi nhận: “Tôi đánh giá cao 
các Bộ, ngành, các địa phương ngày 
càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị 
trí của tín dụng chính sách xã hội, đặc 
biệt nhiều địa phương tạo điều kiện 
thuận lợi cho chi nhánh NHCSXH của 
các địa phương hoạt động, góp phần 
thực hiện giảm nghèo bền vững, xây 
dựng nông thôn mới, an sinh xã hội 
của địa phương”.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng 

thắn chỉ ra trong 63 tỉnh, thành chỉ có 
16 tỉnh, thành có nguồn vốn ủy thác 
qua NHCSXH trên 100 tỷ đồng, trong 
đó dẫn đầu Hà Nội, tiếp theo là  thành 
phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng 
Tàu, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, 
Đồng Nai... Kể cả địa phương nhỏ thu 
ngân sách ít như Đồng Tháp cũng 
được 208 tỷ đồng. Trong khi đó nhiều 
tỉnh khá giả nhưng vốn nhận uỷ thác 
chưa tương xứng như: Hải Phòng, Bắc 
Ninh, Hải Dương, Nam Định… 

“Trong giai đoạn mới, nếu chúng ta 
để người dân nghèo quá, khó khăn quá, 
chênh lệch mức sống lớn quá thì sự 
nghiệp CNH - HĐH của Việt Nam trước 
sự lãnh đạo của Đảng ta không thành 
công, hoặc chưa thành công. Đến giờ 
phút này chúng ta còn đến 1,9 triệu hộ 
nghèo và 1,3 triệu hộ cận nghèo, nhất 
là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao vùng 
thiên tai”, Thủ tướng nói và thêm một lần 
nữa nhấn mạnh tín dụng chính sách xã 
hội là kênh quan trọng. Vốn không lớn 
nhưng tác dụng thiết thực của nó rất lớn. 

Chính vì vây tại Hội nghị tổng kết 15 
năm với sự tham gia của đông đủ 63 
tỉnh thành, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, 
chính quyền địa phương các cấp tiếp 
tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị 
trí của tín dụng chính sách xã hội trong 
việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo 
bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng 
nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội 
của địa phương một cách bền vững.

Bên cạnh việc hỗ trợ cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, địa điểm, phương tiện 
làm việc nhằm nâng cao năng lực 
hoạt động của NHCSXH, quan trọng 
nhất là việc bố trí vốn uỷ thác sang 
NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách trên địa bàn, đặc 
biệt là những địa phương chưa bố trí 
vốn ủy thác tương xứng với tiềm năng 
kinh tế của địa phương.

“NHCSXH giữ giùm các đồng chí 
thôi, không phải là mất tiền đâu” - 
Thủ tướng nói và nhắc lại “nhiều địa 
phương khó khăn xử lý việc này tốt. 
Như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng 
Tháp nói một công nhiều việc. Nếu 
cho không thì không tác dụng nhiều 
nhưng cho vay vì nó có tác dụng lan 
tỏa rất tốt”.

Bài và ảnh ĐỨC TÙNG
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Là một trong những địa phương 
ban hành chuẩn nghèo cao hơn 
chuẩn nghèo quốc gia. Số lượng 
hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 
chuẩn của thành phố Hà Nội 
đầu mỗi giai đoạn là rất lớn, 
do vậy, thành phố đã có nhiều 
giải pháp, tập trung các nguồn 
lực tài chính để tập trung giảm 
nghèo bền vững, một trong 
những giải pháp quan trọng đó 
là bố trí vốn từ ngân sách địa 
phương ủy thác qua NHCSXH 
cùng nguồn vốn của Chính phủ 
để cho vay hộ nghèo, hộ cận 
nghèo trên địa bàn theo chuẩn 
của thành phố

Tín dụng chính sách khẳng định vị thế 
quan trọng đối với sự phát triển của thủ đô

Một mô hình tín dụng sáng tạo 
hiệu quả

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội của cả nước, theo Nghị 
quyết 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 
của Quốc hội, thành phố Hà Nội và 
tỉnh Hà Tây sáp nhập, mở rộng địa 
giới hành chính, có 30 quận, huyện, 
thị xã với diện tích 3.324,92km2, dân 
số 6.924,7 nghìn người. Số hộ nghèo 
theo chuẩn tiếp cận đa chiều đầu giai 
đoạn 2016 - 2020 là 65.377 hộ, chiếm 
tỷ lệ 3,64% trên tổng số hộ dân của 
toàn thành phố.

Thực hiện Nghị định 78 ngày 
04/10/2002 của Chính phủ về tín 
dụng ưu đãi đối với người nghèo và 
các đối tượng chính sách khác, thành 
phố đã tập trung huy động được các 
nguồn lực tài chính, tạo lập nguồn 
vốn đáp ứng cơ bản nhu cầu vay của 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách khác trên địa bàn. 
Đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả 
các chương trình tín dụng chính sách 
xã hội với chất lượng ngày càng được 
nâng cao; chỉ đạo triển khai mô hình 
quản lý tín dụng chính sách chặt 
chẽ với sự tham gia của cả hệ thống 
chính trị; tổ chức có hiệu quả màng 
lưới hoạt động với sự hình thành 
của 7.500 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 
561 Điểm giao dịch tại xã, phường, 
thị trấn, qua đó giúp người nghèo 
và các đối tượng chính sách tiếp cận 
với dịch vụ tín dụng ưu đãi một cách 
thuận lợi. Có thể khẳng định đây là 
cách làm hay, có hiệu quả và phù hợp 
với thực tiễn.

Hoạt động Điểm giao dịch cấp xã 
được tổ chức giao dịch vào một ngày 
cố định hằng tháng tại trụ sở UBND 

Thông qua nguồn vốn ưu đãi của Trung ương và ngân sách địa phương, thành phố Hà Nội đã giải quyết cơ bản cho những lao động nông nhàn
Ảnh: Trần Việt

NGUYỄN KIM PHUNG  (*)



34 Xuân Mậu Tuất - 2018 
xã, phường, thị trấn là mô hình đặc 
thù, sáng tạo riêng có của NHCSXH, 
giúp chuyển tải vốn tín dụng chính 
sách kịp thời, hiệu quả, đến đúng đối 
tượng thụ hưởng. Việc cho vay của 
NHCSXH được thực hiện theo phương 
thức cho vay trực tiếp đến người vay, 
nhưng có ủy thác một số nội dung 
công việc trong quy trình cho vay 
cho các tổ chức chính trị - xã hội, thực 
hiện bình xét cho vay các đối tượng 
công khai tại các Tổ tiết kiệm và vay 
vốn dưới sự chứng kiến, giám sát của 
Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Ngân hàng giải ngân trực tiếp cho 
hộ vay vốn tại các Điểm giao dịch xã 
đã thể hiện rõ chủ trương “xã hội hoá 
hoạt động tín dụng chính sách”, thực 
sự phát huy hiệu quả và huy động sức 
mạnh của toàn xã hội tham gia hoạt 
động tín dụng chính sách.

Từ 3 chương trình tín dụng nhận 
bàn giao đến nay, trên địa bàn Hà Nội 
đang triển khai cho vay 15 chương 
trình tín dụng chính sách ưu đãi, 

tổng dư nợ tín dụng đạt trên 6.300 tỷ 
đồng với trên 290 ngàn hộ vay vốn, 
tăng gấp 18 lần so với khi thành lập. 
Trong đó, dư nợ cho vay từ nguồn 
vốn ngân sách thành phố và các 
quận, huyện, thị xã là 1.685 tỷ đồng 
với 3 chương trình tín dụng ưu đãi, 
chiếm tỷ trọng 27% tổng dư nợ.

Chất lượng tín dụng ngày càng 
được củng cố, nâng cao, tỷ lệ nợ quá 
hạn trên tổng dư nợ giảm từ 3,83% 
thời điểm mới thành lập xuống còn 
0,07% tại thời điểm hiện nay. Trong 15 
năm qua, vốn tín dụng ưu đãi cho vay 
với doanh số trên 21 nghìn tỷ đồng 
cho trên 1,5 triệu lượt hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách, hằng năm 
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của 
thành phố, đã giúp cho gần 220 ngàn 
hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm 
cho trên 460 ngàn lao động; giúp cho 
trên 140 ngàn HSSV có hoàn cảnh khó 
khăn được vay vốn học tập, xây dựng 
cải tạo gần 430 ngàn công trình cung 
cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn; hỗ trợ xây dựng trên 7.200 
ngôi nhà cho hộ nghèo.

Có thể nói, trong 15 năm qua, các 
chương trình tín dụng chính sách đã 
từng bước khẳng định vị thế quan trọng 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 
thủ đô, góp phần thực hiện thành công 
Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND 
thành phố về mục tiêu giảm nghèo, tạo 
việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo 
đảm an sinh xã hội. 

Bơm vốn địa phương đẩy nhanh 
thoát nghèo bền vững

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW 
ngày 22/11/2014 về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 
chính sách xã hội và Quyết định số 
401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về kế hoạch triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 40, Thành ủy 
Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/
TU ngày 27/4/2015 về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 
chính sách xã hội trên địa bàn Hà Nội, 
UBND thành phố ban hành Kế hoạch 

Người nghèo ở các vùng ngoại ô của thành phố vay vốn trồng hoa, mang lại thu nhập khá cao
Ảnh: Trần Việt
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số 130/KH-UBND ngày 24/6/2015 
về kế hoạch triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy 
Hà Nội. 100% cấp ủy, chính quyền 
địa phương đã ban hành Chỉ thị, Kế 
hoạch triển khai thực hiện về việc 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với tín dụng chính sách xã hội, tạo 
điều kiện thuận lợi để NHCSXH triển 
khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm 
vụ chính trị được giao, chuyển tải kịp 
thời, có hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi 
đến với hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác trên địa bàn thủ đô.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành 
phố và sự vào cuộc tích cực của các 
ngành, các cấp, Chỉ thị 40 đã thực sự 
đi vào cuộc sống và đạt được một số 
kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính 
quyền các cấp đã nhận thức rõ về 
vai trò, vị trí của tín dụng chính sách 
xã hội trong việc thực hiện mục tiêu 
giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng 
nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã 
hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã 
tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt 
động của NHCSXH thực hiện tốt các 
nhiệm vụ được giao như quan tâm 
bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ 
trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ 
sở làm việc; xác nhận đối tượng vay 
vốn; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất 
lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ 
quá hạn; kiện toàn Chủ tịch UBND 
cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT 
NHCSXH cấp huyện; bố trí địa điểm, 
đảm bảo an ninh, an toàn cho các 
Điểm giao dịch của NHCSXH tại xã, 
phường, thị trấn...

MTTQ và các hội, đoàn thể đã thực 
sự quan tâm hoạt động tín dụng 
chính sách; chỉ đạo cấp cơ sở phối 
hợp tốt với NHCSXH trong việc tổ 
chức thực hiện các chương trình tín 
dụng chính sách, đặc biệt là củng 
cố, nâng cao chất lượng hoạt động 
của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; đôn 
đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, 
gắn chất lượng tín dụng với các chỉ 
tiêu thi đua cụ thể; tuyên truyền chủ 
trương, chính sách của Đảng, Chính 
phủ về tín dụng chính sách xã hội; 
hướng dẫn bình xét đối tượng vay 
vốn; phối hợp thực hiện đối chiếu, 
phân tích nợ vay của hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách; phối hợp 
triển khai thực hiện các nội dung 
giao dịch tại các Điểm giao dịch của 
NHCSXH ở xã, phường, thị trấn; chỉ 
đạo gắn tín dụng chính sách với các 
chương trình khuyến nông, khuyến 
ngư, chuyển giao KHKT...

MTTQ các cấp tiếp tục duy trì ổn 
định nguồn vốn đã ủy thác và có kế 
hoạch hàng năm tiếp tục chuyển bổ 
sung nguồn vốn sang NHCSXH cho 
vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 
đối tượng chính sách trên địa bàn. 

Đặc biệt là một trong những địa 
phương ban hành chuẩn nghèo cao 
hơn chuẩn nghèo quốc gia, số lượng 
hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn 
của thành phố Hà Nội đầu mỗi giai 
đoạn là rất lớn, do vậy, thành phố 
đã có nhiều giải pháp, tập trung các 
nguồn lực tài chính để tập trung giảm 
nghèo bền vững, một trong những 
giải pháp quan trọng đó là bố trí vốn 
từ ngân sách địa phương ủy thác qua 
NHCSXH cho vay hộ nghèo, hộ cận 
nghèo trên địa bàn theo chuẩn của 
thành phố.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn 
ngân sách địa phương ủy thác qua 
NHCSXH thành phố Hà Nội đạt 1.713 
tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28% trên 
tổng nguồn vốn cho vay tại thành 
phố, trong đó, ngân sách thành phố 
ủy thác qua NHCSXH là 1.498 tỷ 
đồng; 100% quận, huyện, thị xã đều 
có vốn ủy thác qua NHCSXH với tổng 
số tiền là 200 tỷ đồng và MTTQ các 
cấp ủy thác 15 tỷ đồng. Tính từ khi 
thực hiện Chỉ thị 40 đến nay, tổng 
nguồn vốn ngân sách địa phương 
ủy thác qua NHCSXH thành phố Hà 
Nội để cho vay hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác trên địa bàn 
là 615 tỷ đồng, trong đó, ngân sách 
thành phố bổ sung 508 tỷ đồng và 
các quận, huyện, thị xã bổ sung 107 
tỷ đồng.

Trong 15 năm qua, bình quân mỗi 
năm ngân sách địa phương bổ sung 
vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách 
khác trên địa bàn là 114 tỷ đồng, 
riêng trong 3 năm thực hiện Chỉ 
thị 40, bình quân mỗi năm chuyển 
307 tỷ đồng. Quý IV/2017, thành 

phố bổ sung thêm 250 tỷ đồng ủy 
thác qua NHCSXH để cho vay thực 
hiện Chương trình phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn của Thành ủy, nâng tổng 
nguồn vốn MTTQ và ngân sách địa 
phương ủy thác sang NHCSXH thành 
phố lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

UBND thành phố đã bố trí trụ sở 
làm việc cho chi nhánh và Phòng 
giao dịch cấp quận, đảm bảo đáp ứng 
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; kinh phí 
nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và 
kinh phí đào tạo, tập huấn cho các đối 
tượng là Chủ tịch UBND cấp xã, cán 
bộ Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng 
thôn, cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy 
thác các cấp, Ban quản lý Tổ tiết kiệm 
và vay vốn. 

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 40 
đã đạt nhiều kết quả quan trọng, 
thực sự đi vào cuộc sống và có vai 
trò quan trọng trong công tác chỉ 
đạo tổ chức thực hiện tín dụng 
chính sách trên địa bàn thủ đô Hà 
Nội. Trong những năm tiếp theo, 
thành phố tiếp tục quan tâm triển 
khai thực hiện tốt Chỉ thị 40, coi 
đây là một trong những cơ sở quan 
trọng tổ chức triển khai thực hiện 
tín dụng chính sách xã hội trên địa 
bàn. Thành phố sẽ tiếp tục quan 
tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động của NHCSXH, nhất 
là trong việc cân đối ngân sách địa 
phương để cho vay hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách.

Việc thành lập NHCSXH triển khai 
tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách khác 
là chủ trương đúng đắn của Đảng, 
Chính phủ, phù hợp với thực tiễn, 
được nhân dân đồng tình ủng hộ. 
Với kết quả đạt được trong 15 năm 
qua, thành phố Hà Nội tin tưởng 
rằng trong thời gian tới, NHCSXH nói 
chung và NHCSXH thành phố Hà Nội 
nói riêng sẽ tiếp tục, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ Chính phủ giao, góp 
phần thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc 
làm, xây dựng nông thôn mới, bảo 
đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết 
Đại hội Đảng đã đề ra.

(*) Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội  
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Nhờ có mô hình quản lý hiệu 

quả, NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã 
đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính 
phủ trên 9.600 tỷ đồng đến tay 
người thụ hưởng. Thông qua đó, 
góp phần tích cực hỗ trợ vốn vay 
ưu đãi cho hơn 1,3 triệu lượt hộ 
nghèo và các đối tượng chính 
sách trên địa bàn.

Thúc đẩy giảm nghèo
Tín dụng chính sách xã hội tại thành 

phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định 
được vai trò quan trọng, làm cầu nối 
giữa Nhà nước và địa phương, chung 
tay chăm lo đời sống dân sinh xã hội. 
Đồng thời, từng bước xây dựng được 
niềm tin đối với các tầng lớp nhân dân, 
đặc biệt người nghèo và những đối 
tượng chính sách. 

Chia sẻ về ý nghĩa, hiệu quả từ nguốn 
vốn vay này, bà Lương Thị Lan Hương 
ở huyện Cần Giờ cho biết, năm 2010 
gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa 
phương, đến tháng 9/2011 đã được chính 
quyền địa phương và NHCSXH huyện 
Cần Giờ hướng dẫn vay vốn hộ nghèo.

Với số tiền được vay là 25 triệu đồng, 
bà sử dụng làm nguồn vốn buôn bán tạp 
hóa, rau quả và có cuộc sống ổn định hơn 
cho đến nay, đảm bảo cuộc sống cho gia 
đình có 6 nhân khẩu. Đặc biệt, do tuân 
thủ tốt các quy định của chương trình hộ 
nghèo, gia đình bà còn được xem xét cho 
vay vốn HSSV khi đứa con thứ nhất thi 
đậu trường Cao đẳng.

Bà Mai Thị Sáu Nàng - Chủ tịch Hội 
Phụ nữ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc 
Môn cho hay, với mong muốn nguồn 
vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng, 
thúc đẩy công tác giảm nghèo trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh, hằng năm 
NHCSXH tích cực phối hợp với Hội để 
tuyên truyền, phổ biến các chính sách 
đến người dân. 

Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện 
Hóc Môn, không chỉ có nhiều hộ thoát 
nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi mà 
còn tham gia gửi tiền tiết kiệm thông 
qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Còn theo ông Trần Bá Tâm - Trưởng Ban 
kinh tế Hội CCB TP Hồ Chí Minh, nguồn 
vốn vay ưu đãi là nguồn lực quan trọng 
trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo 

bền vững, xây dựng nông thôn mới và 
bảo đảm an sinh xã hội.

Trong thời gian qua, nhờ sự vào cuộc 
quyết liệt của NHCSXH, cùng sự tham gia 
điều hành của các cấp chính quyền địa 
phương, nên chất lượng tính dụng đã có 
chuyển biến rõ nét, điển hình về nợ quá 
hạn ở một số địa phương trên địa bàn TP 
Hồ Chí Minh luôn ở mức thấp, dưới 0,5%.

Đánh giá về hoạt động tín dụng chính 
sách xã hội trong thúc đẩy công tác giảm 
nghèo, lãnh đạo các địa phương tại thành 
phố Hồ Chí Minh cho rằng, với sự ra đời 
và hoạt động của NHCSXH, các đối tượng 
cho vay đã được mở rộng, đáp ứng nhu 
cầu vốn cho nhiều đối tượng 
khác nhau ở nhiều lĩnh 
vực SXKD, học 
tập, tạo công 
ăn việc làm, 
xuất khẩu 
lao động, 
cải thiện 
đời sống 
dân sinh. Cụ 
thể, qua 15 
năm đã góp phần 
giúp hơn 225 nghìn 
lượt hộ vượt 
qua ngưỡng 
nghèo các 
giai đoạn, 
qua đó giải 
quyết việc 
làm cho hơn 220 nghìn lao động, 88 
nghìn lượt HSSV được vay vốn học tập...

Tại quận Phú Nhuận, trong giai đoạn từ 
năm 2003 - 2017, đã có hơn 11.117 lượt 
hộ vay trên 85,4 tỷ đồng, góp phần giúp 
hơn 2.500 lượt hộ vượt chuẩn nghèo. Với 
phương thức ủy thác qua các tổ chức 
chính trị - xã hội đã hình thành nên các 
Tổ tiết kiệm và vay vốn. Việc này, tạo nền 
tảng cơ sở cho sự gắn kết giữa hoạt động 
tín dụng với hướng dẫn, định hướng thị 
trường, làm quen với kinh tế hàng hóa 
và dịch vụ tài chính ngân hàng cho hộ 
nghèo cũng như các đối tượng chính 
sách trên địa bàn. 

Tạo lập nguồn vốn hiệu quả
Tổng nguồn vốn của NHCSXH TP Hồ Chí 

Minh đến nay đạt trên 3.000 tỷ đồng. Bên 
cạnh nguồn vốn Trung ương chuyển về, 
NHCSXH TP Hồ Chí Minh còn tạo lập nguồn 
vốn từ các kênh huy động khác như nguồn 
vốn nhận ủy thác cho vay tại địa phương, 
nguồn vốn từ thành phố cấp, nguồn vốn 
nhận ủy thác của các chủ đầu tư khác...

Mặt khác, nhờ vào sự linh hoạt trong 
các kênh huy động để tạo lập nguồn vốn, 
mà hiện nay NHCSXH TP Hồ Chí Minh có 
nguồn vốn tín dụng ưu đãi bình quân 
đạt 8,85 tỷ đồng/xã, phường, thị trấn. 
Mặt khác, tổng doanh số thu nợ trong 

15 năm đạt 5.970 tỷ đồng, bình 
quân 398 tỷ đồng/năm, 

chiếm 63,7% tổng 
doanh số cho vay. 

Từ đó, góp phần 
đáng kể trong 
việc tạo điều 
kiện thuận lợi 
cho NHCSXH 

thành phố tạo 
lập nguồn vốn cho 

vay quay vòng các 
chương trình tín dụng 

chính sách xã hội 
trên địa bàn. 

Để phát huy 
được những kết 
quả đạt được, 
trong giai đoạn 

từ nay đến năm 2020, NHCSXH TP Hồ Chí 
Minh đặt mục tiêu phấn đấu 100% hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận 
nghèo và đối tương chính sách khác có 
nhu cầu cũng như đủ điều kiện vay vốn 
được tiếp cận đầy đủ sản phẩm, dịch vụ 
do NHCSXH theo kế hoạch hằng năm. 
Trong đó, dư nợ tăng trưởng bình quân 
hằng năm đạt từ 8% - 10%; tỷ lệ nợ quá 
hạn ở mức 1%/tổng dư nợ; đồng thời 
đơn giản thủ tục, tiêu chuẩn hóa quy 
trình nghiệp vụ cũng như đa dạng hóa 
sản phẩm, dịch vụ để phục vụ người dân 
tốt hơn. 

Bài và ảnh MỸ PHƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh huy động 
nguồn vốn giảm nghèo hiệu quả

Thương binh 2/4 Nguyễn Văn Em ngụ tại ấp Trung, xã 
Tân Thông Hội, huyện Củ Chi vay vốn ưu đãi để đầu tư 

vườn lan Mokara khoảng 1.200m2, mỗi năm cho thu 
nhập khoảng 300 triệu đồng
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Trong những năm qua, hầu hết người nghèo 
và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương có nhu cầu, đủ điều kiện đều được 

NHCSXH cho vay vốn với thủ tục thuận tiện, nhanh 
chóng để phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng 
thu nhập. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín 
dụng chính sách ở Hải Dương đạt trên 2.800 tỷ đồng, 
với 101.659 hộ còn dư nợ. Doanh số cho vay chủ yếu 
tập trung vào các chương trình hộ mới thoát nghèo 
125.737 triệu đồng; hộ cận nghèo 79.793 triệu đồng; 
hộ nghèo 67.745 triệu đồng, nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn 38.346 triệu đồng... Chất lượng tín 

dụng thường xuyên được củng cố, nâng cao, nợ quá hạn 
chỉ chiếm tỷ lệ 0,07% tổng dư nợ.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn Thành 
thông tin, nguồn vốn ưu đãi đã phát huy hiệu quả, được 
chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, giúp người 
nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo 
bền vững. NHCSXH tỉnh Hải Dương cũng sẽ thực hiện tốt 
Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính xã hội trong 
thời gian tới và phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, 
các tổ chức hội, đoàn thể để chuyển tải nguồn vốn ưu đãi 
đến đúng đối tượng thụ hưởng.

ĐỒNG VỐN CHÍNH SÁCH ĐÃ “NỞ HOA”

Điểm giao dịch xã - địa chỉ quen thuộc với 
bà con nông dân nghèo cả nước nói chung, 

tỉnh Hải Dương nói riêng

Mặc dù được vay với số t iền không lớn để SXKD nhưng người nghèo ở Hải Dương đã biết phát huy 
hiệu quả ngay trên chính mảnh đất quê hương với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
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Những thông tin về chính sách tín 
dụng ưu đãi được NHCSXH tỉnh Hải 
Dương niêm yết công khai ngay 
tại Điểm giao dịch xã để bà con dễ 
dàng nắm, hiểu và thực hiện
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Gia đình ông Phan Văn Vương ở thôn An 
Định, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ vay 45 triệu 
đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo, 
cải tạo lại VAC nuôi rươi và cáy
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Cùng địa chỉ với ông Vương, gia đình anh 
Phan Văn Thắng vay 45 triệu đồng chương 
trình tín dụng hộ cận nghèo để đứng ra thầu 
cả khu đất chua phèn, cải tạo 2.000m2 mặt ao 
hồ nuôi rươi, cáy và trồng lúa năng suất cao

Nguồn vốn ưu đãi còn giúp cho con em 
nông dân nghèo ở Hải Dương có điều kiện 
học tập, trở thành những công dân có ích cho 
xã hội (Trong ảnh: Nhờ có chương trình tín 
dụng HSSV mà giấc mơ trở thành cô giáo Tiểu 
học của em Nguyễn Thị Chi ở xã Hồng Phong, 
huyện Nam Sách đã thành hiện thực)
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Gia đình chị Phan Thị Thạo ở xã Hồng 
Phong, huyện Nam Sách vay 30 triệu đồng 
hộ nghèo nuôi bò và vịt

Các tổ chức hội, đoàn thể và NHCSXH ở cơ 
sở luôn đồng hành cùng bà con ở mọi lúc, 
mọi nơi
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“Tín dụng chính sách đã giúp đồng bào DTTS làm quen với việc vay vốn để sản xuất kinh doanh, chuyển biến về 
nhận thức, giúp đồng bào DTTS tự tin, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, tăng dần vị thế trong xã hội. Thông 
qua mô hình tổ chức và phương thức chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH, thực sự là “cầu nối” giữa cấp ủy, 
chính quyền các địa phương với quần chúng nhân dân, đặc biệt là với khối đồng bào DTTS; qua đó, góp phần giữ vững 
ổn định chính trị - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự toàn xã hội”, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Thay đổi nhận thức đồng bào
Những năm qua, Đảng và Nhà nước 

đã dành sự quan tâm đặc biệt, đầu tư 
phát triển toàn diện vùng DTTS, miền 
núi và vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, 
không thể không kể đến những đóng 
góp của NHCSXH 15 năm qua. Tính đến 
nay, doanh số cho vay các chương trình 
dành cho đồng bào DTTS đạt hơn 2.913 
tỷ đồng; doanh số thu nợ 845,7 tỷ đồng 
với gần 349 ngàn lượt hộ đồng bào DTTS 
được vay vốn và hiện còn gần 209 ngàn 
hộ đang có dư nợ với số tiền trên 2.047 tỷ 
đồng. Hầu hết các hộ DTTS vay vốn đều 
sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu 
quả; trả được nợ vay, dư nợ quá hạn chỉ 
chiếm tỷ lệ 3,82%.

Với cơ chế hỗ trợ từ “cho không” sang 
“cho vay”, từ cho vay không có lãi, đến 
cho vay lãi suất rất ưu đãi (0,1% tháng) 
và hiện nay là 0,275%/tháng (bằng 50% 

lãi suất cho vay hộ nghèo); mức vay hợp 
lý và tăng dần qua từng giai đoạn, thời 
gian vay phù hợp với chu kỳ sản xuất... đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đồng 
bào DTTS xây dựng được nhiều mô hình 
SXKD hiệu quả, góp phần nâng cao đời 
sống, giảm nghèo bền vững, khắc phục 
dần tư tưởng trông chờ, ỉ lại, tập quán 
canh tác lạc hậu của phần lớn đồng bào.

Việc vay vốn chính sách đã góp phần 
để hộ đồng bào DTTS tính toán cách làm 
ăn, tiếp cận dần với cơ chế thị trường, 
chống tư tưởng trông chờ, ỉ lại. Mặt khác, 
tín dụng chính sách xã hội phát triển 
rộng khắp đã góp phần hạn chế tình 
trạng cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn 
DTTS và miền núi

“Có thể chắc chắn rằng, 15 năm qua, 
NHCSXH đã không phụ sự tin tưởng 
của Đảng, Chính phủ cũng như Ủy ban 
Dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ giảm 

nghèo. Chính vì thế, Ủy ban Dân tộc đã ký 
kết chương trình phối hợp với NHCSXH 
tiếp tục vận động bà con vay vốn theo 
chương trình ưu đãi mà Thủ tướng Chính 
phủ đã phê duyệt. Chúng tôi cũng đã 
tiến hành tích hợp các chính sách vào 
trong một Quyết định 2085 và trình Thủ 
tướng ban hành vào ngày 31/10/2016 
nhằm giải quyết bốn vấn đề căn bản: Đất 
sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nguồn 
nhân lực, bảo vệ và phát triển rừng. Tôi 
tin, với tấm lòng và cách làm sáng tạo 
của những cán bộ NHCSXH, thời gian 
tới, kênh tín dụng chính sách này sẽ 
tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, đồng 
hành cùng với cộng đồng các DTTS; 
đồng lòng, chung sức thực hiện thắng 
lợi chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn 
kết các dân tộc. Đưa đời sống kinh tế, xã 
hội miền núi xích gần với miền xuôi”, Bộ 

Tín dụng chính sách giúp sức đồng bào DTTS
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trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ 
Văn Chiến khẳng định. 

Để đồng bào DTTS thoát nghèo 
bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu 
trên, kinh tế - xã hội vùng dân tộc và 
miền núi phát triển còn chậm, tỷ lệ hộ 
nghèo và cận nghèo còn cao; nguồn lực 
bố trí cho các chính sách còn hạn chế, 
chưa tương xứng, chưa hợp lý, chưa 
đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các 
hộ DTTS; vẫn còn một số hộ lúng túng 
trong việc sử dụng vốn vay, nhất là sản 
phẩm sản xuất ra chưa được kết nối với 
thị trường, sức cạnh tranh thấp,...

Phát huy kết quả đạt được, nắm vững 
khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, trong 
thời gian tới Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp 
chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành liên 

quan và NHCSXH chú trọng rà soát đối 
tượng thụ hưởng chính sách theo các 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
phải được thực hiện kịp thời, đảm bảo 
đúng đối tượng thụ hưởng để làm cơ sở 
cho NHCSXH cho vay đúng đối tượng. 
Người vay phải có phương án sử dụng 
vốn vay rõ ràng, phải sử dụng vốn vay 
đúng mục đích để đảm bảo nguồn vốn 
vay đầu tư vào đất sản xuất hoặc có sản 
xuất kinh doanh thực sự. Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức của người dân phát huy nội lực, 
cùng với nguồn vốn vay của NHCSXH 
tích cực phát triển sản xuất tạo ra sản 
phẩm hàng hóa, tăng thu nhập, cải thiện 
đời sống.

Chính quyền địa phương các cấp, các 
ngành cần gắn kết hơn nữa trong việc 
đầu tư chương trình tín dụng chính sách 
này vào mô hình SXKD có hiệu quả phù 
hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội tại các địa phương; cần thực hiện tốt 
chính sách khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư, chuyển giao KHKT, trợ giúp 
hộ nông dân để họ yên tâm sản xuất, tạo 
sản phẩm hàng hóa.

Cơ quan Dân tộc, NHCSXH và các tổ 
chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các 
cấp tăng cường phối hợp chỉ đạo, kiểm 
tra giám sát tại các địa phương, kịp thời 

nắm bắt những khó khăn, vướng mắc 
để có biện pháp xử lý phù hợp; hướng 
dẫn hộ đồng bào DTTS sử dụng vốn vay 
đúng mục đích và có hiệu quả.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng 
tín dụng chính sách xã hội; phối hợp giữa 
các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào 
tạo nghề và chuyển giao công nghệ với 
hoạt động cho vay vốn của NHCSXH, giúp 
các đối tượng chính sách kịp thời vay vốn, 
giúp dụng vốn vay đạt hiệu quả hơn.

Phối hợp với các Bộ, ngành nghiên 

cứu, đề xuất với Chính phủ trình Quốc 
hội xem xét quyết định bố trí ngân sách 
hàng năm; cho phép NHCSXH được huy 
động trái phiếu dài hạn 10 - 15 năm để 
đáp ứng nhu cầu cho vay dài hạn đối 
với đồng bào DTTS. Phối hợp với các 
địa phương thực hiện lồng ghép vốn tín 
dụng ưu đãi với các chương trình, chính 
sách khác, nhất là các chính sách dân tộc 
nhằm phát huy hiệu quả cao nhất các 
nguồn lực đầu tư.

Ủy ban Dân tộc, cơ quan công tác 
dân tộc từ Trung ương đến địa phương, 
bà con DTTS đánh giá cao và trân 
trọng những đóng góp xứng đáng của 
NHCSXH đối với sự nghiệp giảm nghèo, 
nâng cao đời sống của đồng bào vùng 
DTTS  và miền núi. Chúng ta tin tưởng 
rằng trong thời gian tới, tín dụng chính 

sách xã hội do NHCSXH thực hiện sẽ tiếp 
tục đóng góp nhiều hơn nữa, đồng hành 
cùng với cộng động các dân tộc thiểu 
số Việt Nam; đồng lòng, chung sức thực 
hiện thắng lợi chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về công tác dân 
tộc, đại đoàn kết các dân tộc. Đồng bào 
các DTTS sẽ phát huy nội lực, cùng với 
sự hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực vượt qua 
khó khăn, phấn đấu xây dựng cuộc sống 
ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh TRẦN QUỐC VIỆT 

Điểm giao dịch xã của NHCSXH đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS nhận vốn vay để phát triển kinh tế
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Trong những năm qua kinh tế đất nước gặp không ít khó khăn 
nhưng Đảng, Nhà nước luôn xác định công tác giảm nghèo là một 
trong những mục tiêu quan trọng. Các chương trình, chính sách giảm 
nghèo đã huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, toàn xã hội cùng với sự vươn lên của chính người nghèo đã tạo 
nguồn lực to lớn thực hiện hiệu quả công tác có ý nghĩa xã hội sâu 
sắc này. Đồng hành cùng với mục tiêu quan trọng của đất nước, 
ngành Ngân hàng nói chung và NHNN với vai trò là cơ quan quản lý 
Nhà nước về tiền tệ và ngân hàng nói riêng đã luôn quan tâm, tạo 
điều kiện, hỗ trợ để NHCSXH thực hiện tốt các chương trình tín dụng 
ưu đãi nhằm giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp 
cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước góp phần cải thiện và 
từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, 
toàn diện ở các vùng nghèo, vùng đồng bào DTTS.

Tín dụng chính sách đã và đang là 
một cấu phần quan trọng trong 
Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững. Thông qua nguồn 
vốn tín dụng chính sách được thực hiện 
tại NHCSXH, người nghèo và các đối tượng 
chính sách có cơ hội cho con em đi học, đi 
lao động có thời hạn tại nước ngoài tăng 
thu nhập cho gia đình, nâng cao sức sản 
xuất hàng hóa, cải thiện cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã tổ 
chức xây dựng kế hoạch, tham mưu trình 
ban hành và triển khai chỉ đạo thực hiện 
nhiều chính sách giảm nghèo trong suốt 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TĂNG CƯỜNG 
NGUỒN LỰC CHO GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (*)

(*) Đầu đề do BBT đặt
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thời kỳ 15 năm thành lập và hoạt động 
của NHCSXH. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, chủ trì xây dựng trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành hoặc ban 
hành theo thẩm quyền các cơ chế 
chính sách đối với hoạt động tín dụng 
chính sách góp phần tạo sự đồng bộ, 
hoàn thiện của hệ thống chính sách 
giảm nghèo phù hợp với mục tiêu đặt 
ra như: Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg 
ngày 23/2/2013 về tín dụng đối với hộ 
cận nghèo; Quyết định số 28/2015/
QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng 
đối với hộ mới thoát nghèo; Ban 
hành các Thông tư quy định chi tiết 
về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất 
theo chương trình hỗ trợ các huyện 
nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-
CP của Chính phủ; quy định chi tiết 
thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các 
khoản vay của người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác tại NHCSXH; 
hướng dẫn việc cho vay của NHCSXH 
theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg 
ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo 
xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, 
lụt khu vực miền Trung; hướng dẫn 
thực hiện cho vay trồng rừng sản 
xuất, phát triển chăn nuôi theo quy 
định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP 
ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ 
chế, chính sách bảo vệ và phát triển 
rừng, gắn với chính sách giảm nghèo 
nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào 
DTTS giai đoạn 2015 - 2020; Ban hành 
các văn bản hướng dẫn NHCSXH triển 
khai Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg 
ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ cho vay hộ nghèo về nhà ở giai 
đoạn 2; triển khai thực hiện Nghị định 
số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 
của Chính phủ về phát triển và quản lý 
nhà ở xã hội.

Thứ hai, tham mưu trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 
triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 
22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với tín dụng chính sách xã 
hội (Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 
14/3/2016), đề ra nhiệm vụ, giải pháp 
và phân công cụ thể trách nhiệm 
của các Bộ, ngành, chính quyền địa 
phương, nhằm tăng cường sự chỉ đạo 

của các cấp chính quyền từ Trung 
ương đến cơ sở trong việc xây dựng cơ 
chế chính sách và bố trí nguồn lực cho 
tín dụng chính sách xã hội, tạo điều 
kiện để NHCSXH triển khai thực hiện 
có hiệu quả các chương trình tín dụng 
chính sách. Chỉ thị số 40-CT/TW, Quyết 
định 401/QĐ-TTg ra đời đã phát huy 
hiệu quả, có tác động tích cực đối với 
hoạt động tín dụng chính sách xã hội 
nói chung và hoạt động của NHCSXH 
nói riêng khi đã huy động được sự 
vào cuộc quyết liệt và nâng cao trách 
nhiệm thực thi, giám sát của cấp ủy, 
chính quyền địa phương đối với tín 
dụng chính sách; tăng cường sự quan 
tâm, chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp phối hợp với NHCSXH thực 
hiện tín dụng chính sách (như nâng 
cao chất lượng hoạt động của các Tổ 
tiết kiệm và vay vốn, tăng cường kiểm 
tra giám sát, hướng dẫn người vay 
sử dụng vốn hiệu quả, tuyên truyền 
chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà 
nước về tín dụng chính sách,...); các 
tỉnh, thành phố đã quan tâm hơn 
hỗ trợ NHCSXH trụ sở, phương tiện, 
trang thiết bị làm việc và đẩy mạnh 
nguồn vốn từ ngân sách địa phương 
để ủy thác cho vay qua NHCSXH, chỉ 
tính riêng nguồn vốn ngân sách địa 
phương ủy thác cho NHCSXH để bổ 
sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn 
từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW đến hết 
quý I/2017 là khoảng 3.500 tỷ đồng 
(tăng 113% so với thời điểm trước khi 
có Chỉ thị 40-CT/TW).

Thứ ba, hỗ trợ góp phần bảo đảm 
ổn định nguồn vốn để NHCSXH thực 
hiện các chương trình tín dụng chính 
sách thông qua việc NHNN tái cấp vốn 
cho NHCSXH; ban hành các Thông tư 
hướng dẫn và thường xuyên chỉ đạo 
các TCTD Nhà nước thực hiện duy trì 
2% số dư tiền gửi tại NHCSXH theo quy 
định tại Điều 8 Nghị định 78/2002/NĐ-
CP ngày 4/10/2002; đồng thời, để tạo 
điều kiện thuận lợi cho hoạt động của 
NHCSXH, định kỳ hằng năm, NHNN 
có văn bản thông báo mức lãi suất 
huy động vốn bằng VND bình quân 
chung của các TCTD Nhà nước để 
làm cơ sở cho các TCTD Nhà nước và 
NHCSXH xác định mức lãi suất tiền gửi 

tại NHCSXH. Tổng số dư nợ vay tái cấp 
vốn tại NHNN và nguồn tiền gửi của 
các TCTD Nhà nước luôn chiếm trên 
40% tổng nguồn vốn của NHCSXH. 
Bên cạnh đó, các Ngân hàng thương 
mại là đối tác chủ yếu đầu tư trái phiếu 
Chính phủ bảo lãnh do NHCSXH phát 
hành, góp phần không nhỏ cung cấp 
nguồn vốn ổn định, dài hạn với chi phí 
hợp lý để NHCSXH thực hiện các mục 
tiêu giảm nghèo bền vững.

Thứ tư, hỗ trợ hoàn thiện, củng cố tổ 
chức và hoạt động của NHCSXH, theo 
đó NHNN đã cử Lãnh đạo NHNN, Lãnh 
đạo một số đơn vị tham gia HĐQT, 
Ban chuyên gia tư vấn và Ban đại diện 
HĐQT NHCSXH; hằng năm căn cứ 
Chương trình kiểm tra giám sát của 
HĐQT, NHNN đều tổ chức các đoàn 
công tác kiểm tra giám sát hoạt động 
của Ban đại diện HĐQT các cấp. Đồng 
thời, NHNN đã trình Thủ tướng Chính 
phủ cho phép bổ sung Chủ tịch UBND 
cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH 
cấp huyện nhằm góp phần hoàn thiện 
mô hình quản lý tín dụng NHCSXH từ 
Trung ương đến cơ sở, đến nay đã có 
trên 99,5% Chủ tịch UBND cấp xã trên 
toàn quốc tham gia Ban đại diện HĐQT 
NHCSXH cấp huyện, 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.

Thứ năm, chủ động theo dõi, kịp thời 
phối hợp với các Bộ, ngành, NHCSXH 
trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh 
giảm lãi suất và nâng mức cho vay các 
chương trình tín dụng chính sách phù 
hợp với điều kiện thị trường, cũng như 
đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của 
người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác. Hiện nay, lãi suất cho vay 
hộ nghèo, HSSV có hoàn cảnh khó 
khăn, cho vay đối tượng chính sách đi 
lao động ở nước ngoài, cho vay vốn 
Quỹ quốc gia về việc làm là 6,6%/năm, 
lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo 
7,92%/năm, lãi suất cho vay đối với hộ 
mới thoát nghèo là 8,25%/năm , cho 
vay nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn, cho vay hộ gia đình sản 
xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn là 
9,0%/năm.

Thứ sáu, NHNN đã xây dựng và triển 
khai các giải pháp để hướng dòng vốn 
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tín dụng thương mại cùng với dòng 
vốn tín dụng chính sách tại NHCSXH 
hỗ trợ, góp phần không nhỏ vào việc 
nâng cao đời sống, thu nhập cho 
người nông dân trên các vùng miền 
toàn quốc, đặc biệt là vùng sâu, vùng 
xa, vùng DTTS, dần dần giúp người 
dân cải thiện nâng cao mức sống. 
Điển hình như NHNN đã trình Chính 
phủ ban hành chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn; triển khai các chương trình 
chính sách tín dụng đối với người 
nuôi tôm và cá tra, hỗ trợ nhằm giảm 
tổn thất trong nông nghiệp, chính 
sách phát triển thủy sản, chương trình 
tái canh cà phê, chương trình cho vay 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao nông nghiệp sạch nhằm đáp ứng 
được yêu cầu về đầu tư tín dụng và 
phát triển bền vững ngành nông 
nghiệp. Bên cạnh đó, NHNN cũng đã 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan tích cực thực hiện huy động 
nguồn lực từ các tổ chức tài chính 
quốc tế (WB, ADB) cho lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn, phát triển kinh 
tế - xã hội vùng sâu, vùng xa và vùng 
DTTS. Các nguồn tài trợ từ các tổ chức 
tài chính quốc tế với một phần không 
nhỏ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng sâu, vùng xa và vùng DTTS, đã 
góp phần đáng kể vào công cuộc 
giảm nghèo trên toàn quốc trong thời 
gian qua.

Ngoài ra, NHNN cũng đã phối hợp 
chặt chẽ với các Bộ, ngành và đơn 
vị có liên quan thực hiện rà soát hệ 
thống chính sách giảm nghèo, hoàn 
thiện cơ chế chính sách và khung 
pháp lý cho hoạt động tín dụng chính 
sách nói chung và hoạt động của 
NHCSXH nói riêng; kịp thời xử lý các 
khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhờ việc thực hiện đồng bộ các 
giải pháp nêu trên, sự vào cuộc quyết 
liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, 
sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức 
chính trị - xã hội và sự nỗ lực của 
NHCSXH đã tạo nên sức mạnh tổng 
hợp, tạo sự đồng thuận và quyết tâm 
của cả hệ thống chính trị - xã hội 
trong việc thúc đẩy hoạt động tín 
dụng chính sách.

Từ 3 chương trình tín dụng nhận 
bàn giao ban đầu vào năm 2003, đến 
nay NHCSXH đang triển khai thực hiện 
hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi 
cùng nhiều chương trình từ nguồn 
vốn ủy thác của nước ngoài với tổng 
dư nợ đạt 169.036 tỷ đồng, gấp hơn 
24 lần so với thời điểm thành lập; tốc 
độ tăng trưởng bình quân hằng năm 
đạt 19,2%, với trên 6,7 triệu hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách còn dư 
nợ. Dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách tại các huyện nghèo 
theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ 
là 13.944 tỷ đồng, với gần 457 ngàn 
đối tượng đang dư nợ. Chất lượng tín 
dụng không ngừng được củng cố và 
nâng cao, đến nay nợ quá hạn và nợ 
khoanh giảm từ 13,75% tại thời điểm 
nhận bàn giao xuống còn 0,81% tại 
thời điểm 30/9/2017 (trong đó, nợ 
quá hạn 0,42%, nợ khoanh 0,39%).

15 năm hoạt động, nguồn vốn tín 
dụng chính sách đã giúp trên 4,5 triệu 
hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc 
làm cho gần 3,4 triệu lao động, xây 
dựng trên 9,9 triệu công trình cung cấp 
nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông 
thôn; gần 105 ngàn căn nhà cho hộ 
gia đình vượt lũ vùng ĐBSCL, gần 528 
ngàn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ 
gia đình chính sách, trên 11 ngàn căn 
nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực miền 
Trung..., đóng góp quan trọng cho việc 
thực hiện thành công mục tiêu giảm 
nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của 
Đảng, Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo thời 
kỳ 2001 - 2005 giảm từ 17% xuống 7%; 
trong thời kỳ 2005 - 2010 giảm từ 22% 
xuống 9,45%; trong thời kỳ 2011 - 2015 
giảm từ 14,2% xuống dưới 4,25% (tỷ 
lệ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 
2011 - 2015).

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn 
nữa hoạt động tín dụng chính sách, là 
cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ và 
hoạt động ngân hàng, NHNN sẽ tiếp 
tục đồng hành, hỗ trợ NHCSXH thông 
qua một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
cùng với các Bộ, ngành Trung ương, 
cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị 
liên quan nghiêm túc thực hiện Quyết 
định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 về Kế 
hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW 

ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với tín dụng chính sách 
xã hội.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngân hàng, 
bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện các chủ trương của Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ về công tác an sinh xã 
hội, huy động nguồn lực ủng hộ, giúp 
đỡ đối với các vùng khó khăn, các đối 
tượng chính sách xã hội, nhằm nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của 
người dân.

Ba là, tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện 
thuận lợi để NHCSXH thực hiện tốt các 
chương trình, chính sách tín dụng ưu 
đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ 
tướng Chính phủ. Thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối 
với hoạt động của NHCSXH; tạo điều 
kiện hỗ trợ NHCSXH trong việc huy 
động vốn, vay tái cấp vốn và chỉ đạo 
các tổ chức tín dụng Nhà nước thực 
hiện duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH 
theo quy định; kịp thời xử lý các vướng 
mắc phát sinh.

Bốn là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
cùng với các Bộ, ngành, cấp ủy, chính 
quyền địa phương, đơn vị liên quan 
nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ 
được giao theo chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Rà 
soát tổng thể chính sách giảm nghèo 
để điều chỉnh phù hợp, bảo đảm mục 
tiêu giảm nghèo bền vững; hoàn 
chỉnh khung pháp lý và tạo điều kiện 
thuận lợi trong việc cung cấp tín dụng 
hỗ trợ, bảo đảm nguồn vốn thực hiện 
các chương trình tín dụng chính sách 
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 
đối tượng khác theo quy định.

Với các kết quả đạt được trong suốt 
15 năm qua, cùng với sự tiếp tục ủng 
hộ, tạo điều kiện của NHNN, sự nỗ lực 
của NHCSXH trong thời gian tới, chắc 
chắn hoạt động tín dụng chính sách 
tại NHCSXH sẽ ngày càng đóng vai 
trò trụ cột góp phần thực hiện thành 
công mục tiêu giảm nghèo bền vững, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước.

TS NGUYỄN QUỐC HÙNG
Vụ trưởng Vụ Tín dụng các 

ngành kinh tế - NHNN
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ĐỂ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRỞ THÀNH 
“ĐÒN BẨY” PHÁT TRIỂN KINH TẾ (*)

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các ngân hàng, TCTD đã tích cực phối 
hợp với các cấp, ngành, địa phương tạo điều kiện cho nông dân vay vốn mở rộng SXKD. Theo đó, dòng tiền đã 
chảy mạnh hơn về khu vực nông thôn, tạo thêm kênh đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 
NHCSXH cũng đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện thúc đẩy SXKD, giải quyết việc làm, 
tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới.

Tín dụng chính sách trong chương 
trình xây dựng nông thôn mới

Mục tiêu chung của Chương trình bao 
gồm: “Xây dựng nông thôn mới để nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình 
thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát 
triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch 
vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; 
xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, 
ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; 
môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc 
phòng và an ninh, trật tự được giữ vững”.

Trải qua 15 năm hoạt động, NHCSXH 
đã thực hiện nhiều chương trình tín 
dụng chính sách cho nhiều đối tượng 
với mục tiêu đa dạng. Bên cạnh chương 
trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo 
phát triển sản xuất, dịch vụ, chương 
trình tín dụng chính sách còn bao gồm 
các chương trình nổi bật như: chương 
trình tín dụng cho HSSV có hoàn cảnh 
khó khăn; chương trình cho vay giải 
quyết việc làm; chương trình nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn,... Các 
chương trình tín dụng chính sách đã tạo 
nên bước đột phá về cải thiện điều kiện 
sống và việc làm cho người nghèo, góp 
phần xây dựng nông thôn mới.

Tín dụng chính sách góp phần thực 
hiện tốt các chính sách giảm nghèo của 
Nhà nước, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả 
nước. Người nghèo được xét trên khía 
cạnh nghèo về vật chất và nghèo về tinh 
thần. Nguồn vốn tín dụng cho người 
nghèo đã giúp người nghèo khắc phục 
được trở ngại thiếu vốn dành cho hoạt 
động SXKD, tạo điều kiện cho họ mua 
sắm vật tư, công cụ để lao động. Nhờ 
có nguồn vốn ưu đãi, người nghèo đã 

có thể sử dụng sức lao động của mình, 
biến sức lao động thành của cải, từ đó 
tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống 
khó khăn mà họ đang gặp phải. Về đời 
sống tinh thần, tín dụng chính sách giúp 
các đối tượng chính sách nâng cao được 
đời sống văn hóa, góp phần giải quyết 
những bất ổn trong đời sống của họ. 
Với số vốn được vay, họ có thể tập trung 
lao động với năng suất cao hơn và dành 
được thời gian để tham gia vào các sự 
kiện, chương trình văn hóa - xã hội tại 
địa phương. Do vậy, đời sống tinh thần 
của họ sẽ được cải thiện, là một trong 
những yếu tố để bảo đảm người nghèo 
thực sự thoát nghèo.

Tín dụng chính sách góp phần đẩy 

nhanh quá trình xây dựng nông thôn 
mới. Khi đời sống ổn định, người nông 
dân sẽ tích cực đóng góp của cải, công 
sức hơn trong các hoạt động xây dựng 
cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Đồng 
thời, khi nhà cửa của các hộ gia đình 
được xây, sửa chữa cơi nới cũng khiến 
cho bộ mặt làng xã, thôn, bản trở nên 
khang trang, sạch đẹp hơn. Bên cạnh 
đó, cùng với việc sản xuất thuận lợi, 
số lượng người di cư từ nông thôn lên 
thành phố tìm kiếm công việc mới giảm 
dần, làm giảm áp lực cho các khu đô thị. 
Cuộc sống ổn định và số lượng lao động 
nhàn rỗi ít cũng kéo theo sự sụt giảm về 
vấn đề tệ nạn xã hội ở nông thôn.

Tín dụng chính sách làm giảm sức thu 

Tín dụng chính sách đã tạo nên bước đột phá về cải thiện điều kiện sống cho người nghèo, 
góp phần xây dựng nông thôn mới

(*) Đầu đề do BBT đặt
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hút của thị trường tín dụng đen đối với 
người dân. Nếu không tiếp cận được với 
nguồn tín dụng thương mại đòi hỏi các 
yêu cầu khắt khe về hồ sơ pháp lý, năng 
lực tài chính, tài sản bảo đảm..., người 
nghèo và các đối tượng chính sách phải 
vay với lãi suất cao từ các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn địa phương, góp phần 
tạo điều kiện cho thị trường tín dụng phi 
chính thức này phát triển. Tuy nhiên, tín 
dụng chính sách với những ưu đãi về lãi 
suất (thấp hơn lãi suất thị trường) và đi 
kèm là các ưu đãi khác về thời hạn trả 
nợ, phương thức trả nợ... giúp cho các 
đối tượng chính sách cân bằng được 
mức sinh lời trong các hoạt động SXKD 
doanh, giúp họ không phải tìm đến với 
các khoản tín dụng nặng lãi.

Tín dụng chính sách giúp chuyển đổi 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, 
góp phần thực hiện phân công lại lao 
động xã hội. Ngoài việc phát huy hiệu 
quả các nguồn lực về lao động và đất 
đai, tín dụng chính sách còn tạo điều 
kiện cho các đối tượng chính sách tiếp 
cận với KHKT và các công nghệ sản xuất 
hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp 
để tăng năng suất lao động và cải thiện 
hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Nhờ 
vậy, những người nghèo có được việc 
làm phù hợp với khả năng của mình, 
đưa kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
phát triển. Ngoài ra, tín dụng chính 
sách còn có tác dụng giúp cho người 
nghèo và các đối tượng chính sách đa 
dạng hóa được các nguồn thu nhập 
khi ngoài công việc chính là trồng trọt, 
chăn nuôi, họ còn có thể làm các công 
việc khác để gia tăng thu nhập sau khi 
được đào tạo nghề.

Tín dụng chính sách giúp người 
nghèo nâng cao kiến thức tiếp cận với 
thị trường. Việc vay vốn ngân hàng tạo 
điều kiện cho hộ nghèo được làm quen 
với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó 
đã thay đổi cơ bản về nhận thức từ việc 
được cấp phát, cho không chuyển sang 
đi vay vốn có hoàn trả. Họ đã chủ động 
tính toán làm ăn, sử dụng vốn có hiệu 
quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất 
lượng cuộc sống, từng bước hòa nhập 
với sự phát triển của nền kinh tế hàng 
hóa. Thông qua hoạt động gửi tiền 
tiết kiệm khi vay vốn, hộ nghèo đã rèn 
luyện ý thức tiết kiệm, chắt chiu dành 

dụm để tạo lập nguồn vốn tự có và tích 
lũy cho tương lai.

Hoạt động tín dụng chính sách góp 
phần xây dựng nông thôn mới

Tín dụng chính sách được xem là giải 
pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
Với nhiệm vụ tập trung vào cung cấp 
tín dụng hộ gia đình nông thôn thuộc 
đối tượng chính sách với quy mô vốn 
vay nhỏ, lãi suất ưu đãi, NHCSXH thời 
gian qua đã hoạt động rất tích cực 
trong việc giảm nghèo khu vực nông 
thôn, hướng tới việc đáp ứng các tiêu 
chí nông thôn mới.

Quy mô dư nợ tín dụng tại NHCSXH 
tăng liên tục qua các năm từ mức 
89.000 tỷ đồng năm 2010 lên mức 
157.000 tỷ đồng năm 2016, tăng gấp 
gần 2 lần qua 6 năm. Tốc độ tăng 
trưởng tín dụng luôn ở mức trên 6% và 
đạt tốc độ tăng trưởng cao 10,7% vào 
năm 2016. Không chỉ dư nợ, số lượng 
hộ gia đình được cấp tín dụng cũng 
tăng lên từ hơn 2,2 triệu hộ năm 2010 
lên hơn 2,4 triệu hộ gia đình năm 2016. 
Sau khi tăng trưởng âm trong các năm 
2012 và năm 2013, tốc độ tăng trưởng 
của số hộ được cấp tín dụng đã dần 
phục hồi vào năm 2014 và đạt tốc độ 
tăng trưởng cao trong các năm 2015 
và 2016 với tốc độ lần lượt là 11,65% 
và 5,26%.

Đặc biệt, do tốc độ tăng trưởng của 
dư nợ cao hơn tốc độ tăng trưởng của 
số hộ được cấp tín dụng nên quy mô 
dư nợ bình quân trên hộ hầu như luôn 
đạt tốc độ tăng trưởng dương trong 
suốt giai đoạn 2011 - 2016. Trung bình 
một hộ gia đình được cấp gần 64 triệu 
đồng dư nợ vào năm 2016, cao gần 
gấp 1,5 lần so với mức 40 triệu đồng 
năm 2010. Đối với cơ cấu tín dụng theo 
mục đích cho vay tại NHCSXH, tỷ trọng 
cho vay SXKD trên tiêu dùng dao động 
quanh mức 50:40. Nguyên nhân là do, 
trong cấu phần cho vay tiêu dùng của 
NHCSXH có bộ phận chủ yếu là cho vay 
HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Bộ phận 
này chiếm tỷ trọng 29,12% dư nợ tín 
dụng vào năm 2010, đạt đỉnh 32,24% 
vào năm 2012, trước khi giảm dần 
xuống mức trên 17% vào năm 2015. 
Trong khi đó, mức độ đóng góp vào tỷ 
trọng chung của cho vay liên quan tới 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn đã tăng gấp gần 2 lần trong giai 
đoạn 2010 - 2015, từ 7,78% lên 14,10%. 
Điều này góp phần quan trọng vào việc 
giúp các xã khó khăn đạt yêu cầu tiêu 
chí số 17 trong bộ tiêu chí Quốc gia 
nông thôn mới về đảm bảo cung cấp 
đủ nước sinh hoạt sạch và hợp vệ sinh 
cho dân cư, trường học, trạm y tế, công 
sở và các khu dịch vụ công cộng; thực 
hiện các yêu cầu về bảo vệ và cải thiện 
môi trường sinh thái trên địa bàn xã.

Tỷ trọng cho vay SXKD sau khi giảm 
nhẹ vào năm 2011 - 2012, đã phục hồi 
và đạt đỉnh ở mức 56,18% năm 2015, 
phù hợp với xu thế chung của ngành 
Ngân hàng. Đáng lưu ý, trong cấu 
phần cho vay SXKD, cho vay hộ nghèo 
luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, đặc biệt 
trong năm 2010, tỷ trọng này đã lên 
tới 40,42%. Từ năm 2013, trong cơ cấu 
cho vay SXKD đã có thêm cho vay hộ 
cận nghèo. Việc mở rộng đối tượng 
vay tới các hộ cận nghèo là biện pháp 
quan trọng và kịp thời nhằm giúp các 
hộ mới thoát hộ nghèo (chuyển sang 
hộ cận nghèo) có cơ hội thoát nghèo 
bền vững, đồng thời hỗ trợ các hộ cận 
nghèo chưa tham gia tín dụng có thể 
không bị rơi vào diện hộ nghèo. Do đó, 
mặc dù xét riêng lẻ, tỷ lệ cho vay hộ 
nghèo đã giảm xuống mức 25,23% vào 
năm 2015, tuy nhiên, nếu gộp chung 
cả hai đối tượng vay là hộ nghèo và hộ 
cận nghèo, thì tỷ lệ sẽ tăng lên từ hơn 
40% năm 2010 lên tới 44% năm 2015.

Đối với cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn, 
tỷ trọng cho vay trung dài hạn tại 
NHCSXH trong suốt giai đoạn 2010 
- 2016 luôn đạt trên 90% và tăng liên 
tục từ mức 94,11% năm 2010 lên mức 
97,85% năm 2016. Do đối tượng khách 
hàng mục tiêu chiếm tỷ trọng lớn 
trong cơ cấu mục đích sử dụng vốn của 
NHCSXH là các hộ nghèo, cận nghèo 
cũng như HSSV nên kỳ hạn cho vay 
thường phải đủ dài (cấp tín dụng trung 
dài hạn) để các đối tượng vay vốn có 
thể thu xếp được nguồn lực tài chính 
trả nợ cho ngân hàng.

Cơ cấu tín dụng tại NHCSXH còn 
được phân loại theo 7 khu vực địa lý, 
gồm: đồng bằng sông Hồng; miền 
núi phía Bắc; Bắc Trung Bộ; Duyên hải 
miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ 
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và ĐBSCL. Có thể thấy, dư nợ tín dụng 
phân bố khá đồng đều ở các khu vực 
địa lý và duy trì tương đối ổn định qua 
các năm trong giai đoạn từ 2010 - 2015. 
Tín dụng được tập trung nhiều hơn ở 
khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung 
Bộ và ĐBSCL. Thực trạng phân bố này 
được lý giải bởi mức độ khó khăn cao 
của các vùng kinh tế này. Là vùng có 
tỷ lệ hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS cao 
nhất và có nhiều xã thuộc vùng khó 
khăn theo quy định của Chính phủ, 
miền núi phía Bắc là khu vực tập trung 
dư nợ cao nhất của NHCSXH, luôn 
chiếm trên 24% tổng dư nợ. Sau đó là 
vùng Bắc Trung Bộ và ĐBSCL. Mức độ 
khó khăn của 3 khu vực này cũng đã 
được phản ánh trong các tiêu chí kinh 
tế xây dựng nông thôn mới khi mức độ 
yêu cầu luôn là thấp nhất khi so sánh 
với các khu vực khác.

Chất lượng tín dụng hộ gia đình nông 
thôn tại NHCSXH khá tốt với tỷ lệ nợ 
khoanh và nợ quá hạn ở mức dưới 1% 
năm 2014 - 2015. Sau khi tăng mạnh lên 
mức 1,08% vào năm 2011, tỷ lệ nợ quá 
hạn bắt đầu giảm dần về mức 0,33% 
năm 2015.

Tín dụng khu vực nông thôn của 
NHCSXH đã góp phần hỗ trợ khả năng 
tiếp cận vốn cho người dân. Trước 
hết, với chính sách tín dụng cho nông 
nghiệp, nông thôn đã ngày càng đơn 
giản hóa thủ tục, hồ sơ cho vay đối với 
hộ nông dân nhằm giúp người dân tiếp 
cận nguồn vốn tín dụng dễ dàng hơn, 
NHCSXH đã từng bước cải cách thủ tục, 
hồ sơ vay vốn để đơn giản, phù hợp với 
đặc thù của nông thôn nhưng vẫn bảo 
đảm an toàn vốn của ngân hàng. 

Với chỉ tiêu tỷ lệ người nghèo, thu 
nhập bình quân đầu người tại nhiều xã 
nông thôn mới cũng đã được cải thiện.
Theo báo cáo tổng hợp của Ban chỉ đạo 
Trung ương, Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới đến 
hết tháng 11/2015, mức thu nhập bình 
quân đầu người vùng nông thôn đã đạt 
24,4 triệu đồng/năm, tăng 1,9 lần so với 
năm 2010, số hộ nghèo ở nông thôn 
giảm mạnh còn 8,2%.

Thúc đẩy và nâng cao chất lượng 
tín dụng chính sách trong xây dựng 
nông thôn mới

Chất lượng tín dụng hộ gia đình 

của NHCSXH khá tốt, nhưng vẫn còn 
tình trạng nợ quá hạn, nợ khoanh ở 
một số địa phương cao hơn mức bình 
quân của toàn hệ thống. Do vậy, hoàn 
thiện lại bộ máy quản trị của NHCSXH 
tại các địa phương này nói riêng và 
toàn hệ thống nói chung là việc làm 
cần thiết, không chỉ giúp giải quyết 
bất cập kể trên mà còn hướng tới tăng 
cường hiệu quả công tác quản trị ngân 
hàng. NHCSXH cần phát huy vai trò, 
trách nhiệm của HĐQT và Ban đại diện 
HĐQT các cấp trong việc nghiên cứu, 
đề xuất cơ chế, chính sách và giám sát 
hoạt động của NHCSXH; thường xuyên 
củng cố tổ chức, bảo đảm sự chỉ đạo 
thống nhất trong hoạt động từ HĐQT 
ở TW đến Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, 
cấp huyện.

Bên cạnh nguồn vốn tín dụng từ 
ngân sách Nhà nước, NHCSXH phải đa 
dạng hóa các nguồn vốn thông qua 
nhiều phương thức huy động phù hợp 
với điều kiện thực tế như huy động 
nguồn vốn trên thị trường hay tìm 
kiếm các nguồn vốn từ nước ngoài. 
Các sản phẩm và dịch vụ huy động tiền 
gửi cần phải đa dạng, minh bạch với 
tất cả các khách hàng, hấp dẫn không 
chỉ về lãi suất, kỳ hạn mà còn có tính 
linh hoạt trong lãi suất, trong các dịch 
vụ khác mà khách hàng có thể sử dụng 
được. Bên cạnh đó, NHCSXH cần tích 
cực tuyên truyền, quảng bá, phân tích 
những ích lợi từ việc gửi tiền tiết kiệm 
để các cá nhân, tổ chức mạnh dạn mở 
tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng.

Để tạo thuận lợi cho công tác cấp tín 
dụng cho người nghèo, NHCSXH cần 
phải hoàn thiện công tác thẩm định tín 
dụng. Đối với các hộ nghèo, việc phân 
tách giữa hoạt động SXKD với chi tiêu 
thường xuyên thường không rõ ràng. 
Nguồn tiền để chi trả cho hoạt động 
tiêu dùng hằng ngày có thể xuất phát 
từ hoạt động SXKD mà người nghèo 
vay vốn ngân hàng. Chẳng hạn như 
hộ nghèo có thể vay tiền để chăn nuôi, 
hàng ngày họ bán gia súc gia cầm để 
lấy tiền cho tiêu dùng sinh hoạt chứ 
không phải để lấy tiền trả nợ ngân 
hàng. Do đó, việc thẩm định tín dụng 
của NHCSXH phải phân tích bao trùm 
cả hoạt động kinh doanh, các nguồn 
thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình 

để có thể đánh giá năng lực trả nợ của 
người nghèo.

Trong một số trường hợp, người 
nghèo không có đất canh tác hoặc sản 
phẩm của họ không bán được trên thị 
trường, NHCSXH cần xây dựng cơ chế 
cho vay gián tiếp thông qua việc cho 
vay các chủ dự án đầu tư, chủ cơ sở 
SXKD. Theo phương thức này, NHCSXH 
sẽ không cho vay trực tiếp đối với người 
nghèo và các đối tượng chính sách do 
họ không có khả năng sử dụng vốn vay 
một cách hiệu quả do thiếu các nguồn 
lực cần thiết. Bằng việc cấp vốn cho các 
dự án đầu tư, chủ cơ sở SXKD có cam 
kết sử dụng lao động là người nghèo và 
các đối tượng chính sách hoặc sử dụng 
đầu vào là sản phẩm do người nghèo 
và các đối tượng chính sách làm ra. Như 
vậy, NHCSXH có thể gián tiếp cấp tín 
dụng cho hộ nghèo.

Tổ tiết kiệm và vay vốn đóng vai trò 
quan trọng của quá trình cấp tín dụng 
và rộng hơn là tham gia quản lý tín 
dụng của NHCSXH. Do vậy, NHCSXH 
phải hoàn thiện các hoạt động, nâng 
cao năng lực của mạng lưới Tổ tiết kiệm 
và vay vốn. Đặc biệt cần ưu tiên lựa 
chọn người có đủ năng lực, phẩm chất 
và được người dân tín nhiệm làm Tổ 
trưởng. Đồng thời, cần thường xuyên 
tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ cho 
đội ngũ cán bộ trong tổ. 

Chương trình tín dụng chính sách 
do NHCSXH triển khai thực hiện với sự 
tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Ngân 
hàng Nhà nước... Sự phối hợp của các 
Bộ, ngành với NHCSXH trong việc thực 
hiện chương trình tín dụng chính sách 
quyết định hiệu quả của chương trình. 
Do đó, để tăng cường hiệu quả của các 
chương trình, NHCSXH với vai trò chủ 
trì cần thúc đẩy và đôn đốc sự phối hợp 
chặt chẽ với các bên, đồng thời tham 
mưu Chính phủ nhằm xây dựng cơ chế 
phối hợp rõ ràng, cụ thể để đảm bảo 
sự tham gia và tăng cường tính trách 
nhiệm của các bên liên quan trong 
phối hợp, tổ chức thực hiện các Chương 
trình tín dụng chính sách.

PGS.TS ĐỖ THỊ KIM HẢO
PGĐ Học viện Ngân hàng



50 Xuân Mậu Tuất - 2018 

Tín dụng chính sách “xanh” giúp 
“xanh hóa” nền kinh tế Việt Nam

Một trong những mắt xích 
quan trọng thực hiện Chiến 
lược quốc gia về tăng trưởng 

xanh là hệ thống tài chính ngân hàng. 
Theo đó, hệ thống ngân hàng đóng vai 
trò quan trọng huy động các nguồn 
vốn đầu tư, tín dụng xanh, hỗ trợ 
các khu vực kinh tế thực hiện các dự 
án tăng trưởng xanh nhằm mục tiêu 
phát triển kinh tế bền vững. Vì vậy, các 
chính sách tín dụng xanh là giải pháp 
quan trọng hướng nền kinh tế tới mục 
tiêu tăng trưởng xanh.

Tín dụng chính sách “xanh” giúp 
“xanh hóa” nền kinh tế Việt Nam

NHCSXH được Chính phủ thành lập 
vào năm 2002 nhằm thực hiện tín dụng 
ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác. NHCSXH hoạt động 
không vì mục đích lợi nhuận, mà vì mục 
tiêu giảm nghèo bền vững và góp phần 
an sinh xã hội. Đến hết năm 2017, tổng 
nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đạt 
trên 175 nghìn tỷ đồng (tương đương 
gần 8 tỷ USD); tổng dư nợ đạt trên 171 
nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 7 tỷ 

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm 
môi trường và tài nguyên thiên 

nhiên dần cạn kiệt có ảnh hưởng lớn 
đến sự ổn định môi trường sống của con 

người. Vì vậy, tăng trưởng xanh và sự phát triển 
bền vững đã và đang trở thành mối quan tâm hàng 

đầu của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, Chiến 
lược quốc gia về biến đổi khí hậu và cập nhật các kịch 

bản đối phó với biến đổi khí hậu được Chính phủ đặc biệt 
quan tâm. Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia 
về tăng trưởng xanh năm 2012 và Kế hoạch hành động 
quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 
với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo hướng 

sử dụng hiệu tài nguyên, giảm phát khí thải nhà 
kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần 

giảm nghèo bền vững và tạo động lực 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một 

cách bền vững.

USD) với hơn 6,9 triệu khách hàng trong 
đó gần 80% khách hàng hiện đang 
sinh sống tại vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa và khu vực miền núi. 15 
năm hoạt động, NHCSXH đã có mạng 
lưới hoạt động đến tận xã, phường, thị 
trấn trong cả nước, với 63 chi nhánh 
cấp tỉnh, 631 Phòng giao dịch cấp 
huyện, gần 11 nghìn Điểm giao dịch xã, 
phường, thị trấn và gần 190 nghìn Tổ 
tiết kiệm và vay vốn được thành lập tại 
thôn, xóm, ấp, bản, làng. Chất lượng tín 
dụng chính sách ngày càng được củng 
cố, nâng cao với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ 
khoanh chỉ chiếm 0,80% tổng dư nợ.

NHCSXH xác định mục tiêu tăng 
trưởng xanh là một trong những nội 
dung quan trọng trong định hướng 
phát triển hoạt động của NHCSXH. 
Tăng trưởng xanh giúp cho NHCSXH 
thực hiện hiệu quả hơn hoạt động tín 
dụng chính sách, giúp hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách khác đầu tư, cải 
thiện SXKD, nâng cao chất lượng cuộc 
sống, hướng tới mục tiêu giảm nghèo 
bền vững, nền kinh tế “xanh”, góp phần 

bảo tồn thiên nhiên, môi trường và 
chống biến đổi khí hậu.

Với bề dày kinh nghiệm 15 năm 
hoạt động về tín dụng chính sách xã 
hội của Chính phủ, nhận thức sâu sắc, 
chỉ có phát triển bền vững mới đem 
lại thu nhập ổn định cho người dân 
SXKD và giúp cho NHCSXH giảm thiểu 
rủi ro hoạt động. Trong thời gian qua, 
NHCSXH thường xuyên chú trọng cho 
vay các dự án, phương án SXKD nông 
nghiệp phát triển an toàn, hiệu quả, 
bền vững, bảo vệ môi sinh, môi trường. 
Trong quy trình nghiệp vụ tín dụng, 
sổ tay tín dụng của NHCSXH luôn gắn 
việc thẩm định dự án, phương án vay 
vốn với vấn đề đảm bảo môi sinh, môi 
trường. Các chương trình, dự án phải 
có báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và kiên quyết loại trừ cho vay 
đối với các dự án có khả năng ảnh 
hưởng lớn và nghiêm trọng đến môi 
trường - xã hội.

Hiện nay, NHCSXH đang cho vay 
hơn 20 chương trình tín dụng chính 
sách, trong đó dư nợ cho vay nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 
khoảng 70% tổng dư nợ tín dụng của 
NHCSXH. Đặc biệt, NHCSXH đã tham 
gia thực hiện nhiều chương trình, dự 
án liên quan đến vấn đề bảo vệ môi 
trường do Ngân hàng Thế giới (WB) 
và các tổ chức quốc tế tài trợ như: 
Chương trình Phát triển Ngành lâm 
nghiệp; Dự án Khôi phục rừng và quản 
lý rừng bền vững (KfW6); Dự án cho 
vay Rừng ngập mặn miền Nam Việt 
Nam. Ngoài ra, NHCSXH hiện đang 
thực hiện cho vay Chương trình mục 
tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn; Chương trình 
cho vay đầu tư trồng rừng sản xuất, 
chăn nuôi tại Nghị định 75/2015/NĐ-
CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về 
cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển 
rừng, gắn với chính sách giảm nghèo 
nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào 
DTTS giai đoạn 2015 - 2020.
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Bảo tồn thiên nhiên và chống 
biến đổi khí hậu từ những dự án 
trồng rừng

Diện tích rừng Việt Nam đã giảm từ 
14,3 triệu hecta năm 1943 xuống còn 
10,7 triệu hecta vào năm 2005. Sau 
hàng thập kỷ rừng bị tàn phá, cả nước 
có 7 đến 8 triệu hecta đất rừng không 
được sử dụng, bị thoái hóa và trở thành 
đồi trọc. Khoảng 25 
triệu người 
n g h è o 
v à 

đ ồ n g 
bào DTTS 
sống phụ thuộc 
vào rừng. Để giải quyết những thách 
thức đó, năm 2005 Ngân hàng Thế giới 
tại Việt Nam hỗ trợ NHCSXH triển khai 
thực hiện dự án phát triển ngành lâm 
nghiệp nhằm giúp cho các hộ gia đình 
ở các tỉnh miền Trung Việt Nam vay 
vốn để trồng rừng nhằm cải thiện sinh 
kế, góp phần bảo vệ rừng, thiên nhiên.

Đây là dự án cho vay trồng rừng 
thương mại đầu tiên tại Việt Nam 
do Ngân hàng Thế giới tài trợ, với 
trọng tâm chính là: Phát triển trồng 
rừng sản xuất ở một số tỉnh miền 
Trung Việt Nam và bảo tồn thiên 
nhiên. Dự án được triển khai tại 6 
tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa 
và Nghệ An. Sau 12 năm cho vay, 
đến nay doanh số đã đạt trên 828 tỷ 
đồng; doanh số thu nợ đạt hơn 376 
tỷ đồng. Dư nợ đạt 500 tỷ đồng với 
hơn 50 ngàn lượt khách hàng vay 
vốn. Nhờ có nguồn vốn mà đến nay 
đã phủ kín được gần 76 nghìn hecta 
rừng trồng sản xuất.

Nâng cao chất lượng cuộc sống qua 
chương trình cho vay NS&VSMTNT

Chương trình tín dụng nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn 
của NHCSXH là một trong những 
kênh tín dụng “xanh” thiết thực, hiệu 
quả nhất, đã và đang mang lại cho 
người dân có cuộc sống tươi vui, 
giảm được dịch bệnh và tạo ra một 
môi trường xanh - sạch - đẹp hơn. 

Chương trình không chỉ nhằm 
mục tiêu kinh doanh mà còn 

giúp các hộ gia đình sinh 
sống ở những vùng 

nông thôn có điều 
kiện vay vốn để cải 
tạo, xây mới hoặc 
nâng cấp các công 
trình cung cấp 
nước sạch, cải 
tạo vệ 

sinh, 
đ ả m 
b ả o 
tiêu chuẩn 
quốc gia 
nhằm nâng cao 
sức khỏe, cải thiện điều 
kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội...

Sau 13 năm thực hiện, NHCSXH đã 
triển khai tới 63/63 tỉnh, thành phố 
với dư nợ đạt trên 26 nghìn tỷ đồng, 
cho khoảng 2,6 triệu khách hàng 
vay vốn, với hơn 9,9 triệu công trình 
cung cấp nước sạch, vệ sinh được xây 
dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả.

Tín dụng chính sách nhân rộng 
những điển hình trong SXKD

Gia đình chị Lê Thị Học ở thôn 3, xã 
Trà Giang, huyện miền núi Bắc Trà My 
(Quảng Nam) vay 100 triệu đồng của 
NHCSXH từ chương trình tín dụng phát 
triển Ngành lâm nghiệp từ năm 2011, 
nay đã trồng được 10ha keo để sản 
xuất nguyên liệu giấy. Sáu năm qua, 
kể từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay, 
biết sử dụng đồng vốn hiệu quả, thu 
nhập bình quân của gia đình chị mỗi 
năm là 65 triệu đồng/1 ha keo, gia đình 
chị cũng đã hoàn trả hết số tiền vay 
NHCSXH trước đó và tiếp tục đề nghị 
NHCSXH cho vay 200 triệu đồng để 
mở rộng diện tích keo gấp đôi, 20ha. 
Chị tâm sự: “Vay được vốn, gia đình tôi 
không chỉ xóa nghèo cho các thành 

Chị Lê Thị Học đang 
chăm sóc rừng keo của 

gia đình

viên mà còn tạo điều kiện cho một số 
bà con lao động trong vùng có được 
việc làm ổn định, giàu có hơn”.

Tín dụng chính sách “xanh” trong 
tương lai

Với mục tiêu xây dựng Chiến lược 
tăng trưởng xanh trong tái cơ cấu nền 
kinh tế, trong quá trình phát triển kinh 
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tế đất nước, Chính phủ Việt Nam đã đề 
ra các mục tiêu chiến lược để thúc đẩy 
một nền kinh tế xanh và bền vững hơn, 
trong đó nổi bật nhất là Chiến lược Quốc 
gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 
- 2020. Tín dụng xanh đã và đang chứng 
minh là hướng đi tất yếu của ngành tài 
chính toàn cầu. Từ năm 2012, NHNN 
Việt Nam đã điều hành hoạt động tín 
dụng theo hướng mở rộng tín dụng 
gắn với hiệu quả và ưu tiên đầu tư vốn 
tín dụng vào các lĩnh vực, dự án hỗ trợ 
tăng trưởng xanh. Nhận thức được tầm 
quan trọng của tín dụng xanh, Chỉ thị 
số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về thúc 
đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản 
lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt 
động cấp tín dụng chỉ rõ, hoạt động cấp 
tín dụng của ngành ngân hàng cần chú 
trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, 
nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, 
năng lượng; cải thiện chất lượng môi 
trường và bảo vệ sức khỏe con người, 

đảm bảo phát triển bền vững.
Theo đó, các TCTD cần đẩy mạnh 

công tác rà soát, điều chỉnh và hoàn 
thiện thể chế tín dụng cho phù hợp 
với mục tiêu tăng trưởng xanh; tập 
trung nguồn lực để cấp tín dụng cho 
các dự án, phương án SXKD thân thiện 
với môi trường và xã hội, góp phần hỗ 
trợ các doanh nghiệp thực hiện tăng 
trưởng xanh. Đồng thời, xây dựng và 
triển khai thực hiện các giải pháp thúc 
đẩy tăng trưởng tín dụng xanh nhằm 
khuyến khích hoạt động kinh doanh 
thân thiện với môi trường và xã hội như 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín 
dụng xanh, triển khai chương trình tín 
dụng có chính sách khuyến khích đối 
với các dự án, phương án SXKD có mục 
tiêu tăng trưởng xanh. Cải thiện chất 
lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc tăng trưởng tín dụng xanh, 
quan tâm tài trợ các dự án, phương án 
SXKD thực hiện tăng trưởng xanh.

Để góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
xanh và phát triển bền vững, trong 
thời gian tới với hoạt động của mình, 
NHCSXH tiếp tục cho vay hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách khác, trong 
đó chủ trọng đến những đối tượng 
ở vùng sâu, vùng xa tại các khu vực 
Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; 
thúc đẩy đầu tư tăng trưởng tín dụng 
xanh, nông nghiệp sạch, khuyến khích 
các mô hình vay vốn SXKD thân thiện 
với môi trường, nâng cao hiệu quả sử 
dụng tài nguyên, tiết kiệm năng lượng. 

Trong thời gian tới, NHCSXH cũng 
sẽ tiếp tục duy trì thúc đẩy hợp tác với 
các tổ chức trong và ngoài nước trao 
đổi kinh nghiệm, huy động nguồn vốn 
tài trợ nước ngoài thực hiện các dự án 
tín dụng xanh góp phần bảo tồn thiên 
nhiên, bảo vệ môi trường, chống biến 
đổi khí hậu vì mục tiêu an sinh xã hội 
và giảm nghèo bền vững.

PV
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Yên Lộc, huyện Kim Sơn (Ninh 
Bình) là xã thuần nông, việc 
phát triển kinh tế gặp nhiều 

khó khăn. Chính vì vậy, hơn 10 mùa 
Xuân qua, nguồn vốn ưu đãi của 
NHCSXH đã trở thành “phao cứu sinh” 
cho hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách, tạo nguồn lực phát triển kinh 
tế, xã hội. Hiện nay, ở Yên Lộc có tổng 
dư nợ vốn vay từ NHCSXH đạt trên 16 
tỷ đồng, với trên 550 hộ đang vay 
vốn. Ông Phạm Văn Son - Chủ tịch 
UBND xã cho biết: Thực hiện phân 
bổ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, 
Yên Lộc đang cho vay 7 chương trình 
tín dụng. Với phương châm 3 đúng: 

“Đúng đối tượng - Đúng quy định - 
Sử dụng đúng mục đích”, hoạt động 
tín dụng chính sách trên địa bàn luôn 
đạt hiệu quả cao, nguồn vốn luôn 
tăng trưởng năm sau cao hơn năm 
trước. Dù dư nợ toàn xã lớn, hộ vay 
nhiều, nhưng chất lượng tín dụng 
luôn đảm bảo, nợ quá hạn chỉ chiếm 
0,028%.

Các hộ vay vốn đều sử dụng đúng 
mục đích và hiệu quả, tiêu biểu có hộ 
ông Trần Văn Mỹ ở xóm 6. Trước đây 
ông Mỹ thuộc diện hộ nghèo, không 
có tiền cho con học đại học. May mắn 
có chương trình cho vay HSSV hoàn 
cảnh khó khăn, gia đình ông vay 90 

Hưởng ứng phong trào thi đua 
“Cả nước chung tay xây dựng nông 
thôn mới”, 6 năm qua NHCSXH 
tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều 
chương trình tín dụng ưu đãi, tạo 
điều kiện thúc đẩy SXKD, giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập, 
nâng cao đời sống cho nhân dân, 
góp phần giúp địa phương từng 
bước hoàn thành chương trình xây 
dựng nông thôn mới theo đúng kế 
hoạch và lộ trình đã đề ra. 

Ninh Bình phát huy hiệu quả nguồn vốn 
ưu đãi trong xây dựng nông thôn mới
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triệu đồng để lo cho 2 con đi học Đại 
học Luật và Bách Khoa ở Hà Nội. Sau 
khi các con ra trường, các con đã có 
việc làm ổn định, tiền gửi về cho ông 
trả hết nợ gốc và lãi cho NHCSXH.

Cũng ở xóm 6, ông Nguyễn Viết 
Niêm đã vươn lên thoát nghèo bền 
vững từ chính nguồn vốn ưu đãi của 
NHCSXH. Đầu năm 2015, gia đình ông 
được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét 
cho vay 50 triệu đồng chương trình 
cho vay hộ cận nghèo, cộng thêm 
một ít vốn của gia đình, ông đầu tư 
mua 3 con bò sinh sản. Nhờ sự hỗ trợ 
của các cấp hội, nhất là Hội Nông dân 
về kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống 
rét, phòng dịch bệnh,... đến nay đàn 
bò đã phát triển thêm 2 con. Ngoài 
chăn nuôi bò, ông Niêm còn nuôi lợn 
nái sinh sản. Tiền lãi từ nuôi lợn, nuôi 
bò, ông tích cóp trả nợ ngân hàng. 
Ông Niêm cho biết: “Sau hai năm vay 
vốn, tôi đã trả gần hết nợ gốc và lãi 
NHCSXH, có tiền trang trải sinh hoạt 
gia đình và trong những năm tiếp 
theo sẽ là những năm thu lãi”.

Thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới, một trong những 
tiêu chí khó khăn nhất đối với xã Yên 
Lộc là về nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn. Trước đây, nhân 
dân phải xây bể chứa nước mưa, đào 
giếng mới có nước dùng. Hầu hết các 
hộ dân đều cho rằng chất lượng nước 
ở thời điểm đó không đảm bảo, nước 
mưa thì thiếu, nước giếng bị vàng 
đục. Nằm trong khuôn khổ các hạng 
mục công trình nông thôn mới, năm 
2011 nhà máy cấp nước tập trung 
với tổng vốn đầu tư 13 tỷ đồng được 
hoàn thành và đưa vào hoạt động 
đã đáp ứng được sự mong mỏi và 
nhu cầu cấp thiết về nước sạch của 
nhân dân. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra 
là từ đường ống trục đưa nước vào 
tận nhà mỗi hộ phải mất 5 - 7 triệu 
đồng. Với khó khăn đó, nguồn vốn 
từ chương trình nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn của NHCSXH 
trở thành cứu cánh cho người dân 
nông thôn. Nhờ nguồn vốn này mà 
đến nay 85% số dân trong xã được 
dùng nước sạch. Chị Bùi Thị Ánh ở 
xã Yên Lộc được vay 12 triệu đồng 
từ NHCSXH để mua đường ống dẫn 

nước sạch vào nhà, chị cho biết: Từ 
khi có nước sạch, chất lượng cuộc 
sống của gia đình tôi được nâng lên. 
Không còn tình trạng nước nhiễm 
phèn, mặn làm ố vàng quần áo, thay 
vào đó là nguồn nước trong mát, 
đảm bảo về chất lượng.

Ông Mai Văn Dũng - Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Yên Lộc cho biết, xã có 21 
Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó Hội 
Nông dân quản lý 10 tổ với dư nợ 8,4 
tỷ đồng, chiếm 50,6% tổng dư nợ toàn 
xã. Đến nay, dư nợ cho vay chương 
trình nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn xếp thứ 2, sau chương 
trình cho vay hộ cận nghèo. Hiện còn 
khoảng 15% số hộ chưa được dùng 
nước sạch, thời gian tới cấp ủy, chính 
quyền và các hội, đoàn thể nhận ủy 
thác phối hợp với NHCSXH tiếp tục 
triển khai cho vay chương trình nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn, đảm bảo không để hộ dân nào 
có nhu cầu vay vốn không được vay 
vốn. Từ nguồn vốn các chương trình 
của NHCSXH, những năm gần đây, 
Yên Lộc có sự bứt phá về phát triển 
kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc 
biệt, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ đắc 
lực cho địa phương hoàn thành các 
tiêu chí nông thôn mới và về đích vào 
cuối năm 2015.

Hiện nay, diện mạo nông thôn của 
Yên Lộc khởi sắc với hệ thống đường, 
trường, trạm được đầu tư khang 
trang, đồng bộ; kinh tế phát triển; 
đời sống của người dân được nâng 
lên. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 
2,9%, trên 60% lao động tham gia 
nghề tiểu thủ công nghiệp và các 
ngành nghề khác, thu nhập bình 
quân đạt trên 26 triệu đồng/người/
năm. “Hy vọng trong thời gian tới, 
Yên Lộc tiếp tục sẽ có thêm nguồn 
lực mới từ NHCSXH để địa phương 
phát triển toàn diện và bền vững”, 
Chủ tịch UBND xã Yên Lộc cho biết.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Bình, 
Lã Thị Hồng Yến cho biết, khi cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới, 
thì 6 năm qua, NHCSXH tỉnh Ninh 
Bình đã tập trung tối đa nguồn vốn 
tín dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và xây dựng nông 
thôn mới. Trong đó ưu tiên đầu tư 

cho những địa phương có tỷ lệ hộ 
nghèo cao, đáp ứng kịp thời các nhu 
cầu vay vốn có hiệu quả của người 
nghèo và các đối tượng chính sách. 
Từ năm 2011 đến nay doanh số cho 
vay các chương trình tín dụng ưu đãi 
phục vụ nông nghiệp, nông thôn và 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình đạt trên 2.815 tỷ đồng 
với hơn 150 ngàn lượt hộ được vay 
vốn, chiếm 91% doanh số cho vay 
toàn tỉnh. Tổng dư nợ cho vay của 
NHCSXH tỉnh Ninh Bình đạt  2.000 tỷ 
đồng với 84 ngàn hộ vay còn dư nợ. 

Có thể nói, nguồn vốn chính sách 
trong những năm qua đã đáp ứng 
kịp thời các nhu cầu vay vốn cho hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách để 
đầu tư vào SXKD, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trong nông 
nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở 
hạ tầng, giảm nghèo, nâng cao đời 
sống nhân dân, thực hiện tốt chương 
trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn. Nhờ đó 
đã giúp cho hơn 29 ngàn hộ nghèo 
thoát nghèo, trên 30 ngàn HSSV có 
hoàn cảnh khó khăn được đi học, xây 
dựng và cải tạo gần 110 ngàn công 
trình cung cấp nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn, giải quyết 
việc làm trên 11 ngàn lao động, xóa 
gần 200 căn nhà dột nát cho hộ 
nghèo... Hiệu quả đồng vốn tín dụng 
chính sách của NHCSXH đã góp phần 
không nhỏ vào cải thiện diện mạo 
khu vực nông nghiệp, nông thôn tại 
Ninh Bình.

Trong 6 năm qua, NHCSXH tỉnh đã 
góp sức cùng các cấp, ngành, địa 
phương đưa Ninh Bình sớm hoàn 
thành chương trình xây dựng nông 
thôn mới theo lộ trình đã đề ra và 
trở thành điểm sáng trong xây dựng 
nông thôn mới trên cả nước. Tỉnh 
Ninh Bình đã có 60 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới và huyện Hoa Lư được 
Trung ương công nhận là huyện nông 
thôn mới. Hy vọng sang Xuân mới, 
Ninh Bình tiếp tục có thêm nguồn lực 
mới từ NHCSXH để địa phương phát 
triển toàn diện và bền vững, sớm đưa 
các địa phương còn lại về đích nông 
thôn mới.

 Bài và ảnh HỒNG GIANG
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BƯỚC CHUYỂN NGOẠN MỤC TỪ Ý CHÍ ĐỒNG THUẬN
“Tình thế đảo chiều ngoạn mục” đó là cụm từ mà Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đúc kết lại khi 

đánh giá quá trình 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại khu vực Tây Nam 
Bộ (Đề án) và tròn 3 năm triển khai 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. Quan trọng hơn là kết quả triển khai Đề án và Chỉ thị 40 thêm một lần nữa 
khẳng định một mô hình tín dụng chính sáng tạo với sự thống nhất ý chí và vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống 
chính trị. “Mức độ thành công triển khai tín dụng chính sách thông qua NHCSXH phụ thuộc vào sự chỉ đạo của 
Đảng, phối hợp cấp uỷ và chính quyền”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh kết quả đã đạt được cũng như 
gợi ý định hướng nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách khu vực này trong thời gian tới.

Truyền lửa tín dụng chính sách...
“Từ một địa bàn nợ quá hạn chiếm 

tới 35% nợ quá hạn toàn quốc, với 
tỷ lệ 4,11%, trong đó có những tỉnh 
tỷ lệ nợ quá hạn trên 8%, ảnh hưởng 
lớn đến khả năng bảo tồn vốn của 
NHCSXH và hiệu quả các chương trình 
tín dụng chính sách, năm 2012, Ban 
chỉ đạo Tây Nam Bộ đã phối hợp với 
NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội 
và cấp ủy, chính quyền địa phương 
tập trung xây dựng phối hợp tổ chức 
triển khai quyết liệt Đề án củng cố, 
nâng cao chất lượng tín dụng chính 
sách khu vực Tây Nam Bộ với một hệ 
thống các giải pháp đúng đắn, đồng 
bộ”, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh 
Tú nhìn lại. Để rồi sau 5 năm việc thực 
thi Đề án, đặc biệt là Chỉ thị 40 được 
thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết nâng 
cao chất lượng tín dụng chính sách 
xuyên suốt từ các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, các tổ chức chính trị - xã hội 
và trong ý thức mỗi người dân tại khu 
vực ĐBSCL.

“Đến nay, các cấp ủy, chính quyền 
đã xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, 

chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng 
chính sách xã hội là một trong những 
nhiệm vụ chính và kế hoạch, hoạt 
động thường xuyên gắn với phát 
triển nông nghiệp, nông thôn, bảo 
đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền 
vững”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng 
Tháp, Đoàn Tấn Bửu cho biết. Cùng 
với sự nỗ lực của từng cán bộ NHCSXH 
đã cộng hưởng thành những con số 
biết nói như: Nguồn vốn cho vay đạt 
trên 2.621 tỷ đồng. Dư nợ đạt 2.616 
tỷ đồng, tăng 431 tỷ đồng và nợ quá 
hạn giảm 8,6 tỷ đồng còn 7,9 tỷ đồng, 
chiếm tỷ lệ 0,3% trên tổng dư nợ, so 
với trước khi thực hiện Chỉ thị số 40. 
Đặc biệt, nguồn vốn ủy thác của địa 
phương chuyển sang NHCSXH để cho 
vay hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách trên địa bàn đã tăng mạnh với 
132 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn cho 
vay uỷ thác của địa phương đạt 184 
tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công 
cuộc giảm nghèo của địa phương.

Sự vào cuộc tích cực của các hội, 
đoàn thể cũng đã trở thành một trong 
những nền tảng nâng cao chất lượng 

tín dụng chính sách tại khu vực. Chủ 
tịch Hội Phụ nữ tỉnh Bến Tre, Phạm 
Thị Thanh Thảo nói vanh vách về 
câu chuyện nâng cao chất lượng tín 
dụng chính sách tại địa phương. Bởi, 
thông qua việc nâng cao chất lượng 
các chương trình tín dụng chính sách, 
các cấp Hội Phụ nữ có thể thực hiện 
được tâm huyết của mình “Vận động, 
hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm 
nghèo bền vững, bảo vệ môi trường”. 
Trước bối cảnh, nợ quá hạn chiếm tỷ 
lệ khá cao là 2,13% vào năm 2012, 
các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ 
với NHCSXH xây dựng Đề án củng 
cố, nâng cao chất lượng tín dụng chi 
tiết cho từng năm với các chỉ tiêu cụ 
thể. Với phương châm sát người, sát 
việc, tập trung xử lý tận gốc các vấn 
đề phát sinh, hội đã đẩy mạnh công 
tác giám sát đặc biệt chú trọng kiểm 
tra các thành viên vay vốn và Tổ tiết 
kiệm và vay vốn vượt cả quy định của 
NHCSXH là hằng năm phải đảm bảo 
kiểm tra 100% hội cấp xã, 25% tổ và 
phối hợp cùng với NHCSXH đối chiếu 
phân tích nợ đến 100% hộ vay. Dư nợ 



56 Xuân Mậu Tuất - 2018 
cho vay hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác do hội nhận ủy thác 
vì thế luôn dẫn đầu về số lượng, chất 
lượng, tổng dư nợ đạt trên 925 tỷ 
đồng, chiếm tới 46% tổng dư nợ ủy 
thác với hơn 55 ngàn hộ vay, tăng 
trên 54% so với năm 2012. Nợ quá 
hạn giảm chỉ còn 0,28%. Thông qua 
thực hiện dịch vụ ủy thác tín dụng 
chính sách xã hội, Hội Phụ nữ các cấp 
đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho 
hội viên “Xây dựng gia đình 5 không, 
3 sạch” góp phần thực hiện công tác 
giảm nghèo và xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2010 - 2020, thực hiện 
mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ 
phụ nữ.

Phó Bí thư thường trực huyện 
uỷ Long Hồ (Vĩnh Long), Bùi Minh 
Quận chia sẻ bí quyết nâng cao chất 
lượng tín dụng chính sách từ đơn vị 
quản lý vốn nhỏ nhất là Tổ tiết kiệm 
và vay vốn. Chọn những xã có chất 
lượng hoạt động yếu kém để triển 
khai thí điểm, cùng với việc đánh 
giá, chấm điểm đối với Tổ tiết kiệm 
và vay vốn, Ban đại diện HĐQT cho 
thời hạn 3 tháng để các tổ xếp loại 
trung bình tự rà soát khắc phục, 
chấn chỉnh, nếu không cải thiện thì 
thực hiện củng cố, sáp nhập với các 
tổ khá, tốt trên địa bàn hoặc thay 
đổi Ban quản lý tổ để tổ hoạt động 
hiệu quả hơn. Bản thân Ban đại diện 
HĐQT huyện cứ 3 tháng họp định kỳ 
và một năm tổ chức sơ kết tình hình 
thực hiện Đề án một lần, qua đó có 
biểu dương những đơn vị làm tốt, 
rút kinh nghiệm và chỉ đạo kịp thời 
những đơn vị còn có những hạn chế, 
yếu kém. Chất lượng tín dụng chính 
sách tại huyện vì thế đã có nhiều 
chuyển biến tích cực, có 4/5 chỉ tiêu 
đã đạt mục tiêu Đề án đặt ra, nợ quá 
hạn trên địa bàn toàn huyện là 1 tỷ 
đồng (chiếm tỷ lệ 0,5% tổng dư nợ), 
giảm 0,8 tỷ đồng so với thời điểm xây 
dựng Đề án; toàn huyện không còn 
xã nào có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1%. 
“Phải thường xuyên chú trọng nâng 
cao năng lực hoạt động của tổ chức 
hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp cơ 
sở và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay 
vốn, vì đây chính là yếu tố quyết định 
đến hiệu quả và chất lượng tín dụng”, 

Phó Bí thư Bùi Minh Quận đúc rút bí 
quyết thành công. 

Dòng vốn mang tính nhân văn 
sâu sắc

Những mảnh ghép nhỏ từ các Tổ tiết 
kiệm và vay vốn hiệu quả đến những 
tầm nhìn chính sách địa phương lồng 
ghép với việc nâng cao hiệu quả tín 
dụng chính sách của NHCSXH đã góp 
phần “xoay chuyển” nhận thức của 
người dân trong việc sử dụng dòng 
vốn chính sách. Để rồi qua đôi bàn 
tay chuyên cần của những người 
nông dân đã chuyển hóa thành giá 
trị kinh tế vùng Tây Nam Bộ. Trong 5 
năm, nguồn vốn tín dụng chính sách 
đã giúp gần 400 ngàn hộ nghèo vượt 
qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm mới 
cho trên 147 ngàn lao động. Tỷ lệ hộ 
nghèo của khu vực giảm từ 10% (năm 
2012) xuống còn 8,46% (năm 2016) 
theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều 
mới và giảm số lượng xã nghèo, xã 
đặc biệt khó khăn từ 153 xã của 10 
tỉnh (năm 2013) xuống còn 93 xã của 
8 tỉnh (năm 2016).

Với nguyên Chủ tịch Hội Nông dân 
Việt Nam, Lại Xuân Môn (nay là Bí 
thư tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng), những 
cảm nhận về sự chuyển đổi đời sống 
nông dân từ nguồn vốn tín dụng 
chính sách càng thêm rõ nét. “Đây là 
chính sách trụ cột trong trụ cột của 
các chính sách an sinh xã hội. Tôi cho 
rằng nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH 
có ý nghĩa cả về chính trị, kinh tế và 
con người. Nó chuyển tải được chủ 
trương, chính sách của Chính phủ 
cho các đối tượng yếu thế, bảo đảm 
an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững”, 
ông Lại Xuân Môn nhìn nhận.

“Xuống địa phương, tôi nói vốn này 
dành cho giai cấp nông dân”, ông 
Môn kể lại và khẳng định “Rõ ràng là 
như vậy”. Như khu vực Tây Nam Bộ 
này, trong 5 năm qua đã phải đối mặt 
với hạn hán, xâm ngập mặn, rồi tình 
trạng được mùa mất giá. Những rủi 
ro đó lấy đi của người nông dân rất 
nhiều, có những đối tượng chỉ một lần 
rủi ro là mất đi tất cả. Nhưng những 
hộ nông dân vẫn cam chịu thua keo 
này bày keo khác... “Chúng ta rất thán 
phục nông dân và cũng hiểu rằng 
không có tín dụng chính sách cho vay 

người dân theo các nhu cầu thiết yếu 
của đời sống để đảm bảo sinh kế, an 
sinh xã hội thì không biết bây giờ các 
đối tượng sẽ như thế nào?”, ông Môn 
nói và thêm một lần nữa đánh giá cao 
kết quả thực hiện tín dụng chính sách 
khu vực Tây Nam Bộ. Tổng dư nợ cho 
vay trong vùng đạt trên 28 nghìn tỷ 
đồng, với trên 2 triệu người nghèo 
đang vay, tăng 64,5% so với cuối năm 
2011, tốc độ tăng trưởng tín dụng 
bình quân giai đoạn 2012 - 2016 của 
toàn khu vực là 10,5%, cao hơn tốc độ 
tăng trưởng bình quân chung toàn 
quốc. Đặc biệt với ông, nợ quá hạn 
giảm từ 4,1% xuống 0,8% là “một điều 
tuyệt vời”. “Tôi cho rằng cả hệ thống 
chính trị vào cuộc rất đồng bộ quyết 
liệt, nên mới tạo ra những con số ấn 
tượng như thế này...”, ông Lại Xuân 
Môn nhìn nhận.

Và thành quả này thêm một lần nữa 
khẳng định: “Tín dụng chính sách là 
công cụ của Đảng và Nhà nước ta, 
không chỉ có ý nghĩa kinh tế, chính 
trị mà mang tính nhân văn sâu sắc, 
gắn chặt với chương trình mục tiêu 
giảm nghèo bền vững, nông thôn 
mới - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
nhìn nhận và cho biết - đây là công cụ 
của dân, cho dân, vì dân”. Minh chứng 
sinh động là cả nước có gần 190 ngàn 
Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, gần 
11 ngàn Điểm giao dịch tại xã. Hiệu 
quả của tín dụng chính sách lan tỏa 
không chỉ đến tỉnh, huyện, xã mà còn 
đến cả thôn, bản. Trong đó, người 
dân là chủ thể vừa trực tiếp bình xét 
cho vay vừa giám sát thực hiện chính 
sách. “Thời gian qua bị hạn hán, ngập 
mặn như thế mà cuộc sống của bà 
con vẫn ổn định, đó là nhờ vào nguồn 
vốn tín dụng chính sách”, Phó Thủ 
tướng ghi nhận.

Nhìn nhận về hiệu quả của tín dụng 
chính sách khu vực Tây Nam Bộ là 
thế, song Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ cũng thẳng thắn chỉ ra những 
vấn đề cần lưu ý. Đó là dư nợ khu 
vực Tây Nam Bộ mới đạt 28 nghìn tỷ 
đồng, chưa bằng 1/5 tổng dư nợ của 
cả nước, trong khi đó số hộ hiện còn 
dư nợ gần 2,4 triệu hộ chiếm hơn 1/3 
tổng số hộ đang có dư nợ (6,7 triệu 
hộ). Nợ quá hạn vẫn cao hơn bình 
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quân trung cả nước.
Cùng với đó, nguồn vốn các chương 

trình tín dụng cũng như mức cho vay 
đang thiếu và thấp hơn so với nhu 
cầu thực tế của người dân, vì vậy, 
hiệu quả của nguồn vốn tín dụng 
chính sách cũng bị hạn chế. Nhiều 
tỉnh chưa ưu tiên, chuyển một phần 
ngân sách qua NHCSXH để cho vay 
các đối tượng chính sách, làm tăng 
áp lực tạo nguồn vốn ngân sách Nhà 
nước, NHCSXH và NHNN.

“Như vậy 5 năm thực hiện Đề án đã 
đi được chặng đường dài nhưng phía 
trước còn rất nhiều khó khăn, nhiều 

vấn đề cần phải giải quyết trong 
những năm tới để tiếp tục nâng cao 
chất lượng tín dụng”, Phó Thủ tướng 
nhìn nhận.

Những vấn đề này đã được NHCSXH 
nhìn nhận và đã có những định 
hướng, kế hoạch dài hơn. Tổng Giám 
đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng 
cho biết trong giai đoạn 2016 - 2020, 
NHCSXH xác định nhiệm vụ trọng 
tâm đối với hoạt động tín dụng chính 
sách xã hội tại khu vực Tây Nam Bộ là 
phát triển theo hướng ổn định, bền 
vững, góp phần thực hiện có hiệu quả 
chương trình mục tiêu quốc gia về 

giảm nghèo và xây dựng nông thôn 
mới. Dự kiến đến năm 2020, tổng dư 
nợ các chương trình tín dụng chính 
sách tại khu vực ước đạt 41.000 tỷ 
đồng, tăng 46% so với thực hiện năm 
2016, tăng trưởng bình quân khoảng 
10%/năm. Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở 
mức mức dưới 1% tổng dư nợ, hàng 
năm giảm ít nhất 15% số lãi tồn đọng; 
trên 70% số Tổ tiết kiệm và vay vốn 
hoạt động tốt, không có tổ hoạt động 
yếu kém; tăng số dư tiền gửi của tổ 
viên Tổ tiết kiệm và vay vốn tối thiểu 
đạt 10% mỗi năm...

PV

Để hoạt động tín dụng chính sách xã hội vùng 
ĐBSCL trong thời gian tới nâng cao hơn nữa chất 
lượng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội 
và tạo điều kiện hỗ trợ cho người nghèo và các đối 
tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững, 
Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh, thành, 
các tổ chức chính trị - xã hội và NHCSXH tập trung 
tăng cường công tác thông tin, truyền thông để 
nâng cao nhận thức về các chủ trương của Đảng và 
Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi, ưu tiên bố 
trí nguồn lực để hỗ trợ người dân phát triển kinh 
tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó 
NHCSXH là công cụ của Đảng và Nhà nước để triển 
khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, là ngân 
hàng của dân, do dân và vì dân.

Phấn đấu trong phạm vi từ 3 đến 5 năm tới đảm 
bảo các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu 
cầu đều được vay vốn tín dụng ưu đãi, góp phần đẩy 
lùi, tiến tới xóa bỏ tín dụng phi chính thức, tín dụng 
đen, nhất là ở khu vực nông thôn, đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn xã hội và môi trường ổn định cho 
phát triển kinh tế.

Phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách 
phù hợp với mức tăng dư nợ chung của nền kinh tế, 
khả năng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, khả năng tự 
huy động vốn của NHCSXH.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu NHCSXH tiếp tục tập 
trung nhân lực, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải 
pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính 
sách tại các địa phương trong vùng ĐBSCL. Chủ động 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối 
hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong 
quá trình thực hiện; NHCSXH tập trung cho vay một số 
chương trình, đối tượng trọng tâm, trọng điểm, như 
cho vay giải quyết việc làm, cho vay phát triển SXKD.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ tín 
dụng, nâng mức cho vay bình quân dần tới mức tối 
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đa, nhất là đối với các đối tượng nghèo, cận nghèo; phấn 
đấu trong thời gian tới đảm bảo người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác trong vùng có nhu cầu và đủ điều 
kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính 
sách; phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu, 
kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh các cơ chế, chính 
sách tín dụng để phát huy hiệu quả nguồn vốn và phù 
hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp vùng ĐBSCL 
tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ 
chức chính trị - xã hội tại địa phương tổ chức thực hiện 
nghiêm túc các nội dung của 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.

Hằng năm, các tỉnh, thành phố có trách nhiệm dành 
một tỷ lệ nhất định từ ngân sách địa phương chuyển sang 
NHCSXH để ủy thác nguồn vốn cho vay người nghèo và 
các đối tượng chính sách trên địa bàn. Phấn đấu đến 
năm 2020, số dư nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 
thác qua NHCSXH tại vùng ĐBSCL tăng tối thiểu 100% so 
với thời điểm hiện nay (Riêng đối với các tỉnh, thành phố 
có số dư nguồn vốn ủy thác hiện nay ở mức dưới 100 tỷ 
đồng thì phải tăng thêm ít nhất 100 tỷ đồng).

Tăng cường chỉ đạo điều tra, rà soát, thống kê xác 
nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính 
sách khác để tạo điều kiện cho các đối tượng này được 
tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách; thường 
xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tín dụng chính 
sách trên địa bàn, từ đó nghiên cứu, tham mưu, đề xuất 
Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với 
thực tiễn giảm nghèo, tạo việc làm.

(Trích Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 18/7/2017 của Văn 
phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết 5 năm (2012 - 2016) thực 
hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 
chính sách tại vùng ĐBSCL)
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH 
VÙNG TÂY NAM BỘ 

Việc thay đổi cả lượng và chất của tín dụng 
chính sách từ cơ sở trong 5 năm trở lại đây đã 

có tác động sâu sắc tới mục tiêu giảm nghèo bền 
vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, bảo đảm 
an sinh xã hội tại vùng Tây Nam Bộ.

Thông qua 1.581 Điểm giao dịch đặt tại các trụ sở 
UBND cấp xã nhằm đảm bảo công khai, thuận tiện 
cho sự kiểm tra giám sát của cấp ủy, chính quyền và 
các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, đồng 
thời tiết giảm chi phí đi lại cho người dân, NHCSXH 
đã giúp cho trên 2,3 triệu lượt người nghèo và các 
đối tượng chính sách trong khu vực Tây Nam Bộ có 
điều kiện phát triển SXKD. Qua đó, góp phần giúp 
gần 386 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, 
tạo việc làm mới cho trên 147 ngàn lao động; giúp 
trên 184 ngàn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được 
vay vốn học tập; xây dựng trên 1.089 ngàn công 
trình cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông 
thôn; trên 36 ngàn căn nhà cho hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách; trong đó, có trên 20 ngàn căn nhà 
vượt lũ cho hộ gia đình vùng ĐBSCL,...

Tín dụng chính sách đã góp phần đưa tỷ lệ hộ 
nghèo vùng Tây Nam Bộ giảm từ 10% năm 2012 
xuống còn khoảng 8,4% vào cuối năm 2016 theo 
tiêu chí nghèo đa chiều.

Gia đình chị Thạch Ngọc Truyền  ở ấp Bến Trị, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú (Trà 
Vinh) vay 24 triệu đồng chương trình hộ mới thoát nghèo để mở rộng diện tích 

trồng khổ qua và đậu bắp
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Do đặc thù miền sông nước Tây Nam Bộ, những năm trước, cán bộ 
NHCSXH phải sử dụng tắc ráng (một loại xuồng máy nhỏ, tiếng địa 

phương còn gọi là vỏ lãi) để di chuyển tới các Điểm giao dịch xã

Bà con nhấn dân xã Nhơn 
Nghĩa, huyện Phong Điền 
(TP Cần Thơ) nhận vốn vay 
tại Điểm giao dịch xã

Gia đình chị Diệp Phi Yến ở xã An Phú, 
huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) sử dụng 15 
triệu đồng vốn hộ nghèo đầu tư trồng hoa
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Cùng với công tác giải ngân, thu nợ, 
thu lãi, hiện nay, NHCSXH còn thực 
hiện nhận gửi tiền tiết kiệm của dân cư 
ngay tại Điểm giao dịch xã

Vào ngày giao dịch cố định tại xã, hằng 
tháng, chính quyền và các hội, đoàn thể 

họp giao ban để tháo gỡ khó khăn khi 
thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

Chị Phan Ngọc Xum ở tổ 4, ấp Tân 
Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh 
(Đồng Tháp) sử dụng 20 triệu đồng  
vay từ NHCSXH để trồng xoài Cát 
Chu, mang lại giá trị kinh tế rất cao
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Vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn đã giúp gia đình anh Bùi Văn 
Liêm ở ấp Thạch Lợi, xã Bình Thạnh, 
huyện Thạnh Phú (Bến Tre) nâng chất 
lượng cuộc sống

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sáu ở ấp 
Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện 
Châu Thành (Tiền Giang) sử dụng 20 

triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm 
để phát triển nghề đan nón lá

Vợ chồng ông Võ Phước Long (bên 
phải) ở xã Trường Xuân, huyện Tháp 
Mười (Đồng Tháp), năm 2014 được 
NHCSXH cho vay 84 triệu đồng để cho 
con đi xuất khẩu lao động tại Nhật 
Bản. Đến nay, gia đình ông đã trả được 
74 triệu đồng cho NHCSXH
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Sắc Xuân mới trên quê hương
ĐỒNG THÁP

Thuộc vựa lúa của cả nước 
và ấm áp lòng người với câu ca 
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen”, 
ít ai biết rằng Đồng Tháp hơn 40 
năm trước đã từng được coi là 
vùng đồng đất chết nhiễm phèn, 
là rốn lũ của khu vực ĐBSCL mà 
nhiều nhà khoa học quốc tế đánh 
giá là không thể khai phá. Sự 
chuyên cần làm lụng của người 
dân với cây lúa cùng sự ưu đãi 
của thiên nhiên nơi đây cũng 
chưa đủ giúp dân thoát nghèo khi 
diện tích đất đai hữu hạn và thu 
nhập từ cây lúa chỉ đủ ăn...

Chính vì vậy, ấm no chỉ đong đầy 
khi người dân thay đổi tư duy 
tập quán sản xuất hàng hóa 

nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng chất 
lượng cao hoặc dịch chuyển ra khỏi khu 
vực nông nghiệp. Và khi dòng vốn tín 
dụng của NHCSXH tỉnh Đồng Tháp bắt 
nhịp vào đúng những định hướng này 
của chính quyền địa phương, cũng như 
nhu cầu của người dân, một Đồng Tháp 
với những cơ hội và tiềm năng mới 
đang dần rõ...

“Không có ruộng, chủ yếu sống bằng 
nghề làm thuê và đan dây lục bình, thu 
nhập không được là bao lại nuôi 2 con 
ăn học. Hằng ngày, gia đình tôi phải 
chạy từng bữa ăn, cái mặc vì không có 
vốn làm ăn”, anh Phạm Hữu Chánh ở ấp 

Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, huyện 
Châu Thành hồi tưởng lại cuộc sống 
những ngày tháng trước năm 2010. 
Chính vì vậy, khi được NHCSXH huyện 
Châu Thành cho vay vốn hộ nghèo 7 
triệu đồng, anh đã đầu tư nuôi heo 
sinh sản. Hằng tháng anh trích từ tiền 
đan dây lục bình để đóng lãi và gửi tiết 
kiệm, phần còn lại cùng nguồn thu từ 
heo nái lớn dần giúp cuộc sống gia đình 
anh tuy không khá giả như bao gia đình 
khác nhưng cũng đủ lo cái ăn cái mặc 
và cho các con đi học. Tháng 8/2011, 
đứa con lớn của anh nhận được thông 
báo trúng tuyển từ trường Đại học Sư 
phạm Đồng Tháp, mừng vui không sao 
tả nổi, nhưng cũng đầy lo âu khi chưa 
biết lấy đâu lo tiền cho con đi học. 
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“Ngay cả những lúc ấy, chưa bao giờ, 
tôi nghĩ đến chuyện phải cho con nghỉ 
học vì tôi biết chỉ có con đường học vấn 
mới giúp con cũng như gia đình có thể 
vươn lên có cuộc sống đầy đủ như mọi 
người”, anh kể. Thế rồi anh lại nhớ đến 
NHCSXH với chương trình cho vay HSSV 
và cánh cửa cơ hội lại mở ra với anh lần 
nữa. Một năm sau (năm 2012) con trai 
anh tiếp tục đậu vào trường Đại học Y 
Dược TP Hồ Chí Minh, ước mơ lớn nhất 
của cháu đã được toại nguyện cũng từ 
sự hỗ trợ của NHCSXH.

Mới đó, mà cũng gần 8 năm trôi qua, 
với 64 triệu đồng vay cho con đi học, 
cô con gái lớn của anh giờ đã có việc 
làm ổn định, hằng tháng nhận lương 
đều trả nợ cho ngân hàng theo quy 
định và tích lũy thêm một phần để 
giúp đỡ bố mẹ lo cho em đang đi 
học. “Nếu không có chương 
trình cho vay HSSV thì 
các con tôi không 
thể nào bước được 
vào giảng đường 
đại học, để rồi 
ra trường có 
công ăn việc 
làm ổn định, 
có thêm 
thu nhập 
để giúp ích, 
trang trải 
cuộc sống gia 
đình, giúp gia 
đình tôi vươn 
lên thoát nghèo 
một cách bền vững 
vào năm 2016”, anh 
Chánh tâm sự.

Những cuộc sống bấp bênh 
“thân lục bình” của anh Chánh bước 
qua đói nghèo từ đồng vốn chính sách 
ngày càng nhiều. Đến nay, 11 chương 
trình tín dụng được triển khai trên 
địa bàn huyện Châu Thành với nhiều 
chương trình mang tính kết nối và kế 
thừa hỗ trợ các chương trình trước đó, 
như những nhịp cầu đưa người dân 
không chỉ bước qua thời khốn khó mà 
sang bờ bên kia với kinh tế phát triển 
bền vững, nuôi dưỡng một tương lai 
mới cho con em họ. Đặc biệt cùng với 
tâm huyết chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
giảm nghèo của tỉnh thông qua việc 

chuyển vốn cho vay thực hiện các 
chương trình mục tiêu của tỉnh ủy thác 
giải ngân qua NHCSXH đã cộng hưởng 
thành một chuỗi các chương trình tín 
dụng chạm vào từng nhu cầu thiết 
thân của người dân cũng như hứa hẹn 
những tương lai mới cho mảnh đất này.

Ví như ông Nguyễn Văn Quý ở ấp 
An Hòa Nhì, xã Tân Bình, huyện Châu 
Thành. Vay 7 triệu đồng nuôi heo. 
Những tưởng cuộc sống nuôi 5 đứa 
con sẽ sớm qua ngày cơ cực thế nhưng 
chẳng được bao lâu thì ông bị tai nạn 
giao thông. Nằm liệt 9 tháng, tưởng 
như không bao giờ đứng dậy được, thế 
rồi trời thương, khi những bước chân 
đầu tiên vững trên đất, ông nghĩ đến 
chuyển đổi nghề vá ép, làm 

giỏ xe máy honda. Cũng vì cảm thương 
hoàn cảnh ông, bộ đội cho ông dựng 
cái lán để mở tiệm ở lề đường của đất 
doanh trại, bà nhà chăn nuôi con lợn, 
con gà cuộc sống vì thế cũng với phần 
cơ cực. Ông tằn tiện nuôi 5 đứa con ăn 
học, cho đến ngày đứa con lớn vào đại 
học ngành công nghệ thông tin. Ở nhà 
rau cháo thì đỡ qua ngày, chứ con đi 

học, một bước ra cửa cũng cần đến tiền, 
quả là sức ông khó gánh. Chính bởi vậy, 
việc được vay vốn là cứu cánh cho ông 
đứa con đầu sinh năm 1991 vào đại học 
ngành công nghệ thông tin. Và cũng từ 
ngày ấy, 4 đứa con của ông lần lượt vào 
đại học cùng với nguồn vốn vay HSSV 
của NHCSXH.

Thế nhưng khi con ra trường xin việc 
không dễ, trong khi áp lực trả nợ cho 4 
đứa con mà ông bà đang gánh trên vai 
không nhỏ. Trong cái thế bí ấy, một lần 
nữa ông được chính quyền địa phương 
hướng cho con đi XKLĐ. Cái thiếu vào 
khó nhất là chi phí cũng được mở với 
việc NHCSXH giải ngân vốn cho vay 
XKLĐ từ ngân sách của tỉnh ủy thác 
qua. Năm 2016, với khoản vay 94 triệu 
đồng, con trai đầu của ông đã đi XKLĐ 
sang Nhật Bản với mức lương hiện tại 32 

triệu đồng/tháng. Với chu kỳ vay 36 
tháng, trả nợ 6 tháng/lần, gia 

đình đã trả được 15 triệu 
đồng gốc. Đứa con thứ 

hai vừa tốt nghiệp ông 
cũng chuẩn bị cho 

XKLĐ sang Nhật Bản 
và NHCSXH đã giải 
ngân lần đầu 30 
triệu đồng. Ông kể 
cháu đi lần này hết 
114 triệu đồng, 
nhưng tôi chỉ vay 

100 triệu đồng 
cùng với khoản con 

gửi về và lao động tích 
lũy, ông đã trả được lãi 

và gốc ngân hàng đúng 
hạn. Căn nhà của ông đã 

được sửa sang gọn gàng, dù vẫn 
còn tuềnh toàng, chưa có đồ đạc gì 

quý, nhưng 4 đứa con của ông đã học 
đại học và các cháu đang dần ổn định 
cuộc sống với ông là một gia tài lớn. Ông 
bảo: “Ước mơ của tôi cho con đi cũng 
không chỉ vì muốn cho các con cơ hội 
tích lũy kinh tế, mà hơn thế, các cháu đã 
học đại học, giờ sang Nhật Bản làm đúng 
nghề cũng là một dịp trau dồi nghề ng-
hiệp khi trở về có thể làm việc trong các 
Khu công nghiệp của tỉnh nhà, ổn định 
sinh kế lâu bền”.

Những ước mơ được viết lên từ 
nguồn vốn Chính phủ, nguồn vốn ưu 
đãi càng thấy rõ hơn những nỗ lực của 

Thông qua  133 Điểm giao dịch, NHCSXH 
tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời chuyển tải vốn 

vay đến đúng đối tượng thụ hưởng
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các cán bộ NHCSXH trong việc mở rộng 
mạng lưới, trăn trở với từng con số tăng 
trưởng tín dụng cũng như nâng cao 
chất lượng hoạt động.

Tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh 
Đồng Tháp đến nay đạt trên 2.800 tỷ 
đồng. Bên cạnh nguồn vốn của Trung 
ương, huy động trên địa bàn, NHCSXH 
tỉnh Đồng Tháp còn nhận nguồn vốn ủy 
thác từ ngân sách địa phương với trên 
208 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách khác.

Mô hình Điểm giao dịch xã là một trong 
những sáng tạo của NHCSXH đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách dễ dàng tiếp cận các 
dịch vụ hiện có, tiết kiệm chi phí đi lại của 
người nghèo. Toàn tỉnh Đồng Tháp có 
133 Điểm giao dịch xã/144 xã, phường, 
thị trấn, có trên 80% số lượng giao dịch 
của NHCSXH được thực hiện tại xã. Cùng 
với đó là việc nối dài cánh tay triển khai 
thực thi tín dụng chính sách cùng chính 
quyền địa phương, hội, đoàn thể với 
3.388 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Với mô hình tổ chức và phương thức 
quản lý đặc thù của NHCSXH đã tập hợp 
được nguồn lực toàn xã hội cùng tham 
gia, tạo điều kiện cho các cơ quan quản 
lý Nhà nước, ngân hàng và các tổ chức 
chính trị - xã hội gắn bó với dân, hiểu 
được dân nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động của ngành mình và tạo điều 
kiện cho nhân dân giám sát việc thực 
hiện chính sách tín dụng, góp phần đưa 
dòng vốn không chỉ lan tỏa rộng mà còn 
tăng vòng quay vốn trên địa bàn. Đến 
nay, tổng doanh số cho vay đạt 5.848 tỷ 
đồng với 628.830 lượt hộ vay vốn. Doanh 
số thu hồi nợ đạt 3.175 tỷ đồng để cho 
vay quay vòng, đáp ứng hơn 50% nhu 
cầu vốn vay của người dân. Như vậy, so 
với dư nợ khi nhận bàn giao vào đầu năm 
2003 là 119 tỷ đồng với 5 chương trình 
cho vay, đến nay dư nợ cho vay tăng gấp 
23 lần, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình 
quân hàng năm là 21,4%/năm, đặc biệt 
là những năm đầu mới thành lập tăng 
trưởng dư nợ cho vay rất lớn (2004 tăng 
41,9% so với năm 2003).

Nợ quá hạn giảm cho thấy chất lượng 
sử dụng vốn tăng lên cũng như ý thức 
sử dụng vốn của người dân đã thay đổi. 
Giám đốc NHCSXH tỉnh Đồng Tháp, Lại 
Văn Bé Chín cho biết, nợ quá hạn hiện 
chỉ chiếm tỷ lệ 0,28% tổng dư nợ.

Nhìn lại chặng đường 15 năm qua, tín 
dụng chính sách đã góp phần thu hút và 
giải quyết việc làm cho hơn 120.849 lao 
động, 73.117 hộ thoát nghèo, 104.598 
HSSV được vay vốn, 219.463 công trình 
cung cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn được cải tạo và xây 
mới; 33.953 căn nhà được xây dựng 

theo chương trình nhà ở vùng thường 
xuyên ngập lũ vùng ĐBSCL; 10.693 căn 
nhà xây dựng theo chương trình nhà ở 
cho hộ nghèo theo Quyết định 167.

Thành quả là thế, song câu chuyện 
hỗ trợ người dân có sinh kế vững bền 
và chất lượng cuộc sống cao hơn vẫn 
là câu chuyện mà NHCSXH phải kiên 
trì bước tiếp. Không chỉ vì những con 
số hộ nghèo của tỉnh còn cao, mà hơn 
thế, NHCSXH tỉnh Đồng Tháp mong 
muốn chung tay vào phong trào xây 
dựng nông thôn mới; đa dạng hóa 
ngành nghề và nâng cao giá trị gia 
tăng của các ngành công nghiệp; 
phát triển các ngành nông nghiệp 
công nghệ cao và xây dựng chuỗi 
giá trị bền vững các sản phẩm nông 
nghiệp, bình quân mỗi năm có 1.000 
người đi lao động ở nước ngoài.

Với mong ước đó, NHCSXH tỉnh 
Đồng Tháp đặt mục tiêu phấn đấu 
về chất lượng và dịch vụ đảm bảo 
chất lượng yêu cầu đề ra. Bên cạnh 
đó phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền và các tổ chức hội, đoàn thể 
khắc phục những hạn chế, thiếu 
sót để tín dụng chính sách tiếp tục 
đồng hành cùng người nghèo và 
các đối tượng chính sách khác như 
chặng đường 15 năm qua.

Bài và ảnh THÁI HÒA

Xuất phát từ hộ nghèo, vay vốn ưu đãi tại NHCSXH, ông Huỳnh Văn Bé ở huyện Thanh Bình đã làm nên cơ nghiệp của mình bằng việc thành 
lập Cơ sở chế biến muối Ngọc Yến và tạo việc làm ổn định cho 50 lao động tại địa phương
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Hành trình làm bạn cùng 
người nghèo khó

Không cùng đi, cùng đến thì 
ngay cả đến những người giàu 
trí tưởng tượng cũng khó hình 

dung cái chặng đường trở thành bạn 
của người nghèo ấy nó gian nan, trắc 
trở đến nhường nào. Con số 98,27% xã, 
phường có Điểm giao dịch của NHCSXH 
tỉnh Tiền Giang là một con số đáng 
mừng, đáng tôn vinh nhưng đằng sau 
con số ấy là vô số lần ngã xe, là những 
chặng đường đi bộ, những bữa đói 
cơm, là trăm ngàn giọt mồ hôi và đôi khi 
là cả nước mắt của những cán bộ nhân 
viên tại đơn vị. Dù không nhiều nhưng 
chúng tôi cũng đã được cùng cán bộ 
NHCSXH tỉnh Tiền Giang nếm trải gian 
nan. Đó là những lần theo chân đoàn 

đi giải ngân tại các xã vùng xa, vùng 
sâu ở huyện nghèo Tân Phú Đông là 
một huyện cù lao có 12km bờ biển và 
nằm giữa hai cửa sông Tiền là cửa Tiểu 
và cửa Đại, với những ký ức không thể 
nào quên của những lần hú hồn vượt 
con nước vào mùa lũ, hay đi bộ đến rời 
cả chân trên đường vào xã Phú Tân ở 
vùng thấp  vào những ngày mưa to, gió 
lớn... Trong những tình huống ấy, tính 
mạng, tài sản và sức lực của con người 
thật chẳng thấm vào đâu so với cuồng 
phong, nộ khí của thiên nhiên nhưng 
họ vẫn vượt qua an toàn tuyệt đối để 
đến với những mái nhà xiêu vẹo cùng 
nhau bàn kế làm giàu.

“Chẳng ai lại thích khó khăn bao giờ! 

Nhưng có nếm trải gian nan mới thấu 
hiểu được hết những khó khăn của 
đồng bào đang phải đương đầu. Đúng 
là anh em cán bộ của chúng tôi đã gặp 
không ít gian nan vất vả trong quá trình 
hoạt động tại cơ sở và nhất là ở những 
xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 
Nhưng nhìn một cách công bằng, nếu 
so với bà con đã phải ngàn đời vạn 
kiếp sống ở đó thì những gian khổ của 
chúng tôi gặp phải chẳng thấm vào 
đâu. Có một điều thật đáng quý ấy là dù 
vất vả, dù gian khổ nhưng anh em rất 
yêu nghề. Có người càng đi, càng thấy 
bà con khó khăn thì lại càng hăng hái, 
càng phấn đấu. Không cần tinh ý cũng 
có thể nhận ra rằng chính anh em cán 
bộ ngân hàng cũng mong bà con thoát 
nghèo, thoát khó”, Phó Giám đốc phụ 
trách NHCSXH tỉnh Tiền Giang, Dương 
Văn Hoàng chia sẻ.

Gần 15 năm có mặt ở Tiền Giang là 
cũng có hơn 5 ngàn ngày những cán 
bộ, viên chức NHCSXH tỉnh Tiền Giang 
nỗ lực vì tương lai bà con, vì nền kinh 

Một mùa Xuân mới lại về mang bao niềm vui mới, người dân vẫn nhắc 
đến NHCSXH với cụm từ đi kèm: Bạn của người nghèo và dần dần cái tên 
này dường như đã trở thành khẩu hiệu của ngân hàng. Quả thực, đối với hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách, những cán bộ NHCSXH tỉnh Tiền Giang 
đã trở thành người bạn rất thân thiết để có thể chia sẻ khó khăn và chung 
hạnh phúc. Tuy nhiên, ít ai biết, để có được từ “bạn” bình dị này là một 
hành trình đầy gian nan và thử thách. 
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tế của tỉnh. Những con số như tổng dư 
nợ cho vay đạt 2.064 tỷ đồng, số hộ dư 
nợ là hơn 111 ngàn hộ. Nguốn vốn ưu 
đãi đã góp phần giúp 105 ngàn hộ vượt 
qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc 
làm cho gần 72 ngàn lao động; giúp 392 
lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài; hơn 75 ngàn lượt HSSV có hoàn 
cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây 
dựng trên 167 ngàn công trình cung cấp 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn; xây dựng hơn 2 ngàn căn nhà vượt 
lũ ĐBSCL và trên 12 ngàn căn nhà ở cho 
hộ nghèo theo Quyết định 167 và 33 của 
Thủ tướng Chính phủ. Những con số 
này thoạt nhìn thì thấy nó thật đơn giản 
nhưng để có được nó quả không phải là 
chuyện đơn giản nhất là với một tỉnh mà 
trình độ dân trí còn nhiều điều hạn chế 
trong việc vay và sử dụng vốn vay như ở 
tỉnh Tiền Giang.

Người dân không thích vay tiền. 
Chuyện như nghịch lý nhưng lại là 
thực tế. “Không phải bà con không 
cần vốn mà chính xác là bà con không 
biết sử dụng đồng tiền vay được để 
làm gì nên không nảy sinh nhu cầu 
vay vốn. Tất nhiên con số này không 
nhiều nhưng cũng là một vấn đề lớn 
của NHCSXH tỉnh Tiền Giang. Trong 
thực tế có những hộ sau khi vay tiền 
rồi không biết đầu tư SXKD nên khi 
đáo hạn, phải trả lại tiền thì không làm 
được nên mang nợ. Người này thấy 
người khác như vậy nên cũng không 
mạnh dạn vay vốn”. Bởi lẽ đó, người 
dân phải là người tìm đến ngân hàng 
nhưng ở tỉnh Tiền Giang nhiều khi cán 
bộ NHCSXH phải tìm đến với người 
nghèo để hướng dẫn họ sau khi có 
vốn phải sử dụng nó như thế nào, cái 
gì nên đầu tư trước, việc gì phải làm 
sau, tại sao nên mua con trâu chứ chưa 
phải là cái xe máy... Lúc này “bạn của 
người nghèo” không những đã mang 
đến cho người nghèo “cái cần câu” mà 
còn phải cầm tay, chỉ việc hướng dẫn 
bà con “câu như thế nào” nữa. Việc này 
hiếm có ở các NHTM và điều đó cũng 
làm nên những buổi chia tay bịn rịn 
giữa những người làm NHCSXH và bà 
con. Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều 
buổi chia tay như vậy.

Khi nói về hiệu quả đồng vốn cho 
vay, thật bất ngờ là Phó Giám đốc phụ 

trách Dương Văn Hoàng lại không 
nhớ rõ từng hộ dân cụ thể. Như thể 
sợ chúng tôi hiểu lầm, ông Hoàng giải 
thích: “Gần 15 năm rồi, tôi chỉ có thể 
nói rằng số hộ thoát nghèo mà có sự 
giúp sức của NHCSXH tỉnh Tiền Giang 
là hàng ngàn chứ không thể nhớ nổi là 
những hộ nào, ở đâu”. Điều này cũng 
dễ hiểu bởi một món tiền khoảng 50 
triệu đồng đã là cả một gia tài đối với 
người nghèo. Khoản tiền này cùng 
với sự hỗ trợ của Nhà nước về cơ chế, 
chính sách, sự hướng dẫn nhiệt tình 
của các cấp, các ngành và sự “tham 
mưu” của cán bộ NHCSXH đã có hàng 
ngàn hộ dân đoạn tuyệt được với cái 
nghèo. Giai đoạn 2011 - 2015 bình 
quân mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 
của tỉnh là 1,43%. Các xã bãi ngang 
ven biển bình quân mỗi năm giảm 
tỷ lệ hộ nghèo trên 2%. Riêng huyện 
nghèo Tân Phú Đông tỷ lệ giảm bình 
quân mỗi năm là 6,1%. Năm 2017 giảm 
tỷ lệ hộ nghèo là 0,83%, tốc độ giảm 
nghèo của tỉnh Tiền Giang trong thời 
gian cũng có phần đóng góp không 
nhỏ của NHCSXH.

Vay được vốn từ NHCSXH là người 
dân đã có phương tiện để làm giàu. 
Tuy nhiên để tạo ra giá trị thặng dư từ 
nguồn vốn đó thì cần phải có phương 
thức sản xuất phù hợp. Điều này vẫn 
đang là một trở ngại rất lớn ở tỉnh 
Tiền Giang. Có tiền phải có kiến thức, 

kỹ năng và thậm chí là khát vọng làm 
giàu mới có thể mang lại hiệu quả. Để 
thay đổi điều này các cấp, các ngành 
cần vào cuộc để đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền nâng cao nhận thức, 
thay đổi hành vi, thay đổi cả tập quán, 
tâm lý sản xuất tự túc tự cấp, tư tưởng 
trông chờ thì nguồn vốn mới thực sự 
trở thành cái cần câu cho hộ nghèo. 

Cơ sở hạ tầng cũng đang là trở ngại 
lớn trên con đường thoát nghèo của 
bà con. Trong thực tế, có nhiều bà con 
đã biết sử dụng hiệu quả đồng vốn vay 
với sản phẩm làm ra phong phú, đa 
dạng và dồi dào. Tuy nhiên, giao thông 
còn cách trở, mạng lưới chợ nông thôn 
còn quá mỏng và năng lực yếu khiến 
cho sản phẩm của bà con làm ra dù có 
tốt, có nhiều đến đâu thì cũng không 
hiệu quả.

Đến nay đã là 15 mùa Xuân NHCSXH 
tỉnh Tiền Giang làm bạn của người 
nghèo nhưng nếu chỉ một đơn vị thì 
dù có nỗ lực đến mấy chắc con đường 
đến với giấc mơ làm giàu của người 
dân sẽ còn nhiều chông gai. Nếu các 
cấp, các ngành cùng phối hợp tốt, 
nhịp nhàng với NHCSXH thì hẳn cái 
cần câu kia sẽ phát huy được tối đa 
tác dụng và giàu sang sẽ gõ cửa nhiều 
gia đình hơn. Và tin tưởng rằng, sang 
Xuân mới 2018, tỉnh Tiền Giang sẽ có 
nhiều thành tích hơn!

Bài và ảnh ĐẶNG KIM LOAN

Vốn vay ưu đãi còn giúp những người nông dân nghèo ở Tiền Giang đầu tư nuôi mô hình 
nuôi tôm
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“Cú hích” tín dụng chính sách 
nơi đất võ Bình Định

Từ vùng miền núi khô hạn đến 
vùng biển nắng gió, đâu đâu 
chúng tôi cũng gặp những con 

người cần cù, chịu khó trong lao động 
sản xuất. Chúng tôi cũng đã chứng kiến 
những cán bộ làm công tác tín dụng 
chính sách không quản đường sá, thời 
tiết khắc nghiệt đã chuyển tải đồng 
vốn tín dụng ưu đãi đến tận tay hộ 
nghèo, để rồi đồng vốn sinh lời, giúp 
hộ chính sách vượt lên chính mình, tạo 
thêm nhiều hàng hóa cho địa phương, 
góp phần bảo đảm an sinh, giữ gìn anh 
ninh, ổn định chính trị trên địa bàn.

Tính đến nay, tổng dư nợ các chương 
trình cho vay của NHCSXH tỉnh Bình 

Định đạt trên 3.100 tỷ đồng với 91 
ngàn hộ còn dư nợ. Vốn tín dụng ưu 
đãi đã tạo điều kiện cho hơn 19 ngàn 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới 
thoát nghèo được vay vốn cải thiện 
cuộc sống, tăng thu nhập; giải quyết 
việc làm cho hơn 1.430 lao động có 
thêm việc làm; giúp khoảng 8 ngàn 

hộ gia đình có nước sạch sinh hoạt và 
cải thiện công trình vệ sinh phù hợp; 
hơn 3.400 HSSV có điều kiện học tập; 
350 hộ vay vốn trồng rừng theo dự án 
WB3; hàng nghìn hộ là đồng bào DTTS, 
thương nhân vùng khó khăn có vốn 
SXKD cải thiện cuộc sống, đời sống gia 
đình từng bước bớt khó khăn.

“ Những đồng vốn chính sách 
được cán bộ NHCSXH tỉnh Bình Định 
chuyển tải đến người nghèo và các đối 
tượng chính sách đã và đang là động 
lực,“cú hích” quan trọng để họ vươn 
lên thoát nghèo bền vững, từ đó có thể 
làm giàu chính đáng.
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Gia đình chị Võ Thị Phú ở thôn Chương 
Hòa, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn 
vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết 
việc làm mua máy dệt chiếu, thu hút 10 lao 
động tại địa phương
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Anh Lê Xuân Diễn ở thôn Bình Đê, xã Hoài 
Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn vay vốn ưu 
đãi mở xưởng cơ khí sản xuất xe kéo phục 
vụ nông nghiệp, bàn ghế..., tạo việc làm 
thường xuyên cho 6 lao động

Gia đình chị Võ Thị Thu ở xã Hoài Hảo, 
huyện Hoài Nhơn vay vốn ưu đãi làm 
nghề bánh tráng cốt dừa truyền thống
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    Năm 2013 gia đình anh Đinh Khéo, người 
dân tộc Ba Na ở làng 3, xã Vĩnh Thuận, 
huyện Vĩnh Thạnh vay vốn hộ nghèo nuôi 
bò sinh sản, trồng điều, làm màu. Sau 4 
năm đã có đàn bò 5 con, vườn màu mỗi 
năm cho thu hoạch hàng chục triệu đồng

Gia đình anh Đinh Khuynh, người dân tộc 
Ba Na ở xã Vĩnh Thuận vay 30 triệu đồng từ 
chương trình hộ nghèo để trồng keo

Anh Phạm Tấn Đạt 24 tuổi ở thôn Vạn 
Lương, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ được 
NHCSXH huyện cho vay 50 triệu đồng hộ cận 
nghèo về nuôi gà thịt bán công nghiệp, mỗi 
lứa xuất bán hàng nghìn con
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Gia đình chị Nguyễn Thị Nhật ở xã Mỹ Đức, 
huyện Phù Mỹ vay vốn hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh tại vùng khó khăn làm nước 
mắm truyền thống

Nhiều ngư dân ở xã Nhơn Lý, TP Quy 
Nhơn vay vốn ưu đãi mua sắm ngư cụ đánh 
bắt hải sản
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GIỤC TỪNG TẤC ĐẤT HÓA NGỌT BÙI
Đến Gia Lai hôm nay, kể cả những 

vùng trước đây vì thiếu nước khó 
trồng trọt, cũng hiếm thấy khoảng 
đất trống. Thay vào đó là gam màu 
xanh của cây công nghiệp, cây ăn 
quả trải từ Đông Trường Sơn sang Tây 
Trường Sơn. Kể cả ngày đông qua, 
cũng chẳng mấy lúc để lộ ra màu đất 
đỏ, bởi chỉ ít lâu sau đó lại bật lên 
sắc trắng hoa cà phê, hồ tiêu. Và nay 
khi nắng thu vàng phủ tràn, giữa bạt 
ngàn cà phê lại ánh lên sắc đỏ của 
mùa quả chín, những rừng mía cũng 
đang vào mùa tạo đường cùng những 
rừng cao su xanh mát hun hút tầm 
mắt càng đẹp và nên thơ hơn trong 
những câu chuyện kể về hành trình 
tín dụng chính sách 15 năm qua 
đã đến và mang cơ hội đổi đời cho 
những con người một thời cùng cực...

Xuất thân từ cán bộ cơ sở, nhiều 
năm làm việc tại NHNo&PTNT 
huyện trước khi chuyển sang 

Ngân hàng Phục vụ người nghèo và 
nay là NHCSXH tỉnh Gia Lai, hơn ai hết, 
Giám đốc Lê Văn Chí hiểu được những 
khoảng trống tín dụng khu vực nông 
nghiệp - nông thôn, đặc biệt là vùng 
sâu, vùng xa. Trong bối cảnh nhu cầu 
đầu tư của người dân nhiều hơn tích 
lũy và mục tiêu kinh doanh vì lợi nhuận 
của các Ngân hàng thương mại ngày ấy, 
nguồn vốn chỉ trải ở những nơi có điều 
kiện phát triển kinh tế còn chưa đủ, 
huống chi vươn tới được những vùng 
sâu, vùng xa, nơi những con đường 
chưa về đến trung tâm xã, đồng bào 
chưa quen với sản xuất hàng hóa phát 
triển kinh tế. Chính vì vậy, khi chuyển 
sang Ngân hàng Phục vụ người nghèo 
rồi NHCSXH ông lại càng thấm giá trị 
nhân văn của tín dụng chính sách, để 

rồi từ đó cùng anh em đặt quyết tâm 
“xóa trắng” tín dụng, giúp người dân 
Gia Lai, đặc biệt là đồng bào các DTTS 
tiếp cận tín dụng phát triển kinh tế.

Trên một địa bàn rộng và điều kiện 
đi lại khó khăn, kinh tế hàng hóa chưa 
phát triển, cùng với việc ổn định bộ máy 
tổ chức, mở rộng mạng lưới, NHCSXH 
tỉnh đã tập trung huy động nguồn vốn, 
tranh thủ nguồn vốn Trung ương, ngân 
sách địa phương để mở rộng cho vay 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
khác. Cùng với đó là mô hình tổ chức 
và phương thức, quản lý tín dụng được 
xây đặc thù hiệu quả, phù hợp với điều 
kiện thực tiễn địa phương là một trong 
những giải pháp thành công trong việc 
xã hội hóa hoạt động tín dụng chính 
sách. Công tác tuyên truyền chính sách 
tín dụng kết hợp với chính quyền đặc 
biệt việc phát triển mạng lưới dẫn vốn 
từ các hội, đoàn thể đến Tổ tiết kiệm và 

Giám đốc Lê Văn Chí (đứng giữa) thăm và động viên hộ vay vốn trên địa bàn huyện Chư Sê



73

vay vốn lồng ghép với hoạt động hỗ 
trợ, chuyển giao KHKT, đặc biệt là việc 
lựa chọn những hạt nhân điển hình 
phát triển kinh tế làm tuyên truyền 
viên dẫn đường cho vốn chính sách trở 
thành con đường dễ dàng và ngắn nhất 
đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Siu Biếp, sinh năm 1989 tại làng Koái, 
xã Ia Blang, huyện Chư Sê vẫn nhớ như 
in những ngày đầu mới ra ở riêng năm 
2012. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, 
bố mẹ già yếu, nhà đông anh em, nên 
anh cùng vợ con đã tách khẩu ở riêng. 
Gia tài lúc ấy chỉ vẻn vẹn 1 sào đất bố mẹ 
cho làm một căn nhà tạm bợ. Thiếu đất 
sản xuất, không có vốn làm ăn nên Siu 
Biếp chỉ biết dựa vào đôi tay đi làm thuê 
để có tiền lo cho vợ con. Thế rồi, tháng 
5/2012, Siu Biếp được NHCSXH huyện 
Chư Sê cho vay với số tiền 15 triệu đồng. 
Chọn cây tiêu để trồng trên mảnh đất 
hữu hạn, sau 3 năm, 100 trụ tiêu của 
gia đình Siu Biếp phát triển tốt, cho thu 
hoạch ổn định, mỗi năm thu nhập bình 
quân gần 20 triệu đồng. Không chỉ trả 
cho ngân hàng đúng hạn, Siu Biếp còn 
đầu tư mua thêm được 3 sào đất để mở 
rộng sản xuất.

Vườn tiêu tiếp tục được mở rộng với 
30 triệu đồng của NHCSXH năm 2015. Từ 
nguồn vốn vay của NHCSXH huyện Chư 
Sê, đến nay gia đình anh đã có 4 sào đất 
trồng được 500 trụ tiêu, 300 cây cà phê, 2 
sào ruộng trồng lúa và chăn nuôi thêm 2 
con bò... cho thu nhập bình quân gần 60 
triệu đồng mỗi năm. Cuối năm 2017 gia 

đình Siu Biếp đăng ký xin thoát diện hộ 
nghèo của xã. Trước đó, tháng 10/2016, 
anh được bà con trong Tổ tiết kiệm và 
vay vốn tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng. 
Với kinh nghiệm vay vốn và sử dụng vốn 
vay, Siu Biếp đã giúp cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và các đối tượng chính sách 
khác tại thôn được tiếp cận nguồn vốn 
vay ưu đãi của NHCSXH, hướng dẫn hộ 
vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, 
hiệu quả, chấp hành nộp lãi và gửi tiết 
kiệm đầy đủ hằng tháng, trả gốc đúng 
kỳ hạn.

Những điển hình vươn lên từ nghèo 
như Siu Biếp đang là tấm gương và 
người truyền lửa tín dụng thắp nên 
những khát khao ấm no của đồng bào 
trong các buôn làng Gia Lai. 25 năm 
khai hoang từng tấc đất ở xã Sơn Lang 
huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa 
Kbang của tỉnh Gia Lai, nắng gió cao 
nguyên đã thấm vào từng thớ thịt của 
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Lang 
Trần Quốc Toản. Quê ở Nghệ An, 18 năm 
đi lính, qua cả chiến trường Campuchia, 
vì kinh tế quá khó khăn lại đông con, 
năm 1993 ông xuất ngũ đưa cả gia đình 
vào đây lập nghiệp. Dù chỉ cách trung 
tâm huyện 30km nhưng ngày đó muốn 
vào đây chỉ có một phương tiện duy 
nhất cuốc bộ cả ngày. Cuộc sống chủ 
yếu là tự cung, tự cấp, 7 đứa con nheo 
nhóc đói kém là chuyện thường. Năm 
2005, ông được vay 10 triệu đồng hộ 
nghèo của NHCSXH để trồng cà phê, 
những tia hy vọng mới cho cuộc sống 

đã bắt đầu. Những vườn cà phê ngày 
càng mở rộng và xanh tốt đã giúp ông 
không phải nói không với việc cho con 
đi học phổ thông cơ sở rồi trung học. 
Bức tranh cuộc đời ông thêm sáng khi 
ông được vay vốn từ chương trình tín 
dụng HSSV của NHCSXH để cho con 
ông học Đại học Luật. Cùng với việc đưa 
tiến bộ khoa học vào trồng cà phê, xen 
canh cùng các cây ăn quả chất lượng 
như cà phê, bơ, sầu riêng, không chỉ 
thoát nghèo, trả nợ khoản vay cho con 
ăn học mà ông còn tiếp tục hiện thực 
hóa ước mơ vào đại học của 6 đứa con 
sau đó với những trường đại học mà trẻ 
con thành phố đều ước muốn như Đại 
học Luật, Hàng hải, Nông nghiệp. Với 
5ha cà phê..., mỗi năm ông thu nhập 
200 triệu đồng.

Những trải nghiệm của cuộc đời đã 
giúp ông vào vai Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 
vay vốn rồi Phó Chủ tịch Hội Nông dân 
xã một cách tự tin, giúp những người 
cùng cảnh như ông một thời thay đổi 
cuộc đời vươn lên phát triển kinh tế. Ví 
như ở làng Hà Nừng, xã Sơn Lang này, 
hiện có 106 hộ, trong đó 100% dân số 
là người DTTS Bana, 3.147 khẩu. Thời 
điểm thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn 
làng Hà Nừng năm 2004 chỉ vẻn vẹn có 
7 hộ vay. Cũng bởi tại thời điểm đó tập 
tục canh tác của các hộ dân trong làng 
còn rất lạc hậu vì vậy rất ít hộ mạnh dạn 
vay vốn hoặc vay với mức cao để đầu 
tư mà chỉ có một vài hộ đăng ký vay với 
mức rất thấp. Chính vì vậy, việc tuyên 
truyền cho nhân dân mạnh dạn tiếp cận 
nguồn vốn ưu đãi là một trong những 
khó khăn lớn, ngoài ra để tuyên truyền 
cho các hộ dân chấp hành trả nợ gốc 
đúng định kỳ, nộp lãi hằng tháng, gửi 
tiết kiệm khó khăn không kém. Theo 
sát từng hộ dân, những hộ tuyên truyền 
nhiều lần không vay, ông đến tận nhà 
vận động phân tích. “Tại sao chị không 
vay, chị vay 30 triệu đồng đầu tư chăm 
sóc cây cà phê, nếu không bón phân thì 
được 7 tấn/ha, có chăm sóc 14 tấn/ha. 
Với giá 8 triệu/tấn, chỉ cần tính 7 tấn phụ 
trội đã được 56 triệu đồng, thừa để trả 
nợ”, ông nói. Còn với hộ nghèo, ông làm 
phép tính đơn giản là vay 50 triệu đồng, 
trong 5 năm, mỗi năm chỉ cần bỏ ra 5 
tạ cà phê, cộng với tiền tiết kiệm hằng 
tháng và tiền tiết kiệm mỗi vụ là đủ trả 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Lang, Trần Quốc Toản tham dự tại một buổi sinh hoạt 
Tổ tiết kiệm và vay vốn
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nợ. Hay như câu chuyện huy động tiết 
kiệm, nhiều hộ vay bảo ông, tiền lãi còn 
lo không trả được, lấy đâu mà tiết kiệm, 
ông lại phân tích: “Bây giờ bà con đóng 
30 - 50 nghìn đồng theo quy ước, mùa 
màng thì đóng 300 - 500 nghìn đồng, 
cộng 60 tháng, mỗi tháng bình quân 
200 nghìn đồng, như vậy 60 tháng đủ 
trả vay nước sạch. Cũng như hồi chiến 
tranh mỗi ngày góp một nắm gạo, hai 
nắm gạo, thành hũ gạo lớn đưa vào 
chiến trường để chiến thắng thì nay bà 
con mỗi ngày cứ thế cũng trả được nợ”. 
Ông nói và giải thích thêm phân tích 
như thế họ mới nghe ra, chứ bảo họ 
vay thì bắt buộc phải đóng tiết kiệm 
thì họ không đóng. Từ sự thông hiểu 
này, hiện người dân đã thống nhất 
nâng mức gửi hằng tháng lên 50.000 
đồng và đến nay là 100.000 đồng. Từ 
một Tổ tiết kiệm và vay vốn ban đầu 
với 7 hộ vay, nay đã có 2 Tổ tiết kiệm và 
vay vốn cùng hoạt động với 93 hộ đã 
tiếp cận nguồn vốn, dư nợ 3,7 tỷ đồng, 
tiết kiệm tại tổ là 203 triệu đồng. 

Sự lan tỏa của dòng vốn càng rõ qua 
con số 13 chương trình tín dụng với dư 
nợ 3.730 tỷ đồng, trên 141 ngàn hộ vay 
của NHCSXH tỉnh Gia Lai tại thời điểm 
hiện tại. Quy mô tăng trưởng vốn vay gấp 
43,39 lần so với cuối năm 2002, bình quân 
mỗi năm tăng 30,78 %. Riêng 3 chương 
trình giảm nghèo có tầm ảnh hưởng rộng 
lớn là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
hộ mới thoát nghèo chiếm 59% tổng dư 
nợ, đã lấp đầy “khoảng trống” chính sách 
đảm bảo cho hộ nghèo giảm nghèo bền 
vững. Chất lượng tín dụng không ngừng 
được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 
0,15% tổng dư nợ, giảm 9,45% so thời 
điểm nhận bàn giao.

Còn lượng hóa trong đời sống, vốn 
vay ưu đãi được hỗ trợ để phát triển 
SXKD, tạo công ăn việc làm, tăng thu 
nhập, từng bước cải thiện cuộc sống, 
góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm 
nghèo và xây dựng nông thôn mới tại 
địa phương, cụ thể giai đoạn 2011 - 2015 
tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 23,73% 
còn 11,36%; năm 2016 giảm từ 19,71% 
xuống còn 16,55%, góp phần đảm bảo 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và 
thúc đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn. 
Những chính sách mới này đã tiếp thêm 
sức mạnh để thực hiện chương trình 

giảm nghèo bền vững, xây dựng nông 
thôn mới khi giúp cho 131.921 lượt hộ 
nghèo, hộ cận nghèo vay vốn vượt qua 
ngưỡng nghèo; giải quyết tạo việc làm 
cho 23.655 lao động; giúp trên 57.337 
HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay 
vốn trang trải chi phí học tập; trên 10.967 
hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng 
nhà ở; xây dựng được 106.116 công 
trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn; giúp 74.897 hộ gia 
đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó 
khăn có vốn để đầu tư vào SXKD.

Càng từng trải trong công cuộc giảm 
nghèo, Giám đốc Lê Văn Chí và các cán 
bộ NHCSXH tỉnh Gia Lai càng hiểu sức 
nặng của đồng vốn - một công cụ không 
thể thiếu để bẩy các chính sách giảm 
nghèo, bảo đảm an sinh xã hội góp phần 
ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở khu 
vực nông thôn, hỗ trợ những đối tượng 
dễ bị tổn thương nhất.

Và với một tỉnh còn gặp nhiều khó 
khăn, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 
giai đoạn 2016 - 2020 cao (16,77%) với 
168 xã vùng khó khăn, bên cạnh nguồn 
vốn Trung ương và huy động dân cư, 
Giám đốc Lê Văn Chí mong muốn 
cùng với những nỗ lực của từng cán 
bộ trong đơn vị, sự hỗ trợ từ NHCSXH 
Việt Nam, sẽ có thêm nhiều hơn nữa 
nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 
thác qua chi nhánh hằng năm nhằm 
tăng cường nguồn vốn giảm nghèo 
địa phương, đáp ứng nhu cầu vốn cho 
người nghèo và các đối tượng chính 
sách trên địa bàn theo 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. Cùng 
với đó là việc lồng ghép các chương 
trình khuyến nông, khuyến lâm, 
hướng dẫn kiến thức làm ăn, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với 
sử dụng vốn tín dụng chính sách, tạo 
nên sự tác động hiệu quả đồng bộ 
của các chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội và giảm nghèo trên địa 
bàn, giúp người nghèo thoát nghèo 
bền vững, góp phần thu hẹp khoảng 
cách giàu nghèo đưa Gia Lai đồng đều 
với nhịp phát triển chung của cả nước 
cũng như phát huy tiềm năng kinh tế 
của vùng đất đỏ. 

Bài và ảnh VŨ DUY NHI
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Nuôi dưỡng khát vọng 
đổi đời từ “bút sách”

“Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu” là động lực, nhân tố quan trọng góp phần vào tăng trưởng của nền kinh 
tế và phát triển xã hội. Định hướng phát triển toàn diện nền giáo dục của Đảng và Nhà nước thêm một minh chứng rõ 
nét qua chương trình tín dụng đối với HSSV mang đầy tính nhân văn được triển khai hơn 20 năm nay (từ tháng 3/1998), 
đặc biệt là 10 năm trở lại đây với sự vào cuộc của NHCSXH cùng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị - xã hội.

HAI NÉT CHẤM PHÁ...
Niềm tự hào nhất của Sầm Văn 

Vạy ở thôn Nhuần 4, xã Phú Nhuận, 
huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đó chính 
là 3 đứa con của ông đều đi học đại 
học và 2 con đầu đã có việc làm ổn 
định. Là người dân tộc Tày ở thôn 
đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 
III của huyện, cuộc sống gia đình 
ông Vạy những năm 2000 luẩn quẩn 
trong cái nghèo, việc nuôi các con ăn 
học càng thêm khó khăn. Song ngay 

từ khi đó ông cùng vợ đã nuôi quyết 
tâm phải cho con cái ăn học bằng 
chúng, bằng bạn. Các con ông theo 
học phổ thông kết quả đều đạt tốt, 
cũng mang theo mối lo lớn dần trong 
lòng vợ chồng ông khi chưa biết 
lấy tiền đâu để cho các con đi học 
chuyên nghiệp. Thế rồi, ông được 
biết NHCSXH huyện Bảo Thắng đang 
cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, 
“gánh nặng” tài chính được chút bỏ 
giúp ông thêm ý chí cho con ăn học. 

Năm 2011, ông làm hồ sơ vay vốn 
cho 2 con đầu đi học đại học, với số 
tiền 63 triệu đồng; năm 2014 đứa con 
thứ 3 của ông cũng đã bước vào cánh 
cổng Đại học Y với sự hỗ trợ chi phí 
học tập từ nguồn vốn NHCSXH. 

“Nhu cầu của gia đình tôi vay vốn 
cho 3 đứa con theo học đại học, với 
số tiền hơn 85 triệu đồng và đã được 
NHCSXH huyện Bảo Thắng giải ngân 
cho vay đủ”, ông cho biết. Đến nay con 
ông đã ra trường, một người làm tại 

Nhờ nguồn vốn vay HSSV, đến nay, anh Đinh Quang Đạt đã có việc làm ổn định tại Trạm y tế xã Sơ Pai
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nhà máy phốt pho 5, Khu công nghiệp 
Tằng Lỏong (Lào Cai). Còn một người 
làm giáo viên ở trường Tiểu học thị 
trấn Sa Pa. Ông cũng đã trả nợ được 
17 triệu đồng. Dù món nợ còn lại 
không nhỏ 68,7 triệu đồng, xong với 
ông cũng không phải là gánh nặng 
khi gia đình đã có kế hoạch trả nợ.

Khát vọng nuôi con lên người ấy 
cũng đã trở thành hiện thực với bà 
Lê Thị Nguyệt ở thôn 8, xã Đông, 
huyện Kbang (Gia Lai). “Nếu không 
có nguồn vốn tín dụng chính sách 
của NHCSXH hỗ trợ, tôi cũng chỉ 
gắng gượng cho một đứa con học 
đại học”, bà Nguyệt tâm sự khi 
khoe về 4/6 đứa con của mình đã 
tốt nghiệp đại học và có việc làm.

Sinh ra và lớn lên tại miền quê 
nghèo thuộc huyện Hương Sơn (Hà 
Tĩnh), bà Nguyệt đã theo anh chị di 
cư vào huyện Kbang xây dựng kinh 
tế mới và kết hôn với ông Đinh Văn 
Ploih, người dân tộc Ba na. Chỉ có 
căn nhà nát và 5 sào đất rẫy, với 6 
người con, dù chật vật vất vả nhưng 

chồng bà luôn nhắc nhở phải cùng 
nhau cố gắng làm việc nuôi con ăn 
học. “Hồi trước chồng tôi không 
được học cái chữ nên mang tiếng 
dốt và chẳng làm được việc gì và 
nghèo đói mãi. Nên bây giờ dù khó 
khăn đến mấy thì cũng phải cho con 
đi học, cho dù phải bán cả nương 
rẫy lẫn nhà cửa thì ông ấy cũng 
không để con phải nghỉ học”, bà kể.

Thế nhưng dù đã rất cố gắng, hai 
con gái đầu cũng phải gác lại ước 
mơ học tiếp để ở nhà phụ bố mẹ 
nuôi các em ăn học. Cuộc sống đỡ 
bần hàn khi năm 2003 bà được vay 
20 triệu đồng vốn hộ nghèo của 
NHCSXH về trồng cà phê. Thêm 
một chu kỳ vay nữa mua thêm đất 
sản xuất, mở rộng canh tác để gia 
đình cũng cất được căn nhà cấp 4, 
tuy không được khang trang nhưng 
cũng tạm để làm nơi ăn chốn ở cho 
8 người. Năm 2005, niềm vui ập 
đến khi con trai thứ ba thi đậu vào 
trường Đại học Tây Nguyên và con 
gái thứ tư thi đậu vào trường Đại 

học Nông lâm Huế. Nhưng đó cũng 
là lúc sức khỏe của chồng bà bị suy 
yếu sau một thời gian bị tai biến, 
chi phí cuộc sống của cả gia đình 
cũng như tiền học phí của hai con 
chỉ trông vào thu nhập làm nông 
nhờ vào sức lao động của mình bà. 
Năm 2006 đứa con thứ năm thi đỗ 
vào trường Đại học Y dược Huế, 
cuộc sống đã khó nay còn khó hơn.

“Có lúc tôi đã nghĩ có lẽ các con tôi 
không thể tiếp tục con đường học 
vấn được nữa nhưng như thế là lỗi 
với các con, tôi ước gì có được phép 
màu. Và phép màu đã đến khi gia 
đình được chính quyền và hội, đoàn 
thể giới thiệu chương trình tín dụng 
ưu đãi HSSV có hoàn cảnh khó khăn 
vay vốn học tập, nhờ vậy các con tôi 
tiếp tục học tập như bao người khác”, 
bà kể. Năm 2010 con gái thứ 6 của 
bà cũng đã tiếp bước anh chị vào Đại 
học Kinh tế Đà Nẵng cùng với nguồn 
vốn tín dụng HSSV. Ba đứa con của bà 
đã tốt nghiệp và trở về xây dựng quê 
hương, viết tiếp những giấc mơ đổi 

Phụ huynh HSSV nhận vốn vay ưu đãi ngay tại Điểm giao dịch xã của NHCSXH
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đời cho người dân nơi đây. Anh Đinh 
Viết Bảo giờ là giáo viên PTTH huyện 
Krông Pa (Gia Lai). Chị Đinh Thị Thanh 
Bình là cán bộ Phòng NN&PTNT 
huyện Kbang. Còn anh Đinh Quang 
Đạt hiện đang là Trạm trưởng Trạm 
y tế xã Sơ Pai, huyện Kbang. Con 
gái út của bà cũng đã trở thành Kế 
toán viên theo hai chị lớn vào công 
tác và sinh sống tại Bình Dương.

“Gia đình tôi nay đã thoát nghèo, 
câu nói của Bác Hồ “Vì lợi ích trăm 
năm trồng người” đã thay đổi 
cuộc sống của gia đình tôi. Tôi 
luôn nhắc nhở các con phải phấn 
đấu để trở thành người công dân 
có ích cho xã hội, góp phần xây 
dựng quê hương, đất nước ngày 
càng giàu đẹp hơn để xứng đáng 
với những gì mà Đảng và Chính 
phủ đã quan tâm ưu ái cho mình”, 
bà Nguyệt nói trong ngẹn ngào.

VÀ MỘT BỨC TRANH...
Nếu tính về thời gian, Chương trình 

tín dụng đối với HSSV đã được triển 
khai hơn 20 năm kể từ tháng 3 năm 
1998 - tiền thân là Quỹ Tín dụng đào 
tạo của Chính phủ cho vay lãi suất ưu 
đãi đối với HSSV đang theo học ở các 
trường đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề phải có 
học lực khá trở lên, với Ngân hàng 
Công thương Việt Nam là đơn vị tổ 
chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, 
đến năm 2003, khi Quỹ được chuyển 
giao sang NHCSXH mới chỉ giải ngân 
được 76 tỷ đồng, với 38 nghìn HSSV 
vay vốn, trong đó nợ quá hạn là 9,9 
tỷ đồng, chiếm 13% tổng dư nợ. 

Chính vì vậy, cùng với việc triển khai 
cho vay chương trình này, một trong 
những nút thắt mà NHCSXH phải 
tháo gỡ lúc bấy giờ đó chính là xử lý 
nợ quá hạn. Nguồn vốn và đối tượng 
cho vay hạn hẹp khiến chương trình 
khó lan tỏa trong đời sống đã được 
tháo gỡ với việc Chính phủ thay đổi 
về chính sách, đối tượng, điều kiện, 
hạn mức tín dụng. Phương thức cho 
vay được chuyển từ cho vay trực tiếp 
với HSSV sang cho vay hộ gia đình 
được xem giải pháp đột phá nâng 
cao tinh thần trách nhiệm của người 
vay và người sử dụng vốn vay trong 
việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, 

có hiệu quả. Đồng thời cùng gánh 
vác trách nhiệm trong việc trả nợ vốn 
vay khi đến hạn. Đến tháng 9/2007, 
NHCSXH đã cho vay trên 100 nghìn 
HSSV, với tổng dư nợ đạt 298 tỷ đồng. 

Tháng 9/2007 đánh dấu một bước 
chuyển mạnh mẽ của chương trình 
tín dụng HSSV với việc Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 
157 về tín dụng đối với HSSV, theo 
hướng tạo điều kiện và mở rộng 
nhiều hơn cho các đối tượng là HSSV 
có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn về tài chính 
do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh được vay vốn để 
theo học tại các trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 
tại các cơ sở đào tạo nghề, không 
phân biệt loại hình đào tạo (công 
lập hay dân lập) và thời gian đào tạo 
trên một năm hay dưới một năm. 
Lãi suất cho vay, mức cho vay của 
chương trình được điều chỉnh theo 
hướng linh hoạt, phù hợp với thực 
tế trong từng thời kỳ. Năm 2009, 
chương trình được mở rộng đến đối 
tượng là Bộ đội xuất ngũ và lao động 
nông thôn có nhu cầu vay vốn để 
học nghề. Tiếp đó là người lao động 
bị thu hồi đất, đối tượng HSSV tham 
gia đào tạo nghề đối với người lao 
động bị thu hồi đất theo Quyết định 
số 63/2015/QĐ-TTg, HSSV Y khoa sau 
khi đã tốt nghiệp, trong thời gian 
thực hành tại các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh để được cấp chứng chỉ 
hành nghề cũng được tiếp tục vay 
vốn tín dụng. Mới đây nhất mở rộng 
thêm hỗ trợ giáo dục và đào tạo 
nghề nghiệp đối với người dân thuộc 
hộ gia đình có cá nhân có tên trong 
danh sách bị thiệt hại do sự cố môi 
trường biển tại 4 tỉnh: Quảng Bình, 
Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế. 

Đối tượng mỗi ngày một rộng 
và thiết thực với nhu cầu người 
dân, cùng với những nỗ lực của 
các cán bộ NHCSXH và sự đồng 
hành của cả hệ thống chính trị đã 
đưa tổng doanh số cho vay đến 
nay lên 59.317 tỷ đồng với hơn 3,5 
triệu lượt đối tượng thụ hưởng. 

Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn tín dụng 

HSSV biến động giảm qua các năm, 
trong khi đối tượng hộ gia đình có 
mức thu nhập bình quân đầu người 
tối đa bằng 150% mức thu nhập 
bình quân đầu người của hộ nghèo 
và đối tượng hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn đột xuất về tài chính 
chiếm tỷ lệ lớn và có mức tăng ổn 
định qua các năm càng chứng minh 
hiệu ứng của Quyết định số 157. 

Theo báo cáo của các trường 
đào tạo, nhờ có kênh tín dụng này, 
đã không còn tình trạng HSSV 
trúng tuyển mà không nhập học 
và tình trạng sinh viên phải bỏ 
học giữa chừng vì khó khăn kinh 
tế. Chương trình còn giúp cho các 
nhà trường ổn định về số lượng, 
nguồn thu, đảm bảo phát triển chất 
lượng giảng dạy của nhà trường. 

Trong bối cảnh hội nhập, kinh 
tế quốc tế cũng như những bước 
chuyển mạnh của nền kinh tế dẫn tới 
thu nhập người dân ngày một nâng 
cao, nhu cầu cho con em học tập để 
hòa đồng cùng sự phát triển của đất 
nước ngày càng lớn, Chương trình 
tín dụng đối với HSSV ngày càng 
có thêm nhiều mục tiêu và kỳ vọng 
mới. Theo đó NHCSXH mong muốn 
Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành bố 
trí đủ nguồn vốn, tạo điều kiện cho 
NHCSXH được tiếp cận với các nguồn 
vốn ODA, vốn vay dài hạn, lãi suất 
thấp để tạo nguồn vốn ổn định thực 
hiện Chương trình. Đồng thời, nghiên 
cứu bổ sung đối tượng cho vay đối 
với những hộ gia đình có từ hai con 
trở lên đang theo học tại các trường, 
cơ sở đào tạo hoặc cho vay những 
hộ gia đình có con theo học tại các 
trường, cơ sở đào tạo đang sinh sống 
tại vùng khó khăn hiện nay chưa 
thuộc đối tượng vay vốn theo Quyết 
định số 157 của Thủ tướng Chính phủ. 

Cùng với đề nghị Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, nghiên cứu điều chỉnh 
tăng mức cho vay phù hợp với mức 
tăng học phí và giá cả thị trường 
trong từng thời kỳ, NHCSXH cũng 
mong muốn địa phương vào cuộc 
mạnh mẽ hơn nữa để bổ sung kịp 
thời các đối tượng thuộc chương 
trình, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn. 

Bài và ảnh NGUYỄN HOÀNG LONG
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Các cơ chế, chính sách cho vay vốn, thời điểm thay đổi mức vay, tiểu sử từng hộ vay được Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay 
vốn Y Sư Kaul ở Buôn Kao, xã EaKao, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thuật lại vanh vách với Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng 
kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH hồi đầu năm 2017 khi ông tranh thủ cùng Đoàn cán bộ ngành Ngân hàng đi thăm tình hình 
SXKD của các doanh nghiệp và người nghèo trên địa bàn tỉnh. Là một Tổ trưởng, lại là Trưởng buôn, ông Y Sư Kaul luôn 
cập nhật và thấu hiểu ý nghĩa của từng loại vốn chính sách của Chính phủ mà NHCSXH đang được uỷ thác, để từ đó có thể 
tham vấn cho bà con Ê Đê của ông tham gia vay vốn, nắm bắt cơ hội đổi đời.

Và, những cầu nối vốn bắt 
nguồn từ thôn, bản như ông Y 
Sư Kaul cùng sự vào cuộc của 

cả hệ thống chính trị đang giúp dòng 
vốn từ NHCSXH chảy nhanh và mạnh 
trên vùng đất đỏ Đắk Lắk, đặc biệt là 
những năm gần đây.

Ví như, gia đình ông Y Tring Knul 
cùng buôn với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 
và vay vốn Y Sư Kaul. Cái nghèo không 
biết sẽ đeo bám đến bao giờ nếu như 
không có dòng vốn chính sách hỗ 
trợ. Năm 2013, dù đã bước sang cái 
tuổi 50, song ông Y Tring Knul cùng 
vợ vẫn chưa thể gồng gánh kinh tế 
gia đình khỏi ranh giới bấp bênh 
nghèo đói. Thế nên, không chỉ tạo 
cơ hội cho gia đình Y Tring Knul tiếp 
cận vốn giảm nghèo, ông Y Sư Kaul 
cùng bà con trong buôn tư vấn cho 
gia đình đầu tư vào chăn nuôi bò. 
Ông bảo, đúng là chăn nuôi lâu, mất 
thời gian, nhưng sau 3 năm, hộ dân 
sẽ có một nguồn vốn kha khá để có 
thể bước tiếp một bước mới trong 
phát triển sản xuất. Minh chứng cho 
điều đó là sau 3 năm vay vốn ưu đãi 
hộ cận nghèo 15 triệu đồng để chăn 
nuôi bò sinh sản và chăm sóc cà phê, 
cuối năm 2016 gia đình chị Y Tring 
Knul đã trả hết nợ và vay tiếp vốn hộ 
thoát nghèo năm 2017.

Những nền tảng phát triển kinh tế 
đã và đang hiện hữu hứa hẹn cơ hội 
thoát nghèo bền vững nhanh hơn khi 
hiện nay, gia đình chị đã có 3 con bò 
trị giá 50 triệu đồng. 5.000m2 cà phê 
hằng năm cho thu 1,2 tấn nhân trị giá 
40 triệu đồng. 3.000m2 lúa nước với 
hai vụ gieo cấy cũng mang về cho gia 
đình chị 6 tấn thóc không chỉ đủ ăn mà 
còn có thêm chút “của để dành” lo cho 

3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn cũng 
như học hành.

Tích luỹ tăng từ dòng vốn chính 
sách cũng là cơ sở để các hộ dân tích 
tụ ruộng đất, phát triển cây hàng hoá 
như cà phê, hồ tiêu hoặc cây ăn quả 
được xem là thế mạnh của vùng đất 
bazan đất đỏ này, mơ về một tương lai 
xa hơn. Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, 
Nguyễn Đức Thuận - thành viên Ban 
đại diện HĐQT NHCSXH cho biết, dù 
là một xã của TP Buôn Mê Thuột, song 
con đường vươn lên nông thôn mới 
của một xã thuần nông lại không dễ 
dàng gì, cộng thêm 50,3% là đồng bào 
dân tộc Ê Đê. Chính bởi vậy, dòng vốn 
chính sách những năm qua không chỉ 
là nhịp cầu nối người dân với ý thức 
phát triển kinh tế thoát khỏi tự cung, 
tự cấp mà các điển hình phát triển kinh 
tế từ dòng vốn nhân thêm tinh thần 

thoát nghèo làm giàu của người dân 
xã, nhất là khi các cây hàng hoá ngày 
càng phát triển và trở thành lợi thế của 
vùng.

Nhìn lại 6 năm (2011 - 2016) triển 
khai thực hiện xây dựng nông thôn 
mới, từ 7 tiêu chí ban đầu đến nay, 
Hòa Xuân đã đạt 19/19 tiêu chí, hệ 
thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 
của xã được quy hoạch, đầu tư xây 
dựng tương đối đồng bộ và khang 
trang; đời sống kinh tế của nhân dân 
được nâng cao, bộ mặt nông thôn 
được khởi sắc và đổi mới. Thu nhập 
bình quân của người dân đạt từ 14,1 
triệu đồng/người (năm 2011) lên 
27,9 triệu đồng/người (năm 2016); 
số hộ nghèo giảm  phân nửa chỉ còn 
4,8%. Nguồn vốn tín dụng chính sách 
không chỉ giúp người dân bước qua 
nghèo khó mà còn góp phần đưa tỷ 

Khát vọng vùng đất đỏ 

Nhiều hộ nghèo ở Đắk Lắk vay vốn thâm canh cà phê
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lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn của Bộ 
Xây dựng chiếm 88,4%. Tích luỹ dân 
cư tăng cũng là điểm tựa để người 
dân tham gia vào mục tiêu xây dựng 
nông thôn mới của xã nói chung. 
Tổng nguồn vốn trong 6 năm thực 
hiện xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn xã đạt trên 111,7 tỷ đồng, 
trong đó nhân dân đóng góp trên 8,7 
tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông thôn.

Những động lực giảm nghèo, phát 
triển kinh tế hàng hoá được tiếp sức 
thêm từ sự sâu sát của NHCSXH tỉnh 
Đắk Lắk với việc bám sát kế hoạch 
phát triển kinh tế tỉnh để lồng ghép 
quá trình mở rộng tín dụng với các 
định hướng, mô hình phát triển kinh 
tế. Trên địa bàn tỉnh miền núi như 
Đắk Lắk có 184 đơn vị hành chính 
cấp xã, trong đó 50% xã thuộc vùng 
khó khăn, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 
35%, Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Lắk 
Nguyễn Tử Ân cho biết, những năm 
qua, đơn vị đã tích cực tranh thủ 
nguồn vốn từ Trung ương cũng như 
địa phương để cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối 
tượng chính sách khác được vay vốn, 
đặc biệt là phát huy thế mạnh phát 
triển kinh tế từ cây cà phê. Khoảng 
cách về thu nhập và mức sống giữa 
các vùng và các nhóm dân cư cũng 
đang được kéo lại gần với việc chi 
nhánh tập trung vốn cho các huyện 
vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo 
trên 50% như Ea Súp, Lắk và MDrắk, 
hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai 
được vay bổ sung để đầu tư SXKD. Ví 
như năm 2016, tốc độ tăng trưởng tín 
dụng tại MDrắk là 27,86%; Lắk 20,8%; 
Ea Súp 16%, cao hơn nhiều mức tăng 
trưởng bình quân chung toàn tỉnh là 
11,67%.

Tính đến hết nay, tổng dư nợ các 
chương trình tín dụng của NHCSXH 
tỉnh Đắk Lắk đạt 3.946 tỷ đồng, tỷ lệ 
tăng trưởng đạt 4,4%, với 201.295 
khách hàng còn dư nợ.

Nhìn lại cả giai đoạn từ năm 2011 
đến nay càng thấy rõ hiệu ứng của 
dòng vốn chính sách với sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị. Nếu như 
cuối năm 2011, nguồn vốn uỷ thác của 
địa phương để cho vay hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác chỉ đạt 
119,3 tỷ đồng, đến thời điểm hiện tại 
đã đạt trên 167.027 tỷ đồng, đưa tổng 
nguồn vốn của chi nhánh lên trên 
3.950 tỷ đồng.

Đây là nền tảng để chi nhánh đẩy 
mạnh việc tăng trưởng dư nợ, đồng 
thời tăng cường phối hợp với cấp, hội 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
trước, trong và sau khi cho vay, đảm 
bảo hộ vay sử dụng vốn đúng mục 
đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
vay từ đó hộ vay tăng thêm thu nhập, 
cải thiện đời sống và có điều kiện trả 
nợ gốc và lãi tiền vay. Hiệu quả của các 
giải pháp đồng bộ đã được ghi nhận 
bằng chất lượng tín dụng chính sách 
trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ 
rệt. Nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,32% 
tổng dư nợ, trong khi đó vào cuối năm 
2011, con số này là 1,3%.

Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần 
thực hiện tốt chương trình mục tiêu 
giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 
giảm từ 14,67% xuống còn 12,26%; 
năm 2014 giảm từ 12,26% xuống còn 
10,02% và năm 2015 ước giảm 3%. 
Năm 2016, số hộ nghèo ước giảm 
trong là 17.000 hộ; số hộ cận nghèo 
ước giảm 8.000 hộ. Những điển hình 
về giảm nghèo phát triển kinh tế gắn 
với sinh kế vững bền đang nhen lên 
sức sống mới trong từng nếp nhà, 
buôn làng của tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện 
chuẩn nghèo theo Quyết định số 
59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 
của Thủ tướng Chính phủ. Với dân số 
1.827.800 người, số hộ dân 421.250 hộ 
trong đó hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 
là 81.592 hộ, chiếm tỷ lệ 19,37%, hộ cận 
nghèo 34.884 hộ, chiếm tỷ lệ 8,28%, Đắk 
Lắk cần nhiều hơn nữa nguồn vốn phát 
triển kinh tế đặc biệt là vốn chính sách 
đáp ứng nhu cầu vay của  hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách khác.

Thực tế vừa qua cho thấy, nhiều 
người dân phản ánh mức cho vay 
thấp chưa đủ làm đòn bẩy xoá nghèo, 
tạo công ăn việc làm, dù NHCSXH 
tỉnh cũng đã tập trung ưu tiên vào 
các nguồn vốn mang tính cấp thiết 
nhất đối với đối tượng chính sách. 
Bài toán về vốn vì thế không chỉ cần 
thêm nhiều mà cần xác định được 

các chương trình trọng điểm tránh 
dàn trải. Ví như cần điều chỉnh mức 
cho vay chương trình nước sạch và 
vệ sinh môi trường nông thôn lên 
trên 10 triệu đồng/công trình (hiện 
mức cho vay là 6 triệu đồng/công 
trình không đủ để hộ dân đầu tư xây 
dựng); đồng thời nâng mức cho vay 
hộ nghèo cũng như chương trình 
giải quyết việc làm,...

Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, 
Nguyễn Tử Ân cho biết thêm, năm 
2017 chi nhánh tập trung triển khai 
huy động vốn đặc biệt là mô hình huy 
động tiết kiệm mới tại Điểm giao dịch 
xã. Cùng với đó chi nhánh đã tham 
mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương nhận vốn ủy thác từ ngân 
sách tỉnh, huyện từ 16 tỷ đồng trở 
lên. Nguồn vốn đó đang được chi 
nhánh hướng vào cho vay tại các xã 
và huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã xây 
dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 
2017 nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,20% và 
toàn tỉnh có hơn 50 xã không có nợ 
quá hạn và 2 tổ chức hội nhận ủy thác 
cấp huyện không có nợ quá hạn”, ông 
Ân cho biết.

Các chương trình tín dụng của chi 
nhánh đã và đang góp phần nỗ lực 
vào Kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ hộ 
nghèo chung toàn tỉnh giai đoạn 2016 
- 2020 bình quân từ 2,5 - 3%/năm 
(riêng tại 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo 
trên 50%, xã đặc biệt khó khăn giảm 
bình quân từ 4 - 4,5%/năm), đảm bảo 
thu nhập bình quân đầu người của hộ 
nghèo trong tỉnh đến cuối năm 2020 
tăng lên 1,9 lần so với cuối năm 2015; 
từ 15 - 20% số xã, thôn, buôn đặc biệt 
khó khăn thoát khỏi tình trạng đặc 
biệt khó khăn...

Xa hơn, mạch nguồn tín dụng 
chính sách mỗi ngày thêm lan tỏa 
trong cộng đồng với giá trị gia tăng 
ngày càng cao không chỉ góp phần 
giúp người dân bước qua nghèo 
khó, mà hơn thế còn gia tăng cơ hội 
phát triển kinh tế hàng hoá, viết tiếp 
khát vọng cao nguyên đất đỏ - nơi sẽ 
không chỉ là thủ phủ của cà phê mà 
của nhiều cây hàng hoá đang ngày 
càng nặng tình với mảnh đất và con 
người Đắk Lắk.

Bài và ảnh NGỌC TRANG
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Xuân về trên quê hương 
núi Ấn, sông Trà

Nhiều năm qua, NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã sát cánh, tạo “bàn đạp” vững chắc không chỉ về mặt vật chất mà cả tinh 
thần, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tổ tiết kiệm và vay vốn trên đảo bé xã An Bình, huyện Lý Sơn đang tiến hành họp bình xét cho hộ nghèo vay vốn

Quảng Ngãi là tỉnh thuộc duyên 
hải miền Trung nằm trong 
vùng kinh tế trọng điểm của 

khu vực. Miền quê mang biểu tượng núi 
Ấn, sông Trà này trải dài từ dẫy Trường 
Sơn ra biển Đông có nền văn hóa lâu 
đời Sa Huỳnh. Những năm qua, được sự 
quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự 
vươn lên của nhân dân địa phương đã 
khởi sắc không ngừng, đạt được những 
kết quả khích lệ về phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, 
trong đó nổi bật việc thực hiện các 
chương trình giảm nghèo bền vững. 

Cụ thể là năng lực tổ chức, ý thức 
triển khai công cuộc giảm nghèo được 
nâng cao rõ rệt trong cả cán bộ, đảng 
viên, cộng đồng dân cư. Hầu hết hộ 
nghèo, hộ gia đình là đồng bào DTTS 

được tiếp cận và thụ hưởng các chính 
sách giảm nghèo mới có tính đặc thù 
như Nghị quyết 30a, dự án phủ xanh 
đất trống đồi trọc ở miền núi, ven biển, 
hải đảo và các chương trình tín dụng 
chính sách đầu tư phát triển kinh tế, ổn 
định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhờ vậy, khắp các vùng nông thôn 
tại Quãng Ngãi từ vùng núi cao Tây Trà, 
Ba Tơ, xuống đồng bằng ven biển Bình 
Sơn, Nghĩa Hành ra tận đảo lớn, đảo bé 
Lý Sơn có nhiều thay đổi, cải thiện về 
đời sống, nhà ở, công trình giao thông, 
điện nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, 
phát huy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế 
về lâm nghiệp, nông nghiệp, hải sản.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 
Ngãi, Phạm Trường Thọ, sau 15 năm 
triển khai Nghị định 78 của Chính phủ 

về chính sách tín dụng ưu đãi đối với 
người nghèo và các đối tượng chính 
sách, tổng nguồn vốn trên địa bàn đến 
nay đạt 2.827 tỷ đồng, tăng 19 lần so với 
năm 2002. Đặc biệt, sau 3 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, 
14/14 cấp ủy, chính quyền cấp huyện 
đã thực sự vào cuộc, quan tâm, chỉ đạo 
công tác tín dụng chính sách, đồng thời 
dành nguồn vốn ngân sách địa phương 
chuyển sang NHCSXH để cho hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách khác vay 
với số tiền 33,5 tỷ đồng. Ngoài việc 
hỗ trợ cơ sở vật chất, bố trí địa điểm 
đất mới xây dựng trụ sở làm việc cho 
NHCSXH, nhiều xã ở các huyện Mộ Đức, 
Tư Nghĩa, Sơn Tây, Nghĩa Hành... còn 
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trích từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng 
chuyển sang NHCSXH để cho người 
nghèo trên địa bàn vay, phát triển SXKD.

Cùng với việc tăng trưởng nguồn 
vốn, mô hình NHCSXH còn được kịp 
thời thành lập từ huyện miền núi cao 
Tây Trà đến huyện đảo tiền tiêu Lý 
Sơn, để làm cầu nối đưa nguồn vốn 
ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối 
tượng thụ hưởng, kể cả đồng bào 
dân tộc Hre, Cor, Ca Dong ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch tỉnh cũng cho biết, 
thông qua việc tổ chức giao dịch tại 
184 Điểm giao dịch tại xã, thực hiện 
phương thức cho vay uỷ thác một số 
nội dung công việc qua 4 tổ chức chính 
trị - xã hội và bình xét dân chủ công 
khai cho hộ vay vốn ở 2.900 Tổ tiết kiệm 
và vay vốn tại thôn, bản, NHCSXH tỉnh 
Quảng Ngãi đã góp phần làm giảm tỷ 
lệ hộ nghèo từng giai đoạn đều vượt 
chỉ tiêu, cụ thể giai đoạn 2011 - 2015 
giảm 3,09%; tạo việc làm cho hơn 36 
nghìn lao động trong, ngoài nước, tiếp 
sức cho 52 ngàn HSSV có hoàn cảnh 
khó khăn yên tâm học tập, hỗ trợ gần 
2 ngàn hộ nghèo làm nhà tránh lũ, tạo 
điều kiện cho trên 99 ngàn gia đình 
xây dựng công trình cung cấp nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Để hiểu rõ hơn về tác động tích cực 
của tín dụng chính sách ở vùng núi 
Ấn, sông Trà, chúng tôi đã theo chân 

cán bộ NHCSXH vượt sóng gió đến 
huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn - cách đất 
liền 15 hải lý. Huyện Lý Sơn có diện 
tích 10,3km2 nhưng dân số có đến 21 
nghìn người sinh sống, chủ yếu tại 
3 xã An Vĩnh, An Hải và An Bình với 
nghề truyền thống là đánh bắt hải 
sản và trồng hành, tỏi. Trên mảnh đất 
nhỏ giữa biển lớn được mệnh danh là 
“vương quốc tỏi” vẫn còn đến 942 hộ 
nghèo, 562 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 
26,04% tổng số 5.776 hộ toàn huyện.

Trước thực trạng đó, huyện Lý Sơn 
đã đề ra chương trình giảm nghèo bền 
vững với những giải pháp thiết thực, 
trong đó nhóm giải pháp về nguồn 
lực do NHCSXH làm chủ lực, đẩy mạnh 
lồng ghép các nguồn lực, các chương 
trình, dự án và tổ chức cho vay đúng 
đối tượng, kịp thời tạo điều kiện thuận 
lợi nhất để hộ nghèo vươn lên vượt khó 
ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn vay, 
người nghèo ở các xã đảo lớn, đảo bé 
của huyện Lý Sơn đã chủ động làm đất, 
lắp ráp hệ thống tưới tiêu, chuẩn bị đủ 
giống tốt kịp vào vụ trồng hành, trồng 
tỏi và mua sắm ngư lưới cụ, sửa chữa 
tàu thuyền, vươn khơi đánh bắt hải sản.

Chủ tịch UBND xã An Vĩnh, Trần 
Bút cho biết, gần đây, nhờ có điện 
lưới quốc gia và nguồn vốn vay ưu 
đãi đã đáp ứng đầy đủ, đúng lúc nên 
số hộ nghèo của địa phương giảm 
nhanh, từ 780 hộ xuống còn 450 hộ, 

tỷ lệ từ 22,6% giảm xuống còn 13,05%.
Được biết, xã An Vĩnh nằm ở trung 

tâm huyện đảo Lý Sơn với 3.447 hộ, 
đã 32 Tổ tiết kiệm và vốn vay hoạt 
động, hiện có dư nợ tại NHCSXH 48,2 
tỷ đồng và hơn 2.000 lượt hộ vay vốn 
chính sách để đầu tư sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản.

Không chỉ ở xã An Vĩnh, ngay tại 
thôn An Bình thuộc xã đảo bé An Bình 
cũng có nhiều hộ nghèo nhờ vốn vay 
chính sách trồng được 170ha hành, tỏi. 
Hầu hết diện tích hành, tỏi của nông 
dân xã đảo bé này đều sinh trưởng 
phát triển tốt, đạt sản lượng cao. Tiêu 
biểu như gia đình chị Võ Thị Lựu năm 
ngoái thu hoạch được 1,3 tấn tỏi tươi 
trên diện tích 3 sào với giá bán ngay 
tại ruộng được khoảng 75 triệu đồng, 
sau khi trừ hết mọi chi phí lãi gần 40 
triệu đồng. “Được mùa vụ, tôi trả hết 
nợ vay của NHCSXH và còn dành dụm 
mua đủ vật tư để xuống giống vụ trồng 
hành tỏi năm nay”, chị Lựu hồ hởi nói.

Thực tế sau 15 năm hoạt động, 
NHCSXH huyện Lý Sơn đã tạo lập được 
nguồn vốn khá lớn, nâng tổng dư nợ 
lên 81 tỷ đồng, tăng 78,8 tỷ đồng so 
với năm đầu thành lập (2003), đặc 
biệt là không có nợ quá hạn. Kết quả 
này là minh chứng sinh động nhất 
của hình ảnh 5 cán bộ trên huyện 
đảo tiền tiêu Lý Sơn đã lăn lộn, bền bỉ 
bám sát ruộng đồng, bãi biển, gắn bó 
mật thiết cùng chính quyền, đoàn thể 
cơ sở chuyển tải nhanh chóng nguồn 
vốn ưu đãi đến từng hộ nghèo, thôn 
nghèo, góp phần làm cho vùng đảo 
xa xôi trù phú, không ngừng khởi sắc.

Rời huyện đảo Lý Sơn, chúng tôi 
đến tiếp Nghĩa Hành là huyện trung 
du miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Tại 
huyện Nghĩa Hành, những cánh đồng 
xanh ngắt bạt ngàn rau màu lúa ngô, 
những con đường mở trải nhựa phẳng 
lỳ, những ngôi nhà mới xây cao dành 
cho người nghèo và bà con dân tộc 
Hre, Ca Dong tránh lũ lụt đang được 
hình thành. Với vùng quê này để giảm 
nghèo bền vững, ngoài việc lựa chọn 
các mô hình kinh tế hiệu quả, thông 
qua các chính sách, chương trình dự 
án của Nhà nước luôn xác định công 
tác giảm nghèo là nhiệm vụ của các 
cấp, các ngành, của cả hệ thống chính 

Người nghèo ở huyện đảo Lý Sơn vay vốn ưu đãi trồng hành, tỏi
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trị, trong đó chú trọng khai thác nguồn 
vốn chính sách, lồng ghép việc sử dụng 
nguồn vốn chính sách với chuyển 
giao KHKT, khuyến nông, khuyến lâm 
nhằm giúp người nghèo và đồng 
bào DTTS phát triển sinh kế làm ăn.

Căn cứ vào mục tiêu giảm nghèo 
của địa phương, NHCSXH huyện Nghĩa 
Hành phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, 
chính quyền, hội, đoàn thể trên địa bàn, 
tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và 
đồng bào DTTS tiếp cận kịp thời, đầy đủ 
nguồn vốn chính sách. Tổng dư nợ sau 
15 năm hoạt động đạt trên 236 tỷ đồng. 
Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần thay 
đổi diện mạo các làng quê Nghĩa Hành. 
Tiêu biểu tại thôn Trường Lễ, xã Hành 
Tín Đông trước đây chỉ độc canh một 
vụ lúa nương, năng suất thấp, tỷ lệ hộ 
nghèo có thời điểm lên trên 40%, nhiều 
gia đình dân tộc Hre nghèo sinh sống 
trong căn nhà tranh tre tạm bợ, thường 
xuyên bị nước lũ trên thượng nguồn 
sông Vệ tràn về tàn phá ruộng đồng, 
tài sản, đe doạ tính mạng con người.

Nhưng ngày nay, Trường Lễ đang đổi 
thay, khác trước nhiều. Người nghèo 
được vay vốn chính sách, được hướng 

dẫn sử dụng vốn vay để tăng vụ, thâm 
canh cây lúa nước, rau xanh, biết bảo vệ 
rừng đầu nguồn, rừng trồng mới, nuôi 
bò nhốt chuồng vỗ béo, xây nhà vững 
chắc, cao ráo, vừa để ở, vừa tránh lũ.

Chị Phạm Thị Thu - Tổ trưởng Tổ 
tiết kiệm và vay vốn thôn Trường Lễ 
cho biết: Nhờ nguồn vốn chính sách 
mà số hộ dân có điều kiện chủ động 
phát triển trồng trọt, chăn nuôi, làm 
nhà tránh lụt. Số hộ có đời sống ổn 
định, thu nhâp cao cũng tăng nhanh, 
năm sau nhiều hơn năm trước. Chị 
Tổ trưởng còn kể thêm, hiện nay 
cả thôn có 179 hộ sử dụng gần 5 tỷ 
đồng vốn chính sách đầu tư trồng 
rừng, chuyển đổi cây trồng, vật 
nuôi, trong đó có 28 hộ nghèo từ 
năm 2016 được vay vốn chính sách 
xây nhà tránh lụt. Một trong số hộ 
thoát nghèo bền vững từ đồng vốn 
vay tại NHCSXH huyện Nghĩa Hành 
là gia đình bà Phạm Thị Niên, 54 
tuổi, người dân tộc Hre đã sử dụng 
72 triệu đồng tiền vay từ 3 chương 
trình tín dụng hộ nghèo, hộ đồng 
bào DTTS đặc biệt khó khăn và cho 
vay làm nhà chống lũ đã nuôi được 

đàn bò 8 con, trồng 2ha keo lá tràm, 
xây mới một ngôi nhà cao ráo. “Tất 
cả rừng cây xanh, đàn bò béo, ngôi 
nhà mới của gia đình tôi có được là 
từ đồng vốn ưu đãi đấy”, bà Niên nói.

Đúng vậy, để vùng quê núi Ấn, sông 
Trà ngày nay no đủ, bình yên, đồng 
bào nơi đây ghi nhận sự chung tay, 
góp sức của NHCSXH tổ chức hiệu 
quả các chương trình tín dụng chính 
sách của Nhà nước trên địa bàn. 15 
mùa Xuân qua, NHCSXH tỉnh Quảng 
Ngãi đã đổi mới phương thức quản lý, 
đầu tư vốn tín dụng chính sách, giúp 
đỡ nhiều hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách vươn lên làm chủ cuộc sống.

“Thời gian tới, những người làm tín 
dụng chính sách ở Quảng Ngãi sẽ vẫn 
luôn tận tâm, đồng hành cùng hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách khác, phối 
hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, 
đoàn thể chuyển nguồn vốn kịp thời tới 
mọi vùng miền, đến đúng đối tượng thụ 
hưởng, góp phần thiết thực trong công 
cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh 
xã hội”, Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng 
Ngãi, Trần Duy Cường khẳng định.

Bài và ảnh QUANG ĐÔNG

Gia đình bà Phạm Thị Niên vay vốn ưu đãi làm nhà tránh lũ
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Mang sự tiện ích đến cho người dân

Bà con nhân dân đến trực tiếp các Điểm giao dịch xã, phường của NHCSXH trong cả nước để gửi tiền tiết kiệm

Không chỉ những người nghèo, 
những hộ gia đình đã từng qua 
thời nghèo khó nhờ nguồn vốn vay 
chính sách vươn lên ổn định cuộc 
sống hăng hái đến Điểm giao dịch 
NHCSXH để gửi tiền, mà nhiều người 
khi biết lãi suất huy động tiền gửi 
của NHCSXH tương đương với các 
Ngân hàng thương mại và sự tiện ích 
đã nhiệt tình tham gia đến gửi. 

Những ngày này về Đức Linh, 
huyện miền núi nằm cuối tỉnh 
Bình Thuận khi tiết trời chuyển 

mùa sang Xuân, điều đặc biệt chúng tôi 
thấy ở Điểm giao dịch xã Nam Chính 
vẫn rất đông người đến giao dịch và 
gửi tiền.

Anh Trịnh Cường ở thôn 2, xã Nam 
Chính hôm nay đến Điểm giao dịch 
xã với một niềm vui khác lạ. Cách đây 
3 năm anh đến Điểm giao dịch này 
để nhận khoản vay chương trình hộ 

nghèo, nhưng hôm nay anh đến đây là 
để gửi tiền. Anh hồ hởi cho biết: “Mình 
mang ơn đồng vốn ưu đãi rất nhiều, 
bây giờ mình đã thoát nghèo nên khi có 
thu nhập là gửi tiết kiệm vào NHCSXH 
để đồng vốn được xoay vòng giúp cho 
nhiều người nghèo khác. Bên cạnh đó, 
nơi ở của gia đình cách xa trung tâm 
huyện và xa cả các Ngân hàng thương 
mại nữa, có tiền cũng ngại đi gửi. Từ 
khi NHCSXH triển khai dịch vụ này, bản 
thân và nhiều người trong xã đến gửi 
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tiền và đều cảm nhận sự tiện ích”.

Được biết, người dân trong xã Nam 
Chính và nhiều hộ gia đình khác ở địa 
bàn huyện Đức Linh đã thoát nghèo 
nay liên tục đến Điểm giao dịch xã của 
NHCSXH để gửi tiết kiệm, tạo ra phong 
trào “nhà nhà gửi tiết kiệm ngay tại xã” 
trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Chính, 
Nguyễn Văn Thanh cho biết: “Người 
dân Nam Chính rất ủng hộ và tham 
gia nhiệt tình chương trình huy động 
tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã 
của NHCSXH. Bởi hơn ai hết trong số 
ấy nhiều người hoặc người thân của 
họ từng được NHCSXH cho vay để học 
tập, làm giàu... Điều này rất có ý nghĩa 
đối với cuộc sống của bà con nơi đây”.

Theo Giám đốc NHCSXH huyện Đức 
Linh, Lê Văn Nhị: “Là huyện miền núi, 
cuộc sống của bà con còn nhiều khó 
khăn, từ khi NHCSXH triển khai dịch 
vụ tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch 
xã, lượng người gửi tiền từ 1 - 2 triệu 
đồng rất nhiều nên đến thời điểm này 
NHCSXH huyện Đức Linh đã có số tiền 
gửi ở Điểm giao dịch xã khoảng 300 
triệu đồng với trên 200 khách hàng. 
Chương trình cũng mang lại nhiều 
tiện ích. Hơn nữa mục tiêu của chương 
trình 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”.

Rời Đức Linh xuôi theo đường ĐT717 
về huyện Tánh Linh. Đây cũng là huyện 
miền núi có nhiều hộ đồng bào DTTS 
sinh sống. So với các huyện khác trong 

tỉnh Bình Thuận, Tánh Linh có nhiều 
hộ gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã 
với số tiền tương đối lớn. Tại Điểm giao 
dịch thị trấn Lạc Tánh chúng tôi ghi 
nhận có nhiều người đến gửi với nhiều 
món khác nhau, 30 triệu đồng, 70 triệu 
đồng, thậm chí tới cả 100 triệu đồng. 
Chị Hạ Diễm H ở khu phố 1 Lạc Hóa đưa 
cho tôi bản sao kê lãi suất của các ngân 
hàng. Chị phân tích khá kỹ tình hình lãi 
suất 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng trở lên 
rồi “chốt hạ”: “Gửi tiết kiệm tại Điểm 
giao dịch của NHCSXH vừa có lãi suất 
tốt, vừa có tính an toàn cao, đồng thời 
giúp cho Nhà nước tạo nguồn vốn ổn 
định giúp bà con dân nghèo phát triển 
sản xuất, chăn nuôi hiệu quả”. Hiện địa 
bàn huyện Tánh Linh đã có hàng trăm 
khách hàng gửi tiền ở Điểm giao dịch 
xã với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Sự lan tỏa dịch vụ mới của NHCSXH 
làm chúng tôi không khỏi tò mò và 
muốn “mục sở thị” tiếp để cảm nhận rõ 
nét,  đa chiều hơn niềm vui của người 
dân trên địa bàn, đặc biệt là đồng bào 
DTTS khi tiếp cận dịch vụ mới của 
NHCSXH. Xuôi về Bắc Bình, cách huyện 
Tánh Linh 160km, đây là huyện có số 
người Chăm sinh sống nhiều nhất 
của Bình Thuận. Thật bất ngờ, nơi đây 
người Chăm khá “mặn” với chương 
trình gửi tiết kiệm tại xã bởi không 
phải đi xa đến các ngân hàng khác và 
sự tiện ích của dịch vụ đem lại. Chị Vi 
Thị Oanh ở xã Phan Lâm kể: “Nếu đi 
gửi tiết kiệm ở ngân hàng khác gần xã 
nhất cũng mất 25km. Đem tiền đi gửi 
xa không an toàn vì ngại giao thông. 
Từ khi NHCSXH triển khai chương trình 
gửi tiết kiệm tại xã bà con đồng bào 
nơi đây rất vui và an tâm”.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Thuận, 

Phạm Anh Đức thông tin: “Toàn tỉnh 
đã có trên 1.000 khách hàng đến Điểm 
giao dịch tại xã gửi tiết kiệm gần 10 tỷ 
đồng. Với mạng lưới trên 2.400 Tổ tiết 
kiệm và vay vốn được thành lập trên địa 
bàn thôn, khu phố của 127 xã, phường, 
thị trấn trong toàn tỉnh, NHCSXH tỉnh 
Bình Thuận tiếp tục phối hợp với các tổ 
chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động người dân 
sống trên địa bàn có nguồn tiền nhàn 
rỗi gửi vào NHCSXH tạo điều kiện cho 
người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ 
tài chính ngân hàng ngay tại nơi sinh 
sống, giảm bớt thời gian và chi phí 
đi lại, nhằm gia tăng lợi ích tài chính 
của bản thân và gia đình, góp phần bổ 
sung nguồn vốn để NHCSXH cho vay 
được nhiều hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác, đồng thời chung tay 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững và xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn”.

Bình Thuận là tỉnh nghèo, đời sống 
người dân còn khó khăn nhưng 
chương trình huy động tiền gửi tiết 
kiệm tại Điểm giao dịch xã, phường, 
thị trấn đã khơi đúng điểm huy động 
nguồn lực trong dân nên sức lan tỏa 
ngày càng mạnh. 

Việc huy động nguồn lực trong 
dân cư, Chính phủ đã nhiều lần bàn 
tới nhưng vẫn chưa có một kế sách 
hay triển khai thực hiện được. Với sản 
phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm tại 
Điểm giao dịch xã của NHCSXH đã góp 
phần tăng nguồn lực tài chính cho 
Chính phủ đồng thời huy động tổng 
thể nguồn lực từ vùng núi, vùng sâu, 
vùng xa cùng tham gia vào sự nghiệp 
giảm nghèo. 

TRẦN THI
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Xuân 
này về nơi cát 

sỏi cũng nảy 
mầm no ấm

Nổi tiếng với những địa danh đẹp đến không tưởng trên khắp 
toàn cầu. Song chính cái địa hình bức tranh thủy mặc ấy với 
85% là núi đồi hình bát úp hẹp và dốc, những tràng cát ven 
biển có dạng lưỡi liềm hoặc dẻ quạt ấy lại trở thành thách 
thức đối với công cuộc giảm nghèo của tỉnh Quảng Bình. 64 
xã vùng đồng bào DTTS và miền núi với 24.500 hộ, chiếm ¾ 
diện tích tự nhiên của tỉnh. Lại thêm vị trí địa lý ảnh hưởng lớn 
của biến đổi khí hậu, thiên tai, công cuộc thoát nghèo đã khó 
song ranh giới tái nghèo thêm mong manh. Nhưng cũng chính 
từ những khó khăn đó lại minh chứng rõ hơn sự cố gắng, nỗ 
lực vượt khó của bao thế hệ người làm tín dụng chính sách 15 
mùa Xuân qua ở Quảng Bình, như “mưa dầm, thấm đất” để rồi 
no ấm cũng đã nảy mầm từ trong cát sỏi...

Những cán bộ tín dụng chính sách ở Quảng Bình tận tâm 
với từng hộ vay

Cứ mỗi độ Xuân qua, số lượng bò của gia đình 
CCB Lê Văn Soát lại tăng thêm
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Khơi dậy khát vọng đổi đời
Tết này về xã Thượng Hóa, huyện 

Minh Hóa khi nắng Xuân bừng sáng, 
sưởi ấm những cánh rừng già, bỗng 
thấy thêm ấm lòng khi đồng bào Rục 
nơi đây đã biết trồng lúa nước, làm ra 
hạt gạo tự đảm bảo được một phần 
lương thực, đến nay đã gần chục 
mùa gặt. Hình ảnh những năm trước 
người Rục chỉ biết nhờ vào rừng già, 
sống bằng cách săn bắt, hái lượm ở 
trong hang đá giờ đã đi vào dĩ vãng. 
Cảnh thiếu ăn, phải tìm rau rừng, ăn 
củ sắn, hạt ngô, giờ cũng không còn. 
Nhiều gia đình người Rục đã có lúa 
gạo cất trữ trong nhà.

Không chỉ có bát cơm trắng, 
cuộc sống người dân ở bản Ói, xã 
Thượng Hóa đang ngày thêm ấm no 
từ dòng vốn tín dụng chính sách xã 
hội. Như Trưởng bản, Trần Xuân Tư 
trước đây cuộc sống cũng rất khó 
khăn. Thế rồi, được sự động viên 
của các cán bộ địa phương, bộ đội 
cùng hướng dẫn tận tình của cán bộ 
NHCSXH huyện Minh Hóa, ông đã 
mạnh dạn vay vốn ưu đãi phát triển 
chăn nuôi và gieo trồng những cây 
keo đầu tiên trên mảnh đất này và 
đến Tết này có được cuộc sống đủ 
đầy, thu nhập mỗi năm tới 70 triệu 
đồng. Cũng như ông, ngoài trồng 
lúa nước, nguồn vốn vay ưu đãi của 
NHCSXH đã giúp bà con trồng thêm 
ngô, thêm sắn, keo lá tràm và thêm 
cả đàn lợn béo để bán, thu nhập của 
người dân mỗi năm dày thêm cùng 
độ rộng của vườn và độ cao của 
những thân keo tràm.

Còn ở xã Sơn Hóa, huyện Tuyên 
Hóa, mọi người nhắc đến CCB Lê Văn 
Soát như một hình mẫu giảm nghèo 
bền vững. Theo tiếng gọi thiêng 
liêng của Tổ quốc, ông lên đường 
nhập ngũ, sang chiến trường Lào, 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về 
địa phương, năm 1984 lập gia đình 
với hai bàn tay trắng. Các con lần 
lượt ra đời khiến cuộc sống gia đình 
thêm bộn bề khó khăn, thiếu thốn. 
Vốn là một người bản lĩnh, dám nghĩ 
dám làm, với những trăn trở quyết 
tâm vượt lên nghèo khó, ông quyết 
tâm phát triển chăn nuôi, trồng trọt 
để cải thiện cuộc sống. Vay 20 triệu 

đồng vốn hộ nghèo năm 2013 của 
NHCSXH, nhưng năm 2015 đã hoàn 
trả hết số tiền vay, cuộc sống giàu 
có hơn trước. Không chỉ dừng lại 
ở đó, gắn bó lâu năm với sản xuất 
nông nghiệp, ông hiểu những giá 
trị tiềm năng từ đồng đất mang lại. 
Suy nghĩ đó càng thôi thúc ông hơn 
nữa để giữa năm 2015 mạnh dạn 
vay tiếp 30 triệu đồng vốn hộ gia 
đình sản xuất, kinh doanh tại vùng 
khó khăn cộng với số vốn tích luỹ 
có được phát triển kinh tế trồng trọt 
kết hợp với chăn nuôi. Đến nay, gia 
đình ông đã có 25 con bò, ao cá rộng 
cùng 2ha rừng tràm và cả việc kinh 
doanh vật tư nông nghiệp, xay xát 
gạo, gặt lúa, mỗi năm mang lại lợi 
nhuận tới cả 100 triệu đồng. Từ khi 
còn là hộ nghèo, vợ chồng ông đã 
tạo dựng được cơ ngơi mà nhiều 
người mơ ước, nuôi dạy 5 người con 
ăn học nên người và giúp đỡ nhiều 
hội viên CCB khác có việc làm ổn 
định và cùng nhau làm giàu trên 
mảnh đất quê hương.

Cùng giấc mơ đổi đời như gia đình 
như ông Soát, bà Đặng Thị Cầm ở 
thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ 
Thủy trong căn nhà mới đón Tết 
cùng cậu con trai cả giờ đã là bác sỹ 
và hai cô con gái đang học Đại học Y 
Dược Huế. Nhìn ba người con đang 
trưởng thành bà không khỏi bùi 
ngùi khi nhớ lại giai đoạn nhọc nhằn 
nuôi con các ăn học. Hai vợ chồng 
đều làm nông và chăn nuôi vài ba 
con lợn. Lo cho con trai vào trường 
đại học vốn đã nhọc nhằn, lại thêm 
hai cô con gái cũng lần lượt thi đậu 
vào Đại học Y Dược Huế.

“Số tiền chi phí học tập lớn, vượt 
quá khả năng tài chính của gia đình, 
tôi phải vay mượn chạy vạy khắp 
nơi. Từ lãi suất cao đến vay nóng để 
nuôi các con ăn học. Nhiều lúc gia 
đình có ý định hướng cho các con 
vừa học, vừa làm để đỡ phần nào 
cho gia đình nhưng nghĩ lại để đảm 
bảo sức khỏe cho các con ăn học 
chúng tôi không đành vậy. Chính vì 
vậy, sự quan tâm của NHCSXH, Hội 
Phụ nữ xã và Tổ tiết kiệm vay vốn đã 
giúp chị vay 86 triệu đồng trang trải 
học phí. Con trai của chị nay đã học 

xong và trở thành bác sỹ như ước 
mơ của bản thân và gia đình. 

Lan tỏa trong từng vi mạch đời 
sống

Những dòng vốn nhỏ của NHCSXH 
đang chảy trong từng vi mạch đời 
sống cùng với sự phối hợp của các tổ 
chức chính trị - xã hội với mạng lưới 
2.331 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang 
đem đến cho người dân có được cuộc 
sống no đủ.

Riêng năm 2017, doanh số cho vay 
của NHCSXH tỉnh Quảng Bình đạt 815 
tỷ đồng, với trên 25 ngàn lượt khách 
hàng vay, bình quân cho vay 31,2 
triệu đồng/khách hàng (năm 2016 
doanh số cho vay bình quân 28,6 triệu 
đồng/khách hàng). Doanh số thu nợ 
đạt 635 tỷ đồng.

Tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Quảng 
Bình đến mùa Xuân này đạt 2.760 tỷ 
đồng với hơn 83 ngàn hộ vay, bình quân 
mỗi hộ có dư nợ là 33,2 triệu đồng.

Cùng với việc mở rộng tín dụng, 
việc củng cố, nâng cao chất lượng 
tín dụng được NHCSXH tỉnh và các tổ 
chức hội, đoàn thể đặc biệt chú trọng 
quan tâm thực hiện quyết liệt trong 
năm 2017. NHCSXH tỉnh Quảng Bình 
đã tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, 
Ban đại diện HĐQT NHCSXH trong 
việc chỉ đạo các đơn vị phối hợp nâng 
cao chất lượng tín dụng chính sách, 
xây dựng đề án, phương án củng cố, 
nâng cao chất lượng tín dụng đối với 
những địa phương có tỷ lệ nợ quá 
hạn từ 0,15% trở lên, xã và Tổ tiết 
kiệm và vay vốn có tỷ lệ nợ quá hạn 
từ 0,2% trở lên,... Nhờ đó, chất lượng 
tín dụng đã được duy trì ổn định và 
ngày càng nâng cao, để rồi nợ quá 
hạn và nợ khoanh hiện nay chỉ chiếm 
tỷ lệ 0,20% tổng dư nợ.

Những nỗ lực của NHCSXH tỉnh 
Quảng Bình cùng hệ thống chính 
trị đã góp phần giảm nghèo, đảm 
bảo an ninh trật tự xã hội, bảo vệ 
biên giới lãnh thổ trong bối cảnh 
năm 2017, tình hình kinh tế - xã 
hội còn gặp khó khăn do hệ lụy từ 
sự cố môi trường biển, đợt lũ cuối 
năm 2016, ảnh hưởng của cơn bão 
số 10 trong năm2017 đã gây thiệt 
hại nghiêm trọng đến sản xuất, đời 
sống của nhân dân. Theo kết quả 
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cho thấy, vốn tín dụng chính sách 
được NHCSXH tỉnh Quảng Bình thực 
hiện đã góp phần giúp cho 7.703 hộ 
thoát ngưỡng nghèo, 73.158 hộ có 
đời sống cải thiện hơn trước, 44.530 
hộ nghèo đã chuyển biến nhận thức, 
thu hút và tạo việc làm cho hơn 
1.671 lao động, 4.396 lượt hộ nghèo, 
5.515 lượt hộ cận nghèo, 1.949 lượt 
hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 
1.769 lượt hộ gia đình được vay vốn 
để lo cho con đi học; 7.781 hộ gia 
đình được vay vốn để sửa chữa và 
xây mới công trình cung cấp nước 
sạch và vệ sinh môi trường ở nông 
thôn, 796 hộ nghèo được hỗ trợ vốn 
để xây dựng nhà ở theo Quyết định 
33 của Thủ tướng Chính phủ, 151 hộ 

nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở 
phòng tránh bão lụt,...

Trên những điểm tựa thành công 
của hoạt động tín dụng chính sách 
trong 15 mùa Xuân qua cũng như 
trong năm 2017, NHCSXH tỉnh 
Quảng Bình đặt mục tiêu tăng trưởng 
nguồn vốn, dư nợ các chương trình 
tín dụng theo chỉ tiêu Trung ương 
giao năm 2018, riêng nguồn vốn 
huy động từ ngân sách tỉnh, huyện, 
thành phố tăng tối thiểu 8 tỷ đồng. 
Phấn đấu đến cuối năm 2018 tỷ lệ 
nợ quá hạn các đơn vị thấp hơn năm 
2017, 99% Tổ tiết kiệm và vay vốn 
hoạt động xếp loại tốt, khá, 100% tổ 
có số dư tiền gửi của tổ viên thông 
qua tổ và trên 85% số tổ viên tham 

gia gửi tiền tiết kiệm thường xuyên 
hằng tháng, 100% Điểm giao dịch xã 
đạt khá, tốt theo tiêu chí chấm điểm 
Trung ương quy định.

Cùng với nền tảng tín dụng đã 
tạo dựng trong thời gian qua, Giám 
đốc NHCSXH tỉnh Quảng Bình, Trần 
Văn Tài kỳ vọng hoạt động tín dụng 
chính sách 2018 này sẽ đóng góp 
nhiều hơn vào mục tiêu giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 
Để mỗi dịp Xuân về Tết đến nhìn lại 
tỷ lệ hộ nghèo của địa phương có 
thể tự hào và ngẩng cao đầu là giảm 
bền vững, cuộc sống của người ng-
hèo mỗi ngày thêm no đủ từ những 
sinh kế đầu tư bài bản, dài hạn.

Bài và ảnh TUẤN NGỌC

được tổ chức từ cấp huyện, đến 
cấp tỉnh và Trung ương. Qua Hội 
nghị tổng kết đã khẳng định 
các chương trình tín dụng chính 
sách giao cho NHCSXH thực hiện 
đã phát huy hiệu quả, góp phần 
quan trọng trong việc thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia 
về giảm nghèo bền vững và xây 
dựng nông thôn mới.

Từ kết quả hoạt động tín dụng 
chính sách xã hội trong 15 năm đã 
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các 
Bộ, ngành Trung ương và chính 
quyền địa phương các cấp đối với 
người nghèo và đối tượng chính 
sách khác; đã ưu tiên việc huy 
động và tập trung các nguồn lực 
tài chính, đáp ứng nhu cầu vay vốn 
của người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác.

Trong 15 năm cũng đã xây dựng 
và tổ chức thực hiện thành công 
phương thức quản lý vốn tín dụng 
chính sách đặc thù phù hợp với cấu 
trúc chính trị của Việt Nam, theo 
đó, việc phân công trách nhiệm của 
chính quyền cơ sở trong việc xác 
định đối tượng thụ hưởng chính 
sách; thực hiện dân chủ, công khai 
hoạt động tín dụng chính sách 
trong cộng đồng dân cư; kết hợp sự 

tham gia của 4 tổ chức chính tri - xã 
hội với vai trò vừa là người giám sát 
xã hội vừa làm ủy thác một số công 
việc trong quy trình nghiệp vụ tín 
dụng chính sách.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã 
xây dựng thành công bộ máy điều 
hành NHCSXH, cách thức hoạt 
động hoạt động có hiệu quả, được 
Đảng, Chính quyền, tổ chức đoàn 
thể từ Trung ương đến địa phương 
đánh giá cao. Thông qua hoạt động 
giao dịch tại xã đã tiết giảm chi chi 
phí cho người vay vốn, đồng thời 
phát huy dân chủ, giám sát xã hội, 
đảm bảo vốn tín dụng chính sách 
của Chính phủ được quản lý chặt 
chẽ, cho vay đúng đối tượng được 
thụ hưởng.

Phóng viên: Qua hoạt động tổng 
kết 15 năm hoạt động tín dụng 
chính sách, NHCSXH đã đề ra định 
hướng phát triển tín dụng chính 
sách xã hội trong thời gian tới như 
thế nào, thưa Phó Tổng Giám đốc?

Trả lời: Thời gian tới, NHCSXH 
tiếp tục phát triển theo hướng 
ổn định, bền vững, hỗ trợ người 
nghèo và các đối tượng chính 
sách khác vươn lên thoát nghèo, 
góp phần thực hiện có hiệu quả 
các chính sách giảm nghèo, an 
sinh xã hội và xây dựng nông 

thôn mới; không ngừng nâng cao 
chất lượng các sản phẩm, dịch 
vụ, đẩy mạnh áp dụng công nghệ 
hiện đại, đa dạng hoá sản phẩm, 
dịch vụ nhằm tạo thuận lợi nhất 
cho người nghèo và các đối tượng 
chính sách trong việc tiếp cận 
nguồn vốn tín dụng chính sách 
xã hội. Đội ngũ cán bộ làm tín 
dụng chính sách nhất thiết phải 
gần dân, sát dân, nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng của người dân 
để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
người vay vốn.

Để thực hiện tốt chủ trương xã 
hội hóa nguồn vốn tín dụng chính 
sách xã hội, ngoài nguồn vốn cấp 
từ ngân sách Nhà nước, NHCSXH 
tiếp tục đẩy mạnh nhận nguồn 
vốn ủy thác tại địa phương; đồng 
thời kêu gọi sự đóng góp của các 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, 
tổ chức chính trị - xã hội, hội, hiệp 
hội, tổ chức phi Chính phủ trong 
và ngoài nước ủy thác vốn, đóng 
góp vốn tự nguyện không hoàn lại 
để chung tay tạo lập nguồn vốn 
cho người nghèo và các đối tượng 
chính sách vay vốn ưu đãi phục vụ 
SXKD, tạo lập đời sống.

Phóng viên: Xin cảm ơn Phó Tổng 
Giám đốc!

THÙY TRANG thực hiện

(Tiếp theo trang 28)
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Năm 2016, trong “tâm bão” của sự cố môi trường biển, NHCSXH thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã dồn sức hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu, đặc biệt, nợ quá hạn đã về con số 0, khẳng định tính bền vững trong hoạt động của đồng vốn tín dụng chính 
sách ở vùng đất “chảo lửa, túi mưa”. Bài học kinh nghiệm, theo đúc rút của Giám đốc NHCSXH thị xã Kỳ Anh, Phạm Ngọc 
Cương đó chính là sự vững vàng của thế “chân kiềng” trong phối hợp hoạt động giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền các 
cấp và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác trong những năm qua.

Vững như 
“kiềng 3 chân”

CHUYÊN NGHIỆP GUỒNG MÁY 
HOẠT ĐỘNG

Chủ động, linh hoạt và chuyên nghiệp 
là những thông điệp mà chúng tôi tiếp 
nhận được trong chuyến thực tế về cho 
vay tín dụng ưu đãi ở thị xã Kỳ Anh. Sự 
chuyên nghiệp trước hết ở việc tiếp thu 
và triển khai chỉ đạo của ngân hàng cấp 
trên một cách bài bản. Còn tính chủ 
động và sự linh hoạt lại giúp đơn vị có 
những giải pháp riêng, phù hợp với tình 
hình thực tiễn ở địa phương.

Lãnh đạo NHCSXH thị xã Kỳ Anh cho 
biết: Cùng với việc quyết liệt thu hồi triệt 
để nợ quá hạn và xử lý những món vay 
gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, 
chúng tôi xác định giải pháp bền vững 
để đảm bảo chất lượng tín dụng phải 
là “phòng hơn chống”. Bởi vậy, khi triển 
khai chỉ đạo của ngân hàng cấp trên về 
thông báo nợ đến hạn sớm cho khách 
hàng, đơn vị đã thực hiện rất hiệu quả. 
Đầu năm, thông báo cho các tổ chức hội, 
đoàn thể một cách chi tiết về số nợ đến 
hạn và trước 3 tháng thông báo đến hội 
cấp xã số món vay đến hạn thu hồi”.

“Cách làm này được áp dụng trên địa 
bàn xã Kỳ Hoa chúng tôi rất hợp lý. Phần 
lớn hộ vay vốn NHCSXH để sản xuất đều 
sử dụng vào mục đích chăn nuôi bò vì xã 
có diện tích đồng cỏ lớn, thị trường tiêu 
thụ khá thuận lợi. Khi các hộ vay nhận 
được thông báo sớm trước 3 tháng, họ 
có tới 9 phiên chợ trâu bò (mỗi tháng 

có 3 phiên) để chọn thời điểm bán sản 
phẩm được giá nhất, chủ động tiền trả 
nợ cho ngân hàng. Nhờ đó, mặc dù dư 
nợ khá lớn - 19 tỷ đồng nhưng chất 
lượng tín dụng được đảm bảo”, Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Kỳ Hoa, Nguyễn Mạnh 
Tân cho biết.

Để đồng vốn tín dụng ưu đãi luân 
chuyển nhanh nhất, mang đến nhiều cơ 
hội cho người nghèo và các đối tượng 
chính sách, NHCSXH thị xã Kỳ Anh đã 
quán triệt phương châm: Thu nợ đến 
đâu, triển khai cho vay mới đến đó. Chủ 
tịch Hội Nông dân thị xã Kỳ Anh, Nguyễn 
Thị Thìn chia sẻ cách làm: Chúng tôi chỉ 
đạo và trực tiếp hỗ trợ các Tổ tiết kiệm 
và vay vốn vừa vận động hộ vay trả nợ 
đúng hạn, vừa tiến hành bình xét ở tổ 
về những đối tượng đủ điều kiện vay 
vốn. Hồ sơ, thủ tục được triển khai dần, 
đến lúc hộ đến hạn trả nợ thì tại phiên 
giao dịch đó, hộ vay mới đồng thời được 
giải ngân nguồn vốn. Với việc nắm sát 
kế hoạch trả nợ của hộ vay cũ để triển 
khai cho vay đối tượng mới, doanh số 
cho vay những năm gần đây tăng nhanh 
hơn, nguồn vốn chính sách quay vòng 
rất hiệu quả.

Chuyên nghiệp trong từng bước đi, 
NHCSXH thị xã Kỳ Anh luôn là đơn vị 
thực hiện sớm nhất việc khảo sát nhu 
cầu, phối hợp thực hiện phê duyệt danh 
sách đối tượng vay vốn, tham mưu kịp 
thời để Ban đại diện HĐQT phân bổ 

nguồn vốn cho các địa phương. Phó 
Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, Phan Duy 
Vĩnh cho biết: Sự chủ động trong công 
tác tham mưu của NHCSXH đã giúp Ban 
đại diện đưa ra những giải pháp chỉ đạo 
kịp thời, sát với tình hình thực tế. Cũng 
từ sự chủ động này đã tạo nên sự phối 
hợp hiệu quả giữa ngân hàng với chính 
quyền các cấp. Các cuộc họp giao ban 
giữa ngân hàng - UBND cấp xã được 
triển khai hiệu quả, nề nếp, qua đó kịp 
thời bổ cứu các giải pháp đảm bảo quản 
lý tốt nguồn vốn ở từng địa phương. Tại 
các cuộc họp của cấp ủy, chính quyền 
địa phương vào đầu tháng, nội dung chỉ 
đạo chính sách tín dụng ưu đãi đã trở 
thành một trong những nhiệm vụ quan 
trọng, thường xuyên.

Các giải pháp tham mưu, phối hợp hiệu 
quả, cùng với nỗ lực của Ban lãnh đạo và 
mỗi cán bộ, đến cuối năm 2015, NHCSXH 
thị xã Kỳ Anh giải quyết được toàn bộ số 
nợ quá hạn 94 tỷ đồng. Dư nợ cho vay 
trên địa bàn đến thời điểm hiện tại đạt 
trên 260 tỷ đồng. Kết quả, nợ quá hạn 
bằng 0 được giữ vững từ cuối năm 2016 
cho đến nay và tỷ lệ thu lãi tiếp tục tăng 
từ 98,5% (cuối 2016) lên trên 99,8 %. 

KHI NGƯỜI DÂN TÍCH CỰC VÀO CUỘC
Theo Giám đốc Phạm Ngọc Cương, 

mọi giải pháp trong tuyên truyền, vận 
động, hỗ trợ của ngân hàng và các tổ 
chức hội, đoàn thể đều hướng tới mục 
tiêu cuối cùng đó là nâng cao ý thức 
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trách nhiệm của người dân đối với việc 
phát huy hiệu quả tín dụng chính sách 
trên địa bàn. Thành công của đơn vị 
đó là đã kéo người dân vào cuộc, chủ 
động, tích cực tham gia giám sát, đôn 
đốc việc sử dụng vốn, trả lãi, trả nợ cho 
ngân hàng. 

Chia sẻ với chúng tôi về quá trình 
tiếp cận kênh dẫn vốn tín dụng ưu đãi, 
chị Đào Thị Oanh ở xóm Hòa Thắng, xã 
Kỳ Hoa cho biết, chị là người mẹ đơn 
thân nên rất vất vả trong việc xoay xở 
nuôi con ăn học. Năm 2014, chị được 
NHCSXH cho vay 30 triệu đồng vốn hộ 
nghèo và đã mua bò về nuôi. Đến đầu 
năm 2017, được Tổ tiết kiệm và vay vốn 
thông báo sắp đến hạn trả tiền vay cho 
ngân hàng, chị đã chủ động tính toán, 
bán bò, trả nợ trước hạn 2 tháng. “Nhiều 
lần được tạo điều kiện vay vốn, tôi đã 
nhận thức được trách nhiệm của người 
vay. Mình có trả nợ đúng hạn, mới có 
uy tín cho những cơ hội 
tiếp theo cho 
bản thân và 
n h ữ n g 
h ộ 

k hó 
k h ă n 
khác. Bởi 
vậy, tôi đã tính 
toán sớm và trả 
được nợ trước hạn 
cho ngân hàng. Ít 
tháng sau, có nguồn vốn cho vay hộ 
mới thoát nghèo và tôi vừa được vay 
mới với số tiền 50 triệu đồng. Tôi đã 
mua được 3 con bò, mẹ con tôi thay 
nhau đi chăn thả để phát triển kinh tế 
gia đình”, chị Oanh kể.

Còn chị Trần Thị Kiều ở thôn Hải Hà, xã 
Kỳ Hà là một gia đình ngư dân đông con 
được vay nhiều chương trình đã chia sẻ: 
“Chồng tôi bị tai nạn khi lặn biển nên 
không còn sức lao động. Nhờ có nguồn 

vốn cho vay hộ nghèo, rồi hộ mới thoát 
nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn, tôi cùng các con đã có điểm 
tựa để lao động, phát triển kinh tế, đảm 
bảo cuộc sống gia đình. Chúng tôi biết 
ơn nguồn vốn nhân văn này và cách để 
cảm ơn không gì hơn là lo trả lãi đúng 
kỳ, trả nợ đúng hạn. Chưa bao giờ tôi 
để chậm một ngày tiền lãi, tiền nợ ngân 

h à n g 
và tôi 

cũng thường 
chia sẻ câu 
chuyện của 
mình để tạo 
ý thức chung 

trong các thành viên Tổ tiết kiệm và 
vay vốn”. Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay 
vốn thôn Hải Hà, Trần Thị Thủy cho 
biết: Ngoài việc tuyên truyền, vận động 
nâng cao ý thức người vay vốn, chúng 
tôi thường xuyên giúp nhau về kinh 
nghiệm làm ăn và có sự tương trợ khi 
cần thiết đối với những hộ gặp khó 
khăn đặc biệt. Từ nguồn quỹ do Hội 
Nông dân xóm xây dựng (300 nghìn 
đồng/người/năm), nếu thành viên vay 

vốn nào gặp khó khăn hay hoạn nạn 
đột xuất mà đã đến ngày thu nợ, thu lãi 
ngân hàng, chúng tôi sẽ vận dụng để 
giúp đỡ họ hoàn trả đúng hạn. Nhờ đó, 
với 51 hộ vay, dư nợ trên 1,5 tỷ đồng, tổ 
không có nợ quá hạn.

Những gia đình vay vốn ưu đãi ở thị 
xã Kỳ Anh mà chúng tôi gặp đều có 
cùng trách nhiệm trả nợ, trả lãi ngân 

hàng đúng hạn và tuyên truyền, giúp 
đỡ các gia đình khác cùng thực hiện 
nghiêm túc những cam kết khi vay 
vốn. Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà, 
Lê Văn Luyện thì nhận thức của người 
dân về chính sách tín dụng ưu đãi đã 
chuyển biến vượt bậc so với trước đây. 
Nếu như cách đây hơn 10 năm trước, 
do nhận thức nguồn vốn ưu đãi như là 
cho không nên tỷ lệ nợ quá hạn cao, thì 
sau quá trình tuyên truyền, vận động, 
giúp người dân hiểu rõ chính sách tín 
dụng ưu đãi của Nhà nước, nợ quá hạn 
đã được giải quyết dứt điểm và được 
duy trì từ cuối năm 2016 cho đến nay. 
Người vay vốn bây giờ đã hiểu rõ rằng 
khi họ thực hiện đúng trách nhiệm trả 
nợ, trả lãi cho ngân hàng không chỉ 
là tạo cơ hội cho mình, cho các thành 
viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, những gia 
đình khác trong toàn xã, mà còn là góp 
phần xây dựng kênh vốn tín dụng ưu 
đãi vững bền để tiếp sức, đồng hành 
với nỗ lực giảm nghèo, nâng cao chất 
lượng cuộc sống.

Bài và ảnh MAI THỦY

Mẹ con chị Đào Thị Oanh chăm sóc đàn bò của 
gia đình từ vốn vay chính sách

Hàng trăm hộ dân xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh được 
vay vốn ưu đãi để vươn khơi, bám biển
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Ghép lành những mảnh đời...
“Ai đã tới miền quê em Quảng Trị, Thừa Thiên

Qua đường 9 tình Gio Linh lắng nghe giọng hò
Mừng vui bao tin thắng trận, sông Ba Lòng bay bổng lời ca

Quê nhà ta nay đã đổi thay lớn lên từng ngày...”
Câu ca đưa tôi dọc theo con đường 9 huyền thoại một thời hoa lửa... Những triền núi Đông Trường Sơn - Tây Trường 

Sơn xưa dọc ngang những bom đạn cày xới giờ phủ một màu xanh ngút ngàn của tràm, cao su, hồ tiêu, cà phê. 
Những thân phận con người cũng đang từng ngày bước lên những nấc thang mới của no ấm từ các kế hoạch chuyển 
đổi cơ cấu nông nghiệp, với đồng vốn ưu đãi của NHCSXH vừa là điểm tựa, vừa là lực kéo trong suốt 15 năm qua.

Tôi gặp chị Mò Điệp ở UBND xã 
Mò Ó, huyện Đắk Rông (Quảng 
Trị), dáng gầy guộc, gói trong 

bộ quần áo tối màu, nhưng đôi mắt 
thật sáng và trong trẻo như dòng 
sông Ba Lòng vắt ngang qua thôn chị. 
Sinh năm 1973, nhưng cuộc đời của 
chị cũng mới thoát khỏi cảnh ăn đong 

chừng 6 - 7 năm nay khi 4ha đất mà 
gia đình khai hoang trồng bắp, sắn, 
tràm bắt đầu cho thu hoạch. Những 
năm trước đó, như nhiều người dân 
của mảnh đất này, những ngày không 
lên rừng, hay vào vụ, chị đi rà bom 
mìn, nhặt vỏ bán lấy tiền sinh sống. 
Ngày ấy, đất nhiều nhưng để hoang, 

bởi giao thương chẳng chạm tới thôn 
Ba Rầu của chị. “Tiền chẳng có, trồng 
cũng chẳng người mua”, chị kể. Thế 
rồi những nhà máy dăm gỗ, tinh bột 
sắn về cùng những con đường mà 
tỉnh dày công dồn vốn xây dựng đã 
đem theo mầm mống kinh tế hàng 
hóa đến Ba Rầu. Chị cũng như nhiều 

Trong 15 năm qua đã có hơn 302 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được vay vốn ưu đãi
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người dân trên mảnh đất này cặm cụi 
khai hoang từng tấc đất trồng rừng 
phát triển kinh tế.

Không có vốn, những cánh rừng 
ì ạch lâu xanh tốt, nhưng chị chẳng 
dám vay cho đến khi đứa con gái lớn 
bước vào những năm cuối cấp 2 rồi 
lên cấp 3. Thấy con học giỏi lại nghĩ 
đến phận mình trong góc rừng mòn 
mỏi với miếng cơm, manh áo, chị đã 
thuận theo sự vận động của Tổ tiết 
kiệm và vay vốn, Hội Phụ nữ “mình 
đã không có chữ rồi, khổ cũng phải 
cho con học”, vay vốn hộ nghèo của 
NHCSXH về phát triển kinh tế.

Năm 2015, khi hec-ta tràm đầu 
tiên thu hoạch, chị mừng vui vì ra 
khỏi danh sách hộ nghèo. Niềm vui 
nhân đôi khi con gái lớn cũng chạm 
ngõ trường Đại học Sư phạm ngành 
Tiểu học ở Huế. Một lần nữa, nguồn 
vốn từ NHCSXH lại giúp chị viết tiếp 
giấc mơ cho con vào đại học. Và hôm 
nay, đến UBND xã Mò Ó nhận khoản 
vay 50 triệu đồng vốn giải quyết việc 
làm, chị đặt kế hoạch nuôi thêm trâu, 
chăm chút 4ha rừng tràm vừa mới 
xuống giống hơn một năm. Chị mong 
nhanh có thêm thu nhập để chăm 
chút cho con gái lớn mỗi tối vẫn phải 
đi rửa chén thuê lấy chi phí ăn uống 
sinh hoạt, và cậu con trai thứ 2 cũng 
vừa chạm ngưỡng cửa đại học...

Vốn tín dụng từ NHCSXH cũng đã 
thắp lên những khát khao học tập và 
vươn lên của con trẻ những gia đình 
không có điều kiện cũng đã được hiện 
thực. Như gia đình ông Nguyễn Miễn 
tại Phường 2, TP Đông Hà, là hộ nghèo, 
làm nghề chạy xe ôm nhưng được vay 
61,5 triệu đồng từ NHCSXH gia đình 
ông đã chi phí cho 3 con vào học đại 
học, đến nay một người con của ông 
đã ra trường có việc làm ổn định, đứa 
thứ hai học giỏi đã được đi du học bảo 
vệ Tiến sĩ tại Pháp và đứa thứ ba đang 
tiếp tục theo học tại trường Đại học Y 
Huế. Hay như hộ anh Hồ Xuân Định, 
người dân tộc Vân Kiều ở thị trấn Khe 
Sanh, huyện Hướng Hóa. Bố là thương 
binh, mẹ mù cả 2 mắt, hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, nếu không có 43 triệu 
đồng vay, anh đã chẳng thể bước vào 
giảng đường đại học, để nay sau khi 
ra trường, đi làm, anh tiếp tục thay bố 

mẹ đứng ra vay vốn, chăm lo cho 3 
đứa tiếp tục đi học đại học.

Những mảnh đời có dòng vốn 
NHCSXH mà trở lên đầy đặn, bớt 
nhọc nhằn ở vùng đất này không khó 
thấy. Nhìn lại năm đầu thế kỷ XXI, tỷ 
lệ hộ nghèo của tỉnh là 24,5%. Cuộc 
chiến với “giặc nghèo, giặc đói” ngày 
càng khó khăn, phần vì trong 15 
năm qua, tiêu chí hộ nghèo đã 4 lần 
thay đổi, với những yêu cầu tối thiểu 
cho hộ nghèo về thu nhập đã tăng 
lên 4 lần và tiêu chí đa chiều hơn. 
Cũng bởi vậy, tỷ lệ hộ nghèo vừa hạ 
xuống 2 - 3 lần so với chuẩn cũ, lại 
tăng gấp 2, 3 lần khi tiêu chuẩn mới 
được ban hành. Càng về sau, việc xóa 
nghèo càng khó bởi chạm tới phần 
lõi nghèo, với người dân vừa thiếu 
tiềm lực kinh tế, thiên chẳng thời, địa 
chẳng lợi. Chính vì vậy, những con số 
tỷ lệ hộ nghèo 6,92% theo chuẩn cũ 
2015 và 15,43% theo chuẩn mới năm 
2016, chưa phản ánh đầy đủ bức 
tranh giảm nghèo của tỉnh cũng như 
những đóng góp của NHCSXH.

Ông Mai Thức - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT 
NHCSXH tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 
15 năm qua, tín dụng chính sách đã 
được đầu tư đến 100% xã, phường, thị 
trấn trong toàn tỉnh. Với doanh số cho 
vay 15 năm đạt gần 5.000 tỷ đồng, đã 
giúp hơn 302 ngàn lượt hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách khác được 
vay vốn từ NHCSXH. Trong đó có trên 
116 ngàn lượt hộ nghèo; 39 ngàn lượt 
hộ cận nghèo, 6 ngàn lượt hộ mới thoát 
nghèo; trên 21 ngàn lượt hộ gia đình 
tại vùng khó khăn được vay vốn để 
SXKD, phát triển kinh tế, ổn định cuộc 
sống; đã giúp 34 ngàn HSSV có hoàn 
cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 19 
ngàn lượt hộ vay vốn để tạo thêm việc 
mới; 61 ngàn lượt hộ vay vốn để xây 
dựng công trình nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn; 5 ngàn lượt hộ 
nghèo vay vốn để xây dựng nhà ở... 
Hiện còn gần 70 ngàn hộ còn dư nợ, 
chiếm gần 50% tổng hộ dân và chiếm 
hơn 70% hộ nghèo (số liệu năm 2017) 
toàn tỉnh với dư nợ đến nay đạt hơn 
2.280 tỷ đồng, tăng trên 2.100 tỷ đồng, 
gấp 15 lần so với thời điểm năm 2003.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp 

cho nhân dân cải thiện, nâng cao chất 
lượng về điều kiện sinh hoạt tại các 
vùng trũng, nguồn nước bị nhiễm phèn 
nặng tại các xã ở huyện Hải Lăng, Gio 
Linh..., các xã thường xuyên thiếu nước 
sinh hoạt trong mùa khô hạn thuộc 
miền Tây tỉnh Quảng Trị và đặc biệt là 
góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt 
của đồng bào DTTS tại các huyện miền 
núi như Đakrông, Hướng Hóa... Bức 
tranh nông thôn mới thêm gam màu 
sáng với nhiều mô hình kinh tế tận 
dụng được lợi thế địa phương, mở ra 
những ngành nghề sản xuất hàng hóa 
mới như chế biến thủy hải sản ở xã Gio 
Việt, huyện Gio Linh; nuôi cá chình lồng 
ở xã Gio Hòa, trồng cây Thanh Long 
ruột đỏ tại xã Tân Hợp, huyện Hướng 
Hóa; trang trại nuôi chim cút tại xã Hải 
Phú, huyện Hải Lăng. Nhiều hộ dân 
vùng biển bãi ngang trong tỉnh, sau 
sự cố môi trường biển đã được vay vốn 
ưu đãi của NHCSXH để chuyển đổi cây 
trồng, vật nuôi phù hợp cải thiện sinh 
kế, từng bước vượt qua khó khăn và 
vươn lên trong cuộc sống...

Những bước chuyển mới trong tín 
dụng chính sách đang mở ra khi có sự 
chung tay của cả hệ thống chính trị, 
đặc biệt là chính quyền địa phương 
mang đến cơ hội mới cho những người 
nghèo ở những nơi “thâm sơn cùng 
cốc”, nơi vẫn còn đông đồng bào DTTS 
nghèo với ý thức tự cung tự cấp còn 
án ngữ, chưa tự tin vươn lên phát triển. 
Như Bí thư huyện Cam Lộ, Đào Mạnh 
Hùng nhấn mạnh: “NHCSXH không cô 
đơn”. Những mô hình kinh tế mới đang 
được tỉnh nhân rộng về các huyện, 
những hỗ trợ cho người nghèo không 
phải là chủ trương tuyên truyền, quán 
triệt từ tỉnh xuống đến thôn, bản mà là 
những hành động thiết thực, chương 
trình thiết thực được chính quyền 
huyện, xã tìm về và nhân rộng.

Như ở Bản Chùa, xã Cam Tuyền này, 
để có thể hỗ trợ đồng bào dân tộc nơi 
đây, tỉnh đã đầu tư một con đường về 
tới bản cùng với đó là xây dựng dự án, 
khuyến khích người dân tham gia dự 
án trồng dứa công nghệ cao đã khởi 
động với 20ha, và từ năm sau là 540 
- 100ha mỗi năm. “Vốn sản xuất của 
người nghèo chủ yếu dựa vào NHCSXH 
còn địa phương tạo điều kiện đào tạo 
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nghề chuyển giao kỹ thuật, giám sát, 
tổ chức sản xuất để phát huy hiệu quả 
vốn”, ông Hùng cho biết. Việc đưa bà 
con vào sản xuất lớn giúp họ có cơ hội 
cải thiện bền vững. Trước đây trồng 
rừng 6 - 7ha, 5 năm thu được 50 - 60 
triệu đồng, một năm chưa được 10 
triệu héc-ta, nhưng dự án dứa thành 
công, người dân Bản Chùa chỉ cần 7 
tháng là thu hoạch dứa với tính toán 
được 60 - 70 triệu đồng/ha. Tương lai 
mới đang hứa hẹn trong câu chuyện 
mà Bí thư huyện ủy Cam Lộ kể về hành 
trình đi khắp trong Nam ngoài Bắc 
tìm mô hình sản xuất, đặc biệt là kéo 
các nhà máy về địa phương cùng với 
việc cho nhà máy đất xây dựng nhưng 
không cho đất sản xuất, thay vì đó, là 
sự tham gia của người dân với vai trò 
vừa là người cho thuê đất, vừa làm 
công nhân, hay trực tiếp liên kết sản 
xuất cho nhà máy...

Và dù là một tỉnh nghèo nhưng 
Quảng Trị luôn quan tâm đến người 
dân với việc tạo cơ chế hỗ trợ cho các 
mô hình sản xuất mới và xây dựng cơ 
sở hạ tầng. Lãnh đạo NHCSXH tỉnh 

kể, ngay từ đầu năm, vốn ủy thác của 
địa phương và huyện đã được chuyển 
dù ít. Tỉnh đang phấn đấu mỗi năm 
chuyển sang NHCSXH 10 tỷ đồng. 
Tuy nhiên bài toán 15,43% tỷ lệ hộ 
nghèo theo chuẩn mới cuối 2015 và 
giảm thêm 1,94% đầu năm 2017 vẫn 
là một bài toán đặt ra với tỉnh cũng 
như NHCSXH.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Nguyễn 
Văn Hùng kỳ vọng nguồn vốn tín 
dụng chính sách sẽ thắp lên những 
hoài bão khát vọng thoát nghèo của 
người dân Quảng Trị đặc biệt là thế 
hệ thanh niên. Mô hình kinh tế cũng 
cần được các hội, đoàn thể hướng các 
thành viên đến nhóm sản xuất khắc 
phục yếu kém hiện nay là mô hình 
nhỏ lẻ, cùng với đó là việc nghiên 
cứu kỹ lưỡng về quy hoạch phát triển 
đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn mà bộ sản phẩm chủ lực 
mà Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh 
đã thông qua. “Đối tượng chính sách 
phải tiếp cận hướng phát triển này 
chứ không thì thành tự cung, tự cấp, 
sản xuất ra để rồi không bán được. 

Sản xuất tiếp cận hướng đi hàng hóa 
đó mới mang lại hiệu quả cho đồng 
vốn”, ông Hùng nhấn mạnh. 

Những tâm tư này đã và đang được 
Ban Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng 
Trị cùng với các cán bộ chi nhánh 
hiện thực hóa thông qua việc phối 
hợp với các hội, đoàn thể. Bởi hơn ai 
hết, họ không chỉ khích lệ động viên 
người dân tham gia phát triển sản 
xuất mà còn là một trong những cầu 
nối đưa KHKT vào sản xuất. Vai trò 
của các Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng 
đang được NHCSXH tỉnh tập huấn 
nâng cao. Tuy nhiên, để những mắt 
xích này hoạt động trôi chảy, Lãnh 
đạo NHCSXH tỉnh  cho rằng cần phải 
thay đổi nhận thức của chính quyền 
cấp xã, hơn nữa thay vì thụ động chờ 
các tổ bình bầu người tham gia vay 
vốn, chính quyền xã nên chủ động 
cùng tham gia để lựa chọn các hộ 
vay vốn cũng như tạo nền tảng phát 
triển kinh tế cho chính địa bàn từ 
những tế bào kinh tế nhỏ lẻ, đơn độc 
và yếu thế nhất.

Bài và ảnh MINH PHƯƠNG
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Xuân ấm no đến với hộ nghèo ở Thừa Thiên - Huế
Trải qua 15 mùa Xuân hoạt động, 

NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trở 
thành người bạn đồng hành tin cậy 
của người nghèo và các đối tượng 
chính sách.

NHỮNG MÔ HÌNH ĐIỂM Ở ĐẤT 
CỐ ĐÔ

Theo chân cán bộ tín dụng theo dõi 
địa bàn, chúng tôi về huyện Phú Vang 
- một trong những địa phương có 
nhiều người nghèo vay vốn làm kinh 
tế hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền 
vững. Nếu như trước đây, luôn trong 
cảnh phải chạy ăn từng bữa, thì đến 
nay, đa số các hộ đã có “của ăn của 
để”, nhiều hộ gia đình sắm được các 
phương tiện đắt tiền phục vụ cho đời 
sống hằng ngày.

Trong số các mô hình SXKD hiệu quả 
ở Phú Vang thì mô hình trồng nấm 
rơm của xã Phú Lương đem lại hiệu 
quả kinh tế cao, vốn đầu tư ít, mau thu 
hoạch, có thị trường tiêu thụ mạnh.

Đến thôn Vĩnh Lưu, xã Phú Lương 
hỏi nhà chị Ma Thị Dành ai cũng biết, 

bởi mô hình trồng nấm của gia đình 
chị Dành đã nổi tiếng khắp xã. Không 
những thế, nhờ thu nhập từ trồng nấm 
chị Dành đã nuôi con ăn học thành 
người, mua sắm được phương tiện sản 
xuất trị giá mấy chục triệu đồng và xây 
được nhà khang trang, bề thế.

“Nhờ có vốn vay của NHCSXH với lãi 
suất ưu đãi nên gia đình tôi đã đầu tư 
trồng nấm tạo việc làm quanh năm. 
Với hai vòm nấm, trừ chi phí gia đình 
cũng lãi hơn 5 triệu đồng/tháng. Bình 
quân mỗi năm cũng lãi hơn 60 triệu 
đồng”, chị Dành phấn khởi nói.

Theo chị Dành, người nông dân 
không có nghề nào làm ra tiền nhanh 
như trồng nấm vì thời gian thu hoạch 
rất ngắn. Sau khi rải meo giống 
khoảng 1 tháng là thu hoạch được. 
Giá bán nấm rơm hiện nay cũng khá 
ổn định. Nếu so sánh hiệu quả kinh tế 
thì trồng nấm rơm thu nhập gấp 3 - 4 
lần trồng lúa.

Cũng từng là hộ nghèo của thôn 
Vĩnh Lưu, nhưng nay chị Bùi Thị Thu 
Hồng đã thoát nghèo từ nấm. Chị 

Hồng cho biết, năm 2014 gia đình chị 
vay vốn NHCSXH huyện Phú Vang 10 
triệu đồng hộ nghèo. Sau 3 năm sản 
xuất nấm, chị xây được căn nhà ngói 
3 gian, nuôi con theo học đại học và 
mua chiếc máy cày 50 triệu đồng. 
“Nghề trồng nấm rơm cho thu nhập 
cao, bỏ ra 1 đồng vốn thu được 4 đồng 
lời và rất ít rủi ro”, chị Hồng vui vẻ khoe 
với chúng tôi.

Chủ tịch UBND xã Phú Lương, 
Nguyễn Văn Tân cho biết: Hiện toàn 
xã đã có hơn 560 hộ dân trồng nấm 
với 1.120 vòm, mỗi năm thu nhập trên 
15 tỷ đồng. Năm 2013, xã Phú Lương 
được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế 
công nhận là làng nghề truyền thống.

Có thể nói, những hộ trồng nấm ở 
xã đều đã có thu nhập ổn định, cuộc 
sống của bà con ngày càng được cải 
thiện, góp phần đáng kể vào thành 
tích chung của xã trong việc giảm 
nghèo vươn lên làm ăn khá giả. Theo 
ông Tân, hiện nay bà con trong xã 
đang có thu nhập cao từ mô hình này. 
Nếu phát huy tốt cách làm, ứng dụng 
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kỹ thuật mới thì đây sẽ là một trong 
những mô hình xóa nghèo hiệu quả.

Giám đốc NHCSXH huyện Phú Vang, 
Đào Bá Thuận cho hay: “Trong các 
chương trình cho vay hộ nghèo thì mô 
hình trồng nấm rơm của xã Phú Lương 
được xem là hiệu quả nhất. Nhiều hộ 
gia đình từ nghèo khó nay trong nhà 
đã có của ăn của để, xây được nhà và 
sắm nhiều vật dụng đắt tiền. Cái được 
lớn nhất là các hộ trồng nấm đã có tiền 
để đầu tư cho con cái ăn học và sắm 
sửa được các phương 
tiện máy móc để làm 
ăn. Về phía NHCSXH 
chúng tôi luôn quan 
tâm và tạo điều kiện 
thuận lợi để bà con 
tiếp cận nguồn vốn 
vay để sản xuất, góp 
phần giảm nghèo 
bền vững theo chủ 
trương của Chính 
phủ”.

Nguồn vốn ưu đãi 
của NHCSXH cũng đã 
hỗ trợ người nghèo 
phát huy được lợi thế 
sản xuất của mình. 
Nếu như ở huyện 
Phú Vang nổi trội với 
mô hình trồng nấm 
thì ở thị xã Hương Trà 
nổi lên với những mô 
hình chăn nuôi. Trong 
đó, gia đình chị Trần Thị Bé ở thôn Giáp 
Nhì, phường Hương Văn, thị xã Hương 
Trà là một điển hình.

Chị Bé tâm sự, cách đây hai năm 
gia đình chị được NHCSXH cho vay 
10 triệu đồng vốn hộ nghèo. Có vốn 
trong tay, chị mua heo nái, heo thịt 
về nuôi, đến nay heo nái đã đẻ được 
3 lứa  bán được 15 triệu đồng, tính 
tổng thu nhập từ nuôi heo, mỗi năm 
chị thu lãi hơn 30 triệu đồng. Ngoài 
chăn nuôi, chị Bé còn đầu tư trồng lạc, 
mỗi vụ cũng thu lãi hơn 10 triệu đồng. 
“Từ chỗ gia đình chạy ăn từng bữa, nợ 
nần bủa vây nhưng từ khi vay được 
vốn ngân hàng đầu tư chăn nuôi lợn 
và buôn bán nhỏ, tôi đã trả hết nợ”, chị 
Bé chia sẻ.

Giám đốc NHCSXH thị xã Hương 
Trà, Trương Công Huy cho biết: Tính 

đến nay, tổng dư nợ chương trình cho 
vay hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách khác trên địa bàn đạt trên 254 tỷ 
đồng. Nhờ có nguồn vốn vay này bà 
con nông dân không phải đi vay ngoài 
với lãi suất cao. Nhiều gia đình trả hết 
nợ cho ngân hàng sau thời gian ngắn.

CHỈ ĐẠO SÂU SÁT, BÁM CHẮC 
CƠ SỞ

Với mạng lưới hoạt động tại cơ sở 
có 9 đơn vị trực thuộc, NHCSXH tỉnh 
Thừa Thiên - Huế trong những năm 

qua đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT 
NHCSXH tỉnh và chủ động phối hợp 
với các ngành, các cấp, các tổ chức 
chính trị - xã hội để triển khai, thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành 
và địa phương.

Với sự nỗ lực của đơn vị và sự phối 
hợp tích cực của các đoàn thể nói 
chung, NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế 
đã đáp ứng kịp thời, đủ nguồn vốn 
giúp hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn 
để phát triển SXKD.

Hiện nay, chi nhánh đang triển khai 
thực hiện 16 chương trình tín dụng 
chính sách, thông qua hoạt động ủy 
thác cho vay trên 99% đối với các tổ 
chức chính trị - xã hội. Các chương 
trình tín dụng đã góp phần quan 

trọng để thực hiện mục tiêu giảm 
nghèo, tạo việc làm, đào tạo nguồn 
nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội 
của địa phương. Tổng dư nợ đến nay 
đạt 2.287 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng 
so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng dư 
nợ đạt 5,06%, với 96.116 khách hàng 
còn dư nợ, từ đầu năm đến nay đã 
thực hiện cho vay đến 16.529 lượt 
khách hàng để đầu tư SXKD và phục 
vụ đời sống.

Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, 
trong năm 2017, 
nguồn vốn ủy thác 
địa phương tăng 
đáng kể. Theo đó, 
ngân sách cấp tỉnh 
được bổ sung là 6 tỷ 
đồng, ngân sách cấp 
huyện là trên 6 tỷ 
đồng. 

Giám đốc NHCSXH 
tỉnh Thừa Thiên - 
Huế, Trương Công 
Lân cho biết, năm 
2017 đơn vị duy trì 
tỷ lệ nợ quá hạn ở 
mức dưới 0,2%; tỷ lệ 
thu lãi đạt trên 98% 
tổng số lãi tháng 
phải thu, phấn đấu 
giảm 30% lãi tồn 
đọng; tập trung 
cũng cố, nâng cao 

chất lượng hoạt động Điểm giao 
dịch xã; tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát hoạt động tại cơ sở và 
nâng cao chất lượng tín dụng nhằm 
đảm bảo ổn định, bền vững.

Có thể nói, tín dụng chính sách 
được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên - Huế thời gian qua đã tạo được 
sức bật lớn trong đời sống của bà 
con nông dân nghèo. Nguồn vốn ưu 
đãi đã thực sự giúp địa phương giảm 
được khá lớn về tỷ lệ hộ nghèo. Sang 
Xuân mới, NHCSXH tỉnh sẽ phối hợp 
chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn 
thể nhận ủy thác, chính quyền địa 
phương củng cố, nâng cao chất lượng 
tín dụng chính sách, tăng cường kiểm 
tra, giám sát để nguồn vốn vay đến 
tận tay đối tượng được thụ hưởng.

Bài và ảnh VĂN ĐỨC THỌ

Gia đình chị Ma Thị Dành ở thôn Vĩnh Lưu, xã Phú Lương, huyện Phú Vang 
vay vốn trồng nấm
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Xuân no ấm đến với muôn 
nhà ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tết Nguyên đán Mậu Tuất đã đến, 
năm nay nhiều hộ gia đình ở Bà Rịa - 
Vũng Tàu rất phấn khởi bởi từ hai bàn 
tay trắng xưa kia, nay nhiều hộ gia 
đình đã thoát nghèo, có của ăn, của để 
nhờ nguồn vốn vay chính sách.

Cũng như nhiều hộ gia đình 
dân tộc Chơ ro ở xã Bàu 
Lâm, huyện Xuyên Mộc, 

trước đây gia đình chị Lê Thị Xuân 
ở Tổ 7, ấp 1, xã Bàu Lâm nằm trong 
diện nghèo, khó khăn trong ấp. 
Đôi vợ chồng trẻ việc làm không 
ổn định phải giật gấu vá vai, lo 
chạy từng bữa nuôi 5 đứa con nheo 
nhóc. Năm 2006, gia đình chị Xuân 
được bình xét vay vốn của NHCSXH 
để phát triển kinh tế. “Có 15 triệu 
đồng, chúng tôi mua 1 con bò mẹ 
và 1 con bê. Hai vợ chồng tính 
toán, sau này bò mẹ sinh sản bán 
đi vừa có tiền trả nợ ngân hàng, 

vừa có tiền lo cho bọn trẻ đi học”, 
chị Xuân kể.

Nhưng niềm vui chưa được bao 
lâu thì bò mẹ đổ bệnh lăn ra chết, 
chị Xuân đánh “liều” đi vay lãi ngoài 
8 triệu đồng phụ thêm tiền mua 1 
con bò mẹ. Món nợ ngân hàng và 
tương lai của đám trẻ là động lực để 
chị Xuân quyết tâm vươn lên thoát 
nghèo. Chỉ hai năm sau, trả hết nợ 
cũ, chị Xuân lại vay tiếp ngân hàng 
30 triệu đồng đầu tư mở rộng đàn 
bò. 

Đón Tết trong căn nhà mới, chị 
Xuân phấn khởi khoe: “Bây giờ, gia 
đình tôi đã sửa được nhà. Ngoài 6 
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con bò mẹ, gia 
đình tôi đầu tư 
trồng thêm 2 sào 
tiêu. Tài sản lớn 
nhất mà chúng 
tôi có được là 
các con được học 
hành đàng hoàng, 
có đứa đã vào đại 
học. Tất cả đều từ 
nguồn vốn vay ưu 
đãi của NHCSXH 
đấy!. Năm nay, 
đến hạn trả nợ, 
nếu được vay tiếp 
tôi sẽ bán bò và 
vay thêm 40 triệu 
đồng để mở rộng 
sản xuất, vươn 
lên làm giàu”.

Bà Cáp Thị Gầng 
- Phó Chủ tịch 
UBND xã Bàu Lâm 
cho biết, trước 
đây đời sống bà 
con dân tộc Chơ 
ro ở đây rất khó 
khăn. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông 
nghiệp trồng cao su, tiêu, điều... Do 
chưa biết cách làm ăn, thời tiết thất 
thường nên chăn nuôi thua lỗ, tiêu, 
điều chết hàng loạt. Đề giúp bà con 
phát triển sản xuất, giảm nghèo 
bền vững ngoài nguồn vốn vay ưu 
đãi, địa phương tổ chức các lớp tập 
huấn, chuyển giao KHKT, hướng dẫn 
kỹ thuật nuôi bò, chăm sóc tiêu... 
“Đến nay, có khoảng 90% hộ vay 
đạt hiệu quả phát triển kinh tế, rất 
ít trường hợp dư nợ quá hạn. Đặc 
biệt, nhiều hộ đã mua được xe máy, 
dựng nhà, đầu tư tưới tiêu, chuồng 
trại... Bộ mặt của địa phương đã dần 
thay đổi, giảm nghèo bền vững”, bà 
Gầng nói.

Không chỉ giúp hộ nghèo thoát 
nghèo từ nguồn vốn chính sách, 
nhiều tổ viên trong Tổ tiết kiệm và 
vay vốn đã vươn lên làm giàu. Chị Lý 
Ngọc Bích ở phường 5, TP Vũng Tàu 
cho biết, cách đây 10 năm, khi học 
hết lớp 12, do hoàn cảnh gia đình 
nên chị Bích ở nhà và tham gia làm 
cán bộ đoàn phường. Nhờ được tiếp 

cận nguồn vốn vay hộ nghèo, chị 
Bích khởi nghiệp từ buôn bán thu 
mua hải sản. Sau đó, qua các tổ chức 
đoàn thể, chị Bích được vay tiếp 
chương trình tín dụng giải quyết 
việc làm. Với bản tính đảm đang, 
tháo vát, 35 tuổi, chị Bích hiện đã là 
chủ vựa hải sản có trong tay 3 tàu 
cá đánh bắt xa bờ trị giá 6 tỷ đồng. 
Ngoài thu nhập 100 triệu đồng/
tháng, chị Bích còn tạo việc làm cho 
24 lao động với mức lương 30 triệu 
đồng/tháng. Chị Bích chia sẻ: “Mình 
cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn 
nên hiểu sự vất vả của người nghèo. 
Vì vậy, mình mong muốn giúp đỡ 
được nhiều lao động, nhất là các 
thanh niên có công ông ăn việc làm 
ổn định”. 

Giám đốc NHCSXH tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Lê Văn Trương cho biết: 
Tổng nguồn vốn vay đến hết năm 
2017 đạt trên 1.900 tỷ đồng, tăng gấp 
31 lần so với thời điểm mới thành lập 
cách đây 15 năm. Tỷ lệ nợ quá hạn tại 
địa phương từ 47% năm 2003 đến 
nay đã giảm xuống còn 0,1%.

Chương trình tín dụng ưu đãi của 

NHCSXH đã giúp cho hơn 41.929 lượt 
hộ vay vốn chương trình hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo 
ở các xã nông thôn mới. Đồng vốn 
chính sách đã góp phần giúp cho 
19/45 xã đạt đủ 19/19 tiêu chí theo 
chuẩn nông thôn mới. “Từ hiệu quả 
của nguồn vốn tín dụng chính sách, 
chúng tôi mong muốn Chính phủ 
có thêm nguồn vốn vay dành cho 
chương trình tín dụng nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn và 
nhà ở xã hội để ngày càng có nhiều 
người nghèo tiếp cận vốn ưu đãi, 
vươn lên thoát nghèo bền vững”, 
Giám đốc Lê Văn Trương bày tỏ.

Có thể nói, nhịp cầu đưa vốn ưu 
đãi đã nối những bờ vui cho nhà 
nhà ở vùng đất vùng đất địa đầu 
của miền Đông Nam Bộ đầy ắp tiếng 
cười. Xuân đã về, Tết đã đến muôn 
nhà và đang mang theo bao niềm 
vui mới, làm cho người dân phần 
khởi, tươi vui hơn. Một năm mới lại 
gõ cửa, hy vọng sẽ suôn sẻ trong sản 
xuất mùa màng, cho vận may lan tỏa 
khắp muôn nhà.

Bài và ảnh THU HẰNG

Nguồn vốn chính sách đã giúp người nghèo và các đối tượng chính ở Bà Rịa - Vũng Tàu nở hoa
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Nằm tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, tỉnh Hưng Yên có vùng đất bên sông Hồng dài hơn 40km, rộng khoảng 20 nghìn héc ta 
phì nhiêu, màu mỡ. Nơi đây còn được biết đến có những cánh đồng, khu vườn trồng hoa quả, cây cảnh chuyên canh lớn, 
thu nhập cao. Đặc biệt vào dịp Xuân sang miền này luôn rộn ràng tấp nập, hút hồn du khách bởi ngập tràn sắc hoa, sắc 
quả muôn màu.

Vào dịp giáp Tết Mậu Tuất, đi dọc 
triền đê sông Hồng ngắm những 
khu vườn và những cánh đồng 

mẫu lớn ngút ngát tầm mắt, rực rỡ sắc màu 
của các loại hoa hồng, cúc, trà ly, hải đường, 
các loại quả ngọt cam, bưởi, quýt cùng cây 
cảnh quất, đào tiên, lộc vừng, ai cũng nhận 
thấy toàn cảnh đổi thay của làng quê, cánh 
đồng, cuộc sống nông dân vùng đất bên 
sông Hồng có phần “chung vai góp sức” của 
những người làm tín dụng chính sách tỉnh 
Hưng Yên.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Hưng Yên, Nguyễn 
Thị Xuân cho biết: “Trong 15 mùa Xuân qua 
đã có trên 700 nghìn lượt hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách trên toàn địa bàn tiếp 

cận được gần 2.400 tỷ đồng vốn ưu đãi của 
Nhà nước, trong đó có rất nhiều nông dân 
vùng đất bãi ở các huyện Văn Giang, Khoái 
Châu, Kim Động, Tiên Lữ và TP Hưng Yên sử 
dụng vốn vay vào phát triển sản xuất nông 
nghiệp, xây dựng những cánh đồng, khu 
vườn chuyên canh hàng hóa đạt giá trị kinh 
tế cao.

NHCSXH đã chú trọng đầu tư tập trung, 
đầu tư ưu tiên mang tính chất trọng điểm, 
phù hợp với từng xã, từng giai đoạn, từng loại 
cây, ở những khâu hộ nghèo yêu cầu, chưa 
tự làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả 
không cao. Cùng với đó, NHCSXH phối hợp 
với các ngành, đoàn thể hỗ trợ tập huấn đào 
tạo nghề chuyển giao công nghệ sản xuất 

hoa quả tiên tiến theo tiêu chuẩn Việt Gap. Vì 
vậy, sang Xuân này, sản xuất nông nghiệp ở 
các địa phương vùng đất bãi thêm nhuận sắc, 
những cánh đồng chuyên canh quy mô lớn 
phát triển hơn. Đơn cử những nông dân các 
khu vực chân đất vàn cao, có đê bối bảo vệ 
ở huyện Kim Động đã sử dụng hàng chục tỷ 
đồng vốn chính sách biến đổi thành vườn cây 
sum suê trái ngọt, thực hiện khát vọng đổi đời 
bên sông Hồng. Tại các xã vùng đất bãi của 
các huyện Khoái Châu, Văn Giang vốn có ưu 
thế trong phát triển hàng hóa, trình độ thâm 
canh cao, cùng với đó, nguồn vốn tín dụng 
ưu đãi của chương trình cho vay giải quyết 
việc làm đã tiếp sức suốt quá trình chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nhiều khu vực 

Xuân sang ngập tràn 
sắc hoa, sắc quả ở vùng ven đô
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chuyên canh, kinh tế vườn cho thu nhập 400 - 
500 đồng/ha/năm, thu lãi trên 100 triệu đồng/
ha/năm.

Về Hưng Yên dịp Xuân mới, tới thăm vùng 
đất Văn Giang nơi có tuyến đê Bắc Hưng Hải 
chạy ngang qua và có khoảng 1.300 đất bãi 
màu mỡ phù sa sông Hồng. Trước đây, diện 
tích đất canh tác ngoài bãi của 6 xã Xuân 
Quan, Công Luận, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ 
Sở của huyện chủ yếu trồng ngô, đỗ, lạc, vừng, 
sau đó nông dân 
tự phát 

c h u y ể n 
đổi sang trồng rau 
màu, cây ăn quả nhưng sản xuất 
vẫn manh mún, mỗi nhà làm một 
kiểu, hệ thống thủy lợi tưới tiêu 
và vốn liếng chưa được quan tâm 
đầu tư nên đời sống người dân 
vùng đất bãi còn thấp; khả năng 
tiêu thụ, cạnh tranh của sản phẩm 
không cao. Để khai thác tiềm năng lợi 
thế vùng đất bãi, Huyện ủy Văn Giang đã 

ra Nghị quyết về đẩy mạnh chuyển đổi cây 
trồng trên đất nông nghiệp cùng với nhiều 
chính sách đầu tư hỗ trợ, trong đó nguồn vốn 
tín dụng chính sách cùng giúp tạo năng lực 
mới thúc đẩy kinh tế vùng đất bên sông Hồng 
phát triển.

Từ ấy, vùng đất bãi Văn Giang bừng thức, 
hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp 
hiệu quả cao, gấp nhiều lần trồng ngô đỗ, đến 
mùa xuân này thu nhập bình quân đạt 180 

triệu đồng/ha/năm, góp phần nâng thu 
nhập bình quân đầu người toàn 

huyện đạt 50 triệu đồng/
năm.

Cứ mỗi độ Xuân về 
Tết đến, mỗi ngày, 
các nhà vườn hộ 
nông dân nơi đây 
thu hái, xuất bán 
khắp thị trường 

trong nước, quốc 
tế nhiều tấn quả 

tươi ngon và các loại 
hoa, cây 

cảnh 

lung linh sắc đẹp.
Vùng đất bãi Văn Giang ngày nay có tên gọi 

mới  “miền quê trăm hoa, vạn quả”, bởi Văn 
Giang không chỉ là nơi sản xuất, cung cấp hoa 
quả, cây cảnh lớn nhất châu thổ sông Hồng, 
mà còn là quê hương của những người dân 
biết cách sử dụng vốn vay ưu đãi của Nhà 
nước với áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa đạt hiệu quả cao. Đó là 
anh Nguyễn Văn Thiện ở xã Liên Nghĩa nhờ 50 
triệu đồng vốn chính sách đã thâm canh tươi 
tốt 2500m2 vườn cam đường canh, bưởi da 
xanh ruột hồng. Hay nhà anh Nguyễn Thành 
Công, xã Xuân Quan vay vốn NHCSXH đầu tư 
chuyển đổi cây trồng gắn với thị trường, xây 
dựng khu nhà lưới trồng hàng chục loại hoa 
lan, hoa ly, hoa thược dược. “Có được cơ sở 
sản xuất hoa theo công nghệ cao và đời sống 
khấm khá hơn trước là có công chỉ dẫn, giúp 
đỡ của các anh, chị cán bộ ngân hàng tạo điều 
kiện thuận lợi cho gia đình vay vốn ưu đãi kịp 
thời đó”, anh Công vui vẻ nói:

Để kinh tế vùng đất bãi phát triển bền vững, 
tỉnh Hưng Yên vừa thông qua Nghị quyết về 
phát triển nông nghiệp theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, hướng 
đến 2030, trong đó đề ra một số nhiệm vụ 
giải pháp: Đẩy mạnh tái cơ cấu, khuyến 
khích đầu tư xây dựng vùng sản xuất hàng 
hóa, trọng điểm; tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà 

nước, chuyển giao tiến bộ KHKT trong sản 
xuất cho nông dân, dựng xây miền quê bên 
sông Hồng no đủ, tươi vui.

Bài và ảnh ĐÔNG DƯ - TRẦN VIỆT
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Vài chục triệu đồng giờ không còn là số tiền quá lớn đối với nhiều người, nhưng với những hộ thiếu vốn để sản xuất thì 
đó vẫn là số tiền đáng mơ ước mà nếu không có, rất nhiều gia đình đã không thể thoát nghèo hoặc có điều kiện lo cho 
con ăn học thành nghề. Bởi thế, khi nói đến nguồn vốn vay từ NHCSXH, không ít người đã dành những tình cảm thật đặc 
biệt. Ghi nhận của chúng tôi tại tỉnh Thái Nguyên.

Đến thăm gia đình chị 
Nguyễn Thị Nghiêm ở xóm 
Tân Sơn, xã Cúc Đường, 

huyện Võ Nhai vào một ngày cuối 
năm, chúng tôi không khỏi ấn tượng 
trước đàn dê 29 con béo tốt của gia 
đình. Chị Nghiêm nói vui: “Đó chính 
là tài sản đáng giá nhất và cũng sẽ là 
nguồn thu nhập chính của vợ chồng 
chị trong những năm tới - chị Nghiêm 
chia sẻ - Từ năm 2018, gia đình tôi 
chính thức thoát nghèo. Mặc dù một 
số hỗ trợ của Nhà nước sẽ không còn 
nhưng tôi vẫn thấy vui, bởi đây sẽ là 
một trong những động lực để mỗi 
thành viên trong gia đình có ý thức 

phấn đấu nhiều hơn và cũng sẽ cảm 
thấy tự tin hơn trong cuộc sống”.

Được biết, gia đình chị Nghiêm nằm 
trong danh sách hộ nghèo đã khá 
nhiều năm, nguyên nhân chính là do 
ruộng vườn ít, con cái lại trong tuổi 
ăn tuổi học. Thêm vào đó, chồng chị 
lại mắc bệnh nặng. Chị bảo, rất may 
là có nguồn vốn của NHCSXH, nếu 
không tôi cũng chẳng biết xoay sở ra 
sao. Lần vay 30 triệu đồng gần đây 
nhất là hồi đầu năm 2016, vợ chồng 
tôi đã dành một phần để chăm sóc 
4 sào chè và mua 17 con dê về nuôi. 
Giờ đàn dê đã lên 29 con và hiện mỗi 
lứa chè cũng cho thu nhập khoảng 2 

triệu đồng, mỗi năm thu được 6 - 7 
lứa. Hai con của chị giờ cũng đã tự lo 
được cuộc sống. Chỉ tay về phái sau 
ngôi nhà còn khá đơn sơ, chị Nghiêm 
bảo: “Vợ chồng tôi vừa thuê máy múc 
gạt bớt phần ta luy phía trên quả đồi 
nằm sát ngôi nhà nên giờ không còn 
phải lo vào mùa mưa nhà sẽ bị sập và 
cũng để một vài năm tới, khi có điều 
kiện, sẽ sửa sang lại căn nhà”.

Tuy chưa được công nhận thoát 
nghèo như gia đình chị Nghiêm 
nhưng đối với vợ chồng anh Nguyễn 
Mạnh Toán ở xóm Vo, xã Tân Thành, 
huyện Phú Bình thì nguồn vốn từ 
NHCSXH cũng đã và đang đã góp 
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phần giúp gia đình anh chị vơi đi rất 
nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc 
biệt là trong việc nuôi dạy hai con 
học đại học. Anh Toán chia sẻ: “Không 
chỉ được vay 50 triệu đồng để phát 
triển kinh tế, gia đình tôi còn được 
vay vốn HSSV để nuôi hai con học đại 
học. Cháu lớn tôi vay 45 triệu đồng, 
đã ra trường hồi tháng 6/2017. Cháu 
thứ hai hiện là sinh viên năm thứ 2 
Đại học Y Dược Thái Bình, mỗi năm 
cũng được vay vốn HSSV 11 triệu 
đồng. Nếu năm nay, cháu lớn tìm 
được việc làm, gia đình tôi sẽ thoát 
nghèo. Tôi luôn biết ơn nguồn vốn từ 
NHCSXH. Nếu không có, vợ chồng tôi 
đã không thể có điều kiện để đầu tư 
phát triển kinh tế gia đình cũng như 
lo cho các cháu 
học đại học và 
như thế, chẳng 
biết đến khi nào 
mới thoát được 
nghèo”.

Trước khi chia 
tay, anh Toán đã 
“khoe” với chúng 
tôi: “Ngoài số 
tiền đã trả cho 
NHCSXH để lo 
cho cháu lớn ăn 
học (trả trước 
hạn), trong năm 
2017, vợ chồng 
tôi còn mua 
thêm được một 
chiếc xe máy. Tết 
này, cả nhà đã có 
thể cùng nhau 
đi thăm anh em, 
bạn bè”.

Còn rất nhiều gia đình đã và đang 
thoát nghèo từ nguồn vốn vay của 
NHCSXH. Thế mới thấy nguồn vốn đối 
với hộ nghèo có ý nghĩa lớn lao biết 
nhường nào. Nói như ông Hoàng Văn 
Hòa - Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh, 
huyện Định Hóa: Nếu không có nguồn 
vốn vay từ NHCSXH thì phần lớn người 
dân như Tân Thịnh - xã 135, nơi mà có 
tới 50% hộ nghèo, cận nghèo sẽ không 
thể có điều kiện để đầu tư để phát 
triển kinh tế; nhiều hộ cũng không thể 
lo cho con học lên cao đẳng, đại học. 
Nguồn vốn này đã và đang góp phần 

quan trọng giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo 
mỗi năm của xã khoảng 3%. Được biết, 
hiện, tổng nguồn vốn mà người dân 
xã Tân Thịnh vay tại NHCSXH huyện là 
trên 16 tỷ đồng.

Còn theo Phó Giám đốc NHCSXH 
tỉnh Thái Nguyên, Lê Văn Hồng: Tính 
đến hết năm 2017, dư nợ trung bình 
của mỗi hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 
đã là 38 triệu đồng (mức được vay 
tối đa là 50 triệu đồng/hộ), cao hơn 
bình quân chung hồi cuối năm 2016 
là 8 triệu đồng/hộ. Với mức vay này, 
người vay đã có điều kiện thuận lợi 
hơn để đầu tư “ra tấm ra món”. Không 
chỉ mức vay được nâng lên mà sự phối 
hợp giữa NHCSXH với các hội, đoàn 
thể nhận ủy thác cũng ngày càng 
hiệu quả trong việc định hướng, hỗ 

trợ hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng 
mục đích. Đặc biệt, sau hơn 2 năm 
thực hiện việc đưa Chủ tịch UBND cấp 
xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH 
cấp huyện theo tinh thần chỉ đạo của 
Chính phủ cũng đã giúp việc bình 
xét, xác nhận đối tượng được vay vốn 
chính xác, kịp thời hơn. Qua đó hiệu 
quả nguồn vốn vay ngày càng được 
nâng cao. Điều này phần nào được 
thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn luôn 
duy trì ở mức thấp, hiện chỉ chiếm 
0,04% trên tổng dư nợ (giảm 0,02% so 
với năm 2016).

Tính đến cuối năm 2017, trong 
tổng dư nợ cho vay 3.023 tỷ đồng 
mà NHCSXH tỉnh đang quản lý (tăng 
11,6% so với năm 2016) thì chương 
trình cho vay hộ nghèo chiếm 34%, 
với 26,3 ngàn khách hàng còn dư nợ; 
chương trình cho vay hộ cận nghèo 
chiếm 19%, với 14,5 ngàn khách hàng; 
hộ mới thoát nghèo chiếm 5,6%, với 
trên 5,1 ngàn hộ vay; nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn chiếm gần 
10%, với gần 27 ngàn hộ vay; HSSV có 
hoàn cảnh khó khăn chiếm 5,6%, với 
hơn 7.000 lượt hộ vay.

Có thể thấy, hiệu quả từ nguồn vốn 
vay của NHCSXH đã và đang mang lại 
rất nhiều hiệu quả thiết thực đối với 
người vay, đặc biệt là hộ nghèo, hộ 

cận nghèo cũng 
như toàn xã hội. 
Qua đó, góp 
phần quan trọng 
giúp giảm tỷ lệ 
hộ nghèo hằng 
năm của tỉnh 
khoảng 2%, từ đó 
củng cố hơn lòng 
tin của người dân 
với cấp ủy, chính 
quyền các cấp. 
Tuy nhiên, hiện 
toàn tỉnh vẫn còn 
9% hộ nghèo, 
tương ứng với 
gần 29 ngàn hộ. 
Đây vẫn là con số 
không nhỏ nên 
vẫn rất cần sự 
quan tâm, hỗ trợ 
của Đảng, Nhà 
nước thông qua 

các cơ chế, chính sách cũng như sự 
chung tay góp sức của các hội, đoàn 
thể, cộng đồng xã hội, song trên hết 
vẫn phải là ý thức vươn lên thoát 
nghèo của chính mỗi hộ dân. 

Một mùa Xuân mới lại về với bao 
điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước. 
Hy vọng rằng, trong một tương lai 
không xa, những hộ nghèo của tỉnh 
Thái Nguyên sẽ có cuộc sống ổn định 
như bao hộ dân khác, để mỗi khi Xuân 
về Tết đến, nhà nhà đều có chung tâm 
trạng náo nức đón chào.

Bài và ảnh THU HẰNG 

Gia đình anh Phan Văn Phong ở xóm Quyết Tiến, xã Tân Kim, huyện Phú Bình vay vốn 
đầu tư nuôi gia cầm
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Nguồn vốn nhỏ vun góp giấc mơ lớn
Hòa Bình những ngày đầu Xuân năm mới. Đất trời nhuộm trong màu tím bạc của thời khắc giao mùa. Những cơn mưa 

phùn lắc rắc chưa đủ bật xanh những chồi non đang ngủ. Song trong lòng nhiều người dân bừng lên những niềm vui khi 
thu hái những thành quả cuối cùng của vụ mùa bội thu... xuôi chợ cho kịp vụ Tết. Màu vàng, đỏ của hoa trái thưa dần trong 
các vườn đồi cũng là lúc mùa Xuân chạm gần hơn với niềm hy vọng về một tương lai mới của người nghèo, đối tượng 
chính sách đã và đang được vun góp bởi dòng vốn tín dụng chính sách xã hội được NHCSXH tỉnh Hòa Bình triển khai thực 
hiện trong suốt 15 mùa Xuân qua.

Vay 30 triệu đồng từ NHCSXH, sau 4 năm ông Bùi văn Chềnh ở xã Nam Phong đã thu hoạch 
được hơn 100 triệu đồng từ vườn cam

Gieo niềm tin vào những ước mơ
“Nếu nói về nghèo ở xóm này trước 

đây chẳng có ai nghèo hơn chị ấy”, cán 
bộ tín dụng phụ trách xã chỉ cho tôi chị 
Phan Thị Hải - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 
và vay vốn số 1 xóm Nam Hải, xã Nam 
Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình). 
Đã bước sang cái tuổi lục tuần, nhưng 
đôi mắt sáng và đôi chân thoăn thoắt 
đủ để thấy công việc trong gia đình 
vẫn dựa trên vai chị. Nhớ lại cái Tết năm 
1992 khi con lớn vào đại học, chị ngẹn 
lời “28 Tết mà trong nhà hết không còn 
bát gạo, không còn đồng nào trong túi. 
Chưa kể một đống nợ nan chồng chất 
vay nặng lãi nuôi con ăn học”. Ngày ấy, 
chị đã có 1700m2 vườn nhà và 2ha đồi, 
nhưng chẳng có vốn, nên đất có mà 
vẫn nghèo. Thế rồi Ngân hàng Phục 
vụ người nghèo ra đời rồi tiếp nối là 
NHCSXH thành lập. Chị cũng chẳng 
nhớ mình đã vay bao nhiêu vòng vốn 
của NHCSXH từ lúc 2 triệu, 5 triệu, 10 
triệu và nay là 47 triệu đồng bao gồm 
cả vốn vay từ chương trình hộ gia đình 
sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn và 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn. Từ những đồng vốn nhỏ nhoi ban 
đầu, anh chị đầu tư vun từng gốc mía. 
“Cũng may thời điểm đó giá mía cao” 
nên càng trồng, càng có lãi. Nguồn vốn 
vay tăng dần cùng nguồn thu tích lũy 
giúp anh chị gieo màu xanh lên 2ha đất 
đồi. Năm 2009, gia định chị Hải chính 
thức bước qua ngưỡng cửa hộ nghèo. 
Xong phải đến năm 2011 gia đình chị 
chấm dứt cảnh chen chúc trong căn 
nhà chát vách đất dựng từ ngày 2 vợ 
chồng mới cưới. Rồi anh chị cùng các 
con chuyển đổi mô hình trồng mía sang 
trồng cam. 2ha cam năm nay bước vào 
vụ thu hoạch đầu tiên đã bội thu không 

chỉ giúp anh chị thở phào với nỗi lo trả 
nợ ngân hàng, bù đắp chi phí công sức 
cả nhà đã dồn cả vào 4 năm này mà có 
thêm khoản thu nhập kha khá cả trăm 
triệu đồng.

Hơn 15 năm có mặt trên mảnh đất 
Nam Phong này, cũng là chừng ấy thời 
gian dòng vốn tín dụng chính sách 
xã hội của NHCSXH cùng người dân 
chuyển đổi cơ bản diện tích cấy lúa sang 
trồng mía, đất vườn đồi sang trồng cam, 
quýt, bưởi đỏ, bưởi Diễn, nhãn mang lại 
giá trị kinh tế cao, bình quân thu nhập 
từ 150 - 200 triệu đồng/ha trồng mía 
và thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng/ha 
trồng cam. Chỉ tính riêng 6 năm qua, 
nguồn vốn tín dụng đã hỗ trợ trên 700 
lượt hộ vay vốn với số tiền 54 tỷ đồng 
mở rộng  góp phần đưa thu nhập bình 
quân xã đạt 29 triệu đồng/người. Tỷ lệ 
lao động có việc làm thường xuyên đạt 
99%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 

95%; 78% hộ đạt gia đình văn hoá; trên 
90% người dân dùng nước sạch hợp vệ 
sinh. Những con số này góp phần đưa 
xã Nam Phong cán đích nông thôn mới 
giữa năm 2017 trong khi xã có 3/10 
xóm thuộc vùng 135.

“Từ việc vun trồng vài ba gốc cam 
ban đầu bằng nguồn vốn vay NHCSXH, 
nhiều người dù không biết chữ vẫn 
có thể đổi đời cùng cùng công cuộc 
chuyển giao kỹ thuật theo kiểu “cầm 
tay chỉ việc” từ chính quyền địa phương 
và cộng đồng” CCB Phan Xuân Phương, 
người dân tộc Mường ở thị trấn Cao 
Phong kể về hành trình phát triển cây 
cam trên mảnh đất này. Câu chuyện, 
những triệu phú rồi tỷ phú bước vào 
giấc mơ có thực trong đời chỉ bằng vài 
triệu đồng vốn vay nhỏ nhoi từ NHCSXH 
không chỉ có trong những vườn cam 
Cao Phong mà đang lan rộng khắp địa 
bàn tỉnh Hòa Bình cùng đôi bàn tay 
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và sự cần mẫn dám nghĩ dám làm của 
người nghèo và đối tượng chính sách...

 Lan tỏa động lực phát triển kinh tế
Nguồn vốn NHCSXH đã đi đến 100% 

xã trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các khu 
vực vùng sâu, vùng xa đời sống người 
dân còn khó khăn, kinh tế thiếu lực đẩy. 
Như với huyện Kim Bôi - huyện miền 
núi, phần cuối của vùng Tây Bắc (Việt 
Nam), ngoài ưu thế phát triển du lịch từ 
nguồn suối nước khoáng nóng, Kim Bôi 
là vùng đất khó sinh sống. Cũng bởi thế 
mà người Mường có câu: “Yêu nhau cho 
thịt cho xôi/Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, 
Hạ Bì”.

Song cùng với những con đường 
mới mở nối nhịp dòng chảy kinh tế, 
những mầm mống kinh tế hàng hóa 
cũng đang được gây lên từ nguồn vốn 
tín dụng chính sách kết hợp với định 
hướng phát triển địa phương. Sự hữu 
hạn về diện tích, sự kém màu mỡ của 
đất khiến người dân nếu chỉ trông chờ 
vào cây lúa cuộc sống vô cùng khó 
khăn, đã được hóa giải từ năm 2010 với 
việc cấp ủy Đảng đã ra Nghị quyết về 
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực 
hiện mô hình 2 màu, 1 lúa và sự hỗ trợ 
vốn từ NHCSXH.

Ví như gia đình anh Bùi Văn Tài ở xóm 
Báy, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi. Vay 15 
triệu đồng từ nguồn vốn cho vay hộ gia 
đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 
đầu tư nuôi trâu, đến nay, anh đã tích lũy 
được 3 con trâu sau khi bán đi hai con trả 
nợ ngân hàng và phục vụ tiêu dùng. Còn 
với chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết ở xóm 
Báy, xã  Sào Báy, cả chục năm trước chị đã 
là khách hàng của NHCSXH. Nguồn vốn 
đa dạng của NHCSXH đã giúp chị có cơ 
hội xoay chuyển từ vay chương trình giải 
quyết việc làm, nay là 50 triệu đồng vay 
theo chương trình tín dụng hộ gia đình 
sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 
để khai hoang 4ha vườn đồi. Mùa nào 
thức ấy, màu xanh của dưa, màu vàng 
của đu đủ, mít thái bí đỏ, keo tràm đã 
giúp chị mội năm thu nhập ròng khoảng 
150 triệu lo cho cuộc sống gia đình cũng 
như cô con gái đang theo học ở Học viện 
Y học cổ truyền Hà Nội năm cuối.

Những mô hình sản xuất hàng hóa 
tập trung cũng đang được xây dựng 
cùng với những ấp ủ làm kinh tế lớn của 

người dân địa phương. Ông Nguyễn 
Thái Học - Giám đốc HTX sản xuất dịch 
vụ và nông nghiệp Hạ Bì, vốn là một 
ông chủ làm xây dựng. Nhưng ước mơ 
trồng rau sạch, cung cấp thực phẩm 
sạch cho người dân đã khiến ông dành 
một thời gian lớn cho công việc này với 
việc thành lập HTX. Hơn 3 năm phát 
triển từ tháng 8/2014 đến cuối năm 
2017, HTX đã đạt sản lượng 800 tấn ớt 
và dưa chuột trong năm 2017. Không 
chỉ tạo việc làm cho 34 thành viên, HTX 
thu hút 110 lao động địa phương, mỗi 
năm đạt bình quân lợi nhuận 100 triệu 
đồng. Tương lai của HTX đang mở ra với 
hướng phát triển lấy HTX là vùng lõi để 
phát triển hơn nữa cả về diện tích cũng 
như quy mô, hướng tới liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị sản phẩm.

“Qua 15 năm hoạt động, tín dụng 
chính sách thông qua NHCSXH đã 
khẳng định vai trò quan trọng của mình 
trong tiến trình phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững và xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
vươn lên cải thiện cuộc sống, xóa đói, 
giảm nghèo, thực hiện công bằng trong 
xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo 
giữa các vùng, miền”, Bí thư Tỉnh ủy Bùi 
Văn Tỉnh nhấn mạnh. Từ 2 chương trình 
tín dụng ban đầu, đến nay chi nhánh 
đang tổ chức cho vay 15 chương trình 
tín dụng với tổng dư nợ đạt 2.660 tỷ 
đồng, quy mô tín dụng tăng 13 lần so 
với năm 2003, với 106.126 hộ đang có 
quan hệ vay vốn, dư nợ tín dụng chính 
sách chiếm 15,2% tổng dư nợ các ngân 
hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Nhìn lại 
hành trình 15 năm, doanh số cho vay 
5.933 tỷ đồng  với 426.103 lượt hộ góp 
phần giúp cho trên 90 ngàn lượt hộ 
thoát khỏi ngưỡng cửa đói nghèo theo 
từng giai đoạn điều tra (tỷ lệ hộ nghèo 
giảm bình quân 3%/năm); tạo việc làm 
mới cho trên 73 ngàn lao động; hỗ trợ 
hộ nghèo xây dựng 19 ngàn căn nhà; 
xây dựng được 90 ngàn công trình cung 
cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn; gần 1.000 lao động được 
vay vốn đi XKLĐ; 35 ngàn HSSV có hoàn 
cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 

8.000 hộ đồng bào DTTS được vay vốn 
để SXKD... Dù còn nhiều hộ gia đình tuy 
chưa thoát khỏi khó khăn về kinh tế 
song nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đã có cơ 
hội làm chủ cuộc sống của mình, thay 
đổi tập quán làm ăn, thay đổi ý thức 
trách nhiệm với cộng đồng.

Tận dụng lợi thế đã tạo dựng trong 
những năm qua với 210 Điểm giao dịch 
xă, với chất lượng giao dịch và phục vụ 
như tại trụ sở ngân hàng trong giao 
đoạn từ nay đến năm 2020, chi nhánh 
sẽ tiếp tục gia tăng hiệu quả hoạt động 
của 2.872 Tổ tiết kiệm và vay vốn - mắt 
xích quan trọng nhất trong kênh dẫn 
vốn của NHCSXH. NHCSXH tỉnh Hòa 
Bình cũng đã đặt mục tiêu mới cho giai 
đoạn 2017 - 2020 với việc trở thành 
một ngân hàng có cơ sở vật chất ổn 
định, tiên tiến, có công nghệ hiện đại 
theo kịp bước phát triển chung của hệ 
thống NHCSXH, phù hợp với quá trình 
phát triển của tỉnh Hoà Bình. Bên cạnh 
những mục tiêu cơ bản như hệ thống 
chi nhánh đặt mục tiêu cho riêng mình 
khá cao với nguồn vốn huy động tại địa 
phương tăng trưởng trên 20%/năm; 
nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa 
phương tăng trên 10 tỷ đồng/năm. Đến 
năm 2020 NHCSXH tỉnh có dư nợ trên 
3.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì 
dưới mức 0,5% tổng dư nợ.

Để vươn tới mục tiêu này, Giám đốc 
NHCSXH tỉnh Hòa Bình, Vũ Đình Đoài, 
cho biết sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn 
vốn của Trung ương, tìm biện pháp khơi 
tăng nguồn vốn tại địa phương tham gia 
vào nguồn vốn hoạt động của NHCSXH 
nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách trên 
địa bàn. Đồng thời tăng cường công 
tác phối hợp giữa các Sở, ngành, chính 
quyền địa phương với NHCSXH trong 
việc triển khai thực hiện các chương 
trình tín dụng chính sách, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện để nguồn vốn không chỉ 
đến với 100% đối tượng chính sách có 
nhu cầu mà trở thành một đòn bẩy hữu 
hiệu trong việc thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 
như hành trình hơn 15 năm qua.

Bài và ảnh NGỌC KHÁNH



103

Trăn trở với giảm nghèo bền vững                          
Phú Thọ là tỉnh miền núi với 34 dân tộc và dân số hơn 1,3 triệu người, trong đó dân số miền núi gần 

962.000 người (chiếm 74% dân số toàn tỉnh), riêng dân tộc thiểu số gần 213 nghìn người. Hành trình 
giảm nghèo tại địa phương vì thế đã có thêm trợ lực của dòng vốn chính sách, đặc biệt là từ NHCSXH 
tỉnh Phú Thọ trong nhiều năm qua. Trăn trở hơn là mục tiêu thoát nghèo bền vững với sinh kế lâu bền. 
Bởi vốn chỉ là động lực giúp người dân mạnh dạn tìm sinh kế “neo đậu”, nhưng nếu không có những trợ 
lực từ chính quyền cũng như doanh nghiệp, công cuộc phát triển kinh tế sẽ vẫn dậm chân tại chỗ khi 
đầu ra luôn là bức rào chắn khó vượt.

KHI ĐƯỜNG ĐI HỮU HẠN
Ghi dấu không chỉ với người dân 

trong nước mà cả quốc tế với một 
điểm đến 3 di sản văn hóa thế giới 
cùng cả một bề dày văn hoá cội 
nguồn dân tộc. Song ở miền đất 
rừng cọ đồi chè này, con đường 
phát triển kinh tế chẳng thơ mộng 
như những lời ca trong điệu hát cổ, 
cũng chẳng phải mảnh đất mà các 
nhà đầu tư “chen chân” đến như 
mỗi dịp giỗ Tổ.

Cũng bởi vùng đất trung du 
này, khí hậu và thổ nhưỡng không 
thích ứng với điều kiện phát triển 
cây công nghiệp. Nhiều xã bói 

không ra bóng dáng một doanh 
nghiệp, nên cơ cấu kinh tế vẫn 
đeo đẳng hai chữ “thuần nông”.

Hiệu quả trồng lúa không đủ vượt 
qua nỗi nhọc nhằn, nên chăn nuôi 
luôn được lãnh đạo các tổ chức hội 
khuyến khích người dân lựa chọn 
làm điểm tựa bước qua nghèo khó. 
Đáp lại câu hỏi của phóng viên với hộ 
nghèo, sao không vay vốn buôn bán 
nhanh thu lời, Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Thượng Long tâm sự, đã là người 
nghèo thì thiếu thông tin mọi bề, nên 
những khoản thu lắt nhắt nếu có họ 
sẽ nghĩ ngay đến việc thoả mãn nhu 
cầu, nên chuyện tích luỹ là rất khó 

khăn. Trong khi đó, với việc khuyến 
khích hộ nghèo chăn nuôi với khoản 
vay 30 triệu đồng của NHCSXH cùng 
chút tích luỹ hay hỗ trợ của người 
thân, họ có thể bắt đầu với việc chăn 
nuôi trâu, bò sinh sản, hay chăn nuôi 
lợn. Sau một chu kỳ vay vốn 3 - 5 năm 
họ cũng có một khoản tích luỹ kha 
khá sau khi đã trả nợ NHCSXH như có 
2 - 3 con trâu, bò, hay đàn lợn...

Và cùng với các chương trình vay 
vốn chính sách mang tính hỗ trợ liên 
kết như cho vay hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, trải qua các chu kỳ 
người dân sẽ cơ bản thoát khỏi đói 
nghèo. Ví dụ như hộ chị Đinh Thị Thuỷ 

Mô hình chăn nuôi gà thịt, gà đẻ trứng của gia đình anh Ngọc Văn Tỵ
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ở xóm Móc, xã Thượng Long, huyện 
Yên Lập. Khởi đầu việc chăn nuôi lợn 
từ nguồn vốn vay hộ nghèo 11 triệu 
đồng năm 2007, đến năm 2010 chị 
đã bước qua ngưỡng hộ nghèo. Song 
con đường thoát nghèo bền vững 
vẫn không dễ dàng gì nếu không có 
“cứu cánh” từ nguồn vốn cho vay hộ 
cận nghèo năm cuối 2013. Với 25 triệu 
đồng vay mới, chị đã mở rộng mô 
hình chăn nuôi lợn nái. Quy mô chăn 
nuôi thêm một lần nữa được tiếp sức 
với việc chị tiếp tục được vay vốn cho 
vay hộ cận nghèo thêm một chu kỳ 
năm 2016. Ngay trong năm 2016, chị 
đã xuất chuồng được 10 tấn thịt. Hiện 
trong chuồng đang có 15 con lợn nái 
và 300 con lợn thịt. Không chỉ kinh tế 
mỗi ngày thêm vững, nguồn tài chính 
ổn định cùng nguồn vốn vay hỗ trợ 
HSSV từ NHCSXH đã chắp cánh cho 
cậu con trai đầu của chị vào Đại học 
Nông nghiệp từ năm 2015.

Với gia đình anh Ngọc Văn Tỵ ở 
thôn Đình, xã Thượng Long, dòng 
vốn chính sách đã giúp anh xoá đi 
căn nhà tranh dột nát vào năm 2008. 
Anh bảo, có an cư mới lập nghiệp, 
ngôi nhà nhỏ mới ấm áp đã giúp anh 
thêm tự tin và sức mạnh lên kế hoạch 
phát triển kinh tế cho riêng mình. 
Vay vốn mua máy xay xát, ngoài tiền 
công thu được, anh có thêm cám thừa 
nuôi gà. Đàn gà cứ ngày một lớn dần 
cùng nguồn thu nhập tích luỹ. Đặc 
biệt với việc được vay 40 triệu đồng 
từ NHCSXH dành cho các hộ dân ở 
vùng khó khăn năm 2013 anh đã mở 
rộng chăn nuôi, xây dựng khu nuôi 
riêng biệt với 2.000 con gà trong đó 
có 500 con gà đẻ. Anh khoe khoản 
đầu tư chuồng trại mới và mua thêm 
lò ấp trứng cũng gần 200 triệu đồng, 
và phần lớn là anh vay các ngân hàng 
khác. Song hiện tại với anh, những 
khoản vay phải trả không là vấn đề 
khi nguồn thu từ việc chăn nuôi gà 
khá ổn định.

SINH KẾ DÀI HẠN VẪN LÀ MỘT 
THÁCH THỨC

Những tương lai tươi sáng của các 
hộ dân như thế đã được NHCSXH 
tỉnh Phú Thọ vun đắp và nhân rộng 
suốt hành trình phát triển của đơn vị. 
Toàn tỉnh có 276/277 Điểm giao dịch 

tại các xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 
99,6%). Hoạt động giao dịch tại xã 
có sự tham gia giám sát của tổ chức 
hội, đoàn thể, Ban giảm nghèo xã, 
phường nên công tác cho vay, thu nợ, 
thu lãi tại xã đạt hiệu quả cao. Tính 
đến nay, tổng dư nợ của 12 chương 
trình tín dụng ưu đãi là 3.680 tỷ đồng 
với 140 ngàn khách hàng còn dư nợ, 
dư nợ bình quân là 27 triệu đồng/
khách hàng. 

Nhìn lại hành trình trước đó 
càng thấy những nỗ lực của cán bộ 
NHCSXH đã thẩm thấu vào đời sống, 
góp phần tích cực vào phát triển kinh 
tế tỉnh. Dòng vốn chính sách đã góp 
phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh 
xuống còn 9,89% năm 2014 (giảm 
2,63%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra 
trước một năm).

Theo tiêu chí mới, đầu năm 2016, 
tỉnh còn 41.050 hộ nghèo chiếm 
tỷ lệ 10,51% và tổng hộ cận nghèo 
là 31,377 hộ, chiếm 8,2%. Giám đốc 
NHCSXH tỉnh Phú Thọ, Trương Việt 
Phương cho biết để có thể hỗ trợ 
các hộ có điều kiện phát triển kinh 
tế, ngay từ đầu năm 2017 NHCSXH 
tỉnh và Phòng giao dịch các huyện 
đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch, chủ 
động báo cáo UBND, Ban đại diện 
HĐQT các cấp để triển khai thực 
hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 
2017, gắn kế hoạch tín dụng ưu đãi 
với kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương, nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn trong công tác kế hoạch 
hóa tín dụng. Những tháng đầu năm 
2017 các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng 
trong công tác tham mưu và được 
địa phương chuyển vốn ngân sách 
sang NHCSXH để cho vay.

“NHCSXH đã tập trung mọi nguồn 
lực, điều hành linh hoạt, đẩy nhanh 
tiến độ giải ngân các chương trình 
theo kế hoạch khi có nguồn vốn 
Trung ương chuyển về, kể cả nguồn 
vốn thu hồi nợ và nguồn vốn huy 
động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết 
kiệm và vay vốn, không để tồn đọng 
lãng phí vốn. Thực hiện định mức 
quỹ an toàn chi trả theo quy định 
của NHCSXH”, Giám đốc NHCSXH 
tỉnh Phú Thọ cho biết. Đồng thời chỉ 

đạo toàn diện các mặt hoạt động 
NHCSXH, chú trọng nâng cao chất 
lượng hoạt động tín dụng, hoạt 
động Tổ giao dịch lưu động, tăng 
cường hoạt động ủy nhiệm của Tổ 
tiết kiệm và vay vốn, hoạt động ủy 
thác của các tổ chức chính trị - xã 
hội. Chi nhánh cũng tăng cường 
thực hiện kế hoạch đào tạo tập huấn 
nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ 
NHCSXH, cán bộ tổ chức hội, đoàn 
thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết 
kiệm và vay vốn, cán bộ làm công 
tác giảm nghèo ở cơ sở nắm vững 
chế độ chính sách quy trình nghiệp 
vụ để thực hiện tốt công tác tín 
dụng chính sách. Công tác thông tin 
báo cáo được tăng cường, theo dõi 
nắm bắt kịp thời các diễn biến trong 
quá trình triển khai thực hiện nhiệm 
vụ để có biện pháp tăng cường công 
tác chỉ đạo.

Tuy nhiên, để có thể rút ngắn thời 
gian giảm nghèo bền vững, xây 
dựng nông thôn mới, nguồn vốn 
của NHCSXH mới chỉ là bàn đạp giúp 
người dân phát triến kinh tế. Câu 
chuyện quy hoạch, định hướng sản 
xuất đặc biệt là tìm đầu ra cho sản 
phẩm cần có sự vào cuộc của các 
cấp chính quyền địa phương. Thực 
tế khảo sát tại một số địa bàn trong 
tỉnh Phú Thọ như huyện Cẩm Khê và 
Yên Lập cho thấy, chăn nuôi hiện vẫn 
là sinh kế được nhiều người dân lựa 
chọn phát triển kinh tế. Ngay cả khi 
giá lợn giảm như thời gian vừa qua, 
nhiều người dân vẫn ngóng chờ một 
ngày giá lên để tiếp tục chăn nuôi, 
khi đất đai và nguồn thu từ trồng lúa 
trồng màu hữu hạn.

Vai trò của chính quyền các cấp 
vì thế không chỉ là định hướng cho 
người dân phát triển sản xuất mà cần 
có những khuyến cáo kịp thời cho 
người dân từ quy mô chăn nuôi đến 
vấn đề thị trường. Nhất là ở những 
nơi mà doanh nghiệp chưa đặt chân 
tới, chính quyền cần thực hiện tốt vai 
trò kết nối người dân với thị trường 
bằng việc hỗ trợ liên kết nông dân - 
doanh nghiệp cũng như các mô hình 
kinh tế hợp tác để đưa người nông 
dân tiến gần vào các chuỗi giá trị.

Bài và ảnh THANH LƯƠNG
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Đến mùa Xuân Mậu Tuất là trọn 
vẹn 15 năm, NHCSXH tỉnh Sơn La tổ 
chức được hệ thống Điểm giao dịch 
trải khắp toàn địa bàn xuống tận các 
xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
nghèo và các đối tượng chính sách 
hoạt tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn 
ưu đãi của Nhà nước. Mọi hoạt động 
giao dịch giữa ngân hàng với khách 
hàng diễn ra sôi nổi như ngày hội ngay 
tại trụ sở UBND xã được đồng bào các 
dân tộc từ cao nguyên Mộc Châu - Bắc 
Yên đến vùng xa biên thùy Pa Háng - 
Nà Cà tích cực tham gia.

Vào một buổi sáng đầu năm 
mới, khi hoa ban nở trắng núi 
rừng Tây Bắc, chúng tôi đến 

Điểm giao dịch xã Nặm Păm thuộc 
huyện vùng cao Mường La cách nhà 
máy thủy điện Sơn La chừng 2 giải 
chim bay, chứng kiến cảnh hàng trăm 
người đổ về khu hội trường lớn của 
UBND xã để cùng tham dự ngày hội 
giao dịch tín dụng chính sách. Cũng 
như các lễ hội truyền thống của địa 
phương cầu mong mưa thuận gió 
hòa, lễ hội đua thuyền trong lòng hồ 
thủy điện. Ngày hội giao dịch tín dụng 
chính sách nơi đây có nhiều hoạt 
động thiết thực, phong phú, mở đầu 
bằng giọng nói trong trẻo của cô Tổ 
trưởng Tổ giao dịch xã thuộc NHCSXH 
huyện giới thiệu, phổ biến về các 
chính sách, các chương trình tín dụng 
ưu đãi của Nhà nước, quy định, thủ 
tục của NHCSXH dự kiến triển khai 
trong năm 2018 đối với huyện 30a và 
các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 
và sự bàn luận, trao đổi kinh nghiệm 
vận động hướng dẫn bà con vay vốn 
ưu đãi, trả nợ vốn vay của. Tiếp đó, Tổ 
giao dịch thực hiện mở sổ sách, phát 
tiền vay trực tiếp cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, trực tiếp thu nợ từ người 
vay, thu lãi do các tổ trưởng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn nhận ủy thác nộp 
cho ngân hàng tại Điểm giao dịch xã.

Ông Lò Văn Hòa, dân tộc Thái 
vốn là chủ hộ nghèo nhất, nhà bản 
Hốc xã Nặm Păm nhờ đồng vốn ưu 
đãi nuôi được trâu, bò sinh sản và 
cải tạo đất thành vườn cây ăn quả 

Gia đình ông Lò Văn Hòa ở bản Hốc, xã Nặm Păm, 
huyện Mường La vay vốn nuôi bò hiệu quả

bưởi, cam, chanh leo. Dần dà qua 
thời gian do làm tốt việc chăm sóc, 
phòng bệnh nên vườn cây xanh 
tốt, trâu bò béo khỏe, sinh sản đều 
đều. Cuối năm vừa rồi gia đình ông 
Hòa hết nghèo khó, trả đủ nợ, lãi 
cho ngân hàng, vẫn còn dư dật tiền 
nong để ăn Tết xong đầu tư mở rộng 
vườn tược, phát triển đàn gia súc.

Xuôi về Mộc Châu, đúng ngày giao 
dịch ở xã biên giới Tân Lập. Tổ giao 
dịch xã của NHCSXH huyện Mộc 
Châu đã chuẩn bị đầy đủ chu đáo 
sổ sách, máy tính xách tay, máy in, 
máy đếm tiền, camera, công cụ hỗ 
trợ bảo vệ để phục vụ nhanh gọn an 
toàn cho phiên giao dịch đầu Xuân.

Ông Vàng A Thào - Chủ tịch UBND 
xã Tân Lập cho biết: “Từ khi NHCSXH 
huyện lập Điểm giao dịch tại xã, đồng 
bào DTTS ở các thôn, 
bản trong xã được 
tiếp cận thuận lợi tới 
nguồn vốn ưu đãi đầu 
tư kịp thời vào việc 
chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, phát triển chăn 
nuôi đại gia súc, khai 
thác mặt nước lòng 
hồ để nuôi lồng, cá bè. 
Cũng nhờ hệ thống 
Điểm giao dịch xã, 
nguồn vốn tín dụng 
ưu đãi và số lượt hộ 
vay nguồn vốn này của 
xã đều tăng, thực sự làm “bà đỡ” cho 
vùng miền núi dân tộc đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng nông thôn mới và chấm 
dứt tình trạng chặt phá rừng bừa bãi”.

Có thể nói rằng, việc duy trì hoạt 
động giao dịch tín dụng chính sách 
ở Điểm giao dịch xã của tỉnh Sơn La 
trong 15 mùa Xuân qua đã góp phần 
đắc lực phục vụ chương trình giảm 
nghèo bền vững, xây dựng nông thôn 
mới trên vùng miền núi dân tộc, mặt 
khác còn tạo điều kiện cho NHCSXH 
huy động nguồn lực tài chính, tạo 
lập được nguồn vốn lớn, đẩy mạnh 
công tác huy động tiền gửi tiết kiệm.

Chia sẻ với chúng tôi, Giám đốc 
NHCSXH huyện Vân Hồ, Phạm Việt 
Hải cho biết: “Lợi thế của dịch vụ huy 

động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao 
dịch xã là mạng lưới rộng, gần cơ 
sở để tuyên truyền, vận động các tổ 
chức, cá nhân tham gia. Vì vậy, việc 
huy động tiết kiệm theo hình thức 
này là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2018 của NHCSXH 
huyện Vân Hồ triển khai thực hiện”.

Ông Hải dẫn chứng cụ thể NHCSXH 
huyện Vân Hồ luôn duy trì hoạt động 
giao dịch tín dụng ở Điểm giao dịch xã, 
bất kể thời tiết nắng mưa thất thường 
hay ngày nghỉ lễ, cuối tuần. Mọi quy 
định chính sách liên quan đến tín 
dụng chính sách đều được thông báo, 
thông tin công khai, chi tiết, đầy đủ, 
mọi nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước 
đều được chuyển tải nhanh chóng 
kịp thời đến đúng đối tượng thụ 
hưởng. Bà con các xã vùng cao được 

mùa, được giá, nô nức gửi tiền tiết 
kiệm ngày ngay tại phiên giao dịch”.

Phải khẳng định rằng, hoạt động 
giao dịch tại xã của NHCSXH tỉnh Sơn 
La nói riêng, cả nước nói chung đã 
trở thành ngày hội giao dịch tín dụng 
chính sách, có ý nghĩa, nội dung thiết 
thực, sâu sắc trong việc giảm nghèo 
bền vững, làm giàu chính đáng. Ngày 
hội giao dịch tín dụng chính sách vừa 
làm cầu nối vốn nhanh chóng vững 
chắc đến mọi nẻo đường, tới mọi người 
dân để đầu tư phát triển sản xuất, 
nâng cao cuộc sống, vừa là nơi thu hút 
sự quan tâm của các cấp ngành, các 
tầng lớp nhân dân chung sức chung 
lòng xây dựng quê hương mạnh giàu.

Bài và ảnh DƯ XUÂN
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ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HỘI TỤ SỨC MẠNH
Giữa tháng đầu tiên của năm 2018, Đại hội Đại biểu Công đoàn NHCSXH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra trong 

bầu không khí tràn đầy hứng khởi sau những thành quả thực thi 15 năm tín dụng chính sách đã được Đảng và Chính phủ 
ghi nhận cùng những kết quả hoạt động xuất sắc của hệ thống trong năm 2017. 227 đại biểu đại diện cho hơn 9.500 đoàn 
viên công đoàn trong toàn hệ thống về dự Đại hội.

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc 
khẳng định trong thành tích đáng tự hào 15 năm qua NHCSXH có sự đóng góp không nhỏ của 

cán bộ, viên chức và người lao động

Dấu ấn một nhiệm kỳ
Là nhiệm kỳ đầu tiên Công đoàn 

NHCSXH được nâng cấp thành công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, song 
Công đoàn NHCSXH hội tụ những 
người lao động thành một khối 
thống nhất, đoàn kết và nhiệt huyết 
“khắc phục khó khăn, phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 
trị của đơn vị, từng bước nâng cao 
hoạt động của NHCSXH, thực sự là 
công cụ thực hiện có hiệu quả chính 
sách tín dụng của Chính phủ để hỗ 
trợ giảm nghèo nhanh và bền vững 
trong nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN, góp phần quan trọng 
thực hiện chương trình mục tiêu 
Quốc gia giảm nghèo bền vững”, 
như lời Thống đốc viết trong thư 
chúc mừng cùng lẵng hoa gửi tặng 
tới các đoàn viên công đoàn nhân 
dịp Đại hội.

Nhìn lại hành trình của đoàn viên 
Công đoàn NHCSXH trong nhiệm kỳ 
2013 - 2018 cũng như dặm dài thực 
thi tín dụng chính sách xã hội dù 
cách mạng công nghệ 4.0 đã hiện 
hữu ngày càng sâu rộng trong đời 
sống, thì với các cán bộ NHCSXH, 
chuyện trèo đèo lội suối cả ngày 
trời len lỏi vào từng bản làng, từng 
nếp xa xa mờ sau những đỉnh núi, 
hay biển đảo chẳng biết đến ngày 
thứ Bảy, Chủ nhật, làm việc dưới ánh 
đèn dầu, hay đèn pin vẫn là chuyện 
không hiếm. Chưa kể những khi 
thiên tai ập đến bão lũ, mưa bão, 
dù là ngày nghỉ, cán bộ tín dụng 
cũng phải lên đường để cùng chính 
quyền đánh giá mức độ thiệt hại, từ 
đó có những chính sách phù hợp 
giúp hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách vượt qua khó khăn, ổn 
định cuộc sống, góp phần bảo đảm 

ổn định an sinh xã hội.
Cũng chính cái đặc thù khó khăn 

ấy, mà nhiều nơi trợ lực vốn duy 
nhất cho người dân phát triển sản 
xuất trông chờ cả vào NHCSXH. Và 
cũng thấu hiểu những khó khăn 
vất vả ấy, công tác tuyên truyền, 
giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
đoàn viên công đoàn đã được các 
cấp Công đoàn NHCSXH xác định 
là công việc trọng tâm xuyên suốt. 
Bởi chỉ có sự thấm nhuần về chủ 
trương đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng 
việc hun đúc phẩm chất đạo đức lối 
sống,và làm cho để mỗi đoàn viên 
công đoàn mới có thể tiếp thêm sức 
mạnh vươn lên vượt qua khó khăn 
thách thức của công việc phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Công đoàn NHCSXH, 
Đoàn Văn Khải cho biết thêm trong 
nhiệm kỳ 2013 - 2018 Ban Chấp 

hành Công đoàn NHCSXH đã phối 
hợp với chuyên môn tham gia xây 
dựng và giám sát việc thực hiện và 
cải thiện các chế độ, chính sách có 
liên quan trực tiếp đến người lao 
động nâng cao thu nhập của cán 
bộ, góp phần nâng cao sự gắn bó, 
niềm tin của cán bộ đối với NHCSXH 
đồng thời tạo cơ hội để người lao 
động được phát huy năng lực, tạo cơ 
hội thăng tiến trong công việc cho 
người lao động. Công đoàn cũng 
đã triển khai thực hiện Quy chế xây 
dựng, quản lý và sử dụng Quỹ tình 
nghĩa, Quỹ an sinh xã hội. Trong 
nhiệm kỳ, đoàn viên công đoàn tích 
cực đóng vào Quỹ tình nghĩa với số 
tiền trên 7 tỷ đồng, cũng từ nguồn 
Quỹ này Công đoàn các cấp trong 
hệ thống NHCSXH đã hỗ trợ, giúp 
đỡ các cán bộ, đoàn viên không 
may bị bệnh hiểm nghèo, bị tai 
nạn bất ngờ, bị ảnh hưởng nặng do 



108 Xuân Mậu Tuất - 2018 
thiên tai, bị từ trần được 1.196 lượt 
cán bộ, gia đình. Hàng năm, cán 
bộ đến tuổi nghỉ chế độ đều được 
Công đoàn trích từ nguồn Quỹ tình 
nghĩa NHCSXH để tặng quà cho cán 
bộ, tuy số tiền không lớn nhưng là 
nguồn động viên rất lớn đối với cán 
bộ đến tuổi nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, các Công đoàn 
NHCSXH đã phối hợp với cấp ủy, cơ 
quan chuyên môn tích cực vận động 
cán bộ, viên chức và người lao động 
trong hệ thống tham gia đóng góp 
ủng hộ, hỗ trợ để thực hiện công tác 
an sinh xã hội. Từ nguồn đóng góp 
này, 172 ngôi nhà đã được xây nên 
tặng hộ nghèo và xây nhà tình nghĩa 
cho gia đình chính sách; xây 15 cây 
cầu và 20 trường, lớp học; ủng hộ 
đồng bào bị thiên tai bão lũ, tặng 
chăn ấm cho đồng bào vùng biên 
biên giới và tặng quà Tết cho người 
nghèo. Công tác đền ơn đáp nghĩa, 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh 
hùng, tặng quà gia đình Thương 
binh liệt sỹ nhân ngày Thương 
binh liệt sỹ hàng năm, ủng hộ xây 
dựng các công trình vì biển đảo quê 
hương, bò giống giúp người nghèo 
biên giới, chung tay xây dựng nông 
thôn cũng được NHCSXH tổ chức 
thực hiện tốt. 

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ 
LĐTB-XH, Trung tâm tin tức VTV24 - 
Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện 
Chương trình “Cặp lá yêu thương”, 
giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn trong cả nước. Cùng 
với việc thực hiện tốt vai trò cầu nối 
quản lý và chuyển nhanh chóng, kịp 
thời 18,3 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ 
của các nhà hảo tâm đến với 2.500 
Lá chưa lành tại 55 tỉnh, thành phố, 
Công đoàn NHCSXH đã phát động 
đoàn viên Công đoàn trong hệ 
thống nhận hỗ trợ 700 Lá chưa lành 
trong thời gian 5 năm, từ năm 2016 
đến năm 2020. Hưởng ứng cuộc vận 
động này, trong hai năm 2016 và 
2017, đoàn viên Công đoàn NHCSXH 
đã nhận hỗ trợ kinh phí định kỳ cho 
595 Lá chưa lành với tổng số tiền là 
trên 3,5 tỷ đồng.

Nhiều phong trào thi đua và các 
hoạt động Công đoàn được tổ chức 

thường xuyên, góp phần nâng cao 
đời sống văn hóa, tinh thần và xây 
dựng môi trường công tác lành 
mạnh, thân thiện. Các phong trào thi 
đua “Lao động giỏi, lao động sáng 
tạo”, phong trào phụ nữ “Giỏi việc 
ngân hàng, đảm việc nhà” đã phát 
huy cao độ tinh thần trách nhiệm, 
tự lực tự cường, sẵn sàng vượt qua 
mọi khó khăn, thử thách nhằm 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao và có sức lan tỏa mạnh mẽ, là 
một trong những đòn bẩy tích cực, 
khích lệ cán bộ, viên chức và người 
lao động hăng say làm việc tích cực, 
hiệu quả, góp phần cùng toàn đơn 
vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị được qua các năm; đóng 
góp công sức vào thành tích chung 
của toàn hệ thống. Qua các phong 
trào thi đua, đã có rất nhiều tấm 
gương điển hình tiên tiến, lao động 
tích cực, hiệu quả, liêm khiết, đi đầu 
trong các hoạt động khắp các đơn 
vị trong toàn hệ thống.

Tiếp sức thực thi chính sách
Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy 

viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương 
Quyết Thắng thêm một lần khẳng 
định trong thành tích đáng tự hào 
15 năm qua NHCSXH có sự đóng 
góp không nhỏ của cán bộ, viên 
chức và người lao động

NHCSXH - những người mang 
đầy tâm huyết, trách nhiệm, tận 
tụy phục vụ người nghèo và các 
đối tượng chính sách. Bên cạnh 
những thành công của hoạt động 
chuyên môn, công tác xã hội từ 
thiện, giúp đỡ cộng đồng cũng 
luôn được Công đoàn NHCSXH 
quan tâm và đã có nhiều hoạt 
động thiết thực, mang ý nghĩa xã 
hội, nhân văn cao cả.

Những nỗ lực ấy góp phần vào 
bước chuyển mạnh mẽ mang tính 
đột phá của NHCSXH trong 5 năm 
qua. Trong 5 năm (2013 - 2018), 
tổng doanh số cho vay đạt 233 
nghìn tỷ đồng với gần 11 triệu lượt 
người nghèo, đối tượng chính sách 
được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng 
đã góp phần giúp trên 2 triệu hộ 
vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, 
tạo việc làm cho trên 849 ngàn lao 

động, hơn 582 ngàn lượt HSSV có 
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn 
học tập; xây dựng gần 6 triệu công 
trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường ở nông thôn, trên 17 ngàn 
căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ 
vùng ĐBSCL, gần 73 ngàn căn nhà 
cho hộ nghèo và các hộ gia đình 
chính sách; trên 15 ngàn lao động 
thuộc gia đình chính sách được vay 
vốn đi xuất khẩu lao động có thời 
hạn ở nước ngoài... Chất lượng tín 
dụng không ngừng được củng cố, 
nâng cao; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ 
khoanh giảm từ 1,24% (đầu nhiệm 
kỳ năm 2013) xuống còn 0,80% 
(cuối năm 2017).

Bước sang giai đoạn phát triển 
mới của NHCSXH, đặt ra cho công 
tác Công đoàn NHCSXH nhiệm kỳ 
2018 - 2023 rất nhiều nhiệm vụ 
quan trọng mà trọng tâm là: Tiếp 
tục đổi mới nội dung, phương pháp 
hoạt động của các cấp Công đoàn 
trong toàn hệ thống. Chăm lo, đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả 
hoạt động của đội ngũ cán bộ Công 
đoàn. Hoạt động Công đoàn tập 
trung hướng về cơ sở. Thực hiện tốt 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm 
chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của cán bộ, viên 
chức và người lao động. Đẩy mạnh 
các phong trào thi đua yêu nước, 
xây dựng tổ chức Công đoàn và đội 
ngũ cán bộ, viên chức và người lao 
động phát triển mạnh về số lượng 
và chất lượng. Đề cao giá trị đạo đức 
nghề nghiệp; xây dựng hình ảnh cán 
bộ NHCSXH có đạo đức tốt, nghiệp 
vụ giỏi; đủ sức, đủ tài tham gia vào 
quá trình xây dựng NHCSXH phát 
triển bền vững, đảm bảo thực hiện 
tốt tín dụng chính sách xã hội, hoàn 
thành mục tiêu phát triển NHCSXH 
đến năm 2020. Tích cực tham gia 
xây dựng Đảng, chính quyền trong 
sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Công đoàn NHCSXH, Đoàn 
Văn Khải cho biết, trong nhiệm kỳ 
mới, sẽ kiện toàn công tác cán bộ tại 
các cấp Công đoàn, đặc biệt là cán 
bộ chuyên trách, hướng dẫn các cấp 
Công đoàn tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong hoạt động Công đoàn. Ban 
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chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn 
các cấp sẽ hoàn thiện quy chế làm 
việc, phân công nhiệm vụ đôn đốc 
các ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp 
hành rõ người,rõ việc, bám sát nhiệm 
vụ chính trị của ngành, Nghị quyết 
của Đảng ủy các cấp, của Công đoàn 
cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV Công đoàn NHCSXH, tùy theo 
tình hìnhthực tế, thời gian, cụ thể hóa 
bằng chương trình hành động, kế 
hoạch công tác, lựa chọn một số vấn 
đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo có 
kết quả tốt nhất.

Công đoàn cũng sẽ tranh thủ sự 
chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam, Đảng ủy NHCSXHTW, 
Ban Lãnh đạo NHCSXH trong việc 
thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn 
NHCSXH; sự chỉ đạo của các cấp ủy 
Đảng, phối hợp với Lãnh đạo chuyên 
môn tại các đơn vị để quan tâm, chỉ 
đạo và tạo điều kiện cho công đoàn 
hoạt động có hiệu quả; tăng cường 
hoạt động của UBKT tại các cấp 
công đoàn và kiểm tra việc thực hiện 
Quy chế dân chủ cơ sở, việc thực 
hiện chính sách đối với đoàn viên và 

người lao động tại các đơn vị.
Đồng thời đẩy mạnh các phong 

trào thi đua, làm tốt công tác sơ kết, 
tổng kết các phong trào thi đua, 
tuyên dương gương người tốt, việc 
tốt của Ngành trên Website NHCSXH, 
Website Công đoàn Ngân hàng Việt 
Nam và các phương tiện thông tin 
đại chúng trong và ngoài Ngành.

Với truyền thống 15 năm xây dựng 
và phát triển NHCSXH, Nghị quyết 
Đại hội IV Công đoàn NHCSXH trong 
những ngày đầu Xuân mới 2018 tiếp 
tục mang tinh thần đoàn kết, đổi 
mới và trí tuệ cũng như kêu gọi ý chí 
quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn 
viên lao động trong toàn hệ thống 
thực hiện thắng lợi Chiến lược phát 
triển NHCSXH đến năm 2020; tạo thế 
và lực mới để Công đoàn NHCSXH 
ngày càng lớn mạnh, góp phần xây 
dựng NHCSXH phát triển ổn định, 
bền vững, triển khai có hiệu quả tín 
dụng chính sách xã hội, góp phần 
thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia về giảm nghèo bền vững, 
bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới; phát triển kinh tế 
- xã hội đất nước trong thời kỳ hội 
nhập quốc tế sâu rộng.

PV

Với những dấu ấn nổi bật, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống NHCSXH vinh 
dự đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Nhất nhân dịp tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, 
13 tập thể và 15 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen; được HĐQT, Ban điều hành NHCSXH ghi nhận có những đóng góp 
nổi bật vào quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống; đồng thời 
được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt 
Nam tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho 
các tập thể và cá nhân, như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 
Cờ cho 06 tập thể, tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 24 cá nhân ; 61 cá 
nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương 
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, Công đoàn Ngân hàng Việt 
Nam tặng Cờ, Bằng khen cho 68 tập thể và 387 cá nhân, 1.218 tập thể 
và 8.194 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, NHCSXH chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH 
nhiệm kỳ 2018 - 2023
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THÁNG BẢY THẮP LỬA TRI ÂN
   
Năm 2017, kỷ niệm tròn 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Thế hệ hôm nay nghiêng mình tri ân công lao 

to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, các thương binh đã cống hiến tuổi thanh xuân, không tiếc máu xương vì 
độc lập dân tộc, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công. Hòa cùng tình 
cảm thiêng liêng ấy, toàn hệ thống NHCSXH thực hiện nhiều hoạt động thiết thực - chung một lời tri ân.

Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 70 
năm ngày Thương binh liệt sỹ

T rong dịp kỷ niệm 70 năm 
ngày Thương binh l iệt sỹ,  
xuyên qua những miền 

cát trắng, gió Lào của dải đất lửa 
miền Trung, Đoàn công tác Tri 
ân - Thiện nguyện do Ủy viên Bộ 
Chính trị  -  Phó Thủ tướng Vương 
Đình Huệ dẫn đầu cùng Bí thư 
Đảng ủy NHCSXH Trung ương, 
Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc 
Dương Quyết Thắng và đoàn viên 
Công đoàn NHCSXH đã có chuyến 
hành trình đến với các “địa chỉ 

đỏ” để tri  ân các Anh hùng liệt sỹ 
và trao quà cho các Mẹ Việt Nam 
Anh hùng.

Về với Quảng Trị  để tỏ lòng 
thành kính, tưởng nhớ các Anh 
hùng liệt sỹ đã hy sinh trong chiến 
dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành 
cổ Quảng Trị  năm 1972, Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ cùng Ban 
Lãnh đạo NHCSXH, Lãnh đạo tỉnh 
Quảng Trị  và các Sở, ban ngành 
địa phương trang trọng tổ chức 
Đại lễ cầu siêu, Lễ thả hoa đăng 

và thăm hỏi,  tặng quà tri  ân 62 
Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh.

Tiếp tục hành trình, Đoàn công 
tác của NHCSXH ra với miền 
“chang chang cồn cát nắng trưa” 
Quảng Bình và dâng hương, dâng 
hoa tưởng niệm tại tại  khu mộ 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở khu 
vực Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã 
Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. 
Trời ở Vũng Chùa trời rộng xanh 
ngắt,  từng con sóng nhỏ yên bình 
nhè nhẹ đuổi nhau vào bờ, nắng 
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chiều hè tháng Bảy tỏa rạng lên 
khu mộ vị tướng huyền thoại. 
Trước anh linh Người,  Đoàn đã 
thắp nén hương với tất cả lòng 
tôn kính.

Điểm đến tiếp theo trong hành 
trình tri  ân là Di tích l ịch sử Ngã 
Ba Đồng Lộc của tỉnh Hà Tĩnh. 
Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi 
đây là một yết hầu quan trọng 
nhất trên con đường Trường 
Sơn huyền thoại,  mạch máu 
giao thông nối l iền hậu phương 
lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn 
miền Nam. Sau khi dâng hoa, 
dâng hương tại Khu di tích Ngã 

Ba Đồng Lộc, Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ, Tổng Giám đốc 
NHCSXH Dương Quyết Thắng 
cùng các thành viên trong Đoàn 
công tác và Lãnh đạo tỉnh Hà 
Tĩnh đã đến thăm hỏi,  trao quà, 
tặng Sổ tiết k iệm tri  ân đối với 82 
Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh.

Tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ đã đến thăm hỏi, 
trao quà, tặng Sổ tiết k iệm tri 
ân đối với 132 Mẹ Việt Nam Anh 
hùng của tỉnh.

Cùng với việc thực hiện các 
chính sách ưu đãi của Đảng và 
Nhà nước đối với người nghèo và 

Tri ân sự hy sinh lớn lao cho Tổ quốc của các 
Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Quảng Trị

các đối tượng chính sách, đoàn 
viên Công đoàn trong hệ thống 
NHCSXH trong thời gian qua đã 
tích cực tham gia các phong trào 
“Đền ơn đáp nghĩa”,  “ Toàn dân 
chăm sóc các gia đình thương 
binh l iệt sỹ và người có công với 
cách mạng” với nhiều hoạt động 
cụ thể, thiết thực, như: Xây nhà 
tình nghĩa,  lập Quỹ Đền ơn đáp 
nghĩa,  tặng Sổ tiết k iệm tình 
nghĩa,  phụng dưỡng các Mẹ Việt 
Nam Anh hùng, ổn định đời sống 
thương binh, bệnh binh nặng, 
chăm sóc bố mẹ liệt sỹ già yếu cô 
đơn, con l iệt sỹ.

Thả vòng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ 
trên dòng sông Thạch Hãn
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Đoàn công tác kính dâng những nén tâm 
hương trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn công tác tặng quà cho 
các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Hà Tĩnh

Tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, 
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và 
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi và tặng 
Sổ tiết kiệm tri ân 132 Mẹ Việt Nam Anh hùng
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Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Lãnh 
đạo UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) 
thăm hỏi Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân Cơ Lâu Nâm và Arất Blư

Công đoàn cơ sở Hội sở chính NHCSXH tặng 
quà cho các thương binh, gia đình liệt sỹ 
trên địa bàn xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng 
(Bắc Giang)

Công đoàn  cơ sở  NHCSXH tỉnh Thái Bình thăm hỏi 
và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị 
Tý, 95 tuổi ở xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư
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Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Thuận 
thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng 
Nguyễn Thị Sử

Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Sơn La thăm hỏi, 
tặng quà gia đình liệt sỹ Lường Văn Phong

Công đoàn cơ sở Hội sở chính và Sở giao dịch 
NHCSXH tặng quà cho các gia đình chính 
sách trên địa bàn phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai (Hà Nội)
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Vượt qua cung đường cao 
tốc Hà Nội - Lào Cai êm như 
ru, chúng tôi tiếp tục hành 

trình vượt đèo Ô Quy Hồ - một trong 
tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc để đến 
với mảnh đất Lai Châu. Con đường 
đèo cao nhất và dài nhất Việt Nam 
hun hút, lẩn khuất trong những vách 
núi, thoắt ẩn thoắt hiện cùng với 
bản làng xa xa lẫn trong mây trắng 
khắc vào Lai Châu một bức tranh 
thủy mặc tuyệt đẹp. Nhưng phía 
sau cái cảm giác bồng bềnh như 
cõi thần tiên ấy, càng đi sâu vào các 
bản làng xa lắc, chúng tôi cảm nhận 
rõ hơn một Lai Châu khó khăn vất 
vả nhất nước, đặc biệt là đồng bào 
DTTS ở các huyện, xã vùng cao khó 
khăn. Hành trình trao quà Tết của 
đoàn cán bộ Công đoàn NHCSXH vì 
thế càng thêm ý nghĩa trao gửi yêu 

thương cho những người dân không 
đủ điều kiện đón Tết.

10 giờ sáng, tại Hội trường xã Tá 
Bạ, huyện Mường Tè (Lai Châu), Phó 
Chủ tịch UBND xã, Lỳ Ló Hừ điểm lại 
danh sách các gia đình được nhận 
quà Tết. Cũng chỉ mới được 2/3 số 
người. Chẳng phải vì họ trễ nải mà 
vì đường xá quá xa và hiểm trở. Như 
Bản Là Pê II, để tới trung tâm xã cũng 
70km và người dân phải đi nhờ qua 
đường xã Ka Lăng. Ở xã nghèo nhất 
của huyện nghèo nhất tỉnh và của 
tỉnh nghèo nhất nước, thu nhập bình 
quân đầu người của Tá Bạ vẻn vẹn 
4,2 triệu đồng/năm. Đấy là cộng cả 
tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 
mỗi hộ dân bình quân nhận được 10 
triệu đồng/năm cùng với rất nhiều 
hỗ trợ từ Đề án “Phát triển kinh tế 
- xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La 

Hủ, Cống, Cờ Lao” của Chính phủ đã 
triển khai được 3 năm trên địa bàn 
cũng như các chương trình tín dụng 
chính sách xã hội triển khai 15 năm 
qua trên mảnh đất này.

Xã chỉ có 1.500 dân với 391 hộ với 
80% là người La Hủ, còn lại là người 
Hà Nhì. Phó Chủ tịch xã, Lỳ Ló Hừ tâm 
tư, những nỗ lực của chính quyền 
các cấp và NHCSXH dù đã giúp giảm 
hơn 5% hộ nghèo trong năm 2017, 
song đến nay xã vẫn còn 80,25% 
người nghèo. Thiếu đói lúc giáp hạt 
dăm ba tháng vào mùa mưa không 
phải là chuyện bất thường với người 
dân nơi đây. Chính bởi vậy, 300.000 
đồng tiền mặt cùng với chăn ấm đối 
với nhiều người rất nhỏ nhoi, song 
với người dân nơi đây là một món 
quà Tết lớn.

Và, để có mặt trong buổi trao Tết 

Hành trình về
những miền yêu thương

Tại tỉnh Cao Bằng, NHCSXH trao tặng quà Tết cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng,
cán bộ lão thành cách  mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa 
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này đúng giờ, nhiều người dân như 
chị Chu Mò Xó, 38 tuổi ở bản Là Pê 
II đã phải đi bộ cả ngày hôm trước. 
Nhà có dăm xào ruộng, nuôi 4 đứa 
con, hỏi có đủ ăn hay không chị bảo 
đủ, song hỏi có bị thiếu đói không, 
chị lại bảo có. Ngay cả khi mùa gặt 
vừa qua, bây giờ cũng còn có nhà 
trong bản chị không có gì ăn. Thế 
nên, chị cũng như những người dân 
trong xã mừng lắm khi cầm trên tay 
món quà của Tết của NHCSXH. Chiếc 
chăn đẹp và ấm áp như thế này, chị 
chưa bao giờ dám nghĩ tới vì đó là 
một món tiền không nhỏ với gia 
đình chị. Phần tiền NHCSXH trao 
tặng, chị tính sẽ mua thêm gạo, thịt 
cho ngày Tết thêm no ấm.

Xuân tới cũng hứa hẹn ấm áp hơn 
khi đợt tới chị được NHCSXH giải 
ngân thêm một chu kỳ vốn 25 triệu 
đồng. Mua thêm 1 con trâu để có 
đủ cặp trâu nái, phần còn lại cùng 
tiền tích lũy nuôi lợn, bán trâu của 
lần vay trước, chị sẽ cất căn nhà 
mới thay cho căn nhà gỗ ọp ẹp chỉ 
đủ che mưa, còn thừa chỗ cho gió 
quẩn hiện tại.

Trao 270 suất quà Tết cho người 
dân xã Tá Bạ, xã Tà Tổng của huyện 
Mường Tè, cũng như Chung Trải 
của huyện Nậm Nhùn, điều mà 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc 
NHCSXH tỉnh Lai Châu, Hoàng Minh 
Tế mong muốn là bà con tu chí phát 
triển kinh tế, từ những hỗ trợ của 
Nhà nước đặc biệt là từ nguồn vốn 
tín dụng chính sách để gia tăng thu 
nhập, tạo sinh kế vươn lên thoát 
nghèo bền vững, sánh vai cùng bà 
con các vùng thuận lợi hơn. Phó 
Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, 
Trần Đức Hiển cho biết, hơn 15 năm 
đồng hành cùng người nghèo và 
các đối tượng chính sách phát triển 
kinh tế, tín dụng chính sách đã góp 
phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 
hơn 80% xuống còn 48%.

Những hành trình trao gửi yêu 
thương, giúp những hộ nghèo 
không đủ điều kiện đón Tết như 
thế được Công đoàn các cấp từ 
Trung ương đến cơ sở trong hệ 
thống NHCSXH đồng loạt triển khai 
thường xuyên. Sát vai cùng người 

nghèo hơn 15 năm qua, hơn ai 
hết NHCSXH hiểu được những khó 
khăn, vất vả của hộ nghèo, những 
thiếu thốn cần hỗ trợ để từ đó, mỗi 
năm, mỗi thời điểm và tùy từng địa 
phương lại chọn ra những món quà 
có ý nghĩa nhất để trao tặng vừa 
là hỗ trợ vật chất, vừa là sưởi ấm 
tinh thần vươn lên thoát nghèo của 
người dân.

Còn nhớ những đợt thiên tai gây 
thiệt hại mất mát cho đồng bào 
nơi “khúc ruột” miền Trung nghèo 
khó trong năm 2017, Bí thư Đảng 
ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT 
- Tổng Giám đốc Dương Quyết 
Thắng đã phát động và kêu gọi 
toàn thể CBVCLĐ trong toàn hệ 
thống NHCSXH tham gia ủng hộ 
đồng bào. Và những chuyến hàng 
cùng các Đoàn công tác trực tiếp 
xuống các địa phương với tổng giá 
trị gần 3 tỷ đồng đã được trao đến 
tay những người dân ở các tỉnh 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - 
Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa..., góp 
phần động viên tinh thần, giúp họ 
vượt qua mọi khó khăn.

Và, ngay trong những ngày cận 
kề Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 
này, dù bận trăm nghìn công việc,  
nhưng Tổng Giám đốc không quản 
ngày nghỉ lên đường cùng Công 
đoàn NHCSXH trực tiếp tham gia 
chương trình tặng quà Tết cho các 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão 
thành cách mạng, cán bộ tiền khởi 
nghĩa cùng hộ nghèo trên địa bàn 
các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và 
Bạc Liêu.

Không chỉ mang Xuân sớm đến 
với người nghèo và đối tượng chính 
sách cả nước, Tổng Giám đốc Dương 
Quyết Thắng đã cùng với Lãnh đạo 
các địa phương ấp ủ những kỳ 
vọng mới trong việc triển khai các 
chương trình tín dụng chính sách 
xã hội. Như tại Cao Bằng, Ủy viên 
BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Lại 
Xuân Môn nhấn mạnh những kết 
quả kinh tế - xã hội đáng khả quan 
năm 2017 như tốc độ tăng tổng sản 
phẩm trên địa bàn đạt 7,02%, vượt 
kế hoạch đề ra; thêm 5 xã được 

công nhận nông thôn mới, tỷ lệ hộ 
nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 
38,6% năm 2016 xuống còn 34,7% 
cuối năm 2017... có phần đóng 
góp quan trọng của tín dụng chính 
sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Tín 
dụng chính sách xã hội của Chính 
phủ được NHCSXH triển khai thực 
hiện hiệu quả, đã kịp thời hỗ trợ 
các nhu cầu thiết yếu của người 
dân ổn định đời sống sinh hoạt, 
nhất là hộ nghèo tại các vùng nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 
biệt khó khăn. Riêng trong 3 năm 
qua, trong điều kiện của một tỉnh 
miền núi, biên giới còn rất nhiều 
khó khăn nhưng Cao Bằng đã triển 
khai thực hiện tốt Chỉ thị 40, quan 
tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất 
và nguồn vốn ủy thác địa phương 
chuyển sang cho vay các chương 
trình tín dụng chính sách, qua đó 
đã giúp cho hơn 520 ngàn hộ được 
vay vốn ưu đãi. Chất lượng tín dụng 
tốt, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 
0,18% tổng dư nợ, điều đó nói lên 
hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách sử dụng vốn vay hiệu quả.

Những cái “bắt tay” thân tình giữa 
Tổng Giám đốc và Lãnh đạo các tỉnh 
trong dịp này tại Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Bạc Liêu cùng gắn kết trước đó 
trong những chương trình tín dụng 
đặc thù cho vùng, Chỉ thị 40... đang 
hứa hẹn những sức bật mới cho kinh 
tế địa phương từ hiệu quả dòng vốn 
tín dụng sẽ mạnh hơn trong năm 
2018 và những năm tới. 

Xuân vì thế sẽ không chỉ ấm áp 
bởi những món quà Tết mà từng 
cán bộ NHCSXH trao gửi cho người 
nghèo mà trong từng sinh kế được 
gây dựng bởi ý chí cùng những giọt 
mồ hôi của người nghèo và các đối 
tượng chính sách cùng dòng vốn tín 
dụng luôn chảy trong từng bản làng 
của Tổ quốc. Để rồi mỗi năm khi Tết 
đến Xuân về, cùng với sắc hồng của 
những cành đào thắm, mai vàng sẽ 
có thêm nhiều tà áo mới cho con trẻ 
và người già. Mâm cơm của người 
nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc 
sẽ không chỉ có thịt trong những 
ngày Tết.

VIỆT HẢI - MINH NGỌC
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NHCSXH thăm hỏi, tặng quà Tết cho các 
Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Cao Bằng

Tặng quà Tết cho các Mẹ Việt Nam Anh 
hùng, cán bộ lão thành cách  mạng, cán bộ 
tiền khởi nghĩa tại tỉnh Lạng Sơn

Thăm hỏi, tặng quà Tết cho cán bộ lão thành 
cách mạng tại tỉnh Bạc Liêu
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Tặng quà Tết cho hộ nghèo tại tỉnh Lạng Sơn

Hộ nghèo, đồng bào DTTS tại xã Tá Bạ, huyện 
Mường Tè (Lai Châu) nhận quà Tết từ Công 
đoàn cơ sở Hội sở chính, Công đoàn cơ sở 
Trung tâm CNTT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
NHCSXH TW
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Tại Đại hội Công đoàn NHCSXH các tỉnh, 
thành phố tổ chức trong năm 2017, Bí thư 
Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng 
Giám đốc Dương Quyết Thắng đã phát động 
và kêu gọi toàn thể CBVCLĐ trong toàn hệ 
thống NHCSXH tham gia ủng hộ đồng bào 
các tỉnh miền Trung bị bão lũ

Công đoàn NHCSXH ủng hộ tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú 
Yên, Bình Định, Khánh Hòa, NHCSXH cũng đã 
đã ủng hộ để giúp người dân bị thiệt hại do 
bão lũ gây ra
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Thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại nặng do thiên 
tai tại tỉnh Quảng Ngãi

NHCSXH tặng quà cho bà con bị thiên tai tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa và Thừa Thiên - Huế
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Công đoàn NHCSXH phối hợp với một số y, bác sỹ Viện mắt TW và chính quyền địa phương tổ chức khám mắt, tư vấn, phát thuốc 
miễn phí cho các thương bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang)
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          Khởi đầu của niềm tin

Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ… Nhưng với trẻ nghèo, thiếu cha, vắng mẹ, mùa Xuân và 
cuộc đời lại bắt đầu từ sự yêu thương, đùm bọc của cộng đồng. Chính sự chở che, đùm bọc ấy, đã sản sinh cho xã hội thêm 
nhiều hạt giống tốt, hứa hẹn những trái ngọt trong tương lai  - một khởi đầu của niềm tin!

Có nỗi khổ nào hơn thế!
11 tuổi đã làm trụ cột cho gia đình 4 

người khiến cậu bé Lê Quốc Minh ở ấp 
Phương Quế, xã Phương Bình, huyện 
Phụng Hiệp (Hậu Giang) trưởng thành 
hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. 
Nỗi nhọc nhằn làm oằn đôi vai gầy của 
Minh. Làn da cũng theo cái nắng, gió của 
xứ miệt vườn mà đen quánh lại. Duy chỉ 
có đôi mắt, non nớt mà đầy lo toan vẫn 
sáng ngời niềm tin, hy vọng.

Minh kể rằng, năm 10 tuổi, mẹ bị mắc 
chứng bệnh động kinh. Ba vì lo lắng cho 
mẹ, cộng thêm phải làm việc vất vả nên 
mắc bệnh lao phổi. Cậu em trai, đang 
khỏe mạnh cũng bỗng dưng phát bệnh 
giống mẹ. “Bệnh cha mỗi ngày một nặng, 
phải đi bệnh viện triền miên, may còn có 
bảo hiểm người nghèo hỗ trợ tiền thuốc 
và các bác, các dì trong ấp giúp đỡ khi thì 
bữa gạo, lúc thì bữa cá, nếu không, con 
cũng chẳng biết làm sao...”!

Một ngày của cậu bé Minh bắt đầu 
từ 6 giờ sáng và thường kết thúc lúc 
11 giờ đêm với một núi công việc từ 

mò cua, bắt ốc, hái rau bán kiếm tiền, 
đến nấu nướng, giặt rũ và chăm sóc 
cho mẹ, em trai. Cuối cùng, việc học 
chỉ được em xen kẽ những lúc ngồi 
sắc thuốc cho ba. Ấy vậy mà thành tích 
học tập của Minh cũng rất đáng nể, 
nhiều năm liền em đều là học sinh khá, 
giỏi của trường THCS Phương Quế. 
Ngày chúng tôi gặp Minh là một ngày 
đầu năm 2018 - cũng là ngày vui nhất 
của em. Ngôi nhà lá mà kẽ hở khi nắng 
còn sáng gấp bội những bóng đèn; khi 
mưa thì tứ bề dột ào ào, đã được các 
nhà hảo tâm, các cán bộ của NHCSXH 
tỉnh Hậu Giang sang sửa lại bằng tôn 
với đầy đủ trang thiết bị tối thiểu cho 
một gia đình. Ngay cả chiếc bàn học 
- niềm mơ ước bao lâu nay của Minh 
cũng được các cô chú đáp ứng. “Vậy là 
từ nay, con không cần phải kê đùi để 
viết, không để cô giáo la hoài cái tội 
viết nguệch ngoạc” - Minh bẽn lẽn nói.

Chia tay cậu bé 11 tuổi, hiền lành, 
đầy nghị lực, chúng tôi chỉ ước sao, 
Minh sẽ trở thành một bác sỹ như em 

mong muốn. Mong hơn, làm sao để 
Minh có đủ điều kiện chữa bệnh cho 
người thân của mình.

Men theo dòng kênh Xà No thanh 
bình, chúng tôi gặp cô sinh viên năm 
đầu Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại 
học Cần Thơ, Phạm Thị Thủy Tiên ở xã 
Long Trị, huyện Long Mỹ (Hậu Giang). 
Hôm nay cũng là ngày Tiên về thăm 
gia đình. Bước vào căn nhà lá đơn sơ, 
không để cho những vị khách phương 
xa phải đợi, Thủy Tiên đã nhanh nhảu 
chỉ lên những di ảnh - nơi mà em nôn 
nóng về thăm mỗi khi có dịp, giới thiệu: 
“Đây là ba, mẹ, ông bà ngoại và hai cậu 
của con...!”

Có nỗi đau nào hơn thế nữa!
Thủy Tiên kể, khi chưa đỗ đại học, mỗi 

ngày em thường thức dậy từ 4 giờ sáng, 
và đi ngủ lúc 23 giờ. Nguồn sống của 
em đều nhờ vào những con cá, con ốc, 
và rau ghém các loại kiếm được quanh 
vùng. Khó khăn là vậy, nhưng điều kỳ lạ 
là ở Thủy Tiên không có chút gì bi quan. 
Trái lại, cô bé có một khuôn mặt tươi 

“Luôn nở nụ cười, may mắn sẽ đến” - là phương châm sống của “Lá chưa lành” Phạm Thị Thủy Tiên (thứ 3 từ trái qua)
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tắn, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Thủy 
Tiên bảo, “luôn nở nụ cười, may mắn sẽ 
đến đấy cô ạ!” Quả thật, chúng tôi thấy 
“Thần may mắn” đã không phụ lòng cô 
bé, nhất là khi bao nhiêu năm mò cua 
bắt ốc một mình trong đêm tối nhưng 
em đã “an toàn” để trở thành một sinh 
viên! Và dịp này, Thủy Tiên được các 
nhà hảo tâm thuộc tổ chức IAN (Gồm 
các học sinh đã từng học tập tại nước 
ngoài nay trở về nước sinh sống và lập 
nghiệp) tặng toàn bộ chi phí cho những 
năm học đại học. “Sau này, nếu có nhu 
cầu và đủ điều kiện, Thủy Tiên sẽ tiếp 
tục được tài trợ để du học tại Đài Loan” 
- đại diện tổ chức IAN cho biết.

Hạnh phúc là cho đi...
Có nhiều con đường để đến bến bờ 

hạnh phúc. Nhưng con đường mà “Cặp 
lá yêu thương” - chương trình trình thiện 
nguyện do NHCSXH, Trung tâm Tin tức 
VTV24 và Bộ LĐTB&XH phối hợp thực 
hiện đã khiến hành trình này trở nên 
ngắn hơn. Tình cờ được trò chuyện với 
một trong những “Lá lành” đầu tiên 
của chương trình nhận giúp đỡ, cưu 
mang hoàn cảnh của các em mồ côi, tật 
nguyền hiếu học - Phó Tổng Giám đốc 
NHCSXH Võ Minh Hiệp kể rằng, dù đã 
biết thông tin và có sự chuẩn bị từ trước, 
nhưng đến ngày “Cặp lá yêu thương” 
mùa đầu tiên (tháng 10/2015) tổ chức ở 
Hà Giang diễn ra vẫn khiến ông thực sự 
bối rối. Số là, ông Võ Minh Hiệp chỉ nghĩ, 
sẽ nhận nuôi cậu út Thò Mí Chơ, người 
dân tộc Mông ở thôn Há Chế, xã Sủng 

Trà, huyện Mèo Vạc đến khi em đủ 18 
tuổi (khi ấy cậu bé mới 6 tuổi). Ai dè, lúc 
xem phim chiếu về Chơ, Phó Tổng Giám 
đốc Võ Minh Hiệp mới biết cậu còn 4 anh 
chị nữa. “Lúc ấy tôi không thể cầm lòng 
được và “bất đắc dĩ” nhận tuốt cả 4 đứa 
còn lại làm con”, Phó Tổng Giám đốc Võ 
Minh Hiệp nhớ lại.

Và cái sự bất đắc dĩ ấy đã khiến 5 chị 
em của Thò Mí Chơ cùng với bà nội 
Vàng Thị Si ngoài 80 tuổi không còn 
đứt bữa. Cái cảnh 6 người già trẻ ngồi 
quanh nồi mèn mén khô khốc, nham 
nhở cùng bát nước trắng thay canh; 
hay mũi dãi chảy thòng lòng, bàn chân 
nứt nẻ... vì lạnh đã không còn kể từ 
ngày có “bố” Võ Minh Hiệp đến.

- Khi tôi hỏi, bất thình lình nhận một 
lúc 5 người con nuôi, Phó Tổng Giám 
đốc Võ Minh Hiệp có bị bà xã cự, trách 
gì không?

- Ông cười lớn mà rằng, “bà ấy còn 
vui hơn tôi nữa kìa”!

- Tôi lại hỏi: Vậy có áp lực gì không, 
khi chỉ còn vài tháng nữa, ông sẽ kết 
thúc hành trình 43 năm lẫy lừng của 
một cán bộ ngân hàng?

- Chẳng chút đắn đo, ông nói: Giờ cứ 
vào ngày mùng 5 hằng tháng, tài khoản 
lương của tôi tự động trích 1 triệu gửi 
vào tài khoản cho các con tôi ở Hà 
Giang; khi về hưu, tài khoản lương hưu 
cũng sẽ làm như vậy đến khi các con đủ 
18 tuổi. Ít nhất là như vậy...

Mạch nguồn yêu thương mà Chương 
trình cùng những người tiên phong 

như Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp 
đã mang đến một khởi đầu ngọt ngào, 
tràn đầy hy vọng cho hàng vạn trẻ em 
mồ côi, khuyết tật. Lớn lao hơn, đó là sự 
nuôi dưỡng những hạt mầm nhân cách, 
trí tuệ để khi trưởng thành, các em sẽ là 
những người có ích cho xã hội. 

Để yêu thương chảy mãi
Sau hơn hai năm thực hiện, chương 

trình “Cặp lá yêu thương” đã tìm và 
ghép cặp cho hơn 2.500 “Lá chưa lành” 
với số tiền hơn 21 tỷ đồng trong đó, 
riêng đoàn viên công đoàn trong hệ 
thống NHCSXH ủng hộ cho các Lá 
chưa lành thông qua chương trình 
với số tiền gần 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, 
trên thực tế vẫn còn quá nhiều mảnh 
đời bất hạnh đang rất cần cộng đồng 
giúp đỡ, nhất là sự quan tâm, vào cuộc 
của các cấp chính quyền. Bởi khi ấy, sự 
giúp đỡ, sẻ chia sẽ không chỉ dừng lại 
ở những con số cơ học mà nó sẽ lan 
tỏa tới mọi tầng lớp trong xã hội, gắn 
kết cộng đồng, tạo thành sức mạnh 
tổng hợp nâng cánh những số phận 
thiếu may mắn.

Ngày “Cặp lá yêu thương” về tỉnh 
Hậu Giang, chúng tôi gặp một doanh 
nhân có tiếng ở Cần Thơ tên là Nguyễn 
Việt Hùng. Hôm đó, ông Hùng cùng 
vợ và con gái út Việt Hương 13 tuổi 
về trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu 
đồng cho một “Lá chưa lành” là Trần 
Thị Huệ Thư. Thấy tôi thắc mắc, vì sao 
ông không chọn cách hỗ trợ hàng 
tháng như nhiều người khác? Ông 
Hùng mộc mạc nói: “Gửi hằng tháng, 
lắt nhắt, tôi chỉ sợ mình quên, không 
đúng hẹn!”

Ông Hùng biết đến chương trình 
qua “Chuyển động 24h” của VTV trước 
đó đúng một tuần. Vợ chồng ông chỉ 
kịp dẫn theo con gái đến tham gia 
với mong muốn, con sẽ được tận mắt 
chứng kiến những bạn cùng trang lứa 
đang sống khó khăn thế nào mà vẫn 
đạt thành tích cao trong học tập; sâu 
xa hơn, là muốn con được nuôi dưỡng 
trong một môi trường nhân ái, biết 
bao dung và giúp đỡ những người 
thiệt thòi hơn mình. “Khi ấy, chắc 
chắn điều thiện sẽ được nhân lên, cái 
ác dần mất đi, xã hội sẽ ổn định và tốt 
đẹp hơn”, ông Hùng khẳng định.

Bài và ảnh BÌNH NHI

Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp với các con nuôi họ Thò của mình
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Quốc hội kỳ họp cuối năm
Được lòng nhân dân cả nước

APEC 25 thành công
Kiên cường Việt Nam tỏa sáng

Thơ Nguyễn Quốc Việt

Đảng cầm cương Nhà nước pháp quyền
Công minh thượng tôn sắc luật

Kiên quyết diệt trừ sâu mọt
Yên dân chế độ trường tồn

Thị trường tiến theo định hướng
Tăng trưởng hợp với tiềm năng
Đồng tiền quốc gia ổn định (1)

Chợ vui hàng hóa mê man

Hội nhập dang vòng tay rộng
Biển trời Âu, Á thông thương
Du khách bốn phương lui tới
Mấy mươi triệu lượt vào ra

Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia
Tưng bừng nông thôn đổi mới

“Hạn điền” mở mang đồng bãi
Rộn ràng phố hóa làng quê

Bão lụt hoành hành liên tiếp
Tàn phá từ Bắc vào Nam

Gian khổ rách lành đùm bọc
“Còn người còn nước còn non”

Tín dụng xóa đói giảm nghèo
Đồng hành Ngân hàng hợp tác
An sinh tam nông vững chắc

Nền móng nước mạnh dân giầu

Hứng khởi sang Xuân Mậu Tuất
Lòng dân tin Đảng dâng cao
Bang giao nâng tầm đất nước
Thời cơ -thách thức... phồn vinh

Hứng khởi sang Xuân

(1) Dư luận nước ngoài đánh giá: Đồng tiền Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực
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