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HO T NG NGÂN HÀNG

Vöøa qua, ñoàng 
chí Leâ Hoàng Anh, 
UÛy vieân Boä Chính 
trò - Thöôøng tröïc 
Ban Bí thö ñaõ coù 
buoåi laøm vieäc vôùi 
NHCSXH. Döï buoåi 
laøm vieäc coøn coù 
Thoáng ñoác NHNN 
Nguyeãn Vaên Bình 
- Chuû tòch HÑQT 
NHCSXH.

HO T NG NGÂN HÀNG

ÑOÀNG CHÍ LEÂ HOÀNG ANH, 
UÛy vieân Boä Chính trò - Thöôøng tröïc 
Ban Bí thö laøm vieäc vôùi NHCSXH

B
áo cáo với đồng chí Lê Hồng 

Anh, Ủy viên Bộ Chính trị 

- Thường trực Ban Bí thư 

tại buổi làm việc, đồng chí 

Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy 

NHCSXH Trung ương, Uỷ viên HĐQT 

- Tổng Giám đốc nhấn mạnh, tổng 

dư nợ của NHCSXH đến 30/6/2014 

đạt 126.666 tỷ đồng, gấp trên 18 

lần so với thời điểm thành lập (năm 

2003), tốc độ tăng trưởng bình 

quân hàng năm đạt 29,4%. Hiện 

có gần 7 triệu hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và các đối tượng chính sách 

khác còn dư nợ, tăng hơn 4 triệu 

khách hàng so với thời điểm thành 

lập với dư nợ bình quân hơn 18 

triệu đồng/khách hàng (tăng hơn 

15 triệu đồng/khách hàng). Dư nợ 

cho vay hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách tại các huyện nghèo 

theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-

CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 

là 9.796 tỷ đồng với hơn 422 nghìn 

khách hàng còn dư nợ.

Trong hơn 11 năm qua, đã có 

trên 24,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và các đối tượng chính 

sách khác được vay vốn từ NHCSXH. 

Vốn tín dụng chính sách đã góp 

phần giúp trên 3,2 triệu hộ vượt qua 

ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm 

cho trên 10 triệu lao động, trong đó 

trên 102 nghìn lao động đi làm việc 

có thời hạn ở nước ngoài; giúp 3.236 

nghìn HSSV được vay vốn học tập; 

xây dựng 5.766 nghìn công trình 

cung cấp nước sạch, công trình nhà 

tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn, gần 

700 chòi tránh lũ cho hộ nghèo tại 

7 tỉnh miền Trung, gần 95 nghìn căn 

nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng 

đồng bằng Sông Cửu Long và Tây 

Nguyên, gần 484 nghìn căn nhà cho 

hộ nghèo và các hộ gia đình chính 

sách chưa có nhà ở trên toàn quốc... 

Tín dụng chính sách đã góp phần 

tích cực trong việc thực hiện mục 

tiêu quốc gia về giảm nghèo bền 

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

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ 

chức hội, đoàn thể đề nghị Ban Bí thư 

Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 

về nâng cao hơn nữa năng lực, tinh 

thần trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, 

chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể 

địa phương để thực hiện tốt hơn nữa 

hoạt động của NHCSXH theo mục 

tiêu định hướng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, 

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Chủ 

tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, mô 

hình cho vay của NHCSXH đã gắn kết 

ngân hàng với các tổ chức hội, đoàn 

thể, phát huy được thế mạnh của các 

tổ chức, giảm chi phí hành chính, tăng 

khả năng hoàn trả vốn. “Dư nợ ủy thác 

cho vay qua Hội Phụ nữ đã đạt trên 

50 nghìn tỷ đồng, nhưng nợ quá hạn 

chỉ 0,45%. Trong đó, nhiều tỉnh có dư 

nợ cao nhưng nợ quá hạn cũng chỉ 

chiếm 0,1% trên tổng dư nợ”, đồng 

chí Nguyễn Thị Thanh Hòa chứng 

minh hiệu quả chương trình.

Đặc biệt, các hội viên phụ nữ 

không chỉ sử dụng vốn vay hiệu quả 

đúng mục đích mà còn tăng cường 

tiết kiệm, tham gia gửi tiết kiệm qua 

NHCSXH với tổng số tiền đến nay 

đạt 1.200 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam 

Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, nhu 

cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và các đối tượng chính sách 

khác còn nhiều, vì vậy, đề nghị Ban Bí 

thư Trung ương Đảng quan tâm, tăng 

cường chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền 

địa phương góp thêm nguồn vốn để 

công tác giảm nghèo mang lại hiệu 

quả hơn nữa.

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Uỷ viên HĐQT - 
Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động hơn 11 năm qua

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - 
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam
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Đánh giá cao hiệu quả cho vay 

của NHCSXH, đồng chí Nguyễn 

Song Phi - Phó Chủ tịch Hội Cựu 

Chiến binh Việt Nam đề nghị, Đảng, 

Nhà nước cần tăng cường chỉ đạo 

cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ 

trợ tích cực hơn nữa với tinh thần 

tất cả xã hội cùng vào cuộc. Đặc 

biệt, cần có cơ chế chính sách để 

tăng nguồn cho NHCSXH đáp ứng 

nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và đối tượng chính sách 

khác cùng với đó là tăng cường sự 

phối hợp của ngân hàng và các tổ 

chức hội, đoàn thể trong việc kiểm 

tra giám sát cho vay, để không xảy 

ra thất thoát vốn.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng 

cho rằng, vấn đề giải quyết việc 

làm cho thanh niên nông thôn 

đang thiếu vốn, trong khi đó 

chương trình cho vay giải quyết 

việc làm của NHCSXH hiện có dư 

nợ thấp, trung bình chỉ được 1 tỷ 

đồng/tỉnh, thành phố. Chính vì 

vậy, Đoàn Thanh niên đề nghị nên 

có riêng chương trình cho thanh 

niên vay vốn phát triển sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Duy Lượng - 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 

cho biết, nguồn vốn của NHCSXH đã 

giúp các hội viên nông dân nâng cao 

đời sống, thu nhập, vươn lên thoát 

nghèo. Tuy nhiên, trong thời gian tới 

NHCSXH cần thêm nguồn vốn để tiếp 

tục cho vay các chương trình và nâng 

mức cho vay đối với một số chương 

trình như cho vay xây công trình vệ 

sinh môi trường nông thôn, cho hộ 

nghèo vay làm nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó 

Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp Trung ương cho biết: 

hoạt động tín dụng chính sách của 

NHCSXH là chính sách nhân văn, 

đúng đắn của Đảng và Nhà nước và 

chính sách này đã đi vào đời sống của 

người dân.

NHCSXH cho vay công khai, minh 

bạch, đóng góp tích cực vào hiệu 

quả của các chương trình mục tiêu 

Đồng chí Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng

Đồng chí Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
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quốc gia về xóa đói, giảm nghèo. 

Giúp người dân nâng cao nhận thức 

về phát triển kinh tế, mạnh dạn hơn 

trong sản xuất, kinh doanh, chuyển 

dịch lao động từ nông nghiệp sang 

phi nông nghiệp khá tốt. Vì vậy, 

việc đề nghị Chính phủ bổ sung 

thêm vốn cho NHCSXH là cần thiết, 

bởi NHCSXH mới đảm bảo 60% đối 

tượng có nhu cầu vay vốn, còn 40% 

chưa tiếp cận được.

Đánh giá về hoạt động của 

NHCSXH qua hơn một thập kỷ hoạt 

động, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy 

viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban 

Bí thư khẳng định, NHCSXH đã luôn 

bám sát mục tiêu: tập trung huy 

động các nguồn lực tài chính để tạo 

lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện 

hiệu quả các chương trình tín dụng 

chính sách của Nhà nước, góp phần 

thiết thực cải thiện và nâng cao đời 

sống nhân dân.

Từ 3 chương trình tín dụng chính 

sách nhận bàn giao khi thành lập, 

đến nay NHCSXH đang triển khai một 

số chương trình tín dụng chính sách 

lớn của Nhà nước và nhiều chương 

trình, dự án của các địa phương và 

các tổ chức, cá nhân ủy thác cho vay 

đối với hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác.

“Khách hàng của NHCSXH là 

những đối tượng chính sách, gặp rất 

nhiều khó khăn về tài chính, nhưng 

chỉ số nợ xấu như nói ở trên là mức 

rất thấp, thể hiện chất lượng cho vay 

của ngân hàng. Đặc biệt, hoạt động 

của NHCSXH đã nhận được sự ủng 

hộ, đồng tình của người nghèo và 

các đối tượng chính sách khác”, đồng 

chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Theo đồng chí Lê Hồng Anh, 

mô hình cho vay ủy thác qua các tổ 

chức hội, đoàn thể của NHCSXH đã 

củng cố thêm mối quan hệ chặt chẽ 

giữa ngân hàng với cấp ủy, chính 

quyền và các tổ chức hội, đoàn thể 

từ Trung ương tới địa phương, gắn 

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc
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bó với người dân thông qua các Tổ 

tiết kiệm và vay vốn do các tổ chức 

hội, đoàn thể thành lập (Hội Phụ nữ, 

Hội Nông dân, Cựu Chiến binh, Đoàn 

Thanh niên). Bên cạnh đó, hệ thống 

Điểm giao dịch của NHCSXH đã trải 

khắp trên toàn quốc xuống tận các 

xã là điều kiện để xóa tình trạng xã 

trắng tín dụng của Nhà nước. Mô 

hình “Điểm giao dịch của NHCSXH 

tại trụ sở UBND xã” là một bước tiến 

trong cải cách thủ tục hành chính, 

tạo điều kiện thuận lợi cho người 

nghèo được tiếp cận dễ dàng với 

nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, mô 

hình này cần được tiếp tục khẳng 

định và phát huy.

Bước vào giai đoạn phát triển 

mới, trong bối cảnh có nhiều thời 

cơ thuận lợi nhưng khó khăn thách 

thức cũng rất lớn. Cùng với toàn 

Đảng, toàn dân, NHCSXH phải tiếp 

tục phấn đấu vươn lên nhiều hơn 

nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của mình, cùng với cả nước thực 

hiện thắng lợi mục tiêu đã được 

Đảng ta xác định là tiếp tục đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và phát triển nhanh, bền vững; 

phát huy sức mạnh tổng hợp toàn 

dân tộc, xây dựng nước ta cơ bản 

trở thành nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại vào năm 2020.

Trước ý kiến của các tổ chức hội, 

đoàn thể đề nghị Ban Bí thư Trung 

ương Đảng ban hành Chỉ thị về nâng 

cao hơn nữa năng lực, tinh thần 

trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, 

chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể 

địa phương để thực hiện tốt hơn 

nữa hoạt động của NHCSXH, đồng 

chí Lê Hồng Anh đề nghị việc xem 

xét ban hành Chỉ thị phải được thực 

hiện theo đúng quy trình. Ngoài ra, 

Ban Bí thư cũng sẽ có chỉ đạo qua 

các kiến nghị của NHCSXH về việc 

bố trí nguồn vốn, ban hành chuẩn 

nghèo có tính tới yếu tố vùng, 

miền; có cơ chế chính sách khuyến 

khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân... đóng góp vào nguồn vốn tín 

dụng chính sách...

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn 

Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH 

trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng 

góp của các đại biểu tại buổi làm việc. 

Đặc biệt, những chỉ đạo của đồng chí 

Lê Hồng Anh sẽ là định hướng, mục 

tiêu để NHCSXH phấn đấu, đóng góp 

nhiều hơn nữa vào công cuộc giảm 

nghèo của Đảng và Nhà nước.

“Với thành tựu đạt được thời gian 

qua, chúng tôi hứa sẽ nỗ lực phấn 

đấu cùng với sự hỗ trợ từ các Bộ, ban, 

ngành để tín dụng chính sách ngày 

càng phát triển và trở thành công cụ 

hữu hiệu trong giảm nghèo”, Thống 

đốc Nguyễn Văn Bình cho biết.

PV

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH cảm ơn những ý kiến đóng góp
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ng l c t phá trong gi m nghèo b n v ng
NGUY N CÔNG th c hi n

Hôn 11 naêm hoaït ñoäng keå töø 
ngaøy 04/10/2002 Thuû töôùng Chính 
phuû ban haønh Quyeát ñònh soá 
131/2002/QÑ-TTg veà vieäc thaønh 
laäp NHCSXH, vôùi nhöõng noã löïc 
hoaøn thieän moâ hình hoaït ñoäng, 
NHCSXH ngaøy caøng theå hieän roõ 
vai troø laø moät coâng cuï ñaéc löïc 
giuùp Chính phuû thöïc hieän chính 
saùch giaûm ngheøo beàn vöõng, ñaûm 
baûo an sinh xaõ hoäi.

Đạt được mục tiêu về giảm nghèo

Kết quả sau hơn 11 năm hoạt động, NHCSXH đã thực hiện tốt 

mục tiêu là tập trung nguồn lực lớn, tạo bước đột phá trong công 

tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng 

chính sách; tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại; 

huy động lực lượng xã hội tham gia vào sự nghiệp giảm nghèo và 

góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn. 

Đến 30/6/2014, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 135.441 

tỷ đồng, tăng 6.230 tỷ đồng so với 31/12/2013. Tổng dư nợ đạt 

126.666 tỷ đồng, tăng 4.967 tỷ đồng so với 31/12/2013. Hiện có 

gần 7 triệu  hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách 

còn dư nợ, tăng hơn 4 triệu khách hàng so với thời điểm thành 

lập, với dư nợ bình quân trên 18 triệu đồng/khách hàng. Hơn 11 

năm qua, nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp trên 3,2 triệu 

hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 10 

triệu lao động, giúp trên 3,2 triệu HSSV có hoàn cảnh khó khăn 

được vay vốn học tập; xây dựng 5.766 nghìn công trình cung cấp 

Hơn 11 năm qua, đã có trên 24,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH
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nước sạch, công trình nhà tiêu hợp 

vệ sinh ở nông thôn, gần 700 chòi 

tránh lũ cho hộ nghèo tại 7 tỉnh miền 

Trung, gần 95 nghìn căn nhà vượt 

lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng 

sông Cửu Long và Tây Nguyên, gần 

484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và 

các hộ gia đình chính sách chưa có 

nhà ở trên toàn quốc... Tín dụng chính 

sách đã góp phần tích cực trong việc 

thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm 

nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã 

hội và xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt 

động của NHCSXH, Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: 

“Việt Nam được quốc tế công nhận 

là quốc gia sớm thực hiện thành 

công mục tiêu phát triển thiên niên 

kỷ về phát triển bền vững, về giảm 

nghèo và phát triển con người mà 

trong đó có đóng góp quan trọng 

của NHCSXH. Hệ thống Điểm giao 

dịch của NHCSXH trải khắp trên toàn 

quốc, xuống tận các xã là điều kiện để 

xóa tình trạng xã trắng tín dụng của 

Nhà nước”. Thông qua chương trình 

giám sát về việc thực hiện chính sách 

pháp luật giảm nghèo, trong đó có 

chính sách tín dụng ưu đãi giai đoạn 

2005 - 2012, ông Đỗ Mạnh Hùng - 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề 

xã hội của Quốc hội khẳng định, tín 

dụng chính sách là một trong những 

“Điểm sáng” nhất trong bức tranh 

giảm nghèo. 

Hoàn thiện mô hình, phương 

thức quản lý

Có được những thành công ban 

đầu, một phần quan trọng là do 

NHCSXH đã xây dựng và ngày càng 

hoàn thiện mô hình tổ chức, phương 

thức quản lý phù hợp, sát với thực 

tiễn. Điểm mấu chốt là phương thức 

ủy thác tín dụng thông qua 4 tổ 

chức hội, đoàn thể; giao dịch tại xã 

và hình thành mạng lưới Tổ tiết kiệm 

và vay vốn đến tận địa bàn thôn, ấp, 

tổ dân cư... Điểm mạnh của mô hình 

tổ chức này là giúp cho bộ máy điều 

hành tác nghiệp gọn nhẹ, tiết giảm 

chi phí quản lý mà hiệu lực và hiệu 

quả vẫn cao; tạo điều kiện tốt nhất 

để tổ chức, người dân giám sát hoạt 

động tín dụng chính sách; tạo thuận 

lợi, tiện ích tối đa cho đối tượng 

hưởng thụ...

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương 

Quyết Thắng chia sẻ thêm: “Hơn 

11 năm đi vào hoạt động, mô hình 

hoạt động của NHCSXH là đặc thù 

của Việt Nam. Trước đây ta có học 

của Bangladesh về tín dụng vi mô, 

tổ nhóm, nhưng giờ họ quay lại học 

mô hình của ta. Chính vì mô hình phù 

hợp, tổ chức thực hiện tốt, nên trong 

điều kiện Việt Nam “sáng chắn bão 

giông, chiều ngăn nắng lửa” nhưng 

người vay trả nợ, trả lãi tốt...”. NHCSXH 

gọi mô hình đó là tín dụng chính 

sách xã hội hóa, còn tại buổi làm việc 

với NHCSXH mới đây, ông Đỗ Mạnh 

Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các 

vấn đề xã hội của Quốc hội gọi là mô 

hình “tín dụng tự quản”. Ông Hùng 

cho biết, tại nhiều địa phương Đoàn 

giám sát ghi nhận, Tổ tiết kiệm và vay 

vốn không chỉ làm tín dụng mà còn 

tư vấn, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện các 

vấn đề giảm nghèo khác. Tại 15 tỉnh, 

thành phố Đoàn thực hiện giám sát 

về chính sách, pháp luật giảm nghèo 

từ cấp tỉnh đến huyện và thông tin từ 

cử tri cho thấy cấp ủy, chính quyền và 

người dân đánh giá rất cao vai trò của 

chính sách tín dụng ưu đãi đối với 

phát triển kinh tế - xã hội nói chung 

và giảm nghèo nói riêng...

Mô hình tổ chức, phương thức 

quản lý tín dụng chính sách sắp tới 

sẽ tiếp tục được cải thiện theo hướng 

nhanh gọn, chính xác; an toàn khi 

NHCSXH công bố Dự án hiện đại 

hoá tin học ngân hàng, phần mềm 

tin học được hoàn thành. Phó Tổng 

Giám đốc Nguyễn Văn Lý khẳng định, 

Dự án hiện đại hoá tin học ngân hàng 

là chìa khóa để giải quyết những yêu 

cầu bức thiết trong quản lý tín dụng 

chính sách; phục vụ khách hàng tốt 

hơn, nhanh chóng, chính xác và hiệu 

quả hơn.

Tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ làm tín dụng mà còn tư vấn, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện 
các vấn đề giảm nghèo khác (Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 
thôn Thành Chu, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ)

NHCSXH phối hợp với 
Hội Phụ nữ, Hội Nông 
dân, Hội Cựu chiến binh 
và Đoàn Thanh niên đang 
quản lý, theo dõi hoạt 
động của gần 200 nghìn 
Tổ tiết kiệm và vay vốn; 
tổ chức được 10.919 Điểm 
giao dịch tại xã. Nợ quá 
hạn đến 30/6/2014 chiếm 
0,52% tổng dư nợ do các 
hội, đoàn thể quản lý.
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Phóng sự ảnh của LÊ MINH

Thaùng 6 muøa haï, treân nhöõng neûo 
ñöôøng cuûa ñaát nöôùc Vieät Nam, chuùng 
ta ñeàu baét gaëp nhöõng boâng sen hoàng 
nôû roä giöõa laøn nöôùc trong xanh.

K
hi mùa xuân qua đi, nhường lại tiết trời oi bức cho 

mùa hạ cũng là lúc bắt đầu của một mùa sen mới. 

Hoa sen là một loài hoa giản dị và dân dã, những 

đóa sen hồng, sen trắng đón hạ trở về.

Hình ảnh hoa sen mọc lên từ nơi con người coi là 

không sạch sẽ đã là một biểu tượng có ý nghĩa. Chúng ta 

thường thấy những đóa hoa đẹp mọc lên từ những nơi 

được cho là thanh tao và chính con người cũng muốn 

được như vậy. Nếu từ một hoàn cảnh khó khăn, nghèo 

khó hay từ một con người không trong sạch có thể trở 

thành một người giàu có hay có nhân cách hoàn thiện thì 

rất đáng quý.

Hoa sen là một ngoại lệ, được mọc lên từ bùn là một 

hình ảnh đặc biệt mà ít loài hoa nào có được. Tuy được 

mọc lên từ một nơi không được sạch sẽ nhưng hoa sen 

lại toát lên một vẻ đẹp thanh tao, tinh khiết và mang mùi 

hương thơm ngát.

Từ ý nghĩa sâu xa ấy! NHCSXH đã chọn búp sen hồng 

làm biểu trưng Logo của mình ngay từ ngày đầu thành 

lập. Hơn 11 năm qua, toàn thể cán bộ, viên chức và người 

lao động trong hệ thống NHCSXH đã mang biểu trưng 
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hình búp sen hồng bên trái tim để nỗ lực vượt mọi khó 

khăn, thử thách, ngày ngày chuyển tải nhanh chóng, kịp 

thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến vùng sâu, vùng xa, 

vùng đặc biệt khó khăn...

Tự hào lắm biểu trưng của NHCSXH đã gắn liền với 

hình ảnh hoa sen. Biểu trưng ấy có in đậm hình búp sen 

hồng với trên đỉnh là 2 đường vuông tựa như 2 bàn tay 

đan vào nhau tạo hình chữ N, viết tắt hai chữ “Người 

nghèo” và kết tỏa thành 3 khối chéo, ví như 3 miền Bắc - 

Trung - Nam cùng hướng về người nghèo, vì một xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh.

Yêu quý vô cùng biểu trưng hình búp sen hồng bởi 

đây không chỉ là lời cam kết của NHCSXH, quyết tâm giúp 

đỡ người nghèo mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ nỗ 

lực phấn đấu, luôn cần - kiệm - liêm chính - chí công - vô 

tư; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà 

nước và nhân dân giao phó.
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Hơn 11 năm ra đời và phát triển, 

NHCSXH đã có nhiều nỗ lực huy 

động, tạo nguồn vốn đảm bảo cho 

“dòng chảy” vốn tín dụng thông suốt; 

tạo hiệu quả rõ nét vẽ giảm nghèo, 

đảm bảo an sinh xã hội như mục tiêu 

Chính phủ đề ra.

2,4 triệu hộ thoát nghèo

Theo báo cáo của NHCSXH với 

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, tổng dư nợ tín dụng 

chính sách đến hết năm 2012 đạt 

gần 114 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 6 lần 

so với năm 2005 và gấp 8 lần so với 

thời điểm thành lập NHCSXH. Tổng 

doanh số cho vay tín dụng chính 

sách giai đoạn 2005 - 2012 đạt hơn 

199 nghìn tỷ đồng. Vốn tập trung 

cho vùng có tỷ lệ nghèo cao như Tây 

Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông 

Cửu Long. Các chính sách tín dụng 

trực tiếp hộ nghèo thực hiện chủ yếu 

thông qua NHCSXH với 15 chương 

trình tín dụng lãi suất ưu đãi, như: 

Cho vay theo Nghị quyết 30a, cho vay 

phát triển sản xuất đối với hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó 

khăn, giải quyết đất ở, đất sản xuất 

đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo, 

đời sống khó khăn vùng đồng bằng 

sông Cửu Long lãi suất 0%; cho vay 

làm nhà ở theo Quyết định 167 của 

Thủ tướng Chính phủ (3%/năm); hộ 

nghèo (7,8%/năm)...

Từ năm 2005 - 2012, gần 10 triệu 

lượt hộ nghèo được vay vốn, trong đó 

2,4 triệu hộ thoát nghèo. Đến hết năm 

2012, có gần 3,263 triệu hộ nghèo 

dư nợ với mức bình quân khoảng 16 

triệu đồng/hộ, chiếm 53,1% tổng dư 

nợ cho vay của NHCSXH...

Sự phát triển bền vững của các 

Chương trình tín dụng chính sách 

thể hiện ở việc tăng trưởng tín dụng 

gắn liền với nâng cao chất lượng tín 

dụng. Nếu như ở thời điểm nhận 

bàn giao (năm 2003), nợ quá hạn của 

NHCSXH lên tới 13,7%, đến năm 2013 

chỉ còn 0,79%. Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: 

“Việt Nam được quốc tế công nhận 

là quốc gia sớm thực hiện thành 

công mục tiêu phát triển thiên niên 

kỷ về phát triển bền vững, về xoá 

đói, giảm nghèo và phát triển con 

người mà trong đó có đóng góp 

quan trọng của NHCSXH...”.

Kết quả tích cực đó là nhờ mô hình 

hoạt động ưu việt của NHCSXH: Ủy 

thác cho vay qua 4 tổ chức hội, đoàn 

thể; hình thành mạng lưới Tổ tiết kiệm 

và vay vốn, bình xét đối tượng thụ 

hưởng công khai, minh bạch và giao 

dịch tại xã. Mô hình hoạt động này đã 

tạo sự thuận lợi, đơn giản cho người 

vay và nhận được sự đồng tình, đánh 

giá cao của cử tri tại 15 tỉnh, thành 

phố - nơi Đoàn giám sát của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội làm việc.

Các ch ng trình tín d ng qua NHCSXH:
“ I M SÁNG” TRONG CHÍNH SÁCH GI M NGHÈO

Baùo caùo keát quaû giaùm saùt cuûa UÛy ban 
Thöôøng vuï Quoác hoäi vöøa ñöôïc thoâng qua, 
ñaõ nhaän ñònh tín duïng chính saùch cuûa 
NHCSXH laø “Ñieåm saùng” trong chính 
saùch phaùp luaät veà giaûm ngheøo...

PHƯƠNG ĐÔNG thực hiện
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Hướng đến mục tiêu giảm 

nghèo bền vững

Tại buổi làm việc với NHCSXH 

mới đây, ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội 

của Quốc hội, Trưởng đoàn giám 

sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về chính sách tín dụng giảm nghèo 

khẳng định: Tín dụng chính sách là 

một trong những “Điểm sáng” nhất 

trong bức tranh chính sách, pháp 

luật về giảm nghèo. Báo cáo của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội cũng khẳng 

định: Chính sách tín dụng cho hộ 

nghèo là chính sách được triển khai 

rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn 

nhu cầu vốn của hộ nghèo, tác động 

trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết 

thực, xây dựng được mối liên kết tốt 

giữa Nhà nước thông qua NHCSXH 

với các tổ chức hội, đoàn thể và người 

nghèo; phát huy được tính chủ động, 

nâng cao trách nhiệm của người 

nghèo với chính quyền cơ sở thông 

qua việc giữ mối liên hệ, hướng dẫn 

làm ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ, 

thu lãi của ngân hàng...

Theo NHCSXH, để thực hiện tốt 

hơn mục tiêu giảm nghèo bền vững 

cũng cần khắc phục những hạn chế. 

Đó là, tổng vốn tín dụng chính sách 

chưa đáp ứng được nhu cầu thực 

tế, nhất là cho vay hộ nghèo. Từ 

năm 2010 đến nay, NHCSXH không 

được cấp bổ sung vốn điều lệ, một 

số chương trình vốn bổ sung thấp 

hoặc bố trí chưa kịp thời; một số địa 

phương đã chuyển vốn ủy thác qua 

NHCSXH nhưng tổng nguồn này 

còn thấp chưa đến 3% tổng nguồn 

vốn huy động, hạn mức cho vay tín 

dụng còn thấp; cho vay sản xuất kinh 

doanh chưa gắn kết tốt với hoạt động 

chuyển giao tiến bộ KHKT, hướng dẫn 

cách làm ăn; một số vướng mắc, khó 

khăn của chương trình tín dụng cho 

vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao 

động chưa được các cơ quan chức 

năng giải quyết...

Theo Phó Tổng Giám đốc NHCSXH 

Nguyễn Văn Lý, một trong những 

khó khăn, hạn chế của tín dụng chính 

sách hiện nay là vốn tín dụng chính 

sách chủ yếu cho vay trung hạn và 

dài hạn, trong khi nguồn phần lớn là 

vốn ngắn hạn...

114.000 TỶ ĐỒNG

Tổng dư nợ các chương trình tín 

dụng chính sách đến năm 2012:

- 41.560 tỷ đồng cho vay hộ nghèo.

- 35.802 tỷ đồng cho vay HSSV.

- 12.871 tỷ đồng cho vay hộ gia 

đình sản xuất, kinh doanh vùng 

khó khăn.

- 10.631 tỷ đồng cho vay làm công 

trình NS&VSMTNT,...

“Điểm nổi bật là tất cả các Điểm giao dịch của NHCSXH tại xã, phường đều công bố công khai hộ vay vốn, mức vay, thời hạn vay rất cụ 
thể, minh bạch”, ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết
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Trao đổi với Phóng viên, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề 

xã hội của Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng 

(ảnh) khẳng định: “Cần phân cấp 

mạnh hơn nữa thì chính sách giảm 

nghèo mới thực chất và hiệu quả”.

Chính sách giảm nghèo thời gian 

qua vẫn còn có những tồn tại, một 

trong số đó là sự chồng chéo trong các 

chính sách. Theo ông, giải pháp nào để 

hạn chế những chồng chéo này?

Về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 

2012, chúng ta đã đạt được những 

thành tựu ấn tượng, được nhân dân 

trong nước và bạn bè quốc tế đánh 

giá cao. Tuy nhiên, cũng còn có 

những hạn chế về mặt chính sách, 

có thể nói hệ thống chính sách tuy 

được hoàn thiện đầy đủ hơn nhưng 

vẫn còn chồng chéo, manh mún, dàn 

trải. Về chồng chéo, thể hiện rõ nhất ở 

ba khía cạnh: Thứ nhất là chồng chéo 

về mặt nội dung. Cùng một chính 

sách về nhà ở nhưng có nhiều văn 

bản được ban hành (134, 167). Thứ 

hai là chồng chéo về mặt đối tượng. 

Tôi thấy có những nông dân học tới 

5 - 6 lớp vì nhiều ngành nhiều đoàn 

thể cùng tổ chức dạy nghề. Thứ ba là 

chồng chéo về thời gian, có thể trên 

cùng một thời gian có nhiều chính 

sách triển khai nên phân tán.

Về cách khắc phục, báo cáo giám 

sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

cũng đã yêu cầu Chính phủ rà soát, 

sắp xếp lại theo hướng tập trung, 

giảm bớt các văn bản để hệ thống 

chính sách giảm nghèo, có độ bao 

phủ rộng nhưng phải rõ thời gian, 

đối tượng.

Về mặt tổ chức thực hiện, có 3 

điểm đáng lưu ý: Thứ nhất, phân công 

đầu mối phải rõ ràng hơn. Thứ hai là 

phải phân cấp mạnh hơn nữa. Nhất 

là tới đây ta phải quyết tâm thực hiện 

giảm nghèo theo địa chỉ, tức là giảm 

nghèo theo nguyên nhân. Điểm nữa 

là phải gắn nguồn lực đầu tư với kết 

quả đầu ra.

Trước đây chúng ta đã có gắn một 

phần nhưng như kiểu Đề án dạy nghề 

1956, có tiêu chí 70% học viên sau khi 

học xong phải có việc làm thì cũng có 

những biến báo để đảm bảo thủ tục 

thanh toán như nhiều nơi sau khi học 

xong, người ta ký các hợp đồng giả 

với các doanh nghiệp để đảm bảo có 

đủ 70% người học nghề có việc làm 

sau khi tốt nghiệp, có hợp đồng lao 

động cho đủ hồ sơ để quyết toán.

Tới đây, gắn kết quả đầu ra mạnh 

hơn, nghĩa là phải có việc làm thực 

sự mới giúp cho việc giảm nghèo 

hiệu quả.

Ông đánh giá thế nào về đóng góp 

của chính sách tín dụng trong quá 

Th c hi n chính sách pháp lu t v  gi m nghèo:
TIEÁN TÔÙI GIAÛM NGHEØO THEO ÑÒA CHÆ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng

HẢI PHONG thực hiện
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trình giảm nghèo thời gian qua. Đâu là 

tồn tại cần khắc phục?

Theo tôi, chính sách tín dụng là 

một trong những chính sách có hiệu 

quả, nói một cách hình ảnh thì đó là 

một trong những “Điểm sáng” trong 

việc thực hiện giảm nghèo. Tính từ khi 

thành lập tới thời điểm này, NHCSXH 

đã tạo điều kiện hỗ trợ cho vay tới 23,4 

triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, các 

hộ chính sách khác được tiếp cận với 

nguồn vốn ưu đãi và cũng nhờ nguồn 

này, đã có trên 3 triệu lượt hộ nghèo 

đã thoát nghèo.

Mặt khác, chính sách này làm tăng 

thêm tính chủ động, sáng tạo của các 

hộ nghèo vì vốn vay thì đương nhiên 

khác với cái được cho không, dù sao 

cũng phải suy nghĩ làm sao sử dụng 

nguồn vốn cho hiệu quả. Thứ ba là 

chính sách này cũng phát huy vai 

trò của các tổ chức hội, đoàn thể, các 

đoàn thể địa phương.

Theo báo cáo của NHCSXH, trong 

tổng số dư nợ của hệ thống, dư nợ 

ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể 

là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội 

Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên 

chiếm tới 98,7%, tức là trên 120 nghìn 

tỷ đồng. Như vậy là chính sách này có 

hiệu quả và trên thực tế đã đi tới tận 

những bản, làng xa xôi, người dân 

nói rằng đã được vay vốn, tiếp cận và 

thụ hưởng chính sách này. 

Tuy nhiên, vẫn có mặt còn hạn 

chế. Thứ nhất là nguồn vốn chưa 

đáp ứng được nhu cầu. Qua giám 

sát thì thấy chỉ có 10% số hộ được 

vay ở mức tín dụng cao nhất, trong 

khi đó người dân vẫn có nhu cầu 

vay. Ví dụ như vay vốn mua bò thì 

mức cho vay tối đa 30 triệu đồng chỉ 

đáp ứng một phần, chứ chưa kể tới 

những dự án lớn, phức tạp. Thực tế 

chỉ có 10% số hộ được vay ở mức này. 

Vẫn còn những tồn đọng giữa ngân 

sách Nhà nước và NHCSXH. Chúng 

tôi được biết nợ cấp bù lãi suất vẫn 

rất lớn, tại thời điểm giám sát, Bộ 

Tài chính xác nhận ngân sách vẫn 

còn nợ cấp bù lãi suất trên 2.000 tỷ 

đồng. Thời gian cho vay và lãi suất vẫn 

chưa linh hoạt: Chu kỳ giảm nghèo 

với một hộ từ 3 - 5 năm. Nhưng nếu 

cho vay trồng cây công nghiệp (cao 

su, cà phê) thì thời gian vay phải dài 

hơn. Thời gian tới, phải tăng nguồn 

vốn để đảm bảo hộ nghèo và hộ cận 

nghèo nếu có nhu cầu đều có thể 

tiếp cận được. Thứ hai là mức cho 

vay, lãi suất và thời gian phải phù hợp 

để đảm bảo giảm nghèo theo địa chỉ, 

sẽ có một khung linh hoạt để xử lý, 

chứ không đóng khung 3 - 5 năm hay 

mức vay 30 - 50 triệu đồng.

Xin cảm ơn ông!

Nông dân vay vốn tín dụng 

chính sách nuôi trâu sinh sản
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Qua việc thực hiện chính sách pháp 

luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 

2012, thưa ông, ông có  nhận xét gì về 

tác động của chính sách tín dụng đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi thời gian qua?

Cùng với các chương trình, chính 

sách chung thì tín dụng ưu đãi đối 

với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số là 

một trong các chính sách có ý nghĩa 

to lớn, có tác dụng thiết thực; góp 

phần đẩy nhanh đối với công tác 

giảm nghèo nói chung; trong đó có 

hộ nghèo dân tộc thiểu số. Đến nay, 

cả nước đang thực hiện khoảng 18 

chương trình tín dụng chính sách đối 

với hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác. Nguồn vốn chính sách tín 

dụng ưu đãi đã triển khai trên toàn 

bộ các xã, phường trong cả nước, đã 

giúp cho khoảng trên 3 triệu lượt hộ 

thoát nghèo.

Trong điều kiện ngân sách còn 

nhiều khó khăn, Nhà nước vẫn dành 

một khoản nguồn lực khá lớn để thực 

hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho 

hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu 

số là thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt 

của Đảng và Nhà nước với quyết tâm 

chính trị cao để giải quyết mục tiêu 

giảm nghèo bền vững và thực hiện 

chính sách dân tộc. Hiệu quả của việc 

thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 

đã được thể hiện trên nhiều mặt.

Chính sách vào cuộc sống cần có 

đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội. 

Vậy đâu là những tác động tích cực 

của chính sách tín dụng đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

thưa ông?

Chính sách tín dụng ưu đãi đã 

góp phần thiết thực trong việc giải 

quyết khó khăn về vốn của các hộ 

nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; 

cải thiện, nâng dần chất lượng cuộc 

sống, giúp cho người dân tự tin và 

từng bước nâng vị thế trong xã hội. 

Nhờ đồng vốn ưu đãi của Chính 

phủ, hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

nghèo có thêm cơ hội tổ chức sản 

xuất, kinh doanh, đầu tư mua cây 

trồng, vật nuôi; thay đổi dần giống 

cây, con theo hướng có năng suất, 

chất lượng sản phẩm, nâng dần khả 

năng đáp ứng nhu cầu thị trường; 

vươn lên thoát nghèo. Con em các 

hộ nghèo có thể học hành ở bậc 

học cao hơn; nhà cửa, phương tiện 

sinh hoạt của hộ nghèo được cải 

thiện dần...

Chương trình cho vay tín dụng 

ưu đãi trong những năm qua đã 

góp phần quan trọng trong việc làm 

chuyển nhận thức từ tư duy theo 

VĂN THĂNG thực hiện

Chöông trình cho vay 
tín duïng öu ñaõi trong 
nhöõng naêm qua ñaõ goùp 
phaàn quan troïng trong 
vieäc laøm chuyeån nhaän 
thöùc töø tö duy theo chính 
saùch cho khoâng sang cho 
vay; thay ñoåi daàn taäp 
quaùn laøm aên manh muùn, 
töï cung, töï caáp, töøng böôùc 
hoøa nhaäp vôùi söï phaùt 
trieån cuûa neàn kinh teá thò 
tröôøng; nhieàu nôi nguoàn 
voán cho vay hoä ngheøo ñaõ 
ñöôïc ñaàu tö vaøo moâ hình 
döï aùn ñieåm veà saûn xuaát, 
kinh doanh coù hieäu quaû 
treân ñòa baøn. Ñaây cuõng 
chính laø nhaän ñònh cuûa 
Phoù Chuû nhieäm UÛy Ban 
Daân toäc Sôn Phöôùc Hoan 
khi trao ñoåi vôùi phoùng 
vieân baùo chí.

TÍN DUÏNG ÖU ÑAÕI
ÑOÁI VÔÙI HOÄ NGHEØO, 
HOÄ ÑOÀNG BAØO DAÂN TOÄC 
THIEÅU SOÁ TÖØ CHO KHOÂNG 
SANG CHO VAY

Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan 
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chính sách cho không sang cho vay; 

thay đổi dần tập quán làm ăn manh 

mún, tự cung, tự cấp, từng bước hòa 

nhập với sự phát triển của nền kinh 

tế thị trường. Nhiều nơi nguồn vốn 

cho vay hộ nghèo đã được đầu tư vào 

mô hình dự án điểm về sản xuất, kinh 

doanh có hiệu quả trên địa bàn.

Đối với các tổ chức hội, đoàn thể 

ở địa phương có thêm điều kiện để 

củng cố mối quan hệ thông qua hoạt 

động vay vốn, người nghèo cũng có 

cơ hội sinh hoạt trong các đoàn thể 

trên cơ sở lồng ghép các hoạt động 

nhằm trao đổi kinh nghiệm sản xuất, 

kinh doanh, xây dựng gia đình văn 

hóa, kế hoạch hóa gia đình, chăm 

sóc sức khỏe, xây dựng nông thôn 

mới… Phong trào hoạt động của tổ 

chức hội, đoàn thể được nâng lên, 

góp phần củng cố hệ thống chính 

trị cơ sở.

Thành tựu của chính sách cho vay 

vốn đối với hộ nghèo, hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số còn góp phần thúc 

đẩy nền kinh tế nhiều thành phần 

từng bước phát triển; nhiều vùng 

đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng tích cực, cá biệt có nơi trở 

thành những vùng chuyên canh sản 

xuất hàng hóa có thương hiệu.

Ông có thể cho biết, những hạn chế 

chính sách tín dụng ở đây là gì?

Đó là nhu cầu vay vốn của hộ 

nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số lớn, nhưng nguồn vốn cho vay có 

hạn, mức cho vay của một số chương 

trình tín dụng còn quá thấp.

Việc xác định đối tượng hộ 

nghèo còn bất cập so với thực 

trạng nghèo đói ở địa phương. 

Thiếu cơ chế gắn kết đồng bộ các 

nguồn vốn; thống nhất để lồng 

ghép, phối hợp giữa các chương 

trình, dự án kinh tế - xã hội trên 

cùng một địa bàn, giữa hoạt động 

tín dụng của NHCSXH với các hoạt 

động khuyến công, khuyến nông, 

khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển 

giao công nghệ... Trong khi hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số nghèo thường 

sống phân tán tại vùng sâu, vùng 

xa, vùng đặc biệt khó khăn, trình độ 

dân trí, kiến thức về sản xuất, kinh 

doanh còn nhiều hạn chế; nên hầu 

hết các hộ nghèo, hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số được vay vốn vẫn còn 

thực hiện trồng trọt, chăn nuôi theo 

phương pháp truyền thống, canh 

tác nhỏ lẻ, dẫn đến rủi ro trong sản 

xuất cao.

Vẫn còn một bộ phận đối tượng 

thụ hưởng sử dụng vốn kém hiệu 

quả, thậm chí còn có hiện tượng đã 

thoát nghèo nhưng không muốn trả 

nợ vay. Mặt khác, có một bộ phận 

người nghèo là đồng bào dân tộc 

thiểu số vẫn chưa biết sử dụng vốn 

nhưng chưa được các cơ quan, chính 

quyền, đoàn thể quan tâm giúp đỡ, 

hướng dẫn cách làm ăn nên họ chưa 

mạnh dạn vay vốn.

Nguồn vốn cho vay hộ nghèo và 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong 

những năm qua chủ yếu đầu tư vào 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

chăn nuôi, xây dựng nhà ở, công trình 

nước sạch, vệ sinh môi trường, hỗ trợ 

kinh phí học tập… nên sinh lợi thấp; 

cá biệt có hộ sử dụng không đúng 

mục đích, không bảo tồn được vốn... 

Từ góc độ là cơ quan tham mưu cho 

Chính phủ về chính sách cho đồng 

bào dân tộc, trong đó có chính sách tín 

dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, theo ông giải pháp khắc 

phục những hạn chế hiện nay là gì?

Để khắc phục những khó khăn, 

hạn chế, tháo gỡ những rào cản, từng 

bước nâng cao hiệu quả hoạt động 

tín dụng chính sách của Nhà nước 

đối với hộ nghèo và hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số, thiết nghĩ cần có các giải 

pháp đồng bộ như :

Hoàn thiện cơ chế chính sách 

tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và 

đồng bào dân tộc thiểu số. Nên rà 

soát, hợp nhất văn bản chính sách để 

thống nhất về định mức, lãi suất, thời 

hạn cho vay, thủ tục vay và có cơ chế 

lồng ghép, đồng bộ các nguồn vốn 

trên cùng một đối tượng.

Tiếp tục ưu tiên tập trung phân 

bổ vốn các chương trình tín dụng 

chính sách cho các địa phương là 

vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa và 

vùng đặc biệt khó khăn, nơi tập trung 

nhiều hộ nghèo là đồng bào dân tộc 

thiểu số. Ngành chức năng cần tập 

trung chỉ đạo nâng cao chất lượng 

tín dụng, thực hiện tốt các giải pháp 

về nghiệp vụ.

Để  thiết lập cơ chế  tạ o lậ p 

nguồn vố n ổn định cho chính 

sách tín dụng ưu đãi, đề  nghị  Thủ  

tướ ng Chí nh phủ  và  cá c Bộ , ngà nh 

liên quan có  sự  điề u chỉ nh về  cơ 

chế  tạ o lậ p vố n cho NHCSXH theo 

phương châm “Nhà nước, doanh 

nghiệp và nhân dân cùng làm”, tứ c 

là  nguồ n vố n đượ c tạ o lậ p từ  cá c 

nguồ n: Nhà nước cấp, NHCSXH tự  

huy động và nhận ủy thác từ các cá 

nhân, tổ chức trong và ngoài nước, 

vố n đó ng gó p tự  nguyệ n từ  cá c 

tậ p đoà n kinh tế , doanh nghiệ p. 

Thực hiện tốt việc thống kê, rà 

soát, bổ sung hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ tái nghèo để chủ động 

điều chỉnh, bổ sung kịp thời vào 

danh sách thuộc diện hộ nghèo 

của địa phương.

Để đồng vốn tín dụng chính sách 

đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, chí nh 

quyề n đị a phương phối hợp với 

các tổ chức hội, đoàn thể làm tốt 

công tác khuyến nông, khuyến lâm, 

khuyến ngư,... tạo điều kiện cho hộ 

nghèo được phổ biến kiến thức, cách 

thức sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, 

giúp người nghèo sản xuất, kinh 

doanh có hiệu quả, tăng thu nhập, 

cải thiện đời sống.

Tăng cường công tác tuyên truyền 

để đồng bào hiểu đúng chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước và vận động thực hiện tốt 

chính sách tín dụng ưu đãi. 

Xin cảm ơn Phó Chủ nhiệm!
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Kh ng nh vai trò 
quan tr ng c a tín d ng u ãi
QUANG NGHIÊM lược ghi

Taïi kyø hoïp thöù 7, Quoác hoäi khoùa XIII dieãn ra taïi TP. Haø Noäi vöøa qua ñaõ daønh troïn 
moät ngaøy ñeå caùc ñaïi bieåu thaûo luaän ôû hoäi tröôøng veà vieäc thöïc hieän chính saùch, phaùp 
luaät veà giaûm ngheøo giai ñoaïn 2005 - 2012. Raát nhieàu yù kieán ñaùnh giaù, phaân tích vaø 
kieán nghò ñöôïc ñöa ra ñeå coù nhöõng ñieàu chænh phuø hôïp cho giai ñoaïn giaûm ngheøo 
tieáp theo. Ñaëc san xin giôùi thieäu moät soá yù kieán tôùi baïn ñoïc.

Đại biểu Cao Thị Xuân 
(Thanh Hóa)

Đại biểu Ngô Thị Minh 

(Quảng Ninh)

Cử tri mong muốn kéo dài thời 
hạn vay vốn

Đa số đại biểu Quốc hội và cử tri 
mong muốn Chính phủ và Quốc hội 
cần điều chỉnh chính sách cho hợp 
lý hơn đối với hộ nghèo và người 
nghèo. Không để tình trạng hộ 
nghèo và người nghèo ỷ lại, trông 
chờ vào chính sách của Nhà nước 
như thời gian vừa qua. Cử tri mong 
muốn Chính phủ nên cho phân 
loại các hộ nghèo và người nghèo. 
Chính sách chỉ nên hỗ trợ thường 
xuyên với người nghèo và hộ 
nghèo do hoàn cảnh bất khả kháng 
mà họ không thể thoát nghèo. Các 
trường hợp nghèo khác, chính sách 
của Nhà nước cần hỗ trợ có thời hạn 
nhất định và kèm theo điều kiện cụ 
thể để người nghèo và hộ nghèo 
phải chấp hành và phải vươn lên để 
thoát nghèo. Muốn vậy Nhà nước 
cần có chính sách phù hợp dành 
cho người nghèo và hộ nghèo mới 
thoát nghèo và thoát nghèo trước 
thời hạn chấp hành tốt các điều kiện 
mà Nhà nước đề ra. Để đạt được 
điều này cử tri đề nghị Chính phủ 
cần xem xét kỹ các điều kiện đặt ra 
với người nghèo và hộ nghèo phải 
chấp hành khi hưởng chính sách 
giảm nghèo trong thời hạn nhất 
định. Khắc phục tình trạng giảm 
nghèo chồng chéo, manh mún hiện 
nay. Mặt khác, cử tri thuộc các hộ 

nghèo và người nghèo mong muốn 
Chính phủ tiếp tục nghiên cứu nâng 
mức vay tín dụng, giảm lãi suất vay, 
giảm thủ tục phiền hà và kéo dài 
thời hạn vay, kèm theo tăng cường 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng, biết sử dụng hiệu quả nguồn 
vốn vay, nhanh chóng thoát nghèo.

Việc Chính phủ quan tâm, chỉ 
đạo nâng mức vay tối đa cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng 
nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất, 
kinh doanh lên 50 triệu đồng/
hộ và đã có hiệu lực từ giữa năm 
2014, cử tri rất phấn khởi và cảm 
ơn Chính phủ đã chỉ đạo khá kịp 
thời kiến nghị này.

qua NHCSXH, gồm 15 chương trình tín 
dụng dành cho người nghèo, với mức 
lãi suất thấp và có khoảng 10 triệu hộ 
nghèo được tiếp cận vốn giúp cho 
khoảng 2,4 triệu người thoát nghèo 
bền vững, góp phần quan trọng vào 
thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm 
nghèo và tạo được dấu ấn trong xã 
hội. Trong thời gian tới, Chính phủ 
cần tăng nguồn tín dụng, hạn mức tín 
dụng, áp dụng linh hoạt lãi suất đối 
với hộ nghèo, vì thực tế, việc cho vay 
hộ nghèo qua các năm đã tăng lên 
nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu. 
Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu 
và có giải pháp để giám sát việc người 
nghèo sử dụng vốn hiệu quả và đúng 
mục đích thông qua việc phối hợp với 
các Bộ, ngành liên quan, đào tạo giải 
quyết việc làm, chuyển giao KHKT và 
hướng dẫn cách thức sản xuất, kinh 
doanh, kết nối sản xuất với thị trường 
hàng hóa là giải pháp giảm nghèo có 
hiệu quả. 

Các chính sách tín dụng trực tiếp 
cho hộ nghèo trong giai đoạn vừa 
qua được đánh giá là một “Điểm 
sáng” thực hiện chủ yếu thông 
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Đề nghị tăng nguồn vốn cho 

NHCSXH

Báo cáo giám sát của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc thực hiện 

chính sách pháp luật về giảm nghèo 

giai đoạn 2005 - 2012 cho thấy, 7 

năm qua công tác giảm nghèo đã 

được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu 

sắc, sự vào cuộc của toàn xã hội, cả 

hệ thống chính trị, các doanh nghiệp.

Thứ nhất, đối với Chính phủ, để 

tăng hiệu quả của công tác giảm 

nghèo thì Chính phủ cũng cần có 

những biện pháp rất cụ thể để chỉ 

đạo quyết liệt việc kết nối giữa các 

chương trình. Đặc biệt là chính sách 

tín dụng với dạy nghề tạo việc làm, 

chính sách khuyến nông, khuyến 

lâm, hướng dẫn cách làm ăn để 

chúng ta có thể giảm nghèo bền 

vững và bảo toàn được nguồn vốn 

vay. Để đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn, 

tôi đề nghị Chính phủ tăng nguồn 

vốn cho NHCSXH. Vì theo báo cáo, 

từ năm 2010 đến nay, NHCSXH chưa 

được cấp bổ sung vốn điều lệ. 

 Thứ hai, Chính phủ có cơ chế 

tăng trách nhiệm và tăng quyền chủ 

động của các địa phương, đặc biệt 

đề nghị Chính phủ chỉ đạo để các địa 

phương tăng thêm được nguồn vốn 

ủy thác hiện chỉ chiếm 3%.

Thứ ba, đề nghị Chính phủ chỉ 

đạo tổ chức thực hiện tiết kiệm, tiết 

kiệm này gắn với các hộ vay vốn. 

Kinh nghiệm thực tế của hội chúng 

tôi là giúp người nghèo bằng cách 

cho vay vốn nhưng phải gắn với 

tiết kiệm nhỏ, đây là một cách giúp 

rất tốt. Hiện nay, có 3 triệu hộ đang 

có dư nợ với NHCSXH, nên giả sử 

một ngày một hộ nghèo tiết kiệm 1 

nghìn đồng thì một tháng NHCSXH 

đã có thêm 90 tỷ đồng tiền vốn và 

một năm có thêm hơn 1.000 tỷ đồng. 

Số tiền này không nhỏ và chúng ta 

hoàn toàn có thể làm được. Thực 

tế, Hội Phụ nữ đã làm và hiện nay 

chúng tôi có 4.200 tỷ đồng tiết kiệm, 

trong đó 1.200 tỷ đồng đang gửi ở 

NHCSXH, còn lại cho vay trong chị 

em với nhau.

Đối với MTTQ và các hội, đoàn 

thể, hiện nay chúng tôi đã có đổi 

mới về phương thức hoạt động, các 

đoàn thể không chỉ tham gia vận 

động chung chung mà có rất nhiều 

mô hình xóa nghèo tốt. Đặc biệt 

Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu 

chiến binh và Đoàn Thanh niên đang 

thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo,  

HSSV, giải quyết việc làm theo... 

với dư nợ trên 120.000 tỷ đồng 

bằng 98,7% dư nợ của cả hệ thống 

NHCSXH. Phương thức ủy thác này 

chỉ có ở Việt Nam và qua hơn 11 năm 

thực hiện đã chứng tỏ đây là một 

cách làm đúng và  phù hợp. Dư nợ 

cao và ngày càng tăng, nợ quá hạn 

chỉ dưới 1%, trong tình hình nợ xấu 

còn cao thì cho người nghèo dưới 

1% là một kết quả tốt đẹp.

NHCSXH có vai trò quan trọng
Trong thời gian vừa qua, Trung 

ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ có 
nhiều chủ trương, nghị quyết, các 
văn bản quy phạm pháp luật phục 
vụ cho chương trình giảm nghèo, đã 
huy động được cả hệ thống chính trị 
thường xuyên vào cuộc nên đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực. 

Với các tổ chức hội, đoàn thể hệ 
thống của Đảng, chính quyền, ngành 
lao động thì vai trò của MTTQ, các 
hội, đoàn thể và các tổ chức tín dụng, 
nhất là NHCSXH có vai trò quan trọng. 

Thứ nhất, tôi đề nghị Chính phủ 
tăng vốn điều lệ cho NHCSXH, bởi vì 
từ năm 2010 đến giờ chưa được tăng 

vốn điều lệ. Đây là một yêu cầu lớn 
nhất, cung cầu mất cân đối. Ví dụ, 
chúng ta có thể tăng khoảng 4 đến 
5 nghìn tỷ đồng mà giải quyết được 
chục vạn hộ và hàng triệu người 
giảm nghèo thì tăng như thế này là 
cần thiết, cấp bách và rất đúng đắn. 

Thứ hai, chúng ta đã thảo luận 
nhiều lần và trong 16 chương trình, 
mục tiêu quốc gia thì chương trình 
nào cũng quan trọng, cần thiết, 
nhưng phải nói là một số chương 
trình trùng lặp, chúng ta thảo luận. 
Đề nghị cắt, giảm hoặc điều chỉnh 
một số chương trình chưa cấp bách, 
ưu tiên 2 chương trình vừa cơ bản, 
vừa cấp bách: một là chương trình 
giảm nghèo; hai là chương trình xây 
dựng nông thôn mới.

Tôi nghĩ 2 chương trình này 
mãi mãi cần thiết, nó vừa cấp 
bách, vừa cơ bản. Có thể chúng 
ta cắt, giảm một số chương trình 
khác, một dự án khác hoặc giãn, 
tiết kiệm một số nguồn khác bỏ 
sang đây là cần thiết.

Thứ ba, Chính phủ đã có một 
chủ trương, có nghị định khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp là cần thiết và phải 
mạnh dạn hơn nữa. Sở dĩ doanh 
nghiệp chưa mặn mà lắm trong 
nông nghiệp vì rủi ro cao, lợi nhuận 
rất thấp, nhưng đây là vấn đề an 
sinh xã hội. Tôi đề nghị phải mở 
rộng mạnh hơn nữa chính sách hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho 
doanh nghiệp trong nông nghiệp 
chính, hỗ trợ gián tiếp cho nông 
dân, để doanh nghiệp là nền tảng.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Đại biểu Võ Kim Cự (Hà Tĩnh)
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Taïi Kyø hoïp thöù 7, Quoác hoäi khoùa XIII vöøa qua, sau khi thaûo luaän vieäc thöïc hieän 
chính saùch, phaùp luaät veà giaûm ngheøo giai ñoaïn 2005 - 2012 vôùi nhöõng baøi hoïc, 
kinh nghieäm, keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc, Quoác hoäi ñaõ thoâng qua Nghò quyeát veà vieäc ñaåy 
maïnh thöïc hieän muïc tieâu giaûm ngheøo beàn vöõng ñeán naêm 2020 vôùi 96,99% ñaïi 
bieåu tham gia bieåu quyeát thoâng qua.

T
hay mặt Đoàn thư ký của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề 

xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi đã trình bày Nghị 

quyết này. Theo đó, để đạt được mục tiêu giảm 

nghèo bền vững đến năm 2020, Quốc hội yêu cầu Chính 

phủ, năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn 

dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, để hạn chế thấp nhất tình 
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trạng tái nghèo, Chính phủ cần tăng nguồn lực đầu tư và 

cân đối nguồn lực trung hạn của Nhà nước cho các 

chính sách, chương trình giảm nghèo; lựa chọn 

chính sách để ưu tiên phân bổ, sử dụng hợp 

lý, hiệu quả nguồn lực; bảo đảm lồng ghép 

chính sách và nguồn lực có hiệu quả. Bên 

cạnh đó, Chính phủ cần thực hiện chính 

sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, hỗ 

trợ thị trường phù hợp đặc điểm vùng 

nhằm thu hút doanh nghiệp, nhất là 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, 

phát triển sản xuất, kinh doanh, đào 

tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao 

động tại chỗ, nâng cao khả năng sản 

xuất hàng hóa gắn với thị trường tại các 

địa bàn nghèo, địa bàn khó khăn, địa bàn 

có đông đồng bào dân tộc thiểu số...

Một số chỉ tiêu cụ thể được nêu tại Nghị 

quyết là: đảm bảo ít nhất 90% hộ cận nghèo tham 

gia bảo hiểm y tế; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y 

tế, trên 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế; điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho 

lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chính sách bảo hiểm y tế 

để bảo đảm tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm 

sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo.

Nghị quyết nêu rõ: Quốc hội cơ bản tán thành với Báo 

cáo giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả, 

hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc 

tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo 

giai đoạn 2005 - 2012. Những thành tựu đạt được trong 

công tác giảm nghèo đã góp phần quan trọng thực hiện 

mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải 

thiện đời sống người dân, đặc biệt là người dân ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường 

khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, 

củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng 

cao hình ảnh của Việt Nam đối với thế giới.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo chưa 

thật bền vững; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu 

số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn và đặc biệt khó khăn còn cao; khoảng cách giàu nghèo 

có xu hướng gia tăng; vẫn còn tồn tại tình trạng trông chờ, ỷ 

lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; việc lồng  ghép chính 

sách, 

cân đối 

nguồn lực 

và công tác quản lý, 

điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo còn hạn chế.

Nghị quyết nhấn mạnh, Chính phủ cần ưu tiên nguồn 

lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, 

xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven 

biển, hải đảo. Giải quyết cơ bản tình trạng hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số không có đất ở và giải quyết đất sản 

xuất hoặc chuyển đổi nghề cho ít nhất 80% hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản 

đặc biệt khó khăn đang thiếu đất sản xuất; bảo đảm ít 

nhất 90% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; 70% xã 

đạt tiêu chí quốc gia về y tế, trên 90% trạm y tế cấp xã 

có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ; 

điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 

và chính sách bảo hiểm y tế để bảo đảm tăng cơ hội 

tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người 

nghèo, người cận nghèo. Định kỳ 2 năm, Chính phủ báo 

cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết này.

PV

Nghị quyết về 
việc đẩy mạnh thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững 
đến năm 2020 nhấn mạnh: Kết hợp 

chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với 
phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an 

ninh. Thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện 
gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng 
nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến 
khích sự tích cực, chủ động tham gia của người 

nghèo. Duy trì, bổ sung một số chính sách hỗ trợ 
phù hợp đối với hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo. 

Tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; điều chỉnh đối tượng, mức vay, lãi 

suất, thời hạn cho vay phù hợp gắn với chính 
sách khuyến nông, khuyến công, khuyến 
lâm, khuyến ngư, chuyển giao KHKT, xây 

dựng, nhân rộng mô hình thoát nghèo 
gắn kết với cộng đồng dân cư 

trên địa bàn.
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Chính sách tín d ng i v i xóa nghèo b n v ng
c n ti p t c c i ti n thích h p

HOÀNG NGHĨA TỨ

Cô cheá tín duïng ñoái 
vôùi ngöôøi ngheøo töø naêm 
2002 ñaõ phaùt huy taùc 
duïng, goùp phaàn thöïc 
hieän muïc tieâu xoùa ñoùi, 
giaûm ngheøo trong hôn 11 
naêm qua, tuy nhieân ñeán 
nay, tình hình kinh teá - 
xaõ hoäi ñaõ coù nhöõng thay 
ñoåi, muïc tieâu cuûa chöông 
trình giaûm ngheøo chuyeån 
sang moät giai ñoaïn môùi 
laø giaûm ngheøo beàn vöõng, 
muoán vaäy chính saùch 
tín duïng ñoái vôùi ngöôøi 
ngheøo cuõng phaûi thay 
ñoåi theo höôùng: Môû roäng 
ñoái töôïng, naâng möùc cho 
vay, thay ñoåi phöông 
thöùc cho vay, ñaëc bieät 
laø phoái hôïp vôùi chöông 
trình xaây döïng vaø phaùt 
trieån noâng thoân môùi, 
chöông trình cô caáu laïi 
noâng nghieäp. Sau ñaây 
laø moät soá suy nghó veà 
noäi dung chính saùch tín 
duïng vôùi söï chuyeån bieán 
vaø phaùt trieån kinh teá - xaõ 
hoäi trong thôøi kyø môùi.

Tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới

1. Tạ o nguồ n vố n tí n dụ ng không 

nhữ ng chỉ  đá p ứng cho nhu cầ u 

vố n sả n xuấ t củ a người nghè o. Nế u 

như thờ i gian qua nguồn vố n để  cho 

vay giả m nghè o chủ  yế u đượ c bố  trí  từ  

ngân sá ch Nhà  nướ c củ a Trung ương, 

đị a phương kể  cả  phá t hà nh trá i phiế u 

đượ c Chí nh phủ  bả o lã nh, vay vố n 

cá c tổ  chứ c tí n dụ ng và  vố n huy độ ng 

trong cộ ng đồ ng ngườ i nghè o (chỉ  là  

tậ p dượ t không đá ng kể ). Cò n hiện 

nay muố n thự c hiệ n đượ c mụ c tiêu 

giảm nghè o bề n vữ ng đò i hỏ i phả i có  

mộ t lượ ng vố n lớ n, nế u chỉ  dự a và o 

cá c nguồ n vốn như lâu nay chắ c rằ ng 

không đá p ứ ng đượ c yêu cầu, vì  thế  

phả i có mộ t cơ chế  huy độ ng vố n củ a 

tí n dụ ng chí nh sá ch, đó  là  huy độ ng 

nguồ n lự c trong cộ ng đồ ng dân cư và  

Quố c tế  dướ i  hì nh thứ c “đi vay để  cho 

vay”. Cơ chế  nà y là  cơ chế  hoạ t độ ng 

củ a cá c Ngân hàng thương mạ i đã  và  

đang phá t triể n rấ t thà nh công không 

nhữ ng đá p ứ ng đủ  vố n cho nề n kinh 

tế   mà  còn dư vố n.

2. Kế t hợ p giữ a đố i tượ ng cho 

vay trự c tiế p đế n hộ  nghè o, 

hộ  cậ n nghè o thì  nay phả i kế t hợ p 

vớ i cho vay cá c tổ  chứ c kinh tế  - xã  

hộ i, KHKT và  tổ  chứ c cung cấ p vậ t 

tư nông nghiệ p, tiêu thụ  sả n phẩ m 

để  tạ o đượ c mộ t chuỗi sả n xuấ t liên 

kế t chặ t chẽ  vớ i nhau đố i vớ i nông 

nghiệ p thì  mớ i có  hiệ u quả  và  mớ i 

thự c hiệ n đượ c xó a nghè o bề n vữ ng. 

Đây là  việ c mớ i, liên quan nhiề u 

ngà nh, nhiều cấ p và  nhiề u cơ chế , 

chí nh sá ch khá c nhau. Là m đượ c 

việ c nà y phả i tổ  chứ c nghiên cứ u 

và  xây dự ng đề  á n chu đá o cụ  thể . 

Tác giả cho rằ ng thự c hiệ n mụ c tiêu 

giảm nghè o bề n vữ ng phả i thay đổ i 

phương thứ c củ a tí n dụ ng chí nh sá ch 

theo hướ ng đề  cậ p trên đây, cò n vẫ n 
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giữ  phương thứ c cho vay trự c tiế p hộ  

nghè o như lâu nay thì  mụ c tiêu cao 

nhấ t chỉ  là  xó a đó i, trườ ng hợ p thoá t 

đượ c nghè o chỉ  đạ t tỷ  lệ  thấ p và  tá i 

nghè o không nhữ ng không ngăn 

chặ n được mà  dễ  gia tăng.

3. Liên quan đế n huy độ ng vốn và  

thay đổ i phương thứ c tí n dụ ng 

chí nh sá ch, vấ n đề  cầ n quan tâm là  

vai trò , chứ c năng củ a mạng lướ i hoạ t 

động NHCSXH ở cơ sở, đó  là  Phò ng 

giao dịch cấ p huyệ n và  Tổ  tiế t kiệ m và  

vay vố n.

Trước hết bà n về  Tổ  tiế t kiệ m và  

vay vốn

Đố i vớ i Tổ  tiế t kiệ m và  vay vố n, 

đế n nay cả  nướ c có  trên 200 nghìn tổ , 

vai trò  củ a tổ  chỉ  mớ i dừ ng lạ i trong 

việ c bì nh xé t cho vay khi có  vốn đượ c 

giao, thu lã i hà ng thá ng và  đôn đốc 

thu nợ  khi đế n hạ n. Vớ i vai trò  nà y, Tổ  

tiế t kiệ m và  vay vố n đã  tiế p cậ n đượ c 

vớ i đố i tượ ng hộ  nghè o trong việ c 

thự c hiệ n chí nh sá ch tí n dụ ng đố i 

vớ i ngườ i nghè o. Vai trò  Tổ  tiế t kiệ m 

và  vay vố n mớ i chỉ  thự c hiệ n đượ c 1 

vế  là  cho vay, cò n vai trò  quan trọ ng 

trong việ c huy độ ng nguồ n lự c về  

vố n trong cộ ng đồ ng vớ i tên gọ i Tổ  

tiế t kiệ m là m đượ c chưa nhiều, điề u 

nà y không phả i do nguồ n lự c vố n ở  

nông thôn không nhiề u mà  do khả  

năng và  trì nh độ  củ a cá n bộ  tổ , do 

cơ chế  chưa muố n mở  rộ ng, do khả  

năng quả n lý  và  kiể m soá t chưa quá n 

xuyế n hết đượ c. Nế u nhữ ng hạ n chế  

nà y đượ c khắ c phụ c, tin rằng đây là  

nguồ n lự c về  vố n đá ng kể  bổ  sung 

cho việ c tăng nguồ n lự c cho hoạ t 

độ ng củ a tí n dụ ng chí nh sá ch đố i vớ i 

mụ c tiêu giảm nghè o bề n vữ ng.

Đối với Phòng giao dị ch NHCSXH 

cấ p huyệ n

Hiệ n nay NHCSXH có  624 Phò ng 

giao dịch cấp huyện, hoạ t độ ng chủ  

yế u về  cho vay hộ  nghè o là  cho vay 

trự c tiế p đến ngườ i vay, thu lã i qua hệ  

thông Tổ  tiế t kiệ m và  vay vố n, trự c tiế p 

giú p Ban đạ i diệ n HĐQT cấ p huyệ n 

trong việ c quả n lý  và  kiể m tra thự c 

hiệ n chí nh sá ch cho vay hộ  nghè o ở  

cơ sở , ngoà i ra cò n trự c tiế p cho vay 

mộ t số  chương trình ưu đã i khá c như 

cho vay giả i quyế t việ c là m, cho vay 

NS&VSMTNT và  mộ t số  chương trì nh 

khá c... Như vậ y vai trò  huy độ ng vố n 

trên đị a bà n củ a Phò ng giao dị ch cấ p 

huyệ n hầ u như chưa đượ c thự c hiệ n. 

Phả i chăng chứ c năng huy độ ng vố n 

chưa thể  giao cho Phòng giao dị ch. 

Đú ng vậ y, hoạ t độ ng tí n dụ ng củ a 

Phòng giao dị ch cấ p huyệ n mộ t khi 

chưa phá t triể n đượ c hệ  thố ng dị ch vụ  

thanh toá n đố i vớ i cá c hoạ t độ ng kinh 

tế  thì  khả  năng huy độ ng vố n chưa có  

điề u kiệ n phá t triể n. Vấ n đề  nà y trong 

Chiế n lượ c phá t triể n củ a NHCSXH đã  

đượ c đặ t ra, nhưng việ c tổ  chứ c thự c 

hiệ n chưa đượ c triể n khai. Tin rằ ng vớ i 

mô hì nh Phò ng giao dị ch cấ p huyệ n 

không chỉ  có  cá n bộ  ngân hà ng mà  

cò n là  tổ  chứ c tậ p hợ p cá c cơ quan 

Nhà  nướ c, cá c tổ  chứ c chí nh trị  trên 

đị a bà n là  điề u kiệ n thuậ n lợ i cho phá t 

triể n hệ  thố ng dị ch vụ  củ a ngân hà ng 

là  tiề n đề  cho việ c tổ  chứ c huy độ ng 

vố n củ a cả  hệ  thố ng NHCSXH trong 

giai đoạ n tớ i.

4. Bướ c độ t phá  củ a hoạ t động 

NHCSXH là  chuyể n phương 

thứ c cho vay theo hộ  gia đì nh sang 

phương thứ c cho vay theo cá c dự  

á n sả n xuấ t, kinh doanh, dự  á n liên 

doanh liên kế t trong hoạt độ ng kinh 

tế  ở  nông thôn. Đây là  phương thứ c 

tí n dụ ng từ  cho vay mang nặ ng tí nh 

chấ t sả n xuấ t tự  cung, tự  cấ p sang 

phương thứ c cho vay sả n xuấ t hà ng 

hó a, có  chuyể n đượ c phương thứ c 

cho vay nà y mớ i nó i đế n mụ c tiêu 

xó a nghè o bề n vữ ng. Muố n thự c hiệ n 

đượ c phương thứ c nà y, tấ t yế u phả i 

thay đổ i cơ cấ u tổ  chứ c sả n xuấ t trong 

nông nghiệ p, thự c hiệ n chương trì nh 

xây dự ng nông thôn mớ i theo cá c tiêu 

chí  củ a chương trì nh. Phương thứ c tí n 

dụ ng chí nh sá ch ngoà i cho vay hộ  

nghè o còn phả i cho vay mộ t số  đối 

tượ ng khá c như Tổ  hợ p tá c, Hợp tác 

xã và  cả  Doanh nghiệ p vừ a và  nhỏ  

trên cơ sở  tạ o điề u kiệ n cho ngườ i 

nghè o cù ng tham gia và o chuỗi sản 

xuất ra sả n phẩ m và  tham gia quả n 

lý , là m chủ  đố i vớ i tổ  chứ c sản xuất, 

phân chia thu nhậ p. Là  phương thứ c 

tí n dụ ng không đơn giả n, không phả i 

chỉ  ngân hà ng thự c hiệ n mà  phả i có  

sự  phố i hợ p vớ i cá c cấp, các ngành 

mớ i thà nh công. Lợi thế  củ a NHCSXH 

là  công cụ  củ a Đảng và  Nhà  nướ c, 

đượ c sự  tham gia quả n lý  củ a chí nh 

quyền, cá c ngà nh và  cá c tổ  chứ c hội, 

đoàn thể là  điề u kiệ n thuậ n lợi cho 

việ c chuyể n đổ i phương thứ c tí n 

dụ ng theo đề  cậ p ở trên.

5. Mụ c tiêu giảm nghè o bề n 

vữ ng cũ ng là  mộ t tiêu chí  trong 

chương trì nh phá t triể n nông thôn 

mớ i, do đó  việ c đưa vố n tí n dụ ng 

chí nh sá ch cũng phải kế t hợ p vớ i tiế n 

độ  và  kế t quả  thự c hiệ n chương trì nh 

xây dự ng nông thôn mớ i, do đó  vố n 

tí n dụ ng chí nh sá ch cũng phả i căn cứ  

và o tiêu chí  cơ bả n là  chuyể n đổ i sản 

xuất củ a từ ng đị a bà n không chỉ  là  

đơn vị  hà nh chí nh xã  mà  phả i đế n cá c 

thôn, bả n. Ở  đây có  vấ n đề  là  sự  phố i 

hợ p giữ a NHCSXH vớ i chí nh quyề n 

cấ p xã , nế u như lâu nay chú ng ta đã  

có  sự  phố i hợ p chặ t chẽ  vớ i Ban giả m 

nghè o cấ p xã , thì  nay phả i thay đổ i sự  

phố i hợ p vớ i tổ  chứ c chỉ  đạ o xây dựng 

nông thôn mớ i cả  cấ p huyện và  cấ p 

xã , có  như vậ y mớ i gắ n đượ c tí n dụ ng 

chí nh sá ch vớ i mụ c tiêu giả m nghè o 

bề n vữ ng vớ i chương trì nh xây dự ng 

nông thôn mớ i, đây cũng là  chuyể n 

hướ ng củ a hoạ t độ ng NHCSXH trong 

thờ i kỳ  mớ i. Nó i vậ y, thự c hiệ n điề u 

nà y phả i có  cá c quy đị nh về  phá p lý  

và  phả i có  quy đị nh về  nộ i dung về  

trá ch nhiệm củ a từ ng ngà nh, từ ng 

cấ p và  giớ i hạ n quả n lý  củ a sự  phố i 

hợ p nà y.

Nhữ ng ý  kiế n trên đây, có thể còn 

chưa phù  hợ p, vì  cũng đã  lâu không 

có  điề u kiệ n tiế p cậ n vớ i thự c tế , vớ i cơ 

sở , nhưng vớ i tâm huyế t mong muố n 

NHCSXH xứ ng đá ng vớ i thà nh tự u đã  

đạ t đượ c trong thờ i gian qua và  phá t 

huy hơn nữ a kế t quả đó  trong thờ i 

gian tớ i, tác giả xin mạ nh dạ n nêu lên 

mộ t số  ý  kiế n nhỏ  để  bạ n đọ c tham 

khả o, có thể có nộ i dung nà o đó  đang 

là  trăn trở  củ a độ i ngũ  cá n bộ  NHCSXH 

thự c thi công việ c củ a mì nh.
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Quyết liệt vào cuộc

Trong một buổi gặp gỡ báo chí vừa 

qua, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn 

Lý cho biết: NHCSXH có một số điểm 

nổi bật. Một là tăng trưởng tín dụng 

tốt, đặc biệt đối với 2 chương trình 

cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

Hai là huy động vốn tốt. Điểm nổi bật 

thứ ba là ngân hàng đã tập trung cao 

độ triển khai chương trình phần mềm 

Intellect Core-Banking tại các chi 

nhánh còn lại trong hệ thống. Năm 

2013, NHCSXH đã triển khai thí điểm 

2 đợt. Đợt 1 gồm 6 chi nhánh, đợt 2 

gồm 30 chi nhánh tỉnh và nay đã hoàn 

thành các chi nhánh còn lại.

Đến nay, có thể khẳng định dự án 

đã thành công. Một dự án mang tầm 

chiến lược, với một khối lượng công 

việc đồ sộ đã được NHCSXH hoàn 

thành trong khoảng thời gian ngắn. 

Tạo được bước đột phá quan trọng 

này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của 

toàn hệ thống. Bắt tay vào thực hiện 

dự án, cùng với Trung ương tất cả các 

chi nhánh đều thành lập Ban chỉ đạo 

triển khai Dự án hiện đại hóa tin học, 

do một Phó Giám đốc làm Trưởng 

ban cùng các thành viên là Trưởng 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 

Giám đốc NHCSXH các huyện; phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên, cá nhân phụ trách đơn 

vị. Nhiều tỉnh như Hà Nam còn thành 

lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ, 

chủ yếu là cán bộ Phòng Tin học, để 

hỗ trợ triển khai chương trình tại cơ 

sở; thường xuyên hướng dẫn thực 

hiện các nghiệp vụ trên chương trình 

Intellect và Intellect offl  ine đúng quy 

định. Ban chỉ đạo cùng nhóm hỗ trợ 

trực tiếp xuống Điểm giao dịch xã 

kiểm tra, hỗ trợ các buổi trực giao 

dịch để giúp Tổ giao dịch và đánh giá 

khả năng vận hành của cán bộ giao 

dịch... Nhóm hỗ trợ cũng luôn cập 

nhật đầy đủ các phiên bản chương 

trình Intellect offl  ine để đảm bảo 

đồng bộ với cấu trúc dữ liệu giao dịch 

xã nhận về hàng ngày trên hệ thống.

Trong một lần xuống làm việc với 

chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam, Phó 

Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế nhấn 

mạnh: “Để triển khai thành công hệ 

thống Intellect Core-Banking cần 

phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 

thực hiện của hệ thống”. Đặc điểm 

Cuøng vôùi söï phaùt trieån 
vaø tröôûng thaønh, tröôùc 
yeâu caàu cuûa coâng cuoäc 
ñoåi môùi, döï aùn hieän ñaïi 
hoùa tin hoïc cuûa NHCSXH 
laø böôùc ngoaët quan 
troïng, trong noã löïc hieän 
ñaïi hoùa nghieäp vuï ngaân 
haøng theo chuaån möïc 
quoác teá, phuïc vuï toát hôn, 
hieäu quaû hôn caùc ñoái 
töôïng khaùch haøng cuûa 
NHCSXH.

HIEÄN ÑAÏI HOÙA 
VÌ KHAÙCH HAØNG

Bài và ảnh KHÁNH HỒ

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý: “Dự án hiện đại hóa tin học của NHCSXH 
là một chìa khóa vàng”
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của phần mềm Intellect áp dụng cho 

cả phân hệ kế toán và nghiệp vụ tín 

dụng, chi nhánh nào cũng phải bước 

vào công cuộc chuẩn hóa song hành, 

vừa đầu tư cơ sở hạ tầng, vừa bồi 

dưỡng nhân lực để đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo các chi nhánh phải 

chạy đua với thời gian, đầu tư nâng 

cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống máy 

chủ chuyên dùng hoạt động online 

24/7, đảm bảo khả năng kết nối với 

hệ thống. Theo đó, “nâng cấp” các 

Phòng giao dịch. Không tính các máy 

để bàn, bình quân mỗi huyện được 

trang bị 5 - 6 máy tính xách tay, phục 

vụ cho công tác giao dịch lưu động. 

Toàn thể cán bộ, viên chức làm công 

tác nghiệp vụ đều phải tham gia tập 

huấn đầy đủ để trang bị kiến thức, 

kỹ năng thao tác trên hệ thống mới, 

làm sao để dữ liệu hoàn thành khóa 

sổ cuối ngày và đóng POS đúng vào 

khung giờ quy định trước 18 giờ hàng 

ngày, nhằm kịp chuyển về Trung 

ương. Có cơ sở vất chất và con người, 

công tác chuẩn hóa dữ liệu được tiến 

hành khẩn trương. 

Theo anh Nguyễn Quốc Tâm - 

Trưởng phòng tin học NHCSXH tỉnh 

Lâm Đồng - một trong 6 chi nhánh 

được thí điểm đợt 1 về dự án hiện 

đại hóa tin học, nhớ lại: “Thời kỳ thực 

hiện công tác chuẩn hóa toàn thể 

cán bộ, nhân viên của chi nhánh phải 

đối mặt với khối lượng công việc vô 

cùng lớn đó là vẫn phải thực hiện các 

giao dịch hàng ngày, phục vụ khách 

hàng ở mức tốt nhất, đồng thời định 

kỳ đều đặn gửi dữ liệu cũ được tổng 

hợp từ 12 đơn vị trong tỉnh ra Trung 

ương, nhận thông báo lỗi và chỉnh 

sửa. Trong hơn 2 năm chuẩn hóa 

dữ liệu, việc ở lại làm đêm trở thành 

“chuyện thường ngày” của anh chị 

em ở chi nhánh”. 

Vì khách hàng

Sự thành công của Dự án hiện 

đại hóa tin học ngân hàng sẽ ảnh 

hưởng tích cực đến xã hội, vì đây là 

chương trình tin học phục vụ cho 

tín dụng chính sách của Chính phủ, 

với hơn 7 triệu hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác đang có dư nợ 

tại NHCSXH. Ưu điểm của hệ thống 

Intellect Core-Banking là quản lý 

dữ liệu logic, tập trung, mọi dữ liệu 

được cập nhật và xử lý trên hệ thống. 

Con người vận hành cùng hệ thống 

mới cũng có phong cách mới, tư duy 

mới làm việc nhanh hơn, hiệu quả 

hơn. Đó là kết quả có thể nhìn thấy 

và nhận được đánh giá cao của hàng 

triệu khách hàng đang giao dịch với 

NHCSXH. 

Chị Kim Thị Thanh Hải, 44 tuổi, ở 

xóm 2 Đông Lạc, xã Nghĩa Lạc, huyện 

Nghĩa Hưng (Nam Định), nhận xét: 

“Đã qua 10 năm làm Tổ trưởng Tổ tiết 

kiệm và vay vốn, nhưng bước sang 

năm 2014 tôi thấy các phiên giao 

dịch ở xã cán bộ tín dụng chuyển vốn 

nhanh, gọn, nhiệt tình; thời gian giải 

ngân một món vay chỉ bằng khoảng 

một nửa so với những năm trước. 

Còn đối với các tổ chức hội, đoàn thể, 

Tổ trưởng như tôi thì nhìn vào máy 

tính của cán bộ tín dụng các quyền 

lợi được hạch toán một cách cụ thể, 

nhanh chóng và chính xác. Tổ tiết 

kiệm và vay vốn do tôi phụ trách có 

52 tổ viên, dư nợ gần 1,7 tỷ đồng, 

cho vay 5 chương trình. 11 năm qua 

không nợ quá hạn, không vay xâm 

tiêu, trả lãi, gốc đúng hạn, mọi người 

tích cực gửi tiết kiệm. Nhìn thấy cách 

làm ăn mới của ngân hàng, khách 

hàng mừng, tin tưởng, chúng tôi vui 

và thêm phần trách nhiệm”.

Trong một lần làm việc với 

NHCSXH, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Võ Văn Ninh có đặt câu hỏi: “Ngân 

hàng có khả năng trả một số khoản 

trợ cấp của Chính phủ đến từng hộ 

không? Vì, thực tế hiện nay nhiều hộ 

ở tận vùng sâu, vùng xa phải đi lại 

mất nửa ngày, có nơi cả ngày đến 

tận UBND xã chỉ để chi trả 30.000 - 

50.000 đồng tiền điện, chưa tính tiền 

xe đi lại”. NHCSXH trả lời: Trước đây 

ngân hàng chỉ mở được tài khoản 

tiền vay đến từng hộ, nhưng với Dự 

án hiện đại hóa tin học NHCSXH đã 

mở được tài khoản tiền gửi đến từng 

hộ mà trước đây chỉ đến Tổ tiết kiệm 

và vay vốn. Như vậy, với hơn 7 triệu 

khách hàng vay vốn hiện nay mỗi hộ 
Anh Nguyễn Quốc Tâm - Trưởng phòng Tin học NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đang kiểm tra hệ 
thống vận hành máy chủ
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sẽ có tài khoản thanh toán, tiết kiệm 

riêng. Ngoài phục vụ hoạt động tín 

dụng, với hệ thống Intellect, ngân 

hàng có thể chi trả một số khoản 

trợ cấp của Chính phủ tới từng hộ 

dân nhanh chóng và chính xác hơn. 

Thông qua hệ thống Intellect Core-

Banking, người nghèo và đối tượng 

chính sách khác có thể tham gia vào 

hệ thống thanh toán hiện đại của 

ngành Ngân hàng khi họ đến điểm 

có máy tính nối internet. Tiến tới, 

hộ vay có thẻ ngồi nhà “ra lệnh” cho 

NHCSXH trích khoản tiền gửi trong 

tài khoản để trả tiền điện, tiền nước, 

chuyển tiền cho con cái học hành 

mà không phải chi phí.

Ngân hàng có “chìa khóa vàng”

Theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn 

Văn Lý: Dự án hiện đại hóa tin học 

trước hết phục vụ nhân dân, là “chìa 

khóa vàng” để giải quyết các “mâu 

thuẫn” hiện nay của NHCSXH. Đó 

là phải phục vụ nhân dân tốt hơn, 

thuận lợi nhất, chính xác nhất; đó 

là khối lượng công việc tăng nhưng 

không tăng biên chế. Thứ hai, dự 

án tin học khi đi vào hoạt động đáp 

ứng căn bản nghiệp vụ tín dụng mà 

không có tin học không thể làm được. 

Thông qua dự án, ngân hàng sẽ có dữ 

liệu nhanh hơn, chính xác hơn và sẽ 

có tác dụng trở lại phục vụ cho công 

tác điều hành, quản lý. Ngay trong hệ 

thống tin học NHCSXH cũng cài đặt 

nguyên tắc mặc định về tính chính 

xác để kiểm soát, nếu người sử dung 

thao tác sai, làm sai thì máy không 

nhập dữ liệu. Như vậy, phần mềm 

tham gia vào công tác quản lý chặt 

chẽ hơn, tránh được tiêu cực, tăng 

tính minh bạch.

Dự án hiện đại hóa tin học nâng 

cao năng lực NHCSXH, đáp ứng 

nhiệm vụ, chương trình được Chính 

phủ giao với chi phí thấp nhất. Đặc 

biệt, đối với vùng sâu, vùng xa hệ 

thống Intellect Core-Banking tạo điều 

kiện để ngân hàng đến với những nơi 

đồng bào không có điều kiện tiếp cận 

với các Ngân hàng thương mại lớn. 

Để thực hiện tốt các thao tác nghiệp 

vụ, ngoài tập huấn cho hơn 9.000 cán 

bộ ngân hàng, NHCSXH huy động 

hơn nửa triệu người là các tổ chức 

hội, đoàn thể ở khu vực dân cư tham 

gia tập huấn, đồng thời ngân hàng 

cũng hướng dẫn cho khách hàng tiếp 

cận các dịch vụ tiện ích của NHCSXH. 

Hơn nửa triệu người cùng tham gia 

công tác với NHCSXH là một con số 

đầy ấn tượng, góp phần tích cực vào 

công cuộc giảm nghèo bền vững.

Tận vùng sâu, vùng xa mỗi hộ vay vốn NHCSXH cũng có một tài khoản
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Thöïc hieän Coâng vaên soá 990/VPCP-KTTH ngaøy 31/1/2013 cuûa Vaên phoøng 
Chính phuû veà vieäc boå sung Chuû tòch UBND caáp xaõ vaøo Ban ñaïi dieän HÑQT 
NHCSXH caáp huyeän vaø caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa NHCSXH, 3 tænh Baéc 
Giang, Thanh Hoùa vaø Long An ñaõ ñöôïc choïn thí ñieåm. Taïi Hoäi nghò toång 
keát 1 naêm thöïc hieän thí ñieåm taïi 3 tænh treân, ña soá caáp uûy, chính quyeàn, 
hoäi, ñoaøn theå ñeàu mong muoán nhaân roäng moâ hình naøy ñeå phaùt huy toát hôn 
nöõa vai troø cuûa chính quyeàn ñòa phöông trong vieäc quaûn lyù, söû duïng voán 
vay öu ñaõi.

KHI CHUÛ TÒCH XAÕÕ
THAM GIA

QUAÛN LYÙ VOÁN

NHCSXH tỉnh Long An cho vay hộ nghèo, 

hộ cận nghèo tại Điểm giao giao dịch xã, phường

Chính quyền rốt ráo quản lý vốn

Với quy trình bình xét cho vay, giải 

ngân, quản lý vốn vay một cách đặc 

thù, thì hoạt động của NHCSXH có 

hiệu quả hay không vai trò của các 

tổ chức hội, đoàn thể các cấp chính 

quyền địa phương là rất quan trọng. 

Thực tế cho thấy, hiện nay đa số 

UBND cấp xã giao cho Phó Chủ tịch 

UBND xã làm Trưởng ban giảm nghèo 

và tham gia xác nhận các đối tượng 

đủ điều kiện vay vốn NHCSXH. Đồng 

thời, Phó Chủ tịch xã cũng họp bàn 

với các tổ chức hội, đoàn thể quản lý, 

sử dụng vốn vay ưu đãi của NHCSXH. 

Như vậy, chính quyền xã đã thực hiện 

các nhiệm vụ quản lý, phân bổ vốn 

vay qua sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch 

UBND cấp huyện kiêm Trưởng ban đại 

diện HĐQT NHCSXH cấp huyện.

Khi có nhu cầu vay vốn NHCSXH, 

người nghèo và các đối tượng chính 

sách sẽ được Tổ tiết kiệm và vay vốn 

Bài và ảnh CẢNH NHI
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của thôn, xóm, bản bình xét, sau đó 

chính quyền xã phải xác nhận hộ vay 

vốn có đúng đối tượng hay không. 

Ngân hàng sẽ ủy thác vốn vay qua 

các hội, đoàn thể, với “chân rết” là các 

Tổ tiết kiệm và vay vốn để nguồn vốn 

đến đúng đối tượng, sử dụng đúng 

mục đích. Các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 

và vay vốn hỗ trợ ngân hàng công 

đoạn thu lãi, thu nợ. Đặc biệt, các 

thành viên trong Tổ tiết kiệm và vay 

vốn giám sát việc sử dụng vốn của 

từng hội viên, giúp cho nguồn vốn 

của các hộ vay đi vào sản xuất, kinh 

doanh hiệu quả.

Khi đề cập đến việc thí điểm Chủ 

tịch UBND xã tham gia Ban đại diện 

HĐQT NHCSXH 

cấp huyện, bà 

Đỗ Thị Lệ - Phó 

Chủ tịch Hội 

Phụ nữ tỉnh Bắc 

Giang cho rằng, 

không phải là 

Phó Chủ tịch xã 

tham gia quản 

lý vốn vay của 

NHCSXH không 

hiệu quả, mà 

khi có sự tham 

gia của Chủ 

tịch xã vào Ban 

đại diện HĐQT 

NHCSXH cấp 

huyện sẽ đôn 

đốc xử lý thu 

hồi nợ đến hạn 

và những vấn 

đề vướng mắc 

được tháo gỡ 

kịp thời. Theo một số ý kiến của nhiều 

người dân, mặc dù đạt được những 

thành công, nhưng Phó Chủ tịch xã 

không đứng đầu chính quyền, chưa 

tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH 

cấp huyện nên các chủ trương, chính 

sách về phát triển kinh tế - xã hội, 

quản lý vốn vay phải “trao đi, đổi 

lại” không được trực tiếp nên có thể 

khiến việc hiệu quả chưa được như 

mong muốn.

Bà Đỗ Thị Lệ khẳng định, khi bổ 

sung Chủ tịch UBND xã tham gia Ban 

đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện 

đã nâng cao được vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu trong 

công tác quản lý, điều hành chính 

sách tín dụng tại địa phương. Được 

trực tiếp tham gia vào các kỳ họp 

giao ban Ban đại diện, đồng chí Chủ 

tịch UBND cấp xã đã nắm bắt sâu 

các chủ trương, chính sách vay vốn, 

nắm bắt được những ưu điểm cũng 

như những tồn tại, khó khăn trong 

tổ chức thực hiện hoạt động vay vốn 

trên địa bàn. 

Không quản ngại khi thêm 

nhiệm vụ

Mặc dù khi thực hiện thí điểm bổ 

sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban 

đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện 

thì khối lượng công việc của các 

đồng chí Chủ tịch xã nhiều lên, tuy 

nhiên để nguồn vốn ưu đãi được hiệu 

quả, Chủ tịch xã phải bố trí thời, sắp 

xếp thời gian hợp lý để tham gia chỉ 

đạo, triển khai thực hiện công tác tín 

dụng chính sách. Ông Đỗ Đình Sắc 

- Chủ tịch UBND xã Hưng Hà, huyện 

Tân Hưng (Long An), cho biết: “Được 

tham gia thành viên Ban đại diện, 

tôi đã sát sao hơn trong việc theo 

dõi diễn biến hoạt động tín dụng ưu 

đãi tại địa phương”. Chủ tịch UBND 

xã đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn 

thể thường xuyên báo cáo công tác 

ủy thác với ngân hàng, chỉ đạo các 

Trưởng ấp tham gia phối hợp với 

các Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, 

xác nhận cho vay công khai dân chủ, 

đúng đối tượng thụ hưởng, kiểm tra 

giám sát việc sử dụng vốn của người 

vay, đôn đốc trả nợ và xử lý nợ xấu, 

nợ chây ỳ và lãi tồn đọng.

Thực hiện thí điểm Chủ tịch xã 

tham gia thành viên Ban đại diện 

HĐQT NHCSXH cấp huyện, hoạt 

động chính sách tín dụng xã Hưng 

Hà đạt được kết quả 

như: dư nợ của xã là 

18.653 triệu đồng, 

nợ quá hạn là 164 

triệu đồng, giảm 

116 triệu đồng, tỷ lệ 

giảm 41,42% so với 

tháng 3/2013. Hoạt 

động của Tổ tiết 

kiệm và vay vốn đi 

vào nề nếp và ngày 

càng được nâng cao 

hơn.

“Từ các việc làm 

thiết thực trên vốn 

tín dụng chính sách 

phát huy hiệu quả, 

giúp cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo 

và các đối tượng 

chính sách khác có 

cuộc sống ổn định 

và nâng lên, góp 

phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn 

xã, giảm từ 5,5% của năm 2012 còn 

3,5%”, ông Đỗ Đình Sắc chia sẻ.

Còn bà Mai Thị Khoa - Chủ tịch 

UBND xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn 

(Thanh Hóa) cho rằng, tuy mới thực 

hiện thí điểm song mô hình này đã 

khẳng định được vị trí, vai trò của 

người đứng đầu chính quyền cơ sở 

trong công tác quản lý các hoạt động 

tín dụng trên địa bàn xã. “Tham gia 

Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng:

“CẦN NÂNG CAO VAI TRÒ CHỦ TỊCH XÃ”

Hoạt động của NHCSXH dưới sự 

chỉ đạo điều hành của Ban đại 

diện HĐQT 

NHCSXH còn 

gặp những 

khó khăn 

nhất định, 

các thành 

viên Ban đại 

diện làm việc 

kiêm nhiệm; 

số lượng 

các xã, phường, thị trấn nhiều; 

nguồn vốn tín dụng ưu đãi lớn; 

bổ sung cho vay nhiều chương 

trình tín dụng mới... Do đó, để 

duy trì và phát huy những thành 

tựu đạt được trong 11 năm qua 

của NHCSXH, 

đòi hỏi phải 

có sự đột phá 

trong công tác 

quản lý nguồn 

vốn tín dụng 

chính sách, cần 

có sự chỉ đạo, 

giám sát ngay 

từ cơ sở mà cụ 

thể là nâng cao vai trò của Chủ 

tịch UBND cấp xã trong công 

tác quản lý nguồn vốn tín dụng 

chính sách.
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Phó Ch  t ch UBND t nh B c Giang Bùi V n H nh:
“HOÀN THI N MÔ HÌNH QU N LÝ TÍN D NG CHÍNH SÁCH”

Chủ trương bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại 

diện HĐQT NHCSXH cấp huyện là đúng đắn, phù hợp, có 

hiệu quả về mọi mặt trong hoạt động tín dụng chính sách 

nói riêng cũng như thực hiện các giải pháp an sinh xã hội nói 

chung. Đồng thời, chủ trương này góp phần tiếp tục hoàn 

thiện mô hình quản lý tín dụng chính sách từ Trung ương 

đến cơ sở; giúp địa phương thực hiện hoàn thành mục tiêu 

phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao vai trò 

quản lý Nhà nước của chính quyền cấp xã, xây dựng chính 

quyền cơ sở vững chắc và hệ thống chính trị vững mạnh. Có 

thể khẳng định việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban 

đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện là thiết thực, cần tiếp tục 

được triển khai lâu dài trên địa bàn tỉnh và mở rộng quy mô 

trên phạm vi toàn quốc.

Ch  t ch H i Nông dân t nh Long An 
Ph m Minh Hùng

Việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham 

gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện đã 

khẳng định vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND xã trong công tác chỉ đạo điều hành, góp 

phần hết sức quan trọng, có hiệu quả trong 

việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

về giảm nghèo bền vững. Quản lý chặt chẽ 

trong công tác phân bổ vốn tín dụng chính 

sách, chỉ đạo Trưởng ấp, Trưởng khu phố tham 

gia, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận 

ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét 

công khai dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng 

các chương trình tín dụng chính sách. Qua đó, 

kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh, 

những tồn đọng hạn chế trong quá trình quản 

lý, sử dụng vốn, đặc biệt là công tác đôn đốc 

xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Thực 

hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời 

phối hợp với NHCSXH để xử lý kịp thời những 

vấn đề phát sinh. Đặc biệt, việc Chủ tịch UBND 

cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH 

cấp huyện đã nâng cao trách nhiệm của chính 

quyền địa phương trong việc thực hiện các quy 

tắc tín dụng tốt hơn, từ phân bổ vốn, bình xét 

cho vay, quản lý vốn vay... đến chất lượng dư 

nợ, công tác thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng, 

nợ bị chiếm dụng, thu nợ, thu lãi tốt hơn, xử lý 

nợ bị rủi ro kịp thời.

huyện giúp tôi chủ động trong việc 

chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các nguồn 

vốn vay chính sách ưu đãi và chủ 

động phân bổ nguồn vốn, chỉ đạo 

quản lý chặt chẽ và kịp thời cũng 

như trong xử lý những vấn đề phát 

sinh ở cơ sở đối với công tác quản lý 

và sử dụng nguồn vốn vay tín dụng 

chính sách đối với từng tổ chức nhận 

uỷ thác, từng hộ gia đình. Đồng thời, 

tôi cũng kịp thời điều chỉnh phù hợp 

và có hiệu quả những hạn chế tồn 

tại, để hoàn thiện công tác quản lý, 

điều hành một cách khách quan, 

khoa học và dân chủ”, vị nữ Chủ tịch 

xã Mai Thị Khoa nhấn mạnh.

Phó T ng Giám c NHCSXH Nguy n V n Lý

Thành công nổi bật 

năm 2013 của NHCSXH 

là chất lượng tín dụng 

đã được củng cố rất tốt, 

nợ quá hạn thấp. Đó là 

kết quả của một năm 

chúng tôi tập trung 

cao độ chấn chỉnh hoạt 

động tín dụng. NHCSXH 

đã có nhiều giải pháp củng cố tổ nhóm vay vốn, phối hợp tốt 

với các hội, đoàn thể làm ủy thác cho vay, nâng cao nhận thức 

người vay và hiệu quả sử dụng vốn của người vay.
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N
gược quốc lộ 6, chúng 

tôi đến với Điện Biên, để 

đến xã Mường Tùng, một 

xã khó khăn của huyện 

Mường Chà (Điện Biên). Dẫn chúng 

tôi đi thăm một vòng quanh xã, 

đồng chí Lù Vắt Vặn - Chủ tịch UBND 

xã Mường Tùng chia sẻ: “Kinh tế - xã 

hội của xã phát triển được như ngày 

hôm nay cũng là nhờ vốn vay chính 

sách đấy. Trước kia đồng bào dân 

tộc tại các bản làng chỉ biết sống 

dựa vào rừng núi, kinh tế mang tính 

tự cấp tự túc nên cái đói, cái nghèo 

cứ theo chân đồng bào các dân tộc 

nơi đây. Từ khi có NHCSXH cho vay 

các chương trình tín dụng ưu đãi, 

mỗi năm xã được phân bổ nguồn 

vốn để cho các hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số đầu tư chăn nuôi, trồng 

trọt, giúp người dân phát triển kinh 

tế, đặc biệt là đồng bào các dân tộc 

thiểu số. Tính riêng trong năm 2013, 

với nguồn vốn được phân bổ là 1,5 

tỷ đồng cho toàn xã, các hộ dân vay 

vốn đầu tư mua trâu, dê, ngựa, trồng 

cao su… năm 2014, nguồn vốn được 

phân bổ dự kiến trên 2 tỷ đồng, đây 

sẽ là nguồn lực đáp ứng kịp thời 

nhu cầu sản xuất, kinh doanh cho 

đồng bào các dân tộc trên địa bàn 

xã chúng tôi”.

Năm 2013, người dân xã Mường 

Tùng càng vui mừng hơn khi được 

vay vốn chương trình hộ cận nghèo 

để giúp họ thoát nghèo bền vững, 

bởi từ lâu các hộ cận nghèo tại huyện 

Mường Chà nói chung, xã Mường 

Tùng nói riêng có nhu cầu vay vốn 

nhưng lại không thuộc đối tượng 

chính sách để NHCSXH cho vay, chính 

vì thế Quyết định số 15/QĐ-TTg như 

một luồng gió mới giúp đồng bào 

dân tộc nơi đây thoát ra khỏi cái 

vòng luẩn quẩn của cái nghèo, vươn 

lên phát triển kinh tế. Cùng với các 

chương trình cho vay ưu đãi khác như 

hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu 

số đặc biệt khó khăn, HSSV, hộ gia 

đình sản xuất, kinh doanh vùng khó 

khăn… đang tạo ra động lực mạnh 

mẽ giúp người dân xã Mường Tùng 

phát triển kinh tế, nâng cao chất 

lượng cuộc sống.

Dừng chân trước ngôi nhà sàn 

vừa mới được làm mới của Tổ trưởng 

Tổ tiết kiệm và vay vốn Lò Văn Hóa ở 

bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, chúng 

tôi đã nghe tiếng thảo luận sôi nổi 

Các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tại xã Mường Tùng thường xuyên được NHCSXH 
tuyên truyền các chính sách cho vay mới của Nhà nước

Bài và ảnh TRẦN GIÁP

i n Biên 
hôm nayV

Tín duïng öu ñaõi giuùp 
ngöôøi daân taïi caùc ñòa baøn 
khoù khaên treân caû nöôùc 
phaùt trieån kinh teá, vaø 
taïi tænh Ñieän Bieân nguoàn 
voán naøy ñoàng haønh cuøng 
ñoàng baøo caùc daân toäc 
nôi ñaây saûn xuaát, kinh 
doanh, mang laïi cuoäc 
soáng aám no. 60 naêm 
sau chieán thaéng Ñieän 
Bieân Phuû, xöù sôû hoa ban 
traéng ñang töøng ngaøy, 
töøng giôø ñoåi thay...
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của các tổ viên Tổ tiết kiệm và vay 

vốn. Thấy chúng tôi tới thăm nhà, 

anh Hóa hồ hởi bắt tay thật chặt. 

Anh cho biết: “Mình làm Tổ trưởng 

Tổ tiết kiệm và vay vốn, do Đoàn 

Thanh niên quản lý đã hơn 6 năm, 

hiện tại trong tổ có 56 tổ viên, dư nợ 

tại NHCSXH huyện Mường Chà gần 

1,2 tỷ đồng. Những năm trước đây, 

bà con trong bản vay vốn NHCSXH 

rất ít, vì vay được vốn rồi bà con cũng 

không biết đầu tư trồng cây gì, nuôi 

con gì để mang lại thu nhập, nhiều 

hộ được vay vốn ưu đãi rồi, mang về 

“bỏ ống tre” hàng tháng mang đi trả 

lãi cho ngân hàng. Cán bộ NHCSXH 

huyện Mường Chà cùng cán bộ xã, 

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 

phải tới từng nhà động viên, hướng 

dẫn cách làm ăn, tuyên truyền về ý 

nghĩa của vốn vay chính sách thì 

ngày càng có nhiều hộ vay vốn. Thật 

đáng mừng là từ khi tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền thì 

đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn 

nhiều hơn hẳn, và bà con cũng đã 

biết đầu tư đúng hướng, mang lại 

thu nhập. Nhìn các tổ viên Tổ tiết 

kiệm và vay vốn đang say sưa thảo 

luận về các chương trình tín dụng ưu 

đãi từ NHCSXH, chúng tôi cảm nhận 

sự đổi thay đang đến với các bản 

lảng ở xã Mường Tùng, đổi thay đến 

từ các chương trình tín dụng chính 

sách mà từng cán bộ NHCSXH huyện 

Mường Chà đang ngày đêm âm 

thầm và bằng một quyết tâm cháy 

bỏng để giúp bà con nơi đây thoát 

nghèo bền vững.

Chúng tôi tiếp tục hành trình 

ngược lên xã Sá Tổng, huyện 

Mường Chà. Anh Giàng Bia Hồ - Chủ 

tịch UBND xã tươi cười cho biết: 

“Những năm qua, được sự quan tâm 

của Nhà nước và NHCSXH, bà con 

đồng bào các dân tộc tại xã Sá Tổng 

có được nguồn lực quan trọng để 

phát triển kinh tế. Nhờ nguồn vốn 

từ các chương trình cho vay ưu đãi 

mà nhiều hộ dân tại các bản, làng 

xa xôi có tiền đầu tư mở rộng chăn 

nuôi, trồng trọt. Cụ thể, bình quân 

mỗi năm xã được NHCSXH phân bổ 

nguồn vốn ưu đãi từ 1,5  - 2 tỷ đồng 

cho bà con vay vốn để làm ăn, với 

số tiền đó chúng tôi đã phân bổ 

đến từng bản làng, từng tổ chức 

hội, đoàn thể cho các hộ dân có nhu 

cầu vay vốn, đáp ứng kịp thời nhu 

cầu sản xuất, chăn nuôi của bà con. 

Nếu không được sự hỗ trợ của vốn 

vay chính sách, không biết tới bao 

giờ các hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số ở xã Sá Tổng mới có thể phát 

triển được”.

Dẫn chúng tôi đi thăm một số 

hộ dân vay vốn từ NHCSXH, anh 

Giang A Bình - Tổ trưởng Tổ tiết 

kiệm và vay vốn bản Dế Da, xã Sá 

Tổng cho biết: “Đối với nguồn vồn 

từ NHCSXH, căn cứ vào nhu cầu đầu 

tư của bà con và mục đích xin vay, 

Tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ tổ chức 

họp và bình xét một cách công khai, 

dân chủ, đồng thời thu thập ý kiến, 

nguyện vọng của dân để ưu tiên hỗ 

trợ theo nhu cầu thiết thực của họ. 

Sau đó trình lên UBND xã phê duyệt 

mới được vay vốn từ NHCSXH. Bởi 

vậy, đồng bào phấn khởi, ủng hộ 

nhiệt tình, rất nhiều hộ đã thoát 

nghèo từ vốn vay NHCSXH”.

Bên cửa hàng tạp hóa khá khang 

trang vừa mới mở cửa, chị Giàng Thị 

Cử, dân tộc H’Mông tươi cười cho biết: 

“Được vay 30 triệu đồng từ chương 

trình hộ nghèo, vợ chồng mình đã 

sửa chữa cửa hàng và mua các loại 

nhu yếu phẩm về phục vụ bà còn, ở 

nơi núi cao, có được cửa hàng buôn 

bán như thế này là tốt lắm rồi, vốn 

vay từ NHCSXH giúp nhà mình đó”. 

Bản Dế Da những năm trước đây còn 

heo hút với mấy nóc nhà sàn lụp xụp 

trên các sườn đồi, đồng bào dân tộc 

H’Mông sống dựa vào rừng núi, cuộc 

sống nhiều khó khăn. Nhưng nay, 

mọi thứ đã đổi thay, nhờ có các chính 

sách của Đảng và Nhà nước cùng 

với các chương trình tín dụng ưu đãi 

mang đến cho Dế Da một sự đổi thay 

diệu kỳ, người dân sống quần tụ, kỹ 

thuật chăn nuôi, trồng trọt được áp 

dụng với các giống cây, con từ miền 

xuôi đưa lên. 

Đang chăm sóc đàn trâu của 

mình, anh Giàng A Minh ở bản Dế 

Da cho biết: “Có được đàn trâu 3 

con này là từ vốn vay chính sách 

đấy, những năm trước đây gia đình 

mình thuộc diện hộ nghèo của 

xã, được NHCSXH cho vay 20 triệu 

đồng mình đầu tư chăn nuôi trâu 

sinh sản, nhờ chăm sóc tốt nên đến 

nay mình đã có 3 con, với giá bán 

hiện tại, trị giá 3 con trâu này là gần 

70 triệu đồng. Tới đây, mình sẽ trả 

hết nợ cho ngân hàng”. 

Tạm biệt bản Dế Da, tạm biệt xã 

vùng cao Sá Tổng, trên đường trở 

về, dọc hai bên là những đồi cao su 

xanh mướt và từng đàn trâu đang 

tung tăng gặm cỏ trên những sườn 

đồi, anh Nguyễn Minh Đức - Cán 

bộ NHCSXH tỉnh Điện Biên chia sẻ: 

“Những đồi cao su, đàn trâu này đều 

do người dân địa phương trồng và 

chăn nuôi. Mỗi hộ có chừng 2 - 3ha 

cao su. Trong tương lai đây sẽ là 

nguồn thu không nhỏ đối với người 

dân địa phương. Tuy nhiên, muốn 

cho nguồn vốn chính sách mang lại 

hiệu quả cao hơn nữa thì cần sự vào 

cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt 

là ngành khuyến nông, khuyến lâm 

để hướng dẫn cho bà con cách thức 

chăn nuôi, trồng trọt, kết hợp với vốn 

vay ưu đãi sẽ mang lại hiệu quả kinh 

tế rõ rệt. Hiện nay, trên địa bàn các xã 

vùng cao của huyện Mường Chà còn 

nhiều hộ dân đang muốn vay vốn ưu 

đãi để đầu từ chăn nuôi, trồng trọt, 

bởi vậy công tác tuyên truyền cho 

người dân hiểu được ý nghĩa của vốn 

chính sách là nhiệm vụ quan trọng 

trong việc giúp dân phát triển”.

60 năm sau ngày chiến thắng 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên nói 

chung và huyện Mường Chà nói 

riêng đã có nhiều đổi thay trong sự 

phát triển kinh tế - xã hội. Góp phần 

trong sự phát triển ấy có dấu ấn đậm 

nét của NHCSXH.
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Nhöõng ngaøy naøy, Ñoaøn phoùng vieân chuùng toâi coù dòp thöïc hieän chuyeán 
coâng taùc tìm hieåu “Haønh trình cuûa tín duïng öu ñaõi” ôû tænh Thaùi Nguyeân, 
nôi coù vuøng cheø ñaëc saûn noåi tieáng vaø roäng lôùn nhaát caû nöôùc.

T heo chân anh Trần Trọng Quyết - Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ NHCSXH tỉnh 

Thái Nguyên, chúng tôi đến với huyện vùng cao Định Hóa, có đến 18/24 xã, thị trấn nằm 

trong diện đặc biệt khó khăn và số hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm trên 53% nhưng nhờ 

sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, của các Sở, ban ngành và chính quyền địa phương, đặc 

biệt là có 284 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH đầu tư đã làm cho bộ mặt nông thôn tại vùng 

đất chè thay đổi. Hàng nghìn hộ gia đình người dân tộc Tày, Nùng, Sán Dìu... được tiếp cận vốn vay 

chính sách dễ dàng, thuận lợi và sử dụng nguồn vốn vay vào mục đích trồng chè, phát triển kinh tế.

Đến với vùng đất chè Thái Nguyên, được tận mắt thấy, tai nghe những đổi thay lớn lao của vùng 

miền núi, dân tộc mới thấy được ý nghĩa của vốn vay từ NHCSXH. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của nguồn 

vốn ưu đãi, cùng với những nỗ lực của cán bộ NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã góp phần chuyển tải 

nhanh, kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, giúp người dân vùng đất chè có cuộc sống ấm no 

và hạnh phúc. Phóng sự ảnh của TRẦN ĐÔNG sẽ nói lên sự đổi thay đó.
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1 - Mùa hái chè ở huyện trung du Đồng Hỷ bắt đầu từ sáng sớm

2 - Gia đình anh Nguyễn Văn Minh ở xã Phú Tiến, huyện Định Hóa 

vay ưu đãi đầu tư nuôi ong lấy mật

3 - Với 30 triệu đồng vay của NHCSXH huyện Đồng Hỷ từ năm 

2013, gia đình chị Phan Thị Bình ở xóm Trại Cài đã mua máy móc 

chế biến búp chè tươi ngay tại nhà

4 - Nhờ vốn vay ưu đãi nhiều hộ gia đình có điều kiện tạo thêm 

việc làm

5 và 6 - Chăm sóc và thu hoạch chè trên vùng cao Định Hóa

7 - Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàn của chị Nguyễn Thị Thanh 

ở thôn 2, xã Phú Tiến, huyện Định Hóa vay vốn chương trình 

thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn đầu tư 

mở rộng cơ sở chế biến lâm sản, bóc gỗ xuất khẩu, giải quyết 

việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương với mức thu nhập 

3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng

8 - Nhiều hộ gia đình ở Thái Nguyên thoát nghèo nhờ chăn                 

nuôi lợn

9 - Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình anh Hứa Văn Hiếu đã phát triển 

nuôi trâu sinh sản

10 - Vợ chồng anh Hứa Văn Xoan và chị Phùng Thị Điều ở thôn 

Bãi Bình, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa vay 20 triệu đồng đầu 

tư nuôi dê, thoát nghèo, ổn định cuộc sống

6

7

8

9

10
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Trong nhöõng nhaø baùo töøng laën loäi cuøng ngaønh Ngaân haøng ñöa voán veà phuïc vuï lónh 
vöïc noâng nghieäp, noâng thoân vaø noâng daân, khoâng rieâng ngöôøi laøm ngheà laâu naêm laø 
anh Höõu Haïnh (Baùo Nhaân daân), Hoà Khaùnh Thieän (Ñaøi Tieáng noùi Vieät Nam) vaø taùc giaû 
baøi vieát naøy maø ñeán caû nhieàu phoùng vieân sung söùc thuoäc theá heä 7X, 8X nhö Ngoïc Tuù 
(Baùo Tin töùc) Quang Caûnh (Thôøi baùo Ngaân haøng), Nguyeãn Coâng (Baùo Noâng thoân ngaøy 
nay)... Ai cuõng bieát khaù roõ veà Ñoã Minh Huøng, moät trong soá caùn boä quaûn lyù giaøu nhieät 
huyeát cuûa heä thoáng NHCSXH, ñaõ vaø ñang gaén keát caû ñôøi mình vôùi cuoäc haønh trình cuûa 
nguoàn voán tín duïng öu ñaõi vì an sinh xaõ hoäi.

Tuỳ bút của ĐÔNG DƯ

MOÄT GIAÙM ÑOÁC NGAÂN HAØNG 
ÑÖÔÏC NHIEÀU NGÖÔØI NGHEØO 

VUØNG CHEØ TIN YEÂU NHAÁT

Nông dân Đồng Hỷ phấn khởi vay được nguồn vốn ưu đãi cải tạo, mở rộng diện tích chè
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L
iên tục hơn một thập kỷ qua, 

anh đã làm việc không mệt 

mỏi ở một tổ chức tín dụng 

Nhà nước là hoạt động không 

vì mục đích lợi nhuận, chỉ vì mục tiêu 

giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội 

của đất nước. Ở mọi cương vị công 

tác, từ thư ký cho Chủ tịch HĐQT thời 

kỳ đầu NHCSXH mới thành lập, sau 

được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh 

Văn phòng, rồi đến mấy năm gần đây 

chuyển về cơ sở với chức vụ Giám đốc 

chi nhánh NHCSXH tỉnh. Dù ở bất kỳ 

đâu, vào thời điểm nào, anh luôn hết 

lòng lo toan tiền vốn phục vụ cộng 

đồng người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. Còn nhớ cách đây 

không lâu, vùng đất trung du - miền 

núi Thái Nguyên rất nổi tiếng về diện 

tích và sản phẩm chè xanh nhưng lại 

còn nhiều hộ nghèo và gia đình đồng 

bào dân tộc thiểu số thiếu vốn sản 

xuất. Những người làm công tác tín 

dụng chính sách nơi đây cũng trăn 

trở tìm cách tháo gỡ khó khăn cho 

nhân dân, cho địa phương song chưa 

đạt kết quả theo ý muốn. Đúng thời 

điểm đó, anh Đỗ Minh Hùng được 

điều động về Thái Nguyên (tháng 

6/2012) đảm trách vai trò Giám đốc 

NHCSXH tỉnh. Gác lại những dự định, 

dự án đang thực hiện dang dở tại Hội 

sở chính NHCSXH và công việc riêng 

của gia đình, 2 con đang tuổi ăn tuổi 

học để người vợ hiền ở nhà chăm 

nom, anh vui vẻ về vùng nông thôn 

trực tiếp thực hiện công tác quản lý 

tín dụng chính sách.

Việc đầu tiên của Giám đốc Đỗ 

Minh Hùng ngay khi được điều động 

từ Trung ương xuống địa phương là 

tiến hành ổn định xây dựng bộ máy, 

sắp xếp lại đội hình tác nghiệp tại 

NHCSXH tỉnh và tất cả 8 Phòng giao 

dịch NHCSXH huyện, thị xã trực thuộc. 

Chú trọng triển khai hàng loạt biện 

pháp khai thác nguồn lực tài chính 

để tạo lập nguồn vốn, tăng trưởng 

dư nợ tín dụng, tổ chức chuyển tải 

kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Nhà 

nước đến tận các xã một cách công 

khai, dân chủ. Cách làm này đã đem 

lại hiệu quả rõ rệt về mặt kinh tế và 

có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc 

ở một nơi vốn trì trệ về công tác tín 

dụng chính sách. Cụ thể, đến thời 

điểm này, NHCSXH tỉnh Thái Nguyên 

đã đạt tổng dư nợ gần 2.100 tỷ đồng 

sau 11 năm hoạt động, tăng 30% so 

với cùng kỳ năm 2012 với số nợ quá 

hạn chưa đầy 0,06% trên tổng dư nợ; 

giảm khoảng 700 triệu đồng so với 

tháng 12/2013.

Đơn cử ở huyện vùng cao Định 

Hoá, nơi cách xa nhất trung tâm hành 

chính của tỉnh và còn tới 2/3 số xã, 

thị trấn nằm trong diện đặc biệt khó 

khăn, cùng 24,81% hộ nghèo, 28,31% 

hộ cận nghèo đến nay đã được thụ 

hưởng tới 284 tỷ đồng của chương 

trình tín dụng ưu đãi. Từ nguồn vốn 

vay, nhiều hộ nghèo và gia đình đồng 

bào dân tộc thiểu số đã chủ động 

phát triển nuôi lợn nái, bò sinh sản, 

thâm canh đồi chè, ruộng lúa làm 

cho cuộc sống đỡ nhọc nhằn, thêm 

tươi vui giữa núi rừng Việt Bắc.

Là cán bộ tín dụng vùng cao với 

thâm niên công tác 11 năm có lẻ, anh 

Ma Đình Lương, người Nùng, hiện là 

Giám đốc NHCSXH huyện Định Hóa 

tâm sự: “Thẳng thắn thừa nhận thời 

gian gần đây, ngân hàng chúng tôi 

mới thật sự trở thành người bạn tin 

cậy và chỗ dựa vững chắc của các hộ 

nghèo, của đồng bào dân tộc thiểu 

số ở vùng chiến khu xưa này. Từ khi 

anh Hùng về Thái Nguyên làm Giám 

đốc NHCSXH tỉnh đã luôn dành thời 

gian thường xuyên lên Định Hóa, 

trực tiếp đốc thúc chúng tôi, động 

viên chúng tôi bám thật chắc từng 

thôn, bản, quan hệ chặt chẽ với 

chính quyền, hội, đoàn thể các xã, 

triển khai việc xây dựng củng cố Tổ 

tiết kiệm và vay vốn, nhất là mỗi khi 

có vốn phải lập tức giải ngân đúng 

quy định, đúng đối tượng. Thực sự, 

anh Hùng đã “thổi ngọn lửa” cho đơn 

vị và anh em đồng nghiệp chúng tôi 

trên chặng đường giảm nghèo”. Còn 

đối với bà con dân tộc nơi đây, Giám 

đốc Hùng cũng rất thân tình khuyên 

nhủ: “Đồng bào cứ mạnh dạn sản 

xuất, NHCSXH có cách giúp thêm vốn 

ưu đãi”. Người dân nghèo vùng chiến 

khu xưa rất tin tưởng vào lời hứa của 

Giám đốc Hùng xem anh như người 

bạn lớn tin yêu nhất.

Đâu chỉ có Định Hóa - huyện 

vùng cao, vùng chiến khu xưa mới 

có sự ưu tiên tăng trưởng nguồn 
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vốn ưu đãi, mà hầu hết các huyện, 

thị khác đều đạt tổng dư nợ trên 200 

tỷ đồng làm cho cơn khát vốn trên 

toàn địa bàn tỉnh Thái Nguyên dịu 

lại và góp phần đắc lực giúp nhiều 

người dân vượt qua ngưỡng nghèo, 

tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định 

dần cuộc sống.

Ngày nay trên miền đất chè, từ 

Giám đốc Đỗ Minh Hùng đến những 

nhân viên kế toán, tín dụng của 

NHCSXH tỉnh đã và đang làm mọi 

việc có ích cho các hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, đánh thức những làng quê 

khó khăn.

Theo đó, rất nhiều Sở, ban ngành 

và các hội, đoàn thể và vô số doanh 

nghiệp, doanh nhân cùng chung tay 

góp sức với NHCSXH tỉnh và Giám 

đốc Hùng hành động mau lẹ hơn, 

thiết thực hơn giúp đỡ người nghèo, 

vùng nghèo. Đặc biệt, UBND tỉnh 

Thái Nguyên đã chuyển vốn ngân 

sách địa phương bổ sung nguồn vốn 

cho NHCSXH trên 22,5 tỷ đồng, trong 

đó, riêng năm 2013 huyện Phổ Yên 

hỗ trợ kinh phí 2 tỷ đồng để NHCSXH 

huyện xây trụ sở làm việc và 300 triệu 

đồng để mua ô tô phục vụ công tác 

giải ngân vốn ưu đãi đến tận vùng 

sâu, vùng xa.

Ông Lê Thanh Tuyết - Bí thư Huyện 

uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện Phổ 

Yên chia sẻ: Thời gian gần đây, nông 

thôn Phổ Yên, vùng cửa ngõ của TP. 

Thái Nguyên có sự chuyển biến mới. 

Hàng chục nghìn hộ nghèo, và các 

đối tượng chính sách khác nơi đây 

được hưởng lợi từ nguồn vốn ưu đãi 

để đầu tư sản xuất, kinh doanh, thoát 

nghèo bền vững, nâng cao cuộc 

sống. Qua hơn 11 năm hoạt động, 

NHCSXH của huyện lần đầu tiên vươn 

lên; tạo lập nguồn vốn ưu đãi trên 

250 tỷ đồng trong năm 2013. Đạt 

được những kết quả này, trước hết 

là nhờ sự cố gắng bền bỉ, tinh thần 

lao động hăng say của những cán bộ 

tín dụng chính sách, nhất là sự tận 

tâm, giúp đỡ của đồng chí Giám đốc 

NHCSXH tỉnh Đỗ Minh Hùng. Chính vì 

vậy, huyện uỷ, UBND huyện rất xem 

trọng sự giúp đỡ này nên đã thống 

nhất thực hành tiết kiệm chuyển một 

phần nhỏ kinh phí ngân sách nhằm 

tăng cường năng lực hoạt động cho 

NHCSXH huyện.

Ông Lê Thanh Tuyết còn dẫn 

chứng nguồn vốn ưu đãi đã thực 

sự góp phần giúp nhiều gia đình 

vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút, 

tạo thêm việc làm mới cho người 

lao động, xây dựng hàng loạt căn 

nhà ở vững chắc cho người nghèo 

yên tâm sản xuất…“Tiếc là do yêu 

cầu công tác và sự điều động của 

cấp trên, trong nay mai thôi, Giám 

đốc Hùng rời Thái Nguyên nhận 

nhiệm vụ mới với trọng trách lớn 

lao, nặng nề hơn. Giá như Giám 

đốc Hùng ở lại miền đất chè thời 

gian ngắn nữa, chắc chắn có nhiều 

người dân huyện Phổ Yên nói riêng, 

tỉnh Thái Nguyên nói chung gặp cơ 

may, được vay vốn, sử dụng vốn 

chính sách, chủ động làm ăn thoát 

nghèo bền vững hơn”, Bí thư Huyện 

uỷ huyện Phổ Yên trải lòng nói với 

chúng tôi.

Đúng thế, Giám đốc NHCSXH tỉnh 

Đỗ Minh Hùng không hiểu từ bao giờ 

trở thành người bạn thân tín của hàng 

vạn cán bộ, dân nghèo trên miền đất 

chè Thái Nguyên. Trải qua năm tháng, 

hết lòng tận tâm, đồng hành cùng với 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 

tượng chính sách khác, anh đã vượt 

qua khó khăn, thử thách, đoàn kết 

chung lòng phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ mà cấp trên, đồng nghiệp 

và nhân dân tin tưởng giao phó.

Tạm biệt miền đất chè Thái 

Nguyên, chia tay tập thể cán bộ, viên 

chức và người lao động NHCSXH từ 

TX. Sông Công, các huyện trung du 

Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, Phổ 

Yên, những vùng sơn thẳm Định Hóa, 

Đại Từ, Võ Nhai, Đỗ Minh Hùng về lại 

Hội sở chính của NHCSXH, tiếp tục 

hành trình với nguồn vốn tín dụng 

ưu đãi, với người nghèo và những 

vùng quê khó khăn, ở lại đây là các 

gương mặt quen thuộc với công việc 

thường nhật, hối hả khai thông dòng 

chảy của nguồn vốn ưu đãi, bồi đắp 

cho vùng đất trung du miền núi thêm 

tươi tốt, ấm no.

Tín dụng chính sách về với bà con nông dân vùng chè
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C
ông bằng mà nói, tôi chưa 

có bài báo nào được giải 

thưởng Quốc gia, chất 

lượng tin, bài chưa có gì 

vượt trội, thua chị kém anh em là vậy. 

Nhưng trong thực tế, tôi vẫn có một 

niềm vui xuyên suốt là được nhiều 

anh chị em đồng nghiệp biết đến. 

Và đặc biệt cứ mỗi lần đi công tác về 

các chi nhánh hoặc Điểm giao dịch 

ở vùng sâu, vùng xa khi giới thiệu 

tên tôi - Hữu Hạnh - là nhiều Giám 

đốc, cán bộ tín dụng ngân hàng trân 

trọng bắt tay và kèm nụ cười câu nói: 

“Đã đọc bài, nghe tên anh từ lâu rồi 

nhưng giờ mới được biết mặt”.

Như chúng ta đều biết, “nông 

nghiệp là mặt trận hàng đầu” của nền 

kinh tế nước ta, kể cả khi chuyển sang 

nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà 

nước. Một đất nước mà hơn 80% là 

nông dân (trước đây) bây giờ là hơn 

70% thì hoạt động của toàn hệ thống 

NHNo&PTNT thật cực kỳ vất vả, đặc 

biệt là Ngân hàng Phục vụ người 

nghèo - tiền thân NHCSXH ngày nay. 

Bởi trong thực tế cuộc sống, các hộ 

nông dân khó khăn, nghèo đói, phổ 

biến là đồng bào các dân tộc thiểu 

số đang an cư lạc nghiệp ở các tỉnh 

miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng 

xa. Ngân hàng muốn đưa nguồn vốn 

ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành 

cho các hộ nghèo, bắt buộc các cán 

bộ tín dụng phải đi đến tận nơi, từng 

nhà, từng đối tượng hoặc tại Điểm 

giao dịch để cấp vốn cho đúng đối 

tượng thụ hưởng là vậy. Hàng năm, 

Tác giả bài viết (thứ 
3 bên phải từ ngoài 
vào) trong một 
chuyến công tác với 
NHCSXH đi giao dịch 
ở xã vùng sâu, vùng 
xa thuộc huyện Ba Bể 
(Bắc Kạn) 

Ñoù laø caûm nghó cuûa toâi, noùi laø ngöôøi “ngoaøi cuoäc” cuõng ñuùng vì toâi khoâng 
thuoäc bieân cheá cuûa ngaønh Ngaân haøng noùi chung vaø NHCSXH noùi rieâng. Nhöng ôû 
moät goùc ñoä naøo ñoù, noùi “ngöôøi trong cuoäc” cuõng khoâng haún laø sai bôûi caû cuoäc 
ñôøi vieát baùo, khoaûng 3/4 thôøi gian laø toâi ñaõ daønh cho ngaønh Ngaân haøng, chuyeân 
vieäc ñi döï hoäi nghò, hoäi thaûo, ñi khaûo saùt thöïc teá dieãn ra trong hoaït ñoäng cuûa 
caùc Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh, coå phaàn ñeå caäp nhaät thoâng tin vieát 
thaønh baøi, tin ñaêng baùo. 

HỮU HẠNH

Ni m vui c g n bó
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tôi thường được cán bộ NHCSXH đưa 

đi khảo sát thực tế, gặp các hộ nghèo 

ở vùng sâu, vùng xa. Dù có mệt nhọc 

một chút nhưng rất đáng tự hào và 

càng hết sức trân trọng sự đóng góp 

công sức của các cán bộ NHCSXH các 

tỉnh, thành đã và đang kiên trì làm rất 

tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước 

giao phó. “Ở đâu có nghèo khó, ở đó 

có NHCSXH” đó là câu nói rất đúng 

thực tế mà qua một thời gian dài gắn 

bó với NHCSXH tôi đã ngẫm thấy.

Mục tiêu xuyên suốt của Đảng 

và Nhà nước ta đặt ra là phát triển 

kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh 

xã hội, tạo dựng công ăn việc làm 

cho mọi người dân, giảm nghèo đi 

đôi với chống tái nghèo, thu hẹp 

khoảng cách giữa thành thị và 

nông thôn...

Nói đến hoạt động của NHCSXH 

là tất cả mọi người dân đều biết hoạt 

động của ngân hàng là không vì lợi 

nhuận. Thu nhập hàng tháng của 

các cán bộ NHCSXH cũng thấp hơn 

nhiều so với các Ngân hàng thương 

mại, thế nhưng các cán bộ NHCSXH 

vẫn nhiệt huyết trong công việc, vui 

vẻ phối hợp với các ngành chức năng 

khác để tổ chức các lớp tập huấn 

nghiệp vụ theo từng chuyên đề phù 

hợp với tiềm năng phát triển kinh tế, 

tập quán làm ăn, ngành nghề truyền 

thống của từng vùng miền, từng hộ 

nghèo để sử dụng đồng vốn ưu đãi 

hiệu quả. Và cũng từ đây, các tổ chức 

hội, đoàn thể ở nông thôn trở thành 

bạn đồng hành, “cánh tay nối dài” của 

hệ thống NHCSXH chính vì vậy mà 

sau một thời gian dài hoạt động, mặc 

dù còn nhiều khó khăn, nhiều nhiệm 

vụ lớn đang tiếp tục thực hiện, nhưng 

hoạt động của NHCSXH luôn đạt hiệu 

quả cao, tạo dấu ấn đẹp trong lòng 

cộng đồng và đồng nghiệp các Ngân 

hàng thương mại khác.

Theo báo cáo của Tổng Giám 

đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng 

tại buổi làm việc với Ban Kinh tế 

Trung ương ngày 11/6/2014 nhấn 

mạnh: Hiện tại, cả nước đã có trên 

7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

các đối tượng chính sách khác còn 

dư nợ, bình quân 17 triệu đồng/

khách hàng; hơn 23,4 triệu lượt hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và các đối 

tượng chính sách khác được vay vốn 

từ NHCSXH. Tín dụng chính sách đã 

góp phần giúp trên 3,2 triệu hộ vượt 

qua ngưỡng nghèo; thu hút và tạo 

việc làm cho hơn 10 triệu lao động, 

trong đó trên 100 nghìn lao động đi 

làm việc so thời hạn ở nước ngoài; 

3,2 triệu lượt HSSV có điều kiện được 

đến trường và hàng nghìn hộ nghèo 

được xóa nhà tạm...

Chất lượng tín dụng không ngừng 

được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn của 

toàn hệ thống NHCSXH từ 13,75% lúc 

nhận bàn giao từ NHNo&PTNT (2003) 

đến thời điểm 31/5/2014 xuống còn 

0,82% tổng dư nợ (tương đương 

1.024 tỷ đồng). Cứ mỗi lần nghĩ đến 

NHCSXH là tôi lại nhớ tới lời một bài 

hát: “Em mang tiền Chính phủ cho 

bản làng vay đủ trồng thêm lúa, 

thêm khoai”. Bức tranh kinh tế - xã hội 

ở nông thôn thực sự khởi sắc.

Hiệu quả hoạt động của 

NHCSXH sau hơn 11 năm thành lập, 

vận hành là vậy. Tuy nhiên trong 

thực tế, NHCSXH vẫn còn những 

khó khăn, hạn chế khách quan và 

chủ quan nếu sớm được cải thiện 

thì NHCSXH sẽ có thêm điều kiện 

thuận lợi, vận hành suôn sẻ hiệu 

quả đóng góp sẽ cao hơn. Xin nêu 

một số nét tiêu biểu:

Một là, nguồn vốn tín dụng tuy 

đã được bổ sung, tăng gần gấp 3 lần 

so với năm 2005 nhưng vẫn chưa 

đáp ứng nhu cầu các đối tượng đủ 

điều kiện vay. Vấn đề này, tại kỳ họp 

thứ 7 Quốc hội khóa XIII diễn ra 

trong tháng 6 vừa qua được nhiều 

đại biểu nêu lên là cần sớm được bổ 

sung nguồn vốn để NHCSXH đủ lực 

đáp ứng cho các đối tượng, chương 

trình dân sinh. Đã thế, vốn tín dụng 

cho các chính sách, chương trình 

chủ yếu trung và dài hạn thì có hạn, 

trong khi nguồn vốn phần lớn là 

vốn ngắn hạn.

Hai là, tỷ lệ lao động thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là 

đồng bào dân tộc thiểu số được đào 

tạo nghề còn thấp so với chương 

trình chung (chỉ chiếm 3% so với 

số lao động người dân tộc thiểu số 

trong độ tuổi lao động); số lao động 

được đào tạo để đi lao động có thời 

hạn ở nước ngoài còn thấp so với kế 

hoạch, cốt lõi vẫn là nguồn vốn còn 

hạn hẹp.

Ba là, nhiều sinh viên ra trường 

hiện vẫn chưa có việc làm, có phần 

ảnh hưởng tới khả năng trả nợ. 

Bốn là, số lượng hộ nghèo cần hỗ 

trợ nhà ở vẫn còn lớn. Việc di dân tái 

định cư cho xây dựng các công trình 

lớn Quốc gia còn vướng mắc và khó 

khăn trong thực hiện.

Năm là, một số cấp ủy, chính 

quyền địa phương chưa thực sự 

phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với 

NHCSXH trong việc phân loại, bình 

xét đúng đối tượng được thụ hưởng, 

sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi 

theo đúng các văn bản, pháp luật, 

Nghị quyết của Chính phủ...

Từ chỗ chỉ phải phục vụ  3 - 4 

chương trình, dự án ngay từ ngày 

đầu đi vào hoạt động, đến nay đã 

triển khai gần 20 dự án, chương trình 

mà Đảng và Nhà nước ta đã dành 

cho các lĩnh vực, ưu tiên hộ nghèo, 

hộ cận nghèo và các đối tượng chính 

sách khác. Tuy thu nhập chưa bằng 

với các đồng nghiệp ở Ngân hàng 

thương mại khác, nhưng năm nào hệ 

thống NHCXH cũng hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đó 

cũng là một ấn tượng tốt đẹp của tôi 

với Ngân hàng vì người nghèo.
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Đồng vốn nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn, hơn 11 năm qua 

NHCSXH tỉnh Thái Bình đã giúp cho gần 36.000 hộ 

thoát khỏi ngưỡng nghèo, thu hút và tạo việc làm mới 

cho trên 70.000 lao động, 81.100 HSSV vay vốn theo 

đuổi ước mơ đến trường, 41.443 hộ xây dựng công trình nước sạch 

và 52.217 hộ xây dựng công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn... Từ 

năm 2003 tỷ lệ hộ nghèo của  tỉnh Thái Bình là hơn 10%, đến nay 

giảm xuống còn dưới 5%. Bộ mặt vùng quê lúa Thái Bình đang khởi 

sắc từng ngày. 

Cú hích quan tr ng
cho xây d ng nông thôn m i

 vùng quê lúa 
Thái Bình

Hôn 11 naêm qua, cuøng vôùi chi nhaùnh caùc tænh, thaønh phoá 
khaùc trong caû nöôùc, hoaït ñoäng cuûa NHCSXH tænh Thaùi Bình ñaõ 
khoâng ngöøng môû roäng veà soá löôïng, chaát löôïng cuõng nhö ñoái 
töôïng phuïc vuï. Toång doanh soá cho vay töø ñaàu naêm ñeán nay 
ñaït hôn 416 tyû ñoàng vôùi treân 18.126 hoä gia ñình ñöôïc vay voán.

1

2

TRẦN LINH thực hiện
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4

3

6
1   Bà con quê lúa Thái Bình với vụ mùa mới

2   Doanh nghiệp Tuấn Phương ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ được NHCSXH cho vay 

vốn chương trình giải quyết việc làm đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc. Đến nay, doanh 

nghiệp đã phát triển mạnh, giải quyết việc làm cho 40 lao động và được đánh giá là doanh 

nghiệp sử dụng vốn vay ưu đãi hiệu quả

3   Bộ mặt nông thôn mới của Thái Bình khởi sắc từng ngày

4   Niềm vui khi được vay vốn

5   Nhiều hộ gia đình ở các làng nghề trong tỉnh Thái Bình được vay vốn ưu đãi kịp thời, có điều 

kiện mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương

6  Những ngày này các cán bộ NHCSXH huyện Thái Thụy đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, 

chuẩn bị cho vay HSSV  
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Những điểm sáng

Trung tâm hướng nghiệp 

sản xuất, kinh doanh mây tre 

VPP thuộc Hội Người mù TP. 

Đà Nẵng được thành lập theo 

Quyết định số 3866/QĐ-UB 

ngày 20/10/1997 của UBND 

thành phố Đà Nẵng, với chức 

năng dạy nghề và giải quyết 

việc làm cho người tàn tật trên 

địa bàn. Trải qua hơn 15 năm 

hoạt động, Trung tâm đã tổ 

chức được 20 lớp dạy nghề cho 

953 lượt học viên với tổng kinh 

phí 1,153 tỷ đồng; tổ chức sản 

xuất và tạo việc làm thường 

xuyên cho 55 lao động, trong 

đó có 19 người khuyết tật với 

mức thu nhập bình quân gần 3 

triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, đề duy trì được 

hoạt động này, Trung tâm gặp 

rất nhiều khó khăn, đặc biệt là 

nguồn vốn đầu tư cho sản xuất. 

“Chúng tôi đã gõ cửa nhiều 

Ngân hàng thương mại nhưng 

không tiếp cận được nguồn vốn 

vay mặc dù có tài sản bảo đảm. 

Rất may là trong lúc khó khăn, 

Trung tâm đã nhận được sự 

giúp đỡ của NHCSXH”, ông Trần 

Viết Linh - Giám đốc Trung tâm, 

cho biết.

Năm 2010, Ban quản lý Trung 

tâm đã mạnh dạn xây dựng dự 

án, vay vốn từ NHCSXH để đầu 

tư dây chuyền sản xuất tăm tre 

nhọn đầu. Dự án đi vào sản xuất 

với công suất 10.000kg tăm/

tháng, giải quyết việc làm cho 

15 lao động, giúp Trung tâm có 

điều kiện mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm trên toàn 

miền Trung và Tây Nguyên. 

Từ năm 2008 đến nay, Trung 

tâm đã được vay từ Chương 

trình Quốc gia hỗ trợ việc làm 

thông qua NHCSXH TP. Đà Nẵng 

3 dự án với dự án đầu tiên năm 

2008 là 200 triệu đồng; từ số 

vốn được vay, công ty đã tạo 

Bài và ảnh NGUYÊN LAN

Beân caïnh caùc chöông trình tínBeân caïnh caùc chöông trình tín 
duïng ñang thöïc hieän theo quyduïng ñang thöïc hieän theo quy 
ñònh chung, nhöõng naêm qua,ñònh chung, nhöõng naêm qua, 
baèng noäi löïc cuûa chính quyeànbaèng noäi löïc cuûa chính quyeàn 
ñòa phöông, cuøng söï tham möuñòa phöông, cuøng söï tham möu 
tích cöïc cuûa NHCSXH TP. Ñaøtích cöïc cuûa NHCSXH TP. Ñaø 
Naüng vaø caùc Sôû, ban ngaønhNaüng vaø caùc Sôû, ban ngaønh 
coù lieân quan, UBND thaønh phoácoù lieân quan, UBND thaønh phoá 
vaø caùc quaän, huyeän ñaõ uûy thaùcvaø caùc quaän, huyeän ñaõ uûy thaùc 
qua NHCSXH ñeå cho vay caùc ñoáiqua NHCSXH ñeå cho vay caùc ñoái 
töôïng “ñaëc thuø” cuûa thaønh phoá.töôïng “ñaëc thuø” cuûa thaønh phoá. 
Töø nguoàn voán uûy thaùc naøy, chiTöø nguoàn voán uûy thaùc naøy, chi 
nhaùnh ñaõ tích cöïc trieån khai 6nhaùnh ñaõ tích cöïc trieån khai 6 
chöông trình cho vay mang tínhchöông trình cho vay mang tính 
ñaëc thuø, goùp phaàn giuùp nhieàuñaëc thuø, goùp phaàn giuùp nhieàu 
gia ñình, cô sôû saûn xuaát kinhgia ñình, cô sôû saûn xuaát kinh 
doanh, doanh nghieäp coù theâmdoanh, doanh nghieäp coù theâm 
nguoàn löïc ñeå phaùt trieån kinh teá,nguoàn löïc ñeå phaùt trieån kinh teá, 
töø ñoù taïo vieäc laøm, naâng caotöø ñoù taïo vieäc laøm, naâng cao 
thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng.thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng.

TÍN DUÏNG CHÍNH SAÙCH
ÑAËC THUØ ÑANG PHAÙT HUY

HIEÄU QUAÛ
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việc làm cho khoảng 30 lao động 

(chủ yếu là người khuyết tật). Sau khi 

trả nợ và lãi đầy đủ Trung tâm tiếp 

tục được NHCSXH cho vay dự án mở 

rộng kinh doanh tăm tre và các mặt 

hàng làm từ tre nứa với số tiền 260 

triệu đồng, nhờ đồng vốn này Trung 

tâm đã chuyển sang mô hình Công ty 

TNHH Danatre với quy mô lớn hơn. 

Qua nhiều năm làm ăn có hiệu quả, 

tạo việc làm ổn định cho số lượng lớn 

lao động, trả nợ và lãi đầy đủ và đúng 

hạn cho ngân hàng.

Năm 2013, Công ty Danatre tiếp 

tục được sự quan tâm của NHCSXH 

cho vay nguồn vốn 1 tỷ đồng để phát 

triển sản xuất, đây là nguồn vốn từ 

dự án Nippon “Mở rộng tiếp cận tài 

chính cho người khuyết tật”, dự án 

đầu tiên và duy nhất thực hiện tại TP. 

Đà Nẵng. Bản thân ông Trần Viết Linh 

- Chủ tịch HĐQT công ty, là người 

khiếm thị, do đó được NHCSXH cho 

vay mức tối đa của dự án này.

Hợp tác xã (HTX) Kim Thanh là đơn 

vị chuyên sản xuất và kinh doanh các 

loại nấm. Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay 

của NHCSXH TP. Đà Nẵng với tổng 

số tiền 300 triệu đồng theo chương 

trình cho vay giải quyết việc làm. HTX 

đã có cơ hội nâng cao hiệu quả sản 

xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. 

Hiện, HTX giải quyết việc làm cho 37 

xã viên với mức lương bình quân gần 

2,5 triệu đồng/người/tháng. Ông 

Huỳnh Văn Mười - Chủ nhiệm HTX, 

cho biết: “Sau khi tham quan cơ sở 

sản xuất nấm cũng như nắm bắt tình 

hình hoạt động của HTX. NHCSXH 

thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho chúng tôi tiếp cận nguồn vốn ưu 

đãi với lãi suất 0,65%/tháng. Trong 

bối cảnh việc vay vốn các Ngân hàng 

thương mại còn nhiều trở ngại thì 

đồng vốn của NHCSXH đã trở thành 

nguồn lực giúp chúng tôi mở rộng 

sản xuất, từ đó tạo thêm việc làm cho 

nhiều lao động trên địa bàn”.

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay 

ưu đãi của NHCSXH TP. Đà Nẵng với 

số tiền 200 triệu đồng, bà Trần Thị 

Kim Loan ở thôn Đông Sơn, xã Hòa 

Ninh, huyện Hoà Vang đã có điều 

kiện mở rộng diện tích trang trại lên 

10ha, chủ yếu trồng bạch đàn (7ha) 

nuôi 110 con dê, 10 con bò và đào 

hồ nuôi cá..., thu nhập lên đến hàng 

trăm triệu đồng/năm.

Những điển hình thoát nghèo, 

làm giàu từ nguồn vốn của NHCSXH 

trên địa bàn TP. Đà Nẵng không phải 

là hiếm, các chương trình cho vay đặc 

thù của ngân hàng với nguồn vốn đủ 

lớn đã giúp nhiều gia đình, cơ sở sản 

xuất, doanh nghiệp có cơ hội đầu 

tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, từ 

đó tạo việc làm, thu nhập cho nhiều 

lao động. Tính đến ngày 31/7/2014, 

doanh số cho vay của NHCSXH TP. Đà 

Nẵng là 149.329 đồng, tổng dư nợ 

đạt 1.151.093 triệu đồng với 79.898 

khách hàng còn dư nợ.

Nhiều hộ gia 
đình đã đựợc 
vay vốn ưu 
đãi trồng nấm 
thoát nghèo
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Tiếp tục triển khai các chương 

trình cho vay đặc thù

Hiện, NHCSXH TP. Đà Nẵng đang 

triển khai 6 chương trình cho vay đặc 

thù, với dư nợ tương đối lớn, trong 

đó cho vay giải quyết việc làm đối với 

hộ thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di 

dời giải tỏa là chương trình cho vay 

đặc thù nhất của TP. Đà Nẵng được 

thực hiện từ năm 2006 theo Quyết 

định số 82/QĐ-UBND ngày 18/9/2006 

của UBND thành phố. Theo đó, hàng 

năm, UBND thành phố chuyển vốn 

ủy thác sang cho NHCSXH để cho 

vay đối với các đối tượng bị thu hồi 

đất sản xuất, di dời giải tỏa. Tính đến 

ngày 31/7/2014, tổng số vốn thành 

phố chuyển sang NHCSXH để cho 

vay đối với đối tượng này là 41,7 tỷ 

đồng. Hiện, có 2.263 hộ đang còn 

dư nợ chương trình với số tiền 37,8 

tỷ đồng, nợ quá hạn khá thấp, chỉ có 

0,57% (216 triệu đồng).

Cho vay thương nhân hoạt 

động thương mại tại 2 xã Hòa Liên, 

Hòa Sơn thuộc huyện Hòa Vang 

được thực hiện theo Quyết định số 

9728/QĐ-UBND ngày 12/11/2011 

cũng là chương trình tín dụng đặc 

thù của NHCSXH TP. Đà Nẵng được 

đánh giá khá thành công. Theo đó, 

số vốn do ngân sách thành phố 

chuyển sang để cho vay đối tượng 

này là 600 triệu đồng. Hiện, có 22 

khách hàng là thương nhân đang 

được vay từ nguồn vốn này với dư 

nợ 600 triệu đồng.

Chương trình cho vay hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số tại 3 xã miền 

núi Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh 

thuộc huyện Hòa Vang (thực hiện 

theo Quyết định 9728/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2011) cũng mang lại 

hiệu quả thiết thực. Nguồn vốn do 

UBND thành phố chuyển qua để 

cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số tại 3 xã trên là 1 tỷ đồng, với 

lãi suất 0% trong 3 năm. Hiện, đang 

có 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số được vay nguồn vốn này để phát 

triển sản xuất, dư nợ đến thời điểm 

này là 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, NHCSXH thành phố còn 

triển khai cho vay đối với những hộ 

đặc biệt nghèo còn sức lao động 

theo Quyết định 1583/QĐ-UBND 

ngày 15/03/2014 của UBND TP. Đà 

Nẵng. Theo khảo sát của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng, 

số hộ đặc biệt nghèo còn sức lao 

động có nhu cầu vay vốn là 1.120 hộ 

với số tiền 28,5 triệu đồng, trong đó 

251 hộ theo chuẩn nghèo Trung ương 

với số tiền 7.229 triệu đồng. Đến nay, 

UBND TP. Đà Nẵng  đã chuyển vốn ủy 

thác sang NHCSXH đợt 1 là 5 tỷ đồng 

để cho vay đối với các đối tượng 

này. Trong cuối tháng 8 đầu tháng 9 

UBND thành phố tiếp tục chuyển vốn 

ủy thác sang số tiền 16,3 tỷ đồng để 

cho vay các đối tượng đặc biệt nghèo 

theo chuẩn thành phố.

Cho vay đối với cán bộ công chức 

có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn 

vốn ngân sách UBND thành phố và 

UBND quận, huyện ủy thác cũng là 

chương trình cho vay đặc thù nhận 

được sự hưởng ứng từ đội ngũ công 

chức TP. Đà Nẵng (chương trình được 

thực hiện từ năm 2012 theo Quyết 

định số 5756 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố. Hiện, nguồn vốn ủy thác 

sang NHCSXH để cho vay đối với đối 

tượng này là 15.612 triệu đồng, đã 

có 352 cán bộ công chức có hoàn 

cảnh khó khăn được vay vốn, dư nợ 

10,2 tỷ đồng.

Cho vay dự án mở rộng tiếp cận 

tài chính cho người khuyết tật và 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 

dụng phục vụ hoặc do người khuyết 

tật làm chủ (Nippon) là dự án đầu 

tiên và duy nhất được thực hiện tại 

TP. Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp có thu hút lao 

động là người khuyết tật và người 

vay vốn là người khuyết tật được 

tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu 

đãi. Nguồn vốn được Quỹ Nippon 

của Nhật Bản tài trợ trong 3 năm với 

tổng trị giá 10 tỷ đồng, được thực 

hiện từ năm 2013. Đến nay, Quỹ 

Nippon đã thực hiện chuyển nguồn 

cho NHCSXH số tiền:  5.220 triệu 

đồng và ngân hàng đã thực hiện 

giải ngân cho 39 khách hàng, trong 

đó có 4 doanh nghiệp, 2 hộ sản 

xuất, kinh doanh và 34 hộ gia đình, 

tổng dư nợ là: 3.710 triệu đồng.

Những chương trình cho vay 

đặc thù đã góp phần đáp ứng 

nhu cầu vốn của nhiều đối tượng, 

phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội của TP. Đà Nẵng 

nên có sức lan tỏa lớn.

“Hơn 11 năm hoạt động, 

đến nay NHCSXH TP. Đà 

Nẵng đã giải ngân 1.816 

tỷ đồng cho 202.175 lượt 

hộ vay vốn. Trong đó có 

127.389 lượt hộ nghèo; 

53.324 lượt HSSV; giải 

quyết việc làm cho 61.800 

lượt lao động; 8.637 hộ vay 

vốn để đầu tư công trình 

NS&VSMTNT... Qua đó, đã 

góp phần giúp 59.321 lượt 

hộ thoát nghèo, 13.949 hộ 

nghèo cải thiện được đời 

sống; 13.207 hộ nghèo đã 

chuyển biến nhận thức và 

cách làm ăn...”.
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Từng bước nâng cao chuẩn nghèo 
phù hợp với kinh tế địa phương

Với sự nỗ lực không ngừng, thời 
gian qua, tỉnh Bình Dương đã giúp 
cho hàng chục nghìn hộ nghèo vươn 
lên thoát nghèo. Ngay từ năm 2005, 
chuẩn nghèo của tỉnh cũng đã cao 
hơn chuẩn nghèo quốc gia và cứ 
thế qua thời gian, chuẩn này dần 
được nâng lên để phù hợp với tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương. Đến 2013, nếu tính theo 
chuẩn nghèo của tỉnh (1 triệu đồng/
người/tháng ở khu vực thành thị 
và 800 nghìn đồng ở khu vực nông 
thôn), thì toàn tỉnh còn chưa đầy 
2.000 hộ, chiếm tỷ lệ chỉ 0,69%. Từ 
năm 2014, tỉnh Bình Dương tiếp tục 
nâng chuẩn nghèo lên mức 1 và 1,1 
triệu đồng/người/tháng. Chuẩn cận 
nghèo đối với vùng nông thôn có 
thu nhập từ 12 đến 15,6 triệu đồng/
người/năm, còn với khu vực đô thị là 
từ 13,2 đến 17,2 triệu đồng/người/
năm. Nếu theo tiêu chí này thì toàn 
tỉnh cũng chỉ còn khoảng 9.000 hộ 
nghèo và hộ cận nghèo.

Cách làm hay của tỉnh Bình Dương 
nhằm giúp các hộ nghèo thoát nghèo 
bền vững, đó là, sau khi hộ gia đình 
đã thoát nghèo vẫn được tiếp tục 
vay vốn thêm 2 năm (Quyết định số 
51/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 
của UBND tỉnh Bình Dương). Sở dĩ địa 
phương tạo thêm “bước đệm” là vì 
thông thường những hộ nghèo sau 

một thời gian vay vốn, làm ăn phát 
triển kinh tế đã từng bước vươn lên, 
nhưng thực tế thu nhập của họ chưa 
cao và tính bền vững là chưa thật sự 
chắc chắn. Nếu cùng một lúc họ trả 
hết tiền vay ưu đãi thì sẽ thiếu hụt 
vốn làm ăn, do đó nhiều hộ bị rơi vào 
cảnh tái nghèo. Xuất phát từ thực tế 
đó, tỉnh Bình Dương đã có chủ trương 
bảo lưu thêm 2 năm để tạo điều kiện 
thoát nghèo bền vững.

Qua thực tế cho thấy nhờ đồng 
vốn chính sách mà rất nhiều hộ 
nghèo đã ngày càng vươn lên làm ăn 
khấm khá. Hộ anh Nguyễn Tân Khai ở 
khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, 
TP. Thủ Dầu Một là một trong những 
điển hình về sự đi lên nhờ vốn chính 
sách. Gia đình anh Khai vốn có nghề 
truyền thống làm tranh sơn mài, 
nhưng thời gian qua nghề này ngày 
càng mai một, nhiều hộ đã bỏ nghề. 
Dù rất khó khăn, nhưng với lòng say 
mê từ nhỏ nên anh Khai nhất quyết 
theo đuổi đến cùng để duy trì cái 
nghề truyền thống của cha ông. Gia 
đình anh Khai được NHCSXH cho vay 
18 triệu đồng, dù không lớn, nhưng 
cũng đã góp cho anh một phần vào 
việc mua một số nguyên liệu như gỗ, 
sơn, giấy nhám... để anh có việc làm 
ổn định. Không chỉ thế, anh còn tạo 
thêm việc làm cho nhiều lao động 
trong vùng. “Mấy năm nay người ta 
bỏ nghề nhiều lắm. Tôi cũng định bỏ 
nghề để đi làm công nhân, vì không 

có vốn, không có đầu ra... Tuy nhiên 
khi được tiếp cận nguồn vốn chính 
sách, tôi đã suy nghĩ lại. Cái nghề này 
tuy vất vả, không có lãi nhiều, nhưng 
mình cần cù, lấy công làm lãi thì mỗi 
tháng cũng kiếm được 3 - 5 triệu 
đồng. Điều quan trọng là mình giữ 
được cái nghề của cha ông để lại...”, 
anh Khai cho biết.

Đối với hộ cận nghèo, hầu hết 
số hộ này có trình độ văn hóa thấp, 
không có tay nghề chuyên môn, việc 
làm không ổn định... Do đó, chính 
sách tín dụng ưu đãi đến với hộ cận 
nghèo đã được NHCSXH tỉnh Bình 
Dương triển khai nhanh, kịp thời,  
chính xác giúp hộ cận nghèo tiếp 
cận được nguồn vốn để tổ chức sản 
xuất, kinh doanh, tăng thu nhập và 
ổn định cuộc sống.

Hộ bà Đỗ Thị Anh ở khu phố 8, 
phường Tương Bình Hiệp, TP. Thủ 
Dầu Một đã từng nằm trong diện 
hộ nghèo triền miên. Năm 2008, gia 
đình bà được vay 10 triệu đồng để 
chăn nuôi lợn nái, nhưng do cơn dịch 
lở mồm long móng nên lần đó gia 
đình bà “đại bại”. Không chịu khuất 
phục trước cái nghèo, gia đình bà 
tiếp tục vay vốn NHCSXH mua dê để 
nuôi, nhưng lại không may mắn, vì 
giá rớt thê thảm...

Tưởng chừng như cái nghèo, cái 
đói sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời, nhưng 
đến năm 2010 qua sự bình xét của Tổ 
tiết kiệm và vay vốn đã thống nhất 

Bình Döông laø moät trong ít nhöõng ñòa phöông maø ngöôøi daân coù möùc thu nhaäp 
töông ñoái cao vaø ñoàng ñeàu nhaát caû nöôùc. Chöông trình giaûm ngheøo luoân ñöôïc 
chính quyeàn ñòa phöông ñaëc bieät quan taâm neân caùc chính saùch ñöôïc theå hieän ñoàng 
boä vaø quyeát lieät, chính vì theá ñeán naêm 2013, tænh Bình Döông khoâng coøn hoä ngheøo 
theo tieâu chí quoác gia.

Bài và ảnh VÕ VĂN ĐỨC

không còn h  nghèo theo tiêu chí qu c gia
T nh Bình D ng
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cho gia đình bà vay 30 triệu đồng 
từ NHCSXH để mua một cặp bò. Sau 
một năm chăm sóc, cặp bò này bán 
được 70 triệu đồng, trừ chi phí gia 
đình bà cũng còn dư được hơn 20 
triệu đồng. Vậy là cứ lấy ngắn nuôi 
dài, vừa hoàn trả một phần tiền vay 
cho ngân hàng, vừa tiếp tục tái đầu 
tư mua bò. Năm 2013, gia đình bà 
chính thức thoát nghèo, chuyển qua 
hộ cận nghèo và được gia hạn vay 
vốn chính sách thêm 2 năm. Đến nay 
gia đình bà có 3 cặp bò. “Nếu không 
có gì thay đổi thì cứ khoảng 1 năm 
sau thì mỗi cặp bò cho gia đình thu 
nhập khoảng 20 đến 25 triệu đồng. 
Nông dân mình mà có thu nhập đều 
đều như vậy cũng là quá mừng rồi 
chú ơi. Còn nhớ mấy năm trước hai 
vợ chồng cùng mấy đứa con cứ căng 
sức ra làm, nhưng cái nghèo, cái đói 
cứ bám lấy gia đình hoài. Nhờ đồng 
vốn chính sách mà kinh tế gia đình 
chúng tôi dần được vực dậy”.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay hộ 
nghèo và hộ cận nghèo là trên 300 
tỷ đồng, với trên 22 nghìn hộ đang 
vay vốn. Nguồn vốn tín dụng ngày 
càng phát huy được ý nghĩa. Các hộ 
đã không ngừng vươn lên phát triển 
kinh tế để thoát nghèo bền vững, 
nâng cao đời sống gia đình, góp 
phần vào mục tiêu giảm nghèo và 
phát triển chung của tỉnh. 

Quyết liệt và công khai minh bạch
Chương trình mục tiêu giảm 

nghèo ở tỉnh Bình Dương đang đi vào 
giai đoạn mới, nhiều giải pháp được 
đặt ra phù hợp với tình hình thực tế 
của địa phương. Để tiếp tục thực hiện 
chương trình mục tiêu giảm nghèo 
trong giai đoạn mới có hiệu quả, tỉnh 
Bình Dương xem đây là một trong 
những công tác trọng tâm thường 
xuyên trong chương trình hành động 
của các cấp ủy, chính quyền và cả 
hệ thống chính trị. Chính quyền địa 
phương thường xuyên rà soát, bổ 
sung hộ cận nghèo vào danh sách. 

Khi có chủ trương cho hộ cận 
nghèo vay vốn, đến tháng 8/2013, vẫn 
gặp khó khăn về lãi suất, cụ thể lãi suất 
cho hộ cận nghèo vay bằng 130% lãi 
suất cho vay vốn đối với hộ nghèo quy 
định trong từng thời kỳ. Mức lãi suất 

này vẫn còn cao so với hộ nghèo. Đến 
tháng 9/2013, lãi suất cho vay hộ cận 
nghèo được giảm xuống còn 120% 
đối với hộ nghèo, NHCSXH tỉnh cũng 
kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chính 
quyền địa phương cấp xã, phường, thị 
trấn thường xuyên rà soát, bổ sung hộ 
cận nghèo vào danh sách để họ tiếp 
cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi 
của Chính phủ.

Mới đây, thực hiện nội dung chỉ 
đạo của Văn phòng Chính phủ, cuối 
tháng 3/2014, UBND tỉnh Bình Dương 
đã có Công văn số 896/UBND-VT giao 
NHCSXH tỉnh phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 
NHCSXH các huyện, thị xã sử dụng 
nguồn vốn tín dụng chính sách (nguồn 
vốn Trung ương) đã cho vay hộ nghèo, 
hộ cận nghèo trên địa bàn theo chuẩn 
nghèo, cận nghèo của địa phương đến 
hết năm 2015, nhưng áp dụng với mức 
lãi suất cho vay bằng 120% lãi suất cho 
vay tương ứng với tiêu chí theo chuẩn 
quốc gia. Thời gian thực hiện kể từ 
ngày 01/4/2014; Cụ thể mức lãi suất áp 
dụng cho đối tượng theo tiêu chí địa 
phương: Hộ nghèo 0,78%/tháng (năm 
là 9,36%), cận nghèo 0,936%/tháng 
(năm là 11,232%).

UBND tỉnh Bình Dương đặc biệt 
quan tâm để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, vì nếu cho vay với lãi suất 
cao hơn lãi suất chuẩn nghèo quốc 

gia thì họ sẽ gặp khó khăn. Do đó, 
UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài chính 
phối hợp với các ngành liên quan để 
đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ phần lãi 
suất chênh lệch đó để tạo điều kiện 
tốt nhất cho bà con bớt phần gánh 
nặng thêm chi phí.

Thực hiện chủ trương trên, Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 
Dương đã ban hành kế hoạch để điều 
tra hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu 
chí mới. Theo đó, sẽ giao cho Trưởng 
khu, ấp họp ban, ngành, đoàn thể 
mở rộng đến Tổ trưởng dân phố để 
quán triệt ý nghĩa mục đích yêu cầu 
phương pháp điều tra, xác định hộ 
nghèo theo tiêu chí mới. Phân công 
điều tra viên và đoàn công tác đến 
từng hộ gia đình trong danh sách 
để ghi chép đầy đủ, trung thực các 
thông số theo mẫu điều tra. Tổ chức 
họp bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo 
tại khu, ấp phải theo nguyên tắc dân 
chủ, công khai, khách quan. Kết quả 
cuộc bình xét phải được ghi vào biên 
bản có chữ ký của người chủ trì, thư 
ký cuộc họp. Với những cách làm 
quyết liệt, công khai minh bạch đó, 
tỉnh Bình Dương sẽ tạo mọi điều kiện 
để hộ nghèo và hộ cận nghèo trong 
tỉnh tiếp cận mọi nguồn lực, trong đó 
có nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH để 
họ không ngừng nâng cao mức sống, 
vươn lên thoát nghèo bền vững.   

Bà con nông dân xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên (Bình Dương) đầu tư trồng bưởi đường lá 

cam cho thu nhập cao
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Có m t “ng i chuyên tâm vì s
nghi p gi m nghèo” trên vùng t T

Töø caùc ñoàng nghieäp trong lónh vöïc taøi 
chính, ngaân haøng ñeán nhöõng laõo noâng ôû 
vuøng ñaát Toå cöù quen goïi oâng baèng caùi 
teân moäc maïc: “Ngöôøi chuyeân taâm giaûm 
ngheøo”. Ñôn giaûn bôûi treân chaëng ñöôøng 
giaûm ngheøo cuûa caùc laøng queâ Trung du 
mieàn nuùi tænh Phuù Thoï, oâng laø moät trong 
nhöõng göông maët thaân thuoäc ñöôïc nhieàu 
ngöôøi tin yeâu. OÂng laø Nguyeãn Hoàng 
Thao, sinh naêm 1955 taïi xaõ Sôn Huøng, 
huyeän Laâm Thao, hieän laøm Giaùm ñoác 
NHCSXH tænh Phuù Thoï, ñaõ loït vaøo “TOP” 
5 Giaùm ñoác toaøn heä thoáng NHCSXH, 
ñöôïc vinh danh Göông maët tieâu bieåu cuûa 
Coâng ñoaøn Ngaân haøng Vieät Nam giai 
ñoaïn 2011 - 2013.

Bút ký DU XUÂN CẢNH TÚ

Đ
ến bây giờ, ông Thao vẫn nhớ như in 

những ngày đầu năm 2003, NHCSXH 

tỉnh vừa thành lập còn bộn bề khó khăn, 

thiếu thốn. “Hồi ấy, nguồn vốn vỏn vẹn 

chưa đầy 190 tỷ đồng, số cán bộ nhân viên kế toán, 

tín dụng cũng đếm đủ đốt mười ngón tay. Nhưng 

gian nan thử thách nhất là phải thực thi mọi công 

việc của một ngân hàng hoạt động ở địa bàn rộng 

lớn bao gồm 13 huyện, thị xã đều có khá nhiều dân 

nghèo, trong đó huyện rẻo cao Tân Sơn có tỷ lệ hộ 

nghèo chiếm 61% năm 2008, là một trong 62 huyện 

nghèo nhất nước theo Chương trình 30a của Chính 

phủ”, ông Thao hồi tưởng.

Chính vào thời điểm này, lãnh đạo giao nhiệm 

vụ cho ông Thao và NHCSXH tỉnh Phú Thọ tập trung 

huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tổ 

chức giải ngân nhanh chóng, kịp thời, trực tiếp đến 

từng hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Khó khăn là vậy, song cơ may cũng đến với 

ông Thao khi mới đảm trách Giám đốc NHCSXH đã 

nhận được ngay sự quan tâm chỉ đạo sát sao của 

Ban điều hành hệ thống, của cấp uỷ, chính quyền 

Ông Nguyễn Hồng Thao (ngoài cùng, bên trái) thăm mô hình trang trại của một hộ vay vốn
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địa phương; sự phối hợp chặt chẽ 

của các tổ chức hội, đoàn thể và sự 

chung lưng đấu cật của đội ngũ cán 

bộ, nhân viên toàn đơn vị quyết tâm 

chuyển nguồn vốn ưu đãi về tận 

xóm, thôn, bản đến đúng địa chỉ các 

đối tượng được thụ hưởng chính 

sách hỗ trợ tín dụng của Nhà nước. 

“Chúng tôi bám thật chắc mọi chủ 

trương, chính sách, văn bản quy chế 

liên quan đến tín dụng chính sách, 

đồng thời căn cứ vào thực tế kinh 

tế - xã hội của địa phương để khơi 

thông nguồn vốn, phục vụ đắc lực, 

thiết thực công cuộc giảm nghèo 

bền vững, đảm bảo an sinh xã hội”, 

Giám đốc Thao khẳng định.

Trong một lần đến thăm NHCSXH 

tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Nguyễn 

Hồng Thao đã giới thiệu với chúng 

tôi các điển hình vay vốn, sử dụng 

vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản 

xuất, chăm lo việc học hành cho con 

em, xây dựng công trình nước sạch 

và vệ sinh môi trường, nâng cao chất 

lượng cuộc sống ở nông thôn... Ông 

Thao hiểu biết tường tận về tên tuổi, 

địa chỉ những điển hình này đến mức 

khâm phục; ông nói thuộc và chính 

xác gần như không cần nhìn sổ sách. 

“Đây là những nơi tôi trực tiếp kiểm 

tra, chứ không nghe cấp dưới báo 

cáo”, ông Thao nhỏ nhẹ nói. Sống 

ở vùng núi nghèo, từ nhỏ ông đã 

chứng kiến cuộc sống nhọc nhằn, 

gian truân của bà con xóm giềng, họ 

tộc. Lớn lên nhập ngũ đánh giặc Mỹ, 

rồi chuyển ngành học đại học kinh 

tế, ông luôn mơ ước sẽ góp công sức 

giúp người dân bớt nghèo khó. Thế 

là dịp may đã đến khi NHCSXH tỉnh 

thành lập, cấp trên tin tưởng, bạn bè 

ủng hộ, Nguyễn Hồng Thao chính 

thức được bổ nhiệm giữ cương vị 

Giám đốc tại quê nhà từ năm 2003 

đến nay.

Kể từ đó ông dốc hết tâm huyết, 

khả năng làm việc ở NHCSXH, một tổ 

chức tín dụng Nhà nước hoạt động 

không vì mục đích lợi nhuận, mà vì 

sự nghiệp giảm nghèo, ngày ngày 

chạy đôn chạy đáo tìm nguồn vốn 

ưu đãi cho các vùng nghèo, người 

nghèo. Ông nhớ rất rõ những lần 

lên Trung ương, sang tỉnh gõ cửa 

các cơ quan có thẩm quyền để xin 

thêm vốn bổ sung cho huyện 30a 

và 40 xã đặc biệt khó khăn ở nơi 

sơn thẳm. Còn nữa, ông đã chẳng 

ngại ngần, dành thời gian gặp gỡ 

nhiều doanh nghiệp, doanh nhân 

đã có “máu mặt” lại có “hảo tâm” để 

thuyết phục họ cùng chung tay, góp 

sức với NHCSXH hỗ trợ hộ nghèo 

và gia đình đồng bào DTTS xóa nhà 

tranh tre dột nát, xây nhà ở vững 

chắc. Những việc làm trên đã giúp 

ông vững niềm tin, tăng uy tín tạo 

lập nguồn vốn ưu đãi.

Thế là Giám đốc Nguyễn Hồng 

Thao cùng tập thể cán bộ, viên chức 

NHCSXH tỉnh Phú Thọ đã thành công 

trong việc lo đủ vốn cho hộ nghèo, 

gia đình đồng bào DTTS phát triển 

sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tính đến nay, vùng đất Trung 

du miền núi này đã có dư nợ với 

NHCSXH gần 3.000 tỷ đồng, hơn 148 

nghìn khách hàng vay vốn ưu đãi. 

UBND tỉnh đánh giá cao phần đóng 

góp của NHCSXH. Nhân dân các làng 

quê gọi ông là “Người chuyên tâm 

giảm nghèo”.

Đúng vậy, trong hơn 11 năm 

làm Giám đốc, “Người chuyên tâm 

giảm nghèo” Nguyễn Hồng Thao 

đã có một số dấu ấn đáng kể, đó 

là song song với lo đủ nguồn vốn 

đáp ứng yêu cầu của các đối tượng 

được thụ hưởng chính sách của 

Nhà nước như kể trên, tiêu biểu 

còn có việc huy động sức mạnh tập 

thể thực hiện hiệu quả các chương 

trình tín dụng chính sách và nâng 

cao chất lượng công tác uỷ thác 

của các tổ chức hội, đoàn thể cũng 

như hoạt động của các Tổ tiết kiệm 

và vay vốn để làm tốt công tác 

chuyển tải vốn ưu đãi. Tất cả các 

việc làm đều đạt được kết quả rõ 

rệt, được sự đánh giá cao của các 

nhà quản lý ngân hàng trong và 

ngoài tỉnh.

“Người chuyên tâm giảm nghèo” 

kể lại câu chuyện vào những năm đầu 

NHCSXH thành lập do việc chuyển 

dịch vụ uỷ thác toàn phần cho vay hộ 

nghèo từ NHNo&PTNT sang uỷ thác 

từng phần qua các tổ chức hội, đoàn 

thể rất mới mẻ nên khiến cả đơn vị 

uỷ thác lẫn đơn vị nhận uỷ thác lúng 

túng. Trước thực tế đó, ông Thao đã 

họp bàn thống nhất trong cơ quan, 

tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo 

hội, đoàn thể, rồi tập trung uỷ thác 

với Hội Phụ nữ và Hội Nông dân, chứ 

không thực hiện tràn lan theo kiểu rải 

mành mành. Vừa làm vừa điều chỉnh, 

đến khi đạt được kết quả khả quan, 

ông mới chỉ đạo tiến hành ký hợp 

đồng uỷ thác tiếp với Hội Cựu chiến 

binh, Đoàn Thanh niên. Nhờ vậy đến 

nay 4 tổ chức hội, đoàn thể ở Phú Thọ 

đã tham gia quản lý trên 98% tổng dư 

nợ của NHCSXH. Đặc biệt, đích thân 

Giám đốc NHCSXH tỉnh chỉ đạo việc 

thành lập, quản lý Tổ tiết kiệm và vay 

vốn. Theo ông Thao - Tổ tiết kiệm và 

vay vốn ở tỉnh Phú Thọ nhất thiết phải 

đảm bảo tiêu chí 3 đủ: Đủ số thành 

viên: đủ vốn hoạt động, Tổ trưởng đủ 

năng lực quản lý về kinh tế, tín dụng. 

Thực tế đã chứng minh 4.500 Tổ tiết 

kiệm và vay vốn có đủ sức mạnh hoạt 

động cùng với các tổ chức hội, đoàn 

thể làm nhiệm vụ ủy thác tạo thành 

mạng lưới rộng khắp tỉnh Phú Thọ 

giúp người nghèo và các đối tượng 

chính sách tiếp cận thuận lợi kênh tín 

dụng chính sách của Nhà nước.

Mùa xuân tới, “Người chuyên tâm 

giảm nghèo” Nguyễn Hồng Thao 

bước sang tuổi lục tuần nhưng ông 

vẫn nhiệt tình, dẻo dai, hết lòng với 

cuộc hành trình của nguồn vốn ưu 

đãi vì an sinh xã hội.

Ông thật xứng đáng là tấm gương 

Giám đốc thành công trên con đường 

giảm nghèo của tỉnh Phú Thọ và của 

toàn hệ thống NHCSXH.
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VOÁN CHÍNH SAÙCH VEÀ VÔÙI 
BAØ CON VUØNG CAO TAÂY BAÉC

Đ
iểm đến đầu tiên của 

chúng tôi là xã Hòa 

Cuông, huyện Trấn Yên 

(Yên Bái) để thu thập tài 

liệu tuyên truyền về đề tài “Vốn chính 

sách về với bà con vùng cao”. Giữa 

miền núi rừng Tây Bắc này, Giám đốc 

NHCSXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Thanh 

Hải, cho chúng tôi biết: “Suốt 11 năm 

qua, nguồn vốn ưu đãi đã giúp đỡ 

nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia 

đình đồng bào dân tộc thiểu số từ 

vùng thấp đến vùng cao chủ động sản 

xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vượt 

qua nghèo khó, ổn định cuộc sống”.

Đúng vậy, chúng tôi đã tận mắt 

thấy, tai nghe những hộ gia đình như 

anh Trương Công Bằng; chị Âu Thị 

Thái ở xã Vĩnh Kiên cách thị trấn Yên 

Bình hơn 40km, hay gia đình anh Hồ 

Văn Thạch; chị Nguyễn Thị Thắm ở xã 

Hòa Cuông, huyện Trấn Yên. Nhờ có 

tín dụng chính sách của Chính phủ 

mà thoát cảnh nghèo khó. Để đến nay 

nhiều gia đình đã có trâu, bò 3 - 4 con 

béo mộng, có gia đình trồng được cả 

đồi quế xanh tốt và chăm lo chu đáo 

việc học hành của các con...

Đến nay, với 180 Điểm giao dịch 

tại xã và 2.530 Tổ tiết kiệm và vay 

vốn phủ kín khắp địa bàn tỉnh Yên 

Bái đã chuyển tải gần 1.700 tỷ đồng 

vốn ưu đãi đến tận tay hộ nghèo, 

góp sức, chung lòng đẩy nhanh tiến 

trình xóa nghèo bền vững, phát 

triển kinh tế - xã hội trên miền Tây 

Bắc của Tổ quốc.

Theo đánh giá của ông Tạ Văn 

Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm 

Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH 

tỉnh Yên Bái: “Tín dụng chính sách 

ưu đãi trên địa bàn luôn được thực 

hiện nhanh chóng, kịp thời. Đảm bảo 

100% số hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác có nhu cầu, đủ kiều 

kiện được tiếp cận vốn vay ưu đãi. Cán 

bộ tín dụng chính sách cũng thường 

xuyên bám bản, bám dân, phối hợp 

chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn 

thể giải ngân kịp thời, vừa hướng dẫn 

người vay sử dụng vốn vay sao cho 

hiệu quả, đúng mục đích”.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn 

tượng tại cơ sở.

Nhöõng ngaøy naøy, 
phoùng vieân Ñaëc san 
ñaõ coù dòp veà vôùi mieàn 
nuùi Taây Baéc, tröïc tieáp 
ghi laïi nhieàu hình aûnh 
quen thuoäc cuûa nhöõng 
caùn boä tín duïng chính 
saùch vuøng cao ñang hoái 
haû thöïc hieän nhieäm vuï 
cho vay voán, thu nôï, 
thu laõi... Cuøng nhöõng 
göông maët vui töôi cuûa 
ngöôøi daân khi ñöôïc tieáp 
caän nguoàn voán vay öu 
ñaõi cuûa Chính phuû, ñaàu 
tö vaøo saûn xuaát, kinh 
doanh, xoùa ngheøo beàn 
vöõng vaø xaây döïng noâng 
thoân môùi.
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Cán bộ NHCSXH huyện Trấn Yên
chuẩn bị cẩn thận cho buổi giao dịch tại xã

Hướng dẫn xuất fi le đi giao dịch

Với phương châm một cán bộ biết nhiều việc, ngoài công việc 
đem tiền cho người nghèo vay, các cán bộ tín dụng nơi đây 
còn kiêm luôn cả lái xe

Tại trụ sở UBND xã, bà con có thể tìm hiểu nhanh những thông 
tin, chính sách mới liên quan đến tín dụng chính sách

Công việc giải ngân được tiến hành nhanh, chính xác, thuận tiện. 
Đồng bào dân tộc ở xã Hòa Cuông rất vui mừng khi nhận mức vay 
tối đa 50 triệu đồng

Tại Điểm giao dịch, NHCSXH huyện Trấn Yên đã triển khai thành 
công Dự án hiện đại hóa tin học ngân hàng 
(Intellect Core Banking)
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Copy dữ liệu vào máy vi tính để đi giao dịch xã Các công việc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hiệu quả và an toàn cao

“NHCSXH ở ngay giữa lòng dân” Ngay tại Điểm giao dịch xã, cán bộ NHCSXH huyện Trấn Yên đã 
hướng dẫn các khách hàng làm thủ tục cần thiết khi vay vốn; đồng 
thời tuyên truyền cách thức sử dụng vốn vay sao cho hiệu quả

Về xã Hòa Cuông, chúng tôi còn đến thăm
một số hộ gia đình làm kinh tế giỏi từ vốn vay chính sách

Gia đình ông Hồ Văn Thạch ở thôn 3 vay 30 triệu đồng hộ cận 
nghèo để mua thêm trâu và cây giống, phân bón trồng quế trên 
đồi. Hiện, nhà ông Thạch đã có thêm trâu để sinh sản, vài con 
nghé khoẻ mạnh và 3ha quế xanh tốt sắp đến ngày thu hoạch
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Ô
ng Nguyễn Văn Hòa - 

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 

và vay vốn số 5 thuộc 

Hội CCB xã Nghĩa 

Bình, huyện Tân Kỳ cho hay: “Tổ có 

34 thành viên tham gia vay vốn với 

dư nợ 1.271 triệu đồng. Toàn bộ 

nguồn vốn do Hội CCB nhận ủy thác 

từ NHCSXH, được các thành viên vay 

vốn đầu tư vào trồng rừng, phát triển 

chăn nuôi trâu, bò và làm dịch vụ 

kinh doanh. Điển hình là gia đình ông 

Võ Đình Môn vay 75 triệu đồng mở 

rộng nghề trồng rừng, gia đình ông 

Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Lâm, 

Phạm Văn Thông… mỗi hộ vay 30 

triệu đồng để chăn nuôi trâu, bò rất 

hiệu quả. Do quản lý tốt nguồn vốn 

và đầu tư đúng mục đích, nên Tổ tiết 

kiệm và vay vốn số 5 hiện không xảy 

ra trường hợp nợ quá hạn”. Hiện tại, 

Hội CCB huyện Tân Kỳ nhận ủy thác 

từ NHCSXH để thực hiện 10 chương 

trình cho vay, như: hộ nghèo, cận 

nghèo, HSSV, giải quyết việc làm, 

xuất khẩu lao động, NS&VSMTNT, 

nhà ở, hộ gia đình sản xuất, kinh 

doanh vùng khó khăn... Đây là 

những chương trình tín dụng 

ưu đãi của Nhà nước đối với 

các hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

các đối tượng chính sách khác.

Quản lý và sử dụng hiệu 

quả nguồn vốn này, Hội CCB 

huyện Tân Kỳ luôn chú trọng 

đến việc phát triển các Tổ tiết 

kiệm và vay vốn tại các xã, 

thị trấn và kiện toàn đội ngũ 

Tổ trưởng. Hội CCB phối hợp 

với NHCSXH tổ chức các lớp 

nghiệp vụ về công tác cho vay 

vốn, sử dụng vốn… Một trong 

những yếu tố quan trọng giúp 

cho Hội CCB  huyện Tân Kỳ 

NÂNG CH T L NG C A T  CH C TÍN D NG Y THÁC:

Bài 1: Hi u qu  t  các T  ti t ki m và vay v n
Toå tieát kieäm vaø vay voán ôû cô sôû khoâng nhöõng laøm toát vai troø caàu noái chuyeån 

taûi nhanh nhaát, hieäu quaû nhaát nguoàn voán öu ñaõi cuûa Nhaø nöôùc ñeán hoä ngheøo, 
hoä caän ngheøo vaø caùc ñoái töôïng chính saùch khaùc, maø coøn thöïc hieän vieäc quaûn lyù, 
giaùm saùt voán vay,... bôûi vaäy, caùc toå chöùc nhaän uûy thaùc luoân quan taâm ñeán vieäc 
phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa Toå tieát kieäm vaø vay voán ôû cô 
sôû, xem ñaây laø neàn taûng quan troïng quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa chöông trình 
tín duïng öu ñaõi. Ñaëc san xin giôùi thieäu chuyeân ñeà veà naâng cao chaát löôïng cuûa 
Toå tieát kieäm vaø vay voán, hieäu quaû, haïn cheá töø caùc toå chöùc nhaän uûy thaùc cuõng 
nhö giaûi phaùp khaéc phuïc. HOÀNG VĨNH - QUỲNH LAN thực hiện

Đồng bào 
dân tộc xã 
Quế Sơn, 
huyện Quế 
Phong được 
hỗ trợ nguồn 
vốn đầu tư 
phát triển 
chăn nuôi bò
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thực hiện tốt công tác ủy thác là tăng 

cường việc kiểm tra, giám sát hoạt 

động cho vay vốn tại các tổ, qua đó 

phát hiện và xử lý kịp thời hiện tượng 

vay ké, xâm tiêu, trả chậm. Với những 

cách làm thiết thực này đã từng bước 

nâng cao chất lượng tín dụng và hiện 

nay với tổng số 3.160 hộ vay vốn ở 83 

Tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội CCB 

nhận ủy thác, thì số dư nợ hiện là 

71.783 triệu đồng, nhưng nợ quá hạn 

chỉ có 17 triệu đồng.

Quyết tâm sử dụng tốt nguồn 

vốn vay ưu đãi của Nhà nước, Hội 

CCB tỉnh Nghệ An chú trọng đến 

chất lượng hoạt động của mạng 

lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ 

sở và kiên quyết không thành lập 

Tổ tiết kiệm và vay vốn nếu chưa 

đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. 

Đến nay vẫn còn có 20 Chi hội CCB 

ở cơ sở không nhận ủy thác vốn. 

Ông Cao Lưu - Trưởng Ban kinh 

tế Hội CCB tỉnh Nghệ An cho biết: 

“Chúng tôi xác định Tổ tiết kiệm và 

vay vốn là yếu tố quyết định trong 

việc quản lý và thu hồi vốn, do vậy 

đã hướng dẫn cơ sở tuyển chọn đội 

ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực 

đáp ứng được yêu cầu, đồng thời 

chú trọng công tác xét duyệt, thẩm 

định đối tượng cho vay vốn, yêu 

cầu cán bộ tổ phải đến tận hộ tìm 

hiểu, xác định rõ mục đích xin vay, 

số lượng vốn cần vay... Thậm chí 

trong một số trường hợp cần thiết, 

cán bộ của tổ cùng hộ dân trực tiếp 

đi mua giống, phân bón đưa về tận 

gia đình rồi hướng dẫn kỹ thuật 

sản xuất cho người dân. Hiện nay, 

tại 460 xã trên địa bàn tỉnh có tổng 

số 1.725 Tổ tiết kiệm và vay vốn 

của Hội CCB với tổng số 55.385 hộ 

tham gia vay vốn. Phần lớn các tổ 

của Hội CCB  hoạt động có hiệu quả 

và thông qua tổ chức này, hộ nghèo 

đã được vay 361.148 triệu đồng, hộ 

cận nghèo vay 132.146 triệu đồng, 

HSSV vay 561.921 triệu đồng...”.

Một tổ chức khác thực hiện tốt 

nguồn vốn ủy thác của NHCSXH là 

Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Hội Phụ nữ 

xác định Tổ tiết kiệm và vay vốn có vai 

trò quan trọng quyết định sự thành 

công của việc quản lý, sử dụng và thu 

hồi vốn, nên từ việc thành lập tổ, lựa 

chọn cán bộ… đều thực hiện nghiêm 

túc, bởi vậy, cho đến nay Tổ tiết kiệm 

và vay vốn của hội hoạt động tại 5.399 

xóm với 2.919 tổ, thu hút 104.271 

thành viên tham gia. Mặc dù mạng 

lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn phát triển 

rộng khắp trên địa bàn tỉnh, nhưng 

Hội Phụ nữ luôn chú trọng đến công 

tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho 

cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt 

động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ 

đầu năm 2014 đến nay, các cấp hội 

đã phối hợp với các ban, ngành mở 

803 lớp tập huấn chuyển giao KHKT 

cho 88.380 hội viên về kỹ thuật chăm 

sóc cây trồng, vật nuôi. Đồng thời 

phối hợp với NHCSXH tuyên truyền, 

phổ biến các chủ trương, chính sách 

liên quan đến tín dụng ưu đãi.

Hàng tháng NHCSXH phối hợp 

với tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy 

thác cấp xã rà soát, nắm bắt tình 

hình hoạt động của các Tổ tiết 

kiệm và vay vốn để có hướng kiện 

toàn, củng cố kịp thời đối với các 

tổ có thay đổi về Ban quản lý... Có 

thể thấy rằng, Hội Phụ nữ các cấp 

đã thực hiện nghiêm túc 6 công 

đoạn ủy thác cho vay. Nguồn vốn 

nhận ủy thác được các cấp hội quản 

lý tốt, bình xét cho vay đúng đối 

tượng, thành viên sử dụng vốn vay 

đúng mục đích, có hiệu quả. Hiện 

nay, tổng dư nợ gần 2.322 tỷ đồng. 

Qua kiểm tra, đánh giá của các cấp, 

ngành liên quan, thì có gần 78% Tổ 

tiết kiệm và vay vốn của Hội Phụ nữ 

hoạt động tốt, gần 21% tổ loại khá... 

Bà Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ 

tịch Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An cho 

rằng: “Từ các nguồn vốn ủy thác, 

phụ nữ nghèo, cận nghèo và các đối 

tượng chính sách khác đã được vay 

vốn để phát triển kinh tế gia đình, 

được tập huấn kiến thức về chuyển 

giao KHKT, chia sẻ kinh nghiệm về 

phát triển kinh tế nên nhiều thành 

viên vay vốn đã mạnh dạn đầu tư 

chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh 

doanh, chăn nuôi, trồng trọt có giá 

trị kinh tế cao, phát triển kinh tế gia 

đình theo hướng trang trại, chăn 

nuôi đại gia súc, trồng cây ăn quả, 

phát triền nghề truyền thống… 

góp phần giải quyết việc làm, từng 

bước cải thiện, nâng cao mức sống 

gia đình”.

Một trong những yếu tố quan 

trọng tạo thành công của các chương 

trình tín dụng ưu đãi, là mạng lưới Tổ 

tiết kiệm và vay vốn. Ông Nguyễn 

Văn Vinh - Phó Giám đốc NHCSXH 

tỉnh Nghệ An cho biết: “Thông qua 

các tổ chức nhận ủy thác, đã thành 

lập 8.130 Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt 

động tại 5.399 xóm, bản trên địa bàn 

toàn tỉnh, nhờ vậy không những tạo 

điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và các đối tượng chính 

sách vay vốn, mà còn hỗ trợ tích cực 

trong việc quản lý, giám sát, thu hồi 

nợ tại cơ sở… Thời gian qua, các tổ 

chức nhận ủy thác các cấp đã tích 

cực phối hợp với NHCSXH đẩy mạnh 

các chương trình tín dụng tại địa 

phương, nhờ vậy đến nay, tổng dư 

nợ của các tổ chức nhận ủy thác đạt 

6.237 tỷ đồng và trong 7 tháng đầu 

năm 2014, các Tổ tiết kiệm và vay 

vốn đã tiến hành bình xét đối tượng 

cho vay vốn với số tiền 1.041 tỷ đồng, 

đồng thời qua mạng lưới này, đã tích 

cực huy động tiền gửi được hơn 262 

tỷ đồng nhằm hỗ trợ thêm nguồn 

vốn cho vay”.



M
ặc dù là Bí thư Chi 

đoàn bản Minh Châu, 

xã Châu Hạnh, huyện 

Quỳ Châu (Nghệ An) 

nhưng anh Lương Văn Tuất phải 

vay vốn ủy thác của Hội Phụ nữ vì tổ 

chức Đoàn xã không có Tổ tiết kiệm 

và vay vốn. Anh Lương Văn Tuất chia 

sẻ: “Gia đình tôi bắt đầu vay vốn hộ 

nghèo năm 2011 từ Tổ tiết kiệm và 

vay vốn của Hội Phụ nữ xã, đến nay 

còn dư nợ 25 triệu đồng. Từ nguồn 

vốn này đã giúp tôi đầu tư vào trồng 

mía, keo, mua 1 con trâu kéo. Nay 

trâu mẹ đã đẻ thêm một nghé con; 

năm 2013, diện tích trồng mía hơn 

1ha đã cho thu hoạch 32 tấn mía, bán 

cho nhà máy được trên 28 triệu đồng, 

trừ chi phí sản xuất còn lãi khoảng 20 

triệu đồng. Từ hai bàn tay trắng, nay 

vợ chồng tôi đã thoát nghèo, sắp tới 

thu hoạch vụ mía này tôi dự định trả 

hết nợ vay để tạo điều kiện cho hộ 

thanh niên khác được tiếp cận nguồn 

vốn đầu tư phát triển kinh tế. Tôi rất 

mong muốn Đoàn xã cũng có Tổ tiết 

kiệm và vay vốn để nhiều thanh niên 

được vay vốn ưu đãi của Nhà nước”.

Tuy nhiên không phải hộ thanh 

niên nào cũng may mắn như anh 

Tuất được vay vốn từ Tổ tiết kiệm 

và vay vốn của Hội Phụ nữ hoặc Hội 

Nông dân. Toàn huyện Quỳ Châu có 

12 xã, thị trấn, trong đó 7/12 cơ sở 

Đoàn xã, thị trấn chưa có Tổ tiết kiệm 

và vay vốn, gồm: xã Châu Hoàn, Châu 

Nga, Châu Hội, Châu Thắng, Châu 

Hạnh, Diên Lãm, Thị trấn Tân Lạc. 

Như vậy chỉ 5 cơ sở Đoàn xã còn lại có 

Tổ tiết kiệm và vay vốn nhưng cũng 

chỉ được 16 tổ. Do đó cũng dễ hiểu 

khi dư nợ của tổ chức Đoàn Thanh 

niên toàn huyện thấp nhất trong 4 tổ 

chức nhận uỷ thác. Theo số liệu của 

NHCSXH huyện Quỳ Châu, tính đến 

hết tháng 7/2014, tổng dư nợ ủy thác 

của 4 tổ chức hội, đoàn thể hơn 188,8 

tỷ đồng, với 8.981 hộ vay vốn, và 240 

Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, Hội 

Nông dân có 78 tổ, dư nợ gần 62 tỷ 

đồng; Hội Phụ nữ có 92 tổ, dư nợ 79 

tỷ đồng; Hội CCB có 54 tổ, dư nợ 38 tỷ 

đồng; Đoàn Thanh niên 16 tổ, dư nợ 

gần 10,3 tỷ đồng.

Anh Lang Mạnh Cường - Bí thư 

Đoàn xã Châu Hạnh, chia sẻ: Tổ chức 

Đoàn xã rất mong muốn có Tổ tiết 

kiệm và vay vốn để tạo điều kiện 

cho anh em vay phát triển kinh tế. 

Nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình 

Anh Lương Văn Tuất đầu tư vốn vay trồng mía

Heä thoáng Toå tieát kieäm 
vaø vay voán trôû thaønh 
nhöõng caùnh tay noái daøi 
cuûa NHCSXH chuyeån taûi 
nguoàn voán öu ñaõi cuûa 
Nhaø nöôùc ñeán ngöôøi 
daân. Song, beân caïnh 
nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc, 
vaãn coøn nhöõng haïn cheá, 
chaát löôïng hoaït ñoäng 
cuûa Toå tieát kieäm vaø vay 
voán moät soá nôi vaãn chöa 
ñaït yeâu caàu. Ñaëc bieät, 
ñoái vôùi toå chöùc Ñoaøn 
Thanh nieân, hieän nay 
coøn 30% cô sôû Ñoaøn 
phöôøng, xaõ ôû Ngheä An 
chöa coù Toå tieát kieäm vaø 
vay voán, thieät thoøi cho 
thanh nieân trong tieáp 
caän voán laäp thaân, laäp 
nghieäp.

Bài 2: 30% c  s
oàn tr ng

T  ti t ki m
và vay v n
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thanh niên khá lớn, nhưng không 

có vốn, thanh niên khó có cơ hội để 

làm kinh tế như chăn nuôi, trồng trọt, 

làm hương trầm... Hơn nữa, không có 

các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức 

Đoàn xã rất khó tập hợp thanh niên 

vì không có gì ràng buộc họ, vì thế, 

phong trào đoàn ở địa phương phát 

triển hạn chế.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề 

này, ông Vi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch 

UBND xã Châu Hạnh kiêm Trưởng 

ban giảm nghèo xã cho biết: Trước 

đây tổ chức Đoàn Thanh niên xã cũng 

có 1 Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhưng 

do năng lực quản lý hạn chế nên phải 

chuyển tổ này sang cho Hội Nông 

dân quản lý. Từ đó mất niềm tin nên 

Đoàn Thanh niên xã vẫn chưa được 

quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện 

nay, Ban Chấp hành Đoàn xã mới có 

nguyện vọng nhận vốn ủy thác, được 

sự thống nhất của NHCSXH huyện, 

Ban giảm nghèo của xã sẽ họp, thống 

nhất giữa các tổ chức Hội Nông dân, 

Hội Phụ nữ, CCB xem xét để san sẻ 

một số Tổ tiết kiệm và vay vốn của 

các tổ chức hội cho Đoàn Thanh niên 

quản lý, nhằm khơi dậy sức trẻ cống 

hiến cho xã hội.

Chị Nguyễn Thị Hiếu - Phó Bí thư 

Huyện đoàn Quỳ Châu cho biết: đặc 

thù của tổ chức Đoàn thường xuyên 

luân chuyển công tác nên khó tạo 

được niềm tin với cấp uỷ, chính quyền 

địa phương tin tưởng giao vốn cho 

vay. Bên cạnh đó, thanh niên nếu 

đang ở với bố mẹ mà bố hoặc mẹ đã 

vay vốn ở các tổ chức hội khác thì con 

không được vay vốn nữa. Đó cũng là 

cái khó cho thanh niên trong tiếp cận 

vốn vay ưu đãi. Thực tế, 7/12 xã, thị 

trấn “trắng” Tổ tiết kiệm và vay vốn của 

tổ chức Đoàn Thanh niên, thiếu vốn 

thanh niên phải đi tha phương làm 

ăn. Qua tìm hiểu tại địa bàn huyện Quỳ 

Châu cho thấy, chất lượng tín dụng do 

Đoàn Thanh niên quản lý trong thời 

gian qua khá tốt, bình xét nghiêm túc, 

cho vay đúng đối tượng, đặc biệt ở 3 

xã: Châu Phong, Châu Bình, Châu Tiến 

phát huy vốn vay rất hiệu quả. Thanh 

niên vay vốn phát triển kinh tế, trồng 

rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, 

phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

làm kinh tế trang trại... Dư nợ quá hạn 

đến thời điểm hiện nay của tổ chức 

Đoàn Thanh niên toàn huyện chỉ gần 

15 triệu đồng. Nguyên nhân do 

rủi ro khách quan (trong đó có 

1 đối tượng vay 10 triệu đồng 

đã mất, còn một đối tượng vay 

4 triệu đồng nhưng kinh tế quá 

khó khăn chưa trả được nợ).

Trao đổi với chúng tôi, anh 

Phạm Văn Toàn - Phó Ban 

Thanh niên nông thôn công 

nhân và đô thị, Tỉnh đoàn 

Nghệ An cho biết: toàn tỉnh hiện 30% 

cơ sở đoàn phường, xã chưa có Tổ 

tiết kiệm và vay vốn, tập trung nhiều 

ở các huyện miền núi như Tương 

Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ 

Châu... Do đặc thù của hệ thống cán 

bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở thường 

xuyên biến động, luân chuyển nên 

chính quyền địa phương còn e ngại 

khi giao cho tổ chức Đoàn đảm 

nhiệm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay 

vốn. Một số địa bàn do nguồn vốn ủy 

thác thấp nên các tổ chức hội khác 

đảm nhiệm. Để tăng Tổ tiết kiệm và 

vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý, 

trong thời gian tới cần sự vào cuộc 

của hệ thống chính quyền cơ sở, sự 

quan tâm của NHCSXH. Bên cạnh đó, 

cán bộ Đoàn các cấp phải thường 

xuyên trau dồi, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, năng lực 

quản lý, năng động, sáng tạo để được 

tin tưởng giao quản lý vốn.
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X
ã Nghi Thịnh, huyện Nghi 

Lộc (Nghệ An) có 15 Tổ tiết 

kiệm và vay vốn, trong đó 

Hội Nông dân xã quản lý 6 tổ gồm 

250 thành viên, đến nay tổng dư nợ 

gần 2,5 tỷ đồng.

Chị Phạm Thị Hạnh - Tổ trưởng Tổ 

tiết kiệm và vay vốn xóm 2, xã Nghi 

Thịnh, chia sẻ: Nguồn vốn uỷ thác rất 

có ý nghĩa đối với các đối tượng được 

vay, do đó chúng tôi thực hiện bình 

xét công khai, dân chủ, đúng đối 

tượng. Song, trong quá trình sử dụng 

vốn của các hộ cũng có những rủi ro 

khó kiểm soát. Hiện, trong tổ có hộ 

anh Lê Văn Tân vay vốn hộ nghèo từ 

năm 2011 với số tiền 10 triệu đồng, 

đến nay đã quá hạn nhưng hộ này 

đang đi làm ăn xa trong miền Nam, 

địa chỉ không ổn định, không liên lạc 

được để đòi nợ. Hiện tiền nợ gốc vẫn 

còn nguyên, tiền lãi suất mới trả được 

hơn 1 năm. Số còn lại, Tổ trưởng Tổ 

tiết kiệm và vay vốn hàng tháng phải 

dùng tiền của gia đình mình để trả lãi 

suất cho anh Tân. 

Ông Tạ Viết Hải - Phó Ban kinh tế - 

xã hội thuộc Hội Nông dân tỉnh Nghệ 

An cho biết: Các chương trình tín 

dụng chính sách được nhân dân hồ 

hởi đón nhận, thủ tục vay vốn nhanh 

gọn, không phải thế chấp tài sản, tạo 

điều kiện thuận lợi cho bà con có vốn 

phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, 

tồn tại hiện nay là nợ đến hạn tiềm 

ẩn nguy cơ khó thu hồi, do trong các 

chương trình vay vốn có chương trình 

xuất khẩu lao động, không ít người 

dân vay vốn nộp cho các Công ty xuất 

khẩu lao động nhưng bị lừa, dẫn đến 

nguy cơ mất vốn. Hay Chương trình tín 

dụng HSSV, cha mẹ nghèo, cận nghèo 

vay vốn cho con ăn học, đến khi ra 

trường không có việc làm, kéo theo 

khó trả nợ. Hiện, việc phân cấp quản lý 

theo địa bàn dân cư, chồng chéo đối 

tượng, khi rủi ro xảy ra khó xác định 

trách nhiệm. Ngoài ra, mức vay thấp, 

thời gian vay ngắn, người dân mong 

muốn thời gian cho vay kéo dài hơn, 

mức vay nhiều hơn để đảm bảo thời 

gian của một chu kỳ sản xuất, kinh 

doanh. Trên thực tế, xuất phát từ mức 

vay thấp không đủ để đầu tư dự án, đã 

nảy sinh trường hợp vay ké, khi xảy ra 

rủi ro rất khó xử lý...

Cũng theo ông Hải, để nguồn 

vốn đến đúng đối tượng, sử dụng 

vốn đúng mục đích, hồ sơ cho vay 

đúng quy định, phải đẩy mạnh công 

tác tập huấn cho cán bộ hội cấp cơ 

sở. Tăng cường kiểm tra giám sát 

của tổ chức hội với các hộ vay vốn. 

Qua kiểm tra, giám sát, có kiến nghị, 

tham mưu sát cho NHCSXH để có 

biện pháp thu hồi nợ kịp thời. Để 

thuận lợi trong thu hồi vốn, phân bổ 

đối tượng quản lý nguồn vốn không 

nên phân theo địa bàn dân cư như 

hiện nay mà nên theo sự quản lý của 

các tổ chức hội, đoàn thể. Như vậy 

sẽ tránh được sự chồng chéo trong 

việc truy thu vốn đến hạn. Nhà nước 

cần tiếp tục hạ lãi suất phù hợp hơn 

nữa để giảm áp lực trả lãi cho các 

đối tượng vay.

Hội Phụ nữ là tổ chức ủy thác có 

dư nợ và chất lượng tín dụng cao 

trong các tổ chức nhận ủy thác. Ngoài 

những lợi thế thuận lợi như người 

phụ nữ thường chịu thương chịu 

khó, tinh thần trách nhiệm cao trong 

thực hiện  nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc 

và lãi để đồng vốn được quay vòng 

cho nhiều chị em được vay...  nhưng 

trình độ của đội ngũ cán bộ cơ sở 

còn hạn chế, nhiều nơi trắng về trình 

độ kinh tế, các chị làm bằng sự nhiệt 

tình, không ít trường hợp làm sai về 

kiến thức kinh tế trong quản lý vốn. 

Địa bàn rộng, nhất là vùng trung du, 

miền núi dân cư thưa thớt, rất khó 

khăn trong việc kiểm tra từng hộ 

để đôn đốc thu lãi, thu nợ. Hầu hết 

những người vay vốn đều nghèo, 

trình độ còn hạn chế và hạn chế cả 

trong tiếp cận thông tin để áp dụng 

kiến thức KHKT vào các dự án sản 

xuất, kinh doanh của gia đình. Một 

bộ phận dân cư còn ỷ lại vào chính 

sách ưu đãi của Nhà nước, trong quá 

trình sử dụng vốn còn hạn chế về 

phát huy hiệu quả vốn vay. Theo bà 

Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch 

Hội Phụ nữ tỉnh: Để giải quyết những 

khó khăn trên, trong thời gian tới cần 

tiếp tục kiện toàn và nâng cao trình 

độ năng lực của đội ngũ cán bộ phụ 

nữ các cấp. Phối hợp với NHCSXH và 

các cơ quan liên quan kịp thời tuyên 

truyền phổ biến các chủ trương, 

Bài cu i:  Phát huy hi u qu ngu n v n u ãiPhát huy hi u qu  ngu n v n u ãi

Trong nhöõng naêm qua, nguoàn voán öu ñaõi daønh cho hoä ngheøo, hoä caän ngheøo vaø 
caùc ñoái töôïng chính saùch ñaõ giuùp hoï vöôn leân hoaø nhaäp coäng ñoàng, oån ñònh cuoäc 
soáng. tuy nhieân, qua thöïc teá trieån khai thoâng qua caùc toå chöùc nhaän uyû thaùc coøn 
boäc loä nhöõng toàn taïi caàn khaéc phuïc.
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chính sách mới của Nhà nước đến hội 

viên. Phối hợp với các ngành chuyên 

môn để hướng dẫn cách làm ăn, tập 

huấn chuyển giao kiến thức KHKT, 

khởi nghiệp, kinh doanh cho các đối 

tượng thụ hưởng chính sách. Đồng 

thời, xây dựng, nhân rộng mô hình, 

biểu dương các mô hình kinh tế giỏi 

để khuyến khích hội viên vươn lên, 

ngày càng có nhiều điển hình làm 

kinh tế tốt, giảm nghèo bền vững ở 

vùng nông thôn. Vấn đề quan trọng 

là bản thân mỗi người vay vốn phải 

biết sử dụng vốn hiệu quả để đem lại 

lợi ích cho gia đình mình và xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, ông 

Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc 

NHCSXH tỉnh Nghệ An cho biết: 

Mặc dù đã được kiện toàn lại theo 

Quyết định 15/QĐ-HĐQT của HĐQT 

NHCSXH, nhưng chất lượng hoạt 

động của Tổ tiết kiệm và vay vốn một 

số nơi vẫn chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ tổ 

đạt loại tốt chưa đạt mục tiêu đề ra. 

Căn cứ vào kết quả của các tổ chức 

hội cho thấy, công tác kiểm tra, giám 

sát của tổ chức hội cấp huyện, cấp xã 

tuy có sự thay đổi nhưng vẫn đang 

tập trung vào công tác đối chiếu tại 

hộ vay vốn; chưa thực sự đi sâu kiểm 

tra, giám sát các nhiệm vụ của các tổ 

chức cấp dưới trực tiếp đối với các 

khâu, công đoạn được uỷ thác.

Để nâng cao chất lượng sử dụng 

vốn cũng như thu hồi nợ tốt, ông 

Nguyễn Văn Vinh cho rằng, trong 

thời gian tới cần tập trung khai thác 

và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

vốn của Trung ương, địa phương. 

Tích cực triển khai chương trình huy 

động tiền gửi tiết kiệm của khách 

hàng thông qua Tổ tiết kiệm và 

vay vốn nhằm tích luỹ nguồn vốn 

cho chính hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và các đối tượng chính sách. Đồng 

thời thực hiện đối chiếu dư nợ khách 

hàng thông qua phương pháp gửi 

tin nhắn cung cấp đầy đủ thông tin 

về dư nợ vay, tiền gửi tiết kiệm, tiền 

lãi đã trả của khách hàng. Qua đó 

quản lý chặt chẽ nguồn vốn. Cùng 

với đó, tổ chức đào tạo, tập huấn 

nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ 

cán bộ chuyên trách của các tổ chức 

hội theo dõi uỷ thác cấp huyện, cấp 

xã, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay 

vốn, cán bộ chuyên trách Ban giảm 

nghèo cấp xã và Trưởng thôn,...

Hoạt động tín dụng ưu đãi trên 

địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trong 

những năm qua tuy còn những tồn 

tại, hạn chế song vẫn duy trì được 

mức tăng trưởng ổn định, nợ quá 

hạn được kiểm soát ở mức an toàn, 

mạng lưới hoạt động Tổ tiết kiệm và 

vay vốn thường xuyên được củng cố, 

kiện toàn, đảm bảo cho hoạt động 

tín dụng chính sách ngày càng ổn 

định, góp phần quan trọng thực hiện 

thành công mục tiêu giảm nghèo, 

tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã 

hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bà con nông dân xã Nghi Thịnh nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã
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T
ừ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều năm qua 

đã có hàng trăm nghìn hộ gia đình có 

điều kiện phát triển kinh tế, hàng nghìn 

lao động có thêm việc làm ổn định... Đây là 

kết quả minh chứng sinh động nhất cho công 

cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại 

một số huyện vùng cao miền Tây xứ Nghệ như 

Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn...

Những bức ảnh dưới đây sẽ giúp các bạn 

hiểu rõ hơn về hiệu quả của đồng vốn tín 

dụng chính sách được NHCSXH chuyển tải 

nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả 

đến những bản làng xa xôi nhất. 

Cuoäc soáng môùi cuûa ñoàng baøo daân toäc nôi mieàn Taây xöù Ngheä ñang ñoåi thay töøng 
ngaøy laø nhôø söï noã löïc cuûa moãi ngöôøi daân nôi ñaây cuõng nhö söï quan taâm ñaëc bieät 
cuûa caáp uûy, chính quyeàn, ban, ngaønh caùc caáp ôû cô sôû. Trong ñoù, nguoàn voán tín 
duïng chính saùch cuûa Chính phuû goùp phaàn khoâng nhoû giuùp ngöôøi daân oån ñònh cuoäc 
soáng, thoaùt ngheøo beàn vöõng vaø vöôn leân phaùt trieån kinh teá.

Cu c s ng m i c a ng bào dân t c n i mi n Tây x  Ngh

TRẦN VIỆT thực hiện

1

2
3



1 - Đồng bào dân tộc vùng cao xã Đôn Phục, huyện Con Cuông 

đến Điểm giao dịch xã nhận vốn vay

2 - Gia đình chị Kha Thị Minh, dân tộc Thái ở Bản Xiêng, xã Đôn 

Phục, huyện Con Cuông phát triển nghề dệt thổ cẩm từ vốn 

vay giải quyết việc làm

3 - Chị Trần Thị Việt (trái) ở xã Yên Khê, huyện Con Cuông vay 

vốn trồng chè cho năng suất cao

4 - Vườn cam trĩu quả của gia đình anh Phan Hoàng Đồng ở xã 

Bồng Khê, huyện Con Cuông 

5 - Vay vốn chương trình giải quyết việc làm, gia đình chị Vi Thị 

Chiên, dân tộc Thái đầu tư chăn nuôi bò, trồng chè, mỗi năm 

thu nhập vài trăm triệu đồng

6 - Doanh nghiệp sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu Đức 

Phong vay 300 triệu đồng từ NHCSXH đã giải quyết việc làm 

cho gần 100 lao động

4

5

6



7 - Những đồi chè xanh ngát báo hiệu cuộc sống no          

đủ hơn

8 - Nhiều hộ vay vốn đầu tư vào việc mở rộng diện tích 

ao đầm để nuôi tôm

9 và 10 - Vốn vay ưu đãi còn giúp phát triển làng nghề 

truyền thống ở các huyện vùng cao Nghệ An

7

10

9

8
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H
à Giang, tỉnh miền núi 

biên cương địa đầu của 

Tổ quốc, có đến 6/52 

huyện nghèo nhất nước 

nằm trong Nghị quyết 30a của Chính 

phủ về giảm nghèo nhanh và bền 

vững, với tỷ lệ đồng bào dân tộc 

thiểu số chiếm cao nhất khu vực 

miền núi, trung du phía Bắc (81,4%) 

và số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 

- 2015 cũng đông nhất, chiếm tỷ lệ 

bình quân 51,3%. Do vậy, trong suốt 

một thập kỷ qua, Hà Giang đã được 

các chính sách, chương trình, dự án 

cấp Nhà nước cùng 12 chương trình 

tín dụng ưu đãi của NHCSXH ưu tiên 

đầu tư đồng bộ, hỗ trợ kịp thời, góp 

phần tích cực thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo và bảo đảm ổn định 

chính trị - xã hội tại địa bàn.

Tuy nhiên, chính sự đặc thù này 

cũng có hai mặt của nó, “lợi bất cập 

hại”, nghĩa là vừa mang lợi thế, cơ 

hội về cho Hà Giang, vừa gây khó 
ng bào dân t c xã L ng Cú, huy n ng V n (Hà Giang)
nh n v n vay chính sách ngay t i i m giao d ch xã

Naêm 2012, cuøng moät soá 
ñôn vò khaùc, NHCSXH tænh 
Haø Giang ñaõ ñöôïc Ban ñieàu 
haønh NHCSXH choïn laøm 
troïng ñieåm ñeå naâng cao chaát 
löôïng tín duïng. Sau 2 naêm 
töø xaây döïng Ñeà aùn ñeán thöïc 
hieän ñoàng boä, kieân quyeát 
caùc giaûi phaùp cuûng coá, naâng 
cao chaát löôïng tín duïng, 
NHCSXH tænh Haø Giang ñaõ 
goùp phaàn taïo söï chuyeån 
bieán maïnh meõ veà quaûn lyù 
nguoàn voán öu ñaõi vaø giuùp 
ngöôøi daân töøng böôùc vöôn 
leân thoaùt ngheøo, oån ñònh 
cuoäc soáng.

C ng c  và nâng cao 
ch t l ng tín d ng
chính sách  vùng 
dân t c mi n núi 
Hà Giang

Bài và ảnh THÁI HÒA
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khăn, thách thức đến hoạt động của 

NHCSXH, cụ thể là đã làm cho chất 

lượng tín dụng ưu đãi của NHCSXH 

tỉnh Hà Giang thấp hơn so với mặt 

bằng của hệ thống NHCSXH.

Vào thời điểm cuối năm 2011, nợ 

quá hạn của NHCSXH tỉnh Hà Giang 

bình quân trên 2,4% tổng dư nợ, lãi 

tồn đọng khá lớn, gần 90 tỷ đồng, 

đó là chưa kể đến khoản nợ bị chiếm 

dụng, nợ chưa đổi được Sổ vay vốn 

còn quá nhiều. Bên cạnh 2 hoặc 3, 

NHCSXH cấp huyện hoạt động hiệu 

quả, còn số đông trong 10 đơn vị trực 

thuộc, NHCSXH tỉnh Hà Giang đã để 

nợ quá hạn kéo dài, tăng cao trên 

mức 3% so với tổng dư nợ, điển hình 

là các huyện Quản Bạ, Quang Bình, 

Xín Mần...

Nguyên nhân của tình trạng này 

trước hết do khách quan một phần 

(như điều kiện tự nhiên, đặc điểm 

kinh tế - xã hội, trình độ dân trí ở 

vùng núi đá biên giới), nhưng chủ 

yếu vẫn là năng lực công tác của 

một bộ phận cán bộ quản lý, cán bộ 

nghiệp vụ NHCSXH nơi đây còn hạn 

chế, cũng như việc NHCSXH phối 

hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và 

các Tổ tiết kiệm và vay vốn bị coi nhẹ, 

nhất là đã lơi lỏng, không xử lý dứt 

điểm các khoản nợ quá hạn, lãi tồn. 

Đặc biệt, đại đa số hộ nghèo, hộ cận 

nghèo vùng dân tộc - miền núi Hà 

Giang vốn quen lối nghĩ ỷ lại, trông 

chờ vào sự “cấp đỡ, cho không” của 

Nhà nước, lại không nhận thức đúng 

đắn về việc có vay, có trả, kể cả vay 

vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua 

NHCSXH, nên đã làm cản trở đến 

việc thu hồi nợ của ngân hàng. Ấy là 

chưa nói đến những trường hợp bà 

con dân tộc vay vốn chính sách rồi 

không biết làm gì để sinh lợi, hay tập 

quán lạc hậu, du canh du cư,... dẫn 

đến khó khăn cho cán bộ ngân hàng 

trong công tác đối chiếu sổ sách thu 

lãi, thu nợ khi đến hạn.

Nhằm bứt ra khỏi danh sách đơn 

vị hoạt động yếu kém, NHCSXH tỉnh 

Hà Giang mạnh dạn lập Đề án củng 

cố, nâng cao chất lượng tín dụng 

và đã được Tổng Giám đốc NHCSXH 

chuẩn y thực hiện đầu năm 2012. 

Theo đó, Ban điều hành của hệ thống 

đã điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ 

quản lý có năng lực, phẩm chất tốt 

trực tiếp đảm đương trách nhiệm của 

người đứng đầu tại NHCSXH tỉnh Hà 

Giang và các huyện trên vùng biên 

cương địa đầu này. Cùng với công tác 

chỉ đạo tập trung, chỉ đạo kiên quyết 

của NHCSXH các cấp là sự vào cuộc 

của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức 

hội, đoàn thể ở địa phương đã nhanh 

chóng ổn định bộ máy tổ chức, mạng 

lưới hoạt động tín dụng ưu đãi và đã 

thay đổi lối nghĩ, cách làm trì trệ của 

một số cán bộ NHCSXH trước đây, 

gắn trách nhiệm công việc với trách 

nhiệm của từng người, từng bộ phận 

liên quan đến tín dụng chính sách.

Bà Đinh Thị Hồng - Giám đốc 

NHCSXH tỉnh Hà Giang cho biết: Theo 

Đề án củng cố, nâng cao chất lượng 

Niềm vui của 
chị em phụ 
nữ dân tộc 
thiểu số bên 
vườn cam 
trĩu quả
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tín dụng, NHCSXH đã có những giải 

pháp thiết thực giảm nợ quá hạn, lãi 

tồn đọng; nâng cao chất lượng uỷ 

thác của các tổ chức hội, đoàn thể, 

kiện toàn hoạt động ở tất cả 3.078 Tổ 

tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn; tập 

trung phân tích đánh giá từng món 

nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng, qua đó 

phân loại chính xác và có biện pháp 

xử lý phù hợp, hiệu quả.

Cũng theo bà Đinh Thị Hồng, đối 

với những hộ có khả năng trả nợ thì 

cán bộ tín dụng ngân hàng cùng cán 

bộ chính quyền, hội, đoàn thể thôn, 

xã động viên, nhắc nhở trả nợ đúng 

kỳ hạn, với những hộ không có khả 

năng trả nợ thì kiên trì thuyết phục, 

hướng dẫn để họ trả dần song cũng 

phải có thời gian nhất định để họ 

có ý thức trả nợ đầy đủ, nghiêm túc 

với những trường hợp không thể 

trả nợ vì rủi ro do thiên tai, bệnh tật, 

NHCSXH phối hợp chặt chẽ với địa 

phương xem xét kỹ để tuỳ từng đối 

tượng mà áp dụng biện pháp xóa nợ, 

khoanh nợ hay gia hạn nợ. Còn đối 

với những hộ vay có khả năng trả nợ 

vẫn cố tình chây ỳ hoặc một số khách 

hàng là đảng viên có nợ quá hạn thì 

NHCSXH tiến hành biện pháp cứng 

rắn, thu hồi nợ kiên quyết, kể cả lập 

hồ sơ khởi kiện ra tòa án.

Qua 2 năm thực hiện Đề án, nhìn 

chung chất lượng tín dụng chính 

sách ở Hà Giang có chuyển biến rõ 

rệt. Tính đến 31/12/2013, số tiền nợ 

quá hạn của toàn NHCSXH tỉnh còn 

là 31.112 triệu đồng, chiếm có 1,78% 

tổng dư nợ, giảm hơn 11 tỷ đồng so 

với cuối năm 2012, trong đó NHCSXH 

huyện Đồng Văn giảm 490 triệu 

đồng, Bắc Quang 1.497 triệu đồng, 

Yên Minh 2.460 triệu đồng, Hoàng Su 

Phì 1.533 triệu đồng, Quản Bạ 1.167 

triệu đồng; tổng số lãi tồn đọng cũng 

chỉ có 38 tỷ đồng, giảm hơn 5,5 tỷ 

đồng, đạt tỷ lệ giảm là 11,7% so với 

năm 2012. Song song đó, việc kiện 

toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn đã làm 

tăng số tổ xếp loại tốt lên 515 tổ, tổ 

xếp loại yếu kém chỉ còn 42 tổ, chiếm 

1,4% tổng số tổ, giảm 161 tổ, so với 

năm 2012. Nhiều Tổ tiết kiệm và 

vay vốn ở các huyện Đồng Văn, Yên 

Minh, Xín Mần đã làm tốt việc thu hồi 

nợ quá hạn và yêu cầu tổ viên thực 

hiện nộp lãi đầy đủ hàng tháng.

Việc triển khai đồng bộ các giải 

pháp củng cố, nâng cao chất lượng 

tín dụng chính sách ở Hà Giang 

không chỉ thể hiện vào những con 

số kết quả trên mà mang ý nghĩa, 

góp phần tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về nhận thức của cấp uỷ, chính 

quyền, đoàn thể các cấp về quản lý, 

thực hiện công tác tín dụng chính 

sách, đồng thời làm cho cán bộ 

NHCSXH năng động nêu cao trách 

nhiệm trong công tác hơn, nhất là 

đã thay đổi được ý thức có vay có trả 

vốn ưu đãi của đông đảo hộ nghèo, 

hộ cận nghèo vùng dân tộc - miền 

núi Hà Giang.

Chứng minh cho sự chuyển biến 

ý thức của người dân vùng cao biên 

cương Hà Giang  là xã Tân Tiến, huyện 

Hoàng Su Phì với 721 hộ đồng bào 

dân tộc sinh sống tại 12 thôn bản, nơi 

đây từng được các Chương trình 134, 

135 của Chính phủ hỗ trợ tiền vốn, 

vật tư để ổn định cuộc sống và xây 

dựng trạm xá, trường học, trạm bơm 

nước... nhưng từ khi có NHCSXH cho 

vay vốn ưu đãi, lại bày cách sử dụng 

vốn và hướng dẫn thủ tục trả nợ, nộp 

lãi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn 

nên nhiều hộ không chỉ thoát cảnh 

nghèo khó mà còn trả được nợ đầy 

đủ, đúng hạn.

Anh Thèn Văn Nam ở thôn Cốc 

Cái, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì 

phấn khởi nói: Bản mình có 47 hộ, 

hộ nào cũng vay tiền chính sách nuôi 

trâu. Sau vài ba năm, bán nghé con 

trả nợ ngân hàng vẫn còn lãi hẳn con 

trâu mẹ trị giá mấy chục triệu đồng. 

Trước đây, do chưa biết cách nên dân 

bản thường nuôi trâu thả rông, gặp 

trời rét bị chết nhiều, bà con “mất cả 

cơ nghiệp”. Hai năm nay, xã không 

có trâu chết vì rét, vì bệnh dịch do 

dân bản được cán bộ dạy cách làm 

chuồng, bảo ban phương pháp chăm 

sóc, hơn nữa mọi người còn có ý thức 

rất cao là mạnh dạn vay vốn, sử dụng 

vốn vào chăn nuôi, trồng trọt và lo 

lắng đến ngày trả nợ, nộp lãi đúng 

thời hạn cho ngân hàng.

Còn gia đình anh Nguyễn Bá Lập 

và chị Nguyễn Thị Tính ở thôn Hợp 

Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên 

đều là người dưới xuôi lên lập nghiệp 

tại Hà Giang. Từ hai bàn tay trắng, anh 

chị được tiếp cận 10 triệu đồng vốn hộ 

nghèo đầu tư chăn nuôi, mở nghề làm 

đậu phụ, tráng bánh đa. Nhờ sự cần cù 

lao động, mấy năm sau anh chị đã có 

đủ tiền xây dựng căn nhà ngói 3 gian 

kiên cố. Năm 2012, sau khi hoàn trả nợ 

vay cho ngân hàng, anh chị Lập Tính 

tiếp tục được hỗ trợ vay tiếp 30 triệu 

hộ cận nghèo để mở rộng sản xuất. 

Chị Tính tâm sự, có được nguồn vốn 

vay ưu đãi, chúng tôi cảm ơn sự quan 

tâm của Hội Nông dân, NHCSXH để 

có cơ hội thoát nghèo bền vững. Gia 

đình luôn tìm cách sử dụng vốn vay có 

hiệu quả, cũng như thực hiện trả nợ, 

nộp lãi đầy đủ cho ngân hàng.

Sau 2 năm thực hiện Đề án, chất 

lượng tín dụng ở tỉnh Hà Giang đã 

có sự chuyển biến tích cực. Hơn 

1.700 tỷ đồng vốn ưu đãi cũng được 

đầu tư kịp thời, đến đúng đối tượng 

thụ hưởng, đáp ứng nhu cầu vay 

vốn của 60.717 hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách. Phát huy thành 

quả bước đầu, năm 2014, NHCSXH 

tỉnh Hà Giang đang tập trung lực 

lượng, nỗ lực “tăng tốc”, thực hiện 

nhiều giải pháp phù hợp, tiếp tục 

thực hiện việc củng cố, nâng cao 

chất lượng tín dụng, hạn chế nợ 

quá hạn, tích cực huy động tiền gửi 

tiết kiệm của người nghèo thông 

qua Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đặc 

biệt, tích cực cho vay hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và các đối tượng chính 

sách khác tại các huyện nghèo, xã, 

thôn, bản đặc biệt khó khăn, thực 

hiện mục tiêu tổng nguồn vốn đến 

cuối năm đạt 1.841 tỷ đồng, tổng 

dư nợ đạt 1.830 tỷ đồng, giảm tỷ 

lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,9% so 

với tổng dư nợ, thu lãi đạt 100% kế 

hoạch trở lên, tăng tỷ lệ Tổ tiết kiệm 

và vay vốn xếp loại tốt, khá đạt 70%; 

quyết tâm giành điểm thi đua cao 

trong hệ thống NHCSXH.
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hư chúng ta đều biết, chất 

lượng tín dụng nói chung 

là điều kiện tồn tại và phát 

triển của một tổ chức tín 

dụng. Đối với NHCSXH, chất lượng 

tín dụng còn là bảo đảm thực hiện 

chính sách ưu đãi của Nhà nước phát 

huy hiệu quả cả về kinh tế, chính trị - 

xã hội; củng cố vị thế của NHCSXH, là 

công cụ tin cậy của Đảng và Nhà nước 

trong việc thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo, phát triển kinh tế, ổn định 

xã hội. Như vậy, chất lượng tín dụng 

của NHCSXH được xác định bằng các 

tiêu chí như: Vốn cho vay đến đúng 

đối tượng, đúng chính sách; tiền vay 

được giải ngân đến tận người vay; 

gắn cho vay với việc áp dụng tiến bộ 

KHKT vào sản xuất, kinh doanh. 

Vào thời điểm cuối năm 2011, tỷ lệ 

nợ xấu của NHCSXH tỉnh Tiền Giang 

bình quân ở mức 1,67% trên tổng dư 

Bài và ảnh ĐẶNG KIM LOAN

TIEÀN GIANG 
SAU 2 NAÊM THÖÏC HIEÄN ÑEÀ 
AÙN CUÛNG COÁ, NAÂNG CAO 
CHAÁT LÖÔÏNG TÍN DUÏNG 
CHÍNH SAÙCH

Sau 2 naêm thöïc hieän Ñeà aùn cuûng coá, naâng cao 
chaát löôïng tín duïng chính saùch, NHCSXH tænh Tieàn 
Giang ñaõ taïo söï chuyeån bieán maïnh meõ veà quaûn lyù 
nguoàn voán öu ñaõi vaø giuùp ngöôøi daân töøng böôùc vöôn 
leân thoaùt ngheøo, oån ñònh cuoäc soáng...

Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn là một trong những giải pháp thực hiện Đề 
án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại tỉnh Tiền Giang
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nợ; lãi tồn đọng gần 15 tỷ đồng, chưa 

kể các khoản nợ bị chiếm dụng, nợ 

chưa đổi được Sổ vay vốn. Nguyên 

nhân của tình trạng này trước hết 

do điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội và trình độ dân trí tại tỉnh Tiền 

Giang còn thấp, nhưng chủ yếu vẫn 

là công tác phối hợp với các tổ chức 

hội, đoàn thể và các Tổ tiết kiệm và 

vay vốn chưa được chặt chẽ, thiếu sự 

đồng bộ. Để đưa hoạt động của chi 

nhánh vào đạt chất lượng tín dụng 

tốt, NHCSXH tỉnh đã xây dựng Đề 

án củng cố, nâng cao chất lượng tín 

dụng và thực hiện vào đầu năm 2012.

Cùng với công tác chỉ đạo tập 

trung, kiên quyết của NHCSXH là sự 

vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, 

hội, đoàn thể ở địa phương đã nhanh 

chóng ổn định bộ máy tổ chức, mạng 

lưới hoạt động và đã thay đổi cách 

nghĩ, cách làm, gắn trách nhiệm công 

việc với trách nhiệm của từng người, 

từng bộ phận liên quan đến tín dụng 

chính sách. Theo Đề án, NHCSXH đã 

có những giải pháp thiết thực giảm 

nợ quá hạn, lãi tồn đọng; nâng cao 

chất lượng uỷ thác của các tổ chức 

hội, đoàn thể, kiện toàn hoạt động ở 

tất cả 3.676 Tổ tiết kiệm và vay vốn 

trên địa bàn; tập trung phân tích 

đánh giá từng món nợ quá hạn, nợ 

tồn đọng, qua đó phân loại chính xác 

và có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu 

quả. Đối với những hộ có khả năng 

trả nợ thì cán bộ tín dụng ngân hàng 

cùng chính quyền địa phương, hội, 

đoàn thể đến từng nhà động viên trả 

nợ đúng kỳ hạn, với những hộ không 

có khả năng trả nợ thì kiên trì thuyết 

phục, hướng dẫn để họ trả dần song 

cũng phải có thời gian nhất định để 

họ có ý thức trả nợ đầy đủ, nghiêm 

túc với những trường hợp không thể 

trả nợ vì rủi ro do thiên tai, bệnh tật, 

NHCSXH phối hợp chặt chẽ với địa 

phương xem xét kỹ để tùy từng đối 

tượng mà áp dụng biện pháp xử lý nợ 

rủi ro.

Qua 2 năm thực hiện Đề án, nhìn 

chung chất lượng tín dụng chính 

sách ở Tiền Giang có chuyển biến 

rõ rệt. Đến nay, nợ quá hạn của toàn 

NHCSXH tỉnh Tiền Giang là 18.884 

triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,22% trên 

tổng dư nợ, giảm hơn 3,6 tỷ đồng so 

với đầu năm 2012, điển hình là huyện 

Gò Công Tây giảm 1.273 triệu đồng, 

huyện Cai Lậy giảm 1.851 triệu đồng, 

huyện Châu Thành giảm 923 triệu 

đồng... Để đạt được các chỉ tiêu của 

Đề án vào cuối năm 2014 đã được phê 

duyệt, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đang 

tập trung lực lượng, nỗ lực phấn đấu, 

thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, 

tiếp tục thực hiện việc củng cố, nâng 

cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ 

quá hạn, tích cực huy động tiền gửi 

tiết kiệm của người nghèo thông qua 

Tổ tiết kiệm và vay vốn. Cụ thể, chi 

nhánh tập trung thực hiện có hiệu 

quả các giải pháp: 

Thứ nhất, phải làm tốt công tác 

kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay 

sử dụng vốn, tranh thủ sự quan tâm 

chỉ đạo của chính quyền xã, sự tham 

gia giám sát, hướng dẫn của các tổ 

chức hội, đoàn thể và tạo ý thức của 

người vay trong việc sử dụng vốn 

vay, trả nợ, trả lãi đúng hạn. Phối hợp 

với Trung tâm khuyến nông, khuyến 

ngư áp dụng kiến thức và tiến bộ của 

KHKT vào sản xuất, kinh doanh để 

phát huy hiệu quả hơn nguồn vốn 

chính sách.

Thứ hai, cần sự vào cuộc quyết 

liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, 

các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ 

thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tích cực 

tuyên truyền phổ biến chính sách 

tín dụng ưu đãi của Nhà nước, giúp 

chính quyền, các cơ quan thực hiện 

chính sách và người dân hiểu, thực 

hiện đúng chính sách tín dụng. Đồng 

thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm 

của người dân.

Thứ ba, tiếp tục củng cố mạng 

lưới, nâng cao chất lượng hoạt động 

của Tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện 

có nề nếp, quy củ việc giao dịch cố 

định tại xã; phát huy vai trò của các tổ 

chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác; đặc 

biệt là đơn vị nhận uỷ thác tại cấp xã. 

Thứ tư, tăng cường sự chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát của Ban đại diện 

HĐQT NHCSXH cấp huyện, UBND cấp 

xã đối với hoạt động của NHCSXH và 

các tổ chức hội, đoàn thể trong việc 

triển khai thực hiện đồng bộ, quyết 

liệt các giải pháp khắc phục tồn tại, 

yếu kém trong công tác quản lý vốn 

tín dụng chính sách. 

Thứ năm, tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt 

động của các đơn vị trực thuộc; kịp 

thời báo cáo cấp uỷ, chính quyền 

địa phương các trường hợp: chiếm 

dụng vốn, hộ vay có khả năng trả nợ 

nhưng chây ỳ, dây dưa không chịu 

trả nợ... phối hợp với các cơ quan 

Công an, Viện kiểm sát, Toà án để 

đưa ra xử lý trước pháp luật những 

trường hợp cố tình chiếm dụng vốn 

của Nhà nước. 

Cuối cùng, chủ động rà soát đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên 

môn nghiệp vụ tại NHCSXH cấp 

huyện; bố trí, sắp xếp lại cán bộ cho 

phù hợp với năng lực và trình độ 

chuyên môn. Tổ chức thực hiện tốt 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú 

trọng đào tạo tại chỗ, điều động, luân 

chuyển cán bộ. 

Với những giải pháp quyết liệt của 

toàn đơn vị như trên, chắc chắn rằng, 

cuối năm 2014 NHCSXH tỉnh Tiền 

Giang sẽ đạt được những mục tiêu 

của Đề án.
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H u Giang

“Tình traïng nôï quaù 
haïn ñöôïc caûi thieän 
ñaùng keå, laõi toàn giaûm 
daàn, Toå tieát kieäm vaø 
vay voán hoaït ñoäng ngaøy 
caøng hieäu quaû...”, ñoù 
laø nhöõng gì chuùng toâi 
thaáy ñöôïc sau 2 naêm 
trieån khai Ñeà aùn naâng 
cao chaát löôïng tín 
duïng taïi NHCSXH tænh 
Haäu Giang.

Người dân tại tỉnh Hậu Giang sử dụng hiệu quả vốn vay để phát triển kinh tế gia đình

Bài và ảnh HỒNG DIỄM

Đ
ề án được xây dựng vào 

năm 2012, hướng hoạt 

động NHCSXH tỉnh đi vào 

một quỹ đạo mới, quỹ 

đạo của chất lượng tín dụng. Đề án 

thể hiện quyết tâm lớn nhất của chi 

nhánh và cả hệ thống chính trị tại địa 

phương. Sở dĩ có được sự đồng lòng 

từ cấp ủy, chính quyền các cấp và 

ngân hàng là vì nguồn vốn ưu đãi ảnh 

hưởng trực tiếp vào công cuộc giảm 

nghèo và phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. Một khi chất lượng 

tín dụng được nâng lên cũng đồng 

nghĩa là có nhiều hộ gia đình làm ăn 

hiệu quả với nguồn vốn vay, kinh tế 

phát triển và đời sống khấm khá hơn. 

NHCSXH tỉnh Hậu Giang đã hết sức 

nỗ lực, vượt qua khó khăn, thay đổi 

mạnh mẽ và đã cải thiện được hạn 

chế về công tác tín dụng trước đó.

Huyện Phụng Hiệp là địa phương 

có tỷ lệ nợ quá hạn cao ở thời điểm 

xây dựng Đề án của tỉnh Hậu Giang. 

Huyện có nợ quá hạn chiếm 3,22%. 

Phó Giám đốc NHCSXH huyện Phụng 

Hiệp Lý Ngọc Hân, kể: “Bước đầu thực 

hiện Đề án, đơn vị đã phối hợp với 

chính quyền rà soát từng đối tượng 

có nợ quá hạn. Mất mấy tháng liền 

chúng tôi mới thực hiện thành công 

việc này. Đối tượng nợ quá hạn chủ 

yếu là hộ nghèo do làm ăn không 

hiệu quả nên không hoàn được vốn. 

Một phần nợ quá hạn là do ngân 

hàng nhận bàn giao lại từ các tổ chức 

tín dụng”. Có nhiều nguyên nhân nợ 

quá hạn tăng cao, trong đó một phần 

do điều kiện kinh tế huyện Phụng 

Hiệp khó khăn vì đa phần hộ dân 

làm kinh tế nông nghiệp. Là huyện 

lớn của tỉnh với 15 đơn vị hành chính 

và dân cư đông nhất tỉnh. Tỷ lệ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo còn rất cao.

Tiên phong đi đầu thực hiện Đề 

án, ở huyện Phụng Hiệp, chất lượng 

tín dụng được cải thiện theo hướng 

tích cực, hiệu quả hơn. Giám đốc 

NHCSXH huyện Nguyễn Thanh Lâm, 

cho biết: “Với Đề án, chúng tôi đặt ra 

5 mục tiêu để phấn đấu: Giảm nợ quá 

hạn, giảm lãi tồn, nợ bị chiếm dụng, 

nợ không đủ điều kiện đổi Sổ vay vốn 

phải đổi sổ và củng cố Tổ tiết kiệm và 

vay vốn”. Đến nay, huyện thực hiện 

đạt 3/5 mục tiêu đã đề ra. Tình trạng 

nợ quá hạn của huyện đã giảm từ 

3,22% xuống còn 0,7%, nợ bị chiếm 

dụng thu hồi đạt 100% chỉ tiêu đề án, 

Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại tốt 

đạt 70,2%, vượt chỉ tiêu Đề án.

Phụng Hiệp còn là đơn vị đi đầu 

trong việc kiện toàn, sắp xếp lại các 

Tổ tiết kiệm và vay vốn cho liền canh, 

liền cư nhằm quản lý nguồn vốn đạt 

hiệu quả cao hơn. Đến nay, việc sắp 



S  67 67

xếp các Tổ tiết kiệm và vay vốn của 

huyện đã hoàn thành 100%. Giám 

đốc Nguyễn Thanh Lâm, phấn khởi: 

“Trước đây, các Tổ tiết kiệm và vay vốn 

quản lý hội viên theo địa bàn từng 

ấp, khu vực. Có tổ, nhà của hội viên 

nằm trải dài trên địa bàn rộng, dẫn 

đến tình trạng bị dàn trải, việc quản 

lý nguồn vốn, thu lãi khó khăn và trì 

trệ. Do đường sá xa xôi, các tổ viên Tổ 

tiết kiệm và vay vốn không thường 

xuyên đến thu lãi, đôi khi đến thu hộ 

không có ở nhà nên để mấy tháng, 

dẫn đến lãi tồn đọng. Việc họp bình 

xét cho vay, kiểm tra việc sử dụng 

nguồn vốn cũng gặp khó khăn. Chất 

lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và 

vay vốn chưa đạt hiệu quả cao. Từ khi 

kiện toàn, sắp xếp theo phương thức 

liền canh, liền cư tạo nhiều thuận lợi 

cho Ban quản lý tổ cũng như hội viên 

trong tổ”. Khoảng cách mỗi tổ đã rút 

ngắn hơn so với trước đây.

Theo ông Nguyễn Văn Út - Trưởng 

ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu, 

huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Việc 

sắp xếp lại các tổ đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho tổ viên trong các Tổ 

tiết kiệm và vay vốn. Địa bàn quản lý 

được thu gọn lại, việc thu lãi thường 

xuyên hơn và nhất là Tổ trưởng nắm 

chặt được điều kiện kinh tế của các 

đối tượng vay mình quản lý. Nhờ vậy, 

hiệu quả nguồn vốn được nâng lên”. 

Theo ông Út, nguồn vốn hiện nay đã 

phát huy hiệu quả tích cực, nhiều hộ 

vay trong ấp xây dựng được mô hình 

làm ăn. Mô hình ở ấp khá đa dạng, 

có người nuôi ba ba, buôn bán nhỏ, 

chăn nuôi, trồng trọt.

Nhận thức của hộ vay cũng thay 

đổi theo hướng tích cực, chí thú 

làm ăn, phát triển kinh tế, phát huy 

hết giá trị của nguồn vốn vay. Ông 

Lương Thành Kỹ ở ấp Tân Hưng, thị 

trấn Búng Tàu, là điển hình một hộ 

vay làm ăn hiệu quả của Phụng Hiệp. 

Gia đình ông vay 20 triệu đồng để 

đầu tư đào ao nuôi ba ba. Ông Kỹ, 

cho biết: “Mới đầu tôi chỉ đào có 1 

ao, sau khi nuôi có lời, tôi để lại mấy 

trăm con để sinh sản. Có con giống 

ở nhà mình nuôi hiệu quả cao hơn. 

Hiện tại, tôi có 3 ao nuôi với khoảng 

6.700 con, trong đó có 700 con ba 

ba đẻ”. Theo quan điểm của ông Kỹ, 

khi ông vay vốn ngân hàng thì phải 

cố gắng làm được mô hình. Còn nếu 

vay về sử dụng không đúng mục 

đích thì đâu có nguồn thu mà hoàn 

trả lại vốn vay.

Sau 2 năm thực hiện Đề án với sự 

vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 

chính trị ở Hậu Giang đã tạo được sự 

chuyển biến tích cực về nhận thức 

của các cấp, ngành và người dân 

về hoạt động tín dụng chính sách. 

Đặc biệt đã thay đổi nhận thức của 

người dân về quyền lợi và nghĩa vụ 

khi vay vốn tín dụng chính sách, có 

vay - có trả và phải quản lý tốt, hiệu 

quả nguồn vốn vay. Với kết quả sau 

2 năm thực hiện Đề án, NHCSXH tỉnh 

Hậu Giang đã hoàn thành và vượt 4/5 

chỉ tiêu, cụ thể: Nợ quá hạn từ 8,29% 

đến nay giảm còn 0,96%, nợ bị chiếm 

dụng 684 triệu đồng giảm còn 91 

triệu đồng, nợ chưa đổi được Sổ vay 

vốn từ 13.647 triệu đồng nay giảm 

còn 4.722 triệu đồng, chất lượng Tổ 

tiết kiệm và vay vốn khi xây dựng Đề 

án xếp loại tốt chỉ 11,8% nay tăng lên 

65,5%. Nhìn chung, hoạt động tín 

dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã 

dần đi vào nề nếp, nguồn vốn phát 

huy hiệu quả rõ rệt, góp phần tích 

cực trong công tác giảm nghèo, an 

sinh xã hội và phong trào xây dựng 

nông thôn mới.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Hậu 

Giang Nguyễn Thanh Triều, phấn 

khởi cho biết: “Nhìn chung, quá trình 

triển khai thực hiện Đề án củng cố, 

nâng cao chất lượng tín dụng tại đơn 

vị bước đầu cũng gặp không ít khó 

khăn nhưng cơ bản đã được khắc 

phục, đến nay đã có nhiều thuận lợi. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, 

thời gian tới đơn vị tiếp tục tham 

mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực 

hiện các giải pháp nâng cao chất 

lượng tín dụng chính sách trên địa 

bàn, đặc biệt là những địa bàn có tỷ lệ 

nợ quá hạn trên mức bình quân của 

toàn tỉnh. Nâng cao vay trò lãnh đạo 

của cấp ủy, chính quyền các cấp đối 

với hoạt động tín dụng chính sách, 

đặc biệt là vai trò quản lý nguồn vốn 

của chính quyền cơ sở cấp xã và cấp 

ấp, chú trọng việc chỉ đạo và kiểm tra 

việc thực hiện từ khâu bình xét cho 

vay đảm bảo đúng đối tượng, mức 

vay đến giám sát việc sử dụng vốn 

vay và việc thực hiện nghĩa vụ của 

hộ vay.

Trong năm 2014, công tác sắp 

xếp, củng cố lại Tổ tiết kiệm và vay 

vốn sẽ hoàn tất, đảm bảo các thành 

viên trong một Tổ tiết kiệm và vay 

vốn phải ở liền kề nhau để tăng 

cường công tác kiểm tra giám sát và 

tương trợ lẫn nhau. Từ đó, phát huy 

tính cộng đồng trách nhiệm giữa các 

thành viên trong tổ, tạo điều kiện 

thuận lợi để Tổ tiết kiệm và vay vốn 

thực hiện đúng quy chế hoạt động 

đã đề ra, đưa hoạt động của tổ vào 

nền nếp. Tổ chức tập huấn lại nghiệp 

vụ ủy thác và các chính sách tín 

dụng cho cán bộ tổ, hội, cán bộ giảm 

nghèo và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và 

vay vốn để nâng cao hiệu quả quản 

lý vốn. Cải tiến và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Điểm giao dịch xã 

tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm cho 

người dân trong quá trình giao dịch 

với ngân hàng, từng bước đưa các 

dịch vụ tài chính đến gần hơn, thân 

thiện hơn với người nghèo và các đối 

tượng chính sách. Thường xuyên chỉ 

đạo, rà soát, phân tích đánh giá và có 

kế hoạch xử lý nợ tại những địa bàn 

có tỷ lệ nợ quá hạn cao.

Thường xuyên phối hợp tốt với 

các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy 

thác các cấp trong công tác kiểm 

tra giám sát, nhất là kiểm tra hoạt 

động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, 

kiểm tra việc sử dụng vốn vay. Đồng 

thời thường xuyên quan tâm tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân kỹ 

thuật sản xuất để thực hiện phương 

án sản xuất đạt hiệu quả cao, tích lũy 

vốn để trả nợ khi đến hạn; phát hiện, 

biểu dương kịp thời và nhân rộng mô 

hình làm ăn hiệu quả.
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Tiếp sức cho hộ cận nghèo

Trước đây, gia đình chị Đỗ Thị 

Hồng ở tổ 3, ấp Đồng Búa, xã Thuận 

Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước) 

thuộc diện hộ nghèo của xã. Năm 

2002, chị Hồng cùng các con từ quê 

vào Đồng Phú để lập nghiệp. Hoàn 

cảnh gia đình lúc bấy giờ vô cùng 

khó khăn khi một nách với 2 con 

thơ dại lại không có vốn để làm ăn. 

Rồi chị được vay vốn hộ nghèo để 

phát triển sản xuất. Những tưởng 

chỉ cần cố gắng lao động thì cuộc 

sống của 3 mẹ con sẽ khá hơn. Thế 

nhưng cách đây 2 năm, dịch bệnh 

lại xảy ra với đàn bò nhà chị. Vậy là 

một lần nữa gia đình chị Hồng lại 

rơi vào hoàn cảnh nghèo túng. Nắm 

bắt được những khó khăn của gia 

đình chị, UBND xã Thuận Phú đã kịp 

thời bình xét đưa chị vào danh sách 

hộ cận nghèo cần được vay vốn. 

Năm 2013, niềm vui đã đến với chị 

Hồng khi được vay 20 triệu đồng 

từ nguồn vốn hộ cận nghèo. Sau 

khi cân nhắc, chị Hồng quyết định 

dành hết số tiền vay và một phần 

vốn tự có để mua 2 con bò mẹ. Nhờ 

chịu khó chăm sóc, đến nay đàn bò 

của chị đã tăng lên 4 con, ước tính 

trị giá gần 80 triệu đồng. Với đà này 

gia đình chị sẽ có đủ tiền trả ngân 

hàng và chi tiêu cho cuộc sống gia 

đình. Đây được xem là thành quả từ 

nguồn vốn vay ưu đãi, chị Hồng cho 

biết: “Nhờ có nguồn vốn vay mà nay 

gia đình tôi đã ổn định được cuộc 

sống, với đà này thì vài năm nữa tôi 

hoàn trả hết vốn vay”. 

Gia đình anh Lục Văn Hữu ở tổ 

5A, ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, 

huyện Đồng Phú cũng có chung 

niềm vui khi được vay vốn. Trước 

đây, cuộc sống hàng ngày của cả gia 

đình đều trông chờ vào công việc 

làm thuê, làm mướn của 2 vợ chồng, 

nên cuộc sống rất bấp bênh. Vào 

tháng 3/2014, gia đình anh đã được 

NHCSXH huyện xét cho vay 20 triệu 

đồng. Từ nguồn vốn này, gia đình đã 

mua 1 con bò về chăn nuôi và mua 

phân bón để chăm sóc cho vườn cây 

cao su. Trao đổi với chúng tôi, anh 

Hữu tỏ ra rất vui bởi nhờ có nguồn 

vốn vay này mà gia đình anh có thêm 

cơ hội để ổn định cuộc sống, phát 

triển kinh tế gia đình, có điều kiện 

để nuôi 2 con ăn học. Anh Hữu tâm 

sự: “Với tình hình giá cả hiện nay, gia 

đình tôi tin chắc có đủ khả năng trả 

gốc, lãi đúng thời hạn và chắc chắn 

thoát nghèo bền vững”.

Theo ông Trương Văn Quyết - Phó 

Chủ tịch UBND xã Thuận Phú, huyện 

Đồng Phú. Chính sách tín dụng đối 

với hộ cận nghèo đã đáp ứng nguyện 

vọng của đông đảo người dân, tạo 

cơ hội thoát nghèo bền vững, giảm 

nguy cơ tái nghèo. Tại xã Thuận Phú, 

nguồn vốn vay cho hộ cận nghèo đã 

giúp nhiều hộ cận nghèo trong có 

thêm cơ hội để vươn lên thoát nghèo 

bền vững. Cụ thể, từ nguồn vốn này 

mà sau 1 năm số hộ cận nghèo của 

xã đã giảm đáng kể. Đến nay, dư nợ 

trên địa bàn xã đạt 3.309 triệu đồng. 

Đó là một kết quả đáng phấn khởi 

bởi công tác chăm lo và hỗ trợ cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn xã là 1 trong những nội dung 

được lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm. 

Chính vì vậy, chính sách cho vay hộ 

cận nghèo như thổi thêm luồng gió 

mới để các hộ cận nghèo trong xã có 

thêm cơ hội thoát nghèo bền vững, 

từng bước cải thiện đời sống...

Nỗ lực từ ngân hàng

Tại tỉnh Bình Phước, việc triển 

khai cho vay vốn đối với hộ cận 

nghèo được triển khai từ giữa tháng 

05/2013. Để tạo điều kiện cho hộ cận 

nghèo tiếp cận với nguồn vốn chính 

sách, NHCSXH tỉnh Bình Phước xây 

dựng kế hoạch triển khai các giải 

pháp để nguồn vốn đến đúng đối 

tượng thụ hưởng. Tham mưu cho 

Sau hôn moät naêm trieån khai, Chöông trình cho vay ñoái vôùi hoä caän ngheøo ñaõ tieáp 
söùc cho haøng nghìn hoä caän ngheøo taïi tænh Bình Phöôùc coù voán phaùt trieån saûn xuaát, 
kinh doanh, töøng böôùc vöôn leân thoaùt ngheøo beàn vöõng.

Bài và ảnh VÕ TRỌNG HÒA

Ni m vui ã v  v i h  c n nghèo t i 
t nh Bình Ph c
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UBND cùng cấp giao chỉ tiêu nguồn 

vốn đối với hộ cận nghèo cho các 

địa phương; chỉ đạo ngân hàng cấp 

huyện, thị phối hợp với UBND các xã, 

phường, thị trấn rà soát nhu cầu vay 

vốn; tăng cường công tác phối hợp 

tuyên truyền để giải ngân nguồn vốn 

đúng đối tượng. Điều kiện, hồ sơ, thủ 

tục và quy trình cho vay đối với hộ 

cận nghèo được thực hiện thông qua 

Tổ tiết kiệm và vay vốn tại nơi sinh 

sống. Đến nay, sau hơn 1 năm triển 

khai, toàn tỉnh Bình Phước đã có trên 

12.700  hộ được tiếp cận nguồn vốn 

với tổng số vốn cho vay đạt gần 212 

tỷ đồng.

Gia đình chị Vũ Thị Năm ở tổ 2, xã 

Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài là 1 trong 

rất nhiều trường hợp như thế. Năm 

2013, chị Năm được NHCSXH cho vay 

15 triệu đồng để đầu tư vào việc chăn 

nuôi bồ câu và gà, chị cho biết: “Được 

vay vốn từ NHCSXH, gia đình đã mua 

thêm giống gà, bồ câu, qua thời gian 

chăm sóc lợi nhuận mà chúng tôi thu 

được đã mang lại nguồn thu nhập ổn 

định cho gia đình”. 

Tuy nhiên, để nguồn vốn phát huy 

hiệu quả và bảo đảm an toàn, thời 

gian tới, NHCSXH tỉnh Bình Phước 

tiếp tục tăng cường chỉ đạo nâng cao 

chất lượng tín dụng, chú trọng các 

giải pháp trọng tâm mang tính chiến 

lược lâu dài về hoàn thiện mô hình 

quản lý liên kết giữa NHCSXH, các 

tổ chức hội, đoàn thể và các Tổ tiết 

kiệm và vay vốn. Tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát để từ đó góp 

phần cùng với địa phương thực hiện 

tốt công tác giảm nghèo và bảo đảm 

an sinh xã hội.

Thực tế cho thấy hộ cận nghèo 

là đối tượng cần được vay vốn nhiều 

nhất, vì nếu không có vốn để duy trì 

sản xuất, nguy cơ tái nghèo là rất cao. 

Do vậy, Chính phủ quyết định cho hộ 

cận nghèo vay vốn là vô cùng đúng 

đắn và kịp thời. Chính sách này đã mở 

ra cơ hội cho hàng nghìn hộ nghèo 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước có vốn 

phục vụ sản xuất, kinh doanh, vươn 

lên ổn định cuộc sống, hòa nhập 

cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội chung của địa 

phương. Song để đồng vốn đó phát 

huy hiệu quả, công tác định hướng 

việc làm, lồng ghép các chương trình 

khuyến nông, khuyến ngư, hướng 

dẫn cách thức làm kinh tế cho hộ vay 

rất quan trọng. Do đó bên cạnh sự 

nỗ lực của đội ngũ cán bộ NHCSXH 

tỉnh Bình Phước thì rất cần sự vào 

cuộc tích cực của các cấp, ngành địa 

phương trong việc định hướng cách 

làm kinh tế, chuyển đổi mô hình cây 

trồng, vật nuôi sao cho phù hợp với 

địa phương để chính sách cho vay hộ 

cận nghèo của Chính phủ có thể phát 

huy hết tác dụng.

Niềm vui của vợ 
chồng anh Lục 
Văn Hữu bên 2 
con bò mới mua 
từ nguồn vốn hộ 
cận nghèo
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C
húng tôi đến thăm gia đình 

anh Nguyễn Văn Chung ở ấp 

Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch 

Đông, TP. Bạc Liêu khi anh đang 

chăm sóc đàn gà trên 500 con. Nhìn 

đàn gà chen chúc kiếm ăn cả một 

khoảng sân rộng, anh nhẩm tính: 

“Hơn 1 tháng nữa đàn gà sẽ xuất 

chuồng, với giá thị trường hiện nay 

là 75 nghìn đồng/1kg thì gia đình 

mình sẽ có thu nhập khoảng 60 

triệu đồng, như vậy mình đã tự tin 

để đầu tư tiếp tục mở rộng mô hình 

chăn nuôi gà”.

Được biết, những năm trước đây, 

gia đình anh Chung có hoàn cảnh rất 

khó khăn, nhà có ít đất nên phải thuê 

đất để nuôi tôm nhưng hết lần này 

đến lần khác đều bị thất bại. Cả nhà 

có 6 nhân khẩu, cuộc sống nhiều lúc 

bế tắc không có vốn để chuyển nghề 

khác vì địa phương chỉ mới xem xét 

cho vay đối với hộ nghèo mà gia đình 

anh lại thuộc diện hộ cận nghèo nên 

không được vay vốn ưu đãi, cả gia 

đình đành đi làm thuê, làm mướn 

Mô hình trồng rau của anh Nguyễn Văn Chiến ở ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng, 
huyện Vĩnh Lợi được đầu tư từ nguồn vốn cho vay hộ cận nghèo

Hôn 1 naêm thöïc hieän cho vay hoä caän ngheøo, nguoàn voán ñaõ giuùp cho nhieàu hoä daân 
ôû Baïc Lieâu vöôn leân phaùt trieån kinh teá, thoaùt ngheøo beàn vöõng.

B c Liêu
cho vay h  c n nghèo

Bài và ảnh QUỐC TRƯỜNG
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quanh năm. Tháng 6 năm trước, nghe thông báo NHCSXH 

cho vay hộ cận nghèo, anh xin gia nhập Tổ tiết kiệm và 

vay vốn và được vay 16 triệu đồng. Nhận được tiền vay, vợ 

chồng anh bàn bạc và quyết định mua 200 con gà giống 

đạt chất lượng, tận dụng cây gỗ quanh nhà để làm chuồng. 

Sau gần 4 tháng chăm sóc, vợ chồng anh rất vui mừng vì 

ngay đợt đầu xuất chuồng gia đình đã có lãi hơn 13 triệu 

đồng. Đợt sau với đàn gà 400 con, anh xuất chuồng bán gà 

đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2014, lãi gần 20 triệu đồng. 

Sau khi hoàn trả vốn vay đợt đầu cho NHCSXH, anh tiếp 

tục mở rộng chuồng trại và đề nghị được xét cho vay vốn 

hộ cận nghèo 30 triệu đồng để tiếp tục mở rộng quy mô 

đàn gà lên 500 con, trồng 500m2 hẹ bông và mở rộng chăn 

nuôi. Hiện nay, với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu 

đồng/tháng, gia đình anh Chung là một trong những gia 

đình tiêu biểu vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hộ cận 

nghèo để vươn lên phát triển kinh tế, thoát 

nghèo bền vững.

Hộ gia đình anh Nguyễn Văn Chiến ở ấp 

Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi 

được xét cho vay 15 triệu đồng, gia đình anh 

mua máy bơm nước, hạt giống, phân bón để 

trồng rau cải. Với quy trình trồng rau sạch do 

Trung tâm khuyến nông huyện tập huấn, anh 

dành một diện tích 500m2 trồng rau cải, hành, 

hẹ, ớt các loại cho vợ anh hàng ngày mang 

ra chợ bán. Để có tích lũy, anh trồng thêm 

2.000m2 dưa leo, mỗi vụ thu hoạch gia đình 

anh có lãi từ 7 - 10 triệu đồng. Hiện nay, cuộc 

sống của gia đình anh bước đã đầu ổn định và 

sắm sửa các phương tiện sinh hoạt trong gia 

đình, anh Chiến tâm sự: “Nếu không có đồng vốn ưu đãi 

hộ cận nghèo thì gia đình tôi chưa biết lúc nào mới thoát 

cảnh khó khăn. Vốn vay này thật có ý nghĩa vì giúp gia 

đình tôi vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, mang lại 

nguồn thu nhập ổn định”.

Đến huyện Hồng Dân, chúng tôi gặp gỡ anh Danh Thi 

là một trong rất nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer ở ấp 

Tà Suôl, xã Lộc Ninh được xét cho vay 20 triệu đồng hộ 

cận nghèo đầu tư nuôi lợn, thả cá, anh Danh Thi cho biết: 

“Vợ chồng tôi rất chăm chỉ làm ăn nhưng gia đình thuộc 

diện khó khăn từ hồi nào đến giờ, từ khi được vay vốn 

NHCSXH tôi tích cực nuôi heo, nuôi cá, đến 

nay gia đình đã ổn định cuộc sống, cứ đà này 

thì chỉ vài năm sau là chúng tôi sẽ có kinh tế 

khá so với bà con trong ấp. Mong sao Chính 

phủ cho phép kéo dài chương trình này để 

có thêm nhiều hộ gia đình được vay vốn làm 

ăn như gia đình tôi”.

Tâm sự của anh Danh Thi cũng là nguyện 

vọng của hơn 12 nghìn hộ cận nghèo trên 

địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đa phần các hộ này 

đều có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, 

kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Hiện nay, nhu cầu vốn cho vay hộ cận nghèo 

khoảng 200 tỷ đồng, với nguồn vốn được 

phân bổ đến cuối năm 2014 là 98 tỷ đồng, chỉ đáp ứng 

được 50% nhu cầu của hộ cận nghèo tại tỉnh Bạc Liêu.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay hộ cận nghèo, 

trong thời gian tới NHCSXH tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền để mỗi hộ gia đình nắm 

vững và hiểu rõ quy định về cho vay của NHCSXH, cơ chế 

tạo lập nguồn vốn, khơi dậy ý thức tự lực tự cường để 

giúp người dân phát huy hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời 

xây dựng mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động có 

hiệu quả và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát vốn 

vay tại cơ sở.                                

“ H i ệ n 

N H C S X H 

tỉnh Bạc Liêu 

có 5.287 hộ 

cận nghèo 

được vay 

vốn với dư 

nợ trên 70 tỷ 

đồng. Bình 

quân 13,2 

triệu đồng/

hộ”.     
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Từ chủ trương đúng

Đị nh hướ ng chí nh sá ch giả m 

nghè o bền vững từ nay đến năm 

2020 đượ c xá c đị nh là  giả m dầ n cá c 

chí nh sá ch hỗ  trợ  mang tí nh trợ  cấ p, 

không gắ n vớ i điề u kiệ n, để từ đó 

khuyế n khí ch tí nh chủ  độ ng, vươn 

lên củ a ngườ i nghè o; quy định thờ i 

gian hỗ  trợ  chí nh sá ch đối vớ i hộ  

nghè o, đả m bả o công bằ ng trong 

thự c hiệ n chí nh sá ch; mở  rộ ng chí nh 

sá ch hỗ  trợ  đố i vớ i hộ  cậ n nghè o, hộ  

mớ i thoá t nghè o; thiế t kế  chí nh sá ch 

theo hướ ng ưu tiên giả m dầ n từ  hộ  

nghè o, hộ  vừ a thoá t nghè o đế n cá c 

hộ  cậ n nghè o để các đối tượng này 

có động lực phát triển, giảm nghèo 

bền vững.

Trước đây, trong khi các hộ nghèo 

được hưởng nhiều chính sách ưu 

đãi về tín dụng, thì hộ cận nghèo 

lại chưa được thụ hưởng. Với mức 

chuẩn nghèo, cận nghèo hiện nay, 

những đối tượng này không có tiềm 

lực về kinh tế, thiếu vốn sản xuất nên 

họ mới chỉ đủ điều kiện thoát nghèo, 

Trong nhöõng naêm qua, 
Ñaûng vaø Nhaø nöôùc raát 
quan taâm ñeán hoã trôï phaùt 
trieån saûn xuaát, naâng cao 
thu nhaäp, ñôøi soáng cho 
hoä ngheøo, hoä caän ngheøo, 
ñoàng baøo daân toäc thieåu 
soá... Vieäc öu tieân nguoàn 
löïc ñeå thöïc hieän an sinh 
xaõ hoäi, giaûm ngheøo laø 
chuû tröông xuyeân suoát, 
nhaát quaùn cuûa Ñaûng, Nhaø 
nöôùc vaø Chính phuû. 

Bài và ảnh NGUYỄN THỊ HUỆ

Gi i pháp
thoát nghèo b n v ng chính là
CHÍNH SAÙCH CHO HOÄ CAÄN NGHEØO VAY

Khách hàng đến 

Điểm giao dịch 

xã của NHCSXH 

nhận tiền vay
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nếu có những biến động nhỏ về kinh 

tế hay gặp rủi ro trong cuộc sống thì 

nguy cơ tái nghèo dễ xảy ra. Do vậy, 

mở rộng và thực hiện tốt chính sách 

hỗ trợ về tín dụng ưu đãi đối với hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là vô 

cùng cần thiết để người dân thoát 

nghèo bền vững.

Xuất phát từ thực tiễn, Nghị quyết 

số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 về 

định hướng giảm nghèo bền vững 

thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 

của Chính phủ đã chỉ đạo NHNN 

Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ 

Tài chính xây dựng, trình ban hành 

chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số ở xã, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn. Tiếp đó, Nghị quyết 

số 26/2012/QH13 ngày 21/06/2012 

của Quốc hội về việc tiếp tục nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách, pháp luật đầu tư công 

cho nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn đã nhấn mạnh: “Tăng thêm 

nguồn vốn cho NHCSXH để tăng 

mức cho vay nhất là cho chăn nuôi 

gia súc, gia cầm; mở rộng đối tượng 

hộ cận nghèo được vay vốn của 

NHCSXH, phát triển thêm các ngành 

nghề ở nông thôn. Nghiên cứu, đổi 

mới chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo nhằm giảm nghèo bền 

vững”. Tại Quyết định số 852/QĐ-

TTg ngày 10/7/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 

2020 đã đưa mục tiêu phục vụ của 

NHCSXH là phát triển các sản phẩm 

dịch vụ hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và các đối tượng chính 

sách khác. Việc mở rộng tín dụng 

ưu đãi cho hộ cận nghèo trở thành 

tất yếu khách quan nhằm tạo điều 

kiện cho họ tiếp tục phát triển kinh 

tế để thoát nghèo bền vững, vươn 

lên mức khá rồi tiến tới làm giàu. Có 

sự tiếp nối như vậy thì tín dụng ưu 

đãi mới hình thành một hệ thống 

trọn vẹn nâng đỡ hộ nghèo, hộ cận 

nghèo giảm nghèo bền vững. 

Đòn bẩy giảm nghèo bền vững

Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng 

đối với hộ cận nghèo có hiệu lực từ 

ngày 16/4/2013, một chính sách hợp 

lòng dân đã trở thành động lực mới 

trong hành trình thoát nghèo bền 

vững, là cơ hội để hộ cận nghèo có 

vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh 

tế gia đình. Theo Quyết định, hộ cận 

nghèo có tên trong danh sách hộ cận 

nghèo được UBND cấp xã xác nhận 

theo chuẩn quy định hiện hành, 

hiện nay có thể vay tại NHCSXH tối 

đa không quá 50 triệu đồng/hộ để 

sản xuất, kinh doanh, lãi suất bằng 

120% lãi suất cho vay hộ nghèo từng 

thời kỳ (hiện nay lãi suất cho vay hộ 

nghèo là 0,6%/tháng; lãi suất cho vay 

hộ cận nghèo là 0,72%/tháng). Thời 

hạn cho vay phụ thuộc vào chu kỳ sản 

Anh K’Sơn (chồng chị H Luyến) được vay 30 triệu đồng để cải tạo cà phê
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xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ 

của khách hàng để xác định cho vay 

ngắn hạn hoặc trung hạn có thể tới 

60 tháng. Trường hợp hộ cận nghèo 

đang còn dư nợ, nếu có phương án 

sử dụng vốn vay khả thi và có nhu 

cầu vay vốn bổ sung thì được vay 

theo mức cho vay tối đa mới nhưng 

dư nợ của hộ vay ở mọi thời điểm 

không vượt quá 50 triệu đồng/hộ. 

Hộ vay không phải thế chấp tài sản 

đảm bảo, không phải trả phí làm hồ 

sơ vay.

Đến cuối năm 2013, số hộ nghèo 

của tỉnh Lâm Đồng còn 12.200 hộ, 

chiếm tỷ lệ 4,13% (giảm 6.106 hộ, tỷ 

lệ giảm 2,18% so với đầu năm); trong 

đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 

6.792 hộ, chiếm tỷ lệ 10,76% (giảm 

3.371 hộ, tỷ lệ giảm 5,58% so với đầu 

năm); hộ cận nghèo còn 13.369 hộ, 

chiếm tỷ lệ 4,52% (giảm 2.519 hộ, tỷ 

lệ giảm  0,96% so với đầu năm).

Từ ngày 16/4/2013, cùng với hệ 

thống NHCSXH, chi nhánh tỉnh Lâm 

Đồng triển khai cho vay tín dụng đối 

với hộ cận nghèo đã mở ra hướng 

thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ 

dân trên địa bàn. Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH các cấp đã chỉ đạo UBND 

cấp xã thường xuyên rà soát, bổ sung 

kịp thời danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo làm căn cứ triển khai tín dụng 

chính sách theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ. Chi nhánh đã triển khai các 

giải pháp để nguồn vốn đến đúng đối 

tượng thụ hưởng như kịp thời tuyên 

truyền chính sách này đến người dân 

qua bảng thông tin chính sách tại 148 

xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; 

tổ chức tập huấn đến các tổ chức hội, 

đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý 

Tổ tiết kiệm và vay vốn; tham mưu 

cho Trưởng Ban đại diện HĐQT thông 

báo kịp thời kế hoạch cho vay hộ cận 

nghèo ngay khi nhận được chỉ tiêu; 

phối hợp với chính quyền cơ sở tăng 

cường giám sát việc bình xét cho vay 

đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng 

đối tượng; tổ chức nhận hồ sơ, giải 

ngân tại Điểm giao dịch lưu động... 

tạo điều kiện cho hộ cận nghèo sớm 

tiếp cận nguồn vốn. Tính đến nay, 

NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã cho vay 

271 tỷ đồng; doanh số thu nợ 2,2 tỷ 

đồng; dư nợ đạt 216 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng gần 11% tổng dư nợ với 9.195 

hộ cận nghèo trên địa bàn được thụ 

hưởng chương trình. Cùng với nguồn 

vốn được NHCSXH thông báo tăng 

trưởng, chi nhánh cũng tham mưu 

cho Ban đại diện HĐQT điều chuyển 

vốn thu hồi chương trình cho vay hộ 

nghèo đối với các hộ đã thoát nghèo 

để chuyển bổ sung nguồn vốn cho 

vay hộ cận nghèo. 

Sau khi cho vay, chi nhánh cùng 

với các tổ chức hội, đoàn thể nhận 

ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát 

để đảm bảo việc sử dụng vốn đúng 

mục đích, giữ vững chất lượng tín 

dụng. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên 

truyền, cung cấp đầy đủ các thông 

tin về chính sách tín dụng đối với hộ 

cận nghèo; tư vấn kịp thời để các hộ 

cận nghèo có kế hoạch cụ thể, hợp lý 

trước khi có quyết định vay vốn, xác 

định được phương hướng sản xuất, 

kinh doanh và khả năng trả nợ.

Tiếp cận với những hộ cận 

nghèo đã được vay vốn mới thấy 

được niềm vui, sự phấn khởi của 

người dân khi đón nhận chính 

sách ưu đãi này. Gia đình anh Đoàn 

Minh Hùng ở tổ dân phố Tự Phước, 

phường 11, TP. Đà Lạt là một trong 

những hộ điển hình vượt khó nhờ 

vốn tín dụng chính sách. Trước đây, 

gia đình anh đã vay vốn hộ nghèo 

8 triệu đồng để trồng 2 sào hoa và 

đã hoàn trả hết nợ cho ngân hàng. 

Năm 2013, anh được đưa vào danh 

sách hộ cận nghèo của phường 11 

và được vay 20 triệu đồng để phát 

triển sản xuất.

Tại huyện nghèo Đam Rông, gia 

đình chị Yóc Rơ La H Luyến ngụ ở 

thôn Phi Rút, xã Đạ Rsal với 5 đứa 

con, được xét là hộ cận nghèo năm 

2013. Được vay vốn hộ cận nghèo 

số tiền 30 triệu đồng để đầu tư 

cải tạo chăm sóc 1ha cà phê, anh 

K’Sơn (chồng chị H Luyến) phấn 

khởi khoe mùa vừa rồi nhờ có tiền 

vay mua phân bỏ cà phê nên năng 

suất cao hơn những năm trước, gia 

đình mình có thu nhập để tiếp tục 

đầu tư cho mùa vụ năm nay đồng 

thời trồng củ mì trên 3ha đất mấy 

năm trước bỏ hoang hóa vì không 

có tiền đầu tư, nay đã lên tươi tốt 

hứa hẹn một mùa bội thu.

Chương trình cho vay hộ cận 

nghèo chỉ mới triển khai hơn một 

năm, số hộ cận nghèo có nhu cầu vay 

vốn của chương trình còn tương đối 

lớn; số hộ cận nghèo thoát nghèo 

bền vững nhờ vay vốn chương trình 

này chưa đánh giá cụ thể được. Song 

có thể nói, chính sách tín dụng đối 

với hộ cận nghèo là nền tảng quan 

trọng góp phần hạn chế tình trạng 

tái nghèo, tạo động lực giúp hộ cận 

nghèo tiếp tục được vay vốn ưu đãi 

để phát triển sản xuất, kinh doanh 

cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập 

để vươn lên khá, giàu, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. Để việc hỗ trợ vốn 

cho hộ cận nghèo tiếp tục mang 

lại hiệu ứng tích cực, cần có sự vào 

cuộc của các cấp, các ngành, địa 

phương trong việc định hướng cách 

làm kinh tế phù hợp; tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức KHKT, khuyến 

nông, khuyến công để giúp các hộ 

cận nghèo sản xuất, kinh doanh hiệu 

quả. Có như vậy, nguồn vốn ưu đãi 

của Chính phủ mới trở thành đòn 

bẩy, giúp những hộ cận nghèo vươn 

lên ổn định cuộc sống, hạn chế tình 

trạng tái nghèo, tiến tới giảm nghèo 

bền vững.
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Baéc Giang vaø Höng Yeân 
laø 2 trong soá nhöõng tænh 
coù tyû leä hoä caän ngheøo 
cao. Theo soá lieäu ñieàu 
tra naêm 2013, Baéc Giang 
coù hôn 31 nghìn hoä caän 
ngheøo, coøn Höng Yeân coù 
treân 22 nghìn hoä. Chính 
vì theá, duø ñaõ coù nhieàu 
quyeát saùch trong phaùt 
trieån kinh teá nhöng möùc 
soáng cuûa nhieàu hoä daân 
vaãn khaù chaät vaät. Hieåu 
ñöôïc nguyeân nhaân saâu xa 
ñoù, NHCSXH ñaõ trieån khai 
thaønh coâng nhieàu chöông 
trình tín duïng öu ñaõi, giuùp 
caùc hoä caän ngheøo cuûa 2 
ñòa phöông treân oån ñònh 
cuoäc soáng.

Hiệu quả vốn chính sách trên 

đất vải

Trong chuyến công tác cùng cán 

bộ của NHCSXH, chúng tôi có dịp 

ghé thăm những hộ dân được tiếp 

cận vốn của chương trình cho vay hộ 

cận nghèo.

Dừng chân ở huyện Yên Thế (Bắc 

Giang), đến thăm nhiều hộ dân được 

tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chúng tôi 

càng hiểu hơn ý nghĩa của chương 

trình cho vay hộ cận nghèo trong 

hành trình giúp người dân thoát 

nghèo bền vững. So với các địa 

phương khác trong tỉnh, Yên Thế gặp 

nhiều khó khăn trong phát triển kinh 

tế do cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, 

điều kiện khí hậu khắc nghiệt, diện 

tích đồi núi lớn, không thuận lợi cho 

sản xuất nông nghiệp. Hiện, Yên Thế 

có 13/21 xã, thị trấn thuộc vùng khó 

khăn. Chính vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo ở Yên Thế luôn cao nhất 

tỉnh, lên đến 4.000 hộ.

Ông Ngô Gia Quát - Giám đốc 

NHCSXH tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: 

“Để đưa được đồng vốn đến tay người 

dân, chúng tôi gặp không ít khó khăn. 

Xác định đây là một trong những 

giải pháp giúp bà con thoát nghèo 

bền vững nên cán bộ tín dụng của 

ngân hàng đã nỗ lực hết mình, nhanh 

chóng đưa đồng vốn đến đúng đối 

tượng thụ hưởng. Yên Thế là một 

trong những địa phương được chúng 

tôi ưu tiên giải ngân vốn chương trình 

cho vay hộ cận nghèo”.

Được sự đồng thuận, nhất trí 

cao của Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân trong huyện cùng sự 

nhanh nhạy, vào cuộc đồng bộ của 

hệ thống các Điểm giao dịch, Tổ 

tiết kiệm và vay vốn, công tác triển 

khai vốn đến tay hộ cận nghèo 

diễn ra khá thuận lợi.

Tính đến nay, NHCSXH tỉnh Bắc 

Giang đã giải ngân được khoảng 290 

tỷ đồng vốn chương trình cho vay hộ 

cận nghèo, hơn 11.000 hộ cận nghèo 

trên địa bàn đã được nhận tiền với 

mức vay trung bình 27 triệu đồng/hộ, 

cao hơn so với bình quân toàn quốc. 

Riêng huyện Yên Thế, đến nay, tổng 

dư nợ cho vay 10 chương trình tín 

dụng ưu đãi đạt hơn 260 tỷ đồng, với 

13.000 hộ đang dư nợ, tăng gần 15 

tỷ đồng so với cuối năm 2013. Nguồn 
vốn ưu đãi đã phát huy hiệu quả rõ 

 ng i dân thoát nghèo b n v ng
Hộ cận nghèo ở Bắc Giang nhận vốn vay ngay tại Điểm giao dịch xã

Bài và ảnh NHẤT NAM
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rệt, đóng góp quan trọng vào kết quả 
giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của 
huyện từ 24% (năm 2010) xuống còn 
14,49% (cuối năm 2013).

Chúng tôi đến thăm mô hình 
chăn nuôi lợn, bò của gia đình bà 
Nguyễn Thị Hương ở thôn Đồi Lánh, 
xã Đông Sơn, huyện Yên Thế. Nghe 
bà Hương kể về thời gian khó khăn 
của gia đình, chúng tôi càng cảm 
nhận rõ hơn ý nghĩa của đồng vốn 
tín dụng ưu đãi. Bà Hương xúc động 
nói: Gia đình may mắn được NHCSXH 
hỗ trợ, tạo điều kiện cho vay vốn làm 
ăn, phát triển kinh tế, con cái được ăn 
học đàng hoàng.

Tương tự, gia đình bà Đặng Thị 
Oanh ở thôn Đổng Kênh, xã Đông Sơn 
cũng thoát nghèo từ những đồng vốn 
hỗ trợ ban đầu của NHCSXH. Trước 
đây, cuộc sống của gia đình bà vô 
cùng khó khăn, tuy nhiên từ khi được 
hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, dần 
thoát nghèo, trở nên khấm khá.

Ghi nhận ở Hưng Yên

Rời Bắc Giang, chúng tôi đến 
thăm các gia đình được vay vốn cận 
nghèo ở tỉnh Hưng Yên. Ghé thăm 
gia đình anh Trần Quốc Đạt, khu 
phố An Đồng, phường Hiến Nam, 
TP. Hưng Yên, chúng tôi được nghe 
câu chuyện về hành trình vượt khó 
thoát nghèo của anh. Vợ chồng anh 
cưới nhau 3 - 4 năm, dù cố gắng xoay 
xở đủ nghề song kinh tế vẫn túng 
thiếu. Là người biết lo toan, mỗi lần 
nghe đài, báo nói về những cách làm 
ăn mới cho hiệu quả, năng suất cao, 
anh không khỏi suy nghĩ. Thế nhưng 
không có vốn thì không làm được gì, 
anh Đạt chia sẻ.

May mắn từ giữa năm 2013, biết 
thông tin về chương trình cho vay 
đối với hộ cận nghèo, sau khi bàn 
bạc cùng vợ, anh tìm đến Tổ trưởng 
Tổ tiết kiệm và vay vốn hỏi thủ tục 
và đăng ký vay. Tháng 6/2013, gia 
đình anh được vay 30 triệu đồng 
để chăn nuôi bò sữa và lợn nái sinh 
sản. Với số tiền ấy, anh mua 2 con 
lợn nái, sau đó mạnh dạn vay mượn 
thêm anh em, bạn bè nuôi lợn thịt và 
bò sữa. Nhờ đó, kinh tế gia đình anh 
ngày càng ổn định.

Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn 
Văn Cách ở thôn Trung Hòa, xã Phúc 
Thịnh, huyện Kim Động cũng rất éo 
le. Vợ mất, anh một mình “gà trống 
nuôi con” ăn học nên cuộc sống 
thiếu thốn trăm bề. Đang trong lúc 
khó khăn, anh được NHCSXH cho 
vay 25 triệu đồng để phát triển trang 
trại gà, lợn thương phẩm. Cũng nhờ 
đồng vốn này mà bố con anh thoát 
khỏi cảnh bần hàn. Giờ con gái anh 
đã ra trường, có việc làm ổn định, số 
lợn, gà trong chuồng ngày càng tăng 
và cho thu nhập ổn định.

Từ câu chuyện của những hộ gia 
đình mà chúng tôi đến thăm, có thể 
khẳng định, chương trình cho vay 
hộ cận nghèo thật sự có ý nghĩa 
đối với các hộ dân cũng như quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. Thực tế, những hộ cận 
nghèo có mức thu nhập và đời sống 
không khác hộ nghèo là bao. Nếu 
không may gặp phải dịch bệnh hay 
giá nông sản xuống thấp thì nguy 
cơ tái nghèo rất cao. Trong khi hộ 
nghèo được hưởng khá nhiều chính 
sách ưu đãi của Nhà nước thì hộ cận 
nghèo lại không được thụ hưởng. 
Chính vì vậy, chính sách tín dụng 
dành cho hộ cận nghèo được đánh 
giá là chủ trương kịp thời, mang 
tính nhân văn và củng cố vững 
chắc thành quả giảm nghèo của địa 
phương. Qua thực tế giải ngân mới 

thấy, nhu cầu vay vốn của người 
dân khá lớn, trong khi nguồn vốn 
có hạn. Hy vọng thời gian tới, sẽ có 
thêm nguồn vốn nhiều hơn nữa để 
giải quyết được phần nào nhu cầu 
của người dân.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Doãn 
Thị Chuyên - Phó Giám đốc NHCSXH 
tỉnh Hưng Yên, cho biết: Trong năm 
2013, nguồn vốn cho vay chưa đáp 
ứng được nhu cầu của các hộ cận 
nghèo trong tỉnh dù nguồn vốn cho 
vay đã lên đến 106 tỷ đồng (trong khi 
vốn cho Chương trình tín dụng HSSV 
là 54 tỷ đồng, hộ nghèo 20 tỷ đồng, 
NS&VSMTNT 15 tỷ đồng...). Điều đó 
cho thấy, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, 
nhu cầu vay vốn của hộ cận nghèo là 
rất cao và đây cũng là nguồn lực hỗ 
trợ có ý nghĩa. Năm 2014, chúng tôi 
kiến nghị cấp trên tiếp tục bổ sung 
nguồn vốn vay đối với chương trình 
cho vay hộ cận nghèo. Mặc dù chưa 
thể giải quyết hết nhu cầu của người 
dân nhưng cũng sẽ giúp cho những 
hộ có nhu cầu cấp thiết về vốn có 
điều kiện, cơ hội cải thiện cuộc sống, 
phát triển kinh tế gia đình một cách 
bền vững.

Thiết nghĩ, để hộ cận nghèo thoát 
nghèo bền vững, bên cạnh đồng vốn 
của Chính phủ, cần hơn nữa sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị, trong 
việc định hướng, tư vấn sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm.

Vừa xuất đàn gà thương phẩm hơn 40 triệu đồng, anh Cách chuẩn bị cho đợt giống mới
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Tuy Chöông trình cho vay hoä 
caän ngheøo môùi trieån khai ôû TP. 
Caàn Thô hôn 1 naêm nay nhöng 
hieäu quaû ñaõ thaáy roõ. Nhieàu hoä 
ñaõ thoaùt ngheøo beàn vöõng, ñang 
laøm giaøu töø ñoàng voán vay öu 
ñaõi naøy...

“Có nhiều hộ cận nghèo trước 

đây loay hoay không biết vay vốn 

ở đâu khi họ không thuộc diện hộ 

nghèo nữa, thì nay đã được đáp 

ứng nhu cầu vốn để vươn lên thoát 

nghèo bền vững”, ông Trịnh Quốc 

Toàn - Giám đốc NHCSXH huyện 

Thới Lai, chia sẻ.

Mỗi năm 3 hộ thoát nghèo

Chị Phạm Thị Cẩm Lài ở ấp Trường 

Ninh, xã Trường Xuân B, huyện Thới 

Lai, chia sẻ: “Nhà tôi trước cũng nuôi 

lợn nhưng chỉ nuôi cầm chừng do 

không có vốn. Từ khi được NHCSXH 

cho vay 7 triệu đồng gia đình tôi có 

tiền mua lợn giống và xây chuồng 

đàng hoàng. Giờ mỗi lứa lợn nái đẻ 

khoảng 15 con, tôi vừa bán lợn giống 

vừa bán lợn thịt. Đợt vừa rồi, tôi mới 

bán 10 con lợn giống, mỗi con giá 1,1 

triệu đồng, còn bán lợn thịt lãi được 

gần 6 triệu đồng. Sắp tới tôi sẽ bán 2 

con lợn thịt nữa, ít nhất cũng lãi gần 4 

triệu đồng”, chị Lài bộc bạch.

Ông Võ Văn Nạp - Tổ trưởng Tổ 

tiết kiệm và vay vốn ấp Trường Ninh 

cho biết: “Toàn tổ có 35 hội viên, tất 

cả các hội viên đều được vay vốn 

NHCSXH, trong đó có nhiều hộ được 

vay chương trình cận nghèo. Từ vốn 

vay ưu đãi, mỗi năm tổ của tôi có 2 - 3 

hộ thoát nghèo”. 

Sau 2 năm lãi cao

Cũng là một hộ cận nghèo được 

vay vốn của NHCSXH, ông Đinh 

Văn Đắc ở ấp Trường Khương A, xã 

Trường Xuân B, huyện Thới Lai phấn 

khởi nói: “Gia đình tôi được vay 10 

triệu đồng để đầu tư trồng thanh 

long ruột đỏ. Đây là một mô hình có 

nhiều tiềm năng phát triển nhưng 

nặng vốn đầu tư ban đầu, lúc mới 

bắt đầu tui cũng băn khoăn không 

biết lấy tiền từ đâu. Cũng nhờ có 

nguồn vốn cho vay hộ cận nghèo 

mà những hộ như gia đình tôi mới 

dám làm”, ông Đắc cho biết: “Hiện 

tôi trồng 75 gốc thanh long, khoảng 

1 tuần nữa là thu hoạch vụ đầu, giá 

mua tại vườn là khoảng 35.000 đồng/

kg. Tôi ước tính, khoảng 2 năm sau 

là tôi hoàn vốn và có lãi cao”. Ông 

Nguyễn Văn Thượng - Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Trường Xuân B, chia sẻ: 

“Mô hình trồng thanh long ruột đỏ 

do Hội Nông dân phát động bà con 

làm, tận dụng vườn tạp, đất trống 

quanh nhà. Đây là mô hình có tính 

hiệu quả lâu dài, tuy nhiên cần có 

đầu tư về vốn. Ấp Trường Ninh có 22 

hộ đang trồng thanh long ruột đỏ, 

trong đó có rất nhiều hộ nhận được 

vốn vay từ NHCSXH theo Chương 

trình cho vay hộ cận nghèo”.

Anh Huỳnh Hoàng Phong - 

Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

tín dụng NHCSXH TP. Cần Thơ cho 

biết: “Trong năm 2014, chi nhánh 

được phân bổ 70 tỷ đồng nguồn 

vốn cho vay hộ cận nghèo. Từ đầu 

năm đến nay, chi nhánh đã cho vay 

gần 11 nghìn hộ với số tiền trên 147 

tỷ đồng; dư nợ của chương trình 

cho vay này đạt 353 tỷ đồng, với 

gần 29 nghìn hộ còn dư nợ. Đây 

là Chương trình cho vay có tốc độ 

tăng trưởng dư nợ cao”.

“Hi n tôi tr ng 75 g c thanh long ru t , kho ng 1 tu n
n a là cho thu ho ch v u, giá mua t i v n kho ng 
35.000 ng/kg. c tính, 2 n m sau là tôi hoàn v n và 
có lãi”, ông inh V n c nói.
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c a h  c n nghèo



Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy 

tấm ảnh của mình kẹp trong đó.

Bố liền hỏi:

- Cái gì thế này?

- Thì ảnh của bố đấy mà.

- Sao nó lại ở đây?

- Vì cô giáo con bảo, muốn biết 

“thằng ngu nào” đã làm bài hộ con.

Nàng: Hôm qua anh xem trộm nhật ký của em 

phải không?

Chàng: Sao em biết?

Nàng: Em xem nhật ký của anh thấy có ghi vụ đó!

Bố em năm nay 40 tuổi, da bố em màu cà phê sữa, tóc 

của bố thì dựng ngược lên như bàn chải đánh giầy. Bố em 

có hàm răng rất trắng nhưng nó chìa ra ngoài, hàng xóm 

nhà em cứ bảo bố em là anh Linh vẩu.

Th ng ngu nào T  b  em

L

Tr  anh ti n

n ch t v n c i

n tr m qu
Trong vườn quả, chú bảo vệ thấy D, cậu bé 

hàng xóm đang trèo lên cây táo. Chú nói xạo để 

D sợ:

- Giỏi nhỉ. Xuống ngay đi, không nghe lời chú 

sẽ mách bố đấy!

- D: Chú đừng mất công.

- Cậu ta cười hì hì rồi tiếp: Bố cháu đang ngồi 

trên cây táo bên kia kìa.

T  v  ng i mà em yêu quý
Mẹ em rất quý bác hàng xóm, sáng nào hai người 

cũng ngồi buôn dưa. Bác hàng xóm rất tốt bụng thường 

mở tủ lạnh nhà em gọt hoa quả và mời em ăn. Em rất 

quý bác ý.

Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong 

đau khổ vì đã không nói ra 3 chữ ấy.

Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. 

Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ 

càng hối hận.

Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên 

nhau nữa.

Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi 

đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, 

anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời 

ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi.

Ba chữ đó là: Trả anh tiền!

Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas . Ông 

quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết.

- Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD.

Ông ta bước đến xác thứ hai:

- Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia gia sản.

Đến cái xác thứ ba:

- Đây là Tom. Ông ta chết vì bị sét đánh.

- Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười, còn ông này cười gì? 

- Thám tử hỏi.

- Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình!
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Ni m vui kh i ngu n
t ng v n chính sách

Hộ ông Trịnh Văn Quỳnh 

nằm trong vùng nhãn lồng 

nổi tiếng lâu năm nhất ở thôn 

Lễ Châu, xã Hồng Nam, TP. 

Hưng Yên.  Do đông con nên 

cuộc sống gia đình ông Quỳnh 

trước kia rất khó khăn. Từ 20 

triệu đồng vay của NHCSXH, 

ông đã xây dựng mô hình kinh 

tế trang trại VAC tổng hợp với 

200 gốc cây nhãn lồng, 300 

thùng ong mật, và 100m2  mặt 

nước thả cá trắm đen; hiện tại 

vườn cây, con vật nuôi đã cho 

thu nhập ổn định, gia đình 

ông Quỳnh đã thoát nghèo và 

đạt danh hiệu “nông dân sản 

xuất giỏi ở khu vực phía Bắc”

Veà tænh Höng Yeân ñuùng muøa nhaõn. Chuùng toâi 
ñöôïc nghe vaø thaáy nhieàu caâu chuyeän cuûa caùc hoä 
gia ñình ñaõ vöôn leân thoaùt ngheøo, laøm giaøu töø 
nguoàn voán vay cuûa NHCSXH.

HÀ VĂN GIANG thực hiện
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Được tiếp cận nguồn vốn 

cho vay hộ cận nghèo, gia đình 

anh Trần Quốc Đạt ở khu phố 

An Đồng, phường Hiến Nam, 

TP. Hưng Yên đã mua lợn nái, 

bò sữa về chăm sóc

Gia đình anh Lê Văn 

Thiện, chị Nguyễn Thị Huệ 

ở thôn Trung Hòa, xã Phú 

Thịnh, huyện Kim Động đã 

sử dụng 20 triệu đồng vay 

của NHCSXH cộng với tiền 

vay thêm họ hàng, bạn bè 

đã nuôi đàn vịt 1.000 con. 

Năm 2013 gia đình anh chị 

thu lãi trên 80 triệu đồng, 

hoàn trả nợ vay cho ngân 

hàng và dự định vay thêm 

vốn chính sách mở rộng quy 

mô nuôi vịt thương phẩm
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Cũng ở thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh rất nhiều 

hộ cận nghèo như chị Vũ Thị Thành, Đặng Thị Kim, 

Nguyễn Thị Hoàn được NHCSXH tiếp sức nên đã khôi 

phục, phát triển ngành nghề nông thôn như trồng 

nấm, sản xuất thủ công mây tre đan, xây dựng công 

trình NS&VSMTNT, làm nhà ở theo Quyết định 167/

QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...
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Phát huy hiệu quả rõ rệt

Ngồi rửa chén cùng con gái dưới 

vòi nước được xả thoải mái, bà Lê Thị 

Nhĩ ở thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành, 

huyện Đông Hòa (Phú Yên) vui vẻ 

cho biết: “Nay tôi đã hơn 60 tuổi mới 

được dùng nguồn nước sạch, mát 

mẻ vô tư như thế này”. Bà Nhĩ kể, 

bà kém duyên nên đến 40 tuổi mới 

lấy chồng. Nhà nghèo, chồng không 

chịu được khổ nên đã bỏ mẹ con đi. 

Mười mấy năm qua, 2 mẹ con bà Nhĩ 

sống trong căn nhà nhỏ tạm bợ, nước 

sạch không có, nhà vệ sinh cũng 

không. Hàng ngày, để có nước sinh 

hoạt, bà cùng con gái phải đi xa hơn 

100m để gánh nước về dùng. Khổ 

nhất là những ngày hè nắng nóng 

gay gắt, giếng gần nhà cạn nước, 2 

mẹ con bà Nhĩ phải lội bộ xa hơn để 

chắt từng giọt nước. Riêng chuyện 

vệ sinh thì khi nào có “nhu cầu”, 2 

mẹ con phải đi nhờ nhà hàng xóm, 

rất bất tiện. Thấy gia đình bà Nhĩ vất 

vả, mới đây, Hội Phụ nữ thôn Lộc 

Đông đã bình xét, NHCSXH cho vay 

12 triệu đồng để đào giếng khoan, 

làm nhà tắm và nhà vệ sinh. “Trước 

đây, mọi người quanh xóm chỉ được 

vay 4 triệu đồng/hộ/công trình, nay 

chính sách thay đổi nên gia đình tôi 

được vay 6 triệu đồng/hộ/công trình. 

Từ ngày có giếng và nhà vệ sinh, mẹ 

con tôi vui mừng khôn xiết. Cảnh khổ 

trước đây giờ đã vơi bớt phần nào. 

Mấy năm nay, tôi bị viêm khớp, việc 

gánh nước dồn cả lên vai con gái. Giờ 

nước về tận nhà rồi, mẹ con tha hồ 

sử dụng, không phải tiết kiệm từng li 

từng tí như trước. Nếu không có vốn, 

tôi không bao giờ dám mơ đến ngày 

này”, bà Nhĩ chia sẻ.

Có nước, có nhà tắm và nhà vệ 

sinh sạch sẽ, giờ đây, điều bà Nhĩ băn 

khoăn là nước giếng khoan hiện vẫn 

chưa thể dùng vào việc sinh hoạt 

được. Theo bà Nhĩ, nhà bà ở khu đất 

gò đồi, hầu hết các giếng của người 

dân ở khu vực này đều bị nhiễm phèn 

nên chỉ có thể dùng nước để tắm 

Töø thaùng 5/2014, caùc hoä gia ñình ôû noâng thoân, 
mieàn nuùi treân ñòa baøn tænh Phuù Yeân ñaõ ñöôïc vay 
voán xaây döïng coâng trình nöôùc saïch vaø veä sinh moâi 
tröôøng vôùi möùc vay toái ña 6 trieäu ñoàng/hoä/coâng 
trình. Nguoàn voán môùi ñaõ kòp thôøi ñeán tay ngöôøi 
daân, giuùp hoï coù ñieàu kieän xaây môùi, caûi taïo, naâng 
caáp caùc coâng trình nöôùc saïch vaø veä sinh, goùp phaàn 
hoaøn thaønh tieâu chí moâi tröôøng trong xaây döïng 
noâng thoân môùi.

Ngu n v n k p th i
áp ng nhu c u c a

ng i dân
Bài và ảnh LÊ HẢO

Sau nhiều năm vất vả, giờ đây, mẹ con bà Lê Thị Nhĩ ở thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành, 

huyện Đông Hòa đã “kéo” được nguồn nước sạch về nhà để sinh hoạt
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giặt, sinh hoạt; riêng nước dùng để 

ăn uống, bà con phải mua nước bình 

hoặc làm hệ thống lọc nước công 

phu mới sử dụng được. “Hai mẹ con 

giờ vẫn chưa thoát được cảnh nghèo. 

Vay 12 triệu đồng về khoan giếng, 

làm nhà tắm, nhà vệ sinh là một sự 

cố gắng lớn đối gia đình chúng tôi. 

Nhà khó khăn, không có tiền mua 

nước bình như người khác nên hiện 

giờ chúng tôi vẫn chịu khó đi xa một 

chút để xách nước về dùng để nấu ăn 

và uống hàng ngày. Sau khi trả hết 

khoản vay này, mẹ con tôi sẽ vay tiếp 

để làm bể lọc nước. Có nước sạch, 

hợp vệ sinh, chúng tôi không còn mơ 

đến điều gì xa xôi nữa”, bà Nhĩ nói.

Không thuộc diện hộ nghèo 

như gia đình bà Lê Thị Nhĩ, hộ ông 

Dương Văn Tâm ở thôn Ngọc Phước 

2, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa cũng 

vừa vay 10 triệu đồng để làm 2 công 

trình. Ông Tâm cho biết: Nhà chúng 

tôi xây cách đây hơn 20 năm nên đã 

xuống cấp. Lúc đó ở nông thôn còn 

thiếu thốn nên giếng nước, nhà vệ 

sinh đều làm đơn sơ, tạm bợ, đáp 

ứng nhu cầu tối thiểu của gia đình. 

Sau nhiều năm tiết kiệm, chúng tôi 

mới dư được ít vốn để sửa lại nhà; 

thế nhưng, đến phần công trình phụ 

thì thiếu tiền, không biết làm sao. 

Lúc này, nhờ ông Tổ trưởng Tổ tiết 

kiệm và vay vốn, biết gia đình tôi có 

nhu cầu vay vốn nên đã giới thiệu 

để chúng tôi được vay 10 triệu đồng 

về khoan giếng, làm bể lọc và hoàn 

thiện nhà vệ sinh. Giờ thì tất cả sinh 

hoạt đã khép kín trong khuôn viên 

nhà; trời mưa, trời gió không phải đi 

xa nữa, rất tiện lợi và thoải mái. Theo 

ông Tâm, với 10 triệu đồng vốn vay, 

bà dành 4 triệu để khoan giếng, làm 

bể lọc, 6 triệu còn lại chỉ để phụ thêm 

vào công trình làm nhà vệ sinh chứ 

thực chất số tiền này là không đủ. 

“Gia đình tôi vay với mức mới nên 

được 6 triệu đồng/công trình, dù đã 

cao hơn 2 triệu đồng/công trình so 

với trước kia nhưng với giá cả thời 

nay, nếu làm một công trình vệ sinh 

cho đàng hoàng thì 6 triệu không 

thấm vào đâu. Tuy nhiên, may mắn là 

nguồn vốn của ngân hàng đã đến kịp 

thời, đúng lúc chúng tôi đang sửa lại 

nhà và thiếu tiền làm công trình phụ. 

Nếu không có vốn ngân hàng, gia 

đình chắc chỉ làm các công trình đơn 

giản như trước chứ chẳng biết xoay 

xở đâu ra tiền để làm hoàn thiện như 

bây giờ”, ông Tâm bộc bạch.

Cần hỗ trợ thêm vốn

Theo NHCSXH tỉnh Phú Yên, từ 

đầu tháng 5 đến nay, ngân hàng đã 

cho vay hơn 8,6 tỷ đồng cho 1.444 

lượt hộ vay theo mức mới. Đến nay, 

dư nợ đạt 231 tỷ đồng, tăng 15 tỷ 

đồng so với đầu năm, với 34.952 hộ 

còn dư nợ. Các địa phương có dư nợ 

cao là huyện Đông Hòa 51,5 tỷ đồng, 

Phú Hòa 40,5 tỷ đồng, Tuy An 35 tỷ 

đồng, Tây Hòa 30 tỷ đồng... Ông Đào 

Thái Hòa - Giám đốc NHCSXH tỉnh 

Phú Yên cho biết: “Những năm qua, 

ngân hàng đã cố gắng tạo nguồn để 

hỗ trợ cho người dân được tiếp cận 

với vốn vay ưu đãi; trong đó, nguồn 

vốn cho vay NS&VSMTNT được giải 

ngân đến các hộ gia đình thuộc khu 

vực nông thôn, miền núi trên địa bàn 

toàn tỉnh”. Đối tượng vay chương 

trình này không bó hẹp trong diện 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 

tượng chính sách khác mà tất cả 

những hộ dân có hộ khẩu thường 

trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại 

khu vực nông thôn, miền núi chưa có 

công trình nước sạch và vệ sinh hoặc 

đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn, 

nếu có nhu cầu đều được vay. Hiện, 

theo quy định mới, các gia đình được 

vay với mức tối đa 6 triệu đồng/hộ/

công trình, lãi suất cho vay là 0,8%/

tháng (tương đương 9,6%/năm); thời 

hạn vay tối đa 5 năm, trong đó có 6 

tháng ân hạn. 

Đến nay, nguồn vốn cho vay ở 

Phú Yên đã phát huy được hiệu quả, 

góp phần giúp người dân cải thiện 

chất lượng cuộc sống, từng bước 

giúp các địa phương thực hiện về 

tiêu chí môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới.

Theo ông Đào Thái Hòa, chi 

nhánh tiếp tục khảo sát nhu cầu 

vốn của các hộ dân thuộc khu vực 

được vay để cho vay, trong đó ưu 

tiên phân bổ vốn cho các xã bãi 

ngang ven biển, xã điểm xây dựng 

nông thôn mới. Ngân hàng cũng 

phối hợp với các tổ chức hội, đoàn 

thể và chính quyền địa phương tích 

cực tuyên truyền hộ vay sử dụng 

vốn đúng mục đích, trả nợ đúng 

hạn để có vốn quay vòng cho các 

hộ khác vay.

“Theo Trung tâm 

NS&VSMTNT tỉnh Phú Yên, 

đến nay, toàn tỉnh có hơn 

90% người dân nông thôn 

sử dụng nước hợp vệ sinh, 

67% hộ gia đình có nhà 

tiêu, gần 79% hộ gia đình 

có chuồng trại gia súc hợp 

vệ sinh... Kết quả này cho 

thấy, việc sử dụng nước 

sạch, hợp vệ sinh ở Phú 

Yên đã được cải thiện. Tuy 

nhiên, hiện nhu cầu về 

nước sinh hoạt và vệ sinh 

môi trường của người dân, 

nhất là ở vùng nông thôn, 

miền núi, vùng sâu vùng 

xa còn khó khăn. Để hoàn 

thành mục tiêu đến năm 

2015, tỷ lệ số dân nông 

thôn sử dụng nước sạch 

đạt quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia là 45% (hiện nay 

là 36%), người dân Phú 

Yên rất cần được hỗ trợ 

vốn để xây dựng, nâng cấp 

các công trình nước sạch, 

vệ sinh hợp chuẩn”.
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Nhaèm khaéc phuïc haäu quaû cuûa bieán ñoåi khí haäu, phoøng choáng giaûm nheï thieân 
tai, baûo ñaûm moâi sinh - moâi tröôøng, Chính phuû ñaõ vaø ñang trieån khai nhieàu giaûi 
phaùp ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy. Trong ñoù, giaûi phaùp veà taøi chính, chính saùch tín 
duïng NS&VSMTNT coù ñoùng goùp to lôùn trong coâng taùc baûo veä moâi tröôøng.

Bài và ảnh NHỰT THANH

C
hương trình tín dụng 

NS&VSMTNT được NHCSXH 

thực hiện được xem là một 

trong các kênh tín dụng 

“xanh”, mang lại hiệu quả thiết thực 

cho công tác bảo vệ môi trường, cải 

thiện môi sinh, nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho người dân vùng 

nông thôn. Với chương trình này, hộ 

nghèo khu vực nông thôn được vay 

tiền với lãi suất ưu đãi để xây dựng 

công trình nước sạch và công trình 

vệ sinh tại nhà như mua ống dẫn 

nước, xây bể, mua bồn chứa nước, 

xây dựng nhà xí, hệ thống ủ khí 

biogas từ chất thải chăn nuôi… Hiện 

nay, mỗi hộ gia đình được vay tối đa 

6 triệu đồng (mức cũ 4 triệu đồng) 

cho một công trình nước sạch, hoặc 

một công trình vệ sinh, thời hạn vay 

5 năm kể từ ngày giải ngân. Nếu hộ 

vay vốn để thực hiện cùng lúc cả 2 

công trình thì mức vay tối đa đến 12 

triệu đồng/hộ.

Ông Lê Văn Trương - Giám đốc 

NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, 

chi nhánh thực hiện giải ngân cho 

vay chương trình NS&VSMTNT với 

doanh số gần 9 tỷ đồng/1.440 hộ 

vay vốn. Qua đó, nâng tổng dư nợ 

cho vay của chương trình này đến 

nay gần 69 tỷ đồng/10.136 hộ vay 

để xây dựng 11.576 công trình. Sau 

hơn 10 năm thực hiện trên địa bàn, 

chi nhánh đã hỗ trợ vốn cho các hộ 

nghèo ở nông thôn vay xây dựng 

hơn 50 nghìn công trình nước 

sạch, nhà xí hợp vệ sinh, hầm ủ khí 

biogas.

Bà Trần Thị Mây ở xã Phước Thuận, 

huyện Xuyên Mộc, chia sẻ: Cách đây 5 

năm, gia đình bà sử dụng nước nhiễm 

phèn lấy từ giếng khơi để phục vụ 

cho tất cả nhu cầu sinh hoạt. Vì vậy, 

những người trong gia đình thường 

mắc các bệnh ngoài da, đường ruột, 

Chương trình tín dụng nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống người dân nông 
thôn và bảo vệ môi trường. (Trong ảnh: Hệ 
thống đường ống dẫn nước sạch của gia 
đình bà Trần Thị Mây ở xã Phước Thuận, 
huyện Xuyên Mộc được đầu tư bằng vốn 
vay ưu đãi)
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đau mắt… Năm 2009, bà Mây được 

vay 4 triệu đồng để lắp đặt đường ống 

đấu nối vào hệ thống cấp nước tập 

trung của huyện. Từ đó đến nay, nhờ 

sử dụng nước máy bảo đảm vệ sinh, 

sức khỏe của các thành viên trong gia 

đình bà được cải thiện rõ rệt, giảm bớt 

chi phí khám chữa bệnh.

Cách đây gần 10 năm, xã đảo 

Long Sơn, TP. Vũng Tàu hoàn toàn 

cách biệt với đất liền bởi rừng ngập 

mặn bao quanh. Vì vậy, đời sống 

người dân ở đảo gặp nhiều khó khăn, 

đặc biệt đây là “điểm nóng” của tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu về dịch bệnh hàng 

năm, do chuyện sinh hoạt của người 

dân thiếu nước sạch, thiếu những 

công trình vệ sinh. Nhưng kể từ khi 

chiếc cầu Ba Nanh được xây dựng 

hoàn thành vào năm 2005, nối liền 

xã Long Sơn với Quốc lộ 51, hệ thống 

cấp nước sạch đã được đưa về với xã 

đảo. Cũng từ thời điểm này, nguồn 

vốn của NHCSXH “chảy mạnh hơn” 

về nơi đây với nhiều chương trình 

tín dụng ưu đãi, trong đó có chương 

trình tín dụng NS&VSMTNT. 

Ông Mai Văn Quý - Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân xã Long Sơn cho biết, 

hiện có 576 hội viên nông dân của xã 

vay vốn NHCSXH với tổng dư nợ trên 

8 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ chương 

trình tín dụng NS&VSMTNT là hơn 

2 tỷ đồng với 379 hộ vay đầu tư xây 

dưng 1.500 công trình cấp nước sạch, 

nhà xí hợp vệ sinh. Nếu tính cả các hộ 

vay vốn là hội viện của các tổ chức 

khác như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến 

binh và Đoàn Thanh niên thì ước tính 

toàn xã có hơn 3.000 công trình nước 

sạch, nhà vệ sinh đã được đầu tư 

bằng vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH. 

Nhờ vậy, các dịch bệnh như sốt xuất 

huyết, tiêu chảy, sốt rét… từng bước 

được đẩy lùi, vệ sinh môi trường được 

cải thiện rõ rệt, giúp cho chất lượng 

cuộc sống của người dân xã Long 

Sơn ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, NHNN Việt Nam đang 

tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự 

thảo thông tư quy định về quản lý 

rủi ro môi trường và xã hội trong 

hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng. Nội dung chủ yếu của thông 

tư này quy định trách nhiệm của tổ 

chức tín dụng khi xem xét cấp tín 

dụng cho các dự án đầu tư, theo các 

tiêu chí phân loại quản lý rủi ro môi 

trường và xã hội. Sau khi thông tư 

này được ban hành, sẽ góp phần 

tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho 

phát triển các loại hình tín dụng 

“xanh” ở Việt Nam. Trong đó, sự liên 

kết giữa các tổ chức tài chính, ngân 

hàng với doanh nghiệp, cùng với 

chương trình tín dụng NS&VSMTNT 

của NHCSXH, sẽ huy động nhiều 

nguồn lực cho phát triển kinh tế - 

xã hội theo hướng bền vững, thân 

thiện với môi trường.
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Đ
ến thời điểm đầu năm 

2014 kết quả chỉ số theo 

dõi đánh giá NS&VSMTNT 

tại tỉnh Bến Tre cho thấy 

tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng 

nước hợp vệ sinh đạt 82% trên tổng 

số 1.118.856 người; tỷ lệ hộ gia đình 

ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh 

đạt 39% trên tổng số 318.341 hộ.

NHCSXH tỉnh Bến Tre chính thức 

triển khai chương trình tín dụng 

NS&VSMTNT  vào cuối năm 2006, 

đến nay tổng doanh số cho vay của 

chương trình đạt trên 520 tỷ đồng với 

hơn 123.926 công trình hoàn thành 

đưa vào sử dụng, trong đó 66.299 

công trình nước sạch và 57.627 công 

trình vệ sinh.

Một niềm vui nữa lại đến với 

người dân là ngày 03/3/2014 Thủ 

tướng Chính phủ đã ký Quyết định 

số 18/2014/QĐ-TTg, về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều 3 của Quyết định số 

62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 

về tín dụng thực hiện chiến lược 

quốc gia về cấp nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn, theo đó 

đối tượng vay vốn của chương trình 

được mở rộng thêm so với trước đây, 

tức là hộ gia đình định cư hợp pháp 

tại địa phương thuộc khu vực nông 

thôn chưa có nước sạch hoặc đã có 

nhưng chưa đạt chuẩn, chưa đảm 

bảo vệ sinh và hộ gia đình sau khi trả 

hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới 

để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 

các công trình NS&VSMTNT đã sử 

dụng nhiều năm bị hư hỏng, xuống 

cấp được UBND cấp xã xác nhận, 

Bài và ảnh NGUYỄN HIỀN

Thôøi gian qua, NHCSXH tænh Beán Tre ñaõ coù nhieàu coá gaéng trong vieäc chuyeån taûi 
vaø quaûn lyù nguoàn voán öu ñaõi, trong ñoù coù voán vay NS&VSMTNT.

BEÁN TREBEÁN TRE
th c hi n ch ng trìnhth c hi n ch ng trình 
tín d ng NS&VSMTNTtín d ng NS&VSMTNT

BEÁN TREBEÁN TRE
th c hi n ch ng trìnhth c hi n ch ng trình 
tín d ng NS&VSMTNTtín d ng NS&VSMTNT

BEÁN TRE
th c hi n ch ng trình 
tín d ng NS&VSMTNT
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mức cho vay tối đa được nâng lên 6 

triệu đồng để đầu tư xây dựng một 

công trình, tăng 2 triệu đồng so với 

quy định trước đây.

Tại tỉnh Bến Tre sau khi triển khai 

cho vay theo quy định mới, doanh số 

cho vay toàn chi nhánh đạt hơn 8 tỷ 

đồng phục vụ cho nhu cầu xây dựng 

trên 1.410 công trình NS&VSMTNT. 

Anh Trần Văn Thuần ở ấp Thạnh 

Tân, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri (Bến 

Tre), trước đây do chưa có điều kiện 

tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh 

đã ảnh hưởng đến sức khỏe của các 

thành viên trong gia đình, được Hội 

Phụ nữ giới thiệu, anh tham gia Tổ tiết 

kiệm và vay vốn, đồng thời xin vay số 

tiền 12 triệu đồng của NHCSXH, cùng 

với số vốn tự có, anh đầu tư xây dựng 

công trình nước sạch và công trình vệ 

sinh đạt chuẩn, chỉ tay vào các công 

trình mới hoàn thành, anh Thuần 

phấn khởi cho biết: “Từ nay gia đình 

thật sự yên tâm khi được sử dụng 

nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn, 

không phải lo các bệnh thường gặp 

do sử dụng nguồn nước không đảm 

bảo chất lượng. Đây cũng chính là 

điều kiện để gia đình tôi tập trung 

lao động vươn lên phát triển kinh tế, 

tôi hứa sẽ trả vốn vay cho ngân hàng 

trong thời gian sớm nhất”. 

Đối với gia đình chị Trần Thị Phệt 

ở ấp Thị Bình, xã Bảo Thuận trước đây 

được vay vốn làm nhà vệ sinh tự hoại 

nhưng nay đã xuống cấp, khi biết được 

tiếp tục cho vay đối với những hộ đã 

hoàn trả vốn vay, có nhu cầu vay mới 

để cải tạo nâng cấp các công trình đã 

sử dụng, gia đình chị xin vay 12 triệu 

đồng để sửa chữa nhà vệ sinh và xây bể 

chứa nước bằng xi măng có sức chứa 

trên 10m3 phục vụ cho nhu cầu sinh 

hoạt của gia đình trong mùa nắng. 

Hiện nay, Chương trình tín dụng 

NS&VSMTNT ở Bến Tre tiếp tục được 

triển khai trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch 

dư nợ được Trung ương cân đối phân 

bổ, cùng với nguồn vốn quay vòng 

từ các món vay trước đây nay đã 

đến phân kỳ trả nợ. Tuy nhiên, so với 

nhu cầu thực tế thì nguồn lực còn có 

những hạn chế nhất định, ngoài việc 

vay vốn từ NHCSXH thì người dân nhất 

là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 

cần nhiều đến sự trợ giúp của Nhà 

nước, cộng đồng và các tổ chức trong 

và ngoài nước mới có thể sớm được 

hưởng một cách đầy đủ chính sách 

của Chính phủ về lĩnh vực vệ sinh và 

môi trường, đây cũng là một trong 

những tiêu chí quan trọng trong quá 

trình xây dựng nông thôn mới. 

công trình nước sạch và công trình vệ

sisisinhnhnhnh đđđđđ tạtạtạtạạạt cccchhuhuhuhuhuẩẩnẩnẩnẩẩnn,, hchchchỉỉỉỉỉ tatatayyy y vàvàvàooo ácácácáccc ôcôcôcôngngngg 

đồng để sửa chữa nhà vệ sinh và xây y bể 

hchchchứứaứaứa nnnướướướcccc c ằbằbằbằbằbằbằngngngngngg xxxxxiiii ămămămămămăm nggngngnngngg ccccccóóóóóó ứsứsứsứsứsứsứsứccccc c c hchchchchchchchứứaứaứaứaứaứaứa 

nhữnữ gg tit êuêu cchíhí qqquauann trtrọnọnọ gg g trtrt onono gg g quququááá

ttrttrtrtrììnnìnnìnhhhhhhh ââxâxâxâxxâxâyyyy yy y ddựdựựdựdựdựdựdựựngngngnngnggg nnnnnônôôônnônônôngggggg g tththtththhththôôônônônnônôônônn mmmmmmmmmmmmmmớớớiớiớiới..
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Theo ông Nguyễn Trọng Điệp, hệ 

thống này phát huy vai trò quản lý 

của Nhà nước đối với việc thực hiện 

chính sách giảm nghèo của chính 

quyền các cấp, gắn liền với hoạt 

động của NHCSXH một cách thiết 

thực hiệu quả, góp phần nâng cao 

vị thế của NHCSXH trong hệ thống 

Ngân hàng Việt Nam.

Hệ thống hiện đại hóa tin học 

Intellect bảo đảm gần như đầy đủ 

các tính năng tiêu chuẩn đối với một 

ngân hàng hiện đại. Quy trình giao 

dịch hoàn chỉnh, quản lý chặt chẽ 

nguồn dữ liệu vào ra, hạn chế đến 

mức thấp nhất các sai sót, rủi ro trong 

quá trình thao tác nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, tính đáp ứng, sẵn 

sàng hoạt động và khả năng linh 

hoạt cao, cung cấp các công cụ 

quản trị rủi ro hiệu quả như: hệ 

thống cảnh báo sớm các trường hợp 

nợ đến hạn phân kỳ, kỳ cuối... ngăn 

chặn kịp thời các trường hợp một 

khách hàng vay tại nhiều Phòng 

giao dịch trong tỉnh và khác tỉnh... 

Ngoài ra, các báo cáo cuối ngày, 

cuối tháng đều được hệ thống kết 

xuất tự động, chính xác, kịp thời, đầy 

đủ, giảm thiểu tối đa thời gian, xử lý 

số liệu báo cáo so với trước đây và 

tính chính xác của các mẫu báo cáo 

được đảm bảo. Đồng thời, cung cấp 

nhiều tiện ích mới cho khách hàng 

như dịch vụ tài khoản, ký quỹ xuất 

khẩu lao động Hàn Quốc, chuyển 

tiền trong nước, dịch vụ kiều hối 

(Western Union)...

Phoù Giaùm ñoác phuï traùch 
NHCSXH tænh Long An 
Nguyeãn Troïng Ñieäp cho 
bieát: AÙp duïng heä thoáng 
Intellect laø böôùc ngoaët 
veà phaùt trieån coâng ngheä, 
quaûn lyù ñoái vôùi NHCSXH 
tænh Long An.

NHCSXH áp dụng chương trình mới Intellect tại các Điểm giao dịch

Bài và ảnh THANH BÌNH
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Riêng đối với người vay, họ được 

tiếp cận gần như đầy đủ các dịch 

vụ của một ngân hàng hiện đại mà 

không phải thay đổi “thói quen” 

giao dịch với NHCSXH, vì phần lớn 

khách hàng của NHCSXH đều là hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và các đối 

tượng chính sách khác nên ngân 

hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi khi 

tiếp cận các yếu tố mới. Song song 

đó, việc giao dịch tại xã được thực 

hiện theo quy trình giao dịch 1 cửa. 

Mỗi giao dịch viên vừa thực hiện 

thao tác trên máy tính, vừa thực 

hiện nghiệp vụ thu - chi tiền cho 

khách hàng, nên đảm bảo rút ngắn 

khoảng 40% thời gian giao dịch cho 

mỗi khách hàng.

Tuy nhiên, khi áp dụng hệ thống 

hiện đại hóa tin học Intellect, 

NHCSXH các huyện trong toàn 

tỉnh gặp nhiều khó khăn. Ông Lê 

Văn Sang - Tổ trưởng Tổ Kế toán 

NHCSXH huyện Tân Trụ (Long An), 

cho biết, khi chuyển sang chương 

trình mới Intellect đơn vị gặp 

rất nhiều trở ngại như dư nợ của 

NHNo&PTNT Việt Nam, NHTMCP 

Công thương chuyển sang phần 

lớn là nợ xấu, khách hàng nhiều. 

Do vậy, việc tìm thông tin đầy đủ 

chuyển sang kỹ thuật mới rất khó 

khăn. Nhân viên ngân hàng vất vả 

khi tìm gặp khách hàng.

Theo NHCSXH tỉnh Long An, ban 

đầu thực hiện hệ thống hiện đại hóa 

tin học, đơn vị cũng gặp nhiều khó 

khăn. Cụ thể, số lượng khách hàng 

cần phải bổ sung thông tin nhiều với 

trên 136.000 khách hàng, số lượng 

bản ghi lỗi phải chuẩn hóa khá lớn 

với 85.212 bản ghi lỗi, dữ liệu nhận 

bàn giao từ NHNo&PTNT Việt Nam, 

Kho bạc Nhà nước thiếu nhiều thông 

tin khách hàng; lịch sử giải ngân, thu 

nợ, thu lãi…; trình độ tin học của đa 

phần cán bộ nghiệp vụ tại NHCSXH 

các huyện còn hạn chế, nên việc sửa 

các lỗi toàn vẹn dữ liệu chưa kịp thời, 

lúng túng trong việc xử lý các vấn đề 

phát sinh liên quan đến thiết lập môi 

trường làm việc cho Tổ giao dịch, chia 

sẻ máy in...

Tuy vậy, NHCSXH tỉnh Long An đã 

tiến hành tập huấn, làm giàu dữ liệu 

ngay từ những ngày đầu triển khai. 

Quá trình thực hiện, Ban dự án liên 

tục có các văn bản chỉ đạo chính xác, 

kịp thời hướng dẫn chi nhánh trong 

việc triển khai, cán bộ hỗ trợ của Ban 

dự án năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ chi 

nhánh giải quyết các tồn tại, vướng 

mắc nhanh chóng. Bên cạnh đó, tổ hỗ 

trợ kỹ thuật, nghiệp vụ tại chi nhánh 

được thành lập kịp thời; cán bộ chi 

nhánh có tinh thần trách nhiệm cao, 

luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, 

đồng lòng, quyết tâm trong quá trình 

thực hiện dự án.



Mục đích hỗ trợ người khuyết 

tật tại Đà Nẵng

Năm 2009, Sở LĐTB&XH TP. Đà 

Nẵng cũng đã phối hợp với tổ chức 

trợ giúp người khuyết tật Việt Nam, 

Hội người khuyết tật thành phố và 

có sự tham dự của NHCSXH tổ chức 

các buổi giao lưu, tọa đàm nhân ngày 

quốc tế người khuyết tật, ngày truyền 

thống của người khuyết tật Việt Nam. 

Qua các buổi giao lưu, NHCSXH nhận 

thấy người khuyết tật rất khát khao 

được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi 

giúp họ cải thiện tình trạng thất 

nghiệp và tạo nguồn thu nhập cho 

người khuyết tật và gia đình họ. Từ 

khi Chính phủ ban hành Luật người 

khuyết tật thay cho pháp lệnh nhằm 

đảm bảo các quyền lợi cho người 

khuyết tật và chính sách hỗ trợ tín 

dụng của Chính phủ đối với các gia 

đình có người khuyết tật, thông qua 

chương trình cho vay giải quyết việc 

làm của NHCSXH. NHCSXH cũng 

đã ban hành văn bản hướng dẫn 

cho vay đối với cơ sở sản suất, kinh 

doanh thu hút lao động là người tàn 

tật. UBND TP. Đà Nẵng chủ động xây 

dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết 

tật giai đoạn 2011 - 2015 và các chính 

sách liên quan đến người khuyết tật, 

kêu gọi huy động các nguồn lực để 

đảm bảo sự tham gia đầy đủ và công 

bằng cho người khuyết tật trong 

các hoạt động. Tuy nhiên, do nguồn 

ngân sách địa phương còn hạn hẹp, 

chỉ đủ dành để hỗ trợ (dạng cấp phát, 

cho không) những người khuyết tật 

trong hoàn cảnh thực sự khó khăn. 

Cho đến nay, chưa có hỗ trợ tín dụng 

Người khuyết tật đang làm việc tại Công ty TNHH Danatre

Theo moät cuoäc ñieàu tra 
thöïc hieän naêm 2009 vaø 
2010, soá ngöôøi khuyeát taät 
taïi TP. Ñaø Naüng (theo ñònh 
nghóa vaø tieâu chuaån cuûa Toå 
chöùc Y teá Theá giôùi) chieám 
20,62% toång daân soá taïi ñòa 
phöông. Tuy nhieân, theo keát 
quaû moät cuoäc ñieàu tra naêm 
2010 taïi Ñaø Naüng do USAID 
taøi trôï thì coù ñeán 76% soá 
ngöôøi khuyeát taät khoâng tieáp 
caän ñöôïc vôùi tín duïng vi moâ 
töø caùc toå chöùc chính thöùc 
hoaëc phi chính thöùc.

Bài và ảnh PHAN HÀ

TAÁM LOØNG TÖØ QUYÕ 
NIPPON VÔÙI NGÖÔØI 

KHUYEÁT TAÄT ÔÛ ÑAØ NAÜNG
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nào từ Chính phủ cũng như từ ngân 

sách thành phố cho những người 

khuyết tật khởi nghiệp và mở rộng 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

họ. NHCSXH không có nguồn riêng 

để cho vay đối với người khuyết tật. 

Vì vậy, NHCSXH luôn trăn trở với câu 

hỏi “Làm thế nào vận động các tổ 

chức và cá nhân trong và ngoài nước 

tạo nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với 

người khuyết tật?”.

Việc Quỹ Nippon tài trợ cho 

NHCSXH thực hiện Dự án “Mở rộng 

tiếp cận tài chính cho người khuyết 

tật - Tài trợ quy mô nhỏ cho các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh sử dụng, phục 

vụ hoặc do khuyết tật làm chủ” hay 

còn gọi là Dự án Nippon là một mối 

lương duyên và cũng là tình cảm của 

những người bạn Nhật Bản dành 

cho Việt Nam. Sau nhiều lần tiếp xúc 

khảo sát và tìm hiểu, năm 2012, Quỹ 

Nippon - Nhật Bản đã chính thức ký 

kết thỏa thuận tài trợ cho NHCSXH 

thực hiện Dự án hỗ trợ người khuyết 

tật với bước đầu được thực hiện tại 

TP. Đà Nẵng nhằm mục đích hỗ trợ 

người khuyết tật tại Đà Nẵng tiếp 

cận tốt hơn với các dịch vụ tài chính 

mà họ cần, ví dụ như tín dụng vi 

mô và các dịch vụ tài chính đặc biệt 

dành cho phát triển kinh doanh vi 

mô và tạo thu nhập. Năm thứ nhất 

trên địa bàn toàn TP. Đà Nẵng đã 

có 38 khách hàng được vay vốn từ 

dự án, dự án sau khi được giải ngân 

đều hoạt động tốt, sử dụng vốn vay 

có hiệu quả, trong đó có thể kể đến 

nhiều trường hợp khách hàng vay 

vốn điển hình tiêu biểu như Công ty 

TNHH Danatre.

Cơ hội lớn thay đổi cuộc sống 

Công ty TNHH Danatre thành lập 

năm 2012, tiền thân của công ty là 

Trung tâm hướng nghiệp sản xuất, 

kinh doanh mây tre Văn phòng trực 

thuộc Hội người mù TP. Đà Nẵng. 

Trung tâm này hoạt động từ năm 

1997 và hoạt động kinh doanh rất 

hiệu quả, giải quyết việc làm cho 

nhiều người lao động là người 

khuyết tật. Tuy nhiên, những khó 

khăn của nền kinh tế thị trường cùng 

với sự cạnh tranh khốc liệt của các 

cơ sở tư nhân đã ảnh hưởng không 

ít đến việc sản xuất, kinh doanh của 

Trung tâm, việc làm của người tàn tật 

có nguy cơ bị gián đoạn. Ban quản 

lý Trung tâm đã họp bàn quyết tâm 

không để người tàn tật thất nghiệp 

và đề ra những phương án cải tiến 

kỹ thuật, nhằm hạ giá thành, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, tăng tính 

cạnh tranh trên thị trường. Nhưng 

điều băn khoăn lớn nhất của trung 

tâm lại chính là nguồn vốn để đầu 

tư vào chu trình sản xuất. Mặc dù đã 

gõ cửa rất nhiều Ngân hàng thương 

mại nhưng do Trung tâm là cơ sở sản 

xuất của người tàn tật nên vẫn không 

tiếp cận được nguồn vốn vay. Chính 

vì vậy, năm 2012 lãnh đạo Trung tâm 

đã đứng ra thành lập Công ty TNHH 

Danatre để hoạt động kinh doanh 

được thuận lợi và hợp pháp. Chủ tịch 

Hội đồng thành viên của Công ty 

TNHH Danatre là ông Trần Viết Linh, là 

người khuyết tật nhưng có khả năng 

kinh doanh và nhiều kinh nghiệm 

trong kinh doanh lĩnh vực mây tre và 

văn phòng phẩm. Tiếp nhận những 

máy móc thiết bị sản xuất từ những 

dự án sản xuất trước đây, công ty đã 

tổ chức thu nhận và tổ chức việc làm 

cho khá đông người khuyết tật có 

nhu cầu về việc làm trên địa bàn TP. 

Đà Nẵng. Công ty chính thức đi vào 

hoạt động từ tháng 04/2013. Kế thừa 

những thành quả đạt được từ Trung 

tâm, công ty bước đầu có sẵn một số 

thị trường và khách hàng với các mặt 

hàng truyền thống như sản xuất các 

sản phẩm từ gỗ, tre, nứa...

Mặc dù đã chuyển đổi sang hình 

thức doanh nghiệp nhưng công ty 

vẫn gặp phải những khó khăn trong 

quá trình kinh doanh, đặc biệt về 

nguồn vốn để đầu tư vào chu trình 

sản xuất. Chính nhờ nguồn vốn 

được vay từ dự án Nippon thông qua 

NHCSXH với số tiền là 1 tỷ đồng để 

đầu tư mua máy móc thiết bị, xây 

dựng dây chuyền sản xuất phôi tre 

định hình tròn. Trước đây không có 

máy, công ty phải nhập từ Thanh Hóa 

nên giá cao dẫn đến giá thành sản 

phẩm cũng cao. Mặt khác việc nhập 

nguyên liệu khiến công ty không chủ 

động được trong sản xuất, vì khi hiếm 

hàng thì công ty phải mua với giá rất 

cao. Việc đầu tư mua dây chuyền sản 

xuất phôi tre đã giúp công ty chủ 

động được trong sản xuất, tìm vùng 

nguyên liệu để sản xuất liên tục và 

hạ giá thành sản phẩm, thu hút thêm 

nhiều lao động khuyết tật vào tham 

gia sản xuất.

Hơn 6 tháng tiếp nhận nguồn 

vốn vay từ NHCSXH, công ty đã mua 

và hoàn thiện một số máy móc để 

sản xuất phôi tre. Tổng số lao động 

hiện nay của công ty là 55 người, 

trong đó có 20 người là lao động 

khuyết tật. Công ty đã thực hiện 

mua bảo hiểm xã hội cho người lao 

động tại đơn vị.

Theo kế hoạch phát triển, mở 

rộng sản xuất của công ty trong 

những năm tiếp theo, số lượng lao 

động được tiếp nhận vào làm việc 

sẽ tăng lên 100 người, trong đó hơn 

50% là người khuyết tật.

Với sự quan tâm hỗ trợ của 

NHCSXH thông qua dự án Nippon, 

Công ty TNHH Danatre đã thực sự 

ổn định về mặt tài chính để xây 

dựng kế hoạch sản xuất lâu dài và 

giúp người lao động khuyết tật có 

việc làm, thu nhập ổn định, hòa 

nhập cộng đồng.

Quỹ Nippon đã tạo dấu ấn đẹp đẽ 

trong lòng người khuyết tật TP. Đà 

Nẵng nói riêng, người khuyết tật trên 

toàn lãnh thổ Việt Nam nói chung. Hy 

vọng trong tương lai, người khuyết 

tật trên mọi miền đất nước ngày càng 

có nhiều tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước ủy thác vốn qua NHCSXH 

để cho vay, giúp họ hòa nhập với 

cộng đồng.
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Đồng vốn nhỏ thay đổi số phận

Gia đình chị Vũ Thị Bích ở xóm 9, xã 

Giao Long, huyện Giao Thủy là một điển 

hình, khiến nhiều người nể phục. Hơn 

chục năm nay kể từ ngày chồng chị - 

người trụ cột của gia đình mất vì tai nạn 

lao động, chị Bích một mình tần tảo nuôi 

con ăn học. Nhớ lại quãng thời gian đã 

qua, chị Bích không giấu nổi xúc động chia 

sẻ: “Lúc chồng mới mất, kinh tế gia đình 

tôi lâm vào khó khăn, thu nhập không đủ 

trang trải cuộc sống, nên có những lúc tôi 

định cho con thôi học, ở nhà giúp mẹ làm 

ruộng. Nhưng nhìn các con quyết tâm học 

Ñoù laø khaúng ñònh cuûa Phoù Giaùm ñoác chi nhaùnh 
NHCSXH tænh Nam Ñònh Phaïm Vaên Thieâm ñoái 
vôùi Chöông trình tín duïng HSSV. Ñeán nay, sau 
7 naêm trieån khai thöïc hieän Quyeát ñònh soá 157 
cuûa Thuû töôùng Chính phuû, chính saùch naøy ñaõ 
vaø ñang giuùp haøng nghìn sinh vieân ngheøo treân 
maûnh ñaát hieáu hoïc Nam Ñònh coù tieàn trang traûi 
chi phí hoïc taäp, noái tieáp öôùc mô giaûng ñöôøng vaø 
khaùt voïng ñoåi thay.

Bài và ảnh TRẦN THÙY TRANG

Nam Định đảm bảo 
 ngu n v n vay cho sinh viên 

nghèo hi u h c
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tập tôi tự động viên bản thân gắng 

gượng để nuôi con học mong ngày 

đổi đời”.

Năm 2011, cầm trên tay giấy báo 

đỗ Đại học Y Hà Nội của cháu lớn 

Vũ Thị Diệp với số điểm rất cao, chị 

vừa mừng, vừa lo, lo vì không biết 

lấy tiền đâu để nuôi con học. Trước 

hoàn cảnh của chị Vũ Thị Bích, Hội 

Nông dân xã Giao Long đã tạo điều 

kiện, bình xét và giải quyết cho chị 

Bích được vay vốn với dư nợ đến nay 

là 27 triệu đồng. Ánh lên trong mắt 

chị niềm tự hào, chị chia sẻ: “Đây 

thực sự là một nguồn hỗ trợ rất lớn 

đối với gia đình tôi, nếu không các 

con tôi đã không thể tiếp tục ước 

mơ giảng đường”. Bên cạnh đó, để 

giúp chị Bích có “gánh mưu sinh” 

nuôi con ăn học, năm 2012, Hội đã 

đứng ra thế chấp với NHCSXH cho 

chị vay 20 triệu đồng nguồn vốn hộ 

nghèo để đầu tư mở cửa hàng tạp 

hóa nhỏ. Noi gương chị gái, năm 

vừa qua, cậu em Vũ Văn Chuyên 

cũng đã đỗ vào trường Đại học Giao 

thông vận tải.

Cùng xóm với gia đình chị Bích, có 

gia đình ông Bùi Văn Quân, trước đây 

thuộc diện hộ nghèo, có 4 người con 

học liên tục tại các trường đại học. 

Cậu con trai đầu là Bùi Văn Quang 

trước đây học tại Học viện Hậu cần, 

nên được Nhà nước nuôi, nay đã ra 

trường và đang công tác trong quân 

đội. Cậu thứ hai Bùi Quang Chung 

sau khi tốt nghiệp Đại học Điều 

Dưỡng Nam Định được Nhà nước cử 

đi tu nghiệp sinh tại Đức, tiếp đó là 

Bùi Văn Thành cũng đã tốt nghiệp 

Đại học Bách Khoa, hiện đang công 

tác tại Trung tâm Viễn thông Quân 

đội Viettel, còn cậu em út Bùi Hữu 

Công hiện đang là sinh viên năm thứ 

4 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hiện gia đình ông đang vay 

của Nhà nước 98 triệu đồng cho 3 

cháu sau đi học. Ông Quân phấn 

khởi chia sẻ: “Hạnh phúc nhất của 

gia đình tôi là các cháu đều chăm 

ngoan học giỏi và ra trường thành 

tài. Các con tôi được như ngày hôm 

nay là nhờ có chính sách tín dụng 

ưu đãi đối với HSSV của Chính phủ. 

Hiện các cháu đang đi làm và cùng 

gia đình tích cóp để trả nợ”.

Để đồng vốn phát huy hiệu quả

Nhận định về hiệu quả của 

chương trình tín dụng, Phó Giám 

đốc NHCSXH tỉnh Nam Định Pham 

Văn Thiêm, cho biết: “Đây là một 

chương trình có tính nhân văn sâu 

sắc, tác động mạnh đến công tác 

an sinh xã hội, tạo cho thế hệ trẻ có 

điều kiện để học tập, nâng cao trình 

độ nguồn nhân lực. Sau hơn 6 năm 

thực hiện, thông qua 3782 Tổ tiết 

kiệm và vay vốn, đã có hơn 58.800 

HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Nam Định được tiếp cận 

nguồn vốn với tổng dư nợ đến nay 

đạt trên 1.064 tỷ đồng”.

Tiếp lời ông Thiêm, ông Lưu 

Văn Hưng - Giám đốc Phòng giao 

dịch NHCSXH huyện Giao Thủy 

cũng chia sẻ về cách làm hiệu quả 

của đơn vị mình: Chương trình tín 

dụng HSSV là một chương trình 

có đối tượng vay rộng, số lượng 

khách hàng vay lớn với những 

món vay nhỏ, lại thường tập trung 

vào đầu mỗi kỳ học, nên ngoài 

những ngày giao dịch cố định, 

đơn vị còn bố trí thêm các Tổ giao 

dịch để giải ngân nhanh nguồn 

vốn, cố gắng “không để bất kỳ 

một sinh viên nghèo nào phải bỏ 

học vì thiếu tiền đóng học phí“.

Bên cạnh việc thực hiện công 

khai, dân chủ trong quy trình xét 

chọn đối tượng vay, kịp thời phát 

hiện những tồn tại, thiếu sót để 

khắc phục, NHCSXH tỉnh Nam Định 

đã triển khai kịp thời, tổ chức thu lãi 

hằng tháng đối với các hộ gia đình có 

điều kiện, tự nguyện trả nợ gốc, nợ 

lãi trước hạn. Nhiều Tổ tiết kiệm và 

vay vốn còn họp và thông báo trước 

đó 3 tháng đối với hộ vay sắp đến kỳ 

trả lãi, trả nợ, nhằm tạo ý thức trả nợ 

dần cũng như giảm áp lực trả nợ cho 

người vay khi đến hạn. Đồng thời, 

ngân hàng cũng đã thực hiện chính 

sách giảm lãi 50% cho các hộ vay trả 

nợ trước hạn.

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho 

HSSV có hoàn cảnh khó khăn được 

tiếp cận vốn vay với lãi suất phù 

hợp, Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 872/QĐ-TTg về điều 

chỉnh giảm lãi suất đối với một số 

chương trình tín dụng chính sách 

tại NHCSXH, trong đó, lãi suất cho 

vay đối với HSSV giảm từ 0,65%/

tháng xuống còn 0,6%/tháng 

(tương đương 7,2%/năm).

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những 

khó khăn trong công tác thu nợ, thu 

lãi. Thực tế hiện nay cho thấy, trong 

bối cảnh nền kinh tế khó khăn, nhiều 

sinh viên sau khi ra trường nhưng 

vẫn chưa có việc làm, gia đình còn 

gặp khó khăn về kinh tế nên chưa trả 

được nợ khi đến hạn. Điều này gây 

nên những khó khăn nhất định cho 

phía NHCSXH trong công tác thu nợ, 

thu lãi.

Để chương trình tiếp tục phát 

huy hiệu quả, các hộ gia đình ở Nam 

Định đề nghị Chính phủ nâng mức 

cho vay phù hợp với biến động của 

giá cả thị trường để HSSV có đủ tiền 

trang trải chi phí học tập, theo đuổi 

ước mơ đến giảng đường đại học.
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Mô hình cho vay tiện lợi 

Không để HSSV nào phải nghỉ 

học vì không có tiền đóng học phí là 

mục tiêu, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hoạt 

động của NHCSXH nói chung và chi 

nhánh tỉnh Hưng Yên nói riêng. Bởi 

vậy, ngay khi bắt đầu triển khai thực 

hiện Quyết định số 157 của Thủ tướng 

Chính phủ, chi nhánh tỉnh Hưng Yên 

bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH Việt 

Nam, UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT 

thực hiện tốt công tác phối hợp với 

các Sở, ban, ngành có liên quan, các 

tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền 

địa phương các cấp tạo thuận lợi 

nhất cho các đối tương vay vốn.

Để đồng vốn đến đúng đối tượng 

và tiết kiệm thời gian, chi phí thấp 

nhất cho người thụ hưởng, NHCSXH 

tỉnh Hưng Yên phối hợp thực hiện 

ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể 

uỷ nhiệm qua các Tổ tiết kiệm và vay 

vốn. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thành 

lập được gần 4.000 Tổ tiết kiệm và vay 

vốn. Các Tổ tiết kiệm và vay vốn phân 

bổ đều khắp ở hầu hết các thôn, xóm 

tại 10 huyện, thành phố. Đồng thời, 

chi nhánh tỉnh Hưng Yên còn thành 

lập 161 Điểm giao dịch tại 100% số 

xã, phường, thị trấn. Mỗi Điểm giao 

dịch thực hiện các nghiệp vụ giải 

ngân cho vay, thu nợ, lãi... phục vụ 

các đối tượng thụ hưởng ngay tại xã 

vào một ngày cố định trong tháng. 

Việc hình thành các Điểm giao dịch 

tạo thuận lợi cho người vay tại địa 

phương giảm đáng kể về thời gian, 

công sức đi lại. Những năm gần đây, 

NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã phối hợp 

với các Ngân hàng thương mại đẩy 

mạnh vận động HSSV sử dụng thẻ 

ATM và thực hiện cho vay qua thẻ 

bảo đảm an toàn, tiện lợi cho đối 

tượng thụ hưởng.

Nhờ vậy, năm 2007 trước khi 

thực hiện chủ trương của Thủ tướng 

Chính phủ, toàn tỉnh Hưng Yên 

mới có 943 HSSV vay vốn hơn 2,7 

tỷ đồng, thì đến nay, tổng số HSSV 

còn dư nợ đã tăng lên 31.990 em. 

Gần 25,3 nghìn hộ gia đình gồm: 

gần 6 nghìn hộ nghèo, hơn 10,4 

nghìn hộ cận nghèo, 8,9 nghìn hộ 

khó khăn đột xuất về tài chính có 

con, em đang theo học đại học, cao 
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 
trường dạy nghề được vay vốn. Dư 

7 naêm thöïc hieän Chöông 
trình tín duïng HSSV, ôû Höng 
Yeân ñaõ coù haøng vaïn hoä gia 
ñình ngheøo, hoä caän ngheøo 
hoaëc khoù khaên ñoät xuaát veà 
taøi chính ñaõ nhaän ñöôïc söï hoã 
trôï kòp thôøi, hieäu quaû ñeå cho 
con theo ñuoåi öôùc mô hoïc 
taäp. Treân ñòa baøn tænh cô baûn 
khoâng coù con, em hoä ngheøo, 
gia ñình hoaøn caûnh khoù khaên 
thi ñoã vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc, 
cao ñaúng vaø trung caáp, daïy 
ngheà phaûi boû hoïc vì khoâng ñuû 
khaû naêng taøi chính. Chöông 
trình tín duïng HSSV theå hieän 
yù nghóa xaõ hoäi saâu saéc, khaúng 
ñònh chuû tröông, chính saùch 
cuûa Ñaûng, Chính phuû laø ñuùng 
ñaén, phuø hôïp xu theá phaùt 
trieån xaõ hoäi, nhaän ñöôïc söï 
ñoàng thuaän cao cuûa caùc taàng 
lôùp nhaân daân.

Phụ huynh HSSV ở xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ nhận vốn vay ưu đãi

Bài và ảnh ĐỨC LONG

Tín d ng HSSV  t nh
H ng Yên có hi u qu
thi t th c và ý ngh a

xã h i sâu s c
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nợ tín dụng HSSV đạt gần 593 tỷ 
đồng, tăng gấp 219 lần so với năm 
2007 và bằng 31% tổng dư nợ cho 
vay các chương trình tín dụng chính 
sách của NHCSXH tỉnh Hưng Yên. 
Chất lượng tín dụng HSSV được bảo 
đảm với tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp, 
bằng 0,08% tổng dư nợ HSSV.

Con nhà nghèo không bị thất học
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà 

tuềnh toàng ở thôn Thiên Lộc, xã 
Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, chị Nguyễn 
Thị Thường ái ngại: “Tiền làm được 
bao nhiêu đều dồn cho 3 con ăn học, 
thành ra trong nhà chẳng mua sắm 
được gì”. Nhớ lại năm 2006 cậu con 
trai đầu Đào Văn Dinh đỗ vào trường 
Đại học Sư phạm 2, chị Thường mừng 
không ngủ được rồi lại lo làm thế nào 
nuôi con ăn học 4 năm đằng đẵng? 
Vợ chồng chị cấy 15 sào lúa, nuôi 
lợn, đan thúng, làm tủ tôn thuê gắng 
gượng chu cấp cho con ăn học 1 - 2 
năm đầu. Đến năm 2008, cô con gái 
thứ 2 Đào Thu Thuỷ đỗ vào trường Đại 
học Sư phạm 1. Mặc dù 2 con chị đã 
chọn học các trường sư phạm không 
phải đóng học phí để bố mẹ đỡ vất 
vả nhưng hàng tháng vợ chồng chị 
vẫn phải chu cấp tổng cộng 4 - 5 triệu 
đồng cho các con trang trải các chi phí 
ở trọ, sinh hoạt hàng ngày. Cùng với 
chi tiêu cho cuộc sống gia đình, nuôi 
cô con gái thứ 3 học phổ thông, tháng 
nào chị cũng phải chạy đôn chạy đáo 
vay mượn “giật gấu vá vai”. Tuy vậy, chị 
cũng chẳng thể hỏi vay mãi khi mà nợ 
cũ chưa trả. Lúc bí quá chưa biết xoay 
xở thế nào để có tiền nuôi con ăn học, 
chị Thường được cán bộ Hội Phụ nữ xã 
giới thiệu vay vốn.

4 năm nuôi 2 con học đại học, chị 
Thường được vay hơn 41 triệu đồng. 
“Một phần là vợ chồng tôi cố gắng 
song chính là nhờ ơn Đảng, Chính 
phủ cho chúng tôi được vay vốn 
NHCSXH để vượt qua lúc khó khăn 
nhất và có chỗ dựa mới nuôi được 
các con ăn học, trưởng thành như 
bây giờ”, chị Thường xúc động nói. 
Cháu Dinh đã tốt nghiệp cử nhân 
được tuyển làm giảng viên Học viện 
Y học cổ truyền (Hà Nội). Cháu Thuỷ 
cũng đã ra trường và đang là giáo 
viên trường THPT huyện Phúc Thọ 

(Hà Nội). Khi chia tay, chúng tôi vui 
lây cùng vợ chồng chị Thường bởi tin 
vui cô con gái út Đào Thị Thuỳ thi đỗ 
vào trường Đại học Thuỷ lợi.

Cũng như chị Thường, chị Nguyễn 
Thị Quyến ở xã Minh Tân, huyện Phù 
Cừ vui mừng bộc bạch: Gia đình chị có 
con lớn học đại học, con thứ hai học 
lớp 10. Cùng với niềm vui con gái lớn 
của chị đỗ đại học là nỗi lo kiếm tiền 
để nuôi con ăn học. Thu nhập gia đình 
chị chủ yếu trông vào 8 sào ruộng và 
tiền lương chồng chị đi làm thợ xây. 
Trong khi đó mỗi tháng vợ chồng chị 
vừa phải chu cấp 1,5 triệu đồng cho 
con ăn học đại học vừa bảo đảm chi 
tiêu gia đình. Gánh nặng tài chính 
nuôi con ăn học trên vai vợ chồng 
chị tưởng chừng khó vượt qua. May 
nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH, gia 
đình chị Quyến giảm được một nửa 
số tiền hàng tháng gửi cho con gái lớn 
học đại học. Bây giờ vợ chồng chị đã 
yên tâm tin tưởng có chỗ dựa vững 
chắc để nuôi con học đại học. Trong 
chuyến đi thực tế, chúng tôi gặp nhiều 
hộ nghèo trên địa bàn Hưng Yên xúc 
động khi nói lời tri ân “Nhờ được vay 
ưu đãi từ NHCSXH các con tôi mới 
được đi học đại học”.

Thực tế cho thấy chương trình đã 
giúp hàng chục nghìn HSSV vượt qua 
khó khăn về tài chính tiếp tục theo 
học đại học, cao đẳng... không còn 
tình trạng học sinh bỏ học giữ chừng 
vì thiếu tiền ăn học.

Ông Phạm Đức Lạng - Chủ tịch 
UBND xã Hiệp Cường, huyện Kim 
Động khẳng định: Từ khi thực hiện, 
con em nhận được sự hưởng thụ 
bình đẳng về giáo dục và đào tạo để 
có công ăn việc làm, từng bước thoát 
nghèo. Bên cạnh đó chương trình còn 
góp phần thúc đẩy phong trào học 
tập, thi đỗ vào các trường đại học, 
cao đẳng ở địa phương. Số học sinh 
thi đỗ và theo học các trường đại học, 
cao đẳng của xã những năm qua tăng 
mạnh. Chương trình thực sự tạo được 
sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong 
công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

Tăng mức cho vay, giảm lãi suất
Nhiều hộ dân phản ánh mức cho 

vay và lãi suất tín dụng HSSV hiện nay 

bắt đầu bất cập. Lạm phát liên tục tăng 
cao trong mấy năm vừa qua làm giảm 
hiệu quả hỗ trợ của chương trình đối 
với HSSV nghèo. Chưa tính hộ nghèo 
mà ngay cả hộ cận nghèo với mức 
thu nhập tối đa dưới 500 nghìn đồng/
người/tháng và hộ có thu nhập bằng 
150% thu nhập của hộ nghèo được 
vay tín dụng HSSV vẫn rất chật vật khi 
nuôi 2 - 3 người con học đại học, cao 
đẳng. Bởi 1 hộ cận nghèo có 5 nhân 
khẩu thì tổng thu nhập khoảng 2,5 
triệu đồng/tháng. Nếu có 2 người con 
đi học đại học hoặc cao đẳng, hàng 
tháng hộ cận nghèo sẽ phải nhịn 
ăn để dùng tất cả thu nhập của gia 
đình (2,5 triệu đồng/tháng) cùng với 
tiền vay tín dụng HSSV (2 triệu đồng/
tháng) mới đủ chu cấp cho các con từ 
4 - 5 triệu đồng/tháng trang trải các 
chi phí ăn học. 

Bởi vậy, mức cho vay HSSV cần tăng 
lên 1,3 - 1,5 triệu đồng/người/tháng. 
Hơn nữa, gần đây lãi suất cho vay 
của các Ngân hàng thương mại giảm 
mạnh xuống còn 0,66%/tháng - 0,83%/
tháng. Lãi suất cho vay tuy giảm xuống 
còn 0,6%/tháng từ ngày 06/6/2014 vẫn 
không thấp hơn nhiều so với lãi suất 
cho vay thương mại làm giảm tính ưu 
việt, hiệu quả hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận 
nghèo của chương trình.

HSSV thuộc hộ dân có khó khăn 
đột xuất về tài chính do tai nạn, dịch 
bệnh, thiên tai chỉ được vay vốn 
1 năm. Nếu còn khó khăn, hộ dân 
phải có xác nhận của chính quyền 
địa phương với những thủ tục rườm 
rà mới được vay tiếp. Do khả năng 
tích luỹ hạn hẹp, những hộ dân ở 
nông thôn khi gặp khó khăn đột 
xuất rất khó có thể phục hồi trong 
vòng 1 năm. Bởi vậy nên điều chỉnh 
tăng thêm thời hạn được vay vốn 
đối với hộ dân gặp khó khăn đột 
xuất về tài chính.

Bên cạnh đó quá trình thực hiện 
còn gặp khó khăn như: Một số nhà 
trường chưa phối hợp chặt chẽ trong 
việc xác nhận rõ thời gian đào tạo, 
loại hình đào tạo, mức thu học phí, 
miễn, giảm học phí... hiện gây khó 
khăn cho NHCSXH tỉnh Hưng Yên 
trước yêu cầu và mục tiêu triển khai 
chủ trương này.
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Đ
ến thời điểm này, dư nợ 

từ Chương trình tín dụng 

HSSV ở TP. Cần Thơ là trên 

338 tỷ đồng với 18.307 hộ 

còn dư nợ. Kết quả rà soát đối với số 

HSSV vay vốn từ đầu năm đến nay 

cho thấy, số hộ có nhu cầu vay vốn 

tập trung phần lớn ở các địa phương 

như: Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai, Vĩnh 

Thạnh... Do chi phí học tập tương đối 

lớn, trong khi thu nhập của người 

dân khu vực nông thôn phụ thuộc 

chủ yếu vào mùa vụ. Thời điểm HSSV, 

nhất là sinh viên đang học cao đẳng, 

đại học bước vào năm học mới lại 

chưa đến vụ thu hoạch lúa, hoa màu 

nên nhiều gia đình khó có khoản tiền 

lớn cho con nhập học, mua sắm đồ 

dùng học tập, đóng góp các khoản 

theo quy định của nhà trường đầu 

năm. Nhờ số tiền vay từ NHCSXH mà 

nhiều năm qua các gia đình đã chăm 

lo cho các con ăn học đến nơi đến 

chốn, có việc làm ổn định. Điển hình 

như hộ bà Nguyễn Thị Hương, ở khu 

vực Thới Hưng, phường Long Hưng, 

quận Ô Môn. Nhà bà Hương chỉ có 2 

công đất ruộng nhưng phải lo cho 3 

người con đi học. Sau khi chồng bà 

qua đời do đau ốm, bà một mình 

gồng gánh lo cho các con. Được vay 

vốn ưu đãi, đến nay 3 người con của 

bà đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và 

có việc làm ổn định. Bà Hương chia 

sẻ: “Nếu không có số tiền vay của 

NHCSXH, không biết các con tôi có 

được tiếp tục đến trường hay không. 

Giờ nhìn các con thành đạt tôi vô 

cùng mãn nguyện. Mỗi tháng, các 

cháu đều dành dụm tiền lương để 

trả nợ cho NHCSXH”. Hay gia đình bà 

Phan Thị Mỹ, ở phường Long Hưng, 

quận Ô Môn lúc trước gặp nhiều khó 

khăn, bà phải chạy vạy khắp nơi để 

lo chi phí học tập cho các con. Sau 

đó, gia đình được tiếp cận với nguồn 

vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, nên con 

gái bà Mỹ đã học xong bằng trung 

cấp dược sĩ. Bà Mỹ nói: “Tôi vay tổng 

cộng 16 triệu đồng. Đến năm 2011, 

tôi trả xong nợ ngân hàng. Giờ con 

tôi đang học đại học, gia đình đã bớt 

khó khăn, công việc hai vợ chồng 

tôi cũng ổn định, có thể sắp xếp lo 

học phí nên tôi quyết định không 

vay nữa, nhường lại cho các gia đình 

còn khó khăn hơn. Tôi thấy Chương 

trình tín dụng HSSV thật ý nghĩa đối 

với dân nghèo chúng tôi”. Còn bà 

Trương Thị Vân ở phường Bình Thủy, 

quận Bình Thủy khoe: “Nhờ được vay 

vốn NHCSXH mà các con tôi có điều 

kiện trang trải các khoản chi phí học 

tập và lần lượt tốt nghiệp ra trường 

loại khá và giỏi, tìm được việc làm, 

đỡ đần cha mẹ. Tôi rất vui và biết ơn 

Đảng, Chính phủ và NHCSXH đã giúp 

đỡ gia đình tôi vượt qua giai đoạn 

khó khăn nhất”.

Chính saùch cho vay voán ñoái vôùi HSSV cuûa NHCSXH ñaõ giuùp nhieàu em coù ñieàu kieän 
trang traûi chi phí hoïc taäp, sinh hoaït. Ñaây laø chöông trình tín duïng coù tính nhaân vaên 
saâu saéc, tính xaõ hoäi hoùa cao, yù nghóa chính trò, kinh teá, xaõ hoäi vaø ñöôïc söï ñoàng thuaän 
cao cuûa nhaân daân. Nhöõng naêm qua, töø nguoàn voán tín duïng öu ñaõi, NHCSXH TP. Caàn 
Thô giuùp haøng nghìn HSSV coù hoaøn caûnh khoù khaên ñöôïc vay voán, hoïc taäp...

Góp ph n ào t o ngu n nhân l c
cho t n c

Bà Nguyễn Thị Hương (bên phải trong cùng) vui mừng kể chuyện học tập của các con 
khi được vay vốn ưu đãi

Bài và ảnh PHI YẾN
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Chương trình tín dụng HSSV là 

một chủ trương, chính sách quan 

trọng nhằm thực hiện chiến lược 

đào tạo nguồn nhân lực và chính 

sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền 

vững của Đảng và Nhà nước nên 

chương trình này luôn nhận được 

sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các 

Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa 

phương, các hội, đoàn thể nhận ủy 

thác. Việc bình xét cho vay được thực 

hiện kịp thời vào đầu mỗi học kỳ của 

năm học, nguồn vốn giải ngân đến 

đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng 

thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho 

gia đình và HSSV trong việc vay vốn 

và sử dụng tiền vay, NHCSXH TP. Cần 

Thơ đã phối hợp với NHNo&PTNT và 

NHTMCP Công thương tổ chức phát 

hành thẻ ATM. Việc triển khai giải 

ngân qua thẻ đảm bảo an toàn, tiết 

giảm đáng kể chi phí lưu thông, bảo 

quản, vận chuyển tiền mặt; đa số các 

hộ vay đều có ý thức trả nợ, nguồn 

vốn đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của 

các đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, 

chi nhánh còn gặp một số khó khăn, 

tồn tại như: Một số trường hợp HSSV 

ra trường chưa tìm được việc làm 

hoặc việc làm không ổn định, không 

có thu nhập hoặc thu nhập thấp, 

trong khi gia đình vẫn thuộc diện hộ 

nghèo, hộ khó khăn thì việc thu hồi 

nợ đến hạn đối với những hộ này gặp 

rất nhiều khó khăn; đặc biệt, đối với 

HSSV mồ côi vay vốn tại NHCSXH 

nơi trường đóng trụ sở, việc thu hồi 

nợ khi đến hạn gặp nhiều rủi ro (sau 

khi ra trường, ngân hàng không liên 

hệ được với HSSV). Bên cạnh đó còn 

có một số trường hợp hộ vay, HSSV 

có khả năng trả nợ nhưng cố tình 

chây ỳ. Ở một số nơi công tác thông 

tin, tuyên truyền chưa đi vào chiều 

sâu, chủ yếu mới chỉ tuyên truyền 

về chính sách tín dụng ưu đãi, đối 

tượng thụ hưởng chưa quan tâm 

nhiều đến việc quản lý, sử dụng vốn 

vay đúng mục đích, hiệu quả và đặc 

biệt là trách nhiệm trả nợ tiền vay 

khi đến hạn.

Còn việc mở thẻ ATM mặc dù cán 

bộ ngân hàng, hội, đoàn thể và Ban 

quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn đã phối 

hợp vận động hộ vay mở thẻ ATM để 

nhận tiền qua thẻ nhưng số lượng 

thẻ ATM được mở trong thời gian qua 

còn quá ít so với số HSSV còn dư nợ. 

Nguyên nhân là do đa số hộ dân còn 

ngại tiếp xúc với công nghệ thẻ, tâm 

lý vẫn thích nhận tiền mặt hơn, phụ 

huynh không yên tâm khi giao thẻ để 

sinh viên tự ý rút tiền, ở một số nơi 

nhất là khu vực nông thôn các điểm 

rút tiền từ động bằng thẻ ATM không 

nhiều nên hộ vay gặp khó khăn trong 

việc rút tiền mặt. Việc thông tin, trao 

đổi qua lại giữa các trường đào tạo và 

NHCSXH chưa được thường xuyên. 

Giám đốc NHCSXH TP. Cần Thơ 

Huỳnh Văn Thuận, cho biết: Thời 

gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục thực 

hiện tốt công tác cho vay, xử lý, thu 

hồi nợ và giải ngân cho năm học 

mới. Chủ động phối hợp với các tổ 

chức hội, đoàn thể nhận ủy thác 

kiểm tra để kịp thời phòng ngừa 

phát sinh tiêu cực, như: Chiếm dụng 

vốn, tiền gửi tiết kiệm, sử dụng vốn 

sai mục đích; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

chính sách tín dụng ưu đãi đến các 

hộ vay, đảm bảo có thêm nhiều 

HSSV trong diện thụ hưởng có điều 

kiện học tập, nâng cao trình độ, góp 

phần đào tạo nguồn nhân lực cho 

đất nước.
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Từ thủ khoa nghèo đến gia đình 

“giàu” đại học

Gia đình em Đậu Thị Thu ở xã 

Đức Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), 

thủ khoa Đại học Y Hà Nội năm học 

2011 - 2012, nuôi 3 con học đại học 

bằng nghề làm kẹo cu đơ truyền 

thống. Năm Thu vào trường, chị gái 

của em đang học Đại học Kinh tế 

Quốc dân. Nuôi 2 con học đại học 

với gia đình sống ở nông thôn, dẫu 

có tiếng giỏi làm ăn, nhưng bố mẹ 

Thu cũng không xoay nổi. “Trong 

giai đoạn khó khăn nhất, gia đình 

tôi may mắn được vay vốn lãi suất 

thấp để có thêm chi phí học hành 

cho các cháu. Giờ thì cháu lớn đã ra 

trường, Thu đã hoàn thành năm học 

thứ 3, cháu út vừa đậu Đại học Xây 

dựng. Gia đình đang nợ hơn 37 triệu 

đồng và sắp tới số tiền nợ còn tăng 

lên, nhưng chúng tôi không phải lo 

lắng nhiều”, chị Bùi Thị Thược, mẹ 

của Thu vui vẻ nói.

Kỳ thi đại học năm nay, trong số 

những học sinh xuất sắc ở huyện Đức 

Thọ, em Trần Văn Cường ở xã Trung 

Lễ, thủ khoa Đại học Bách khoa TP. Hồ 

Chí Minh đồng thời là á khoa Đại học Y 

Hà Nội có hoàn cảnh hết sức khó khăn. 

Bố Cường ốm nặng nhiều năm nay, 

mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ 

nông dân nghèo với 2 sào ruộng và 1 

con bò cày. Mẹ Cường - bà Nguyễn Thị 

Trung người phụ nữ khắc khổ với nụ 

cười xen lẫn nước mắt trong những 

ngày vui đón nhận thành quả học tập 

của cậu con trai út, nói với chúng tôi: 

“Nghe xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn rồi 

cả cán bộ NHCSXH đến động viên, 

hướng dẫn các thủ tục để vay vốn cho 

con đi học, tôi nhẹ cả người vì trút bớt 

được nỗi lo. Vậy là đã có nguồn lực hỗ 

trợ cho con tôi đi tiếp chặng đường 

học tập mới”.

Hà Tĩnh không chỉ nổi tiếng bởi 

những thủ khoa mà còn là nơi nuôi 

dưỡng ý chí của rất nhiều gia đình 

“giàu” đại học. Những gia đình có 3 

- 5 con học đại học rất nhiều, thậm 

chí có nhà dám vay tiền nuôi cả 6 

con đại học. Gia đình ông Nguyễn 

Ngọc Duyên ở xã Quang Lộc, huyện 

Can Lộc có 6 con học đại học, cao 

Chöông trình tín duïng HSSV ñaõ ñi qua moät chaëng ñöôøng khaù daøi vaø coù nhieàu 
daáu aán ôû vuøng ñaát noåi danh hieáu hoïc Haø Tónh. 7 naêm ñoàng haønh vôùi nhöõng gia 
ñình ngheøo hieáu hoïc, nguoàn voán nhaân vaên naøy ñaõ naâng böôùc cho haøng traêm nghìn 
HSSV vöôït qua khoù khaên, nuoâi lôùn öôùc mô cho töông lai.

“Dòng su i mát” cho vùng t h c
Bài và ảnh MAI THỦY

Công tác giải ngân, 
thu nợ, thu lãi của Chương 
trình cho vay HSSV được 
thực hiện tại các Điểm 
giao dịch xã, tạo thuận lợi 
tối đa cho người vay



S  67 99

đẳng thì 5 người đang có tên trong 

danh sách sinh viên vay vốn ưu đãi. 

“Nếu đi vay lãi suất thông thường 

thì dù có thương con mấy, chúng 

tôi cũng chẳng thể liều. May sao, 

ngay khi các cháu lần lượt vào đại 

học thì Chương trình tín dụng HSSV 

bắt đầu được triển khai. Hiện gia 

đình tôi đã vay trên 200 triệu đồng, 

nhiều lúc cũng lo. Nhưng 3 đứa giờ 

đã ra trường, có việc làm, chúng 

đều động viên bố mẹ yên tâm vì có 

trí thức, việc làm thì sẽ trả được nợ”, 

ông Duyên chia sẻ.

Niềm hạnh phúc nối những bờ vui

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh 

có dư nợ Chương trình tín dụng 

HSSV lớn nhất cả nước. Số lượng 

cán bộ có hạn, địa bàn chia cắt, 

NHCSXH tỉnh thường xuyên phải 

gồng mình trước áp lực khối lượng 

công việc lớn với hàng trăm ngàn 

món vay. Thế nhưng, trách nhiệm 

làm cầu nối đưa nguồn vốn ưu đãi 

đến với những gia đình nghèo hiếu 

học luôn tạo động lực lớn để cán 

bộ, nhân viên chi nhánh nỗ lực, 

sáng tạo, phối hợp hiệu quả với 

chính quyền các cấp và các tổ chức 

hội, đoàn thể nhận ủy thác, thực 

hiện tốt chương trình.

Cùng với việc làm tốt vai trò tham 

mưu các cấp chính quyền chỉ đạo 

các địa phương, đơn vị liên quan vào 

cuộc, NHCSXH tỉnh thường xuyên 

tổ chức tập huấn cơ chế, chính sách 

cho vay đến cán bộ chủ chốt của 

UBND cấp xã, các hội, đoàn thể nhận 

ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm 

và vay vốn. Thực hiện công khai 

quy trình, thủ tục cho vay tại trụ sở 

UBND xã để nhân dân tìm hiểu; tiếp 

nhận, hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn 

từ các Tổ tiết kiệm và vay vốn, thực 

hiện giải ngân trực tiếp đến hộ vay 

tại Điểm giao dịch xã; phối hợp với 

các cơ quan thông tin, tuyên truyền 

phổ biến nội dung chính sách cho 

vay đến nhân dân và các cấp, ngành, 

vừa phối hợp thực hiện, vừa giám 

sát lẫn nhau, đảm bảo chương trình 

dân chủ, công khai.

Dư nợ Chương trình cho vay 

HSSV lớn cũng là áp lực để NHCSXH 

tỉnh Hà Tĩnh sớm triển khai công tác 

quản lý và thu hồi nợ đến hạn nhằm 

giảm gánh nặng cho cả người vay 

và ngân hàng. Việc phân kỳ hạn trả 

nợ với hộ vay vốn khi HSSV nhận 

tiền vay học kỳ cuối cùng và tổ 

chức thu nợ, lãi hàng tháng tại các 

Điểm giao dịch đối với các hộ có 

điều kiện, tự nguyện trả nợ gốc, nợ 

lãi trước hạn được thực hiện tốt, tạo 

ý thức chủ động trả nợ và sự thuận 

lợi cho người dân khi thực hiện các 

giao dịch ngân hàng. Bên cạnh đó, 

các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy 

thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn đã 

phát huy vai trò trách nhiệm trong 

việc động viên người vay tiết kiệm 

chi tiêu, huy động mọi nguồn lực 

từ thu nhập của gia đình để trả nợ 

ngân hàng. Nhờ đó, đến thời  điểm 

này, nợ quá hạn của chương trình 

chỉ chiếm tỷ lệ dưới 0,6% trong 

tổng dư nợ 1.107 tỷ đồng.

Một năm học mới đã đến với 

những cánh cửa rộng mở từ các 

trường cao đẳng, đại học, dạy nghề 

khắp cả nước. Và Chương trình cho 

vay HSSV như dòng suối mát khơi 

những mạch nguồn tri thức mới trên 

vùng đất học Hà Tĩnh.
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Thanh Hoùa laø tænh roäng vôùi 27 huyeän, thò xaõ, thaønh phoá vôùi 11 huyeän mieàn nuùi, 
trong ñoù coù 7 huyeän ngheøo thuoäc chöông trình 30a cuûa Chính phuû veà giaûm ngheøo 
nhanh vaø beàn vöõng. Nôi ñaây hôn 11 naêm qua, NHCSXH tænh ñaõ xaây döïng maïng 
löôùi tín duïng roäng khaép vaø chuyeån taûi nguoàn voán öu ñaõi ñeán 639 xaõ, phöôøng, thò 
traán, giuùp caùc hoä ngheøo, hoä caän ngheøo vaø ñoàng baøo daân toäc thieåu soá vay voán 
thuaän lôïi, kòp thôøi ñeå ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát, oån ñònh cuoäc soáng. Cuøng vôùi ñoù, 
coâng taùc thu nôï, thu laõi, huy ñoäng tieàn göûi tieát kieäm qua Toå tieát kieäm vaø vay voán 
cuõng ñöôïc ñaåy maïnh, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng tín duïng.

V n vay u ãi góp ph ngi m nghèo cho ng i dân x  Thanh
Người dân ở xã Yên Phong, huyện Yên Định rất phấn chấn khi nhận món 
vay tối đa 50 triệu đồng do NHCSXH giải ngân tại Điểm giao dịch 

Được vay vốn 20 triệu đồng, anh Trịnh Quốc Toản ở thôn 9, xã 
Yên Phong đầu tư sản xuất hoa và rau, củ quả theo tiêu chuẩn 
VietGAP, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng

Hộ cận nghèo Quách Thị Xuân được vay 30 triệu đồng đầu tư phát 
triển kinh tế đồi rừng

Cán bộ NHCSXH huyện Quan Hóa xuống cơ sở hướng dẫn 
bà con vùng cao sử dụng vốn ưu đãi

UYÊN KHANH - KHÁNH PHƯƠNG thực hiện
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Theo chân cán bộ tín dụng chính sách xứ Thanh, phóng 

viên chúng tôi đã ghi lại được những hình ảnh, phản ánh 

về suy nghĩ, việc làm của tập thể cán bộ tín dụng NHCSXH 

nơi đây, từ đồng bằng ven biển đến vùng cao biên giới 

đang hối hả chuyển tải những đồng vốn ưu đãi đến các đối 

tượng được thụ hưởng.

Tiếp chúng tôi, Giám đốc NHCSXH tỉnh Thanh Hóa Lê 

Hữu Quyền, cho biết: “Đến hết tháng 7/2014 dư nợ của chi 

nhánh đạt gần 7.000 tỷ đồng với trên 120 nghìn hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và gia đình chính sách khác đang được vay vốn. 

Những đồng vốn ưu đãi đã góp phần mang lại ấm no, hạnh 

phúc cho những hoàn cảnh khó khăn ở miền quê nghèo. 

Đặc biệt, tại các huyện nghèo 30a, đồng vốn ưu đãi thực sự 

trở thành “bà đỡ”, bạn đồng hành giúp họ thoát nghèo bền 

vững, xây nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc”. 

Một số hình ảnh dưới đây được phóng viên ghi lại tại cơ 

sở, xin thông tin tới bạn đọc.

Nhờ 30 triệu đồng, gia đình anh Mai Văn Bường ở xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn đã mua nguyên liệu và mở rộng cơ sở sản xuất, 
phát triển nghề cói truyền thống của địa phương

Vốn vay còn giúp bà con ở xã Quảng phong, huyện Quảng Xương 
phát triển ngành nghề mây tre đan truyền thống

Được vay 40 triệu đồng hộ nghèo, chị Hoàng Thị Phương ở 
xã Định Long, huyện Yên Định đầu tư chăn nuôi hiệu quả

Vay 80 triệu đồng, cơ sở sản xuất của anh Lê Huy Thành ở thôn 4, xã 
Yên Phong, huyện Yên Định giải quyết việc làm cho hơn 40 lao động
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Gia đình ông Thạch Văn Chụp ở xã Quảng Nham, huyện 
Quảng Xương phát triển nghề sản xuất nước mắm truyền 
thống nhờ vốn vay ưu đãi

Gia đình anh Đỗ Hữu Quang ở xã Quảng Khê, huyện Quảng 
Xương vay tiền nuôi cá lóc trong bể xi măng, mỗi năm cho thu 
nhập hàng trăm triệu đồng

Vay được tiền, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cẩm Thủy gìn giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống
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C
ó thể nói rằng, trong 
lịch sử hình thành và 
phát triển của dân tộc, 
tỉnh Quảng Bình có 

vị trí chiến lược đặc biệt quan 
trọng của đất nước, là nơi giao 
hội những điều kiện tự nhiên, 
những giá trị lịch sử, văn hóa, xã 
hội và truyền thống của hai miền 
Nam - Bắc. Chính lịch sử, thiên 
nhiên đã tạo nên không gian 
văn hóa Quảng Bình đa sắc màu; 
sự khắc nghiệt của thiên nhiên, 
thử thách ác liệt của lịch sử đã 
gây ra biết bao gian khổ, đau 
thương, mất mát, hy sinh đè nén 
lên mỗi người dân Quảng Bình, 
nhưng những điều đó không 

bao giờ khuất phục được ý chí 
của người dân Quảng Bình, mà 
ngược lại bằng ý chí và nghị lực 
phi thường, họ đã chiến thắng 
và làm chủ quê hương, đất nước.

Song hành với tiến trình 
phát triển đi lên của tỉnh, hơn 
11 năm qua dưới sự chỉ đạo tích 
cực của HĐQT NHCSXH, cùng 
với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo tạo điều kiện của các cấp 
ủy, chính quyền địa phương, sự 
phối hợp có hiệu quả của các 
Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể 
liên quan và sự ủng hộ nhiệt 
tình của nhân dân trong tỉnh, 
NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã 
có nhiều nỗ lực phấn đấu, chủ 

Noùi ñeán Quaûng Bình, nhieàu 
ngöôøi nghó ngay ñeán moät 
maûnh ñaát ñòa linh nhaân kieät, 
vôùi moät beà daøy truyeàn thoáng 
Caùch maïng ñaày haøo huøng vaø 
veû vang. 410 naêm qua vôùi bao 
thaêng traàm lòch söû, tænh Quaûng 
Bình ñaõ daàn khaúng ñònh ñöôïc 
vò trí, vai troø cuûa mình trong 
söï nghieäp phaùt trieån kinh 
teá - vaên hoùa - xaõ hoäi vaø an 
ninh - quoác phoøng... Cuøng vôùi 
nhöõng thaønh töïu ñaùng töï haøo 
ñoù coù söï ñoùng goùp khoâng nhoû 
cuûa NHCSXH tænh Quaûng Bình 
- laø “ñoøn baåy” giuùp ngöôøi 
daân mieàn “gioù laøo caùt traéng” 
nhanh choùng giaûm ngheøo vaø 
ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi.

Bài và ảnh PHƯƠNG HIỀN

VÖÕNG BÖÔÙC
TREÂN TIEÁN TRÌNH 
PHAÙT TRIEÅN

Giữa năm 2014, 
tỉnh Quảng Bình 
long trọng tổ chức 
Lễ kỷ niệm 410 
năm thành lập
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động khắc phục nhanh, có hiệu quả 
các khó khăn trở ngại vốn có của 
một ngân hàng mới thành lập. Đồng 
thời, tổ chức được một hệ thống 
mạng lưới sâu rộng trên 2.758 Tổ tiết 
kiệm và vay vốn có chất lượng, 153 
Điểm giao dịch tại xã, 8 Điểm giao 
dịch tại trụ sở NHCSXH huyện, thành 
phố, thị xã và hình thành nhanh cơ 
sở vật chất, phương tiện làm việc cơ 
bản, đảm bảo phục vụ tốt việc cho 
vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 
đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, từ 2 chương trình 
tín dụng ban đầu, đến nay đang thực 
hiện 12 chương trình tín dụng. Các 
chương trình tín dụng đã được tổ 
chức thực hiện kịp thời và đúng chính 
sách, chế độ. NHCSXH tỉnh Quảng 
Bình đã bám sát vào nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

đặc biệt là các chương trình về giảm 
nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục 
đào tạo, các chương trình kế hoạch 
về chính sách xã hội của tỉnh để xây 
dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng 
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 
đối tượng chính sách khác để triển 
khai thực hiện tốt, đáp ứng vốn tín 
dụng kịp thời, đúng đối tượng, đảm 
bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt 
động, đạt mức tăng trưởng cao qua 
hàng năm. Những tháng đầu năm 
2014, doanh số cho vay đạt trên 291 
tỷ đồng, tăng 67 tỷ đồng (30%). Có 
thể nói, tốc độ tăng trưởng nguồn 
vốn bình quân hàng năm đạt gần 
30%. Các hộ vay đã cơ bản sử dụng 
vốn vay đúng mục đích và phát huy 
hiệu quả vốn vay. Chất lượng tín dụng 
ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn 
giảm dần từ 1,8% khi nhận bàn giao 

xuống còn 0,36%.
Với những nỗ lực 

đạt được, chi nhánh đã 
góp phần tích cực vào 
công cuộc giảm nghèo 
và đảm bảo an sinh xã 
hội, thực hiện tốt các 
chương trình chính 
sách xã hội trên địa bàn, 
cụ thể: vốn đầu tư của 
NHCSXH đã thu hút và 
tạo việc làm cho gần 
140 nghìn lao động; 
số hộ đã thoát ngưỡng 
đói nghèo 40 nghìn hộ; 
số hộ được cải thiện 
đời sống hơn 48 nghìn 
hộ; số hộ nghèo vay 
vốn chuyển biến nhận 
thức, cách thức làm ăn 
75 nghìn hộ; 68 nghìn 
HSSV vay vốn để học 
tập; 4,7 nghìn lao động 
thuộc gia đình chính 
sách được vay vốn đi 
xuất khẩu lao động; 
xây dựng hơn 60 nghìn 
công trình NS&VSMTNT, 

gần 5,2 nghìn căn nhà cho hộ 
nghèo... Vốn tín dụng chính sách đã 
về đến với tất cả các thôn, xóm, bản, 
làng trong toàn tỉnh, đồng hành 
cùng hàng vạn hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách, góp phần phát 
triển ngành nghề sản xuất, chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo 
việc làm cho hàng nghìn lao động, 
đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi và tình 
trạng bán lúa non, cầm cố ruộng đất, 
chặt phá rừng ở vùng núi, đời sống 
các hộ nghèo ngày càng được cải 
thiện, tự vươn lên khẳng định vị thế 
của mình trong xã hội. Đặc biệt vốn 
tín dụng NHCSXH đã góp phần đưa 
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ  9,1% năm 
2005 xuống còn 14,18% vào cuối  
năm 2013, góp phần quan trọng vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
trong thời gian qua, với những kết 
quả, thành tích trên, chi nhánh đã 
được tặng thưởng nhiều danh hiệu 
cao quý mà tỉnh, ngành, Chính phủ 
trao tặng. 

Phát huy truyền thống lịch sử của 
cha ông, cán bộ, viên chức và người 
lao động,  NHCSXH tỉnh Quảng Bình 
nguyện tiếp bước và phát huy hết 
nguồn lực, sức mạnh và trí tuệ của 
mình vì sự nghiệp phát triển chung 
của đất nước nói chung và của tỉnh 
Quảng Bình nói riêng. Với những 
kết quả đã đạt được, cùng sự quan 
tâm chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của 
NHCSXH, sự đồng hành quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền địa phương các cấp, sự phối 
kết hợp giúp đỡ có hiệu quả của các 
Sở, ban, ngành và các tổ chức hội, 
đoàn thể... trong thời gian tới, tập 
thể cán bộ, viên chức và người lao 
động tại NHCSXH tỉnh Quảng Bình 
tiếp tục đoàn kết, đồng tâm nhất 
trí, không ngừng nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới, xứng đáng là địa chỉ 
tin cậy của hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và các đối tượng chính sách khác, 
góp phần tích cực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội, thực hiện các mục 
tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Người dân ở các huyện miền 
núi tỉnh Quảng Bình đã phát 
huy tốt đồng vốn vay bằng 
cách trồng cây hồ tiêu cho 
hiệu quả kinh tế cao
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B
a Bể là một trong những huyện 

nghèo nhất cả nước hiện nay. 

Những hộ nghèo tại địa phương 

bên cạnh việc thiếu điều kiện về sản 

xuất còn thiếu vốn để làm ăn. Do đó, 

những năm qua, hiệu quả của nguồn 

vốn cho vay đối với hộ nghèo tại đây 

được đánh giá rất cao.

Điển hình như hộ chị Phương Thị 

Tơ, là một hộ nghèo của thôn Nà Tạ, 

xã Thượng Giáo, từ chỗ không có vốn 

để phát triển kinh tế, gia đình chị đã 

được vay 25 triệu đồng từ NHCSXH 

để đầu tư nuôi trâu vỗ béo. Cách thức 

chăn nuôi này dễ thực hiện trong khi 

cho hiệu quả kinh tế cao vì mỗi con 

trâu sau vỗ béo có giá trị từ 8 - 10 

triệu đồng trở lên. Chính vì vậy, rất 

nhiều hộ dân tại xã Thượng Giáo vay 

vốn hộ nghèo để đầu tư vốn vào nuôi 

trâu vỗ béo và mang lại thu nhập tốt, 

trong số đó đã có rất nhiều hộ đã 

thoát nghèo. 

Ông Nguyễn Tiến Thuần - Bí thư 

Đảng ủy kiêm Trưởng Ban giảm 

nghèo xã Bành Trạch cho biết, đối với 

một xã ít ruộng lại hay thiếu nước sản 

xuất như Bành Trạch thì vốn vay dành 

cho hộ nghèo là động lực cơ bản giúp 

giảm nghèo tại địa phương. Đến nay, 

tổng dư nợ các chương trình tín dụng 

ưu đãi trên địa bàn đạt hơn 9,4 tỷ 

đồng trong đó chương trình cho vay 

hộ nghèo chiếm hơn 6,3 tỷ đồng với 

hơn 292 hộ còn dư nợ. Qua tìm hiểu 

thực tế, vốn vay được sử dụng chủ yếu 

vào mục đích chăn nuôi. Riêng năm 

2013, toàn xã có 54 hộ đã thoát nghèo 

nhờ nguồn vốn ưu đãi. Năm 2014, có 

56 hộ tự tin đăng ký thoát nghèo khi 

đã vay vốn của chương trình. Đặc biệt, 

chính sách nâng mức cho vay tối đa 

đối với hộ nghèo lên 50 triệu đồng/

hộ được đánh giá rất cao. Ông Thuần 

nhấn mạnh: “Trong bối cảnh giá cả 

tăng cao như hiện nay thì mức cho 

vay này được người dân đón nhận rất 

hào hứng”.

Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh 

Bắc Kạn, đến năm 2013, chương trình 

Bài và ảnh TUẤN SƠN

Nhöõng naêm qua, nguoàn 
voán cho vay öu ñaõi ñoái 
vôùi hoä ngheøo ñaõ trôû thaønh 
moät ñieåm töïa quan troïng 
giuùp haøng nghìn hoä vay taïi 
tænh Baéc Kaïn thoaùt ngheøo 
beàn vöõng. Moùn vay nhoû, 
phuø hôïp vôùi khaû naêng chi 
traû nôï cuûa noâng hoä ñaõ 
mang laïi hieäu quaû lôùn. 
Hieän taïi, khi möùc vay ñaõ 
ñöôïc naâng leân thì chöông 
trình tín duïng naøy tieáp tuïc 
höùa heïn seõ laø ñoäng löïc 
giuùp coâng cuoäc giaûm ng-
heøo cuûa tænh Baéc Kaïn ñaït 
cao hôn nöõa. 

ÑIEÅM TÖÏA CHO NGÖÔØI DAÂN
Chị Phương Thị Tơ ở thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể sử dụng vốn vay nuôi trâu vỗ béo
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cho vay hộ nghèo đã đạt dư nợ hơn 508 tỷ đồng, 

tăng hơn 459 tỷ đồng so với năm 2003. Tính đến nay, 

dư nợ của chương trình giảm còn 447 tỷ đồng. Dư 

nợ giảm cũng có nghĩa nguồn vốn vay đã được sử 

dụng hiệu quả, các hộ vay thoát nghèo và đã hoàn 

trả vốn vay. Trong hơn 11 năm qua, vốn vay của 

chương trình đã giúp cho 22.247 hộ thoát nghèo 

góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của Bắc Kạn giảm 

xuống còn 18,55% đến hết năm 2013. Vốn vay của 

chương trình cho vay đối với hộ nghèo không đơn 

thuần chỉ là một món tiền vay mà còn là một dịp 

“tập dượt” đối với khả năng tính toán, sản xuất kinh 

doanh của chính hộ vay.

Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH tỉnh Bắc Kạn 

Hà Sỹ Côn, cho biết, hiệu quả của vốn vay cũng 

như nhu cầu về nâng mức cho vay tối đa đối với 

hộ nghèo đã được người dân phản ánh từ lâu. Đến 

nay, khi mức cho vay của chương trình được nâng 

lên tối đa 50 triệu đồng, đã được người dân đón 

nhận. Nguồn vốn của đơn vị sẽ đáp ứng đủ nhu cầu 

của người dân.

Ngay sau khi quyết định về nâng mức cho vay 

tối đa có hiệu lực, NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã tham 

mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh triển 

khai các văn bản chỉ đạo thực hiện tới cấp cơ sở. 

Trọng tâm là chỉ đạo các cấp tiến hành bình xét hộ 

nghèo công khai, dân chủ, minh bạch và chính xác. 

Trên cơ sở bình xét và căn cứ vào nhu cầu, phương 

án, khả năng sử dụng vốn và trả nợ của từng hộ 

dân sẽ tiến hành cho vay ở mức phù hợp. Kể cả 

những trường hợp không thuộc diện hộ nghèo 

nhưng gặp khó khăn đột xuất rơi vào mức nghèo 

thì cũng được xem xét bổ sung vào đối tượng được 

vay vốn của chương trình. 

Cho đến nay, thông qua các tổ chức hội, đoàn 

thể, NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã thành lập được 1.638 

Tổ tiết kiệm và vay vốn đến hầu hết các thôn, bản. 

Tổng dư nợ cho vay thông qua các tổ chức này 

chiếm gần 99% tổng dư nợ của toàn hệ thống 

trong đó, dẫn đầu về dư nợ luôn là chương trình 

cho vay hộ nghèo.

Có thể nói, với đại đa số đồng bào là dân tộc 

thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao thì việc nâng 

mức cho vay tối đa sẽ tạo cơ hội cho họ đầu tư 

để có việc làm, phù hợp với điều kiện của từng 

gia đình và thu nhập ổn định. Đồng thời, thông 

qua nguồn vốn vay ưu đãi cũng là để đảm bảo 

bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho người dân 

trên địa bàn. Về phía tỉnh Bắc Kạn luôn xác định 

rõ nguồn vốn của ngân hàng là động lực cơ bản 

giúp người dân thoát nghèo bền vững. Vì vậy, đã 

chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nỗ lực thực hiện 

tốt công tác ủy thác.

Töø soá voán nhoû ban ñaàu, nhôø bieát tính 
toaùn laøm aên vaø chi tieâu tieát kieäm, nhieàu 
hoä ñoàng baøo S’Tieâng ngheøo ôû xaõ Thuaän 
Lôïi, huyeän Ñoàng Phuù (Bình Phöôùc) ñaõ 
vöôn leân laøm giaøu.

V n nh
v n bi t cách 
làm giàu

Bài và nh TH NG NH T

T
heo chân chị Đinh Thị Sao - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 

Thuận Lợi vào ấp Thuận Tiến,  nơi có nhiều hộ đồng 

bào dân tộc S’Tiêng sinh sống, chúng tôi không 

khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến sự đổi thay 

mạnh mẽ trên vùng đất này. Những căn nhà xây khang 

trang và lộng lẫy đã thay thế các túp lều tranh xiêu vẹo của 

hơn chục năm về trước.

Như bao cặp vợ chồng trẻ khác nơi đây, lúc mới ra ở 

riêng, anh Điểu Trinh và chị Thị Lan rất nghèo. Không nghề 

nghiệp, cha mẹ cả hai bên đều không có đất chia cho nên 

hàng ngày vợ chồng anh chị vừa phải làm thuê kiếm sống, 

vừa tranh thủ phát miếng rẫy để có đất trồng trọt. Anh 

Trinh kể: Thời đó, máy móc cơ giới chưa phổ biến, nông dân 

chủ yếu dựa vào sức người nên hai vợ chồng dù cố gắng 

chỉ phát được 1ha đất trồng điều. Hồi đó, giá điều còn thấp 

nên thu nhập hàng năm chẳng thấm vào đâu. Năm 2007, 

tai họa lại ập xuống gia đình anh khi căn nhà tranh đang ở 

bị gió lốc cuốn sập, rẫy điều cũng gãy đổ hoàn toàn. Lúc 

này, vợ chồng anh chị vừa lo làm lại nhà, vừa phải tính cách 

làm ăn mới. Biết hoàn cảnh của gia đình chị Lan, Hội Phụ 

nữ xã tín chấp với NHCSXH tạo điều kiện cho anh chị vay 6 

triệu đồng. Với số vốn ít ỏi đó, vợ chồng anh chị đã dùng để 

cày đất, mua cây giống trồng mì trên diện tích rẫy điều bị 

gãy đổ hư hại. Nhờ cây mì trúng mùa lại được giá nên mỗi 

vụ anh chị lại để dành được 5 - 7 triệu đồng. Khi số tiền tích 

cóp kha khá, anh Trinh mua một chiếc máy cày nhỏ vừa đi 

cày đất, chở nông sản thuê cho người dân trong vùng. Làm...

(Xem tiếp trang 114)
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Thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách

Ông Đặng Văn Hạnh - Giám đốc NHCSXH 

TX. Sơn Tây (Hà Nội) tâm sự, chỉ với vài chục 

triệu đồng và sự chăm chỉ làm ăn, nhiều hộ 

nghèo đã có “của ăn, của để”, thậm chí có 

những trường hợp không có khả năng lao 

động nhưng vốn ưu đãi đã giúp họ có thể 

kiếm tiền. “Khoản tiền nhỏ nhưng ý nghĩa 

lớn, đây là món quà giá trị, là niềm vui đối với 

những cán bộ NHCSXH”.

Trường hợp anh Nguyễn Thành Ninh ở 

thôn Kỳ Sơn, xã Xuân Sơn là một minh chứng 

cụ thể cho câu chuyện trên của ông Giám 

đốc tuổi đời còn rất trẻ nhưng đầy tâm huyết. 

V n vay u ãi
v  nông thôn TX. S n Tây
Bài và ảnh ĐỖ HUYỀN

Anh Nguyễn Thành Ninh đang chăm sóc 2 con bê của gia đình

Thöïc teá tieáp xuùc vôùi baø con môùi thaáy nguoàn 
voán öu ñaõi thöïc söï mang laïi cuoäc soáng aám no 
cho nhieàu gia ñình noâng thoân vaø ñang goùp phaàn 
mang laïi dieän maïo môùi cho laøng queâ.
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Mới ngoài 20 tuổi còn đang trong 

độ tuổi “tay làm hàm nhai” nhưng 

anh Nguyễn Thành Ninh đã mắc căn 

bệnh u xương hiểm nghèo. Không 

còn khả năng lao động, anh bất lực 

thương người vợ trẻ tần tảo sớm hôm 

đi bán con cá, con tôm ngoài chợ để 

nuôi chồng bệnh tật và con nhỏ.

“Tưởng như không còn hy vọng 

cho tương lai vì tôi biết sẽ không bao 

giờ được cầm đồng tiền do chính 

mình làm ra. Như có một phép màu, 

tôi đã được biết đến nguồn vốn ưu 

đãi từ NHCSXH. Cầm trên tay 25 triệu 

đồng tôi mừng rơi nước mắt, vay 

thêm của người thân dăm triệu nữa 

vợ chồng tôi đã mua được 2 con bê, 

dự định 2 năm nữa chúng sẽ sinh 

cho tôi những con bê con và cứ thế, 

chúng sẽ sinh sản thêm nhiều con 

bê nữa, vợ chồng tôi sẽ có thêm tiền 

và sẽ tích cóp để xây nhà mới. Thế 

là cuộc đời tôi lại có ý nghĩa, có hy 

vọng”, anh Ninh cảm động nói.

Theo bà Dương Thị Hằng - Phó 

Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội, 

đây là chương trình mang tính xã hội 

và nhân văn cao bởi đối tượng thụ 

hưởng chính là người nông dân đang 

trong điều kiện khó khăn. Ngoài việc 

đưa vốn đến với nông dân, chúng 

tôi xác định phải làm sao để nguồn 

vốn này được sử dụng hiệu quả, để 

vốn nâng cao đời sống, nâng cao thu 

nhập, giúp người dân thoát nghèo 

bền vững và đặc biệt, từ tiếp cận 

với nguồn vốn, chúng tôi cũng giúp 

người nông dân tiếp cận được với 

kiến thức khoa học, cách làm kinh tế 

hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Hải Ba - Giám 

đốc NHCSXH huyện Ba Vì khẳng 

định: “Hoạt động tín dụng chính 

sách đã góp phần hạn chế được 

khá nhiều tiêu cực ngoài xã hội 

như nạn cho vay nặng lãi, hạn chế 

được lao động di cư từ nơi này đến 

nơi khác. Như thế, nguồn vốn tín 

dụng chính sách này góp phần tích 

cực tạo ra công ăn việc làm tại chỗ, 

góp phần đảm bảo an sinh xã hội 

và đặc biệt, càng ngày càng hạn 

chế và gần như không có chuyện 

vì kinh tế khó khăn mà nảy sinh 

những mâu trong gia đình.

Nông dân vẫn “khát” vốn

“Người nghèo muốn vươn lên 

thoát nghèo rất cần sự hỗ trợ của 

Nhà nước, và đặc biệt là vốn ưu đãi 

từ ngân hàng. Mới đây tôi được nghe 

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 

thông báo NHCSXH đã nâng mức cho 

vay chương trình hộ nghèo, hộ cận 

nghèo từ 30 triệu đồng lên 50 triệu 

đồng. Đây thực sự là tin vui không chỉ 

của gia đình tôi mà còn của tất cả hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trong cả nước. 

Với mức vay mới, chúng tôi sẽ có 

được nguồn vốn nhiều hơn, đầu tư 

hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh”, 

anh Phạm Văn Tình, một nông dân 

đang dần thoát nghèo tại xã Đông 

Sơn, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã 

chia sẻ như vậy.

Nguyện vọng của anh Phạm Văn 

Tình cũng là nguyện vọng của nhiều 

nông dân khát khao làm giàu khác. 

Chị Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội 

Phụ nữ xã Đông Sơn, huyện Yên Thế 

(Bắc Giang) cũng chia sẻ: Trong làng 

giờ chỉ còn chủ yếu là phụ nữ và người 

già, trẻ em, còn thanh niên trai tráng 

hiện đã đi làm ăn xa để kiếm tiền vì 

nơi đây chỉ thuần làm nông nghiệp. 

Có được vốn ưu đãi để bà con làm ăn 

phát triển kinh tế hộ gia đình là rất 

quý và thiết thực. “Tuy nhiên, nguyện 

vọng của nhiều chị em phụ nữ là 

được vay số tiền cao hơn nữa để phát 

triển kinh tế. Biết đâu đấy, với nguồn 

vốn vay ưu đãi như thế có thể khiến 

những người đang đi làm ăn xa quay 

trở lại làm giàu cho quê hương”, chị 

Hạnh tâm sự. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết 

3 năm Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 

lưu ý cần phải tập trung làm tốt 

hơn nữa chương trình giảm nghèo. 

Trong những năm qua bình quân 

mỗi năm giảm 2% hộ nghèo nhưng 

do xuất phát thấp nên bình quân 

cả nước vẫn còn 12% hộ nghèo, 

vẫn còn cao. Nhất là năm 2015 khi 

chúng ta điều chỉnh chuẩn nghèo 

thì tỷ lệ hộ nghèo chắc sẽ phải lên 

đến 20%. Do vậy, phải hỗ trợ nông 

dân vốn để phát triển sản xuất bằng 

cho vay ưu đãi, giảm lãi suất; Chính 

phủ sẽ tăng thêm nguồn vốn cho 

NHCSXH để cho vay hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và các đối tượng chính 

sách khác; các địa phương cần có 

Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ vay vốn...

Nhìn lại kết quả hơn 11 năm hoạt 

động, nguồn vốn tín dụng ưu đãi do 

NHCSXH đầu tư cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và các đối tượng chính 

sách đã mạng lại hiệu quả thiết thực, 

góp phần đáng kể vào việc xây dựng 

nông thôn mới trên toàn quốc. Hơn 

11 năm qua, đã có trên 24,5 triệu lượt 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 

tượng chính sách được vay vốn từ 

NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách 

đã góp phần giúp trên 3,2 triệu hộ 

vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo 

việc làm cho trên 10 triệu lao động, 

trong đó trên 102 nghìn lao động đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 

xây dựng trên 5.766 nghìn công trình 

cung cấp nước sạch, công trình nhà 

tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn... góp 

phần tích cực trong việc thực hiện 

mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 

bền vững, bảo đảm an sinh xã hội 

và xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ 

nghèo giai đoạn 2001 - 2005 giảm từ 

17% xuống 7%; thời kỳ 2005 - 2010 

giảm từ 22% xuống 9,45% và trong 

thời kỳ 2011 - 2013 giảm từ 14,2% 

xuống còn khoảng dưới 8%.
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D i s  “b o tr ” c a anh trai, t  lúc ch  có 1 con bò,
nay ch  Lâm ã có 2 con bò nái, 1 bê con

Laø moät trong nhöõng chöông trình chuû ñaïo cuûa hoaït ñoäng giaûm 
ngheøo quoác gia, nhöõng naêm qua nguoàn voán tín duïng chính saùch cho 
vay hoä ngheøo ñaõ phaùt huy hieäu quaû, goùp phaàn tích cöïc vaøo coâng cuoäc 
giaûm ngheøo noùi rieâng vaø thöïc hieän caùc chính saùch an sinh xaõ hoäi 
noùi chung. Ñaûng, Nhaø nöôùc luoân ñaëc bieät öu tieân cho coâng taùc giaûm 
ngheøo khi lieân tuïc ban haønh nhöõng chính saùch öu ñaõi, hoã trôï cho caùc 
ñoái töôïng hoä ngheøo, vuøng khoù khaên. Cuøng vôùi vieäc môû roäng ñoái töôïng 
ñöôïc höôûng lôïi, caùc chöông trình tín duïng öu ñaõi cuõng thöôøng xuyeân 
ñieàu chænh theo chieàu höôùng taêng haïn möùc cho vay nhaèm taïo ñieàu 
kieän thuaän lôïi hôn cho ngöôøi vay voán. 

Thêm c  h i
gi m nghèo b n v ng

Bài và ảnh KIM THƯ
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“Đòn bẩy” để hộ nghèo vươn lên

Là tỉnh miền núi, Phú Thọ được 

hưởng gần như trọn vẹn các chương 

trình tín dụng ưu đãi phục vụ công 

tác giảm nghèo của NHCSXH. Trong 

số 10 chương trình tín dụng đang 

thực hiện của NHCSXH tỉnh Phú Thọ, 

có tới 7 chương trình liên quan đến 

hoạt động giảm nghèo thuộc mọi 

đối tượng với số dư chiếm khoảng 

trên 90% tổng dư nợ tín dụng chính 

sách của toàn địa bàn. Với phương 

thức đầu tư cho vay trực tiếp tới hộ 

dân, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã 

phục vụ hiệu quả cho các chương 

trình kinh tế trọng điểm của mỗi địa 

phương, phục vụ phát triển kinh tế 

nông nghiệp nông thôn, tập trung 

vào các đối tượng giống cây trồng vật 

nuôi, vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, 

thức ăn gia súc gia cầm, nuôi trồng 

thủy sản và phát triển các ngành 

nghề tiểu thủ công nghiệp. 

Với chương trình cho vay hộ gia 

đình sản xuất, kinh doanh vùng khó 

khăn, nguồn vốn còn được đầu tư 

theo các dự án tiểu vùng của ngành 

nông, lâm nghiệp tập trung vào các 

mũi nhọn chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

nuôi trồng thủy sản và trồng các cây 

lâm nghiệp đặc sản có giá trị kinh tế 

cao. Như vậy không chỉ đạt hiệu quả 

về kinh tế, thông qua nguồn vốn tín 

dụng ưu đãi đầu tư cho các chương 

trình giảm nghèo đã tác động làm 

thay đổi nhận thức của hộ dân 

nghèo, giúp họ không còn tư tưởng 

trông chờ vào nguồn viện trợ của 

Chính phủ mà đã biết tự vận động 

để thoát nghèo và từng bước vươn 

lên làm giàu. Trong số những chương 

trình tín dụng chính sách đang thực 

hiện, chương trình tín dụng hộ 

nghèo đã phát huy hiệu quả rất tích 

cực và đóng vai trò chủ chốt trong 

công cuộc giảm nghèo chung. Thực 

hiện Quyết định của HĐQT NHCSXH 

quy định nâng mức cho vay tối đa đối 

với hộ nghèo từ 30 triệu đồng lên 50 

triệu đồng nhằm đáp ứng nhu cầu 

vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh 

đã góp phần đẩy mạnh thực hiện 

chính sách an sinh xã hội và cũng 

tạo thêm cơ hội để giảm nghèo bền 

vững, sẽ không chỉ là cơ hội cho các 

hộ dân khó khăn thoát cảnh nghèo 

đói mà còn mở ra cho họ con đường 

phát triển làm giàu.

Một trong những địa bàn khá 

phát triển của huyện Tam Nông, 

nhưng lãnh đạo xã Thượng Nông 

cũng không thể phủ nhận công tác 

giảm nghèo vẫn luôn là một nhiệm 

vụ nan giải của xã đồng bằng có 

nhiều điều kiện ưu đãi này. Tuy 

nhiên, sự hỗ trợ của nguồn vốn tín 

dụng hộ nghèo đã giúp Thượng 

Nông nhiều năm qua duy trì tỷ lệ hộ 

nghèo dưới mức 5%. Ông Vũ Xuân 

Tám - Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó 

Trưởng ban giảm nghèo xã cho 

biết: “Vốn tín dụng hộ nghèo có vai 

trò đặc biệt quan trọng trong hoạt 

động giảm nghèo của địa phương. 

Nguồn vốn này đặc biệt phù hợp 

với hộ nghèo thiếu vốn hoặc 

những hộ gặp khó khăn đột xuất. 

Cũng thông qua công tác vay vốn, 

những hộ dân nghèo được tiếp cận 

với thông tin KHKT, được hướng 

dẫn sử dụng vốn và giúp họ tự tin 

hơn trong hòa nhập cộng đồng”. 

Được biết xã Thượng Nông hiện có 

80 hộ còn vay vốn hộ nghèo với số 

dư cho vay trên 1,4 tỷ đồng và 16 

hộ vay vốn cận nghèo với tổng số 

tiền 455 triệu đồng. Trong số 80 hộ 

còn dư nợ tín dụng hộ nghèo ở xã 

Thượng Nông thì có tới 28 hộ được 

vay mức tối đa là 30 triệu đồng, 

chiếm 35% số hộ đang dư nợ.

Điển hình như hộ chị Nguyễn 

Thị Đào ở tổ 5B, là một trong 28 hộ 

may mắn được vay mức vốn tối đa 

trong xã. Nói may mắn vì không 

phải ai cũng được đáp ứng đủ theo 

nhu cầu như chị bởi việc quyết định 

mức vay ở Thượng Nông không chỉ 

dựa vào nhu cầu xin vay của các 

hộ dân mà được bình xét trên cơ 

sở đánh giá khả năng sử dụng vốn 

thực tế của mỗi hộ. Chị Đào đã đầu 

tư 20 triệu đồng trong tổng số tiền 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Phú Thọ vui mừng khi nhận được tối đa nguồn vốn vay
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30 triệu đồng được vay để mua một 

con bò sắp đến tháng đẻ. Sau 2 năm, 

từ một con bò đầu tiên đến nay chị 

Đào đã có 2 con bò cái, trong đó có 

một con cũng sắp sinh và một chú bê 

2 tháng tuổi. Như vậy chỉ tính riêng 

giá trị đàn bò của chị Đào giờ đã lên 

tới trên 70 triệu đồng - một mức lợi 

nhuận rất cao so với vốn đầu tư ban 

đầu. Không bằng lòng với hiệu quả 

đầu tư vốn đạt được, khi biết có quy 

định mới về việc nâng mức vốn vay 

lên 50 triệu đồng, chị Đào lại đề nghị 

Ban giảm nghèo xã xét cho mình vay 

thêm để nuôi lợn rừng thả vườn. Có 

thể chị Đào sẽ là một trong những 

người đầu tiên được nâng mức vay ở 

Thượng Nông bởi gia đình chị hội tụ 

đủ các điều kiện: Có sức lao động, sử 

dụng vốn hiệu quả và có phương án 

đầu tư khả thi.

Cũng được vay tới 30 triệu đồng 

nhưng chị Lê Thị Lâm ở khu 3 lại 

không có được nhiều điều kiện khả 

thi như hộ chị Đào khi chỉ có hai 

mẹ con sống dựa vào nhau, mà 

bản thân chị lại là người phụ nữ sức 

khỏe yếu. Điều kiện để Ban giảm 

xã Thượng Nông quyết định cho 

người mẹ đơn thân ấy vay mức vốn 

cao nhất là vì chị được bảo lãnh bởi 

người anh trai chăm chỉ, biết tính 

toán và đặc biệt là hết mực thương 

yêu, chăm lo cho người em gái chịu 

nhiều thiệt thòi. Ông Lê Văn Bộ - 

anh trai chị Lâm, đã tính toán bỏ ra 

27 triệu đồng mua một cặp bò mẹ 

con cho em gái chăm, số tiền còn lại 

ông đầu tư thêm vào thức ăn tinh 

cho bò. Sau chưa đầy một năm ông 

đã giúp em gái có được 2 con bò nái 

cộng thêm một chú bê con nữa. Dù 

chậm chạp nhưng chị Lâm cũng biết 

đầu tư nuôi bò thời điểm này là hình 

thức hiệu quả nhất giúp mẹ con chị 

thoát cảnh bần hàn. Chị vẫn mong 

muốn được vay thêm vốn vay ưu 

đãi của nguồn vốn giảm nghèo để 

đầu tư “mở rộng” đàn bò của mình. 

Còn với ông Bộ, chủ trương nâng 

mức vay vốn là điều kiện thuận lợi 

nhất để ông hiện thực hóa ước mơ 

có một ngôi nhà nhỏ của người em 

gái. Sau khi ngôi nhà cũ bị đổ, chị 

Lâm vẫn phải ở cùng gia đình người 

anh trai đã gần chục năm nay. Xã 

đã nhiều lần gợi ý đưa chị vào diện 

hỗ trợ để xóa nhà tạm nhưng ông 

Bộ vẫn xin phép từ chối. Ông bảo: 

“Nếu làm nhà chỉ với vài chục triệu 

thì em gái tôi sẽ suốt đời cũng chỉ 

ở trong “nhà tạm” mà thôi. Vì thế 

anh em tôi phải cố gắng thêm một 

thời gian nữa, khi đủ điều kiện tôi sẽ 

xin đề xuất chính quyền và bà con 

hỗ trợ để làm một ngôi nhà kiên cố 

cho hai mẹ con cô ấy. Rồi còn phải 

tạo dựng một công việc ổn định để 

giúp cô ấy nuôi con nữa”. Thấu hiểu 

hoàn cảnh của anh em ông Bộ, nên 

Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như 

Ban giảm nghèo xã Thượng Nông 

rất chia sẻ và ủng hộ hai anh em. 

Ông Lê Đình Quang - Hội Nông 

dân, đơn vị ủy thác vốn vay của 

NHCSXH huyện Tam Nông tại xã 

Thượng Nông cho biết: Nếu thực 

hiện nâng mức vay vốn thì anh em 

ông Bộ sẽ là người đầu tiên được 

ưu tiên bởi sẽ không có nhiều đối 

tượng đủ điều kiện được sử dụng 

nguồn vốn tối đa như anh em ông. 

Được biết ông Bộ là một người rất 

chăm chỉ và khá giỏi trong tính 

toán làm ăn. Còn chị Lâm tuy hơi 

chậm chạp nhưng lại có đức tính 

chăm chỉ, cần cù. Được sự trợ giúp 

của anh trai, chị chắc chắn sẽ sử 

dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi 

được vay - một điều kiện không 

phải hộ nghèo nào cũng đáp ứng 

được.

Để đồng vốn ưu đãi phát huy 

hiệu quả hơn 

Không thể phủ nhận việc nâng 

hạn mức vay vốn tín dụng hộ nghèo, 

hộ cận nghèo sẽ tạo điều kiện thuận 

lợi cho các hộ vay vốn. Tuy nhiên, với 

hạn mức tối đa lên tới 50 triệu đồng 

thì không phải hộ nghèo nào cũng 

đủ năng lực sử dụng số vốn này. 

Trưởng Ban giảm nghèo một số xã 

như: Tề Lễ, Quang Húc, Thanh Uyên, 

Hiền Quan ở huyện Tam Nông thẳng 

thắn bày tỏ: Việc nâng mức vay cho 

hộ nghèo là việc làm cần thiết, tạo 

động lực để các địa phương giảm 

nghèo bền vững. 

Tuy nhiên, việc nâng mức vay 

không thể làm ồ ạt mà cần phải được 

cân nhắc rất kỹ, bởi với nhiều hộ 

nghèo trình độ, năng lực sản xuất đều 

hạn chế nên dù có vốn cũng không 

thể nâng mức vay cho họ được. 

Nguồn vốn này chỉ thực sự có ích cho 

các hộ nghèo thiếu vốn nhưng phải 

đủ năng lực sản xuất. 

Với mức dư nợ đạt hơn 57,5 tỷ 

đồng của 3.111 hộ dân vay vốn, 

hiện mức bình quân dư nợ của 

huyện Tam Nông mới đạt mức 

18,48 triệu đồng/hộ. Trong số 3.111 

hộ đang dư nợ cũng mới chỉ có 496 

hộ được vay mức tối đa (mức cũ) là 

30 triệu đồng, bằng khoảng 16% 

tổng số hộ. Mức bình quân dư nợ hộ 

nghèo của toàn tỉnh Phú Thọ hiện 

cũng mới đạt 18 triệu đồng/hộ cho 

thấy hầu hết các địa phương đều 

rất thận trọng khi giải quyết cho 

hộ nghèo vay vốn, bởi đây là đối 

tượng hạn chế về trình độ, ít quan 

tâm đến áp dụng KHKT nên khi có 

biến cố xảy ra họ cũng là đối tượng 

bị ảnh hưởng nhiều nhất. Như vậy 

việc nâng mức vay tối đa cho nguồn 

vốn tín dụng hộ nghèo vừa là cơ hội 

nhưng cũng là áp lực không nhỏ để 

các địa phương nỗ lực trong việc 

đảm bảo nguồn vốn được sử dụng 

hiệu quả và an toàn.
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Bám dân như ngư dân bám biển

Vượt qua hơn 120km đườ ng nú i quanh co và  ngọ n 

đè o Chuố i cheo leo củ a Quố c lộ  27 nố i vớ i tỉ nh Đắ k 

Lắ k, sau gầ n 3 giờ  đồ ng hồ  chú ng tôi mớ i đế n đượ c 

huyệ n nghè o Đam Rông củ a tỉ nh Lâm Đồ ng. Đam 

Rông là  huyệ n mớ i thà nh lậ p đến nay vừa trò n 10 

năm. Cơ sở  hạ  tầ ng vì  thế  cũ ng không í t khó  khăn. 

Con đườ ng dẫ n và o trụ sở  NHCSXH huyện Đam Rông 

chưa kị p cá n trả i nhự a, đấ t đá  cò n lổ n nhổ n mặ t 

đườ ng. “Nhữ ng cá n bộ , nhân viên công tá c ở  đây từ  

cá c huyệ n khá c lên công tá c nên xa gia đì nh, thỉnh 

Huyeän mieàn nuùi Ñam Roâng laø 1 trong 
64 huyeän ngheøo nhaát nöôùc. Baèng nghieäp 
vuï vaø ñoàng voán cuûa mình, NHCSXH nôi 
ñaây ñaõ vaøo cuoäc, goùp phaàn cuøng heä thoáng 
chính trò ñaåy luøi caùi ngheøo ôû nôi xa xoâi 
nhaát cuûa tænh Laâm Ñoàng.

Bài và ảnh KHUYNH DIỆP

T p trung v n
ph c v  gi m nghèo

Niềm vui của nông dân khi được mùa
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thoảng mớ i tranh thủ  về  gặ p ngườ i 

thân”, ông Trương Việt Chương - 

Phó Giám đốc NHCSXH huyện Đam 

Rông thông tin. Thế  nhưng, trên á nh 

mắ t từ ng ngườ i chú ng tôi khó  phá t 

hiệ n ra né t ưu tư vì  phả i số ng ở  nơi 

cò n nghè o và  khó  khăn. Ngượ c lạ i, 

ai cũ ng nở  nụ  cườ i rấ t tươi và  chân 

tì nh vớ i khá ch. “Quen rồ i anh ạ! Mì nh 

khó  khăn cũ ng chỉ   là  tạ m xa vợ  con, 

gia đì nh, cò n so vớ i cô bá c đồ ng bà o 

cá c dân tộ c ở  Đam Rông khó  khăn 

củ a mì nh có  thấ m thá p và o đâu!”. 

Nguyễ n Anh Tuấ n, cá n bộ  tí n dụ ng 

kiêm lá i xe ngườ i đưa tôi đế n xã  Đạ  

Rsal khẳ ng đị nh.

Năm 2000, sau 2 năm hoà n thà nh 

nghĩ a vụ  quân sự , chà ng thanh niên 

xứ  Quả ng Nguyễ n Anh Tuấ n thi đậ u 

Khoa Quả n trị  kinh doanh - Đạ i họ c Đà  

Nẵ ng. Năm 2005 tố t nghiệ p ra trườ ng 

Tuấ n xin và o công tá c tạ i NHCSXH 

tỉnh Lâm Đồ ng rồ i đượ c phân công 

lên huyệ n nghè o giá p vớ i tỉ nh Đắ k 

Lắ k. Vớ i bả n lĩ nh ngườ i lí nh cộ ng vớ i 

nhiệ t huyế t củ a tuổ i trẻ , Tuấ n xung 

phong lên huyệ n Đam Rông giá p 

vớ i tỉ nh Đắ k Lắ k vừ a thà nh lậ p (năm 

2004). Từ  năm 2005 - 2009 Nguyễ n 

Anh Tuấ n đượ c phân công phụ  trá ch 

tí n dụ ng xã  Đạ  Rsal là  1 trong 8 xã  

nghè o nhấ t củ a huyệ n nghè o Đam 

Rông cá ch huyệ n lỵ  20km. Vừ a lá i xe 

đưa tôi xuố ng đị a bà n, Tuấ n tranh 

thủ  thông tin đờ i số ng, phong tụ c 

tậ p quá n củ a từ ng dân tộ c lưu trú  ở  

Đạ  Rsal. Anh giả i thí ch: “Theo tiế ng 

dân tộ c Đam có  nghĩ a: đự c; Rông có  

nghĩ a là : nuôi (nuôi đự c). Thế  là  đà n 

ông mì nh đượ c nuôi, nghe!”, Tuấ n 

ví  von. Đế n xã  Đạ  Rsal, Nguyễ n Anh 

Tuấ n vào Văn phò ng UBND xã cù ng 

chú ng tôi là m việ c chừ ng 20 phú t 

vớ i Phó Chủ tịch UBND xã  Phù ng 

Văn Thế  và  Chủ tịch Hội Nông dân 

Nguyễ n Văn Thân rồ i xuố ng ngay cá c 

Tổ  tiết kiệm và vay vốn do tổ chức 

các hội, đoàn thể quả n lý . Tuấ n đọ c 

vanh vá ch tên từ  Tổ  trưở ng đế n số  

thà nh viên họ  quả n lý, hoà n cả nh 

cụ  thể  củ a từ ng đố i tượ ng vay vố n 

thự c hiệ n chương trì nh gì , hộ  nà o sử  

dụ ng đồ ng vố n NHCSXH có  hiệ u quả  

nhấ t, hộ  nà o mới xóa nghè o xong... 

Sau mấ y giờ  đồ ng hồ  khả o sá t những 

hộ  nghè o tiêu biể u sử  dụ ng vố n vay 

NHCSXH, Tuấ n thông tin, đế n năm 

2014, xã  Đạ  Rsal có  23 Tổ  tiết kiệm và 

vay vốn, đế n thá ng 6/2014 dư nợ  tí n 

dụ ng củ a 1.586 hộ  vay thự c hiệ n 10 

chương trì nh đạ t 29,727 tỷ  đồ ng. Nợ  

quá  hạ n và o loạ i thấ p nhấ t so vớ i cá c 

xã  khác. “Là m cá n bộ  tí n dụ ng giố ng 

như là m cá n bộ  dân vậ n, nế u không 

gầ n dân thì  khó  thông cả m nỗ i khá t 

vố n củ a họ , phả i cù ng Tổ  trưở ng Tổ  

tiết kiệm và vay vốn thườ ng xuyên 

độ ng viên họ  sả n xuấ t cây, con nà o 

có  hiệ u quả , gặ p rủ i ro phả i có  hướ ng 

xử  lý  kị p thờ i. Tó m lạ i, phả i bá m dân 

như ngư dân bá m biể n ngoà i Hoà ng 

Sa vậ y!, Tuấ n quả  quyế t.

Không lo thiếu vốn hỗ trợ  

huyện nghèo

Ông Bạ ch Văn Trườ ng - Giám đốc 

NHCSXH huyệ n Đam Rông khẳ ng 

đị nh: “Mặ c dù  nhữ ng thá ng đầ u năm 

2014 kinh tế  cả  nướ c gặ p nhiề u khó  

nhăn, nhưng vớ i mụ c tiêu giả m nghè o 

nhanh và  bề n vữ ng tạ i huyệ n nghè o 

Đam Rông, cá c Chương trì nh tí n dụ ng 

chí nh sá ch mà  chú ng tôi đang thự c 

hiệ n cù ng vớ i cá c chương trì nh hỗ  trợ  

khá c củ a huyệ n, tỉ nh, Trung ương hợ p 

thà nh sứ c mạ nh tổ ng hợ p, tạ o đà  cho 

công tá c giả m nghè o nhanh và  bề n 

vữ ng ở  Đam Rông”.

Để  đạ t mụ c tiêu giả m nghè o 

nhanh và  bề n vữ ng đố i vớ i huyệ n 

nghè o như Nghị  quyế t 30a/NQ-CP 

củ a Chí nh phủ ; Quyết định 20/QĐ-

UBND tỉ nh Lâm Đồ ng và  sự  chỉ  đạ o 

triệ t để  củ a Ban lãnh đạo NHCSXH 

tỉnh Lâm Đồ ng, NHCSXH huyện 

Đam Rông và o cuộ c thông qua kênh 

vố n NHCSXH để  triể n khai nhanh 

và  có  hiệ u quả  cá c Chương trì nh tí n 

dụ ng chí nh sá ch trên đị a bà n hoạ t 

độ ng. Trướ c hế t, Ban đạ i diệ n HĐQT 

NHCSXH huyệ n phân công từ ng 

thà nh viên phụ  trá ch đị a bà n mộ t 

cá ch toà n diệ n ở  8 xã  nghè o. Đồ ng 

thờ i, Ban đạ i diệ n cò n tham mưu cho 

UBND huyệ n triể n khai Chương trì nh 

cho vay hộ  cậ n nghè o; tham mưu 

cho UBND huyệ n thà nh lậ p đoà n 

kiể m tra liên ngà nh việ c thự c hiệ n 

Chương trì nh tín dụng HSSV; chỉ  đạ o 

ngân hàng và  cá c tổ chức hộ i, đoàn 

thể nhậ n uỷ  thá c kiể m tra cụ  thể , lậ p 

hồ  sơ xử  lý  nhữ ng đố i tượ ng vay vố n 

gặ p rủ i ro trong sản xuất, kinh doanh; 

đôn đố c thu hồ i nợ  quá  hạ n... Đố i vớ i 

hoạ t độ ng tí n dụ ng, mặ c dù  nguồ n 

nhân lự c củ a NHCSXH huyệ n chỉ  có  

11 nhân sự , trong đó  6/11 ngườ i gia 

đì nh ở  xa trụ sở, đị a bà n hoạ t độ ng 

rấ t rộ ng, giao thông cò n nhiề u khó  

khăn, phương tiệ n đi lạ i chủ  yế u sử  

dụ ng xe gắ n má y cá  nhân. Ngay cả  

việ c giả i ngân vố n cho đố i tượ ng vay 

cũ ng phả i sử  dụ ng chiế c ô tô cũ  kỹ  

“bá n không ai mua”. Khó  khăn là  vậ y, 

nhưng 100% cá n bộ , nhân viên củ a 

NHCSXH huyện Đam Rông không 

kêu ca, phà n nà n, luôn mang niề m vui 

đế n vớ i ngườ i nghè o. “Ở  Đam Rông, 

chú ng em đi là m cá n bộ  tí n dụ ng có  

khá c chi cá c cô gá i ngân hàng ở  miề n 

Bắ c cá ch đây nử a thế  kỷ  trong bà i há t 

“Em đi là m tí n dụ ng”, Nguyễ n Anh 

Tuấ n tâm sự . 

“Nhờ  vố n tí n dụ ng ưu đã i củ a NHCSXH đã  gó p phầ n 
phá t triể n kinh tế, bả o đả m an sinh xã  hộ i, ổ n đị nh 
chí nh trị  ở  huyệ n nghè o miề n núi có  đông đồng bào 
dân tộ c, xa nhấ t tỉ nh Lâm Đồ ng”, ông Bạ ch Văn Trườ ng 
khẳ ng đị nh.
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Vốn vay NHCSXH tuy ít nhưng đã giúp gia đình chị Lợi phát triển được vườn cao su

Tính n nay, thông qua các t  ch c h i, oàn th , NHCSXH t nh Bình Ph c
ã cho h n 217 nghìn h  nghèo, h  c n nghèo vay v n v i t ng s  ti n lên 

n g n 3.000 t ng.

ăn ngày càng phát đạt, anh chị lại 

dành dụm tiền mua thêm đất rẫy.

Giờ đây, khi đã có trong tay 7ha 

đất trồng cao su và điều, thu nhập 

cả tỷ đồng mỗi năm, ngồi nhớ lại 

chuyện ngày xưa, anh Trinh chợt 

trầm tư. “Quả thật, trong cái rủi có 

cái may. Hồi đó khi nhà sập, rẫy điều 

ngã tôi thấy rất chán nản nhưng 

cũng từ đó mình có thêm nghị lực và 

tìm hướng đi mới để thoát nghèo”.

Chắt chiu để làm giàu

Đến nhà chị Thị Lợi, chúng tôi 

được biết gia đình chị xây được căn 

nhà hơn 260 triệu đồng. Chị Lợi cho 

hay, để xây căn nhà khang trang 

hàng trăm triệu đồng, gia đình chị 

phải tiết kiệm, dành dụm nhiều năm. 

Chị Lợi kể, năm 1997, khi Nhà nước 

có các chương trình hỗ trợ cây giống 

cho đồng bào dân tộc thiểu số, vợ 

chồng chị Lợi quyết định trồng điều 

và cao su trên diện tích 2ha của gia 

đình. Cây giống thì Nhà nước đã 

cấp cho, nhưng cây trồng xuống rồi 

phải đầu tư phân bón nên anh chị 

làm đơn xin vay Ngân hàng Phục vụ 

người nghèo (nay là NHCSXH) vay 

1,5 triệu đồng để mua phân bón.

Nhớ lại thời kỳ đó, chị Lợi nói: 

số tiền 1,5 triệu đồng bây giờ 

thấy quá nhỏ, nhưng lúc đó nó 

đã giúp anh chị có thêm nguồn 

lực tiếp viện cho vườn cao su vừa 

đâm chồi, cũng như tiếp thêm 

nghị lực cho chúng tôi vươn lên.

Hiện nay, vườn cao su 1,6ha của gia 

đình chị Lợi đã được 17 tuổi và đang 

cho nhiều mủ. Ngoài cao su, gia đình 

chị còn có thêm 4 sào điều. Mấy năm 

trước, mủ cao su có giá, mỗi ngày tôi 

cạo được khoảng 2 triệu đồng. Vì vậy 

năm nào tôi cũng để dành được từ vài 

chục đến cả trăm triệu đồng. Hiện giờ 

cao su rớt giá, mỗi ngày cạo chỉ được 

khoảng 300 - 400 nghìn đồng.

Cứu cánh cho phụ nữ nghèo

Về ấp Thuận Tiến, không thể 

không nhắc tới chị Thị Ríp - Chi hội 

trưởng Hội Phụ nữ ấp, bởi chị cũng 

từng nghèo khó nhưng hiện giờ là 

một trong những người giàu nhất ấp 

với thu nhập hàng trăm triệu đồng 

mỗi năm với 8ha đất, trong đó có 

3ha cao su đang khai thác. Chị Ríp kể: 

Gia đình tôi đông con (6 người con), 

trước đây do chỉ biết trồng trọt, chăn 

nuôi nhỏ lẻ nên cuộc sống vẫn nghèo 

khó. Để có được như ngày hôm nay, 

gia đình tôi cũng được sự giúp đỡ 

rất nhiều của chính quyền cùng các 

hội, đoàn thể như Hội Nông dân và 

Hội Phụ nữ định hướng phát triển 

sản xuất và đưa đi tham quan các mô 

hình hiệu quả, dự các buổi tập huấn 

chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây 

trồng, vật nuôi... “Qua các buổi tham 

quan, tập huấn, tôi học hỏi được 

nhiều, từ đó có thêm kinh nghiệm để 

làm ăn”, chị Ríp cho biết. Mặc dù rất 

bận rộn với công việc gia đình nhưng 

chị Ríp vẫn tích cực tham gia phong 

trào, luôn đi đầu vận động giúp đỡ 

chị em hội viên phụ nữ nghèo phát 

triển kinh tế.

Chị Đinh Thị Sao - Chủ tịch Hội 

Phụ nữ xã cho biết, từ năm 2003 đến 

nay, toàn xã có hàng trăm lượt hội 

viên phụ nữ nghèo được vay vốn. 

Nhiều hộ không những đã thoát 

nghèo mà còn vươn lên khấm khá. 

Cũng theo chị Sao, các Ngân hàng 

thương mại cho vay với lãi suất cao, 

thời hạn vay ngắn nên nhiều chị 

em dù muốn được vay vốn nhưng 

dè dặt, không dám vay. Với lãi suất 

thấp và thời hạn vay lên đến 60 

tháng, nguồn vốn của NHCSXH thực 

sự là cứu cánh cho phụ nữ nghèo. 

Ngân hàng cho vay số vốn nhỏ 

nhưng nhiều chị em biết cách tính 

toán làm ăn để phát triển dần, còn 

hơn có người đầu tư lớn ngay lúc 

ban đầu mà gặp thất bại là coi như 

mất trắng, chị Sao nói.

(Tiếp theo trang 106)

V n nh ...
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Đồng vốn thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn tín 

dụng ưu đãi của NHCSXH đã thực 

sự đồng hành cùng nông dân, giúp 

nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo 

vươn lên ổn định cuộc sống. Theo 

ông Trần Trung Đoàn - Phó Chủ tịch 

UBND xã Tân Hưng Đông, huyện Cái 

Nước, những năm qua nhờ vốn vay 

của NHCSXH mà nhiều hộ nghèo 

trên địa bàn xã có điều kiện phát 

triển sản xuất, kinh doanh giúp họ 

thoát nghèo. Đến nay, tổng dư nợ 

trên địa bàn xã đạt 9,6 tỷ đồng với 

hơn 840 hộ vay vốn. Tuy nhiên, để 

đồng vốn phát huy hiệu quả thì cần 

có sự tác động của chính quyền địa 

phương trong việc giám sát nguồn 

vốn, sự giúp đỡ của các đảng viên 

trong việc tìm nhiều mô hình sản 

xuất giúp hộ nghèo áp dụng hiệu 

quả. Mỗi năm xã Tân Hưng Đông tỷ 

lệ giảm nghèo của xã khoảng 2%, 

riêng năm 2013 có 126 hộ thoát 

nghèo, đạt 3,3%, trong đó có gần 

100 hộ thoát nghèo nhờ vốn vay 

của NHCSXH. 

Hộ ông Nguyễn Thành Được ở 

ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông 

có 1ha đất nuôi tôm tự nhiên nhưng 

hiệu quả không cao, nhờ NHCSXH 

huyện Cái Nước cho vay 15 triệu 

đồng hộ nghèo, ông cải tạo đất 

chuyển sang nuôi tôm quảng canh 

cải tiến, đến nay ông đã thu hoạch 

được 2 vụ (vụ đầu sau khi trừ chi phí 

còn lãi hơn 20 triệu đồng, vụ thứ hai 

lãi trên 30 triệu đồng). Hay như bà Tô 

Thị Tương ở ấp Đông Hưng, không 

có đất sản xuất, được vay 10 triệu 

đồng, bà đầu tư nuôi lợn, mua bán 

nhỏ. Mỗi ngày lãi 70 - 80 nghìn đồng 

từ dịch vụ kinh doanh nhỏ.

Còn đối với trường hợp của bà 

Trương Thị Tuyết ở ấp Đông Hưng, 

một mình nuôi hai con nhỏ, nhà có 

6 công ruộng, thu nhập chẳng đủ 

trang trải cuộc sống của 3 mẹ con. 

Năm 2001 được NHCSHXH huyện 

Cái Nước xét cho vay 5 triệu đồng 

hộ nghèo, bà mua 1 con lợn giống 

về nuôi và cải tạo lại 6 công ruộng 

lúa. Sau lứa lợn đầu bà thu lãi gần 

5 triệu đồng. Với phương pháp lấy 

ngắn nuôi dài, cùng với sự cần cù, 

chịu khó tích cóp đến năm 2012 

bà cất được căn nhà để ổn định 

cuộc sống. Đầu năm 2013 bà lại 

được NHCSXH xét cho vay thêm 8 

triệu đồng, bà đã xây dựng được 

công trình NS&VSMTNT, đồng thời 

mở cửa hàng tạp hóa nhỏ để kiếm 

thêm thu nhập. Bà Tuyết chia sẻ: 

“Nhờ vốn vay ưu đãi mà tôi đã có 

thể lo cho 2 con khôn lớn, cất được 

căn nhà. Nếu như vay vốn từ bên 

ngoài với lãi suất cao thì có lẽ gia 

đình tôi khó có được cuộc sống 

như ngày hôm nay”.

Nhöõng naêm qua, 
nhôø ñoàng voán öu ñaõi 
cuûa NHCSXH, khoâng ít 
hoä gia ñình ôû tænh Caø 
Mau ñaõ vöôn leân thoaùt 
ngheøo. Voán vay öu ñaõi 
thöïc söï laø phao cöùu 
sinh giuùp haøng chuïc 
nghìn hoä noâng daân oån 
ñònh cuoäc soáng.

Nhờ vốn vay của NHCSXH mà ông Nguyễn Thành Được ở ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, 
huyện Cái Nước có điều kiện nuôi tôm quảng canh cải tiến, mỗi năm thu lãi trên 50 triệu 
đồng, ông Được đã xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã vào đầu năm 2013

“Phao c u sinh” cho ng i dân
Bài và nh H NG PH NG

“Tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Cà Mau đến nay đạt gần 
1.400 tỷ đồng, với 12 chương trình tín dụng ưu đãi”



Cần giám sát chặt nguồn vốn 

cho vay

Nguồn vốn vay đối với hộ cận 

nghèo thực sự có ý nghĩa. Tuy 

nhiên, hiện nay lượng vốn chưa 

đáp ứng đủ nhu cầu của người 

dân. Ông Trịnh Thanh Nơi - Giám 

đốc NHCSXH huyện Cái Nước cho 

biết: “Đầu năm đến nay, NHCSXH 

huyện được phân bổ 13,5 tỷ đồng 

về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

NS&VSMTNT, giải quyết việc làm. 

Hiện vốn cho vay hộ nghèo còn 

khoảng hơn 80 triệu đồng, hộ cận 

nghèo đã hết vốn 2 tháng nay. Hồ 

sơ đã được duyệt đang chờ vốn để 

giải ngân hơn 1 tỷ đồng. Để đáp ứng 

đủ nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo vay thì huyện Cái Nước cần 

khoảng 20 tỷ đồng”.

Theo ông Hồng Hoài Hận - Phó 

Trưởng phòng nghiệp vụ tín dụng 

NHCSXH tỉnh Cà Mau: Nhờ nguồn 

vốn tín dụng của NHCSXH mà nhiều 

người nghèo trong tỉnh có điều kiện 

vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, 

vẫn còn một số người nghèo còn ỷ 

lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà 

nước, một số hộ nghèo sau khi được 

vay vốn lại bỏ đi làm ăn xa cho nên 

tỷ lệ nợ quá hạn tăng cao làm ảnh 

hưởng đến chất lượng tín dụng 

chung trên toàn tỉnh. 

Thiết nghĩ, việc hỗ trợ vốn vay 

đối với hộ nghèo là đúng đắn, tuy 

nhiên, để đồng vốn vay này thật 

sự đạt hiệu quả thì các cấp chính 

quyền và tổ chức hội, đoàn thể ở cơ 

sở cần có định hướng và hướng dẫn 

cho hộ vay phương án làm ăn trước 

khi vay. Bên cạnh đó cần theo dõi, 

giúp đỡ, giám sát hộ vay trong quá 

trình sử dụng vốn. Có như vậy mới 

giúp hộ vay hạn chế rủi ro và vốn 

đầu tư sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. 

Song song với hỗ trợ vay vốn thì dạy 

nghề và giúp người nghèo tiếp cận 

với KHKT trong sản xuất, chăn nuôi, 

cũng là hướng đi đúng giúp người 

dân thoát nghèo bền vững.

Thơ của PHẠM VĂN ÁNH 
(NHCSXH huyện EaKa - Đắk Lắk)
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Chị Tổ trưởng nhiệt tình, 

năng động 

Chị Định Thị A Ngắc trú tại thôn 

2, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh 

(Bình Định), từ chỗ gia cảnh gặp nhiều 

khó khăn nhưng với sự chịu thương, 

chịu khó và biết học hỏi kinh nghiệm 

làm ăn nên đến nay bình quân thu 

nhập hàng năm của gia đình chị A 

Ngắc đạt từ 80 - 150 triệu đồng.

Khi được hỏi về kinh nghiệm sản 

xuất, chị A Ngắc cho biết: Trước năm 

2004, đời sống gia đình rất bấp bênh 

do sản xuất nông nghiệp vừa thiếu 

vốn và thiếu nước. Nhưng sau đó, 

chị được vay vốn từ NHCSXH huyện 

Vĩnh Thạnh 10 triệu đồng để mua 2 

con bò giống và trồng 2ha điều từ 

nguồn đất cấp di dân tái định cư. 

Sau 3 năm, đàn bò của gia đình chị 

đã phát triển lên thành 4 con và 

vườn điều phát triển rất tốt, đồng 

thời chị chắt chiu trả được nợ gốc. 

Đến khi công trình thủy lợi Định 

Bình hoàn thành và Nhà nước đã 

cung cấp nước đến tận nơi rất thuận 

lợi cho phát triển nông nghiệp, chị 

lại mạnh dạn vay tiếp 30 triệu đồng 

từ NHCSXH để mua thêm bò giống, 

mở rộng vườn điều, đào ao thả cá và 

phát triển chăn nuôi gà, vịt. Nhờ vậy, 

đến năm 2009 gia đình chị đã phát 

triển đàn bò lên 8 con và 4ha điều 

bắt đầu cho thu hoạch với năng suất 

cao. Mặt khác, chị tận dụng phân 

bón sẵn có để trồng thêm các loại 

Bài và ảnh TƯỜNG VI 

Nh ng t m g ng thoát nghèo 
t  v n vay u ãi

Vôùi thuû tuïc ñôn giaûn, khoâng caàn taøi saûn theá chaáp, laïi ñöôïc giao dòch ngay taïi 
xaõ ñeå tieát kieäm chi phí, nhieàu hoä ngheøo ñaõ tieáp caän ñöôïc nguoàn voán vay öu ñaõi 
töø NHCSXH ñeå vöôn leân, coù cuoäc soáng aám no.
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đậu nên thu lãi hàng năm từ 80 - 

150 triệu đồng.
Không dừng lại đó, đến năm 

2010, chị học hỏi kinh nghiệm 
trồng mía và dưa hấu. Sau 3 tháng 
thu hoạch vụ đầu, chị rất bất ngờ 
thu lãi được 150 triệu đồng và cứ 
thế chị không cho đất nghỉ mà luân 
phiên trồng các loại cây dưa, mía, 
đậu, ngô... tăng thu nhập đáng kể 
cho gia đình.

Chị A Ngắc không chỉ biết làm 
giàu cho gia đình mình, mà còn 
đảm nhận nhiệm vụ là Tổ trưởng 
Tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn, 
chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chị 
em nghèo trong thôn vay vốn phát 
triển trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ 
vậy, đến nay trong thôn đã có rất 
nhiều hộ có đàn bò từ 5 đến 20 con, 
có rẫy điều đã cho thu hoạch và có 
của ăn của để như các chị Đinh Thị 
Nhớc, Định Thị Thấy và Đinh Thị 
Hươ... Đồng thời, nhờ làm tốt công 
tác tuyên truyền vận động, hướng 
dẫn chị em sử dụng nguồn vốn vay 
đúng mục đích, đến nay hầu hết 
các hộ vay đều làm ăn hiệu quả và 
trả được nợ gốc lẫn lãi vay và dư nợ 
của Tổ tiết kiệm và vay vốn lên đến 
trên 1,171 tỷ đồng. Trong đó, có 49 
hộ đã có tiền gửi tiết kiệm hơn 20 
triệu đồng/hộ.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận, 
Nguyễn Văn Phúng nhận xét: 
Chị Đinh Thị A Ngắc là nông dân 
tích cực không chỉ biết làm giàu 
cho gia đình mình mà còn giúp 
đỡ nhiều người nghèo khó khác 
vươn lên giảm nghèo trên địa 
bàn xã. Trong nhiều năm qua, 
A Ngắc luôn được bình chọn là 
nông dân sản xuất giỏi cấp xã, 
huyện và tỉnh. Hiện nay, lãnh đạo 
xã đang nhân rộng điển hình này 
trong đồng bào dân tộc nhằm 
góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, giảm nghèo của 
địa phương.

Phụ nữ đoàn kết giúp nhau 

thoát nghèo

Gia đình chị Hoàng Thị Mai ở 
phường Hương Chữ, thị xã Hương 

Trà (Thừa Thiên - Huế) cũng đã 
thoát nghèo nhờ nguồn vốn kịp 
thời của NHCSXH.

Trước kia, thiếu đất sản xuất, 
không vốn làm ăn nên cuộc sống 
của 4 mẹ con chị nhờ vào tiền 
làm thuê, vất vả quanh năm. 
Năm 2009, chị được Hội Phụ nữ 
phường Hương Chữ tạo điều kiện 
vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn 
ưu đãi của NHCSXH để đầu tư 
trồng nấm rơm. Chị Mai cho biết: 
Không chỉ được vay vốn, mà chị 
còn được hội tạo điều kiện cho 
tham gia lớp tập huấn kỹ thuật 
trồng nấm của Trung tâm khuyến 
nông tỉnh tổ chức. Có vốn và kiến 
thức, chị bắt tay vào làm nấm. 
Sau 2 năm chị đã trả xong nợ và 
nuôi thêm chim cút. Đến nay, chị 
đã có thu nhập hằng năm khoảng 
70 - 80 triệu đồng, xóa được căn 
nhà tạm bợ và nuôi 3 người con 
đi học đại học...

Hương Chữ cũng là một trong 
những điển hình trong phong 
trào giúp đỡ phụ nữ vươn lên 
thoát nghèo bền vững. Như chị 
Mai, chị Ngô Thị Tin, chị Hà Thị 
Thơi... từ những hộ nghèo các chị 
đã vươn lên xây dựng mô hình 
kinh tế cho thu nhập mỗi năm 
trên 80 triệu đồng. Chị Hà Thị Hà 
- Chủ tịch Hội Phụ nữ phường cho 
biết: Xác định đây là nhiệm vụ 
quan trọng thường xuyên, hội đã 
tổ chức các hoạt động nhằm giúp 
hội viên, phụ nữ nghèo thuận lợi 
trong tiếp cận nguồn vốn, tham 
gia các lớp tập huấn chuyển đổi 
cây trồng vật nuôi, tham quan học 
tập kinh nghiệm tăng thu nhập 
trong việc phát triển kinh tế hộ gia 
đình. Hiện nay toàn phường có 17 
Tổ tiết kiệm và vay vốn, quản lý 
gần 10 tỷ đồng với 453 thành viên 
vay vốn. Nhờ vậy mà trong năm 
2013, phường đã giúp 31 hộ thoát 
nghèo. Thời gian tới, hội tiếp tục 
rà soát các hộ nghèo, hộ cận 
nghèo để có phương án giúp đỡ; 
phấn đấu cuối năm 2014 có 9 chị 
phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo 
thoát nghèo.

Cô gái nói với người yêu:

- Anh ạ! Nhiều lúc em cảm thấy tình 

yêu của chúng mình cứ như chuyện tình 

Romeo và Juliet đấy...

Chàng trai kêu lên sung sướng:

- Thật vậy sao?

- Em thấy lãng mạn lắm phải không?

- Không phải giống ở chỗ lãng mạn 

mà là ở chỗ, bố em cũng dọa... giết anh.

Một anh có râu, một anh không 

râu ngồi nói chuyện với nhau. Anh 

không râu muốn chế anh có râu, mới 

hỏi xỏ:

- Đố anh biết trong thế gian cái gì 

cứng nhất nào?

Anh có râu đáp:

- Đá với sắt chứ gì?

Anh không râu lắc đầu:

- Không phải. Đá đập cũng phải vỡ, 

sắt nung cũng phải mềm.

Anh có râu đành chịu, hỏi lại:

- Thế thì cái gì?

Anh không râu chỉ vào cằm anh có râu:

- Râu là cứng nhất ! Da mặt anh dày 

như thế kia mà râu cũng dùi thủng ra 

được thì râu chẳng cứng nhất là gì?

Anh có râu liền bảo:

- Da mặt tôi dày thật, nhưng dày sao 

bằng da mặt anh được?

Anh không râu hỏi vặn lại:

- Bằng vào đâu mà anh bảo da mặt 

tôi dày hơn da mặt anh?

- Râu cứng đến thế mà cũng không 

dùi thủng được da mặt anh. Vậy da mặt 

anh chả dày hơn da mặt tôi là gì?

Gi ng

Da dày



S  67 119

C
hị Lò Thị Thim tâm sự: chị 
là người gốc dân tộc Thái 
ở xã Mường So, huyện 
Phong Thổ. Khi có chủ 

trương đưa các hộ gia đình đi xây 
dựng kinh tế mới vùng biên giới, chị 
cùng hàng chục hộ dân khác đã tới 
xã biên giới Ma Ly Pho lập nghiệp. 
Ban đầu, mọi thứ vô cùng khó khăn, 
đường không có, ruộng nương cũng 
không, nước lại khan hiếm, ai cũng 
nản lòng nhưng chị tự nhủ rằng dù ở 
đâu thì ban đầu cũng khó khăn, cần 
khắc phục.

Với suy nghĩ ấy, chị Thim đã đến 
từng hộ gia đình trong bản để vận 
động các hộ dân đoàn kết ở lại xây 
dựng quê hương mới. Thấy chị năng 
nổ, nhiệt tình lại tích cực giúp đỡ 
bà con, được bà con tin tưởng nên 
huyện và xã đã giao cho chị nhiệm vụ 
trong BCH Chi hội Phụ nữ bản rồi Chi 
hội trưởng Chi hội Phụ nữ của bản và 
cán bộ không chuyên trách của xã.

Chị Thim chia sẻ, là người dân, 
mình phải nghiêm chỉnh chấp hành 
pháp luật. Khi được giao nhiệm vụ, 
bản thân lại càng phải gương mẫu để 
bà con noi theo. Địa bàn ở đây chủ 
yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên 
mình tuyên truyền cho người dân thì 
cũng phải làm được, có như vậy bà 

con mới tín nhiệm.
Với suy nghĩ như vậy, đã hơn 20 

năm nay, ở bản Pa Nậm Cúm không 
ai là không biết đến “chị Thim phụ 
nữ”. Từ chuyện làm ăn, vay vốn đến 
chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia 
đình, nuôi dạy con cái, chị đều được 
hội viên tâm sự và hỏi kinh nghiệm. 
Bản Pa Nậm Cúm hiện có gần 100 hội 
viên phụ nữ. Chi hội Phụ nữ của bản 
đã duy trì Quỹ giúp nhau phát triển 
kinh tế với hàng trăm lượt hội viên 
nghèo được vay vốn mỗi năm. Số 
tiền tuy không nhiều nhưng là sự hỗ 
trợ bước đầu cho chị em giảm nghèo.

Là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay 
vốn của NHCSXH, chị đã khuyến 
khích mọi người dùng số tiền vay để 
đầu tư trồng cao su, chăn nuôi gà, 
lợn, trồng chuối, phát triển sản xuất. 
Từ đó, nhiều hội viên phụ nữ đã đầu 
tư trồng hàng nghìn hốc chuối, nhiều 
ha cao su, nuôi hàng trăm con gà, 
lợn. Các hội viên phụ nữ đã xây dựng 
thành công mô hình chăn nuôi vườn, 
rừng như hộ gia đình chị Pờ Thị Dơn, 
chị Teo Thị Thọ, chị Đèo Thị Ninh... có 
thu nhập 70 - 80 triệu đồng mỗi năm.

Nói đi đôi với làm, luôn gương mẫu 
đi đầu trong công việc chung nên chị 
Lò Thị Thim được các hội viên, lãnh 
đạo xã tín nhiệm. Chị luôn tâm niệm 

rằng đã nhận nhiệm vụ thì phải cố 
gắng hoàn thành. Trong gian nhà chị 
treo rất nhiều Bằng khen, Giấy khen 
được trao tặng. Tới đây, chị cũng vinh 
dự là một trong những đại biểu được 
đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 
số cấp huyện và cấp tỉnh.

Trong lúc trò chuyện với chúng 
tôi, chị Thim vẫn tranh thủ đưa mẻ 
ngô vào máy nghiền để làm thức ăn 
cho gà và đàn lợn con của gia đình. Là 
người phụ nữ hết mình với công việc 
chung, chị Thim cũng là người làm 
kinh tế giỏi. Từ việc chăn nuôi, bán 
hàng giải khát và trồng gần 1.000 hốc 
chuối, mỗi năm gia đình chị thu được 
gần 200 triệu đồng. Chị còn cho biết, 
thực hiện chương trình trồng cây cao 
su, gia đình chị trồng được gần 2ha, 
sẽ cho thu hoạch trong thời gian tới.

Ông Lý Phủ Lùng - Bí thư Đảng ủy 
xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ (Lai 
Châu) cho biết, chị Thim là một cán 
bộ tâm huyết và hết lòng với công 
việc. Chị là người tiêu biểu trong 
công tác vận động hội viên phụ nữ 
làm kinh tế. Nhiều kinh nghiệm hay 
trong giảm nghèo được chị nhiệt 
tình chia sẻ, hướng dẫn và giúp đỡ 
mọi người, đặc biệt là đồng bào dân 
tộc thiểu số, góp phần cải thiện cuộc 
sống của nhiều hộ dân trong bản.

Caùch noùi chuyeän loâi cuoán, 
göông maët hieàn haäu laø aán töôïng 
ban ñaàu cuûa chuùng toâi khi tieáp 
xuùc vôùi chò Loø Thò Thim, ngöôøi 
daân toäc Thaùi ôû baûn Pa Naäm 
Cuùm, xaõ bieân giôùi Ma Ly Pho, 
huyeän Phong Thoå (Lai Chaâu). Laø 
ngöôøi gaén boù vôùi coâng taùc Hoäi 
Phuï nöõ ôû baûn ñaõ hôn 20 naêm, 
chò Thim luoân ñöôïc caùc hoäi vieân 
tín nhieäm.

Vừa là cán bộ Hội Phụ nữ, chị Thim vừa là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và 
vay vốn giúp hội viên phát triển sản xuất

CHÒ TOÅ TRÖÔÛNG GIUÙP NHIEÀU HOÄ LAØM GIAØU
Bài và ảnh  QUANG DUY
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Nghiêng mình trước anh linh các liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9

NGỌC NGHIÊM thực hiện

H
òa chung vào dòng người 

trở về với những địa danh 

lịch sử, trong dịp Kỷ niệm 

ngày Thương binh Liệt sỹ 

27/7, Ban lãnh đạo và cán bộ, đoàn 

viên Công đoàn NHCSXH đã thực 

hiện chuyến hành hương về các di 

tích lịch sử: Ngã ba Đồng Lộc (Hà 

Tĩnh), Khu yên nghỉ của Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo 

Yến (Quảng Bình), Nghĩa trang Liệt 

sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa 

trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9 và 

Thành cổ Quảng Trị (Quảng Trị). 

Đây là một trong nhiều hoạt động 

Đền ơn đáp nghĩa của cán bộ, nhân 

viên toàn hệ thống NHCSXH thực 

hiện hàng năm. 

Trong dòng người thắp những 

nén hương tại nơi yên nghỉ của 10 

nữ thanh niên xung phong anh hùng 

nơi Ngã ba Đồng Lộc, các đoàn viên 

Công đoàn NHCSXH tỏ lòng kính 

phục trước những thanh niên xung 

phong đã ngã xuống nơi đây khi tuổi 

đời còn rất trẻ. 

Rời mảnh đất Hà Tĩnh, đoàn 

hướng theo quốc lộ 1 về thăm nơi 

yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến. Trong 

ánh nắng ban mai, tiếng sóng biển 

rì rào, thắp nén hương trước anh 

linh của vị Đại tướng huyền thoại, 

các đoàn viên Công đoàn NHCSXH 

nguyện không ngừng phấn đấu để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà 

Đảng, Nhà nước giao cho, góp phần 

đắc lực vào công cuộc giảm nghèo, 

bảo đảm an sinh xã hội.

Theo con đường Hồ Chí Minh lịch 

sử với bao chiến công hiển hách một 

thời, đoàn cán bộ, nhân viên NHCSXH 

đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt 

sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang 

Liệt sỹ Quốc gia đường 9 (Quảng Trị). 

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường 

Sơn là nơi yên nghỉ của 10.263 Anh 

hùng liệt sỹ; còn Nghĩa trang liệt sỹ 

Quốc gia đường 9 là nơi yên nghỉ của 

hơn một vạn Anh hùng liệt sỹ hy sinh 

chủ yếu trên chiến trường đường 9 

Nam Lào. Sau khi dâng hương tại khu 

tưởng niệm trung tâm của hai nghĩa 

trang, các thành viên trong đoàn đã 

tỏa đi thắp những nén nhang trên 

các phần mộ liệt sỹ đang an nghỉ 

dưới hàng cây xanh tỏa bóng mát.

Đến dâng hương tại Thành cổ 

Quảng Trị, các thành viên trong 

đoàn đã không kìm được nước mắt 

khi nghe kể lại trận chiến 81 ngày 

đêm mùa hè rực lửa năm 1972. 

Những tấm gương hy sinh oanh 

liệt của các Anh hùng liệt sỹ đã tô 

thắm thêm truyền thống hào hùng 

của dân tộc, để đất nước hòa bình, 

thống nhất như ngày hôm nay.

Cũng trong chương trình hoạt 

động về nguồn, Đoàn công tác của 

NHCSXH do Phó Tổng Giám đốc Võ 

Minh Hiệp dẫn đầu đã thăm và trao 

tặng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh 
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Quảng Trị số tiền 300 triệu đồng. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó 

Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp cho 

biết: “Món quà dù không lớn nhưng 

nó được đóng góp từ tấm lòng tri ân 

sâu sắc đối với công lao của những 

người đã anh dũng cầm súng đứng 

lên đấu tranh giữ gìn độc lập tự 

do cho Tổ quốc, quê hương. Đó là 

truyền thống uống nước nhớ nguồn 

của dân tộc luôn được các cán bộ, 

đoàn viên Công đoàn NHCSXH tâm 

niệm. Số tiền ủng hộ Quỹ Đền ơn 

đáp nghĩa tỉnh Quảng Trị lần này 

được được trích từ Quỹ An sinh xã 

hội do cán bộ, viên chức và người lao 

động trong toàn hệ thống NHCSXH 

đóng góp”.

Tiếp nhận tấm lòng của Công 

đoàn NHCSXH, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn 

Đức Chính đã bày tỏ sự cảm ơn sâu 

sắc tới những hoạt động đền ơn đáp 

nghĩa của NHCSXH cũng như sự quan 

tâm của ngân hàng đến chương trình 

giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua. Từ 

nguồn vốn vay ưu đãi đã có hàng 

nghìn người dân Quảng Trị vươn 

lên trong cuộc sống, góp phần quan 

trọng vào công cuộc giảm nghèo của 

địa phương. Đồng chí Nguyễn Đức 

Chính cũng khẳng định, tỉnh Quảng 

Trị sẽ luôn phối hợp, tạo mọi điều 

kiện để NHCSXH thực hiện tốt các 

chương trình tín dụng chính sách tại 

địa phương mà Đảng, Nhà nước đã 

tin tưởng giao phó.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ An sinh xã hội của NHCSXH đã 
ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội 
hơn 10,3 tỷ đồng. Điển hình là: 

- 600 triệu đồng để nâng cấp nhà tưởng niệm Phó Chủ 
tịch nước Nguyễn Lương Bằng tại tỉnh Hải Dương; 

- 160 triệu đồng xây 4 nhà tình nghĩa tại tỉnh Quảng Nam; 

- 137 triệu đồng tặng quà các Trung tâm điều dưỡng 
thương binh nặng;

- 50 triệu đồng tặng 10 gia đình thân nhân 10 Anh hùng 
liệt sỹ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc;

- 1 tỷ đồng xây cầu liên xã Mỹ Thạnh - Lương Phú, huyện 
Giồng Trôm (Bến Tre) và cầu kênh 80 xã Vĩnh Phong, huyện 
Vĩnh Thuận (Kiên Giang);

- 500 triệu đồng xây điểm trường thôn Phao Mã Phìn, xã 
Tả Van, huyện Quản Bạ (Hà Giang);

- 3 tỷ đồng ủng hộ đảo Trường Sa; 

- 1,5 tỷ đồng ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật trên 
biển và ngư dân...

Tập thể, cán bộ 
người lao động 
trong toàn hệ 
thống NHCSXH 
ủng hộ Quỹ đền 
ơn đáp nghĩa của 
tỉnh Quảng Trị
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Năm nay, vải thiều Thanh Hà trúng mùa, toàn huyện thu hoạch hơn 20 nghìn tấn 

quả trên diện tích 4.000ha. 

Để gìn giữ, phát triển cây vải thiều cũng như mở rộng thị trường cho quả vải, các 

cấp, ngành thuộc tỉnh Hải Dương đã tăng cường tuyên truyền, quảng bá thương 

hiệu, chất lượng vải thiều Thanh Hà, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong 

trồng trọt, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt coi trọng việc hỗ trợ các 

hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện Thanh Hà tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi 

của Chính phủ được NHCSXH triển khai thực hiện. Riêng xã Thanh Sơn “cái nôi” của 

vùng chuyên canh vải, đã đạt dư nợ trên 10 tỷ đồng vốn vay NHCSXH. Số vốn vay 

ưu đãi đó chủ yếu được sử dụng vào mục đích phát triển các vườn chuyên canh vải.

Ông Trần Đức Loản - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết: “Vụ vải thiều năm nay 

toàn xã đạt sản lượng khoảng 250 tấn. Nhiều hộ dân thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng, 

thoát khỏi cảnh nghèo, phấn chấn trả hết nợ vay cho NHCSXH”.

Năm nay vải Thanh Hà được mùa. Niềm vui nối tiếp niềm vui, khi người trồng vải 

đón nhận tin vui là vốn vay ưu đãi một số chương trình từ NHCSXH sẽ được nâng lên 

và lãi suất được giảm xuống, đây là cơ hội để người trồng vải tại huyện Thanh Hà tiếp 

tục phát triển cây vải thiều theo mô hình VietGAP, đưa cây vải thiều thành cây trồng 

chính, cây xóa nghèo trên vùng quê đồng bằng Bắc bộ.

Phóng sự ảnh của TRẦN VIỆT - TUẤN NGỌC

Mùa v i thi u ng t th m
Thanh Hà

Khi naéng heø böôùc 
vaøo ñoä gay gaét nhaát 
cuõng laø luùc nhöõng 
chuøm vaûi thieàu tróu 
caønh, ñaày vöôøn chín 
roä. Döôøng nhö ñöôïc 
haáp thuï tinh hoa 
cuûa ñaát trôøi, quaû vaûi 
thieàu vuøng Thanh 
Haø (Haûi Döông) 
mang trong mình vò 
ngon ñaëc bieät maø 
khoâng moät nôi naøo 
coù ñöôïc.
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6

7

8

9 1 - Mùa vải bội thu của bà con nông dân huyện Thanh Hà

2 -  Vận chuyển vải đi tiêu thụ

3 - Người trồng vải nơi đây tiếp tục trồng vải thiều đảm 
bảo an toàn vệ sinh theo mô hình VietGAP, đưa cây vải 
thiều thành cây trồng chính, cây xóa nghèo, cây làm giàu 
trên vùng quê đồng bằng Bắc bộ

4 - Cùng nhau bàn cách làm giàu

5 - Vải thiều Thanh Hà được mang đi tiêu thụ trên khắp 
cả nước

6 - Vải thiều chín đỏ một vùng đất trời Thanh Hà

7 - Ông Lê Văn Lệ ở thôn Thúy Lâm phấn khởi cho biết: 
“Nhờ vay vốn ưu đãi từ NHCSXH mà gia đình tôi có thêm 
kinh phí chăm sóc cho cây vải thiều, góp phần gìn giữ và 
phát triển nghề truyền thống”

8 - Chị Đỗ Thị Lường vay 30 triệu đồng để cải tạo, chăm 
sóc vườn vải

9 - Vải thiều mang lại cuộc sống mới cho người nông dân
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Ðoäng löïc ñoät phaù trong giaûm 
ngheøo beàn vöõng

Töï haøo bieåu tröng buùp sen hoàng

Chính saùch tín duïng ñoái vôùi xoùa 
ngheøo beàn vöõng caàn tieáp tuïc caûi 
tieán thích hôïp

Hieän ñaïi hoùa vì khaùch haøng

Moät Giaùm ñoác ngaân haøng ñöôïc 
nhieàu ngöôøi ngheøo vuøng cheø tin 
yeâu nhaát

Nieàm vui ñöôïc gaén boù

Tænh Bình Döông khoâng coøn hoä 
ngheøo theo tieâu chí quoác gia

Cuûng coá vaø naâng cao chaát löôïng 
tín duïng chính saùch ôû vuøng daân 
toäc mieàn nuùi Haø Giang

Böôùc chuyeån mình ôû Haäu Giang

Nguoàn voán kòp thôøi ñaùp öùng nhu 
caàu cuûa ngöôøi daân

“Doøng suoái maùt” cho vuøng ñaát hoïc

Ðieåm töïa cho ngöôøi daân

Nhöõng taám göông thoaùt ngheøo töø 
voán vay öu ñaõi

Nghóa tình cuûa nhöõng ngöôøi laøm tín 
duïng chính saùch

Y
T

V




