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C
ách đây 67 năm, để động viên 

mọi lực lượng tham gia đường 

lối “Kháng chiến, kiến quốc” 

của Đảng nhằm đánh bại thực 

dân Pháp xâm lược, ngày 11/6/1948, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi 

thi đua ái quốc trước quốc dân, đồng 

bào. Người đã chỉ rõ mục đích của thi 

đua ái quốc là “diệt giặc đói, diệt giặc 

dốt và diệt giặc ngoại xâm”. Từ đó, 

phong trào thi đua yêu nước được đẩy 

mạnh, góp phần giáo dục, động viên 

cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ra sức 

hoàn thành nhiệm vụ trong các giai 

đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thi đua yêu 

nước trở thành vấn đề có ý nghĩa quan 

trọng, Đảng và Nhà nước đã chính thức 

lấy ngày 11/6 hàng năm là ngày truyền 

thống thi đua yêu nước.

Thi đua yêu nước, theo Chủ tịch 

Hồ Chí Minh là “công việc hàng 

ngày”. Bất cứ công việc gì ích nước, 

lợi nhà đều có thể và cần phải thi đua. 

Thi đua ở mọi công việc, mọi lĩnh vực 

trong lao động sản xuất, cũng như 

trong đời sống xã hội và cần được tổ 

chức thành các phong trào thường 

xuyên, liên tục. Người còn chỉ rõ, 

thi đua phải có mục đích, mục tiêu, 

phải có kế hoạch cụ thể, phải có sự 

lãnh đạo đúng và phải thưởng phạt 

nghiêm minh, kịp thời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước tháng 12/1966
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Tư tưởng thi đua yêu nước và những 

kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, 

tổ chức vận động phong trào thi đua 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được vận 

dụng trong suốt hai cuộc kháng chiến 

cũng như 30 năm tiến hành công cuộc 

đổi mới, đưa cả nước tiến lên xã hội chủ 

nghĩa, trở thành động lực, bồi dưỡng, 

phát huy tinh thần yêu nước. Qua các 

phong trào thi đua, lòng yêu nước đã 

được thể hiện bằng hành động cụ thể, 

thiết thực trong cuộc sống, lao động, 

học tập; lấy lòng yêu nước thúc đẩy thi 

đua, nâng cao hiệu quả thi đua.

67 năm qua, phong trào thi đua yêu 

nước liên tục phát triển, mỗi một thời 

kỳ cách mạng đều có những phong 

trào thi đua được nhân dân hưởng 

ứng, góp phần tô thắm truyền thống 

yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. 

Từ các phong trào thi đua yêu nước 

đã xuất hiện các tập thể, cá nhân anh 

hùng, chiến sỹ thi đua và các gương 

điển hình tiên tiến.

Tại NHCSXH, một tổ chức tín dụng 

Nhà nước đặc thù hoạt động vì mục 

tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã 

hội, tuy ra đời muộn, song do thấm 

nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là 

yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và 

“Người người thi đua, ngành ngành thi 

đua”, trong những năm qua đã rất quan 

tâm tới công tác thi đua khen thưởng, 

coi công tác thi đua khen thưởng là 

một trong những giải pháp quan trọng 

trong chỉ đạo điều hành, tạo động lực 

cho cán bộ, viên chức phát huy tinh 

thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo xây 

dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, 

triển khai hiệu quả các chương trình 

tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Đặc 

biệt, trên lộ trình phát triển bền vững 

NHCSXH, toàn hệ thống đã phát động 

nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng 

khắp và phù hợp, tạo chuyển biến mới 

cổ vũ, động viên cán bộ, viên chức vượt 

qua khó khăn, thử thách, chung sức, 

đồng lòng làm nên những thành tựu to 

lớn của NHCSXH. Nhiều phong trào thi 

đua đã thành công xuất sắc, tiêu biểu là 

tích cực tăng trưởng dư nợ, giảm tỷ lệ 

nợ quá hạn; tăng cường, củng cố nâng 

cao chất lượng tín dụng chính sách, 

nhiệt tình chung sức cùng cả nước xây 

dựng nông thôn mới; đẩy mạnh đầu 

tư trang thiết bị làm việc và ứng dụng 

công nghệ hiện đại vào nghiệp vụ 

ngân hàng,… Rất nhiều phong trào thi 

đua từ Hội sở chính đến các đơn vị tác 

nghiệp chuyên môn mang lại kết quả 

đáng mừng, tạo thành động lực to lớn, 

góp phần thực hiện thắng lợi chương 

trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, 

đảm bảo an sinh xã hội.

Từ phong trào thi đua yêu nước, 

NHCSXH vinh dự được Đảng và Nhà 

nước tặng thưởng Huân chương Độc 

lập hạng Nhì và hạng Ba; Huân chương 

lao động hạng Nhì và nhiều phần 

thưởng cao quý khác. Đó là sự ghi nhận 

thành quả lớn lao qua chặng đường  

sau hơn 12 năm xây dựng và phát triển, 

nói lên tinh thần yêu nước của tập thể 

lãnh đạo, cán bộ, viên chức NHCSXH. 

Đặc biệt, 5 năm qua, phong trào thi đua 

yêu nước của NHCSXH đã gặt hái được 

những kết quả đáng khích lệ, luôn là 

đơn vị đạt thứ hạng cao trong phong 

trào thi đua yêu nước của Ngành ngân 

hàng Việt Nam.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong “Lời kêu gọi thi đua 

ái quốc”, toàn hệ thống NHCSXH đã 

và đang phấn đấu thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH 

lần thứ III, công tác thi đua khen thưởng 

ngày càng được đổi mới, kết hợp chặt 

chẽ giữa phong trào thi đua với công 

tác khen thưởng và tuyên truyền, tôn 

vinh nhân rộng các điển hình tiên tiến; 

có những biện pháp đồng bộ, khả thi tổ 

chức bộ máy và đội ngũ làm công tác 

Thi đua - Khen thưởng; chủ động, dân 

chủ, công khai, đảm bảo khen thưởng 

đúng người, đúng việc, đúng thành tích, 

khắc phục những hạn chế trong bình 

xét các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng, phấn đấu nâng cao chất 

lượng công tác Thi đua - Khen thưởng 

trong tình hình mới của đất nước.

Những năm qua, cán bộ, viên chức trong hệ thống NHCSXH đã và đang tích cực phối 
hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến bà 
con ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

UYÊN KHANH
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Phóng viên: Phó Chủ tịch có thể cho biết những kết quả chính Hội 

LHPN nhận ủy thác vốn vay ưu đãi của NHCSXH?

Trả lời: Tín dụng chính sách của Chính phủ thực hiện thông 

qua NHCSXH và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã đóng vai 

trò quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã 

hội của đất nước, trong đó có sự tham gia tích cực của các tổ chức 

hội, đoàn thể. Là thành viên của UBMTTQ Việt Nam, Hội LHPN luôn 

nỗ lực, sáng tạo, góp phần phát huy hiệu quả kênh dẫn vốn tín 

dụng ưu đãi tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động ủy thác của hội đã có những kết quả đáng ghi nhận, 

với tổng dư nợ cao nhất trong các tổ chức chính trị - xã hội khác, 

đạt trên 52 nghìn tỷ đồng, cho hơn 2,8 triệu hộ vay vốn; tỷ trọng 

dư nợ luôn ở mức trên 40% tổng dư nợ của NHCSXH. Nợ quá hạn 

luôn ở mức thấp nhất (0,33% vào cuối năm 2014). Ngoài ra, huy 

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp chị em phụ nữ có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi hiệu quả
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động được 1,3 nghìn tỷ đồng tiền gửi 

tiết kiệm thông qua các Tổ tiết kiệm và 

vay vốn do hội quản lý. Về chất lượng 

Tổ tiết kiệm và vay vốn có 70% tổ tốt; 

23% tổ khá, tổ yếu kém và trung bình 

chỉ còn 7%.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, Hội 

LHPN đã duy trì chất lượng tín dụng rất 

tốt trong nhiều năm liên tục, điển hình 

như Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Nghệ 

An, Quảng Nam, TP. Hà Nội... Tỷ lệ nợ 

quá hạn tại một số tỉnh, thành do hội 

quản lý ở mức rất thấp như Hải Dương, 

Hưng Yên và Hà Tĩnh...

Nhiệm vụ ủy thác nguồn vốn tín 

dụng chính sách luôn được Hội LHPN 

xem là một trong những nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm nhằm thực hiện 

chính sách giảm nghèo của Chính phủ; 

đồng thời là nguồn lực thu hút, tập hợp 

hội viên phụ nữ tham gia vào tổ chức 

hội. Vì vậy, trong quan điểm chỉ đạo 

cũng như tổ chức thực hiện, các cấp 

hội đã chú trọng lồng ghép đồng bộ 

nhiều giải pháp hỗ trợ người vay vốn 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn như 

chuyển giao khoa học công nghệ, dạy 

nghề gắn với hướng dẫn tạo việc làm 

tại chỗ, kết nối doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ để giảm chi phí đầu vào, tiêu 

thụ sản phẩm đầu ra.

Bên cạnh đó, các hoạt động nâng 

cao chất lượng hoạt động ủy thác của 

hội cũng được chỉ đạo đẩy mạnh, trong 

đó chú trọng các vấn đề về đào tạo,

hội thảo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm

nâng cao ý thức trách nhiệm. Nhờ đó, 

các cấp hội đã vào cuộc mạnh mẽ

hơn và đã chủ động, sáng tạo, đổi mới

trong cách làm; chú trọng hơn công tác

tuyên truyền vận động nâng cao ý thức

trách nhiệm của người vay vốn. Các địa

phương đã gắn kết vai trò, trách nhiệm

của cán bộ phụ nữ ở cơ sở trong công 

tác vận động, hỗ trợ thay đổi nhận thức

và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay 

của hội viên phụ nữ.

Để giúp cán bộ hội và Tổ trưởng Tổ

tiết kiệm và vay vốn hiểu rõ hơn về các

nghiệp vụ, kỹ năng trong hoạt động

ủy thác, hàng năm hội đã tổ chức tập

huấn nghiệp vụ, hội thảo chia sẻ kinh 

nghiệm và bàn giải pháp nâng cao 

chất lượng tín dụng chính sách. Hàng 

năm Hội LHPN các tỉnh, thành phố đã

tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên sâu 

100% huyện, số lượng xã. Tổ tiết kiệm 

và vay vốn được kiểm tra đều đạt và

vượt quy định. Hội còn đưa tiêu chí hoạt 

động ủy thác là một trong những tiêu 

chí thi đua, trong đó quy định cụ thể 

tiêu chí đối với đơn vị xuất sắc được TW 

Hội LHPN tặng Cờ thi đua phải là tỉnh, 

thành phố có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn 

tỷ lệ trung bình của cụm, không có cán 

bộ chiếm dụng vốn.

Các cấp hội, cơ sở dạy nghề của 

Hội LHPN đã gắn kết hộ vay vốn với

các hoạt động tư vấn học nghề, tư 

vấn việc làm. Chỉ tính riêng trong năm 

2014 đã tư vấn học nghề, tư vấn việc

làm cho trên 280 nghìn lao động nữ; 

giới thiệu việc làm cho trên 189 nghìn 

lao động nữ đi làm việc tại các doanh 

nghiệp trong và ngoài địa phương; các 

cơ sở dạy nghề thuộc hội đã tổ chức 

dạy nghề cho hơn 42 nghìn người, lao 

động nữ chiếm 98%, trong đó lao động 

nữ tham gia học nghề thuộc diện hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, người được vay 

vốn đạt tỷ lệ trên 20%.

Thành tựu đạt được từ nguồn vốn 

tín dụng chính sách đã có tác động 

tích cực, mang lại nhiều ý nghĩa góp 

phần giúp hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác vượt qua những khó 

khăn về kinh tế, vươn lên làm giàu 

chính đáng.

Phóng viên: Nguồn vốn vay ưu đãi đã 

giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, 

thoát nghèo bền vững ra sao, thưa Phó 

Chủ tịch?

Trả lời: Các chương trình tín dụng 

ưu đãi của NHCSXH là nhóm các 

chương trình tín dụng mang tính tổng 

thể, trên các mặt sản xuất - việc làm - 

môi trường - điều kiện sống... Đây cũng 

chính là một trong những công cụ để 

Chính phủ thực hiện chương trình an 

sinh xã hội. Mỗi chương trình với đối 

tượng thụ hưởng đặc thù đã mang lại 

không chỉ lợi ích kinh tế mà còn góp 

phần giúp hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác, trong đó có hội viên 

phụ nữ cải thiện điều kiện sống. Mặt 

khác, hiệu quả từ sử dụng vốn ưu đãi 

của các hộ gia đình cũng đã góp phần 

quan trọng vào việc đổi mới bộ mặt 

nông thôn, xây dựng đời sống mới của 

người dân; góp phần thực hiện thắng 

lợi chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 

bền vững.

Tôi có thể ví dụ như chương trình 

cho vay hộ nghèo đã giúp cho hàng 

triệu lượt hộ hội viên phụ nữ vay vốn 

ủy thác. Từ nguồn vốn này, cộng với nỗ 

lực của hộ gia đình và sự hỗ trợ của địa 

phương, tính trong 3 năm qua, hơn 200 

nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ 

hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ gia đình 

không chỉ thoát nghèo mà còn xây 

dựng thành công mô hình chăn nuôi 

quy mô lớn, theo hướng hàng hóa.

Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch, Hội 

LHPN có kế hoạch như thế nào trong thời 

gian tới để nâng cao hoạt động ủy thác 

hiệu quả hơn nữa?

Trả lời: Trong thời gian tới, Hội 

LHPN các cấp tiếp tục quán triệt sâu 

rộng Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư 

TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với tín dụng chính sách

xã hội đến toàn thể cán bộ hội các cấp. 

Phát huy kết quả, kinh nghiệm, cách 

làm hay trong việc củng cố nâng cao 

chất lượng tín dụng chính sách; không 

ngừng sáng tạo, đổi mới trong cách 

làm, lồng ghép đồng bộ nhiều giải 

pháp vận động, hỗ trợ phát triển kinh 

tế, thoát nghèo.

Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ 

ủy thác cho cán bộ hội các cấp và Tổ 

trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đẩy 

mạnh công tác phối kết hợp với Đảng 

ủy, UBND và các ngành chức năng. Duy 

trì hiệu quả công tác kiểm tra, chỉ đạo, 

hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở để nâng 

cao chất lượng hoạt động ủy thác, góp 

phần nâng cao chất lượng hoạt động 

của tín dụng chính sách.

Phóng viên: Xin cảm ơn Phó Chủ tịch!
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Phóng viên: Hội Nông dân là 1 trong 

4 tổ chức hội, đoàn thể tham gia nhận 

ủy thác nguồn vốn tín dụng ưu đãi của 

NHCSXH, ông có thể chia sẻ những kết 

quả đạt được hơn 12 năm qua?

Trả lời: Ngày 04/10/2002, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 131/2002/QĐ-TTg về việc 

thành lập NHCSXH. Đây là tổ chức 

tín dụng ưu đãi như là một trong 

những công cụ hữu hiệu góp phần 

giúp Chính phủ thực hiện chiến lược 

giảm nghèo. Xác định được ý nghĩa 

đó, ngay từ những ngày đầu thành 

lập, NHCSXH đã rất chú trọng tới các 

giải pháp, cách thức triển khai “dẫn” 

dòng vốn tín dụng ưu đãi đến đúng 

đối tượng hiệu quả nhất với chi phí 

thấp nhất. Trong hơn 12 năm qua, với 

sự chỉ đạo của Chính phủ, NHCSXH 

đã thực hiện tốt mục tiêu là tập trung 

nguồn lực, tạo bước đột phá trong 

giảm nghèo; nâng cao chất lượng 

và hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi; huy 

Phó Chủ tịch 
Thường trực TW 
Hội Nông dân Việt 
Nam Lại Xuân Môn
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động lực lượng xã hội tham gia vào 

sự nghiệp giảm nghèo...

Có được những kết quả tích cực 

như vậy, cùng với hệ thống NHCSXH, 

các cấp Hội Nông dân đã vượt qua 

nhiều khó khăn. Đầu tiên là vấn đề con 

người, đó là đội ngũ cán bộ hội. Trước 

đó, cán bộ Hội Nông dân gần như chưa 

có kỹ năng, nghiệp vụ về tín dụng. 

Nhận ủy thác một số nội dung công 

việc trong quy trình cho vay vốn, một 

mặt, Hội Nông dân và NHCSXH phải 

tích cực phối hợp tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội, cán 

bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn. Quá trình 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

cán bộ hội, cán bộ Tổ tiết kiệm và vay 

vốn là thường xuyên, liên tục trong các 

năm bởi mô hình ủy thác luôn được bổ 

sung, điều chỉnh để tiến tới hoàn thiện. 

Bên cạnh đó, các cấp hội còn cố gắng, 

nỗ lực thành lập, củng cố, điều hành, 

quản lý tốt hệ thống Tổ tiết kiệm và 

vay vốn. Việc này càng được chú trọng 

hơn tại các địa bàn nông thôn miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông 

đồng bào DTTS sinh sống. Một trong 

những nỗ lực của các cấp Hội Nông 

dân những năm qua là làm tốt công 

tác tuyên truyền, vận động hội viên 

nông dân hiểu rõ và thực hiện đúng 

các chủ trương của Đảng, chính sách 

của Nhà nước, trong đó có chính sách 

cho hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác vay vốn ưu đãi. Cùng với 

NHCSXH, hệ thống chính trị, Hội Nông 

dân đã đa dạng hóa hoạt động tuyên 

truyền qua các phương tiện truyền 

thông, báo chí của hội như Báo Nông 

thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn 

mới, Bản tin Công tác hội, Cổng TTĐT 

ở TW và Cổng Thông tin của Hội Nông 

dân các tỉnh, thành phố; thông qua 

các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội; tổ 

chức hội thi Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và 

vay vốn giỏi... Đến nay, cơ bản cán bộ, 

hội viên nông dân đã nắm vững chính 

sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước 

cũng như các quy trình, thủ tục cho 

vay vốn của NHCSXH...

Phóng viên: Những nỗ lực, cố gắng 

đó được thể hiện như thế nào hơn 12 

năm Hội Nông dân tham gia ủy thác vốn 

tín dụng ưu đãi, thưa ông?

Trả lời: Dư nợ ủy thác của Hội Nông 

dân liên tục tăng cả về khối lượng tín 

dụng và số lượng các chương trình tín 

dụng. Nếu như năm 2003, Hội Nông dân 

và NHCSXH mới chỉ “bắt tay” thực hiện 

duy nhất 1 chương trình tín dụng ưu 

đãi là cho vay hộ nghèo với hơn 3.000 

tỷ đồng, thì đến nay, hội đang nhận 

ủy thác tới 16 chương trình tín dụng 

có tổng dư nợ 42.452 tỷ đồng (chiếm 

33,33% tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ 

chức hội, đoàn thể) với hơn 2,27 triệu 

hộ hội viên nông dân đang vay vốn và 

sinh hoạt tại hơn 64.800 Tổ tiết kiệm 

và vay vốn do hội thành lập và quản lý. 

Mức vay bình quân của 1 hộ được tăng 

lên đáng kể trong những năm gần đây. 

Năm 2008, bình quân 1 hộ vay mới chỉ 

đạt gần 10 triệu đồng thì đến nay, mức 

dư nợ bình quân đã đạt hơn 18,5 triệu 

đồng. Nếu trước năm 2010, bình quân 

mỗi Tổ tiết kiệm và vay vốn chỉ có 20 

thành viên thì đến hết năm 2014 con 

số này đã nâng lên 35 thành viên. Cùng 

với tăng trưởng tín dụng, những năm 

qua, NHCSXH và Hội Nông dân luôn 

phối hợp triển khai nhiều hoạt động 

nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, 

bởi đây là vấn đề then chốt đảm bảo sự 

bền vững của nguồn vốn tín dụng ưu 

đãi. Theo đó, tỷ lệ nợ quá hạn vốn tín 

dụng ưu đãi ủy thác qua Hội Nông dân 

luôn giảm qua các năm và đến hết năm 

2014 tỷ lệ này chỉ còn ở mức 0,41%. Hội 

Nông dân và NHCSXH sẽ tiếp tục có các 

giải pháp thiết thực nhằm hạ thấp hơn 

nữa tỷ lệ nợ quá hạn trong những năm 

tới. Có thể khẳng định, các chương 

trình vốn tín dụng ưu đãi của Chính 

phủ qua NHCSXH đã góp phần quan 

trọng trong việc giảm nghèo ở Việt 

Nam. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2005 - 

2010 giảm từ 22% xuống còn 9,45%, 

trong giai đoạn 2011 - 2013 giảm từ 

14,2% xuống còn 7,8% và năm 2014 là 

dưới 6%, mục tiêu năm 2015 đưa tỷ lệ 

hộ nghèo xuống dưới 5%...

Phóng viên: Một trong những yếu tố 

đảm bảo cho sự bền vững của các chính 

sách tín dụng ưu đãi là đối tượng sử 

dụng vốn vay hiệu quả. Vậy, Hội Nông 

dân đã có giải pháp nào để hội viên 

nông dân nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn vay ưu đãi?

Trả lời: Nguồn vốn tín dụng ưu đãi 

chính là công cụ, giải pháp hữu hiệu 

không thể thiếu để nông dân vượt qua 

khó khăn, trở ngại trong phát triển kinh 

tế, giảm nghèo và làm giàu. Nhưng 

điều quan trọng không kém đó là 

đồng vốn được vay phải được đầu tư 

đúng hướng, mang lại hiệu quả, tạo 

việc làm và tăng thu nhập cho nông 

dân. Nếu chỉ giúp nông dân vay vốn 

không thì chưa đủ mà phải giúp họ có 

kiến thức, đào tạo nghề, làm chủ được 

kỹ năng sản xuất, hình thành các liên 

kết trong sản xuất. Chính vì thế, quan 

điểm của Hội Nông dân đối với việc 

tham gia nhận ủy thác vốn tín dụng 

ưu đãi là phối kết hợp nghiệp vụ giải 

ngân với hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ 

trợ và dạy nghề của tổ chức hội. Đó là 

các hoạt động tập huấn, chuyển giao 

tiến bộ KHKT; hướng dẫn cách làm ăn; 

cung ứng các loại vật tư nông nghiệp, 

máy móc và dạy nghề cho nông dân. 

Những năm qua, các cấp Hội Nông 

dân trong cả nước các cấp hội vận 

động trên 10 triệu lượt hội viên nông 

dân tham gia học nghề; phối hợp tổ 

chức dạy nghề được 894.240 người; 

tỷ lệ nông dân sau khi học nghề có 

việc làm và thu nhập ổn định đạt trên 

90%; tổ chức tập huấn chuyển giao 

tiến bộ KHKT, hướng dẫn “cầm tay chỉ 

việc”, giúp hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác vay vốn sử dụng vốn 

hiệu quả, xóa dần mặc cảm, tự ty, ỷ lại, 

nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết 

tâm vươn lên thoát nghèo.

Phóng viên: Theo ông, việc tham gia 

ủy thác vốn tín dụng ưu đãi có ý nghĩa 

như thế nào đối với cán bộ, hội viên nông 

dân; tác động ra sao tới công tác hội và 

phong trào nông dân?

Trả lời: Trong nhiều kỳ Đại hội, yêu 

cầu phải đổi mới nội dung, phương 

thức hoạt động của Hội Nông dân luôn 

là vấn đề cấp thiết được đặt ra. Nói thì 

dễ, nhưng để thực hiện có hiệu quả thì 

không hề dễ, vừa phải có quyết tâm 

chính trị cao, đồng thời phải có giải 

pháp thích hợp. Cùng với hoạt động 

dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề thì 

việc thực hiện ủy thác vốn tín dụng ưu 

đãi của Hội Nông dân chính là công cụ, 

phương tiện hiệu quả để hội đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động. 

Thông qua thực hiện ủy thác vốn tín 

dụng ưu đãi đã góp phần giúp hội viên 

nông dân tiếp cận dễ dàng, thuận lợi 

dòng vốn tín dụng ưu đãi, phát triển 

sản xuất, giảm nghèo bền vững và làm 
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giàu chính đáng. Trong số hơn 4,2 triệu 

hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân 

sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp thì 

có nhiều hộ vươn lên từ nghèo khó nhờ 

tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu 

đãi của Chính phủ. Nhận ủy thác vốn 

tín dụng ưu đãi cũng góp phần giúp 

Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh các 

phong trào thi đua khác của hội như 

phong trào “nông dân tham gia xây 

dựng nông thôn mới”; “nông dân tham 

gia bảo đảm an ninh, quốc phòng”. 

Nhận ủy thác vốn tín dụng ưu đãi cũng 

góp phần giúp cán bộ hội các cấp gần 

dân, sát dân, nắm bắt và phản ánh kịp 

thời những tâm tư, nguyện vọng, khó 

khăn, bức xúc của hội viên để từ đó đề 

xuất, kiến nghị Đảng, Nhà nước điều 

chỉnh, bổ sung, xây dựng mới chính 

sách. Thông qua đó, hệ thống tổ chức 

hội cũng ngày càng vững mạnh, các 

phong trào ngày càng sát thực tiễn, đáp 

ứng được nhu cầu của hội viên. Thực 

hiện nhiệm vụ ủy thác, đội ngũ cán bộ 

hội ngày càng trưởng thành, sát thực 

với thực tiễn nông nghiệp - nông dân 

- nông thôn. Vừa làm công tác tín dụng 

ưu đãi, vừa thực hiện hiệu quả hơn 

vai trò, chức năng tuyên truyền, vận 

động, tập hợp hội viên. Nguồn phí ủy 

thác được trích lại đã giúp các cấp hội 

có điều kiện thuận lợi hơn trong sinh 

hoạt, là động lực để các cấp hội, nhất là 

cán bộ chi, tổ hội năng động, nhiệt tình 

đối với công tác hội. Vốn tín dụng ưu 

đãi đã góp phần tăng cường tình đoàn 

kết trong nội bộ nông dân, thắt chặt 

thêm tình làng xóm, láng giềng, hỗ trợ 

lẫn nhau trong cộng đồng. Mô hình, 

cách thức thực hiện ủy thác vốn chính 

sách thông qua 4 tổ chức hội, đoàn thể, 

trong đó có Hội Nông dân đã giúp cho 

NHCSXH tiết giảm được chi phí quản 

lý, bộ máy điều hành tác nghiệp gọn 

nhẹ mà hiệu lực và hiệu quả vẫn cao; 

tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức, người 

dân giám sát hoạt động tín dụng ưu 

đãi; tạo thuận lợi, tiện ích tối đa cho 

người được thụ hưởng...

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

ĐÔNG DƯƠNG thực hiện

Trong số hơn 4,2 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, 
có rất nhiều hộ vươn lên nhờ nhờ tiếp sức từ đồng vốn vay  ưu đãi
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Phóng viên: Phó Chủ tịch có thể cho 

biết công tác nhận ủy thác vốn vay ưu 

đãi từ NHCSXH của Hội CCB trong thời 

gian qua?

Trả lời: Trong những năm qua, Hội 

CCB luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm 

của hội trong việc thực hiện nhiệm vụ 

ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, đặc 

biệt trong giai đoạn 2010 - 2015, đến 

nay các cấp hội luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, góp phần không nhỏ trong 

công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an 

sinh xã hội của đất nước.

Hội CCB xác định tín dụng ưu đãi là 

nguồn lực chủ yếu và rất quan trọng 

để hội viên có điều kiện phát triển sản 

xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, 

nâng cao đời sống, góp phần vào việc 

giảm nghèo bền vững. Tính đến nay, 

tổng dư nợ ủy thác qua Hội CCB Việt 

Nam đạt trên 20.159 tỷ đồng (tăng 

160% so với năm 2010). Hội đang quản 

lý 32.590 Tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 

1,05 triệu hộ vay vốn đang còn dư nợ. 

Hoạt động vay vốn ưu đãi từ NHCSXH 

đã tạo sự phối hợp gắn bó giữa Hội CCB 

với các tổ chức chính trị - xã hội khác 

trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, 

phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại 

địa phương, góp phần xây dựng và bảo 

vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo 

vệ nhân dân. Đặc biệt đã đóng góp tích 

cực vào việc thực hiện chương trình 
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mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, góp phần bảo đảm ổn định chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường 

quốc phòng, an ninh. Củng cố niềm tin 

của CCB và các tầng lớp nhân dân vào 

công cuộc đổi mới của Đảng. Thông 

qua công tác nhận ủy thác, Hội CCB các 

cấp và các tổ chức hội, đoàn thể khác 

đã giúp cho NHCSXH thực hiện được 

chủ trương công khai hóa và xã hội hóa 

hoạt động tín dụng, đồng thời giúp 

cho ngân hàng tiết giảm được chi phí 

quản lý. Đối với tổ chức Hội CCB, thông 

qua công tác phối hợp với NHCSXH 

và thực hiện ủy thác đã giúp cho việc 

tập hợp hội viên CCB, nội dung hoạt 

động của hội được phong phú, thiết 

thực hơn. Vai trò của Hội CCB trong sự 

nghiệp giảm nghèo và phát triển kinh 

tế - xã hội ở địa phương càng được 

khẳng định. Thông qua hoạt động ủy 

thác, kiến thức, năng lực quản lý, điều 

hành hoạt động quản lý tài chính, tín 

dụng ngân hàng của các cấp hội được 

nâng lên rõ rệt.

Phóng viên: Những nhiệm vụ và giải 

pháp mà Hội CCB Việt Nam đã thực hiện 

trong thời gian qua để nâng cao chất 

lượng ủy thác, đặc biệt tại khu vực Tây 

Nam bộ là gì, thưa Phó Chủ tịch?

Trả lời: Ban Chấp hành TW Hội CCB 

Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn Hội CCB các tỉnh, 

thành phố tổ chức triển khai nhiệm 

vụ ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH. 

Đến nay, 100% Hội CCB cấp tỉnh, cấp 

huyện đã ký văn bản liên tịch và triển 

khai thực hiện đầy đủ các nội dung 

đã ký kết; chỉ đạo Hội CCB cấp xã ký 

hợp đồng ủy thác với NHCSXH cấp 

huyện, đó là cơ sở pháp lý để thực hiện 

chương trình ủy thác một cách thống 

nhất và đạt kết quả. Để không ngừng 

đổi mới, cải tiến phương pháp công 

tác, nâng cao chất lượng tín dụng và 

hiệu quả thực hiện ủy thác, cuối năm 

2014, TW Hội CCB Việt Nam đã cùng 

với các hội, đoàn thể khác ký Văn bản 

thỏa thuận mới số 3948/VBTT-NHCS-

HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM trong đó 

quy định NHCSXH ủy thác cho các tổ 

chức hội, đoàn thể thực hiện 3 nhóm 

nội dung công việc trong quy trình cho 

vay hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác.

Chủ động tham mưu cho lãnh đạo 

địa phương và phối hợp với NHCSXH 

sắp xếp, củng cố lại các Tổ tiết kiệm 

và vay vốn, xây dựng quy ước hoạt 

động theo đúng Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn 

do HĐQT NHCSXH ban hành; thực 

hiện nghiêm các công việc theo hợp 

đồng ủy thác. Quan tâm đến công tác 

kiểm tra việc thực hiện ủy thác; hàng 

năm tổ chức từ 10 - 15 đoàn công 

tác để kiểm tra công tác kinh tế và 

chỉ đạo hoạt động vay vốn ở các địa 

phương. Các tỉnh, thành hội đều xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, phân công 

trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ 

trách chương trình và phụ trách địa 

bàn thực hiện kiểm tra theo chuyên 

đề hoặc kiểm tra lồng ghép. Phối hợp 

với NHCSXH đi kiểm tra một số địa 

phương để thống nhất chỉ đạo, chỉ 

rõ nguyên nhân dẫn đến yếu kém, 

tồn tại, xác định giải pháp giúp đơn 

vị khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong 

thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, Hội CCB các cấp đã làm 

tốt công tác tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về chương trình giảm nghèo, 

giúp cho hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác thấy được sự quan tâm 

của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng và 

sự vươn lên của chính họ, từ đó xóa bỏ 

tâm lý mặc cảm, tự ty, ỷ lại, quyết tâm 

vươn lên thoát nghèo.

Về công tác tập huấn quy trình 

nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ hội các 

cấp và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay 

vốn đã được các cấp Hội CCB phối hợp 

với NHCSXH thực hiện tốt. Trong 5 năm 

qua có hàng chục ngàn lượt cán bộ 

hội các cấp và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 

và vay vốn được tập huấn, hướng dẫn, 

chuyển giao tiến bộ KHKT và kiến thức, 

kinh nghiệm sản xuất cho hộ nghèo, 

giúp cho việc sử dụng vốn đúng mục 

đích, đạt hiệu quả.

Đặc biệt từ năm 2012, để nâng cao 

chất lượng tín dụng chính sách, Hội 

CCB đã có Hướng dẫn số 92/HD-CCB 

về việc củng cố, nâng cao chất lượng 

thực hiện ủy thác của NHCSXH khu vực 

Tây Nam bộ và các địa phương có chất 

lượng tín dụng thấp giai đoạn 2012 

- 2014.  Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt 

của NHCSXH cùng với chỉ đạo của các 

cấp ủy Đảng, sự tham gia điều hành 

của các cấp chính quyền địa phương, 

công tác phối hợp tích cực, hiệu quả 

của các cấp Hội CCB nên chất lượng 

tín dụng đã có chuyển biến rõ nét. 

Riêng tỷ lệ nợ quá hạn của Hội CCB 

khu vực Tây Nam bộ giảm nhanh, góp 

phần giảm tỷ lệ nợ quá hạn toàn hội từ 

1,38% (tháng 6/2012) xuống còn 0,43% 

(tháng 3/2015) giảm 0,95%.

Phóng viên: Phó Chủ tịch có thể cho 

biết một số kết quả trong việc sử dụng 

vốn vay ưu đãi từ NHCSXH giúp hội viên 

thoát nghèo và xây dựng cuộc sống mới?

Trả lời: Hội CCB thực hiện ủy thác 

đã giúp cho kênh tín dụng ưu đãi đến 

đúng đối tượng thụ hưởng, hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác được 

vay vốn thuận lợi, an toàn, nhanh 

chóng, giảm thời gian giao dịch, tiết 

kiệm chi phí quản lý, đi lại. Việc thành 

lập Tổ tiết kiệm và vay vốn đã làm tăng 

sự đoàn kết đồng chí, đồng đội, tình 

làng nghĩa xóm, thói quen tiết kiệm và 

trách nhiệm cộng đồng, tính nhân văn 

cao đẹp trong cuộc sống. Hàng trăm 

ngàn hộ CCB được vay vốn tín dụng ưu 

đãi đã thoát nghèo, hàng chục ngàn 

hộ vươn lên làm giàu chính đáng, góp 

phần xây dựng hình ảnh cao đẹp về 

anh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ đổi 

mới. Điều này khẳng định chủ trương 

cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác là hoàn toàn đúng 

đắn, thể hiện bản chất, tính ưu việt của 

chế độ XHCN.

Trong 5 năm qua (2010 - 2015) nhờ 

nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH và 

các nguồn vốn khác mà toàn Hội CCB 
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Vốn vay ưu đãi đã và đang đồng hành cùng hội viên CCB nghèo trong sản xuất, kinh doanh

đã giảm được 137.667 hộ CCB nghèo, 

hiện còn 100.267 hộ CCB nghèo (tỷ lệ 

3,71%); hộ cận nghèo còn 115.192 hộ 

(tỷ lệ 4,25%); số hộ khá và giàu chiếm 

53,3%. Xóa được 31.463 nhà dột nát, 

giải quyết việc làm cho 785.580 lao 

động là CCB và con em CCB...

Phóng viên: Nhiệm vụ và giải pháp 

của Hội CCB trong thời gian tới để nâng 

cao hiệu quả hoạt động ủy thác là gì, 

thưa Phó Chủ tịch?

Trả lời: Có thể khẳng định rằng 

phương thức ủy thác một số nội dung 

công việc trong quy trình cho vay hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách 

khác mà các hội, đoàn thể đang thực 

hiện là cách làm đúng đắn, năng động, 

sáng tạo, một mô hình rất đặc trưng 

của Việt Nam. Đây là công việc phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB, 

phát huy được vai trò, trách nhiệm, uy 

tín và tiềm năng của CCB. Vì vậy, để 

nâng cao hiệu quả hoạt động uỷ thác 

các cấp Hội CCB tiếp tục tuyên truyền, 

phổ biến những chủ trương, chính sách 

của Đảng, Chính phủ về tín dụng ưu 

đãi đến hội viên và hộ gia đình chính 

sách; trước mắt phối hợp với NHCSXH 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các 

cấp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 

40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với tín dụng chính sách xã hội; thực 

hiện tốt văn bản thỏa thuận và các văn 

bản liên tịch đã ký với NHCSXH. Chủ 

động xây dựng chương trình, kế hoạch 

hoạt động thực hiện ủy thác; nắm chắc 

tình hình, gắn tín dụng chính sách với 

các chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương, lồng ghép các 

chương trình khuyến nông, khuyến 

lâm, khuyến công, khuyến ngư. Hướng 

dẫn hội viên nghèo sử dụng vốn đầu 

tư vào sản xuất, kinh doanh đúng mục 

đích, đạt hiệu quả cao.

Thường xuyên quan tâm, củng cố, 

nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết 

kiệm và vay vốn, phát huy trách nhiệm 

của các thành viên trong tổ trong việc 

bình xét và quản lý, giúp đỡ đối tượng 

vay vốn. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH 

tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, 

trình độ quản lý và nghiệp vụ tín dụng, 

kiến thức về giảm nghèo cho cán bộ 

Hội CCB và đội ngũ Tổ trưởng Tổ tiết 

kiệm và vay vốn. Phối hợp với các 

ngành chức năng làm tốt công tác tập 

huấn, hướng dẫn, chuyển giao KHKT, 

trao đổi kinh nghiệm sử dụng vốn cho 

các đối tượng được hưởng chính sách 

tín dụng ưu đãi.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công 

tác ủy thác của hội cấp trên đối với cấp 

dưới, nhất là hội cơ sở và Tổ tiết kiệm và 

vay vốn; giám sát và hướng dẫn hộ vay sử 

dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả. 

Có hình thức biểu dương, khen thưởng, 

động viên kịp thời những điển hình làm 

tốt trong hoạt động vay vốn ủy thác.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn 

Phó Chủ tịch!

THÁI HÒA thực hiện
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Phóng viên: Anh có thể cho biết, 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có những 
giải pháp gì để nâng cao chất lượng 
quản lý nguồn vốn?

Trả lời: Nhận thức rõ tầm quan 
trọng của tín dụng ưu đãi, TW Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh và NHCSXH đã ký 
Chương trình liên tịch 283/VBLT về việc 
tổ chức thực hiện nhận ủy thác cho vay 
đối với hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách khác theo Nghị định số 78/2002/
NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ 
về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác.

Ban Bí thư TW Đoàn đã chỉ đạo các 
tỉnh, thành Đoàn chỉ đạo các tổ chức 
Đoàn cơ sở thực hiện tốt một số nội 
dung công việc ủy thác với NHCSXH; 
chú trọng nâng cao dư nợ và chất 
lượng tín dụng chính sách, nâng cao 
chất lượng hoạt động của các Tổ tiết 
kiệm và vay vốn, giảm nhanh nợ quá 
hạn, đồng thời có biện pháp xử lý dứt 
điểm các đối tượng xâm tiêu, chiếm 
dụng vốn.

Hàng năm, chúng tôi đã phối hợp 
với NHCSXH cùng cấp tổ chức các Hội 
nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả 
đã làm được, những tồn tại và đưa 
ra các giải pháp khắc phục yếu kém 
nhằm nâng cao chất lượng tín dụng 
chính sách.

Đồng thời, các tổ chức Đoàn cơ sở 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc 
thực hiện Chương trình liên tịch, chú 
trọng công tác biểu dương, giới thiệu 
các gương người tốt - việc tốt, các điển 

hình tiên tiến, cách làm hay của đoàn 
viên thanh niên để nhân rộng.

Bên cạnh đó, TW Đoàn cũng chỉ 
đạo triển khai các lớp tập huấn nghiệp 
vụ nâng cao công tác quản lý, kiểm 
tra giám sát cho cán bộ Đoàn cơ sở và 
nâng cao năng lực, trách nhiệm Ban
quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn; 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
các hoạt động nhận ủy thác tại cơ sở; 
đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở Đoàn 
làm tốt công tác ủy thác và nâng cao 
chất lượng tín dụng.

Hoạt động Đoàn đã kết hợp lồng 
ghép các chương trình tập huấn giảm 
nghèo, chuyển giao tiến bộ KHKT giúp 
người sử dụng vốn vay hiệu quả, góp 
phần tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp 
cho thanh niên nông thôn.

Phóng viên: Xin anh cho biết đôi 
nét về kết quả cho vay thông qua Đoàn 
Thanh niên?

Trả lời: Đến nay, tổng dư nợ Đoàn 
Thanh niên quản lý gần 15.000 tỷ đồng 
với 23.259 Tổ tiết kiệm và vay vốn và 
779.038 hộ vay. Như vậy, nguồn vốn 
cho vay ủy thác qua Đoàn Thanh niên 
trung bình mỗi năm tăng từ 1.500 đến 
gần 2.000 tỷ đồng. Nhiều tỉnh có dư nợ 
cao và tỷ lệ tăng trưởng cao như: Thanh 
Hóa, Lào Cai, Nghệ An, Hòa Bình, Đồng 

Tháp, TP. Hồ Chí Minh... Thông qua đó 
đã giúp hơn 364 nghìn lượt hộ nghèo, 
hộ cận nghèo được vay với dư nợ hơn 
6.635 tỷ đồng.

Đặc biệt, chương trình tín dụng 
HSSV mang ý nghĩa nhân văn rất cao. 
Đến nay, đã có trên 125 nghìn HSSV là 
con em hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn được vay 
vốn qua hoạt động ủy thác của Đoàn 
Thanh niên.

Các chương trình cho vay rất hiệu 
quả nên trong những năm gần đây tỷ 
lệ nợ quá hạn giảm nhanh. Cuối năm 
2014 nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,45% 
tổng dư nợ nguồn vốn cho vay ủy thác 
qua Đoàn Thanh niên.

Phóng viên: Nguồn vốn ưu đãi có ý 
nghĩa như thế nào trong việc giúp đoàn 
viên thanh niên thoát nghèo, xây dựng 
đời sống mới ở các vùng, miền trong cả 
nước, thưa anh?

Trả lời: Bằng nguồn vốn ưu đãi, nhiều 
hộ thanh niên nghèo, cận nghèo đã có 
điều kiện phát triển chăn nuôi, trồng trọt, 
tạo thêm việc làm cho gia đình, tăng thời 
gian lao động có ích của hộ lên 30 - 50%. 
Nhiều hộ có điều kiện đưa giống mới 
năng suất cao vào sản xuất, thay đổi tập 
quán canh tác lạc hậu, xây dựng nhiều 
mô hình làm ăn có hiệu quả.
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Đặc biệt, nhiều hộ nghèo từ làm ăn 
nhỏ lẻ đã phát triển trở thành các chủ 
trang trại có quy mô lớn, sản xuất hàng 
hóa, thu hút nhiều lao động và việc 
làm ổn định, không chỉ xóa nghèo cho 
mình mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ 
khác thoát nghèo.

Chẳng hạn như ở Tiền Giang, thông 
qua nguồn vốn ưu đãi, địa phương đã 
xây dựng được các phong trào giúp 
nhau làm ăn, duy trì mô hình góp vốn 
xoay vòng. Có mô hình xoay vòng được 
387 triệu đồng, hỗ trợ 344 thanh niên 
tham gia phát triển kinh tế gia đình. 
Có thể kể đến một số mô hình hiệu 
quả như: nuôi cá lóc, ếch, gà, bò ở xã 
Mỹ Tân, Tân Hưng, Mỹ Lợi B, Thiện Trí ở 
huyện Cái Bè.

Phóng viên: Ngoài hiệu quả kinh tế, 
tín dụng ưu đãi đóng góp gì cho phong 
trào thanh niên?

Trả lời: BCH TW Đoàn khi thiết kế 
các phong trào cũng rất quan tâm đến 
nhu cầu tạo nghề nghiệp việc làm, 
đồng thời giúp thanh niên tiếp cận 
nguồn vốn phát triển kinh tế và kênh 
tín dụng NHCSXH là kênh rất quan 
trọng. Có mấy điểm nổi bật sau:

Thứ nhất, khi ủy thác vốn vay của 
NHCSXH, chúng tôi nắm bắt được tâm 
tư, nguyện vọng của thanh niên ở cơ 
sở. Thanh niên có nhu cầu vay vốn 
được Đoàn tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ. 
Do đó, nếu không có công tác ủy thác 

cho vay vốn ưu đãi thì rất khó tạo được 
sự gắn kết giữa cơ sở Đoàn với thanh 
niên, nhất là thanh niên ở địa bàn 
nông thôn.

Thứ hai, với cán bộ làm công tác 
Đoàn thì có đặc thù là luân chuyển 
sang các công tác khác khá nhanh, 
“đầu vào” cũng rất đa dạng (có 
người học chuyên ngành kinh tế, 
khoa học xã hội, có người lại đi lên 
từ phong trào). Do vậy, khi tham gia 
vào công tác nhận ủy thác vốn vay 
đã giúp cho các cán bộ Đoàn trau 
dồi thêm kiến thức, có kỹ năng, 
phương pháp làm việc liên quan 
đến hoạt động kinh tế, quản lý Nhà 
nước để hiểu thực tế hơn với các 
công việc sau này.

Thứ ba, về mặt phong trào. Nếu 
không có nguồn vốn của NHCSXH thì 
rất khó thúc đẩy tư duy đổi mới của 
thanh niên nông thôn, việc triển khai 

phong trào thi đua tuổi trẻ sản xuất, 
kinh doanh giỏi sẽ gặp khó khăn.

Thứ tư, điểm được nữa của Đoàn 
Thanh niên là từ công tác ủy thác vốn 
ưu đãi, đã giúp cho việc nhìn nhận 
đánh giá của cấp ủy, chính quyền 
địa phương đối với công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên ngày càng đi 
vào thực chất.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có bộ tiêu 
chí đánh giá chất lượng công tác Đoàn 
cấp tỉnh, thành hàng năm với 10 nhóm. 
Trong đó, với nhóm tiêu chí đánh giá 
phong trào xung kích phát triển kinh 
tế - xã hội đồng hành với phong trào 
thanh niên lập thân, lập nghiệp thì có 
một tiêu chí về tổng dư nợ và nợ quá 
hạn vốn vay NHCSXH.

Phóng viên: Những định hướng trong 
thời gian tới của TW Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh để nâng cao hiệu quả hoạt động ủy 
thác là gì, thưa anh?

Trả lời: Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/
TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
tín dụng chính sách xã hội và Thông 
báo kết luận của Thủ tướng Chính 
phủ tại buổi làm việc với NHCSXH, để 
nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc 
thực hiện ủy thác, Ban Bí thư TW Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các 
cấp bộ Đoàn thực hiện đúng và đầy đủ 
nội dung ủy thác theo Văn bản thỏa 
thuận của các tổ chức hội, đoàn thể 
với NHCSXH về việc thực hiện cho vay 
vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với 
NHCSXH tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng trong cán bộ đoàn viên 
thanh niên và nhân dân về ý nghĩa, tầm 
quan trọng của các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, tín dụng 
chính sách đối với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác xác định đúng 
quyền lợi và nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, 
đầy đủ với NHCSXH...

Phóng viên: Xin cảm ơn anh!
TRẦN GIÁP thực hiện

Thanh niên lập nghiệp từ vốn vay chính sách

BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đề xuất Chính phủ về mong 
muốn của thanh niên là có một chương trình cho vay thanh niên khởi 
nghiệp riêng, ngoài chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Vào tháng 3/2015, sau buổi làm việc với Ban Bí thư TW Đoàn, Thủ 
tướng Chính phủ kết luận: Giao các Bộ, ngành: KH&ĐT, Tài chính, 
NHNN và NHCSXH bàn bạc, cân đối nguồn vốn để có thể cho thanh 
niên vay học nghề, phát triển sản xuất. Mong rằng, thời gian tới sẽ 
có nhiều thanh niên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ 
thông qua NHCSXH.
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X
ác định công tác thi đua, khen 

thưởng là động lực phấn đấu, 

là tiêu chí để đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ, từ năm 

2010 đến nay, NHCSXH TP. Hà Nội đã 

phát động 34 đợt thi đua ngắn ngày và 

dài ngày. Theo Giám đốc Nguyễn Kim 

Phung, phong trào thi đua yêu nước 

tại đơn vị đã tạo bước đột phá mạnh 

mẽ trong việc triển khai thực hiện các 

chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi 

đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 

đối tượng chính sách khác, góp phần 

xây dựng đơn vị phát triển ổn định, 

bền vững; đóng góp tích cực vào việc 

giảm tỷ lệ hộ nghèo, từ 6,09% (năm 

2010) xuống còn 1,91% (cuối năm 

2014). Đến nay, chi nhánh đạt tổng dư 

nợ 4.771 tỷ đồng, tăng 2.087 tỷ đồng 

(77,7%) so với thời điểm đầu năm 

2010, bình quân tăng 407 tỷ đồng/

năm. Qua phong trào thi đua, đã xuất 

hiện nhiều gương lao động sáng tạo, 

điển hình tiên tiến, toàn chi nhánh có 

58 lượt “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, 

3 lượt “Chiến sỹ thi đua Ngành ngân 

hàng”; đặc biệt có 1 cá nhân được 

nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 

Đối với tập thể, năm 2011 chi nhánh 

vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ 

tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Công 

đoàn NHNN; năm 2012 được Chủ tịch 

HĐQT quyết định công nhận lá cờ đầu 

toàn quốc. Năm 2014 NHCSXH TP. 

Hà Nội là lá cờ đầu của khu vực đồng 

bằng sông Hồng.

Những năm qua, nông thôn ngoại 

thành Hà Nội đô thị hóa với tốc độ 

rất nhanh. Ruộng đất canh tác đã dần 

thu hẹp, phục vụ cho sự nghiệp công 

nghiệp hóa. Hàng vạn nông dân mất 

đất, thiếu việc làm. Quyết không để 

nông dân “nghèo hóa”, hoặc tái nghèo, 

mà phải đưa họ vào con đường hội 

nhập. Bám sát chủ trương của thành

phố, hướng về “tam nông” (nông 

nghiệp - nông dân - nông thôn), thực 

hiện phong trào thi đua “Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới”, 

NHCSXH TP. Hà Nội đã có những hoạt 

động thiết thực, cụ thể, giai đoạn 

2010 - 2015, chi nhánh đã triển khai 

cho vay 12 chương trình tín dụng tại 

khu vực nông nghiệp, nông thôn với 

doanh số cho vay trên 6.000 tỷ đồng, 

thông qua trên 500 nghìn khách hàng 

vay vốn. Tính đến hết tháng 3/2015, 

dư nợ cho vay khu vực này là 3.796 

tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã 

góp phần tích cực trong việc thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững; vùng 

quê ngoại thành xuất hiện ngày càng 

nhiều những triệu phú, tỷ phú. Có thể 

kể đến những gương điển hình, như 

chị Nguyễn Thị Khanh ở thôn Quang 

Hội, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Chị 

Khanh được vay 3 chương trình của 

NHCSXH, trong đó có 8 triệu đồng để

sửa chữa nhà cửa, 30 triệu đồng 

chương trình cho vay hộ nghèo, 50 

triệu đồng chương trình tín dụng HSSV

cho 2 con đi học. Trước đây, gia 

đình chị có tới 10 mảnh ruộng nằm 

giúp dân làm giàu

Nông dân ngoại thành Hà Nội mạnh dạn vay vốn trồng hoa công nghệ cao
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rải rác. Năm 2005, thực hiện phong 

trào xây dựng nông thôn mới gắn với 

dồn điền, đổi thửa, ruộng đất được 

quy về một mối, chị ra đồng lập trang 

trại theo mô hình kinh tế VAC: 7 sào ao 

thả cá kết hợp nuôi 500 vịt đẻ; trong 

chuồng nuôi 2 con trâu, gần chục 

con lợn thịt và lợn nái; diện tích còn 

lại trồng rau sạch, lãi thu được trên 

10 triệu đồng/tháng. Năm 2014, chị 

Khanh đã trả hết nợ chương trình hộ

nghèo cho NHCSXH, gia đình thoát 

nghèo bền vững.

Xã Quang Tiến trước đây có trên 

310ha đất sản xuất, nay chỉ còn lại gần 

250ha. Ngoài những hộ có đất làm 

trang trại, sản xuất hàng hóa; những 

hộ không có đất được NHCSXH tạo 

điều kiện thuận lợi cho vay vốn để 

làm nghề kinh doanh, dịch vụ. 

Chi Hội CCB thôn Xuân Bách, có 

25/70 hội viên vay vốn giải quyết việc 

làm để làm nhà trọ cho công nhân 

thuê, buôn bán nhỏ, đạt doanh thu 

50 triệu đồng/hộ/tháng. Ngoài việc 

cho hộ vay vốn để sản xuất chăn nuôi, 

thoát nghèo, NHCSXH thành phố còn 

tiếp sức cho kinh tế tập thể, doanh 

nghiệp nhỏ ở nông thôn. HTX sản 

xuất và chế biến nấm Sáng Thiện ở xã 

Quang Tiến, năm 2014 được vay 300 

triệu đồng, hay doanh nghiệp dệt may 

Minh Tâm, ở huyện Phúc Thọ được vay 

200 triệu đồng, cả 2 đơn vị vay vốn mở 

rộng sản xuất, tạo việc làm cho gần 

100 lao động, với mức thu nhập 3 - 5 

triệu đồng/người/tháng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn TP. Hà Nội, tính đến 

nay toàn thành phố có 109 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, riêng năm 

2014, đã có 71 xã. Với kết quả này, Hà 

Nội chiếm 1/5 số xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, trở thành điểm sáng của 

cả nước. Đến cuối năm 2015, thành 

phố Hà Nội phấn đấu có thêm 57 

xã đạt chuẩn. Luôn thi đua với các 

ngành hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ, đến nay chi nhánh đã triển 

khai giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho 

57 xã, góp phần đưa kế hoạch xây 

dựng nông thôn mới về đích trước 

thời hạn.

Bài và ảnh HỒ KHÁNH THIỆN

S
au hơn 12 năm hoạt động, đến 

nay, NHCSXH huyện Thuận 

Thành đã có tổng dư nợ tín 

dụng là trên 251 tỷ đồng, với 8 

chương trình cho vay.

Bên cạnh đó, hệ thống Điểm giao 

dịch đã trải khắp tới tất cả 18 xã, thị 

trấn, cùng với 407 Tổ tiết kiệm và vay 

vốn hoạt động có nề nếp trong từng 

thôn, xóm đã làm tốt vai trò cầu nối 

chuyển tải nhanh, hiệu quả nguồn 

vốn chính sách đến hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và các đối tượng chính 

sách khác.

Mô hình trồng nấm giúp bà con xã Quang Tiến làm giàu
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Cũng từ phong trào thi đua làm 

nhiệm vụ uỷ thác vay vốn chính sách 

ở huyện thuần nông Thuận Thành đã 

xuất hiện nhiều tấm gương Tổ trưởng 

Tổ tiết kiệm và vay vốn nhiệt tình công 

tác như: Vũ Thị Thảo, Nguyễn Xuân 

Hồng ở xã Mão Điền; Nguyễn Văn Ngọc 

ở xã Hà Mãn; Bùi Thị Trúc ở thị trấn Hồ; 

Đỗ Thị Nhận ở xã Nguyệt Đức… Người 

đi đầu trong công tác quản lý vốn là 

ông Nguyễn Xuân Hiểu - Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân xã Mão Điền, đã 8 năm 

liên tục, ông Hiểu luôn chủ động đề 

xuất với cấp uỷ, chính quyền xã để 

Hội Nông dân nhận vốn uỷ thác từ 

NHCSXH. Ngay sau khi UBND xã nhận 

kế hoạch phân bổ nguồn vốn ưu đãi, 

ông đã khẩn trương thông báo công 

khai tới toàn thể chi hội cơ sở, hội viên 

biết, tiến hành họp với các Tổ tiết kiệm 

và vay vốn, các chi hội để tập hợp kết 

nạp tổ viên, xác định đối tượng đủ điều 

kiện vay vốn, định hướng xây dựng mô 

hình sản xuất cho các hộ gia đình. Với 

tấm lòng nhiệt tình, ông đã giúp nhiều 

hội viên vay vốn thuận lợi, sử dụng vốn 

đầu tư phát triển kinh tế gia đình, thoát 

cảnh khốn khó, ổn định cuộc sống. 

Một số hộ làm ăn có hiệu quả như gia 

đình ông Nguyễn Xuân Hồng vay 20 

triệu đồng vốn giải quyết việc làm để 

chuyển hướng chăn nuôi chim cảnh, 

đạt thu nhập hàng năm trên 100 triệu 

đồng; gia đình ông Cao Văn Vát ở thôn 

5 được ngân hàng cho vay kịp thời hơn 

100 triệu đồng để lo cho 4 người con 

học đại học. Hiện tại 2 cháu lớn đã ra 

trường, có việc làm ổn định và đang 

cùng bố mẹ trả vốn đúng hạn.

Hàng năm, ông Hiểu cùng thường 

trực Hội Nông dân xã xây dựng chương 

trình kiểm tra, đối chiếu đều đặn đến 

16 Tổ tiết kiệm và vay vốn do hội quản 

lý và đối chiếu trực tiếp đến từng hộ 

vay vốn nhằm động viên hội viên sản 

xuất có kế hoạch, đạt hiệu quả trả lãi 

đầy đủ hàng tháng, tự nguyện tham 

gia gửi tiền tiết kiệm… Đến nay, với 

tinh thần trách nhiệm của Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân xã Mão Điền Nguyễn 

Xuân Hiểu, đã có 544 hộ dân tham gia 

vay vốn của 6 chương trình tín dụng 

ưu đãi với số tiền uỷ thác là trên 12 tỷ 

đồng, chiếm 46% tổng dư nợ của xã 

Mão Điền với NHCSXH.

Ở xã Mão Điền còn có Tổ tiết kiệm 

và vay vốn thôn 4 do chị Vũ Thị Thảo 

làm Tổ trưởng, hiện có 48 tổ viên với 

dư nợ trên 600 triệu đồng và 5 năm 

liền không một tổ viên nào có nợ quá 

hạn, lãi tồn đọng. Được biết, cách đây 

6 năm, khi đang đảm đương vai trò 

Chi hội trưởng phụ nữ của thôn, chị 

Thảo được bà con tín nhiệm bầu làm 

Tổ trưởng. Nhận thêm nhiệm vụ, chị 

xác định đây là công việc quan trọng, 

là người làm “cầu nối” chuyển tải, phổ 

biến các chính sách tín dụng ưu đãi 

của Đảng và Nhà nước. Từ nhận thức 

đó, chị Thảo đã tham gia đầy đủ các 

cuộc họp, giao ban cũng như các lớp 

tập huấn do Hội Phụ nữ và NHCSXH 

tổ chức để nắm bắt thủ tục vay vốn, 

kịp thời hướng dẫn tổ viên thực hiện. 

Bên cạnh thời gian dành cho công 

việc đồng áng, chăn nuôi của gia đình, 

chị Thảo còn thường xuyên tranh 

thủ đến từng nhà tổ viên vừa để tìm 

hiểu tâm tư hoàn cảnh, vừa nắm bắt 

chính xác tình hình vay vốn, sử dụng 

vốn vay của họ. Là Tổ trưởng, đồng 

thời làm Chi hội trưởng phụ nữ, chị 

đã lồng ghép việc tuyên truyền về tín 

dụng chính sách tại các cuộc sinh hoạt 

đoàn thể, nhờ vậy mà các vấn đề liên 

quan đến phong trào phụ nữ “giỏi việc 

nước, đảm việc nhà” với vay vốn chính 

sách được mọi người trong thôn, xóm, 

Chi hội phụ nữ và Tổ tiết kiệm và vay 

vốn bàn bạc, bình xét công khai, dân 

chủ. Thông qua đó, nhiều hội viên từ 

nghèo khó vươn lên khá giả. Như gia 

đình chị Nguyễn Thị Mến đã xây dựng 

mô hình nuôi bò sinh sản, trồng rau 

sạch. Với 30 triệu đồng vay hộ nghèo 

và 78 triệu đồng vay chương trình 

tín dụng HSSV, chị Mến đã tạo ra cơ 

ngơi đàn bò 5 con, chuồng lợn giống 

26 con và đầu tư cho con cái về thành 

phố học hành đến nơi đến chốn.

Với những thành tích đạt được, 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn 

Xuân Hiểu, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và 

vay vốn thôn 4, xã Mão Điền Vũ Thị 

Thảo cùng nhiều cán bộ hội, đoàn thể 

và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn 

đã được NHCSXH huyện Thuận Thành 

đề nghị Chủ tịch UBND huyện và 

NHCSXH TW tặng Giấy khen nhân Hội 

nghị Thi đua yêu nước NHCSXH lần 

thứ II, giai đoạn 2010 - 2015. Những 

việc làm của các cán bộ hội, đoàn thể 

làm nhiệm vụ ủy thác đã và đang tạo 

được uy tín sâu rộng trong hội viên 

của mình, góp phần thúc đẩy kinh 

tế - xã hội của địa phương ngày càng 

phát triển.

Bài và ảnh QUÝ DƯ

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mão Điền Nguyễn Xuân Hiểu (thứ 2 bên phải) thăm hộ vay vốn 
Cao Văn Vát
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Ngöôøi
ñoàng
haønh
giuùp daân 
xoùa ngheøo

T
ổ trưởng Y Sếp Niê năm nay 

41 tuổi, sinh trưởng trong một 

gia đình dân tộc Ê Đê nghèo ở 

buôn KNa A, xã Cư M’gar, huyện 

Cư M’gar. Ngay từ lúc học phổ thông, 

anh đã ao ước được cống hiến cho quê 

hương, mong muốn giúp chính mảnh 

đất - nơi mình sinh ra được phát triển 

hơn, bà con buôn làng có cuộc sống 

thoát cảnh đói nghèo và ổn định hơn. 

Năm 1998, tốt nghiệp Khoa tài chính - 

ngân hàng thuộc Đại học Tây Nguyên, 

Y Sếp Niê về nhận công tác tại Công ty 

Cà phê Ea Tul, rồi 3 năm sau, anh được 

chuyển công tác sang NHCSXH vừa 

được thành lập tại quê nhà.

Mới đó mà đã tròn 13 năm, Y Sếp 

Niê đầu quân cho mặt trận giảm nghèo. 

Trong vai trò cán bộ tín dụng 7 năm 

liên tục, rồi kế đến làm Tổ trưởng Tổ Kế 

hoạch nghiệp vụ từ tháng 10/2010 đến 

nay, anh cũng không nhớ nổi mình đã 

trực tiếp tham gia bao nhiêu phiên giao 

dịch tại xã, bao nhiêu lần làm việc liên 

quan đến nguồn vốn tín dụng chính 

sách, chỉ nhớ mang máng đó là khoảng 

thời gian hàng nghìn ngày có nắng 

lửa, có mưa nguồn, gian nan vất vả vô 

chừng, anh vẫn tận tâm bám sát buôn 

làng, cùng bàn bạc với chính quyền, 

các hội, đoàn thể và Tổ tiết kiệm và vay 

vốn cùng hướng dẫn người nghèo, các 

đối tượng chính sách vay vốn, sử dụng 

vốn ưu đãi của Nhà nước đúng mục 

đích, đạt hiệu quả.

Y Sếp Niê chia sẻ, bản thân anh có 

may mắn được công tác ở một tổ chức 

tín dụng đặc thù hoạt động vì mục tiêu 

giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, 

nơi có nhiều nhân tố mới tích cực, đặc 

biệt là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao 

của cấp uỷ, chính quyền, Ban đại diện 

HĐQT NHCSXH huyện nên anh và mọi 

người trong đơn vị gặp rất nhiều thuận 

lợi về công tác tín dụng chính sách xã 

hội. Với đặc điểm vị trí địa lý, địa hình, 

dân cư huyện Cư M’gar trước đây có 

tới 3/4 số xã nằm trong vùng đặc biệt 

Anh Y Sếp Niê giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi mà NHCSXH thực hiện trên 
địa bàn
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khó khăn. Bởi vậy, đây được xác định 

là trọng điểm đầu tư các chương trình 

dự án cấp Nhà nước trong đó có nguồn 

vốn ưu đãi từ NHCSXH để hỗ trợ kịp 

thời, hiệu quả cho công cuộc giảm 

nghèo, xây dựng nông thôn mới. Khó 

khăn nhiều, thử thách lớn là vậy song 

đây cũng là địa bàn, môi trường thuận 

lợi để chàng trai người dân tộc Ê Đê 

sinh ra, lớn lên ở Cư M’gar bước vào 

nghề tín dụng chính sách. Cùng với đó, 

chính Y Sếp Niê tự nhận thấy mình là 

người không ngại khó, ngại khổ, luôn 

cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ đồng 

nghiệp, rất thuận lợi nữa là anh được 

sự cảm thông khích lệ rất lớn từ gia 

đình, đặc biệt là từ vợ con đã cho anh 

có thêm động lực và niềm tin phục vụ 

quê hương. Chính lẽ ấy, trong quá trình 

công tác, anh đã lập được nhiều thành 

tích, từ một cán bộ tín dụng trẻ, Y Sếp 

Niê nhanh chóng trưởng thành, tham 

gia trực tiếp giải ngân, thu nợ, thu lãi, 

thu tiền gửi tiết kiệm của hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ DTTS. Cùng với đó, với 

chức trách công việc được giao, anh 

còn tích cực tổ chức, điều chỉnh, phân 

bổ nguồn vốn chính sách hợp lý, khách 

quan, kịp thời đến từng đối tượng, 

từng buôn làng được thụ hưởng cũng 

như thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc 

cán bộ bám sát địa bàn, phối hợp chặt 

chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể nhận 

ủy thác hàng tháng xây dựng kế hoạch 

giảm nợ quá hạn, kiên quyết thực hiện 

đầy đủ các biện pháp xử lý số nợ quá 

hạn và số tiền lãi tồn đọng do một số 

hộ vay chưa trả. Nhờ vậy, đến nay số xã 

có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1% ở Cư M’gar 

còn duy nhất 1 xã, số hội, đoàn thể có 

tỷ lệ nợ quá hạn, lãi tồn cao cũng giảm 

từ 15 xã xuống còn 4 xã nằm trong 

vùng địa bàn khó khăn.

Một trong những kết quả nổi bật 

của Y Sếp Niê là mạnh dạn đề xuất, 

tham mưu cho Lãnh đạo NHCSXH 

huyện triển khai đề án đổi mới công 

tác tín dụng chính sách, trong đó coi 

trọng hàng đầu cách thức giao dịch 

lưu động tại địa bàn dân cư. Theo đó, 

NHCSXH huyện Cư M’gar đã đặt các 

Điểm giao dịch tại trụ sở UBND các 

xã, thị trấn, thực hiện bố trí sắp xếp 

lịch giao dịch hàng tháng, đảm bảo 

thực hiện đầy đủ quy trình giao dịch 

và phục vụ chu đáo khách hàng, công 

khai số tiền dư nợ của khách hàng, các 

chính sách, chế độ, chủ trương mới 

về các chương trình tín dụng ưu đãi 

để mọi người dân biết, dân làm, dân 

kiểm tra. Vào ngày giao dịch hàng 

tháng, mỗi khi khách hàng đến lĩnh 

tiền vay hoặc trả nợ, trực tiếp Y Sếp 

Niê và các cán bộ tín dụng đã kết hợp 

với các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ 

thác tiến hành công tác kiểm tra, đối 

chiếu vốn trực tiếp, nhắc nhở trách 

nhiệm trả nợ, nộp lãi của hộ vay. Cùng 

với đó các thành viên trong Tổ giao 

dịch lưu động luôn cố gắng làm tròn 

trách nhiệm, công việc cụ thể trong 

phiên giao dịch, như chuẩn bị chu đáo 

sổ sách, máy tính, máy in, máy đếm 

tiền, soi tiền và các thiết bị bảo vệ an 

toàn tài sản khi đi giao dịch xã. Do vậy, 

công tác giao dịch lưu động tại xã ở 

vùng cao Tây nguyên Cư M’gar đạt tỷ 

lệ cho vay, thu nợ đạt trên 90% và thực 

hiện nhanh chóng, thuận lợi, được bà 

con rất phấn khởi, khen ngợi, được 

lãnh đạo cơ sở ủng hộ, tạo điều kiện 

hỗ trợ bố trí địa điểm rộng rãi, trang bị 

thêm bàn ghế, bảng tin phục vụ việc 

giao dịch thuận tiện, an toàn.

Ở cương vị Tổ trưởng, Y Sếp Niê 

đã lập nhiều thành tích và được Tổng 

Giám đốc NHCSXH, UBND tỉnh Đắk Lắk, 

huyện Cư M’gar tặng nhiều danh hiệu 

thi đua cho cá nhân anh và cho tập thể 

Tổ tín dụng. Y Sếp Niê cùng với các cán 

bộ NHCSXH huyện Cư M’gar rất xứng 

đáng được đồng bào vùng cao Tây 

Nguyên tin yêu vì họ đã trực tiếp đồng 

hành giúp dân xóa nghèo, ổn định 

cuộc sống.

Bài và ảnh ĐÔNG DƯ

Anh Y Sếp Niê thường xuyên bám sát 
cơ sở, hướng dẫn bà con sử dụng đồng 
vốn đúng mục đích
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C
án bộ tín dụng Vũ Đức Cường 
còn trẻ, anh sinh năm 1980, với 
10 năm tuổi nghề, hết huyện 
Bắc Hà lại về huyện Bảo Thắng. 

Không quản ngại gian khó, ngược 
lại, anh mừng vì cuộc sống được trải 
nghiệm, hiểu được các phong tục, tập 
quán của người dân các vùng, đặc biệt 
đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng 
cao. Động lực ấy đã thôi thúc chàng 
trai trẻ “mang tiền Chính phủ, cho bản 
làng vay đủ”, góp phần giúp người dân 
thoát nghèo bền vững.

Từ cuối năm 2009 đến nay, anh Vũ 
Đức Cường về lại Bảo Thắng. Anh được 
phân công phụ trách tín dụng 2 xã: Bản 
Phiệt và Gia Phú. Bản Phiệt cách trung 
tâm huyện Bảo Thắng 42km. Xã có 11 
dân tộc, sinh sống ở 12 thôn, bản. Toàn 
xã có 1.038 hộ, tính đến năm 2014 có 
gần 54,4% số hộ (579 hộ) còn dư nợ 
NHCSXH, với số tiền 12,63 tỷ đồng; chất 
lượng tín dụng tốt, nợ quá chiếm tỷ lệ 
0,04%. Gia Phú là xã đông dân nhất 
tỉnh Lào Cai 15.650 người (3.750 hộ). Xã 
có 39 thôn, bản, trong đó có 11 thôn 
bản đặc biệt khó khăn, 12 dân tộc cùng 

chung sống. Nếu Bảo Thắng là huyện 
có dư nợ lớn nhất tỉnh Lào Cai, thì xã 
Gia Phú có dư nợ lớn nhất huyện trên 
40 tỷ đồng, với 1.920 khách hàng. Dư 
nợ lớn, người vay đông, nhưng nợ quá 
hạn chỉ ở mức 0,08%.

Điểm qua tình hình 2 xã cho thấy, 
cán bộ tín dụng Vũ Đức Cường đảm 
trách một khối lượng công việc lớn 
với chất lượng cao. Qua thực tế làm 
việc tại địa phương, anh rút ra kinh 
nghiệm: Sự vào cuộc của cấp ủy và 
chính quyền địa phương là động lực 
chính (nếu không muốn nói quyết 
định sự thành bại) cho việc triển khai 
tín dụng chính sách đạt kết quả. Ở 
Gia Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Lương 
Văn Thuận 10 năm làm công tác giảm 
nghèo, trực tiếp phụ trách hoạt động 
tín dụng chính sách tại xã. Thay vì, giai 
đoạn đầu khi cho vay vốn thông qua 
Hội Nông dân, đến nay trực tiếp lãnh 
đạo xã đứng ra phân chia đều cho 4 tổ 
chức hội, đoàn thể đồng quản lý, đặc 
biệt đối với 11 thôn đặc biệt khó khăn. 
Nhờ vậy, các tổ chức hoạt động đều 
tay, có trách nhiệm với đồng vốn ủy 

thác của NHCSXH. Đến nay, ở Gia Phú, 
Hội Phụ nữ có dư nợ lớn nhất, quản lý 
11,4 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên quản lý 
ít nhất cũng lên tới 8,8 tỷ đồng. 

Nói về Vũ Đức Cường, Giám đốc 
NHCSXH huyện Bảo Thắng Phan 
Thanh Sơn, nhận xét: Anh Vũ Đức 
Cường là một cán bộ tín dụng tận tâm 
với dân, trách nhiệm với công việc và 
tâm huyết với nghề. 6 năm gắn bó với 
mảnh đất này, anh quen thuộc từng 
con đường mòn đến 51 thôn, bản của 
2 xã Gia Phú và Bản Phiệt. Ngay cả 
những bản, làng xa xôi, như Nậm Trà 
hay Nậm Phản, gần huyện Sa Pa hay 
Mường Khương, cách trung tâm xã 
trên dưới 20km anh vẫn không quên 
bất cứ lối rẽ, góc quặt nào. Theo anh, 
công việc cho các hộ chính sách vay 
vốn, không chỉ là gieo vốn đúng địa 
chỉ, mà hơn thế, phải sát sao với dòng 
chảy của nó, hỗ trợ người dân sử dụng 
vốn hiệu quả.

Sự sát sao của Vũ Đức Cường, đồng 
hành cùng chính quyền xã và cán bộ 
thôn, bản; sự phối hợp chặt chẽ với các 
tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đã 

Anh Vũ Đức Cường (thứ 3 từ trái qua) trong một lần đi cơ sở, thăm các hộ gia đình vay vốn
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góp phần duy trì, nâng cao chất lượng 
hoạt động của 65 Tổ tiết kiệm và vay 
vốn. Cụ thể, xã Bản Phiệt có 16/16 Tổ 
tiết kiệm và vay vốn đạt loại tốt; xã Gia 
Phú 37/49 Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 
loại tốt, còn lại tổ khá, không có tổ yếu 
kém. Hoạt động tích cực của những 
“cánh tay nối dài” đã góp phần đưa đến 
kết quả khả quan. Cả 2 xã không có nợ 
bị xâm tiêu, chiếm dụng; nợ quá hạn ở 

mức thấp từ 0,04 - 0,08%; tỷ lệ thu lãi 
cho vay hàng năm đạt gần 100%.

5 năm qua, vòng quay của dòng vốn 
tín dụng chính sách trên địa bàn 2 xã 
đã được khẳng định qua những con số 
biết nói, khi tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh 
và bền vững. Năm 2011, Gia Phú có 
1.746 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 48%. 
3 năm sau - 2014, giảm xuống còn 418 
hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 11%. Xã Bản 

Phiệt, tỷ lệ hộ nghèo từ trên 40,5% (329 
hộ) năm 2011, giảm xuống còn 12,7% 
(136 hộ) năm 2014. Bảo Thắng là huyện 
biên giới, Bản Phiệt là xã giáp biên với 
chiều dài trên 6,7km. Ngày nay, bên 
những người lính biên phòng có thêm 
những cán bộ tín dụng của NHCSXH 
như Vũ Đức Cường, góp phần giữ vững 
an sinh xã hội nơi phên dậu Tổ quốc.

Bài và ảnh HỒ ĐỨC THỌ

K
’Ngai sinh trưởng trong một 

gia đình dân tộc Mạ nghèo ở 

buôn Njriêng, xã Đắk Nia, thị 

xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Tốt 

nghiệp Khoa tài chính tiền tệ - tín 

dụng thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh năm 2002 và đến năm 2004 

K’Ngai được tuyển dụng và công tác tại 

NHCSXH huyện Đắk Nông, rồi 4 năm 

sau, anh được điều động về công tác 

tại NHCSXH huyện Đắk rlấp. Năm 2011, 

anh được tín nhiệm bầu vào Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện.

Từ tháng 9/2010 đến nay, K’Ngai 

được bổ nhiệm làm Giám đốc NHCSXH 

huyện, quản lý dư nợ trên 200 tỷ đồng. 

Toàn huyện có tổng số 196 Tổ tiết kiệm 

và vay vốn, không có tổ yếu kém, trong 

khi địa bàn huyện Đắk rlấp rộng nhất 

toàn tỉnh với 10 xã, 01 thị trấn, 110 

thôn, buôn trong đó có 2/11 xã nghèo, 

dân cư chủ yếu là đồng bào DTTS tại 

chỗ và người dân di cư...

Đảm nhiệm cương vị là lãnh đạo 

đơn vị nhưng anh luôn hòa đồng với 

nhân viên, gánh vác những công việc 

nặng nhọc cho cấp dưới. Anh tâm sự: 

“Mình rất ít có ngày nghỉ lễ vì những 

ngày đó mình còn phải tham gia cùng 

anh em giao dịch lưu động tại cơ sở. 

Không lẽ anh em làm, mình nghỉ đâu 

có được”.

Anh thường xuyên phối hợp với các 

đơn vị nhận ủy thác, cùng với chính 

quyền địa phương, trực tiếp xuống 

cơ sở nắm tình hình tâm tư, nguyện 

vọng của người dân để kịp thời kiến 

nghị đề xuất với lãnh đạo những chủ 

trương, chính sách phù hợp. Khi được 

cơ sở mời dự họp hoặc giao ban định 

kỳ để tuyên truyền về những nội dung 

có liên quan đến hoạt động do ngành 

quản lý, dù bận rộn hay trời mưa gió 

anh cũng đến để tham gia đóng góp 

ý kiến và bàn các giải pháp thực hiện 

sao cho có hiệu quả, phát huy bảo toàn 

được đồng vốn đến tay hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách.

Trong cuộc sống cũng như trong 

công việc, anh là người sống chan hòa, 

tiết kiệm, giản dị, không lãng phí. Anh 

luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, 

trong cơ quan hoặc gia đình, người 

thân của đồng nghiệp có người ốm 

đau, hiếu, hỷ anh đều thăm hỏi, động 

viên an ủi tận tình.

Đối với nhiều đồng nghiệp, anh 

không những là người làm cùng, mà 

còn là người bạn tốt. Trong công việc 

có chuyện gì khó giải quyết anh đều 

không ngại tham khảo ý kiến và trao 

đổi thẳng thắn, tìm cách tháo gỡ. Vì 

thế, đồng nghiệp đều nhận thấy ở 

K’Ngai sự tận tình hết lòng hết sức vì 

công việc không ngại khó khăn gian 

khó, bất kỳ công việc gì được giao cũng 

cố gắng hoàn thành xuất sắc .

Là cán bộ tận tụy, hết lòng, hết sức 

vì công việc, K’Ngai xứng đáng là tấm 

gương trong việc học tập làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh, là người 

lãnh đạo tâm huyết vì người nghèo và 

các đối tượng chính sách.

Bài và ảnh NGUYỄN TIẾN HÀ
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N
ăm 2012, Nga Thái vinh dự 

được chọn là 1 trong 117 xã 

của tỉnh Thanh Hóa hoàn 

thành các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới vào năm 2015. Theo 

đó, Nga Thái là xã duy nhất trên toàn 

quốc được NHCSXH lựa chọn hỗ trợ 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010 - 2020. Đó được xem như một 

trong những tiền đề hết sức to lớn 

trong lộ trình đầy gian khó để hoàn 

thành nông thôn mới ở Nga Thái.

Ông Vũ Thành Ly - Chủ tịch UBND 

xã Nga Thái cho biết: “Địa phương 

xác định nguồn vốn chính sách là 

giải pháp quan trọng nhất để giảm 

nghèo, tạo việc làm, đẩy nhanh việc 

hoàn thành các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới. Do vậy, cấp uỷ, chính 

quyền và các tổ chức hội, đoàn thể 

trong xã đã phối hợp chặt chẽ với 

NHCSXH huyện Nga Sơn để đảm bảo 

hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay một 

cách tốt nhất theo đó, các hoạt động 

khuyến nông, học nghề, chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng được 

đẩy mạnh, giúp người vay vốn biết 

cách lồng ghép sử dụng vốn vay đạt 

kết quả thiết thực. Đến nay xã Nga 

Thái đã thực hiện được 16/19 tiêu chí 

về xây dựng nông thôn mới.”

Giám đốc NHCSXH huyện Nga Sơn 

Đặng Ngọc Hoàn, cho biết: Từ năm 

2012 đến nay, đơn vị tập trung giải 

ngân vốn tín dụng ưu đãi để triển khai 

một số chương trình như: NS&VSMTNT, 

cho vay hộ nghèo, hỗ trợ xây nhà theo 

Quyết định 167… với tổng dư nợ các 

chương trình trong toàn xã Nga Thái 

đạt xấp xỉ 21,8 tỷ đồng; trong đó, cho 

vay hộ nghèo đạt gần 5,3 tỷ đồng; hộ 

sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 

xấp xỉ 7,3 tỷ đồng; HSSV 3,7 tỷ đồng… 

tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt 99%, đặc 

biệt không có nợ quá hạn.

Nguồn vốn đó đã và đang tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhiều hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và các đối tượng chính sách 

khác phát triển nuôi tôm, cá nước lợ, 

khôi phục nghề truyền thống trồng 

cói, dệt chiếu; chăm lo việc học hành 

cho con em, xây dựng được nhiều 

công trình nước sạch, nhà vệ sinh hợp 

chuẩn… Đặc biệt, ngoài hỗ trợ tín 

dụng, NHCSXH còn hỗ trợ kinh phí để 

sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, xây 

mới nhà cho gia đình thuộc đối tượng 

chính sách…

Trong số hàng nghìn hộ dân được 

tiếp cận thuận lợi tới nguồn vốn chính 

sách ở xã Nga Thái, chúng tôi tận mắt 

thấy tai nghe về hoàn cảnh ông Trần 

Văn Khang ở xóm 4. Vốn là một trong 

những hộ nghèo đông con, vợ ốm yếu Bà con nông dân xã Nga Thái vay vốn chính sách, phát triển kinh tế gia đình
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Bộ mặt nông thôn mới ở Nga Thái

mà nguồn thu nhập cả nhà chỉ trông 

vào mấy sào đất lúa. Dù biết rằng nếu 

chỉ làm ruộng thì gia đình khó thoát 

khỏi cảnh khó khăn, túng bấn nhưng vì 

không có vốn sản xuất nên ông Khang 

đành cam phận nghèo khó. May thay, 

từ năm 2011, thông qua Hội Nông dân 

xã, gia đình ông Khang được vay 30 

triệu đồng từ chương trình sản xuất, 

kinh doanh vùng khó khăn. Từ nguồn 

vốn ưu đãi, ông đã đầu tư nuôi lợn 

nái, cải tạo 1.200m2 mặt nước thành 2 

ao nuôi cá nước lợ. Nhờ chăm sóc chu 

đáo, lợn và cá cùng chóng lớn, sinh sản 

nhanh, giúp cho cuộc sống no đủ, gia 

cảnh nhà ông Khang hết nghèo khó.

Theo chân cán bộ NHCSXH huyện 

Nga Sơn, chúng tôi tìm đến tận nhà 

CCB Trần Ngọc Lưu ở xóm 4, xã Nga 

Thái. Tiếp chúng tôi trong căn nhà 

3 gian mới xây còn thơm nồng mùi 

ve tường, gạch ngói, ông Lưu xúc 

động nói: Đúng là không mơ mà có 

thật. Tôi rất cám ơn sự giúp đỡ của 

địa phương, bà con thôn xóm, nhất 

là NHCSXH đã hỗ trợ kinh phí để bố 

con tôi xóa đi cảnh nhà tranh vách 

nứa, làm được một ngôi nhà ấm cúng, 

vững chãi này.

Về vùng biển Nga Thái trong 

những ngày này, chúng tôi cảm nhận 

sự đổi thay đang hiện rõ ở những 

cánh đồng làng tươi tốt, những con 

đường liên thôn, trải rộng bê tông, 

những gương mặt người dân rạng 

rỡ…. Đúng là việc NHCSXH chuyển 

tải nguồn vốn kịp thời đến tận tay 

người nghèo và các đối tượng chính 

sách, đồng thời ưu tiên đầu tư cho 

các xã vùng sâu, vùng xa, các xã xây 

dựng nông thôn mới đã không chỉ 

giúp người dân giảm nghèo bền 

vững, cải thiện cuộc sống mà còn 

chung tay góp sức với Đảng bộ, chính 

quyền các địa phương thực hiện tốt 

chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh MAI PHƯƠNG - AN DU
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Chủ tịch Hội Nông dân xã đảo Tân 
Hiệp Trần Văn Tân (giữa) thường 
xuyên đến thăm hỏi hộ vay vốn

C
ũng đúng thời gian này, 

NHCSXH tỉnh Quảng Nam bắt 

đầu triển khai phối hợp thực 

hiện phương thức uỷ thác tín 

dụng chính sách thông qua các tổ chức 

hội, đoàn thể cùng nhiều giải pháp 

thiết thực nhằm chuyển tải kịp thời 

nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà 

nước đến tận nơi ở của hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách khác. Nắm bắt cơ 

hội, ông Tân đã họp bàn thống nhất 

hành động trong toàn Ban Thường 

vụ Hội Nông dân xã, chủ động đề đạt 

nguyện vọng của hội, đoàn thể với cấp 

ủy Đảng, chính quyền xã và NHCSXH 

thành phố Hội An để đảm nhận nhiệm 

vụ uỷ thác vốn ưu đãi. Ông chẳng quản 

ngại lúc biển động, khi trời tối, lặn lội 

về tận “xóm đảo” vắng, cách trung tâm 

xã tới 7km đường biển để vừa tuyên 

truyền giải thích cặn kẽ giúp các hộ gia 

đình hiểu rõ việc vay và sử dụng vốn 

chính sách đầu tư đúng mục đích, đạt 

hiệu quả thiết thực trong chăn nuôi gia 

đình, đánh bắt, chế biến hải sản, đồng 

thời ông cũng chỉ đạo các chi hội phối 

hợp cùng Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ 

tiết kiệm và vay vốn tại địa bàn thực 

hiện phương án thu hồi số tiền nợ quá 

hạn, lãi tồn đọng. Với tấm lòng tận tụy, 

nhiệt tình của ông Chủ tịch hội, mới 

vài ba lứa lợn nuôi béo khỏe và mấy 

lần vượt trùng khơi đánh bắt nhiều 

tôm, cá, hầu hết các hộ ngư dân ở xã 

đảo Tân Hiệp đã trả hết số nợ tồn đọng 

từ năm 2003 của NHNo&PTNT chuyển 

sang cho NHCSXH. Từ việc làm ý nghĩa 

đó, bà con phấn chấn xin gia nhập Hội 

Nông dân, tham gia sinh hoạt đều đặn 

Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, xóm và 

mạnh dạn vay vốn chính sách, sử dụng 

vốn vay phát triển sản xuất.

Tính đến nay, đã có 171 hộ dân tại 

Cù Lao Chàm được Hội Nông dân xã 

đảo Tân Hiệp tín chấp vay được 3,6 tỷ 

đồng của 5 chương trình tín dụng ưu 

đãi từ NHCSXH. Đặc biệt, trong những 

năm qua không có hội viên nào có nợ 

quá hạn với ngân hàng và còn tham gia 

nộp lãi, gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ 

đạt 100%.

Nhờ có nguồn vốn chính sách đáp 

ứng kịp thời, cùng với vai trò của Hội 

Nông dân và  ông Chủ tịch tận tâm, 

đầy trách nhiệm, gương mẫu Trần 

Văn Tân, nên bộ mặt vùng đảo xã 

Tân Hiệp đổi thay từng ngày, số hội 

viên nông dân nghèo trong toàn xã 

nay chỉ còn 7 hộ. Số gia đình làm ăn 

khá giả cũng tăng đáng kể. Tiêu biểu 

như nhà ông Ngô Cống vay 30 triệu 

đồng của NHCSXH mở quầy bán hàng 

phục vụ khách du lịch đến cuối năm 

2014 có thu nhập trên 200 triệu đồng; 

gia đình các anh Quý Tài, Trần Beo sử 

dụng vốn vay chương trình hộ cận 

nghèo, đầu tư nâng cấp công suất 

máy móc đánh bắt hải sản xa bờ, có 

lãi gần 100 triệu đồng/vụ, rồi hộ anh 

Mai Bàng vay 30 triệu đồng phát triển 

đồi cây ăn quả tươi tốt, thoát nghèo, 

cải thiện cuộc sống...

Ở tận nơi đảo xa, Chủ tịch Hội Nông 

dân xã Trần Minh Tân đã trở thành cầu 

nối vững chắc, góp phần cùng nguồn 

vốn chính sách thúc đẩy công tác giảm 

nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Ông 

Tân thật xứng đáng được bà con ngư 

dân tin yêu. NHCSXH tỉnh Quảng Nam 

đề nghị Tổng Giám đốc NHCSXH tặng 

thưởng Giấy khen nhân dịp Hội nghị 

Thi đua yêu nước NHCSXH lần thứ II, 

giai đoạn 2010 - 2015.

Bài và ảnh THẾ VINH
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Điểm tựa vững chắc

“Năm 2007, khi được tiếp cận 

nguồn vốn cho vay hộ nghèo của 

NHCSXH, gia đình tôi bắt đầu hành 

trình vượt lên nghèo khó. Trên chặng 

đường gian nan khởi sự với đôi bàn 

tay trắng cùng gánh nặng lo ăn, lo học 

cho 4 người con, nhiều lúc cảm thấy 

thật khó để thoát khỏi sự đeo bám 

của cái nghèo. Tuy nhiên, niềm động 

viên lớn nhất là chúng tôi đã không 

ngừng được tiếp sức từ nguồn vốn có 

lãi suất ưu đãi, cùng với sự hỗ trợ của 

Tổ trưởng Chúc biết chia sẻ và luôn đặt 

niềm tin ở người nghèo. Còn nhớ món 

vay đầu tiên để mua con bò giống, loay 

hoay mãi đã đến hạn mà chưa có tiền 

trả. Nhiều người khuyên tôi bán bò để 

trả, nhưng anh Chúc lại động viên gia 

đình đừng bán mất kế sinh nhai. Anh 

giúp tôi làm thủ tục xin gia hạn nợ và 

động viên chúng tôi cố gắng chăm chỉ 

làm ăn để lo tiền trả nợ. 6 tháng sau, 

bò sinh bê con và gia đình tôi đã hoàn 

trả đúng thời hạn mà vẫn bảo toàn 

được cơ nghiệp. Cũng từ niềm tin, sự 

động viên và hướng dẫn tận tình của 

Tổ trưởng, gia đình tôi tiếp tục được 

vay các chương trình tín dụng HSSV, hộ 

cận nghèo. Vợ chồng tôi đã đầu tư mua 

sắm máy xay xát, chăn nuôi với quy mô 

lớn hơn với hàng chục con lợn, vài ba 

con trâu, bò và hàng trăm con gà. Cũng 

nhờ vốn vay ưu đãi mà các con tôi được 

học hành đến nơi đến chốn”, chị Trần 

Thị Tình xúc động nói.

“Hội Nông dân xã Yên Hồ nhận ủy 

thác quản lý, cho vay 7 chương trình tín 

dụng ưu đãi với dư nợ trên 4 tỷ đồng. 

Trong số 6 Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và 

vay vốn, cũng là Chi hội trưởng nông 

dân ở các thôn, anh Nguyễn Vĩnh Chúc 

là người có nhiều kinh nghiệm trong 

hoạt động quản lý, cho vay nguồn 

vốn của NHCSXH, anh Chúc nắm rất 

chắc và thực hiện đúng quy trình, thủ 

tục cho vay, quản lý vốn đối với từng 

chương trình. Không chỉ tích cực hỗ 

trợ các Tổ trưởng khác trong thực hiện 

các hồ sơ, thủ tục vay vốn, anh Chúc 

còn tư vấn, hỗ trợ cho Hội Nông dân 

trong việc thực hiện ủy thác cho vay và 

tham mưu rất hiệu quả cho Ban giảm 

nghèo cấp xã trong việc chỉ đạo thực 

Tổ trưởng Nguyễn Vĩnh Chúc (áo trắng) cùng 
lãnh đạo Hội Nông dân xã thăm hộ vay vốn
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hiện các chương trình tín dụng ưu đãi 

trên địa bàn”, Chủ tịch Hội Nông dân xã 

Nguyễn Xuân Viên, chia sẻ.

“Không chỉ là điển hình của xã Yên 

Hồ, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 

thôn Tiến Thọ còn là tấm gương nổi 

bật trong toàn huyện Đức Thọ về trình 

độ quản lý, tinh thần trách nhiệm và 

sự tâm huyết với nguồn vốn tín dụng 

ưu đãi trên địa bàn. Đáng nể phục 

ở người Tổ trưởng này là sự chịu khó 

nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của 

NHCSXH đối với từng chương trình tín 

dụng ưu đãi và thường xuyên trao đổi, 

nắm bắt thêm các kinh nghiệm làm 

việc của các cán bộ đi trước. Vì vậy, các 

nghiệp vụ cơ bản về cho vay, quản lý 

vốn tín dụng ưu đãi, anh Chúc đều nắm 

chắc và thực hiện rất hiệu quả. Anh 

Chúc thực sự là cánh tay nối dài vững 

chắc, điểm tựa tin cậy của NHCSXH”, 

cán bộ tín dụng NHCSXH huyện Đức 

Thọ Nguyễn Thành Đạt, cho biết.

Cố gắng làm tròn trách nhiệm

Hỏi về những nỗ lực của anh trong 

13 năm gánh vác sứ mệnh làm cầu nối 

của kênh vốn ưu đãi đến với nhân dân, 

Tổ trưởng Nguyễn Vĩnh Chúc khiêm 

tốn, chia sẻ: “Nông dân Yên Hồ trước 

đây chỉ độc canh cây lúa nên nghèo 

quanh năm. Tôi cũng là nông dân nên 

thấm thía điều đó. Bởi vậy, khi được 

nhân dân tin tưởng bầu làm Chi hội 

trưởng nông dân rồi từ đó nhận nhiệm 

vụ Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, 

tôi luôn tự nhủ mình phải làm tròn 

trách nhiệm, xứng đáng với sự gửi gắm, 

niềm hy vọng của người dân”.

Tâm nguyện đó đã thôi thúc Tổ 

trưởng Nguyễn Vĩnh Chúc vượt qua 

những khó khăn và cả những nỗi đau 

của cuộc sống để làm tròn nhiệm vụ. Vợ 

anh mang bệnh nặng, sau 4 năm liên 

tục chạy thận đã qua đời, để lại cho anh 

Chúc gánh nặng gia đình với 3 người 

con ăn học. Người dân thôn Tiến Thọ 

khâm phục và yêu mến anh bởi trong 

mọi hoàn cảnh, anh luôn đặt nhiệm vụ, 

trách nhiệm của mình lên hàng đầu, 

luôn đồng hành với người nghèo trên 

chặng đường dài với không ít cam go. 

Quản lý 7 chương trình tín dụng ưu đãi 

với dư nợ 760 triệu đồng, Tổ trưởng 

Nguyễn Vĩnh Chúc luôn giữ cho dòng 

vốn được lưu thông một cách hiệu quả. 

13 năm qua, Tổ tiết kiệm và vay vốn 

không có nợ quá hạn. “Nguồn vốn ưu 

đãi cho người nghèo và các đối tượng 

chính sách vay là hết sức quý giá. Muốn 

để người nghèo ở quê mình nắm được 

cơ hội ấy một cách bền vững thì trước 

hết phải thực hiện đúng các quy trình, 

đồng thời cần quản lý chặt chẽ việc sử 

dụng vốn, thu nợ, thu lãi để đảm bảo 

kênh vốn minh bạch, an toàn, không 

ngừng sinh sôi”, anh Chúc nói.

Ở xã Yên Hồ, anh Chúc còn được 

biết đến là một nông dân sản xuất, kinh 

doanh giỏi. Anh thường đi đầu mở các 

hướng sản xuất, chăn nuôi phù hợp và 

hướng dẫn, hỗ trợ bà con áp dụng một 

cách hiệu quả. Năm 2013, với nỗ lực của 

anh Chúc cùng các sáng lập viên khác, 

HTX sản xuất rau an toàn ra đời với quy 

mô 3ha, thu hút hàng chục thành viên. 

Mỗi năm 3 vụ luân canh các loại cây 

trồng, vùng rau an toàn đã giúp người 

dân Tiến Thọ nâng cao giá trị thu nhập 

với giá trị bình quân gần 150 triệu/sào/

năm. Trong 5 năm gần đây, thôn Tiến 

Thọ đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 

hơn 4% với hàng chục hộ thoát nghèo. 

Những kết quả đáng mừng trong hành 

trình giảm nghèo ấy có mang dấu 

ấn của Nguyễn Vĩnh Chúc - người Tổ 

trưởng được dân hết mực tin yêu. 

Bài và ảnh MAI THUỶ

nông dân nghèo và NHCSXH
Ô

ng Hoàng Văn Hợp là đảng 

viên gương mẫu, hội viên 

tích cực của Hội Nông dân 

xã. Năm 2005, ông được tổ 

chức hội và bà con tín nhiệm bầu làm 

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm 

Đà Bút. Lúc bấy giờ, trong xóm nhiều 

hộ nghèo đang lúng túng tìm cách làm 

ăn, phát triển kinh tế gia đình mà thiếu 

vốn đầu tư. Thấu hiểu điều đó, ông tích 

cực tuyên truyền, vận động, phổ biến 

kiến thức, quy trình vay vốn NHCSXH 

cho bà con được biết.

Thời gian đầu, chỉ có 10 hộ vay vốn 

ngân hàng để phát triển chăn nuôi, 

trong đó có gia đình ông. Để sử dụng 

đồng vốn ưu đãi hiệu quả nhất, ông đã 

xây dựng kế hoạch làm kinh tế chăn 

nuôi. Sau khi thấy các hộ sử dụng vốn 

vay đầu tư vào nuôi lợn, trâu, bò, gà 

vịt... có hiệu quả, nhiều hộ khác trong 

xóm đã đến học hỏi, trao đổi kinh 

nghiệm và mạnh dạn vay vốn NHCSXH 

để đầu tư.

Suốt 10 năm qua, không kể ngày 

nắng cũng như mưa, ông Hợp đều 

dành thời gian tới các hộ đã vay vốn 

và đang có nhu cầu vay vốn để tìm 

hiểu tâm tư nguyện vọng, cách làm ăn, 

sử dụng đồng vốn của họ. “Có hộ rất 

muốn vay vốn nhưng chưa biết cách 

sử dụng tốt vốn vay, có hộ định đầu tư 

sai mục đích, có hộ đầu tư chưa đúng 

mức... nếu mình bám sát họ thì sẽ giúp 
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họ điều chỉnh ngay. Cái gì mình chưa 

hiểu biết nhiều thì mình hỏi thêm cán 

bộ ngân hàng là sẽ có cách giúp hộ vay 

vốn giải quyết khó khăn. Đồng vốn với 

người nghèo mong manh lắm, tiêu thì 

dễ nhưng khó trả nếu không sử dụng 

đúng cách”, ông Hợp chia sẻ.

Bà con được nâng cao hiểu biết về 

vay vốn NHCSXH, tự xây dựng kế hoạch 

sử dụng cho hiệu quả để phát triển 

kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. 

Tiêu biểu trong xóm có hộ ông Hoàng 

Văn Phán, trước năm 2010 thuộc diện 

hộ nghèo, sau khi được ông Hợp động 

viên, chia sẻ kinh nghiệm đã mạnh dạn 

vay 25 triệu đồng mua 2 con trâu cái 

về chăn nuôi sinh sản, trâu đẻ 2 con 

nghé, bán đi được hơn 30 triệu đồng. 

Gia đình ông có tiền sửa sang nhà cửa, 

đầu tư thêm nuôi lợn, gà, vịt và trả một 

phần nợ cho ngân hàng. Đến nay, chăn 

nuôi phát triển ổn định, hàng năm gia 

đình ông Phán có thu nhập ổn định tới 

40 triệu đồng từ việc xuất bán trên 200 

con vịt cỏ và 1 tấn lợn hơi.

Ông Phán phấn khởi nói: “Nhờ có 

ông Hợp tận tình, tuyên truyền, hướng 

dẫn vay vốn, sử dụng đầu tư đúng 

hướng nên gia đình tôi phát triển chăn 

nuôi hiệu quả, có thu nhập ổn định 

vươn lên thoát nghèo”.

Cùng với hướng dẫn bà con sử dụng 

vốn vay hiệu quả, ông Hợp thường 

xuyên họp Tổ tiết kiệm và vay vốn để 

nhắc nhở bà con trách nhiệm trả lãi, trả 

nợ đúng hạn, không xâm tiêu vốn. Bà 

con hiểu được trách nhiệm nên giữa 

tháng đến trả lãi đầy đủ.

Bằng sự nhiệt tình và uy tín của 

Tổ trưởng Hoàng Văn Hợp, nên hơn 

10 năm qua, xóm Đà Bút mặc dù chỉ 

có trên 50 hộ nhưng có hơn 300 lượt 

hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu 

đãi với tổng dư nợ lên tới 900 triệu 

đồng. Đáng kể là không có hộ nào 

có nợ quá hạn, tỷ lệ hộ nghèo giảm 

nhanh, chỉ còn 5 hộ cận nghèo đang 

vay vốn phát triển sản xuất và làm 

nhà. Ông Hợp đã trở thành cầu nối 

quan trọng của nông dân nghèo Đà 

Bút với NHCSXH. Với những đóng 

góp tích cực trong thực hiện tín dụng 

ưu đãi, ông Hoàng Văn Hợp thời gian 

qua đã vinh dự được nhận Giấy khen 

của NHCSXH và các cấp trong tỉnh 

Cao Bằng.

Bài và ảnh

Tổ trưởng Hoàng Văn Hợp (trái) đến thăm hội viên nông dân Hoàng Văn Phán vay vốn phát triển chăn nuôi gia súc
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H
àng năm, bám sát các phong 

trào thi đua yêu nước, 

NHCSXH tỉnh Hưng Yên căn 

cứ chức năng nhiệm vụ được 

giao đã cụ thể hóa nội dung thi đua 

để phát động các phong trào cho phù 

hợp với tình hình thực tế. Nhờ đó, 

các phong trào thi đua được tổ chức 

phong phú, đa dạng với nhiều nội 

dung như: Thi đua hoàn thành các chỉ 

tiêu kế hoạch của năm, thi đua chuyên 

đề tin học “chuẩn hóa và chuyển đổi 

dữ liệu”, thi đua hoàn thành kế hoạch 

tài chính và quyết toán, thi đua xây 

dựng Phòng giao dịch, Tổ giao dịch 

lưu động, Điểm giao dịch xã, phường 

kiểu mẫu... Các phong trào thi đua 

đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị đặc thù, góp phần 

chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của 

Chính phủ đến hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác, là kênh dẫn 

vốn quan trọng thực hiện chương 

trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh 

xã hội, là “cần câu” của nhiều hộ gia 

đình nghèo để hiện thực hóa mong 

ước cải thiện cuộc sống ngay trên 

mảnh đất quê hương mình.

Hiện nay, NHCSXH tỉnh Hưng Yên 

đang triển khai 8 chương trình tín 

dụng là: Cho vay hộ nghèo, HSSV, giải 

quyết việc làm, xuất khẩu lao động, 

NS&VSMTNT, hỗ trợ hộ nghèo về nhà 

ở, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, và 

cho vay hộ cận nghèo. Đến nay, tổng 

nguồn vốn đạt gần 2.000 tỷ đồng; tổng 

dư nợ  trên 1.900 tỷ đồng. 

5 năm qua, nguồn vốn ưu đãi 

của NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã giúp 

khoảng 30 nghìn lượt hộ thoát nghèo, 

40 nghìn lượt hộ nghèo được cải thiện 

đời sống, trên 30 nghìn HSSV được vay 

vốn học tập, hơn 70 nghìn người được 

tạo việc làm... Những con số “biết nói” 

đó là minh chứng sống động về hiệu 

quả của hoạt động tín dụng chính 

sách đối với công tác giảm nghèo bền 

vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định 

chính trị và phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn. 

Để đồng vốn đến đúng đối tượng 

và tiết kiệm thời gian, chi phí thấp nhất 

cho người thụ hưởng, NHCSXH tỉnh 

Hưng Yên đã phối hợp thực hiện ủy 

thác với các tổ chức hội, đoàn thể ủy 

nhiệm qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 

được gần 4.000 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 

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, thu lãi... phục vụ các 

đối tượng ngay tại xã vào một ngày cố 

định trong tháng. Chính sự thuận lợi 

về phương thức vay vốn, địa điểm vay 

vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động 

tín dụng chính sách là điểm tựa cho 

người nghèo, người có hoàn cảnh khó 

khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với những kết quả đạt được đã 

chứng minh hiệu quả thiết thực 

của phong trào thi đua yêu nước ở 

NHCSXH tỉnh Hưng Yên. Qua phong 

trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập 

thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất 

sắc được cấp trên khen thưởng. 

Trong 5 năm qua, có 99 lượt tập thể 

và 521 lượt cá nhân đạt các danh 

hiệu thi đua từ lao động tiên tiến trở 

lên. Có 52 lượt tập thể và 117 lượt cá 

nhân được các cấp khen thưởng. Đặc 

biệt, năm 2013 NHCSXH tỉnh Hưng 

Yên vinh dự được Chủ tịch nước tặng 

thưởng Huân chương Lao động hạng 

Nhì và 2 cá nhân nhận Huân chương 

Lao động hạng Ba. Có 68 lượt tập thể 

và 536 lượt cá nhân điển hình tiên 

tiến trong các phong trào thi đua do 

chi nhánh phát động.

Bài và ảnh ĐỨC LONG

Nông dân Hưng Yên tích cực thi đua, làm
già

u
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H
ơn 10 năm qua làm công tác 

quản lý vốn tín dụng chính 

sách, hình ảnh chị Diệu - Tổ 

trưởng Tổ tiết kiệm và vay 

vốn ấp 8, xã Khánh Bình Đông đã trở 

nên gần gũi với người dân nơi đây. Chị 

Diệu cho biết, năm 2003, khi NHCSXH 

vừa đi vào hoạt động lúc đó đường 

giao thông nông thôn chưa có, người 

dân đi lại chủ yếu bằng đường thủy, 

cứ 3 tháng một lần chị Diệu lại tự bỏ 

tiền túi ra đổ xăng để chạy xuồng đi 

thu lãi, mỗi lần như thế là chị vừa chạy 

xuồng vừa khóc, khóc không phải vì 

cực khổ mà khóc vì sợ bóng đêm, vì 

đường đi sông ngòi chằng chịt, điện 

thì chưa có, phải đi từ sáng tối mịt 

mới về đến nhà, nhưng vì thương cho 

hoàn cảnh của chị em phụ nữ nên chị 

vẫn miệt mài với công việc đầy khó 

khăn của mình.

Một trong những hộ được vay 

vốn thoát nghèo là gia đình chị Lý Thị 

Ưng, trước đây cũng có hơn 10 sào đất 

nhưng do lo cho con ăn học nên đã 

cầm cố, rồi mướn đất lại làm, cuộc sống 

chỉ tạm đủ qua ngày, chứ đừng nghĩ tới 

chuyện khá giả. Rồi được chị Diệu vận 

động tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ, 

được vay vốn NHCSXH trồng hoa màu, 

nuôi lợn, gà, vịt. Bên cạnh đó, chị còn 

tham gia tích cực sinh hoạt Tổ tiết kiệm 

và vay vốn, cứ như thế, thời gian dần 

trôi qua, công việc đồng áng và chăn 

nuôi thuận lời đã mang lại cho gia đình 

chị Ưng nguồn thu nhập ổn định, đến 

nay gia đình chị không những thoát 

nghèo bền vững, chuộc lại số đất đã 

cầm cố, có vốn làm ăn mà chị còn giúp 

đỡ vốn cho các chị em có hoàn cảnh 

khó khăn khác trong ấp. Chị Ưng phấn 

khởi cho biết: “Nhờ sự động viên, quan 

tâm sâu sát đến chị em phụ nữ của chị 

Diệu mà nay tôi mới có được ngày hôm 

nay, các con cũng đã trưởng thành và 

có việc làm ổn định”.

Giám đốc NHCSXH huyện Trần Văn 

Thời Hoàng Thị Bưởi, cho biết: Lúc đầu 

chị Ưng quản lý 20 tổ viên với dư nợ 

20 triệu đồng, đến nay quản lý 57 tổ 

viên với dư nợ là 982 triệu đồng, hiện 

không có nợ quá hạn, không có lãi tồn 

đọng, 100% tổ viên tham gia gửi tiền 

tiết kiệm với số dư tiền gửi tiết kiệm 

là 45 triệu đồng. Quản lý nguồn vốn 

tín dụng chính sách tốt được như chị 

Diệu phải có một quá trình, kiên trì 

làm đúng theo quy trình hướng dẫn 

của NHCSXH từ khâu bình xét cho vay, 

đến khi sử dụng vốn vay đúng mục 

đích. Do đó nguồn vốn được quản lý 

chặt chẽ, có hiệu quả, hộ vay trả nợ, 

trả lãi đúng quy định. Từ khi thành 

lập đến nay nguồn vốn tiết kiệm đã 

giúp các gia đình xây dựng được 08 

căn nhà, góp phần giảm nhanh tỷ lệ 

hộ nghèo. “Nhờ tham gia Tổ tiết kiệm 

và vay vốn nên tôi mới có được căn 

nhà khang trang như ngày hôm nay. 

Sự quan tâm sâu sát của chị Diệu góp 

phần giúp những gia đình còn nhiều 

khó khăn như chúng tôi sớm thoát 

được cái nghèo”, ông Lê Chuyền Quân 

- Trưởng ấp 8 phấn khởi cho biết.

Từ những phong trào, việc làm 

mang lại hiệu quả thiết thực của chị 

Diệu, đã giúp ấp 8 giảm hội viên nghèo 

nhanh và bền vững, nhà nhà, người 

người cùng chung tay làm đẹp giàu 

quê hương, xây dựng nông thôn mới.

Ngoài thời gian công tác giúp đỡ 

chị em phụ nữ thì chị Diệu cũng tham 

gia phát triển kinh tế gia đình với mô 

hình nuôi lợn nái thương phẩm mỗi 

năm thu nhập trên 100 triệu đồng.

Bài và ảnh HỒNG PHƯỢNG

Ngöôøi caùn boä taâm huyeát
vôùi coâng taùc tín duïng chính saùch

Chị Nguyễn Hồng Diệu đang chăm sóc đàn lợn của gia đình
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Thoát nghèo từ thế mạnh

Ninh Thuận - một trong những 

tỉnh nghèo ở khu vực duyên hải miền 

Trung. Với thủ phủ Phan Rang - Tháp 

Chàm, nơi đây được mệnh danh là xứ 

sở “gió như Phan, nắng như Rang”, với 

3/4 diện tích là miền núi, dân số chủ 

yếu là người Chăm, Rắclây… Từ những 

yếu tố trên, ở Ninh Thuận đối tượng 

vay vốn của NHCSXH chiếm tỷ lệ cao, 

đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa…

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh 

Thuận hồ hởi nói: “Từ ngày thành lập 

cho đến nay, cán bộ, viên chức của đơn 

vị như “đánh vật” với hàng núi công 

việc, trong đó tập trung nhiều cho việc 

đưa vốn ưu đãi đến bà con, nhằm góp 

phần giảm nghèo bền vững và đảm 

bảo an sinh xã hội”.

Những nỗ lực của cán bộ, viên 

chức NHCSXH ở nơi nhiều nắng, ít 

mưa đã đem lại những thành quả 

đáng khích lệ, khi nhiều gia đình đã 

thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính 

đáng, đặc biệt từ những thế mạnh của 

Ninh Thuận như trồng nho, chăn nuôi 

bò, dê, cừu…”.

Ninh Hải là một trong những huyện 

triển khai có hiệu quả các chương trình 

tín dụng ưu đãi theo chính sách, cho 

vay vốn đối với hộ đồng bào DTTS, 

hộ nghèo đặc biệt khó khăn giúp đầu 

tư phát triển sản xuất, ổn định đời 

sống. Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc 

NHCSXH huyện Ninh Hải chia sẻ niềm 

vui rằng những năm gần đây, nhờ sự 

phối hợp tốt với các Ban, ngành, các tổ 

chức hội, đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi 

từ ngân hàng đã đến với hộ nghèo kịp 

thời, đúng đối tượng… Nguồn vốn đã 

được phát huy giá trị trong thực tế.

Trước đây, cuộc sống gia đình bà 

Đặng Thị Huệ ở thị trấn Khánh Hải, 

huyện Ninh Hải gặp nhiều khó khăn, 

chồng thất nghiệp lại đau ốm liên 

miên, các con còn nhỏ. Nhưng từ khi 

được vay 15 triệu đồng từ NHCSXH, 

gia đình đã đầu tư gây dựng vườn nho. 

Đến nay, vườn nho đã phát triển lên 

đến 3.000m2, trung bình mỗi năm thu 

hoạch hơn 4 tấn quả tươi. Năm vừa qua 

được mùa, gia đình trả hết nợ cho ngân 

hàng trước kỳ hạn, gia đình còn có của 

ăn của để. Tương tự gia đình chị Huệ, 

nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo nhờ sử 

dụng vốn vay ưu đãi đã phát triển trồng 

cây nho, chăm sóc vườn nho xanh tốt. 

Có gia đình mỗi vụ nho thu nhập lên 

đến 200 triệu đồng, vươn lên làm giàu 

chính đáng.

Chia tay với xã Ninh Hải, ngược 

lên phía Bắc chúng tôi đến huyện 

Thuận Bắc. Đây là địa phương có 4/6 

xã thuộc vùng khó khăn. Người dân 

chủ yếu là đồng bào Chăm, Rắclây… 

Giám đốc NHCSXH huyện Thuận Bắc 

Trần Văn Ngọc nói vui, ở đây người 

Kinh lại trở thành DTTS. Tuy nhiên, với 

điều kiện tự nhiên phù hợp, từ nguồn 

vốn ưu đãi phong trào nuôi bò, cừu, 

dê khá phát triển, nhờ vậy nhiều 

hộ nghèo đã thoát nghèo. Trong số 

đó, có bà Nguyễn Thị Tiến ở xã Bắc 

Phong. Năm 2007, được vay 15 triệu 

đồng từ chương trình hộ nghèo, bà 

đã đầu tư nuôi 2 con bò. Đến nay, gia 

đình đã phát triển đàn bò lên 8 con, 

nuôi thêm heo nái… trị giá lên đến 

250 triệu đồng/năm.

Là một thành viên Tổ tiết kiệm 

và vay vốn, gương mẫu trong việc sử 

dụng hiệu quả đồng vốn vay thoát 

nghèo bền vững, nay bà Tiến đã được 

các thành viên trong tổ tín nhiệm, bầu 

làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 

với 37 thành viên. Điều đáng mừng là 

hầu hết thành viên trong tổ noi gương 

bà - sử dụng đồng vốn vay ưu đãi đúng 

mục đích, có hiệu quả…

Mở rộng mạng lưới

Trở lại câu chuyện cây nho, không 

riêng gì ở Ninh Hải, đồng hành với 
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Bài và ảnh HOÀNG LƯỢNG

cây ăn quả đặc sản của quê hương, 

NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đã và đang 

tạo điều kiện thuận lợi để người dân 

tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi. Đến 

nay, đã có hơn 18 nghìn lượt hộ nghèo, 

hộ cận nghèo được vay khoảng 230 

tỷ đồng đầu tư mua cây giống, vật tư, 

cải tạo đất đai, thâm canh vườn nho và 

chế biến các sản phẩm từ nho như rượu 

nho, bánh kẹo nho…

Bám sát kế hoạch phát triển nghề 

trồng nho của tỉnh lên 2.200ha, chi 

nhánh tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn 

vốn ưu đãi nhằm hỗ trợ kịp thời cho 

các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm 

nguồn vốn để mở rộng diện tích, phấn 

đấu đưa cây nho trở thành cây kinh 

tế chủ lực, cây làm giàu trên vùng đất 

nắng Ninh Thuận.

Phát triển được cây trồng, vật nuôi 

chủ lực thế mạnh của địa phương đã tạo 

điều kiện để giảm bớt hộ nghèo ở Ninh 

Thuận. Tại đây, trung bình mỗi năm số 

hộ nghèo giảm khoảng 2%. Năm 2014, 

tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn xấp xỉ 

7%… Để đạt được con số giảm 2% mỗi 

năm là biết bao nghị lực của những 

người làm ngân hàng và cả trách nhiệm, 

nỗ lực của cả cộng đồng…

Để nguồn vốn đến với hộ nghèo, 

phát huy hiệu quả trong việc sử dụng 

với hình thành các Điểm giao dịch đặt 

tại xã, phường, thị trấn… NHCSXH tỉnh 

Ninh Thuận còn chú trọng xây dựng 

mạng lưới các Tổ tiết kiệm và vay vốn ở 

tất cả các thôn, khu phố. Hiện nay, vốn 

tín dụng ưu đãi đã được phủ kín tất cả tới 

65/65 xã, phường và các thôn, khu phố 

trên toàn tỉnh với số đối tượng được thụ 

hưởng các chương trình là gần 74 nghìn 

hộ, chiếm 50% số hộ trên địa bàn.

Với mạng lưới rộng khắp trên, 

NHCSXH tỉnh Ninh Thuận luôn đảm 

bảo vốn tín dụng ưu đãi đến với đối 

tượng thụ hưởng được nhanh chóng 

và kịp thời; qua đó tiết kiệm chi phí cho 

người nghèo và đối tượng chính sách 

khác không phải đi lại xa xôi, vất vả. 

Nguồn vốn ưu đãi đã đến với hộ nghèo 

kịp thời, đúng đối tượng.

Tuy nhiên, điều trăn trở trong công 

tác giảm nghèo ở Ninh Thuận là nguy 

cơ tái nghèo cao. Nguyên nhân chính 

được xác định do sản xuất nông nghiệp 

là nguồn thu nhập chính của các hộ 

nghèo ở đây, nhưng trình độ sản xuất 

của người dân hạn chế, thiếu đầu tư 

thâm canh, hạn hán hay mất mùa do 

thiên tai xảy ra thường xuyên.

Không những thế, ý thức vươn lên 

thoát nghèo của nhiều hộ dân còn hạn 

chế, những tập quán sinh sống, làm ăn 

ấu trĩ lạc hậu, nhất là đồng bào DTTS 

còn phổ biến… Trước nhiều khó khăn, 

nhưng với quyết tâm và nỗ lực của 

mình, NHCSXH tỉnh Ninh Thuận vẫn tự 

tin đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 

trong năm 2015 khoảng 9%. Trong đó, 

chủ yếu tập trung cho vay hộ nghèo, 

hộ cận nghèo…

Để đạt được mục tiêu trên, Giám 

đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận, cho biết, 

chi nhánh sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao 

chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và 

vay vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động 

giao dịch tại các xã, phường, thị trấn. 

Đồng thời, làm tốt công tác đào tạo 

tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức 

hội, đoàn thể và Tổ tiết kiệm và vay vốn 

để nguồn vốn vay được sử dụng đúng 

mục đích có hiệu quả…

Vốn vay ưu đãi giúp nhiều hộ dân nghèo 
tại tỉnh Ninh Thuận phát triển chăn nuôi dê
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Đồng vốn trợ lực 
Vợ chồng anh Trần Thanh Cao và 

chị Dương Thị Diễm Kiều là một trong 
những gia đình nông dân nghèo ở 
xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh (TP. 
Cần Thơ). Hàng ngày, anh Cao đi làm 
thuê, bốc vác; chị Thủy ở nhà vừa trông 
con nhỏ vừa tranh thủ chăn nuôi kiếm 
thêm thu nhập. Năm 2012, Hội Nông 

dân xã Thạnh Lộc tín chấp cho anh 
Cao vay vốn NHCSXH 20 triệu đồng 
để đầu tư chăn nuôi bò. “Mỗi ngày từ 
sáng sớm, tôi tranh thủ đi cắt cỏ cho 
bò, mỗi lần đi cắt cỏ tôi cắt luôn cho 
bò ăn 2, 3 ngày để tranh thủ thời gian 
rãnh, tôi đi bốc vác kiếm thêm tiền lo 
sinh hoạt cho gia đình. Tôi được tham 
dự các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn 
nuôi nên bò lớn khá nhanh. Cuối năm 
nay, tôi sẽ bán 2 con bò và dự kiến sẽ 
tiếp tục đầu tư, mở rộng chăn nuôi”, 
anh Cao tâm sự. Nhờ cần cù chịu khó, 
ham học hỏi và biết tính toán chi tiêu 
trong gia đình nên từ diện hộ nghèo, 
không nghề nghiệp ổn định, vợ chồng 
anh Cao đã vươn lên thoát nghèo. Vừa 
qua, địa phương còn hỗ trợ gia đình 

anh xây dựng nhà ở để anh ổn định 
cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Bà Đoàn Thị Ngọc Tuyết - Chủ tịch Hội 
Nông dân phường Thạnh Lộc, cho biết: 
“Vợ chồng anh Cao là điển hình trong việc 
sử dụng vốn vay đúng mục đích,  hiệu quả 
được nhiều bà con nêu gương học tập, 
đồng thời đây cũng là tấm gương trong 
việc hoàn trả vốn vay cho NHCSXH”.

Vốn nhỏ hiệu quả lớn
Từng trải qua những tháng ngày 

cơ cực, giờ đây chị đã có một ngôi 
nhà khang trang với thu nhập từ cây 
trồng, vật nuôi đảm bảo cho cuộc sống 
ổn định của cả gia đình. Đó là những 
gì chúng tôi cảm nhận khi gặp gỡ chị 
Trương Thị Hằng, ngụ ấp Thới Trung, 
xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai.

Trước đây, nhà chị Hằng sinh sống 
chủ yếu nhờ vào 2 sào ruộng, cuộc 
sống vô cùng khó khăn. Nhất là khi các 
con lớn lên tuổi ăn tuổi học. Đến năm 
2004, chị đã tiếp cận được với nguồn 
vốn NHCSXH. Chị bắt đầu mở rộng 
chăn nuôi gà, vịt. Chị Hằng, cho biết: 
“Không có vốn, cả nhà chỉ biết trông 
chờ vào thu nhập từ 2 sào ruộng, không 

biết làm gì để tăng thu nhập. Đến khi 
được vay vốn chương trình giải quyết 
việc làm, tôi tiến hành nuôi gà thịt, bên 
cạnh đó, tận dụng ao nhà thả cá, nuôi 
thêm vịt đẻ trứng”. Nhờ chịu khó và 
biết cách sử dụng vốn vay hợp lý, cũng 
như tham gia các lớp tập huấn về chăn 
nuôi đầy đủ. Chị Hằng chăn nuôi ngày 
có hiệu quả, đàn gà, vịt nhà chị không 
bị bệnh, xuất bán liên tục. Đến năm 
2006 gia đình chị đã thoát nghèo, con 
cái học hành đến nơi đến chốn. Không 
dừng lại ở việc chăn nuôi, chị Hằng còn 
học hỏi để trồng ngô tại mảnh vườn 
200m2 sau nhà chị. Với diện tích trồng 
ngô này mang lại cho gia đình chị 3 
triệu đồng sau mỗi lần thu hoạch. Chị 
Hằng vui mừng nói: “Hiện nay, gia đình 
tôi đã mua được 8 sào ruộng, giờ thu 
nhập từ làm ruộng, chăn nuôi mỗi năm 
gia đình tôi cũng có hơn 50 triệu đồng. 
Năm vừa rồi tôi còn xây được ngôi nhà 
gần 200 triệu đồng, ở trong nhà mới 
mà cả gia đình cứ ngỡ trong mơ. Tôi 
biết, chính đồng vốn từ NHCSXH đã 
giúp gia đình có được như ngày hôm 
nay, mong rằng nguồn vốn này sẽ giúp 
nhiều người dân nghèo như gia đình 
chúng tôi”. 

Không riêng gì gia đình anh Cao, 
chị Hằng được vay vốn từ NHCSXH để 
thoát nghèo, trong những năm qua đã 
có hàng chục nghìn hộ vay vốn tại TP. 
Cần Thơ thoát nghèo. Theo NHCSXH 
TP. Cần Thơ, thời gian từ năm 2012 
đến năm 2014, nguồn vốn ưu đãi đã 
giúp 7.818 hộ thoát nghèo, giải quyết 
việc làm cho hơn 7.000 lao động, 9.491 
HSSV có điều kiện học tập...

Ông Huỳnh Văn Thuận - Giám đốc 
NHCSXH TP. Cần Thơ, cho biết: “Phát 
huy thành quả đạt được, chi nhánh sẽ 
tập trung, nỗ lực với nhiều giải pháp 
phù hợp, phấn đấu 100% hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng chính 
sách khác có nhu cầu vay vốn được tiếp 
cận với vốn vay, giảm nợ quá hạn đến 
mức tối đa, không để xảy ra tình trạng 
chiếm dụng vốn, nâng cao chất lượng 
hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn 
để chuyển tải vốn nhanh nhất đến tận 
tay người nghèo”.

Bài và ảnh NGỌC YẾN

Anh Trần Thanh Cao rất vui khi chăm sóc 2 con bò được đầu tư từ vốn vay ưu đãi
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N
hớ lại những ngày đầu, Giàng 

A Chống tâm sự: Việc trở 

thành cán bộ ngân hàng của 

anh cũng rất tình cờ, cứ như 

có bàn tay sắp đặt của số phận. Vốn 

sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo 

ở thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện 

Trạm Tấu (Yên Bái); ước mơ được học 

tập, tích luỹ kiến thức để phục vụ quê 

hương đã thôi thúc anh đêm ngày. Thế 

rồi, cuối cùng anh được toại nguyện. 

Trong suốt 4 năm học tập tại Khoa 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Hà Nội, chàng trai trẻ Giàng A Chống 

không chỉ được các thầy, cô giáo, bạn 

bè thương yêu giúp đỡ, mà còn được 

đồng vốn ưu đãi của Nhà nước thông 

qua chương trình tín dụng HSSV tiếp 

sức yên tâm học tập, rèn luyện. Ra 

trường, anh Giàng A Chống đã gặp 

một cơ may hiếm hoi, được tuyển 

dụng thẳng vào NHCSXH, trực tiếp 

làm cán bộ tín dụng ngay tại quê nhà 

- vùng cao Trạm Tấu từ tháng 10/2004. 

Ở lĩnh vực mới, khác xa với nghiệp vụ 

được đào tạo, anh Giàng A Chống đã 

tích cực học hỏi đồng nghiệp đi trước 

để tích luỹ kinh nghiệm, nên chỉ một 

thời gian ngắn anh trưởng thành hơn 

và trở thành cánh tay đắc lực trong Tổ 

tín dụng NHCSXH huyện. Phát huy lợi 

thế là người dân tộc bản địa, hiểu biết 

cặn kẽ phong tục tập quán và tiếng 

nói của đồng bào Mông, Thái, Dao... 

đồng thời nhận thức được trách nhiệm 

được giao và bằng cái “tâm” của một 

cán bộ ngân hàng, Giàng A Chống 

bắt tay làm công việc với quyết tâm 

và nghị lực cao. Hàng ngày, anh cùng 

đồng nghiệp bám sát bản làng, cùng 

bàn bạc với chính quyền, hội, đoàn thể 

tổ chức giải ngân, tận tình hướng dẫn 

bà con dân tộc vay vốn chính sách, sử 

dụng vốn vào trồng lúa nước, nuôi trâu 

Anh Giàng A Chống đang tuyên truyền cho bà con các dân tộc về chính sách tín dụng tại buổi 
sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Xóong Pao, xã Xà Hồ
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sinh sản. Cùng với đó, anh không chỉ 

tích cực đôn đốc các hộ vay vốn trả nợ, 

nộp lãi cho ngân hàng đầy đủ, đúng 

kỳ hạn mà đã chủ động tham gia điều 

chỉnh, phân bổ nguồn vốn chính sách 

hợp lý, khách quan, kịp thời đến từng 

đối tượng, từng buôn làng được thụ 

hưởng cũng như phối hợp chặt chẽ với 

các hội, đoàn thể nhận uỷ thác, hàng 

tháng xây dựng kế hoạch giảm nợ quá 

hạn, kiên quyết thực hiện đầy đủ các 

biện pháp xử lý nợ quá hạn và số tiền 

lãi tồn đọng do một số hộ vay chây ỳ.

Một trong những kết quả nổi bật 

của anh Giàng A Chống đã mạnh dạn 

đề xuất, tham mưu với cấp uỷ, chính 

quyền địa phương triển khai Đề án 

đổi mới công tác tín dụng chính sách, 

trong đó coi trọng hàng đầu cách thức 

giao dịch lưu động của NHCSXH tại xã. 

Theo đó, NHCSXH huyện Trạm Tấu đã 

tổ chức được mạng lưới giao dịch ở 

tất cả địa bàn dân cư, thực hiện bố trí 

lịch giao dịch hàng tháng khá phù hợp, 

đảm bảo thực hiện đúng, đủ quy trình 

giao dịch, tạo thuận lợi tối đa cho đồng 

bào dân tộc.

Hơn 10 năm qua, Giàng A Chống 

luôn tâm niệm phải kiên trì bám thôn, 

bản, cùng ăn, cùng ở với bà con thì mới 

giúp được họ cách thức thoát nghèo 

nhanh hơn và phù hợp nhất. Với bà 

Thào A Sinh ở thôn Xóong Pao, xã Xà 

Hồ thì cán bộ NHCSXH Giàng A Chống 

như một ân nhân. Trước năm 2010, gia 

đình bà rất khó khăn, muốn làm ăn 

nhưng không có vốn. Thấu hiểu cho 

hoàn cảnh của bà, cán bộ Chống đã 

cùng các đồng nghiệp thường xuyên 

thăm hỏi, giúp đỡ, đồng thời tuyên 

truyền, hướng dẫn bà Sinh tham gia Tổ 

tiết kiệm và vay vốn, mạnh dạn vay 30 

triệu đồng vốn ưu đãi từ chương trình 

cho vay hộ nghèo để đầu tư trồng rừng 

và chăn nuôi. Nhờ chăm chỉ sử dụng 

đồng vốn có kế hoạch nên kinh tế gia 

đình bà đã khá dần lên, nay trả được 

hết vốn vay cho NHCSXH, lại còn làm 

được nhà mới vững chắc nữa.

 Còn với nhiều người dân vùng cao 

Trạm Tấu thì cán bộ Giàng A Chống 

như một người con bản làng. Các cấp 

chính quyền, hội, đoàn thể, đến cả các 

Già làng, Trưởng bản trên địa bàn cũng 

luôn sát cánh cùng anh vận động bà 

con dân tộc sử dụng nguồn vốn chính 

sách vào phát triển sản xuất, giảm 

nghèo, cải thiện cuộc sống. Đó là thành 

công hạnh phúc lớn mà bất kỳ một 

cán bộ tín dụng ngân hàng nào cũng 

mong muốn đạt được, bởi đó là con 

đường ngắn nhất, hiệu quả nhất khi 

đưa những đồng vốn ưu đãi của Chính 

phủ về tận vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 

biệt khó khăn, giúp đỡ nhân dân xóa 

nghèo, dựng xây cuộc sống mới.

Nhờ tình cảm chân thành, cởi mở, 

tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người 

nghèo và đồng bào dân tộc, cán bộ 

ngân hàng Giàng A Chống nhận được 

nhiều tình cảm yêu mến của đồng bào, 

đồng nghiệp.

Chưa hết, Giàng A Chống luôn thể 

hiện sự năng động, nỗ lực phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc công tác tín dụng 

chính sách ở vùng cao. Cụ thể ở 3 xã 

do anh phụ trách đến nay có dư nợ với 

NHCSXH là 49 tỷ đồng và đặc biệt không 

có nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi đạt 100%.

Với những thành tích nổi bật trong 

công tác, cán bộ tín dụng người Mông 

Giàng A Chống được vinh dự đứng 

trong hàng ngũ của Đảng đúng sau 1 

năm công tác tại NHCSXH (10/2005), 

được lãnh đạo tin tưởng giao nhiều 

phần việc quan trọng. Anh cũng được 

bổ nhiệm Phó Giám đốc NHCSXH 

huyện, được nhận nhiều phần thưởng 

của Tổng Giám đốc NHCSXH, Chủ tịch 

UBND tỉnh Yên Bái và được bầu chọn 

làm đại biểu dự Hội nghị Thi đua yêu 

nước NHCSXH lần thứ II. Đó là những 

ghi nhận cho nỗ lực cống hiến không 

ngừng của anh, là động lực tiếp tục 

phấn đấu nguyện gắn kết cả cuộc đời 

với cuộc hành trình của nguồn vốn 

tín dụng chính sách vì mục tiêu giảm 

nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Bài và ảnh HÀ VIỆT DƯ

Anh Giàng A Chống 
(bên trái) cùng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn thăm 
hộ gia đình vay vốn 
hiệu quả
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M
ường Tè là huyện nghèo 

theo Nghị quyết số 30a 

của Chính phủ, xã Thu Lũm 

là xã xa nhất cách trung 

tâm huyện Mường Tè 100km, với 418 

hộ dân, chủ yếu là 3 dân tộc Hà Nhì, 

Dao, La Hủ.

Tính đến nay, toàn xã Thu Lũm còn 

133 hộ nghèo, chiếm khoảng 31,4%, 

nhưng đã thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo 

chung của toàn huyện (43,04%). Trong 

nỗ lực chung của toàn xã, có đóng góp 

của Chủ tịch Hội Nông dân xã Lý Lù Cà 

(dân tộc Hà Nhì).

Hiện nay, Hội Nông dân phụ trách 9 

Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 8 bản, triển 

khai 6 chương trình cho vay ưu đãi.

14 năm làm Chủ tịch Hội Nông 

dân xã, 10 năm qua ông Lý Lù Cà trực 

tiếp quản lý công tác ủy thác vay vốn 

chính sách, ở xã biên giới, điều kiện 

kinh tế khó khăn, trình độ dân trí kém, 

bản thân ông và gia đình cũng như 

hàng trăm hộ dân khác phải vượt qua 

khó khăn mỗi ngày để duy trì và phát 

triển kinh tế gia đình. Cho nên, nói về 

chuyện bà con nhờ vốn chính sách mà 

thoát khó khăn, vươn lên làm giàu, ông 

tự hào kể. “Trước đây chưa được vay 

vốn chính sách, bà con nghèo nhiều 

lắm. Giờ được vay vốn chính sách ưu 

đãi rồi, đời sống các gia đình phát triển 

nhiều chứ. Bây giờ có nhà mua được xe 

công nông, có nhà vươn lên làm ăn khá 

giả, một số HSSV cũng vay đi học nên 

nhiều người trưởng thành”.

Nhờ vốn chính sách bà con thoát 

nghèo nhiều, như nhà ông Lỳ Po, bản 

Loong La, xã Thu Lũm. “Xây được cả 

nhà rồi, từ một con trâu mua được 

bằng tiền vay lúc trước, giờ có 9 con, 

thảo quả cũng nhiều. Có những nhà 

còn nuôi trâu nhiều thành trang trại”, 

ông Lý Lù Cà kể. “Ngày trước được vay 

20 - 30 triệu đồng trồng thảo quả, giờ 

Nhà nước cho vay đến 50 triệu đồng 

rồi, nhưng nhiều người được vay vốn 

đã thoát nghèo rồi giờ họ không phải 

vay nữa, vì tài sản có được còn nhiều 

hơn các khoản vay ấy nhiều”.

Rồi ông kể, giờ đây các hộ ở Thu 

Lũm vay vốn chính sách chủ yếu để 

đầu tư nuôi trâu, chăm sóc rừng thảo 

quả. Từ khi thảo quả kém năng suất 

do thời tiết không thuận, hiện có hộ 

dân trồng thêm cây sả lấy tinh dầu cho 

năng suất cao, thu nhập tốt. Nhờ Hội 

Nông dân và các Tố tiết kiệm và vay 

vốn thường xuyên kiểm tra nên cả xã 

chỉ còn 15 triệu đồng là nợ khó đòi.

Ông Lưu Mạnh Thắng - Phó Giám 

đốc NHCSXH huyện Mường Tè, cho 

biết: “Hội Nông dân xã Thu Lũm là 

cấp hội nhận ủy thác tốt. Nhờ sự năng 

động, tuyên truyền tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước về 

công tác cho vay ưu đãi đến các hộ dân 

trong xã nên đồng vốn đã phát huy 

hiệu quả. Nhiều năm nợ quá hạn ở mức 

thấp, dưới 1%. Chủ tịch Hội Nông dân 

Lý Lù Cà đã được nhận Bằng khen của 

UBND tỉnh về công tác ủy thác, được xã 

và huyện đánh giá cao trong công tác 

giảm nghèo ở địa phương”.

Bài và ảnh TRẦN VIỆT

Ông Lý Lù Cà (bên trái) thăm hộ vay vốn ở bản Thu Lũm, xã Thu Lũm
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S
au 13 năm hoạt động trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

NHCSXH là địa chỉ tin cậy giúp 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 

đối tượng chính sách khác có điều kiện 

làm ăn, cải thiện kinh tế gia đình, vươn 

lên ổn định cuộc sống. Bình quân hàng 

năm, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH 

cùng với các chương trình an sinh xã 

hội khác của tỉnh đã giúp cho trên 76 

nghìn lượt hộ thoát nghèo, góp phần 

thực hiện chương trình giảm nghèo, 

giải quyết việc làm tại địa phương.

Đến nay, NHCSXH tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu có 82 Điểm giao dịch tại các 

xã, phường, thị trấn và 1.646 Tổ tiết 

kiệm và vay vốn ở các địa bàn dân cư. 

Tổng dư nợ 1.260 tỷ đồng với 62.146 

hộ vay, mức cho vay bình quân trên 20 

triệu đồng/hộ. Trong thành tích đóng 

góp chung của tập thể cán bộ, viên 

chức NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội tại địa phương, có vai trò lãnh 

đạo, điều hành của Giám đốc Lê Văn 

Trương từ những ngày đầu thành lập 

với bao bộn bề khó khăn cho đến nay. 

Giữa năm 2003 đang là Phó Giám đốc 

NHNo&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

được các cấp lãnh đạo tín nhiệm điều 

chuyển sang làm Giám đốc NHCSXH 

tỉnh. Từ đó đến nay, trên cương vị công 

tác của mình, Giám đốc Lê Văn Trương 

luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm 

cao trong xây dựng tổ chức bộ máy 

hoạt động từ tỉnh xuống đến tận cơ 

sở xã, phường, thị trấn; đồng thời, tạo 

mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền 

các cấp, các tổ chức hội, đoàn thể để 

tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện cho 

hoạt động của NHCSXH, đồng thời thể 

hiện vai trò trung tâm đoàn kết nội 

bộ của chi nhánh; quan tâm đến tâm 

tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, 

viên chức và người lao động, tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho họ phát huy 

năng lực của mỗi người.

Giám đốc Lê Văn Trương cho biết, 

trong hoạt động cho vay, chất lượng 

tín dụng là một tiêu chí quan trọng. Do 

vậy, trong những năm qua, chi nhánh 

tập trung củng cố, nâng cao chất lượng 

hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay 

vốn, thành lập các đoàn kiểm tra về cơ 

sở nhằm chấn chỉnh kịp thời hoạt động 

tại các Điểm giao dịch ở xã, phường, thị 

trấn của NHCSXH. Qua công tác phối 

hợp với chính quyền, tổ chức hội, đoàn 

thể ở từng địa bàn thực hiện kiểm tra, 

giám sát sử dụng vốn vay đúng mục 

đích và tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến 

hạn, người vay đã nhận thức tốt hơn về 

sử dụng vốn đúng mục đích và nghĩa 

vụ trả nợ của mình, không còn tâm lý ỷ 

lại, trông chờ Nhà nước cho không. Nhờ 

vậy, chất lượng tín dụng qua từng năm 

được cải thiện tích cực. Nếu như tỷ lệ 

nợ quá hạn so với tổng dư nợ của năm 

2003 là 47%, đến cuối năm 2012 chỉ còn 

0,8% và đến nay chỉ còn 0,33%.

Với những kết quả đạt được 13 năm 

qua, Giám đốc Lê Văn Trương đã được 

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương 

Lao động hạng Ba.

Bài và ảnh NHỰT THANH

Ngoài thời gian làm việc tại cơ quan, Giám đốc Lê Văn Trương (phải) còn thường xuyên đi 
cơ sở thăm hỏi bà con vay vốn đầu tư trồng cây, nuôi con, tạo thu nhập ổn định
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D
ẫn đoàn chúng tôi vào xã, 

Phó Chủ tịch UBND xã Lê Văn 

Hùng cho biết, Võng Xuyên là 

một xã đông dân của huyện 

Phúc Thọ. Toàn xã hiện có hơn 17.500 

nhân khẩu với 4.032 hộ đang sinh sống 

tại 6 thôn, 1 xóm, 1 thị tứ và được chia 

thành 12 cụm dân cư. Người dân trong 

xã vốn có truyền thống cần cù, chịu khó 

trong sản xuất. Là nơi có vùng chuyên 

canh lúa và cây rau màu các loại, làm 

ra các sản phẩm nông nghiệp cung cấp 

cho thị trường. Từ năm 2011 đến nay, 

thực hiện phong trào “Toàn dân chung 

tay xây dựng nông thôn mới”, bộ mặt 

nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc, 

đời sống văn hóa - tinh thần - cơ sở vật 

chất phục vụ đời sống của nhân dân đã 

được nâng cao.

Một trong những nét nổi bật của 

phong trào là sự huy động hiệu quả 

nguồn vốn từ NHCSXH huyện Phúc 

Thọ. Với việc triển khai đồng bộ các 

chủ trương, cơ chế, chính sách phù 

hợp với thực tiễn, tập trung nguồn 

lực để hỗ trợ hộ nghèo và các hộ đối 

tượng chính sách khác có nhu cầu vay 

vốn để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 

nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi 

này đã góp phần tích cực từng bước 

cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần đối với hộ nghèo, hỗ trợ, 

khuyến khích các hộ nghèo vươn lên, 

có mức sống khá, tập trung nguồn lực, 

thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm 

nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm 

tới hỗ trợ hộ nghèo diện chính sách, 

hộ có công, hộ nghèo có đối tượng 

bảo trợ xã hội.

Cũng theo ông Hùng, nhờ sự phối 

hợp chặt chẽ của NHCSXH huyện Phúc 

Thọ, các hộ nghèo đã được tạo điều 

kiện thuận lợi để vay vốn phát triển sản 

xuất, kinh doanh và học tập, học nghề 

và cả đi xuất khẩu lao động... Không 

phải vay nặng lãi, các hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ chính sách có vốn để đầu tư 

cho sản xuất, kinh doanh, học tập, đào 

tạo nghề, tạo việc làm cho các doanh 

nghiệp; khuyến khích hộ nghèo vươn 

lên có mức sống khá.

Tại địa bàn xã Võng Xuyên hiện nay, 

UBND xã đã giao cho 4 tổ chức hội, 

đoàn thể phụ trách các tổ, nhóm và 

hộ thành viên gồm Hội Nông dân, Hội 

Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Hội CCB 

có tổng số 24 Tổ tiết kiệm và vay vốn 

với 978 thành viên; trong đó, Hội Nông 

dân có 9 tổ với 324 thành viên, Hội Phụ 

nữ có 10 tổ với 455 thành viên, Hội CCB 

có 2 tổ với 76 thành viên, Đoàn Thanh 

niên có 3 tổ với 123 thành viên. Tổng 

dư nợ đến nay là trên 16,3 tỷ đồng cho 

978 đối tượng vay.

Từ thực tiễn huy động và sử dụng 

nguồn tín dụng chính sách của xã, ông 

Lê Văn Hùng kiến nghị, NHCSXH cần 

đầu tư tăng cường các nguồn vốn học 

nghề, giải quyết việc làm, vốn nước sạch 

và vệ sinh môi trường cho địa phương 

để tăng thêm số lượng đối tượng vay, 

đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Hoàng Văn Tứ - Giám đốc 

NHCSXH huyện Phúc Thọ, cho biết, 

Giải ngân vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã Võng Xuyên
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tính riêng năm 2014, từ nguồn vốn 

vay của NHCSXH đã có 886 hộ thoát 

nghèo; thu hút và tạo việc làm mới 

cho 2.766 lao động trong nước, 2 lao 

động đi xuất khẩu lao động nước 

ngoài; giúp 3.348 HSSV có hoàn cảnh 

khó khăn được vay vốn học tập; góp 

phần xây dựng và cải tạo được 4.172 

công trình NS&VSMTNT.

Phát huy kết quả này, năm 2015, 

NHCSXH huyện Phúc Thọ đặt mục tiêu 

tổng nguồn vốn quản lý và huy động 

đạt 100% kế hoạch; tổng dư nợ cho 

vay đạt 250 tỷ đồng, hiệu suất sử dụng 

vốn trên 99%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%; 

đồng thời tích cực thu hồi nợ đến hạn, 

đôn đốc nợ quá hạn phát sinh, tiếp tục 

góp phần thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo 

và giải quyết việc làm trên địa bàn theo 

Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Tìm đến nhà một hộ gia đình sử 

dụng nguồn vốn vay hiệu quả từ 

NHCSXH huyện Phúc Thọ, đó là hộ gia 

đình bà Nguyễn Thị Hải ở cụm 5, xóm 

Phúc Trạch, xã Võng Xuyên, chúng tôi 

càng hiểu thêm ý nghĩa của việc hỗ 

trợ tín dụng chính sách đối với các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. Gia đình bà Nguyễn Thị 

Hải là điển hình của việc sử dụng hiệu 

quả gói hỗ trợ tín dụng dành cho HSSV 

nghèo. Bà có 3 người con, cả 3 đều nhờ 

nguồn vốn vay ưu đãi để ăn học. Hiện 

nay, 2 cô con gái lớn đã học xong, ra 

trường, có công ăn việc làm ổn định và 

đều đã lập gia đình, chỉ còn cậu con trai 

út đang là sinh viên năm cuối Đại học. 

Tâm sự với chúng tôi, bà Hải kể: “Con 

gái lớn là Khuất Thị Hường, tốt nghiệp 

Khoa Kế toán, Trường Đại học Quản trị 

kinh doanh, hiện đã lấy chồng và công 

tác tại quê nhà chồng. Con gái kế tiếp 

là Khuất Thị Huệ, tốt nghiệp Cao đẳng 

sư phạm mẫu giáo TW, hiện là giáo viên 

mầm non tại trường của xã nơi nhà 

chồng sinh sống. Cậu con trai út Khuất 

Văn Sơn đang là sinh viên năm cuối Đại 

học Lâm nghiệp Hà Nội. Nhà chỉ trông 

chờ vào mấy sào ruộng và chạy chợ nên 

quả là may mắn khi gia đình được tiếp 

cận nguồn vốn tín dụng HSSV này. Nhờ 

nó, các con được ăn học đầy đủ và giờ 

có cuộc sống ổn định. Gia đình chúng 

tôi cảm ơn Nhà nước nhiều lắm!”.

Bài và ảnh VIỆT HÀ
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N
ăng nổ, nhiệt tình, không sợ 

gian khó là những thế mạnh 

mà Phan Thị Tứ sớm trở thành 

trụ cột trong các hoạt động 

xã hội ở địa phương. Ngay sau khi xuất 

ngũ vào năm 1980, chị Tứ đã tham gia 

công tác tại xã ở nhiều cương vị. Năm 

2006, chị được bầu làm Chủ tịch Hội 

Phụ nữ xã, đến năm 2014 là Chủ tịch Hội 

CCB. Trong suốt quá trình hoạt động ở 

các tổ chức hội, đoàn thể có một nhiệm 

vụ đã đi cùng chị, với những kỷ niệm, 

những niềm hạnh phúc giản dị, đó là 

việc phối hợp với NHCSXH quản lý 

nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Hội Phụ nữ 

khi chị làm Chủ tịch có 21 Tổ tiết kiệm 

và vay vốn nhận ủy thác cho vay với dư 

nợ ở thời điểm cao nhất là 20 tỷ đồng; 

Hội CCB do chị làm Chủ tịch hiện đang 

quản lý 8 Tổ tiết kiệm và vay vốn có dư 

nợ đạt trên 8 tỷ đồng.

Khi chị Tứ bắt đầu thực hiện nhiệm 

vụ quản lý và cho vay các chương 

trình tín dụng ưu đãi, xã Phù Lưu là địa 

phương nghèo nhất huyện Lộc Hà với 

tỷ lệ hộ nghèo trên 40%. Nguồn vốn ưu 

đãi như dòng suối mát chảy đến vùng 

khô hạn. Nhưng làm sao để vận hành 

nguồn vốn một cách an toàn, hiệu quả 

nhất lại là thách thức đặt ra với những 

cán bộ hội đang chập chững tiếp cận 

nghiệp vụ tín dụng. Chị Tứ, chia sẻ:

Tôi dày công suy ngẫm một số nội 

dung công việc ủy thác rồi dành thời 

gian phổ biến, phân tích kỹ với các Tổ 

trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng 

thời vạch ra những nhiệm vụ cụ thể 

trong từng giai đoạn cho tổ chức hội 

của mình. Cùng với sự hướng dẫn của 

cán bộ NHCSXH; đồng thời tranh thủ 

sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa 

phương, hội đã cố gắng tranh thủ mọi 

diễn đàn để tuyên truyền về kênh vốn 

tín dụng ưu đãi. Cùng với đó, báo cáo 

thường xuyên về nội dung các chương 

trình ở từng thời điểm để cấp ủy, chính 

quyền nắm bắt, kịp thời chỉ đạo. Việc 

phân bổ nguồn vốn, bình xét, xác nhận 

đối tượng vay vốn, hội đều dựa vào 

chính quyền và giảm nghèo của địa 

phương để thực hiện theo đúng quy 

trình, đảm bảo công bằng, minh bạch, 

đúng đối tượng.

Kinh nghiệm mà chị Tứ đúc rút 

sau hơn 10 năm lăn lộn với đồng vốn 

tín dụng ưu đãi, đó là phải nắm thật 

chắc các rủi ro nảy sinh ở từng thôn, 

xóm thông qua các Tổ trưởng Tổ tiết 

kiệm và vay vốn. “Ở xã Phù Lưu nhiều 

năm trước đã từng xảy ra tình trạng nợ 

quá hạn do không nắm bắt được sự di 

chuyển của các hộ vay vốn, cố tình trốn 

tránh trách nhiệm trả nợ. Ngay sau đó, 

tôi đã chỉ đạo các Tổ trưởng thiết lập 

nhiều kênh thông tin ở mọi nơi, kịp 

thời có phương án xử lý những tình 

huống bất ngờ”, chị Tứ chia sẻ. Không 

chỉ chịu trách nhiệm quản lý, điều 

hành chung mà chị Tứ còn chủ động, 

sẵn sàng ghé vai san sẻ những khó 

khăn cùng các Tổ trưởng trong việc 

xử lý những vướng mắc trong từng 

món vay. “Chúng tôi thực sự nể phục 

chị Tứ ở sự kiên trì trong xử lý các món 

nợ quá hạn, nợ khó đòi. Dù không ít 

lúc chạnh lòng khi đối diện sự bực tức, 

khó chịu của những hộ cố tình chây ỳ, 

nhưng chị luôn kiên trì tìm giải pháp 

và động viên chúng tôi không chùn 

bước để bảo tồn cho được nguồn vốn 

dành cho người nghèo”, Tổ trưởng Tổ 

tiết kiệm và vay vốn xóm Thanh Mỹ, 

Chủ tịch Hội CCB xã Phù Lưu Phan Thị Tứ (trái) đang trao đổi nghiệp vụ với cán bộ NHCSXH 
và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn
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Đ
ạt được kết quả trên, bên 

cạnh sự đoàn kết thống nhất 

và nỗ lực của tập thể cán bộ, 

viên chức và người lao động 

tại đơn vị, không thể không kể đến vai 

trò lãnh đạo, điều hành của Giám đốc 

Nguyễn Thị Ngọc Ẩn.

Với vai trò của mình, chị đã tích cực 

tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện 

cho vay hỗ trợ hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác để tổ chức sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, chi phí học 

tập, xây dựng nhà ở, cải thiện điều kiện 

sinh hoạt, mức sống trên địa bàn ngày 

càng được nâng lên rõ nét. Bên cạnh đó, 

chị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa 

phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng 

trong nhân dân, tích cực chỉ đạo đôn 

đốc thu hồi nợ đến hạn, thu lãi, xử lý nợ 

quá hạn nâng cao chất lượng tín dụng.

Chị còn chủ động tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo kiểm tra, phát hiện xử 

lý thu hồi kịp thời các trường hợp cho 

vay không đúng đối tượng; hướng dẫn 

gia đình HSSV cung cấp bổ sung thông 

tin, xác lập hồ sơ mở thẻ ATM cho HSSV 

chuyển tiền vay vào tài khoản thẻ để sử 

dụng. Ngoài ra, chị còn phối hợp các hội, 

đoàn thể nhận ủy thác ở cơ sở đôn đốc 

hộ vay trả nợ phân kỳ; thường xuyên chỉ 

đạo việc rà soát xác định nguyên nhân 

các trường hợp phát sinh nợ quá hạn để 

có biện pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, chị luôn quan tâm đến 

các phong trào thi đua thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí, định kỳ triển khai 

nhắc nhở trong các lần họp giao ban để 

vận động trong toàn thể cán bộ thực 

hiện, tích cực hưởng ứng và thực hiện 

tốt việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh; có lối sống giản 

dị gần gũi với nhân dân, đồng nghiệp, 

luôn tạo mối đoàn kết đưa hoạt động 

đơn vị ngày càng đi lên.

Với thành tích trên, chị Nguyễn 

Thị Ngọc Ấn vinh dự nhận được nhiều 

danh hiệu và hình thức khen thưởng 

như: Chiến sỹ thi đua cơ sở; Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 

LHPN Việt Nam và nhiều Giấy khen 

của NHCSXH.

Bài và ảnh HUYỀN THU

Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Ẩn (áo xanh) cùng cán bộ tín dụng kiểm tra tình hình sử dụng vốn 
vay của cơ sở may gia công của chị Nguyễn Thị Ngọc ở xã Trường Bình

cho hay. Sự nỗ lực của chị Tứ đã góp 

phần quan trọng giúp xã Phù Lưu xử lý 

các món nợ quá hạn, trong 3 năm gần 

đây, xã không có nợ quá hạn.

Chị Tứ thường nhắc nhiều về niềm 

vui khi nhìn thấy thành quả ở những 

cuộc đời thoát nghèo nhờ nguồn vốn 

ưu đãi. Đặc biệt là câu chuyện về người 

mù Nguyễn Văn Được vay vốn tín dụng 

ưu đãi để đầu tư chăn nuôi bò. Mặc cho 

nhiều người băn khoăn, ái ngại nhưng 

chị Tứ vẫn mạnh dạn đề nghị NHCSXH 

cho gia đình anh vay để mở hướng 

chăn nuôi, lo cho 2 đứa con ăn học. 

Chăm chỉ nuôi con bò giống, số tiền 

bán bò đã giúp vợ chồng anh Được 

trang trải cuộc sống và 2 đứa con được 

đến trường. Sau 3 năm vay anh đã trả 

nợ đúng hạn và đang vay vốn để tiếp 

tục chu kỳ sản xuất mới. Cảm ơn sự tin 

tưởng của chị Tứ dành cho gia đình 

mình, anh Được luôn nhắc nhở vợ dù 

làm gì cũng phải lo việc trả lãi, trả nợ 

cho Nhà nước. Chưa bao giờ vợ chồng 

người mù này để xảy ra nợ quá hạn bởi 

họ luôn tự nhủ, không thể phụ lòng tin, 

sự hỗ trợ của cán bộ hội và NHCSXH.

Đánh giá cao vai trò, nỗ lực của chị 

Phan Thị Tứ trong quá trình đồng hành 

với NHCSXH, Phó Giám đốc NHCSXH 

huyện Lộc Hà Thái Thị Lệ Hằng, cho 

biết: Đây là cán bộ hội nhận ủy thác 

gắn bó với chương trình phối hợp cho 

vay đã nhiều năm và luôn vững vàng 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gần gũi, 

cùng nhau chia sẻ với các Tổ trưởng Tổ 

tiết kiệm và vay vốn, cầm tay chỉ việc 

cho các hộ vay, nắm bắt sát sao hoàn 

cảnh thành viên vay vốn, chị Tứ luôn 

thực hiện tốt các nội dung ủy thác tín 

dụng đã ký với NHCSXH. Chúng tôi 

luôn đặt niềm tin vào chị - nữ thủ lĩnh 

vững vàng của mạng lưới tín dụng ưu 

đãi ở cơ sở.

Bài và ảnh MAI THUỶ
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Những năm qua, Hội Phụ nữ 

phường 9, TP. Trà Vinh đã triển khai 

thực hiện nhiệm vụ bám sát chỉ đạo 

của Ban thường vụ Hội Phụ nữ thành 

phố, gắn với thực hiện Nghị quyết của 

Đảng bộ phường, thu hút sự tham gia 

nhiệt tình của hội viên phụ nữ, góp 

phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 

xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương… Trong đó, vai trò của 

chị Trần Thị Hồng Tiến - Chủ tịch Hội 

Phụ nữ phường 9 là rất quan trọng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Trần 

Thị Hồng Tiến, cho biết: “Xác định rõ 

ý nghĩa và tầm quan trọng của công 

tác giảm nghèo, hội luôn bám sát Nghị 

quyết của Đảng bộ, kế hoạch Hội Phụ 

nữ cấp trên, tiến hành khảo sát, chọn 

mô hình điểm, chỉ đạo hội cơ sở xây 

dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện 

địa phương và các nhiệm vụ trọng tâm 

của hội, thường xuyên tổ chức nhân 

rộng các gương điển hình tiên tiến, 

sản xuất giỏi, thoát nghèo tiêu biểu… 

nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong 

thực hiện các phong trào thi đua”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 

2010 đến nay, Hội Phụ nữ phường 9 

đã chỉ đạo 100% các chi hội tham gia 

thực hiện có hiệu quả các phong trào 

thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, 

lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 

hạnh phúc” gắn với thực hiện cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động 

“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa khu dân cư”; tích cực vận động 

chị em rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự 

trọng, trung hậu, đảm đang”, đặc biệt 

là chương trình giảm nghèo trong hội 

viên.

Nhằm giúp đỡ phụ nữ tăng thu 

nhập, giảm nghèo, hội đã triển khai 

phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi 

thông qua chương trình hỗ trợ vốn từ 

NHCSXH cho phụ nữ nghèo phát triển 

kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. 

Trung bình mỗi năm có hàng trăm 

lượt phụ nữ được vay vốn từ NHCSXH 

để phát triển sản xuất. Các hoạt động 

giúp nhau bằng tiền mặt không tính 

lãi, hoạt động vay vốn lãi suất thấp 

được hội duy trì, tổ chức thực hiện và 

quản lý sát sao.

Chủ tịch Trần Thị Hồng Tiến, tâm sự: 

“Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, hội viên 

phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn 

vốn ưu đãi, giúp nhiều hội viên vươn 

lên trong cuộc sống. Cùng với việc 

chuyển giao các tiến bộ KHKT trong 

sản xuất nông nghiệp, công tác quản 

lý nguồn vốn vay theo từng chương 

trình tín dụng và đôn đốc việc trả nợ, 

trả lãi đóng vai trò quan trọng trong 

hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn 

ở cơ sở. Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, 

là Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 9, chị 

đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và 

quản lý nguồn vốn vay từ NHCSXH. Kể 

từ khi tiếp nhận quản lý vốn, chị Tiến 

luôn thực hiện đúng các điều khoản 

Chủ tịch Hội Phụ nữ Trần Thị Hồng Tiến (ngoài cùng bên trái) cùng các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm
và vay vốn do Hội Phụ nữ phường 9 quản lý đang trao đổi, bàn bạc một số nội dung, trong đó
có việc giúp hội viên sử dụng đồng vốn vay hiệu quả



40

quy định trong hợp đồng ủy thác đã ký 

kết với NHCSXH. Thường xuyên chỉ đạo 

các Tổ tiết kiệm và vay vốn duy trì sinh 

hoạt hàng tháng, đồng thời lồng ghép 

tuyên truyền các chủ trương chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về tín dụng ưu đãi”.

Để đạt được những kết quả về 

giảm nghèo, chị Tiến phối hợp với 

chính quyền phường và Ban nhân 

dân khóm, ấp, Tổ tiết kiệm và vay vốn 

bình xét cho vay đúng đối tượng. Từ 

khi ký kết hợp đồng ủy thác đến nay, 

với tinh thần và trách nhiệm của mình, 

chị Tiến luôn thực hiện đúng và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. Có được 

những thành tích đó, chị đã triển khai 

thực hiện nhiều biện pháp như phối 

hợp với ngân hàng tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ ủy thác cũng như những 

chương trình cho vay ưu đãi đối với 

hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác, thực hiện ký kết các văn bản liên 

tịch, đảm bảo tính pháp lý cho công tác 

ủy thác, tiến hành họp triển khai đến 

chi, tổ hội, triển khai nhanh các chính 

sách cho vay ưu đãi, kết hợp chặt chẽ 

với Ban nhân dân khóm, ấp tiến hành 

điều tra rà soát số đối tượng thuộc diện 

được thụ hưởng có nhu cầu vay vốn. 

Sau đó, phối hợp với Trưởng ban nhân 

dân và chi hội phụ nữ khóm, ấp thực 

hiện nhiệm vụ ủy thác của ngân hàng 

như: Thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn, 

bầu Ban quản lý tổ, thẩm định điều 

kiện của hộ có nhu cầu vay vốn, nhằm 

làm cơ sở cho việc bình xét cho vay 

công khai, đảm bảo đúng đối tượng, 

đúng mục đích. Bên cạnh đó, chị Tiến 

còn tham gia cùng Tổ tiết kiệm và vay 

vốn hướng dẫn hộ vay lập thủ tục vay 

vốn, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, 

giúp cho tổ kiểm tra lại hồ sơ, nhất là 

danh sách hộ đề nghị vay vốn NHCSXH, 

sau đó trình UBND phường phê duyệt, 

đồng thời thông báo cho tổ và hộ vay 

về kết quả phê duyệt của NHCSXH để 

đến Điểm giao dịch nhận tiền vay, chị 

còn thường xuyên nhắc nhở các tổ 

thực hiện đúng những quy định tại hợp 

đồng ủy nhiệm với NHCSXH, kiểm tra 

việc sử dụng vốn của hộ vay, nhắc nhở 

hộ vay thực hiện nộp lãi, trả gốc, gửi 

tiền tiết kiệm kịp thời. Định kỳ hoặc đột 

xuất chị phối hợp với NHCSXH kiểm 

tra tình hình hoạt động của các Tổ tiết 

kiệm và vay vốn và kiểm tra mục đích 

sử dụng vốn vay của các tổ viên, nhằm 

đánh giá chất lượng hoạt động tổ, qua 

đó góp phần nâng cao chất lượng tín 

dụng chính sách trên địa bàn.

Bài và ảnh TRƯỜNG ON

Dư nợ của NHCSXH ủy thác qua Hội Phụ nữ phường 9 đến nay đạt 
gần 40 tỷ đồng, giúp cho 2.609 lượt hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi. 
Ngoài ra, hội còn vận động hội viên gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ 
tiết kiệm và vay vốn với số tiền lên tới 987 triệu đồng.

H
iện, Tổ tiết kiệm và vay vốn do 

chị Phện làm Tổ trưởng có tổng 

dư nợ hơn 900 triệu đồng, với 56 

hộ vay thuộc các chương trình 

tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, HSSV, 

giải quyết việc làm, NS&VSMTNT,… Điểm 

nổi bật của Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Mỹ 

Thạnh là nhiều năm liền không có nợ quá 

hạn cũng không có trường hợp nào để lãi 

tồn đọng. Các tổ viên được chị hướng dẫn 

vay vốn chính sách nhanh chóng, cách sử 

dụng vốn vay vào đúng mục đích mang 

hiệu quả kinh tế cao. Mặt khác, định kỳ 

hàng tháng, chị tiến hành kiểm tra việc sử 

dụng vốn của họ. Nếu người nào sử dụng 

vốn không đúng mục đích, chậm triển 

khai đầu tư kinh tế sẽ bị nhắc nhở.

Một điều mà chị luôn thận trọng trong 

công việc đó là tập trung dân chủ, công 

bằng, minh bạch trong quá trình bình xét 

cho vay, tạo điều kiện cho các hộ nghèo có 

cuộc sống ổn định. Chị luôn tôn trọng các 

thành viên trong tổ, lấy ý kiến công khai, 

đồng thời phân tích để các hộ hiểu được 

những trường hợp, những hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn cần ưu tiên, tạo điều kiện 

cho vay trước. Khi đã được vay vốn, không 

bỏ mặc thành viên trong tổ tự tìm hướng 

đi cho mình mà chị thường xuyên bám sát, 

gần gũi, động viên tổ viên tham gia các lớp 

tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, 

đẩy mạnh áp dụng kiến thức khoa học 

vào sản xuất, định hướng cho các hộ chọn 

cho mình những mô hình phát triển kinh 

tế phù hợp. Chị tâm sự: “Đầu tiên, tôi cùng 

Trưởng ấp, hội, đoàn thể ngồi lại bàn bạc 

xem các hộ đề nghị vay chương trình gì? 

Khi thống nhất cho họ vay, tôi tiến hành 

làm hồ sơ đưa về Trưởng ấp, hội, đoàn thể 

nhận ủy thác, UBND xã phê duyệt. Qua các 
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công đoạn, thủ tục chặt chẽ như thế sẽ 

đảm bảo tổ viên khi nhận được tiền vay 

sẽ phát huy hiệu quả kinh tế gia đình, 

đồng thời tránh trường hợp vay rồi 

không trả lãi, trả gốc”.

Song song với việc hỗ trợ thủ tục 

để tổ viên vay vốn, Tổ trưởng Nguyễn 

Thị Phện còn huy động được các tổ 

viên tham gia gửi tiết kiệm, với tổng 

số tiền 126 triệu đồng. Giải thích về 

vấn đề này, chị cho biết: “Mỗi chương 

trình vay vốn đều cho thời hạn trả vốn 

khá dài, tính bằng năm. Do vậy, nhiều 

bà con “chủ quan”, hoặc không thiết 

kế được phương án trả nợ khả thi. Khi 

đến thời điểm trả nợ, đa số không thể 

trả được theo quy định. Vì thế, tôi giải 

thích cho họ hiểu rằng, thay vì đến 

hạn phải đôn đáo vay mượn, xoay xở 

để đủ vài triệu đồng trả nợ, họ hoàn 

toàn chủ động trong việc trả nợ bằng 

cách gửi tiết kiệm. Mỗi tháng, tùy 

theo khả năng gia đình, họ cứ gửi tối 

thiểu 10 nghìn đồng, hoặc vài chục 

nghìn đồng trở lên vào quỹ tiết kiệm 

cá nhân. Nhiều tháng, số tiền sẽ nhân 

lên, cộng với tiền lãi được chi trả theo 

lãi suất quy định, như thế họ đã có 

một khoản tiền đảm bảo cho việc 

trả nợ vay. Đến thời hạn, họ chỉ cần 

lo phần còn lại là có thể trả nợ ngân 

hàng. Nghe giải thích, cộng với nhìn 

thấy chứng từ, hóa đơn rõ ràng, minh 

bạch, các tổ viên yên tâm thực hiện 

theo. Đó cũng là lý do vì sao tổ chúng 

tôi không có trường hợp nợ quá hạn 

hay nợ lãi”.

Ấp Mỹ Thạnh là nơi có nhiều công 

việc phù hợp cho các lao động nhàn 

rỗi: Trên 200 hộ sản xuất dây keo, 

chăn nuôi, mua bán tạp hóa, đan 

võng… Từ nguồn vốn vay NHCSXH, 

mức thu nhập người dân được ổn 

định, góp phần giảm hộ nghèo, giúp 

họ phát triển vươn lên làm giàu chính 

đáng. Cụ thể, năm 2013 ấp có 32 hộ 

nghèo, đến năm 2014 giảm còn 25 hộ 

và đến nay chỉ còn 13 hộ. Điều đáng 

nói là, với sự kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ của Tổ trưởng Nguyễn Thị Phện 

từ khâu vay vốn, sử dụng vốn đến việc 

đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng 

cam kết với ngân hàng khi được vay 

vốn, nên các tổ viên đều có ý thức tự 

giác trả lãi, trả nợ đúng thời gian quy 

định, không để xảy ra tình trạng nợ 

quá hạn, khó đòi. Trong đó có nhiều 

hộ hiện đã mua sắm được dụng cụ, 

phương tiện phục vụ sản xuất, chăn 

nuôi như: Xây dựng chuồng trại nuôi 

bò, lợn, gà… và sắm sửa thêm các 

phương tiện sinh hoạt như ti vi, tủ 

lạnh, xe máy. Điển hình như hộ chị Lê 

Thị Thúy Em, làm nghề sản xuất võng. 

Trước đây, hoàn cảnh gia đình chị 

khó khăn, hầu như không đủ lo bữa 

cơm hàng ngày. Từ đồng vốn vay của 

NHCSXH, chị làm ăn có hiệu quả nên 

cuộc sống khấm khá hơn trước. Hiện 

tại, chị còn có điều kiện gửi tiền tiết 

kiệm vài chục triệu đồng. Còn hộ chị 

Lương Thị Đẹp sử dụng vốn vay để 

chăn nuôi, phát triển kinh tế ổn định 

cuộc sống…

Với những cống hiến và thành 

tích đã đạt được trong nhiều năm 

qua, chị Nguyễn Thị Phện được nhiều 

cấp, ngành, địa phương tặng Bằng 

khen, Giấy khen vì đã có thành tích 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giám đốc 

NHCSXH huyện Chợ Mới Nguyễn Thị 

Tuyết Hạnh, nhận xét: “Tổ tiết kiệm và 

vay vốn ấp Mỹ Thạnh do chị Nguyễn 

Thị Phện làm Tổ trưởng đạt nhiều 

thành tích tốt nhất về công tác bình 

xét, huy động tiền gửi tiết kiệm và thu 

lãi. Chị làm đúng quy trình, giúp hộ 

dân trả được lãi và trả nợ đúng hạn; 

quan tâm hướng dẫn tổ viên của mình 

trong công việc sử dụng vốn vay có 

hiệu quả… Hàng năm, chị được khen 

ngợi là một trong những Tổ trưởng 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Với tâm huyết phục vụ người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác, chị 

Phện dồn toàn bộ nhiệt tình, tâm huyết 

vào việc hỗ trợ người dân địa phương 

thoát nghèo. Vừa làm công tác về quản 

lý vốn vay ngân hàng, vừa là một Phó 

Trưởng ấp phụ trách công tác mặt trận, 

chị rất bận rộn, nhưng vẫn tìm được 

niềm vui trong sự bận rộn ấy. “Làm 

được nhiều điều cho bà con, tôi cảm 

thấy hạnh phúc khi thấy cuộc sống 

của họ ổn định hơn. Bản thân tôi cũng 

được ghi nhận về hoạt động của mình, 

còn gì vui bằng! Nghĩ đến việc sắp phải 

nghỉ hưu do lớn tuổi, tôi chợt buồn, chỉ 

mong được tiếp tục công việc đến khi 

nào không đủ sức nữa mới thôi”, chị 

tâm sự.

Có thể thấy, sự nhiệt tình, có trách 

nhiệm trong công tác quản lý, cho vay 

vốn theo phương thức ủy thác của Tổ 

trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Nguyễn 

Thị Phện đã giúp cho nhiều người dân 

địa phương có cơ hội thoát nghèo. Chị 

là tấm gương để các Tổ trưởng khác có 

thể học tập kinh nghiệm, làm theo.

Bài và ảnh KHÁNH HƯNG

Là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, lại là một Phó Trưởng ấp, chị Nguyễn Thị Phện (giữa)
luôn gần gũi với bà con nhân dân
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T
rong ngôi nhà khang trang, anh 

Giàng A Chang, xã Sín Chéng kể 

cho chúng tôi nghe câu chuyện 

làm kinh tế của mình với bao 

khó khăn, thử thách. Gia đình anh từng 

là hộ nghèo nhất xã, đủ ăn hàng ngày 

đã khó nói gì đến sắm sửa tiện nghi 

sinh hoạt. Muốn phát triển kinh tế điều 

cần nhất vẫn là phải có vốn, mà ở xã 

anh, để vay được vài trăm nghìn đã là 

rất khó.

Anh Chang hỏi rất nhiều người và 

được giới thiệu chương trình cho vay hộ 

nghèo với lãi suất ưu đãi để phát triển 

sản xuất, kinh doanh của NHCSXH, anh 

đến tận NHCSXH huyện hỏi thông tin, 

thủ tục vay. Năm 2005, anh được ngân 

hàng cho vay 10 triệu đồng, cầm đồng 

vốn trong tay, anh Chang bắt đầu tính 

kế thoát nghèo.

Lúc đầu cũng chỉ chăn nuôi vài 

con lợn, con gà rồi tích lũy dần dần, 

cứ dư đồng nào là anh lại tích góp vào 

để trả lãi và một khoản gốc vay ngân 

hàng. Dần dần cuộc sống của gia đình 

đã bớt khó khăn, bắt đầu ổn định, anh 

Chang lại có ý định kinh doanh. Khi 

nhìn bà con trong xã sản xuất ngô mà 

chỉ để làm thức ăn gia súc, không thể 

trở thành hàng hóa, anh bắt đầu tìm 

thị trường tiêu thụ cho bà con, sau đó 

thu gom ngô của bà con nông dân bán 

cho các thương lái có nhu cầu. Mùa thu 

hoạch ngô trong xã cứ nườm nượp, còn 

nhà anh Chang đông hơn ngày thường 

khi các thương lái ghé qua lấy hàng. Cứ 

thế, anh có được số tiền lãi, lượng ngô 

càng lớn, anh càng lãi nhiều hơn.

Nhờ sự cần cù, chịu khó và có kế 

hoạch tài chính rõ ràng, việc làm ăn 

của gia đình anh Chang khá thuận lợi. 

Sau một thời gian ngắn, anh đã trả cả 

vốn lẫn lãi cho ngân hàng. Đến nay, 

hộ anh Chang trở thành hộ sản xuất, 

kinh doanh giỏi, kinh tế khá nhất xã. 

Anh Chang xem NHCSXH như “trợ 

lực” sẵn sàng giúp đỡ gia đình trong 

lúc khó khăn.

Giờ ngôi nhà của Giàng A Chang 

nổi bật nhất trung tâm xã Sín Chéng, 

anh còn ấp ủ nhiều kế hoạch phát triển 

kinh tế và muốn phổ biến cho bà con 

xung quanh. Anh Chang cũng khuyên 

mọi người nên vay vốn ngân hàng để 

làm kinh tế, một số người nghe anh, 

cuộc sống đã bớt khó khăn hơn. Đó 

chỉ là một trong hàng chục nghìn hộ 

dân nghèo của tỉnh Lào Cai làm giàu 

từ vay vốn NHCSXH, điều quan trọng, 

mỗi người phải có “nghị lực” phát triển 

kinh tế thì đồng vốn mới được sử dụng 

hiệu quả. Với nguồn tín dụng chính 

sách hiện tại, sẽ đem đến nhiều cơ hội 

thoát nghèo cho người dân, đặc biệt là 

bà con vùng khó khăn, vùng DTTS.

Bài và ảnh VÂN THẢO
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Chọn đúng đối tượng vay vốn

Ông Danh An là 1 trong gần 40 

nghìn người được tiếp cận vốn vay ưu 

đãi của NHCSXH tỉnh Hậu Giang. Được 

vay vốn, họ có điều kiện đầu tư làm ăn, 

ổn định cuộc sống và phát triển tốt hơn 

so với trước.

Ông Nguyễn Văn Còn - Tổ trưởng 

Tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Chi hội 

nông dân khu vực I, phường 4, TP. Vị 

Thanh cho biết: Để vốn vay phát huy 

hiệu quả, chọn đúng đối tượng cho 

vay là điều quan trọng hàng đầu, phải 

đảm bảo phù hợp với điều kiện cho vay 

của ngân hàng và là hộ thực sự cần đến 

nguồn vốn. Khi chọn đối tượng cho vay 

phải thông qua tổ, bình xét công khai 

và có sự chứng kiến của Trưởng khu 

dân cư, sau đó sẽ đưa danh sách lên 

UBND phường xác nhận. “Hiện, tổ do 

tôi quản lý có 53 hộ, tổng dư nợ là 881 

triệu đồng, các hộ đều có phương thức 

sản xuất cụ thể; mỗi tháng tiền gửi tiết 

kiệm từ hội viên trung bình đạt 2 triệu 

đồng”, ông Còn nói.

Nhấn mạnh thêm về ý nghĩa của 

việc bình chọn đúng đối tượng vay vốn, 

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Minh Vương cho rằng: Một khi 

khâu bình xét cho vay được đảm bảo 

công khai, dân chủ và đúng đối tượng 

sẽ góp phần hạn chế tình trạng hộ vay 

sử dụng vốn không đúng mục đích 

hoặc bỏ địa phương đi làm ăn xa.

Số dư tiền gửi tiết kiệm đạt hơn 

30 tỷ đồng

Cũng theo ông Nguyễn Minh 

Vương, Hội Nông dân và các tổ chức 

hội, đoàn thể nhận ủy thác đã phối 

hợp tốt với Trưởng ấp (khu dân cư), 

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thực 

hiện đúng quy trình cho vay hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác 

được NHCSXH ủy nhiệm. Chất lượng 

tín dụng của NHCSXH tỉnh Hậu Giang 

được nâng lên đáng kể nhờ sự đóng 

góp không nhỏ của các hội, đoàn thể, 

thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, 

nhất là trong kiểm tra, đôn đốc và thu 

hồi lãi cũng như huy động tiền gửi tiết 

kiệm trong hộ vay.

Đánh giá sự phối hợp của hội với 

NHCSXH trên địa bàn, Chủ tịch Hội Nông 

dân tỉnh Hậu Giang Châu Minh Tiến, 

nhận định: Hội Nông dân và NHCSXH có 

sự phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, 

đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong quá 

trình thực hiện ủy thác. Công tác củng 

cố, sắp xếp, tập huấn nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động ủy thác của hội cơ 

sở và Tổ tiết kiệm và vay vốn được quan 

tâm, chú trọng thực hiện. Việc báo cáo, 

tham mưu và phối hợp với UBND cấp xã 

trong việc rà soát, bổ sung danh sách 

hộ nghèo, hộ cận nghèo để cho vay kịp 

thời, đúng quy định được duy trì. Đến 

nay, toàn tỉnh Hậu Giang có 2.291 Tổ tiết 

kiệm và vay vốn; dư nợ bình quân 650 

triệu đồng/tổ. Trong đó, 1.588 tổ loại tốt 

(chiếm 69,31%), 513 tổ loại khá (chiếm 

22,39%), còn lại là đạt. Số dư tiền gửi tiết 

kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn 

đến nay đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng 940 

triệu đồng so cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ 

thu hồi nợ đến hạn cao hơn năm 2014, 

tạo nguồn vốn cho vay quay vòng (tỷ lệ 

trên 40%).

Bài và ảnh LÊ SAN

Được vay vốn kịp thời, nông dân xã Long Bình, huyện Long Mỹ đầu tư sản xuất hiệu quả và đã 
thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Dư nợ nhận ủy thác từ NHCSXH

của Hội Nông dân tỉnh Hậu

Giang đến nay đạt trên 560 tỷ

đồng (chiếm hơn 38% tổng dư

nợ thông qua các tổ chức hội,

đoàn thể).
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Chị Lưu Thị Nhi (thứ hai từ trái qua) xuống tận hộ vay vốn xem cách làm ăn của bà con

T
rời đã đứng bóng về trưa, 

tại trụ sở UBND phường Hòa 

Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, 

các cán bộ NHCSXH vẫn đang 

thực hiện nhiệm vụ giao dịch lưu động 

phục vụ hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

các đối tượng chính sách khác trên địa 

bàn phường. Giám đốc NHCSXH quận 

Liên Chiểu Lưu Thị Nhi, chia sẻ: “Tuy vất 

vả nhưng mà vui. Cứ giải ngân được 

cho hộ vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi 

của Nhà nước đến nhân dân, bà con vui 

mừng thì mình cũng vui theo, quên cả 

mệt mỏi và đói”.

Dù ở cương vị lãnh đạo, song chị Nhi 

có mặt trong tất cả hoạt động tại cơ sở, 

cùng cán bộ tín dụng kiểm tra hiệu quả 

sử dụng vốn vay, tham gia sinh hoạt 

Tổ tiết kiệm và vay vốn, giao ban hàng 

tháng… Khi chúng tôi xuống thì buổi 

họp giao ban giữa NHCSXH quận với 

lãnh đạo địa phương, các tổ chức hội, 

đoàn thể và các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 

và vay vốn cũng vừa xong. Phó Chủ tịch 

UBND phường Hòa Khánh Bắc Tô Ngọc 

Quang, cho biết, chị Nhi rất nhiệt tình, 

bám sát với cơ sở trong các hoạt động 

cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác; phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phương để cập nhật 

tình hình vay, sử dụng vốn, tạo mọi 

điều kiện để các đối tượng ưu tiên tiếp 

cận vốn vay, nhờ đó, 5 năm qua, số hộ 

nghèo của địa phương giảm đáng kể.

Ở phường Hòa Khánh Nam, bà 

Nguyễn Thị Nga là hộ nghèo cũng bày 

tỏ nhờ vốn vay nên gia đình bà từng 

bước vượt qua khó khăn, làm ăn vươn 

lên và có cuộc sống ổn định. “Trước 

đây gia đình nghèo lắm, không có 

vốn để làm ăn. Thế nhưng nhờ sự hỗ 

trợ đắc lực của chính quyền, sự hỗ trợ 

vay vốn của NHCSXH nên tôi đã mạnh 

dạn tiếp cận vốn vay mở quầy tạp hóa 

để buôn bán… nhờ đó có được cuộc 

sống no đủ như ngày hôm nay”, bà 

Nga chia sẻ.

Là người sâu sát với người nghèo, 

những năm qua, chị Lưu Thị Nhi nắm 

vững địa bàn, hiểu rõ thực trạng, khó 

khăn của đơn vị nên đã tham mưu kịp 

thời cho cấp ủy, chính quyền để ban 

hành các văn bản chỉ đạo công tác 

kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn; tham 
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L
ê Văn Nhị, sinh năm 1979, xuất 

thân trong một gia đình hiếu 

học tại thị trấn Đức Tài, huyện 

Đức Linh. Nhà có 8 anh, chị em. 

Tất cả đều là công chức Nhà nước nên 

đã tạo cho Nhị một nền móng vững 

chắc về đạo đức cách mạng cũng như 

về tình yêu quê hương, nhất là ở vùng 

miền núi còn nhiều hộ dân nghèo 

khó như Đức Linh. Bởi thế, năm 2002, 

sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học 

tự nhiên TP. Hồ Chí Minh với chuyên 

ngành công nghệ thông tin - một 

chuyên ngành “hot” lúc bất giờ với 

mức lương cao và dễ xin việc, dù được 

một số công ty nước ngoài mời chào 

tuyển dụng nhưng Nhị đã quyết định 

về quê phục vụ người nghèo và các đối 

tượng chính sách.

“Bạn bè tôi lúc ấy nói với tôi là không 

bình thường, bởi không ai lại từ chối 

lương tính bằng “tiền đô” để mà “rúc 

đầu” về chốn miền núi, lại đi làm phục 

vụ người nghèo...”, Lê Văn Nhị nhớ lại.

Vào công tác ở NHCSXH huyện Đức 

Linh từ những ngày mới thành lập, 

Lê Văn Nhị được cấp trên giao nhiệm 

vụ phụ trách Tổ Kế toán - Ngân quỹ, 

sau đó đuợc bổ nhiệm làm Tổ trưởng. 

Trong quá trình làm việc, anh Nhị đã 

phát huy và ứng dụng tốt kiến thức về 

tin học để hỗ trợ trong công việc. 

Để củng cố kiến thức nghiệp vụ 

mình đang thực hiện, Lê Văn Nhị đã 

hoàn thành văn bằng 2 Đại học ngân 

hàng TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành tài 

chính - tín dụng. Năm 2013 anh được 

bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc, 

năm 2014 anh được bổ nhiệm Giám 

đốc NHCSXH huyện Đức Linh. Giám 

đốc NHCSXH tỉnh Bình Thuận Nguyễn 

Thanh Xuân, cho biết: “Lê Văn Nhị là 

đảng viên trẻ năng động, sáng tạo, là 

gương sáng cho bao cán bộ trong chi 

nhánh học tập”.

Làm công việc hàng ngày tiếp xúc 

với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác, Lê Văn Nhị hiểu rõ hơn 

mưu cho Ban đại diện HĐQT chỉ đạo 

quyết liệt công tác huy động tiết kiệm 

của hộ nghèo qua Tổ tiết kiệm và vay 

vốn, xây dựng kế hoạch, thực hiện hiệu 

quả chương trình kiểm tra giám sát 

hàng năm, tăng cường công tác tuyên 

truyền vận động đến tổ, hội, hộ vay 

nắm vững chủ trương, chính sách của 

Nhà nước; tham mưu kịp thời cho Ban 

đại diện HĐQT phân bổ chỉ tiêu nguồn 

vốn cho các phường trên địa bàn. Để 

có nguồn vốn phục vụ cho đối tượng 

chính sách ở địa phương, chị Nhi còn 

tham mưu cho UBND quận ủy thác 400 

triệu đồng sang NHCSXH để cho vay 

đối tượng theo chỉ định.

Đi đôi với việc tăng trưởng về 

nguồn vốn và dư nợ thì việc quản lý 

nợ còn khó hơn vì 5 năm qua, là giai 

đoạn thành phố triển khai mạnh mẽ 

công tác chỉnh trang đô thị, di dời giải 

tỏa, nhiều hộ dân di chuyển chỗ ở nên 

công tác quản lý hộ vay gặp nhiều 

khó khăn. Trước thực tế khó khăn đó, 

chị Lưu Thị Nhi đã chủ động phối hợp 

cùng chính quyền địa phương và Ban 

quản lý dự án trong việc hỗ trợ thu hồi 

nợ. Chính nhờ sự phối hợp tốt giữa 

NHCSXH với các ban, ngành và cơ quan 

chức năng nên trong nhiều năm qua 

công tác quản lý nợ đối với khu vực giải 

tỏa rất ổn định, không có trường hợp 

hộ vay bị giải tỏa đi khỏi địa phương 

mà NHCSXH không biết. Nhiều hộ 

sau khi ổn định chỗ ở mới, cần vốn để 

chuyển đổi ngành nghề, tạo công ăn 

việc làm thì NHCSXH đã giải quyết kịp 

thời cho vay đối tượng di dời giải tỏa 

bằng nguồn vốn địa phương.

Ngoài ra, từ một đơn vị trong công 

tác huy động vốn còn hạn chế, năm 

2013, chị Nhi đã làm tốt công tác tuyên 

truyền bằng cách vận động hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác gửi 

tiền tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và 

vay vốn. Đến nay, tất cả các tổ viên ở 

218 Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn 

hưởng ứng tham gia tích cực với số tiền 

lên tới gần 15 tỷ đồng.

Với những nỗ lực phấn đấu không 

ngừng nghỉ, chị Nhi nhiều năm liên tiếp 

được xét tặng thưởng các danh hiệu 

cao quý, vinh dự là một trong những 

gương điển hình tiên tiến của NHCSXH 

TP. Đà Nẵng dự Hội nghị Thi đua yêu 

nước NHCSXH lần thứ II. Đây chính là 

nguồn động lực giúp chị tâm huyết, 

gắn bó với ngành, với nghề trong thời 

gian tới.

Bài và ảnh CÔNG THÁI
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ai hết về vòng luẩn quẩn của người dân 

trong vòng xoáy thoát nghèo. Nung 

nấu và thực hiện, được sự nhất trí cao 

của lãnh đạo NHCSXH tỉnh, sự hỗ trợ 

của chính quyền địa phương, tổ chức 

hội, đoàn thể nhận ủy thác, đặc biệt 

là ý thức thoát nghèo của hộ vay, cuối 

năm 2013 anh quyết tâm thực hiện ý 

tưởng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay 

vốn chăn nuôi bò sinh sản tự chọn để 

thoát nghèo chính đáng, bền vững có 

sự giám sát, vào cuộc của chính quyền 

địa phương, các cấp hội nhận ủy thác 

vốn vay NHCSXH.

Khi Lê Văn Nhị làm việc với Đảng ủy, 

UBND các xã về ý tưởng cho vay nuôi 

bò sinh sản với phương châm phải 

giám sát, hỗ trợ người vay về kỹ thuật 

chăn nuôi, anh nhận được sự ủng hộ 

nhiệt tình của chính quyền và bà con 

nhân dân trong xã. Bước đầu có 16 hộ 

vay đăng ký và được bình xét cho vay 

808 triệu đồng, danh sách được UBND 

xã xác nhận, kiểm tra trực tiếp hoàn 

cảnh từng hộ vay. Đảng ủy các xã giao 

MTTQ giám sát công tác bình xét đúng 

đối tượng thụ hưởng chính sách theo 

quy định, UBND xã giao cán bộ thú y xã 

hàng tháng vừa thực hiện chức năng 

tiêm ngừa, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi 

vừa thực hiện chức năng kiểm soát số 

lượng bò. Các cấp hội, đoàn thể, Tổ 

trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thực 

hiện tốt các chức năng trong 6 công 

đoạn nhận ủy thác đối với người vay. 

Những con bò giống đầu tiên đã được 

bà con chọn lựa ưng ý nhất.

Ông Nguyễn Đông Hải ở xã Sùng 

Nhơn, người được vay tiền mua bò tự 

chọn, bộc bạch: “Tiền thì ngân hàng 

cho vay, kỹ thuật có địa phương chịu, 

chúng tôi chỉ việc chăn nuôi để kiếm 

lời và thoát nghèo. Tôi cảm ơn ý tưởng 

sáng tạo của NHCSXH...”.

Như được tiếp thêm sức mạnh, việc 

NHCSXH nâng mức vay tối đa của hộ 

nghèo có nhu cầu vay vốn phục vụ 

sản xuất, kinh doanh từ 30 triệu đồng/

hộ lên 50 triệu đồng/hộ càng làm 

cho những hộ dân nơi đây phấn khởi. 

Trở lại Sùng Nhơn, nơi khởi đầu của ý 

tưởng cho vay mua bò sinh sản tự chọn 

của Giám đốc Lê Văn Nhị, chứng kiến 

đàn bò béo tốt, bụng mang bầu nặng 

nề hứa hẹn những chú bê con ra đời sẽ 

khỏe mạnh, sẽ là “trợ lực” thoát nghèo 

của bà con nghèo, cận nghèo ở miền 

núi Đức Linh trong nay mai, chúng 

tôi như vui lây với bà con ở miền núi 

xa xôi này. Chủ tịch UBND huyện Đức 

Linh Nguyễn Văn Húy, cho biết: Hiện 

chương trình cho vay nuôi bò sinh sản 

có sự giám sát chặt chẽ của địa phương 

đã được nhân rộng trong toàn huyện, 

nguồn vốn ưu đãi đã phát huy hết sức 

mạnh. Hộ nghèo, hộ cận nghèo đã yên 

tâm sản xuất, cố gắng thoát nghèo bền 

vững, cải thiện cuộc sống.

Bài và ảnh TRẦN THI

Mô hình cho vay nuôi bò sinh sản tự chọn do Lê Văn Nhị đề xuất đang phát huy hiệu quả trên địa bàn huyện Đức Linh
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N
ăm 2004, Bùi Nhật Quang 

được tuyển dụng vào vị trí 

cán bộ tín dụng làm việc tại 

NHCSXH huyện Diên Khánh. 

Với sự chịu khó học hỏi kinh nghiệm, 

nhạy bén trong công việc, anh luôn 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao. Trải qua quá trình thực tế ở 

nhiều vị trí công việc, luân chuyển đi 

nhiều địa phương trong đó có những 

vùng miền núi khó khăn, anh được 

bổ nhiệm làm Phó Giám đốc NHCSXH 

huyện Diên Khánh.

Với trăn trở làm sao để bà con tiếp 

cận nhanh nguồn vốn ưu đãi, sử dụng 

vốn đúng mục đích và hiệu quả, anh 

Quang đã chủ động phối hợp với các tổ 

chức hội, đoàn thể trong việc xây dựng 

các Tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời, 

chủ động tiếp cận với người dân để 

nắm bắt nhu cầu và hướng dẫn cho bà 

con làm thủ tục vay vốn. Đến nay, trên 

địa bàn huyện Diên Khánh đã thành lập 

được 19 Điểm giao dịch tại các xã, thị 

trấn, giúp việc tiếp cận đồng vốn của 

bà con được thuận lợi, dễ dàng. Đồng 

thời, 348 Tổ tiết kiệm và vay vốn được 

hình thành ở các địa phương. Những xã 

có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo luôn được đơn 

vị dành sự quan tâm, tạo điều kiện vay 

vốn để giúp người dân vươn lên.

Từ trung tâm huyện về các xã vùng 

sâu, vùng xa mất hàng chục km nhưng 

anh Quang vẫn không quản ngại đến 

với bà con. “Muốn giúp bà con thoát 

được nghèo mình phải về tận cơ sở mới 

thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng 

của bà con, mới biết được người dân 

cần gì, thiếu gì? Từ đó mới hướng dẫn 

để bà con sử dụng đồng vốn đúng mục 

đích và phát huy hiệu quả trên mỗi mô 

hình đầu tư, sản xuất của người dân. 

Đồng thời, có về cơ sở thì cán bộ mới 

nắm bắt được tình hình thực tế để xây 

dựng kế hoạch triển khai đồng vốn sát 

với nhu cầu của từng địa phương”, anh 

Quang chia sẻ.

Kết quả từ những chuyến công tác 

về cơ sở đã giúp anh Quang nghiên 

cứu đưa ra nhiều đề tài sáng kiến mang 

lại lợi ích thiết thực cho hoạt động tín 

dụng của NHCSXH. Trong số đó có thể 

kể đến sáng kiến về “Giải pháp thu 

hồi nợ xấu và nâng cao chất lượng tín 

dụng tại NHCSXH TP. Cam Ranh”. Khi 

giải pháp này của anh Quang được áp 

dụng vào thực tế đã góp phần không 

nhỏ làm giảm tình trạng nợ quá hạn 

của những hộ vay vốn. Nếu như năm 

2010, số nợ quá hạn tại NHCSXH TP. 

Cam Ranh hơn 3 tỷ đồng thì khi áp 

dụng giải pháp của anh Quang đã thu 

được hơn 2 tỷ đồng, đưa nợ quá hạn về 

mức cho phép. Bên cạnh đó, với sáng 

kiến “Một số biện pháp nhằm nâng 

cao chất lượng của phiên giao dịch lưu 

động tại các Điểm giao dịch xã” đã góp 

phần nâng cao ý thức của mỗi cán bộ, 

viên chức về vai trò, trách nhiệm trong 

công việc. Hiệu quả hoạt động của 

các phiên giao dịch lưu động luôn đạt 

trên 90%. Đồng thời, phía chính quyền 

địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể 

nhận ủy thác có trách nhiệm hơn trong 

việc quản lý, theo dõi nguồn vốn tại địa 

phương mình nên chất lượng tín dụng 

ngày càng tốt hơn…

Ở cương vị Phó Giám đốc, anh đã 

cũng các đồng nghiệp hoàn thành vượt 

mức kế hoạch được giao, tốc độ tăng 

trưởng dư nợ, tỷ lệ thu nợ, thu lãi đều cao, 

tỷ lệ nợ quá hạn giảm đáng kể. Cá nhân 

anh Quang và tập thể đạt danh hiệu đơn 

vị xuất sắc trong nhiều năm liền.

Nhờ sâu sát với nhân dân, có giải 

pháp thực hiện đột phá, đến nay tổng 

dư nợ của NHCSXH huyện Diên Khánh 

đạt trên 209 tỷ đồng; nguồn vốn huy 

động tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm 

và vay vốn gần 11 tỷ đồng. Đồng vốn 

đã phát huy hiệu quả giúp hàng trăm 

hộ dân thoát nghèo, bà con luôn có 

ý thức trả nợ và trả lãi đúng quy định, 

đặc biệt nợ quá hạn chỉ chiếm 0,34%. 

Trong năm 2014, đơn vị đã góp phần 

giúp 923 hộ thoát nghèo và góp phần 

tạo việc làm cho hơn 500 lao động, 

đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. 

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Diên Khánh 

đến nay chỉ còn 2,27%. Phó Giám đốc 

NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Trương Thanh 

Tùng, nhận xét: “Bùi Nhật Quang là cán 

bộ trẻ, chịu khó học hỏi, nghiên cứu 

các văn bản, chính sách và các chế độ 

để triển khai có hiệu quả công việc, có 

trách nhiệm, dám đương đầu với khó 

khăn, thử thách. Bằng sự tận tâm với 

nghề, Quang đã góp phần cùng tập 

thể trong việc triển khai đưa đồng vốn 

sát với người dân, giúp người dân sử 

dụng đúng mục đích và phát huy hiệu 

quả nguồn vốn”.

Bài và ảnh NGUYỄN GIANG

Anh Bùi Nhật Quang (người đứng) đang trao đổi nghiệp vụ 

với các đồng nghiệp
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Đến với đồng bào nghèo

Giám đốc Trần Thị Hồng Oanh nhớ 

như in những ngày đầu lên nhận công 

tác cán bộ kế toán tại NHCSXH huyện 

Sơn Hà. Chị Oanh kể: Ngày đó, cuộc 

sống và điều kiện làm việc của chị cùng 

đồng nghiệp phải đối mặt với nhiều 

khó khăn. Cứ mỗi lần nhận danh sách 

cho vay vốn hay nguồn vốn chính sách 

còn tồn đọng nhiều là chị và đồng 

nghiệp phải lặn lội về cơ sở để khảo sát, 

tư vấn cho các đối tượng cần vay vốn.

Chị nhận ra một điều thật xót xa 

là có nhiều người nghèo không biết 

chữ, không biết làm hồ sơ vay vốn. 

Nhiều người thì có sức lao động, đất 

rộng, nhưng không biết trồng cây gì 

để mang lại thu nhập cao, trong đó có 

nguyên nhân từ thiếu vốn.

Thời điểm đó, đường từ huyện Sơn 

Hà về các xã đâu có được như bây giờ. 

Mùa mưa xuống nhiều con đường lầy 

lội. Về đến xã chị lại cùng cán bộ tín 

dụng xuống đến tận thôn để gặp bà 

con. “Nhớ nhất là những buổi chiều 

mưa, núi rừng âm u, đường thì lầy lội. 

Cứ sau một chuyến đi trở về hai bàn 

chân lại tím bầm, chảy máu vì bị vắt 

cắn”. Chị Oanh nhớ lại.

Càng đi cơ sở nhiều chị Oanh nhận 

ra rằng, cuộc sống của bà con quá khổ. 

Những đứa trẻ áo quần rách tươm, 

người lớn thiếu việc làm, thiếu vốn sản 

xuất. Nhiều tốp người không công ăn 

việc làm, “giết” thời gian bằng rượu 

trong những ngôi nhà sàn, cứ ám ảnh 

trong lòng chị.

Chị Oanh biết, bà con có sức lao 

động, đất đai lại màu mỡ, nếu làm tốt 

công tác khuyến nông để bà con chọn 

cây trồng, vật nuôi phù hợp và có vốn 

liếng thì bà con sẽ thoát nghèo.

Nắm bắt tình hình từ những chuyến 

đi cơ sở, chị Oanh chủ động đề xuất ý 

Chị Trần Thị Hồng Oanh (trái) thường xuyên xuống cơ sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con vay vốn
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kiến với chính quyền, ban ngành của 

huyện để phối hợp công tác tuyên 

truyền vận động bà con sản xuất trên 

cơ sở ngân hàng phối hợp chặt chẽ với 

cán bộ khuyến nông của huyện, cùng 

các tổ chức hội, đoàn thể và chính 

quyền cơ sở.

Nói đi đôi với làm, vị nữ cán bộ 

NHCSXH luôn có mặt trong những 

chuyến đi cùng đoàn cán bộ khuyến 

nông, các hội, đoàn thể về cơ sở tuyên 

truyền, hướng dẫn cho bà con cách 

trồng cây gì, nuôi con gì sinh lợi và tư 

vấn cho bà con về nguồn vốn, về lãi suất 

và thời hạn cho vay. Để tiện cho công 

việc, chị Oanh còn tự học thêm tiếng 

H’rê và tìm hiểu nhiều hơn về phong 

tục, tập quán của người đồng bào.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

trên vùng cao Sơn Hà rất gần gũi với cô 

cán bộ ngân hàng Trần Thị Hồng Oanh. 

Ông Đinh Văn Ni ở xã Sơn Thành nhớ 

lại: Nhờ chị Oanh hướng dẫn cách thức 

vay vốn và sử dụng vốn vay sao cho 

hiệu quả nên gia đình tôi nay đã thoát 

nghèo. Còn bà Đinh Thị Ua ở xã Sơn Hạ 

thì công nhận: “Cô Oanh giỏi quá, biết 

cách giúp đồng bào”.

Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH 

huyện Sơn Hà trên 200 tỷ đồng, đồng 

vốn vay đã phát huy hiệu quả, giúp cho 

hàng trăm hộ thoát nghèo, bà con luôn 

có ý thức trả nợ và trả lãi đúng quy định, 

đặc biệt nợ quá hạn chỉ chiếm 0,01%.

Vượt qua nỗi đau

Nhờ sự nhiệt tình với bà con, có 

năng lực và hăng say trong công việc, 

chị Oanh đã tạo được niềm tin với bà 

con và có uy tín với đồng nghiệp. Năm 

2013, chị được đề bạt làm Giám đốc 

NHCSXH huyện Sơn Hà. Đảm nhiệm 

cương vị mới chị càng cố gắng hơn. 

Nhưng rồi, một chuyện buồn đến với 

chị là chồng lâm trọng bệnh.

Chị bộc bạch: “Chồng làm ở tỉnh đội 

Quảng Ngãi. Lúc nào, anh cũng động 

viên, chia sẻ những khó khăn trong 

công việc, trong đối nhân xử thế. Nhờ 

vậy mình yên tâm hoàn thành tốt công 

việc. Thế mà…”, chị Oanh bỏ lửng câu 

nói, lau nước mắt.

Kể từ ngày chồng chị ngã bệnh, 

cuộc sống của chị càng khó khăn hơn. 

Ngày nắng cũng như ngày mưa, chị 

đều đặn vượt gần 50km từ sáng sớm 

lên Sơn Hà công tác, rồi khi chiều 

xuống lại ngược đường trở về thành 

phố để chăm sóc chồng, con… “Đôi 

lúc tưởng chừng như kiệt sức, nhưng 

nghĩ đến công việc, đến bà con nên 

mình phải cố gắng”, chị Oanh giãi bày. 

Nhưng rồi, chồng chị cũng không còn 

đủ sức gắng gượng nên cũng đã từ 

biệt mẹ con chị ra đi.

Hôm chúng tôi gặp chị sau khi 

chồng chị mất chừng một tháng, 

gương mặt gầy, hốc hác, nhưng chị 

vẫn nở nụ cười hiền. Chị bảo: “Trước khi 

qua đời, anh nhiều lần dặn mình phải 

cố gắng vừa lo công việc, vừa lo cho 

các con chu toàn”.

Nhớ lời chồng tâm sự, từ sau khi anh 

mất, chị càng chú tâm vào công việc 

với mong muốn giản dị là: Góp công 

sức nhỏ bé của mình, giúp hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác thoát 

nghèo, cải thiện cuộc sống.

Bài và ảnh MAI HẠ

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo phát triển chăn nuôi, thoát nghèo bền vững
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Đ
ến thăm nhà chị Nguyễn Thị 

Dung, ấn tượng đầu tiên với 

chúng tôi là tiện nghi trong 

gia đình được chị trang bị 

khá đầy đủ. Khi biết chúng tôi hỏi về 

mô hình kinh tế của gia đình, chị mỉm 

cười khiêm tốn: “Gia đình tôi thì đáng 

kể gì chú ơi”. Sau những lời trò chuyện, 

chị đưa chúng tôi đi tham quan một 

vòng quanh chuồng trại của gia đình, 

nụ cười luôn nở trên khuôn mặt tươi 

vui của chị. Để được như ngày hôm 

nay, chị và gia đình đã trải qua những 

tháng ngày khó khăn, vất vả. Là người 

dân bản địa, lớn lên xây dựng gia đình, 

không may, chồng chị mắc bệnh não, 

mất khả năng lao động, lúc này mọi 

công việc đều đè nặng lên đôi vai của 

người phụ nữ. Bản thân cả hai vợ chồng 

đều xuất thân từ nghề nông, cuộc sống 

chủ yếu dựa vào trồng lúa và chăn nuôi 

gia súc, gia cầm, tiền cho con cái ăn 

học, tất cả đều nhờ vào mấy con lợn, bó 

rau. Lúc đầu, chị chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa 

tới chục con lợn nên đời sống gia đình 

gặp rất nhiều khó khăn. Tuy khó khăn, 

vất vả là thế, nhưng vốn là người phụ 

nữ đảm đang, cần cù, chịu khó, không 

đầu hàng trước thử thách. Chị tích lũy 

vốn, lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm 

chăn nuôi từ bà con lối xóm, đàn lợn cứ 

tăng đều qua mỗi năm. Đặc biệt, năm 

2012, chị vay 29 triệu đồng từ chương 

trình hộ nghèo, chị có điều kiện mở 

rộng quy mô trang trại đa canh, mạnh 

dạn đầu tư xây thêm chuồng trại, nuôi 

thêm nhiều lợn thịt, mở rộng quy mô 

chăn nuôi. Đến nay, hệ thống chuồng 

trại của gia đình anh chị đã được mở 

rộng thêm 6 ô chuồng, mỗi ô có diện 

tích đủ để nuôi 9 con lợn thịt. Tổng số 

đàn lợn lên tới 60 con, tất cả đều chuẩn 

bị xuất chuồng. Chị cho biết, mỗi ngày 

chị đều vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, 

đảm bảo nguồn thức ăn vì thế mà đàn 

lợn của gia đình chị nhanh lớn, năng 

suất tăng. Mỗi năm chị xuất 6 lứa lợn 

thịt, mỗi lứa hơn 1 tấn thịt, trung bình 1 

tạ/con. Nếu tính theo giá thị trường 45 

nghìn/kg thì mỗi năm trừ chi phí cho lãi 

khoảng 40 - 50 triệu đồng. 

Bên cạnh đó với diện tích cấy khoán 

gần 3 mẫu ruộng, chị tích cực luân 

canh, gối vụ. Ngày nào cũng vậy, cứ 

sau khi cho lợn ăn xong, chị lại tranh 

thủ ra đồng để chăm sóc, bảo vệ lúa, 

để có năng suất cao sau vụ thu hoạch 

để trang trải cuộc sống. Trong thời 

gian tới chị sẽ mở rộng quy mô sản 

xuất, tăng tổng số đàn lợn thịt lên tới 

100 con. Để chăn nuôi hiệu quả mà vẫn 

đảm bảo được môi trường, gia đình chị 

đã xây dựng hệ thống thoát nước cho 

chuồng trại, xây bể bioga dung tích 

21m3 chi phí trên 15 triệu đồng nhằm 

tận dụng chất thải làm khí đốt.

Giờ đây gia đình chị Dung có một 

cuộc sống tốt hơn - đó là thành quả 

của cả gia đình, trong đó có quá trình 

nỗ lực vượt lên số phận, dám nghĩ 

dám làm của chị Nguyễn Thị Dung 

xứng đáng là một trong những tấm 

gương điển hình về nông dân sản 

xuất, kinh doanh giỏi của huyện, được 

bà con nhân dân trong xã tin yêu, quý 

trọng và noi gương trong phát triển 

kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo 

từ hai bàn tay trắng, góp sức xây dựng 

quê hương ngày càng thêm giàu đẹp, 

văn minh.

Bài và ảnh HẢI YẾN

“Gia tài” từ vốn vay ưu đãi của gia đình chị Nguyễn Thị Dung
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C
hị Nguyễn Thị Nhung - Tổ 
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 
thôn 8 chia sẻ, để tạo nguồn 
vốn cho nhiều hộ nghèo có điều 

kiện đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, 
thời gian qua, tổ đã tăng cường phối 
hợp, hoạt động hiệu quả vay vốn ưu đãi 
để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
các đối tượng chính sách khác.

Năm 2014, Tổ tiết kiệm và vay vốn 
thôn 8 đã thực hiện tốt các nội dung 
được ủy nhiệm và tạo điều kiện thuận 
lợi cho 48 thành viên tham gia vay vốn 
với tổng dư nợ trên 1.096 triệu đồng; 
tiền gửi tiết kiệm 26 triệu đồng.

Từ nguồn vốn trên, Tổ tiết kiệm 
và vay vốn thôn 8 đã phát huy hiệu 
quả nguồn vốn vay, tạo điều kiện cho 
các gia đình được tiếp cận nguồn vốn 
với lãi suất ưu đãi, đẩy mạnh phát 
triển sản xuất, xây dựng nhà ở, công 
trình NS&VSMTNT, giải quyết việc 
làm, xuất khẩu lao động… nhiều gia 
đình nghèo, khó khăn sớm an cư lập 
nghiệp. Bên cạnh đó còn vận động các 
thành viên trong tổ tích cực tham gia 
gửi tiền tiết kiệm.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mẫu ở thôn 
8. Chị Mẫu có 2 con đang tuổi ăn học. 
Cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào 
mấy sào ruộng nên rất khó khăn. Từ khi 
có chủ trương, chính sách liên quan 
đến tín dụng ưu đãi cho vay HSSV, gia 
đình chị đã vay vốn để các con trang 
trải chi phí trong học tập. Năm 2013 
và 2014 gia đình chị lại được Tổ tiết 
kiệm và vay vốn bình xét cho vay 40 
triệu đồng từ chương trình tín dụng hộ 
nghèo và giải quyết việc làm để đầu tư 
vào tu bổ chuồng trại chăn nuôi lợn nái 
và cải tạo ao hồ để nuôi cá nước ngọt. 
Nguồn vốn vay ưu đãi đó, cùng với sự 
hướng dẫn giúp đỡ của của Tổ trưởng 
Nguyễn Thị Nhung, gia đình chị Mẫu 
làm ăn ngày càng hiệu quả, vừa có thu 
nhập để trả nợ vay, vừa có một khoản 
nhỏ để tích lũy, đưa kinh tế gia đình 
vượt qua khó khăn; 2 cháu ra trường có 
việc làm ổn định, kinh tế gia đình ngày 
một cải thiện.

Cùng có hoàn cảnh khó khăn như 
chị Mẫu, gia đình chị Phan Thị Bé có 3 
con đang tuổi ăn học, kinh tế cũng khá 
chật vật. Từ khi có cơ hội tiếp cận được 

nguồn vốn ưu đãi, chị đã mạnh dạn vay 
vốn chương trình HSSV để các cháu có 
điều kiện đến trường, thực hiện ước 
mơ của mình và mong muốn là người 
có ích cho xã hội. Khi việc tới trường 
của các con ổn định, chị Bé bắt đầu tính 
đến chuyện cải thiện kinh tế gia đình. 
Năm 2012, gia đình chị được vay số tiền 
20 triệu đồng chương trình giải quyết 
việc làm để chăn nuôi bò. Từ đó, gia 
đình chị có thêm thu nhập trang trải 
cuộc sống, trả nợ đúng hạn cho ngân 
hàng, nay gia đình chị đã thực sự thoát 
nghèo bền vững.

Với việc tranh thủ nguồn hỗ trợ từ 
các chương trình ưu đãi và phát huy nội 
lực, sự đoàn kết đùm bọc lẫn nhau, nhiều 
gia đình ở xã Lộc Ninh nói chung và thôn 
8 nói riêng đã từng bước vượt qua khó 
khăn, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chị Nhung phấn khởi cho biết: 
“Những năm gần đây, nhiều hộ nghèo 
đã biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất; giúp đỡ, hỗ trợ nhau vươn lên 
làm giàu chính đáng”. Các hộ đều trả 
lãi và gốc đúng kỳ hạn, không có tình 
trạng nợ quá hạn và lãi tồn, nhờ đó trên 
địa bàn thôn xuất hiện ngày càng nhiều 
hộ làm kinh tế giỏi, năng động trong 
hoạt động xã hội và tích cực trong việc 
xây dựng tổ hoạt động hiệu quả.

Theo chị Nguyễn Thị Bé, thành viên 
Tổ tiết kiệm và vay vốn do chị Nhung 
làm Tổ trưởng cho biết: "Đối với chúng 
tôi, chị Nguyễn Thị Nhung như “bà đỡ” 
cho nhiều hộ gia đình nghèo vượt qua 
khó khăn, đưa kinh tế các hộ gia đình 
có những bước chuyển biến mới, đẩy 
lùi nghèo đói và biết phát huy đồng 
vốn để thoát nghèo. Chị rất nhiệt tình 
trong công việc, luôn gần gũi với các 
hộ nghèo để hướng dẫn, chia sẻ và tư 
vấn cho các hộ vay làm sao sử dụng 
đồng vốn hiệu quả. Chị xứng đáng 
là người Tổ trưởng mẫu mực, là tấm 
gương điển hình trong phong trào thi 
đua yêu nước".

Bài và ảnh PHƯƠNG HIỀN
Chị Nhung trong buổi sinh hoạt phổ biến các chính sách mới về tín dụng ưu đãi
của NHCSXH cho các tổ viên
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Sâu sát với cơ sở

Anh Nguyễn Sỹ Cường được phân 

công về làm Giám đốc NHCSXH huyện 

Thống Nhất ngay từ ngày đầu thành 

lập. Anh nhớ lại ngày mới về nhận 

nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn, do 

địa bàn huyện rộng, nhu cầu vay vốn 

của người nghèo lại rất lớn. Nếu chỉ 

ngồi một chỗ thì không giải quyết 

được khó khăn, trong khi đó rất nhiều 

nông dân “khát vốn”. Anh đã dành 

thời gian đi tận cơ sở, tới cả 10 xã của 

huyện để phổ biến các chính sách cho 

vay vốn của ngân hàng, đồng thời 

khảo sát nhu cầu vay vốn của người 

dân. Nhờ sự năng động nhiệt tình của 

anh mà các cán bộ làm công tác giảm 

nghèo ở các xã, đến các Tổ trưởng 

Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các ấp, các 

hội, đoàn thể đều nắm rất chắc quy 

trình và điều kiện vay vốn từ NHCSXH. 

Không kể ngày làm việc hay ngày 

nghỉ, ngày lễ anh đều sẵn sàng giải 

đáp những thắc mắc của người dân về 

quy định vay vốn. Đối với anh, người 

dân có khó khăn về vốn họ mới tìm 

tới ngân hàng và từ việc có thêm một 

người hiểu chính sách vay vốn sẽ có 

thêm nhiều người hiểu theo.

Anh Cường chia sẻ, làm cán bộ 

NHCSXH phải thực sự có tâm huyết, vì 

có tâm huyết đồng vốn mới đến đúng 

đối tượng thụ hưởng, không bị chiếm 

dụng. Anh cho biết, có những hộ cho 

vay rồi nhưng anh vẫn phải xuống tận 

nhà để xem họ đã sử dụng vốn ra sao, 

có đúng mục đích không, từ đó có sự 

hướng dẫn kịp thời. Có trường hợp cho 

vay nhưng không có khả năng trả nợ 

anh cũng phải tới để tìm hiểu nguyên 

nhân, từ đó có biện pháp giúp đỡ để 

người dân có cơ hội trả được nợ cho 

ngân hàng.

Công việc là trên hết

Hơn 12 năm công tác tại NHCSXH 

huyện Thống Nhất, anh chứng kiến 

đã có hơn 30 nghìn lượt hộ được tiếp 

cận với các chương trình vay, doanh 

số cho vay lên tới trên 300 tỷ đồng. 

Đây được coi là nguồn vốn đem lại 

động lực cho người dân thoát nghèo 

một cách nhanh chóng, kinh tế - xã 

hội của huyện ngày càng phát triển 

bền vững. NHCSXH huyện Thống 

Nhất là đơn vị có chất lượng tín dụng 

tốt, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, chỉ chiếm 

0,24%/tổng dư nợ.

Chị Phạm Thị Thủy Tiên, cán bộ 

kế toán NHCSXH huyện Thống Nhất 

nhận xét anh Cường là lãnh đạo gương 

mẫu, có chuyên môn nghiệp vụ sâu, 

phong cách làm việc khoa học, nhiệt 

tình và nghiêm túc. Anh là người luôn 

tạo được sự kết nối để tập thể cơ quan 

đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm 

vụ. Đối với cấp dưới, anh rất chu đáo, 

sẵn sàng hướng dẫn giúp đỡ về chuyên 

môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho anh 

em trong cơ quan có cơ hội học tập, 

bồi dưỡng để nâng cao trình độ.

Ngoài vai trò là Giám đốc, anh 

Cường còn là Bí thư Chi bộ. Nếu như 

ngày đầu thành lập, NHCSXH huyện 

Thống Nhất chỉ có duy nhất anh Cường 

là đảng viên thì nay đã có tới 07 đảng 

viên. Từ năm 2007 đến năm 2014, 

Chi bộ đều được công nhận là Chi bộ 

trong sạch, vững mạnh và được Tỉnh ủy 

Đồng Nai tặng Bằng khen. Với những 

đóng góp của mình, Giám đốc NHCSXH 

huyện Thống Nhất Nguyễn Sỹ Cường 

đã nhiều lần được tỉnh, ngành Ngân 

hàng tặng thưởng nhiều Bằng khen, 

Giấy khen. Tuy nhiên anh cho rằng: 

“Phần thưởng lớn nhất với anh là có 

nhiều khách hàng được vay vốn thoát 

nghèo và vươn nên khá giả”.

Ông Trần Văn Chiến - Chủ tịch 

UBND huyện Thống Nhất, cho rằng: 

Nguyễn Sỹ Cường là đảng viên gương 

mẫu, một cán bộ ngân hàng có nhiều 

đóng góp vào công tác giảm nghèo 

và đảm bảo an sinh xã hội của huyện, 

đặc biệt là góp phần không nhỏ vào 

kết quả của phong trào xây dựng nông 

thôn mới của huyện dự kiến sẽ hoàn 

thành trong năm 2015. Ông Huỳnh 

Công Nam - Giám đốc NHCSXH tỉnh 

Đồng Nai cũng đánh giá cao những 

đóng góp của anh Nguyễn Sỹ Cường 

và tin tưởng trong thời gian tới anh 

sẽ có nhiều nỗ lực, sáng tạo để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng 

cao vai trò và uy tín của ngân hàng với 

địa phương và với nhân dân, thực sự là 

một tấm gương về tinh thần tận tụy và 

hiệu quả với công việc.

Bài và ảnh CÔNG NGHĨA

Giám đốc Nguyễn Sỹ Cường 

(người đứng) trong một 

phiên giao dịch tại xã
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R
ót chén nước lá rừng mời khách 

để giải nhiệt, vợ chồng anh 

Phú, chị Thủy đưa chúng tôi về 

những ngày tháng làm ăn gian 

khó đầu những năm 90 khi anh chị 

rời quê hương ở xã Gio Mỹ để lên lập 

nghiệp ở vùng kinh tế mới Trảng Rộng 

để có ngày hôm nay. Những ngày mới 

lên đây vợ chồng chị dựng tạm một 

mái nhà tranh, đối diện với đất đai khô 

cằn, núi đồi hoang vu, điện chưa có, 

đường sá đi lại khó khăn… mọi thứ 

dường như muốn như thử thách sự 

kiên trì của con người. Vợ chồng chị 

Thủy luôn trăn trở không biết rồi đây 

sẽ làm gì để có thể bám trụ lâu dài trên 

quê hương mới. Rất may, nhờ 2,5 triệu 

đồng từ Ngân hàng Phục vụ người 

nghèo rồi nâng dần lên 5 triệu đồng, 7 

triệu đồng, 10 triệu đồng… khi chuyển 

sang NHCSXH, những đồng vốn nhỏ 

khởi nghiệp đã giúp vợ chồng chị Thủy 

chinh phục được vùng đất hoang vu 

bạt ngàn lau lách để xây dựng nên một 

trang trại gồm 10ha cao su trong đó 

đã khai thác 5ha; 5ha rừng tràm; 5 sào 

ruộng nước kết hợp chăn nuôi bò, gà, 

cá… trung bình mỗi năm trang trại của 

gia đình anh chị mang lại nguồn thu 

khoảng 200 triệu đồng. Nhờ vậy cuộc 

sống của gia đình anh Phú, chị Thủy 

ngày càng khấm khá, trả hết các khoản 

nợ cho ngân hàng và các con chị cũng 

được ăn học đến nơi đến chốn.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp 

vốn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên 

trong khi điều kiện khí hậu khu vực 

miền Trung quá khắc nghiệt. Năm 

2013, đang lúc cao su bước vào mùa 

thu hoạch thì 2 cơn bão số 10 và 11 

liên tiếp đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng 

Trị đã gây nhiều thiệt hại cho 10ha cao 

su của gia đình anh chị. Đang lúc khó 

khăn, túng thiếu vì hàng trăm gốc cao 

su bị gió bão làm gãy đổ cần được đầu 

tư khắc phục vợ chồng chị Thủy lại 

được NHCSXH cho vay 30 triệu đồng hộ 

sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn. 

Sau 2 năm khắc phục hậu quả thiên tai, 

vườn cao su gia đình chị Thủy đã bắt 

đầu hồi sinh, mang lại dòng nhựa trắng 

ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Hiện 

nay giá mủ cao su đang ở mức thấp kỷ 

lục nhưng mỗi ngày vợ chồng chị Thủy 

vẫn có nguồn thu ổn định từ khai thác 

mủ cao su để phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt của gia đình. Chị Thủy tâm sự: 

“Giá mủ cao su xuống quá thấp nên vợ 

chồng tôi chỉ khai thác một phần diện 

tích, còn lại thì tập trung đầu tư chờ 

giá lên lại rồi mới đưa vào khai thác vì 

vậy cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. 

Tuy vậy, mỗi lần khó khăn chúng tôi lại 

được NHCSXH bên cạnh, tiếp sức để 

vươn lên. Nhờ nguồn vốn ưu đãi này 

mà vợ chồng tôi mới có được cơ ngơi 

như ngày hôm nay”.

Bài và ảnh LÂM THANH

Vườn cao su của gia đình chị Ngô Thị Thủy đã hồi 
sinh nhờ vốn vay ưu đãi
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Đ
ó là lời giới thiệu còn khá 

khiêm tốn của Phó Giám 

đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị Huệ về Trưởng 

phòng Tin học Nguyễn Quốc Tâm cho 

chúng tôi.

Xuất thân từ một cán bộ kế toán, 

giữa năm 2007 Nguyễn Quốc Tâm được 

điều động về công tác ở Phòng tin học, 

từ một cán bộ sau được bổ nhiệm làm 

Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng. 

Chúng tôi gặp anh lần đầu tiên 

vào đúng ngày cận Tết Nguyên đán Ất 

Mùi vừa qua khi thấy anh vào Phòng 

giao dịch NHCSXH huyện Đam Rông 

lắp đặt thiết bị triển khai phần mềm 

“Hệ thống Hội nghị truyền hình trực 

tuyến” của chi nhánh do chính anh 

viết (phần mềm này vừa được Ban 

lãnh đạo NHCSXH tỉnh Lâm Đồng áp 

dụng, triển khai thành công, giúp chi 

nhánh tiết kiệm thời gian, chi phí; 

đồng thời triển khai công việc được 

nhanh chóng, hiệu quả).

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng 

Tin học là tham mưu cho Ban lãnh đạo 

chi nhánh triển khai các hoạt động tin 

học, phối hợp với các Phòng CMNV và 

Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, 

thị xã tiếp nhận hệ thống ứng dụng từ 

TW; triển khai, vận hành các chương 

trình phần mềm tại đơn vị; cập nhật 

các phiên bản bổ sung, chỉnh sửa các 

chương trình phần mềm đảm bảo 

thống nhất trong toàn hệ thống; xử 

lý kịp thời các yêu cầu nghiệp vụ phát 

sinh; duy trì hoạt động ổn định hệ 

thống mạng nội bộ (LAN) tại các Phòng 

giao dịch, mạng diện rộng (WAN) giữa 

các Phòng giao dịch và Hội sở chính; 

đảm bảo cho hoạt động được liên 

tục từ TW về chi nhánh, từ chi nhánh 

xuống Phòng giao dịch các huyện... 

Năm 2013, chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 

là 1 trong 10 đơn vị được TW chọn làm 

điểm triển khai Dự án hiện đại hóa tin 

học, anh Tâm đã cùng với các cán bộ 

trong phòng làm đầu mối tiếp nhận 

thông báo, hướng dẫn của Ban dự án 

và phản ánh, phổ biến cho các Phòng 

giao dịch NHCSXH huyện; phản hồi 

các lỗi khi phát sinh nghiệp vụ và phối 

hợp với Ban dự án xử lý lỗi; đôn đốc và 

hướng dẫn các Phòng giao dịch xác 

định và xử lý số dư trên tài khoản trung 

gian; xác nhận công việc hoàn thành 

trước khi khóa sổ ngày cuối tháng với 

Ban dự án; nhắc nhở, hướng dẫn người 

dùng cuối tại đơn vị thực hiện giao dịch 

trên hệ thống đúng quy trình để hạn 

chế sai sót và vận hành thành thạo các 

chức năng chính...

Ngoài ra, anh còn chủ động đề 

xuất các giải pháp, xây dựng chương 

trình kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt 

động của chi nhánh, của TW theo từng 

tháng, quý; triển khai và hỗ trợ vận 

hành hệ thống Intellect Corebanking; 

xây dựng được kho dữ liệu tập trung 

và các phần mềm tra cứu dữ liệu hỗ 

trợ công tác tra cứu, điều hành của cấp 

lãnh đạo... Anh tích cực tham gia vào 

Anh Nguyễn Quốc Tâm đang đứng lớp triển khai ứng dụng tin học
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các sự vụ hàng ngày, như hướng dẫn 

các đơn vị thực hiện các nghiệp vụ trên 

hệ thống Intellect, cài đặt môi trường 

chạy Intellect cho các Phòng giao dịch, 

hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng các ứng 

dụng phục vụ cho các Phòng CMNV... 

Trong quá trình công tác, anh Nguyễn 

Quốc Tâm thường chú ý nghiên cứu, đề 

xuất mọi giải pháp, tham gia nhiều đề 

án, sáng kiến, cải tiến nghiệp vụ tại đơn 

vị, tiêu biểu như: “Chương trình quản 

lý hoạt động tín dụng, tài chính tại chi 

nhánh tỉnh” (năm 2011), “Phần mềm 

quản lý văn bản áp dụng cho Phòng 

giao dịch” (năm 2012), “Phần mềm trắc 

nghiệm kiểm tra nghiệp vụ NHCSXH 

trên trang thông tin nội bộ tại Hội sở 

chi nhánh”, “Xây dựng phần mềm 

tổng hợp số liệu điện báo từ hệ thống 

Intellect phục vụ công tác chỉ đạo điều 

hành tại Hội sở chi nhánh tỉnh” (năm 

2013), “Xây dựng hệ thống họp trực 

tuyến qua mạng nội bộ dựa trên nền 

tảng mã nguồn mở BigBlueButton” 

(năm 2014)...

  Bên cạnh các dự án, chương trình 

tin học do TW triển khai, anh Tâm cùng 

tập thể Phòng Tin học đã nghiên cứu 

hoàn thiện và phát triển được nhiều 

chương trình ứng dụng áp dụng trong 

công tác Kế toán, Tín dụng, Hành chính 

và công tác quản lý điều hành ngay tại 

đơn vị... Từ năm 2009 - 2013, tập thể 

luôn được nhận Bằng khen của UBND 

tỉnh và Giấy khen của Tổng Giám đốc 

NHCSXH về “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ” và có “Thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua lao động giỏi, sáng 

tạo”... Còn riêng Nguyễn Quốc Tâm, 

liên tục từ năm 2010 - 2014 được nhận 

nhiều danh hiệu cao quý của UBND tỉnh 

và NHCSXH, được công nhận là Chiến sỹ 

thi đua Ngành ngân hàng...

Ngoài công việc chuyên môn, anh 

Tâm còn là Ủy viên Ban chấp hành Công 

đoàn cơ sở. Được phân công phụ trách 

các hoạt động phong trào, anh thường 

xuyên chủ động tham mưu, đề xuất với 

Ban chấp hành tổ chức các hoạt động 

đoàn thể; phối hợp tổ chức thành công 

cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm 

hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây 

dựng và phát triển” trên trang thông tin 

nội bộ và đạt giải Khuyến khích của Chủ 

tịch Công đoàn NHCSXH; giải nhì Hội 

thao Công đoàn Ngành ngân hàng trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2014... “Với 

thời gian công tác và nắm chắc nghiệp 

vụ, Nguyễn Quốc Tâm đã có nhiều 

đóng góp cho công việc chuyên môn, 

triển khai nhiều phần mềm ứng dụng 

hiệu quả. Những đề tài cải tiến, sáng 

kiến do anh trực tiếp hay cùng tập thể 

thực hiện rất thiết thực, đều được ứng 

dụng thực tế hiệu quả tại đơn vị. Thành 

công đó, có sự đóng góp không nhỏ của 

Nguyễn Quốc Tâm trong công tác cập 

nhật chương trình, hướng dẫn thao tác, 

chuẩn hóa dữ liệu... Điều dễ nhận thấy 

nhất ở con người Nguyễn Quốc Tâm là 

tận tụy - nhiệt tình với công việc, hòa 

đồng - mẫu mực trong cuộc sống!”, 

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị Huệ tâm sự.

Bài và ảnh LÊ HOA

Các đồng nghiệp của anh Tâm thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm



56

Nöõ Giaùm ñoác taän taâm 
baùm baûn, baùm daân

Nữ Giám đốc Vy Thị Khuyên (hàng ghế 3 người, ngồi giữa) trong một lần dự buổi sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn 
bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn

Huyện nghèo nhất

Toàn huyện hiện có 14/21 xã chưa 

có điện, diện tích tự nhiên toàn huyện 

là 2.095km2 nhưng chỉ có 3 cái chợ họp 

phiên 15 ngày một lần. Mặc dù huyện 

Kỳ Sơn có cửa khẩu quốc tế nhưng 

rời khỏi thị trấn huyện thì đường giao 

thông vào các xã chủ yếu là đường 

đất đặc biệt khó khăn và nguy hiểm, 

phải trèo đèo lội suối, thậm chí phải 

vượt qua vực thẳm mới vào được các 

xã vùng sâu, vùng xa. Đồng bào nơi 

đây chủ yếu là dân tộc thiểu số, trong 

đó người Mông, người Khơ Mú, người 

Thái chiếm gần 98%, dân tộc Kinh chỉ 

chiếm 2%. Đại bộ phận người dân sống 

chủ yếu là tự cung, tự cấp, trình độ dân 

trí thấp, nhiều phong tục tập quán lạc 

hậu. Trước thực tế như vậy, việc triển 

khai các chương trình tín dụng để cho 

vay phục vụ người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác của NHCSXH 

trên địa bàn huyện vô cùng khó khăn, 

vất vả.

Là người đứng đầu cơ quan, chị Vy 

Thị Khuyên - Giám đốc NHCSXH huyện 

Kỳ Sơn luôn trăn trở làm thế nào để tổ 
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chức hoạt động của NHCSXH huyện 

phù hợp và hiệu quả, mặt khác phải làm 

thật tốt việc hiện thực hóa chính sách 

tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước, 

để đồng vốn nghĩa tình của Chính phủ 

phát huy được hiệu quả trên mảnh đất 

địa đầu của tỉnh Nghệ An còn nhiều 

nghèo khó, đặc biệt là giúp cho người 

nghèo nơi đây tạo được ý thức vươn 

lên thoát nghèo.

Bám bản, bám dân

Không quản ngại gian khó, Giám 

đốc Vy Thị Khuyên đã cùng với tập thể 

cán bộ, viên chức NHCSXH huyện Kỳ 

Sơn thường xuyên bám bản, bám dân, 

bền bỉ đưa đồng vốn ưu đãi đến tận tay 

người nghèo về đúng vùng sâu, vùng 

xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chị cũng 

tham mưu với lãnh đạo địa phương 

kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo đúng đắn, kịp thời công tác tín 

dụng chính sách, trực tiếp xây dựng 

và tổ chức thực hiện kế hoạch phân 

bổ nguồn vốn chính xác, giúp cho sự 

nghiệp giảm nghèo bền vững của địa 

phương đạt kết quả cao. Hiện tổng 

nguồn vốn của NHCSXH huyện Kỳ Sơn 

đạt xấp xỉ 200 tỷ đồng với gần 12 nghìn 

hộ đang dư nợ, bình quân mỗi hộ vay 

trên 17,5 triệu đồng.

Nhiều đồng nghiệp nhận xét về 

chị: “Trên cương vị người đứng đầu cơ 

quan, chị Khuyên luôn chủ động xử lý, 

tháo gỡ những vấn đề cơ bản, tạo ra 

thuận lợi nhất có thể cho anh em cán 

bộ có điều kiện hoàn thành, đồng thời 

luôn gương mẫu trước tập thể, nhận 

lấy những nhiệm vụ khó khăn nhất 

và nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trước ban lãnh đạo và tập thể cán bộ 

viên chức”.

Trở lại với Kỳ Sơn những ngày này, 

điều đáng ghi nhận là đồng bào DTTS 

nơi đây đã và đang được tiếp cận với 

nguồn vốn chính sách. Từ đồng vốn vay 

mà dần dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm 

ăn, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất 

nông, lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi, 

mở mang ngành nghề truyền thống.

Được biết, 5 năm qua NHCSXH 

huyện Kỳ Sơn đã có 8 đề án, sáng 

kiến có giá trị thực tiễn cao, một số 

sáng kiến đã được triển khai và đem 

lại những đóng góp quan trọng trong 

quản lý, điều hành tín dụng, góp phần 

cải thiện chất lượng tín dụng dụng rõ 

nét như: Đề án nâng cao chất lượng tín 

dụng; Sáng kiến về củng cố, nâng cao 

chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn… 

Các đề án, sáng kiến này đã được Hội 

đồng khoa học NHCSXH tỉnh Nghệ An 

và Hội đồng khoa học NHCSXH TW 

đánh giá cao. Thành tích đó thuộc về 

các cấp ngành, tập thể cán bộ NHCSXH 

huyện Kỳ Sơn, trong đó có phần đóng 

góp không nhỏ của Giám đốc Khuyên, 

một cô gái người dân tộc Thái trẻ

trung, năng động, sinh ra và lớn lên tại 

huyện Kỳ Sơn, một trong những cán bộ 

đầu tiên có mặt từ ngày đầu thành lập 

NHCSXH huyện vào năm 2003.

Ghi nhận sự đóng góp thiết thực, 

giúp đồng bào vùng cao giảm nghèo, 

cải thiện cuộc sống, Giám đốc Vy Thị 

Khuyên đã nhận được nhiều phần 

thưởng thi đua của Thống đốc NHNN, 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng như 

của các Ban, ngành, đoàn thể TW và 

địa phương. Năm vừa qua, chị tiếp tục 

được bầu chọn là Chiến sỹ thi đua cơ sở 

và nay chị lại vinh dự được tham dự Hội 

nghị Thi đua yêu nước NHCSXH lần thứ 

II, giai đoạn 2010 - 2015.

Bài và ảnh NGỌC ĐẠI - THƯỜNG TÍN

Nữ Giám đốc Vy Thị Khuyên (thứ 2) thăm hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích
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Tận tụy với nghề
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành 

Kế toán Kiểm toán, năm 2011, Nguyễn 
Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1988 được 
tuyển dụng vào công tác tại NHCSXH 
TP. Cần Thơ. Với sức trẻ và sự nhiệt 
tình, chị được đảm nhận công việc là 
cán bộ tín dụng. Lúc đầu Duyên còn 
gặp nhiều bỡ ngỡ vì địa bàn các xã 
khá rộng, đường đi nước bước Duyên 
còn lạ lẫm. Duyên tâm sự: “Quê tôi ở 
Bến Tre, bản thân học tại TP. Cần Thơ 
nhưng đường sá thì không rành lắm. 
Nhớ lúc đầu đi công tác ở các ấp, lúc 
về cứ bị lạc đường nhưng được sự hỗ 
trợ các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay 
vốn cũng như sự dìu dắt của các đồng 
nghiệp đi trước tôi đã nhanh chóng 
nắm bắt được công việc cũng như 
thành thạo đường đi nơi địa bàn mình 
phụ trách”.

Với sự năng động cộng với bản 
tính ham học hỏi và tìm tòi của bản 
thân nên trong thời gian ngắn Duyên 
đã nắm vững được những kiến thức 
tín dụng trong Ngành ngân hàng, tạo 
được uy tín với lãnh đạo, đồng nghiệp 
và người dân. Do đặc thù của công việc 
vào tháng 8/2013, Duyên được luân 
chuyển về NHCSXH huyện Cờ Đỏ. Và 
hiện nay, Duyên được lãnh đạo giao 
phụ trách địa bàn 2 xã Thạnh phú và 
Trung Thạnh với khoảng 4.000 hộ vay. 
Ai đã một lần gặp Duyên không khỏi 
bỡ ngỡ, cô gái có dáng người nhỏ nhắn 
thế này nhưng không hiểu sao đi công 
tác giỏi thế. Thời gian đi giao dịch lưu 
động tại các xã đã chiếm gần hơn nửa 
thời gian trong tháng của Duyên, vậy 
mà chị luôn sắp xếp thời gian một cách 
hợp lý, ngày nào không đi giao dịch là 
phối hợp với chính quyền địa phương 

để kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ 
vay hay đôn đốc những hộ có nợ quá 
hạn. Đồng thời, trong lúc đi công tác, 
Duyên tranh thủ tuyên truyền về chính 
sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ 
đến từng hộ gia đình để bà con sử 
dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả 
và khi họ hiểu thì việc vận động họ trả 
nợ cũng dễ dàng hơn.

Sau hơn 4 năm lăn lộn với nghề, 
niềm vui của Duyên là thấy cuộc sống 
của bà con vùng quê ngày càng khấm 
khá, những gia đình thuộc diện vay 
vốn và có nhu cầu vay đều được tiếp 
cận với nguồn vốn. Duyên còn nhớ mãi 
hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn 
Thị Thúy. Vợ chồng chị Thúy vay vốn 
để về xây nhà trong khu dân cư vượt 
lũ. Không bao lâu chồng chị mất. Một 
mình chị làm thuê nuôi con ăn học. 
Chị cũng quên mất đi số tiền vay ngân 
hàng. Khi cán bộ hội, đoàn thể và ngân 
hàng đến vận động chị trả nợ thì chị 
mới nhớ ra. Và điều làm chị bất ngờ 
là ngoài khoản vay nhà vượt lũ, trước 
đó chồng chị còn vay chương trình hộ 
nghèo và NS&VSMTNT mà chị không 
hề hay biết. Tính ra số tiền chị phải trả 
cho ngân hàng là hơn 20 triệu đồng, 
Duyên cùng địa phương một mặt vận 
động chị trả nợ, mặt khác hướng dẫn 
cho chị cách thức làm ăn để có tiền trả 
nợ dần cho ngân hàng. Đến nay, chị 
Thúy đã trả gần hết số nợ vay.

Trong quá trình theo dõi, quản lý 
nguồn vốn cho vay, Duyên còn chủ 
động đề xuất với cán bộ các hội, đoàn 
thể cấp xã hướng dẫn, góp ý kiến cho 
các gia đình về cách làm ăn, sử dụng 
nguồn vốn có hiệu quả nhất, hạn chế 
tối đa mọi rủi ro. Thường xuyên thông 
tin cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên đang thực hiện giao dịch với khách hàng
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nước, của ngành. Giúp cho nhiều gia 
đình được vay vốn ưu đãi phát triển 
kinh tế, cải thiện đời sống, từng bước 
thoát nghèo bền vững. Duyên tâm sự: 
“Mỗi năm 2 xã do Duyên phụ trách 
đều có khoảng 40 hộ vay vốn thoát 
nghèo. Chính điều này làm Duyên 
cảm thấy những nỗ lực, cố gắng của 
mình là xứng đáng vì nó mang niềm 
vui cho người dân, giúp họ vượt qua 
cái nghèo, từng bước có cuộc sống 
sung túc hơn”.

Ông Lưu Đức Phong - Giám đốc 
NHCSXH huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Hơn 
4 năm gắn bó với nghề, Duyên luôn 
phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Duyên 
là lớp cán bộ trẻ năng động và đầy 
nhiệt huyết, những công việc giao cho 
Duyên chúng tôi rất yên tâm. Việc cho 
hộ nghèo vay, rồi thu hồi đủ vốn, lãi 
cũng là những thách thức cho những 
cán bộ tín dụng NHCSXH nên rất cần có 
những cán bộ yêu nghề có tâm huyết 
như Duyên”.

Năng động trong công việc 
Luôn niềm nở, tận tình trong công 

việc, hướng dẫn tỉ mỉ người dân các 
thủ tục vay vốn ưu đãi để phát triển 
sản xuất, đó là những gì mà chúng tôi 
thấy và cảm nhận từ Nguyễn Thị Kim 
Thoa - cán bộ tín dụng NHCSXH huyện 
Phong Điền.

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán 
tổng hợp, vào năm 2009, Thoa được 
tuyển dụng vào làm việc tại NHCSXH 
quận Cái Răng. Đến năm 2010, Thoa 
được luân chuyển về nhận công tác tại 
NHCSXH huyện Phong Điền. Với nhiệt 
huyết của mình, Thoa đã mang kiến 
thức đã được học tập cùng với những 
kinh nghiệm làm việc, giúp đỡ cho 
người dân trong việc tiếp cận, vay vốn 
ưu đãi của Nhà nước.

Chúng tôi có dịp đi cùng Tổ Kế 
hoạch nghiệp vụ tín dụng của NHCSXH 
huyện Phong Điền đến các xã thực 
hiện giao dịch với người dân. Nhìn cách 
giao tiếp, hướng dẫn tận tình các thủ 
tục vay vốn ưu đãi cho các Tổ trưởng 
Tổ tiết kiệm và vay vốn, cũng như cách 
Thoa làm việc với hộ vay, chúng tôi 
không khỏi thán phục người cán bộ 
trẻ này. Bà Nguyễn Phượng Vân - Chi 
hội trưởng phụ nữ ấp Tân Long, xã Tân 
Thới, huyện Phong Điền, chia sẻ: “Cán 
bộ Thoa nhiệt tình và gần gũi với người 
dân địa phương. Thoa hướng dẫn tận 
tình cho chị em làm các thủ tục để vay 
vốn NHCSXH. Thoa còn tuyên truyền 
về những chủ trương của Đảng, Nhà 
nước trong công tác tín dụng để người 
dân am hiểu và thực hiện, nên việc sử 

dụng đồng vốn để phát triển sản xuất 
của người dân ngày càng hiệu quả”. 
Điển hình như hộ ông Nguyễn Tấn Lực, 
ngụ xã Tân Thới, vào năm 2012 ông 
được vay vốn hộ nghèo 5 triệu đồng, 
hạn trả là vào năm 2015. Nhờ biết cách 
đầu tư vào sản xuất trồng hoa cảnh 
và chịu khó học hỏi nên ông Lực đã 
có thu nhập ổn định từ công việc này. 
Vào năm 2013 ông đã hoàn trả hết vốn 
vay cho ngân hàng. Đến năm 2014, hộ 
ông Lực tiếp tục được vay số tiền 15 
triệu đồng từ chương trình cho vay hộ 
nghèo. Có vốn trong tay, vợ chồng ông 
Lực đầu tư trồng hoa cảnh với nhiều 
giống đa dạng hơn. Hết mùa hoa cảnh 
thì ông Lực chuyển qua trồng các loại 
hoa màu và buôn bán. Nhờ cố gắng 
làm ăn, đến cuối năm 2014 hộ ông Lực 
đã thoát nghèo. Hay hộ bà Trần Thị 
Đậm, gia đình khó khăn, không đủ tiền 
lo cho con ăn học. Vào năm 2009, gia 
đình bà được vay vốn từ chương trình 
tín dụng HSSV. Với nguồn vốn 25,8 
triệu đồng được vay đã cứu cánh cho 
gia đình bà, giúp các con ăn học trưởng 
thành, ra trường tìm được việc làm ổn 
định, có thu nhập hoàn trả tiền vay cho 
Nhà nước.

“Tôi nhớ mãi những ngày đầu đến 
thực tập tại NHCSXH. Khi thấy cán bộ 
ngân hàng làm việc với với Ban quản 
lý Tổ tiết kiệm và vay vốn như người 
thân trong gia đình. Tôi rất thích điều 
này vì nó khác với phong cách làm 
việc của các Ngân hàng thương mại. 
Và mục tiêu của NHCSXH là phục vụ 
người nghèo nên tôi cũng muốn đóng 
góp công sức của mình để giúp đỡ bà 
con nghèo khó tiếp cận với nguồn vốn 

ưu đãi của Nhà nước. Với ý nghĩ đó, tôi 
quyết định thi tuyển và làm việc tại 
NHCSXH”, Nguyễn Thị Kim Thoa, tâm 
sự. Và khi vào làm việc tại NHCSXH đã 
làm thay đổi Thoa rất nhiều. Trước đây 
Thoa là người rất trầm tính nhưng khi 
bắt nhịp vào công việc tín dụng đã 
rèn Thoa trở thành con người hoạt bát 
hơn, hòa đồng gần gũi với người dân 
địa phương. 

Tính đến nay, tổng dư nợ của 
NHCSXH huyện Phong Điền đạt hơn 
169 tỷ đồng. Toàn huyện cũng đã thành 
lập được 261 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 
đồng thời còn huy động hộ vay gửi tiết 
kiệm, với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Hơn 6 
năm làm công tác tín dụng, dù tuổi đời 
còn khá trẻ, tuy nhiên, Kim Thoa luôn 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp 
trên giao, đồng thời chị còn là người 
cán bộ gương mẫu trong công việc, tận 
tình giúp đỡ các đồng nghiệp trong 
chuyên môn để cùng nhau tiến bộ, 
triển khai tốt các chính sách tín dụng 
ưu đãi, giúp người dân địa phương 
từng bước thoát nghèo. 

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - Giám 
đốc NHCSXH huyện Phong Điền (TP. 
Cần Thơ), đánh giá: “Nguyễn Thị Kim 
Thoa có kiến thức nghiệp vụ tốt, luôn 
thể hiện tinh thần cầu thị, cầu tiến, 
chịu khó học hỏi kinh nghiệm và 
chuyên môn nghiệp vụ, biết áp dụng 
khá tốt trong thực tiễn công việc. Thoa 
còn tích cực, cố gắng trong công tác, 
có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ 
chức, kỷ luật, sống hòa đồng cùng tập 
thể. Đồng thời, chấp hành tốt sự phân 
công của lãnh đạo”.

Bài và ảnh PHI YẾN

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (áo hồng) cùng cán bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn xuống cơ sở
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N
HCSXH luôn là “người bạn” 
đồng hành cùng người nghèo, 
không chỉ tiếp thêm sức mạnh 
cho công cuộc giảm nghèo 

trên địa bàn mà còn góp phần củng 
cố lòng tin của người dân vào các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong một đợt cùng cán bộ tín 
dụng NHCSXH huyện Điện Biên Đông 
đi cơ sở xem tình hình sử dụng vốn vay, 
tôi đã được chứng kiến một mô hình 
hiệu quả rất đáng phát huy. Đó là gia 
đình anh Lò Văn Một ở bản Suối Lư 1, xã 
Keo Lôm - một trong những hộ nghèo 
sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của 
NHCSXH để phát triển kinh tế. Nhìn 
theo hướng tay anh Một chỉ, tôi cùng 
đoàn công tác chứng kiến một trại bò 
được quy hoạch quy củ, rộng chừng 2 - 
3ha với khoảng trên 20 con bò sinh sản, 
đoàn chúng tôi thực sự thấy mừng cho 
gia đình anh.

Vốn cuộc sống vất vả, lam lũ từ bé, 
sau khi lập gia đình, ra ở riêng, cuộc 
sống gia đình anh Một thêm phần vất 
vả hơn. Chính vì cuộc sống khó khăn, 
vất vả đã khơi dậy trong anh khát vọng 

làm giàu. Thấy trên địa bàn có nhiều bãi 
chăn thả gia súc rộng, nguồn thức ăn tự 
nhiên dồi dào, anh Lò Văn Một quyết 
định vay vốn, phát triển chăn nuôi bò 
sinh sản. Năm 2006, từ 15 triệu đồng vay 
của NHCSXH huyện Điện Biên Đông, 
anh Một mua 2 con bò giống. Sau 3 năm 
chăn nuôi, đàn bò đã phát triển thêm 
2 con. Tâm sự với chúng tôi, anh Một 
cho biết: “Nuôi bò là một nghề rất mới 
tại bản Suối Lư. Ngoài những kiến thức 
và kỹ thuật chuyên sâu về nuôi bò sinh 
sản thì nguồn vốn để phát triển đàn bò 
là vấn đề khó khăn. Bởi vì, giá một con 
bò giống rất đắt. Song được sự quan 
tâm, tạo điều kiện của NHCSXH tỉnh, tôi 
không còn lo lắng về vốn để phát triển 
đàn bò. Năm 2009, sau khi trả hết số nợ 
cũ, tôi vay thêm 30 triệu đồng để nâng 
cấp cơ sở chăn nuôi”.

Trời đã không phụ công người, sau 
7 năm nỗ lực tìm tòi, học hỏi kiến thức 
và chăm chỉ lao động, đến nay, trại bò 
giống của anh Lò Văn Một có 35 con, 
quá nửa số đó đang đến kỳ sinh sản, 
tổng giá trị đàn bò lên đến hàng trăm 
triệu đồng. Bây giờ, tổng thu nhập 
bình quân mỗi năm của gia đình anh 
Một khoảng 50 - 60 triệu đồng từ việc 
bán bò giống. Không chỉ là một nông 
dân thành đạt, anh Lò Văn Một còn là 
một người biết sẻ chia. Từ thành công 
của gia đình, anh đã tuyên truyền, vận 
động và giúp đỡ 3 hộ nghèo trong bản 
chăn nuôi bò sinh sản. Đến nay, mỗi hộ 
nuôi được 5 - 7 còn bò và cả 3 hộ đã 
thoát nghèo.

Tạm biệt gia đình anh Một, chúng tôi 
tìm đến một mô hình thoát nghèo bền 
vững khác cũng nhờ nguồn vốn vay ưu 
đãi. Đó là triệu phú Lờ A Tằng, thôn Sính 

Sủ 2, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa. Người 
dân thôn Sính Sủ 2 ai cũng khâm phục 
ý chí làm giàu và những thành quả của 
anh Tằng có được ở tuổi 30. Anh Tằng 
chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống khó khăn, 
làm vất vả nhưng hiệu quả kinh tế thấp. 
Nhiều lần tôi đã suy nghĩ và tự đặt cho 
mình những câu hỏi phải làm thế nào 
để gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói. 
Sau một thời gian, tôi quyết định vay 
vốn NHCSXH đầu tư chuyển diện tích 
ruộng một vụ thành ao nuôi cá giống 
và cá thịt. Năm 2007, tôi được NHCSXH 
huyện Tủa Chùa tạo điều kiện cho vay 
50 triệu đồng. Tôi thuê máy móc, cải tạo 
ruộng thành ao nuôi cá. Mới đầu vốn ít, 
tôi chỉ đào được 2 cái với tổng diện tích 
4.000m2. Sau 2 năm cần mẫn lao động, 
lứa cá đầu tiên đã xuất bán ra thị trường. 
Năm đầu thiếu kinh nghiệm nên năng 
suất, sản lượng không cao như dự kiến 
nhưng so với làm nương, làm lúa một 
vụ thì hiệu quả hơn nhiều. Với phương 
châm “lấy ngắn nuôi dài”, đến nay, tôi 
đã có 7 ao nuôi cá, mỗi ao rộng bình 
quân trên 2.000m2. Mỗi năm, tôi bán ra 
thị trường khoảng 4 tấn cá các loại, thu 
lợi nhuận 100 triệu đồng”.

Không chỉ có những gia đình như 
Lò Văn Một, Lờ A Tằng mà còn rất 
nhiều nông dân khác nhờ nguốn vốn 
vay của NHCSXH phát triển kinh tế, 
thoát nghèo và vươn lên làm giàu như 
bà Lò Thị Mời, đội 3, xã Mường Báng, 
huyện Tủa Chùa; ông Lường Văn Pánh, 
bản Hin 2, xã Na Sang, huyện Mường 
Chà; anh Mùa A Chống, bản Lồng, xã 
Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo...

Với chức năng đặc thù, NHCSXH đặt 
hiệu quả xã hội và lợi ích của các đối 
tượng vay vốn lên hàng đầu. Nhận thức 
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được điều đó, NHCSXH tỉnh Điện Biên 
luôn tập trung để đưa nguồn vốn vay 
đến với đồng bào DTTS, người nghèo 
một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. 
Theo đó, để nguồn vốn đến được với 
người dân, chi nhánh đã tích cực phối 
hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận 
ủy thác cho nhiều gia đình, nhóm hộ 
vay vốn phát triển sản xuất. Hiện, ngân 
hàng đã đặt Điểm giao dịch tại 100% 
trụ sở UBND xã trên toàn tỉnh Điện Biên 
nhằm giúp bà con tiếp cận nguồn vốn 
một cách dễ dàng, thuận tiện. Đồng 
thời, cán bộ ngân hàng cùng Tổ trưởng 
Tổ tiết kiệm và vay vốn bám sát địa 
bàn, thôn bản khảo sát thực tế, hướng 
dẫn bà con sử dụng vốn vay đúng đối 
tượng xin vay.

Qua công tác kiểm tra vốn vay, hầu 
hết các hộ đã sử dụng vốn vay đúng 

mục đích, trả nợ gốc, lãi đúng thời hạn 
cam kết. Đối với những trường hợp 
xảy ra nợ quá hạn nhưng do nguyên 
nhân khách quan như: thiên tai, dịch 
bệnh hoặc khách hàng đang tạm thời 
gặp khó khăn thì chúng tôi đều tới 
kiểm tra nắm bắt tình hình động viên, 
sẻ chia và tạo điều kiện cho khách 
hàng cơ hội phát triển và trả được nợ 
bằng phương pháp gia hạn nợ. Nhờ 
đó, khách hàng không phải chịu áp lực 
quá lớn từ việc trả nợ, yên tâm phát 
triển sản xuất.

Qua 12 năm hoạt động, với 12 
chương trình tín dụng khác nhau, đến 
nay, NHCSXH tỉnh Điện Biên đã có 
doanh số cho vay đạt 3.171,5 tỷ đồng; 
tổng dư nợ cho vay đến nay đạt hơn 
1.700 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 
tăng 12%. Trong 5 năm trở lại đây, từ 

nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH 
tỉnh đã giúp gần 14 nghìn lượt hộ 
thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ 
nghèo trên toàn tỉnh xuống 32,57%; hỗ 
trợ 13,4 nghìn hộ nghèo có nhà ở mới; 
xây dựng mới trên 4 nghìn công trình 
NS&VSMTNT...

Trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh 
Điện Biên tiếp tục phấn đấu hoàn 
thành 100% kế hoạch huy động vốn 
được giao; thực hiện tốt các chương 
trình tín dụng cho người nghèo và các 
đối tượng chính sách khác với tốc độ 
tăng trưởng năm sau tăng 9 - 10% so 
với năm trước, nâng tỷ lệ dư nợ lên 
1.770 tỷ đồng trong năm 2015. Quả 
thật, NHCSXH luôn là “người bạn” đồng 
hành thân thiết của người nghèo trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bài và ảnh ĐÀM XUÂN TRIỆU

N
ăm 2007, Đặng Đình Tuấn 

được tuyển dụng vào 

NHCSXH làm cán bộ chuyên 

trách tin học tại chi nhánh TP. 

Hải Phòng và được cử về làm cán bộ kế 

toán tại Phòng giao dịch huyện Vĩnh 

Bảo. Năm 2009, khi TW có chủ trương 

thành lập Phòng tin học tại Hội sở chi 

nhánh, Đặng Đình Tuấn được điều 

động về làm cán bộ tin học tại đây. 

Thời điểm ấy, cơ sở hạ tầng, hệ thống 

công nghệ, trang thiết bị phục vụ 

công tác tin học khá lạc hậu, việc trao 

đổi thông tin chủ yếu qua điện thoại, 

đường công văn dẫn đến tốn kém và 

có khi không kịp thời. Những khó khăn 

trên khiến Đặng Đình Tuấn trăn trở, suy 

nghĩ. Anh nghiên cứu và tham mưu, đề 

xuất với lãnh đạo phát triển trang Web 

nội bộ để trao đổi thông tin nghiệp vụ, 

áp dụng thống nhất từ thành phố đến 

các quận, huyện. Sáng kiến của Đặng 

Đình Tuấn giúp việc liên lạc, trao 

đổi thông tin giữa Hội sở chi 

nhánh và các Phòng giao 

dịch được thông suốt, 

góp phần giảm chi phí 

và tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh đó, Đặng 

Đình Tuấn cùng các 

đồng nghiệp tiến 

hành nâng cấp, bảo 

trì, bảo dưỡng và 

quản lý hệ thống 

mạng nội bộ của toàn 

chi nhánh bảo đảm an 

toàn, luôn hoạt động 

tốt, giảm thiểu hư hỏng. 

Năm 2012, Đặng Đình Tuấn 

được công nhận đạt danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua cơ sở với sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật xây dựng phần mềm 

quản lý công việc trên nền trang Web 

nội bộ. Vừa qua, Đặng Đình Tuấn lại 

cùng các đồng nghiệp tiếp tục nghiên 

cứu viết chương trình phần mềm “Sổ 

điện tử quản lý thiết bị công nghệ 

thông tin”. Đây được coi là giải pháp 

đột phá để quản lý tình trạng thiết bị 

nhanh chóng, kịp thời.

Với những nỗ lực phấn đấu và thành 

tích đạt được, Đặng Đình Tuấn vinh 

dự là 1 trong 5 đại biểu của chi nhánh 

NHCSXH thành phố hoa phượng đỏ về 

thủ đô Hà Nội dự Hội nghị Thi đua yêu 

nước NHCSXH lần thứ II.

Bài và ảnh TUẤN ANH

Anh Đặng Đình Tuấn (người đứng) đang trao 
đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp
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T
rước năm 2006, gia đình anh 
Quang thuộc diện hộ nghèo. Vợ 
chồng anh làm việc chăm chỉ 
nhưng cũng chỉ có thể đắp đổi 

qua ngày vì thiếu vốn và không có đất 
sản xuất. Nhiều đêm trăn trở nghĩ cách 
thay đổi hoàn cảnh khó khăn hiện tại, 
anh quyết định mượn bạn bè, người 
thân một khoản tiền để đầu tư chăn 
nuôi. Tuy nhiên, do thời gian đầu chưa 
có kinh nghiệm, kiến thức chăn nuôi 
còn hạn chế nên anh nuôi không thành 
công. Anh Quang cho biết: Trong một 
lần xem ti vi, tôi thấy phát chương trình 
dạy kỹ thuật nuôi và chăm sóc bò sinh 
sản nên muốn nuôi trở lại. Tuy nhiên, 
khi đó, gia đình lại không còn tiền để 
đầu tư. Rất may, lúc này, nhờ Hội Nông 
dân xã giới thiệu, hướng dẫn, tôi làm 
hồ sơ vay 15 triệu đồng chương trình 
hộ nghèo từ NHCSXH. Có tiền, tôi sử 
dụng hơn 10 triệu đồng mua 2 con 
bò, số còn lại, vợ chồng tôi để làm 

vốn thu mua nhôm nhựa, nông sản 
lấy công làm lời. Theo anh Quang, rút 
kinh nghiệm từ lần thất bại trước, lần 
này, tôi không tự nuôi theo ý mình 
như lâu nay mà cất công đi học hỏi từ 
những người nuôi thành công. Không 
những thế, anh Quang còn tham gia 
các lớp tập huấn để biết cách nuôi bò 
hiệu quả, tiêm phòng đầy đủ để ngừa 
bệnh cho bò. Nhờ vậy, chỉ sau 3 năm 
nuôi, từ 2 con, đàn bò của gia đình anh 
đã phát triển thành 6 con. Lúc này, anh 
Quang đem bán 2 con, trả hết nợ gốc 
cho ngân hàng, 4 con còn lại thì tiếp 
tục chăn nuôi, làm vốn.

Năm 2009, gia đình anh Quang thoát 
khỏi diện nghèo. Thấy được tác dụng 
của đồng vốn chính sách, năm 2012, 
anh Quang tiếp tục vay 30 triệu đồng 
hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng 
khó khăn, mua 5ha đất trồng mía, sắn. 
Làm ăn có lãi, anh không những hoàn 
vốn cho ngân hàng mà còn đầu tư mua 

thêm 20ha đất để trồng mía, sắn và sắm 
các thiết bị phục vụ sản xuất như phân 
bón, cây, con giống, xe công nông vận 
chuyển, sửa sang nhà cửa, mua sắm các 
tiện nghi sinh hoạt gia đình... Đầu năm 
nay, nguồn vốn đến hạn, anh Quang trả 
đủ cả gốc lẫn lãi. Hiện mỗi năm, gia đình 
anh Quang thu nhập tới cả trăm triệu 
đồng từ việc sản xuất, kinh doanh. Nhờ 
vậy, cuộc sống đã khấm khá hơn, không 
còn khó khăn, chật vật như trước. Nói về 
“bí quyết” vượt khó làm giàu của mình, 
anh Quang khiêm tốn chia sẻ: “Gia đình 
tôi đi lên từ đồng vốn nhỏ nên làm việc 
gì cũng phải tính toán cẩn thận; nếu 
không sử dụng hiệu quả vốn ưu đãi này, 
không những chúng tôi phải mắc nợ mà 
nguồn vốn của Nhà nước cũng không 
được bảo toàn. Tôi mong muốn thời 
gian tới, ngân hàng tiếp tục nâng mức 
vay chương trình sản xuất, kinh doanh 
vùng khó khăn để chúng tôi có thêm 
vốn làm ăn, thoát nghèo bền vững”.

Theo ông Trần Văn Sáu - Chi hội 
trưởng nông dân thôn Phú Xuân B, 
xã Xuân Phước, nhờ nguồn vốn chính 
sách, gia đình anh Quang đã thoát 
nghèo, vươn lên làm giàu. Không 
những thế, anh còn giúp đỡ, chia sẻ
kinh nghiệm với những hộ khó khăn 
và tạo việc làm cho nhiều lao động địa 
phương. Bà con trong thôn, trong xã, 
hễ ai khó khăn thì anh cho mượn mía 
giống, tiền mua phân bón... Đến mùa, 
người dân sẽ tính lại, hoặc ưu tiên để 
anh thu mua, chở bán cho nhà máy. 
“Những năm gần đây, anh Quang được 
công nhận là nông dân sản xuất giỏi 
cấp huyện, được UBND huyện Đồng 
Xuân tuyên dương vì có thành tích xuất 
sắc trong việc thực hiện các chính sách 
tín dụng cho vay hộ nghèo trên địa 
bàn huyện. Anh Quang là một nông 
dân gương mẫu đáng để mọi người noi 
theo, học tập”, ông Sáu nói.

Bài và ảnh LÊ HẢO

Anh Nguyễn Văn Quang đang chăm sóc đàn bò của gia đình
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P
hụ trách địa bàn có diện tích 

lớn nhất tỉnh Kiên Giang, đời 

sống của đại bộ phận người 

dân còn nhiều khó khăn. Cách 

đây 10 năm, điều kiện đi lại trong 

huyện Hòn Đất rất vất vả nhưng chị 

cùng đồng nghiệp không quản ngại, 

luôn sát cánh cùng bà con nhân dân 

đi đến địa bàn nắm bắt tình hình sản 

xuất của bà con, phương hướng phát 

triển của huyện để từ đó thực hiện 

chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, 

tạo việc làm tại địa phương.

NHCSXH huyện Hòn Đất đã phối 

hợp tốt với các hội, đoàn thể nhận 

ủy thác, đưa tổng nguồn vốn tăng từ 

120,8 tỷ đồng vào cuối năm 2010 lên 

214,3 tỷ đồng cuối năm 2014. Nợ quá 

hạn từ 1,43% vào cuối năm 2010 xuống 

còn 0,47% vào cuối năm 2014. Vốn huy 

động tại địa phương đều đạt và tăng so 

với chỉ tiêu, theo đó là chất lượng tín 

dụng cùng các chỉ tiêu của đề án được 

nâng lên đáng kể; đảm bảo thu nhập 

cho cán bộ, viên chức và người lao 

động, góp phần thiết thực vào chương 

trình giảm nghèo tại địa phương.

Để hoạt động của NHCSXH huyện 

đạt hiệu quả như ngày hôm nay, chị 

Nguyễn Thị Quế, cho biết: Lúc mới 

thành lập chỉ có 3 người, sau đó lên 7 

người và bây giờ là 12 người, trong đó 

có 10 cán bộ nghiệp vụ, lại quản lý địa 

bàn rộng lớn với hơn 440 Tổ tiết kiệm 

và vay vốn, vì vậy trong công việc chị 

phải bố trí sắp xếp hợp tình hợp lý để 

mọi cán bộ phát huy tốt nhất những 

mặt mạnh của mình. Bên cạnh đó, 

chị cho anh em tự đào tạo nâng cao 

nghiệp vụ bằng cách phân công cán 

bộ có kinh nghiệm hướng dẫn cán bộ 

còn ít kinh nghiệm hơn. Tiêu chí của chị 

là đào tạo anh em giỏi một việc nhưng 

biết nhiều việc để giúp nhau lúc cần 

thiết vì vậy chị tổ chức đào tạo luân 

phiên, phân công cán bộ vào nhiều 

nghiệp vụ khác nhau. Nhờ vậy trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ 

cán bộ trong đơn vị đều được nâng lên. 

Đặc biệt, thông qua việc phối hợp, hỗ 

trợ nhau trong công việc nên mối quan 

hệ giữa các cán bộ ngày càng khăng 

khít, đoàn kết.

Chị Quế, tâm sự: “Đối với người lãnh 

đạo, ngoài việc bám sát nhiệm vụ, định 

hướng của ngành, của địa phương để 

cụ thể hóa bằng những tiêu chí, bước 

đi, cách làm phù hợp với điều kiện thực 

tế từng thời kỳ còn phải chủ động, 

sách tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm”. Trong công việc, chị luôn 

nêu cao tính gương mẫu bởi theo chị: 

“Gương mẫu là tính cách không thể thiếu 

của người lãnh đạo, bởi vì điều hành 

không chỉ bằng mệnh lệnh, quyết định 

mà còn bằng tâm huyết nghề nghiệp, 

bằng tình cảm giữa người lãnh đạo quản 

lý với cán bộ. Hay có thể nói ngắn gọn: 

phải bằng cả khối óc và trái tim”. Chính 

bởi những đức tính ấy mà chị luôn được 

đồng nghiệp yêu quý, trân trọng.

Nữ Giám đốc Nguyễn Thị Quế (thứ 2 từ ngoài vào) cùng các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn
đến thăm hộ gia đình sử dụng nguồn vốn hiệu quả

Nöõ Giaùm ñoác “hai gioûi”
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Là Giám đốc nữ, nhưng chị luôn 

xông xáo, lao vào công việc cùng với 

cán bộ, viên chức và người lao động 

trong đơn vị, thường xuyên đi công 

tác đến tận các xã, ấp để kiểm tra việc 

cho vay vốn, nắm bắt tình hình sử 

dụng đồng vốn của bà con có đúng 

mục đích không, có đúng đối tượng 

không, phối hợp cùng với chính 

quyền, hội, đoàn thể địa phương để 

hỗ trợ bà con sử dụng đồng vốn có 

hiệu quả nhất. Nhiều hôm tối khuya 

chị vẫn còn ở địa bàn cơ sở. Công việc 

vất vả là vậy nhưng đối với gia đình, 

chị vẫn luôn chu đáo, đảm đang mọi 

việc trong ngoài. Do chồng chị công 

tác xa nhà, hàng tuần mới về nên chị 

đảm trách luôn phần dạy dỗ học tập 

của các con. Chị luôn có kế hoạch 

theo dõi sát sao việc học tập và sinh 

hoạt của các con thông qua việc liên 

hệ mật thiết với nhà trường, thầy cô 

cũng như bạn bè của các con; thường 

xuyên động viên khích lệ các con cố 

gắng học tập. Đặc biệt, trong giáo dục 

con cái, chị cũng luôn thể hiện tính 

gương mẫu để các con noi theo. Hiện 

nay, con gái đầu của chị đã học xong 

cao học, con gái kế tiếp tốt nghiệp đại 

học loại giỏi, còn cậu con trai út đang 

theo học trường chuyên của tỉnh và 11 

năm qua đều là học sinh giỏi xuất sắc. 

Các con ngoan, khỏe mạnh, học giỏi 

và thành đạt chính là phần thưởng vô 

giá đối với chị. Đây cũng là động lực, là 

chỗ dựa vững chắc để chị phấn khởi, 

tự tin phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 

vụ hơn nữa.

Bài và ảnh LAM HIẾU

Củng cố chất lượng tín dụng

Lê Thị Phận phụ trách tín dụng ở địa 

bàn 3 xã Hòa Đồng, Hòa Phú và Hòa Mỹ 

Đông thuộc huyện Tây Hòa với tổng dư 

nợ trên 55 tỷ đồng. Trước năm 2014, tỷ 

lệ nợ quá hạn của các xã này trên 1%.

Chị Phận cho biết: Cách đây 3 

năm, thực hiện Đề án củng cố, nâng 

cao chất lượng tín dụng chính sách, 

NHCSXH huyện đã cùng chính quyền 

địa phương và các tổ chức hội, đoàn 

thể xã xây dựng phương án củng cố, 

nâng cao chất lượng tín dụng. Trong 

đó có những giải pháp như thông báo 

nợ đến hạn trước 3 tháng; phối hợp với 

các hội, đoàn thể phân tích, đánh giá 

khả năng trả nợ hộ vay để chủ động 

trong việc thu hồi nợ, xử lý nợ đến hạn 

kịp thời không để nợ quá hạn phát 

sinh. Ngân hàng cũng chú trọng thu 

hồi nợ phân kỳ, thu lãi hàng tháng. Cán 

bộ tín dụng cũng tham mưu cấp ủy cơ 

sở tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát, quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi, 

phát huy hiệu quả sử dụng vốn, nâng 

cao chất lượng tín dụng, góp phần vào 

mục tiêu giảm nghèo của địa phương; 

đồng thời rà soát những khoản nợ 

không có khả năng thu hồi đề nghị xử 

lý kịp thời…

Theo chị Phận, trước kia, khi tình 

hình kinh tế khó khăn, giá cả thị trường 

có nhiều biến động, thu nhập lại bấp 

bênh nên hộ vay trên địa bàn thường 

được ưu ái trong việc gia hạn nợ. Việc 

thu lãi, thu nợ định kỳ cũng kéo dài 

khiến hộ vay nảy sinh tâm lý chây ỳ, 

Chị Lê Thị Phận hướng dẫn tận tình khách hàng làm thủ tục vay vốn
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hoặc để tồn đọng lâu ngày dẫn đến 

số tiền lớn, hộ vay không có khả năng 

trả. Từ khi thực hiện Đề án củng cố, 

nâng cao chất lượng tín dụng chính 

sách, việc khó khăn nhất là thay đổi 

thói quen của hộ vay. Do đó, cán bộ tín 

dụng phải tích cực phối hợp với các tổ 

chức hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay 

vốn ở cơ sở tích cực tuyên truyền cho 

hộ vay về ý thức trả nợ “có vay, có trả”, 

tự giác trả lãi hàng tháng, trả nợ phân 

kỳ theo sự thỏa thuận; đồng thời nâng 

cao ý thức tiết kiệm của hộ vay để giảm 

áp lực khi nợ đến hạn. Nhờ vậy đến nay, 

tỷ lệ thu nợ, thu lãi trên địa bàn các xã 

do chị Phận quản lý đạt đến 95 - 96%. 

Nợ quá hạn cũng chiếm tỷ lệ thấp so 

với tổng dư nợ, lần lượt là xã Hòa Đồng 

0,27%, xã Hòa Phú 0,36% và xã Hòa Mỹ 

Đông 0,39%.

Niềm vui khi vốn vay phát huy 

hiệu quả

Công tác tại NHCSXH huyện Tây 

Hòa từ năm 2008 đến nay, chị Phận đã 

trải qua bao buồn vui trong công việc. 

Chị kể: “Những ngày đầu về NHCSXH 

làm cán bộ tín dụng, tôi thường 

xuyên đi địa bàn nắm bắt tình hình hộ 

vay vốn. Thời điểm đó, huyện Tây Hòa 

mới chia tách không lâu nên đời sống 

kinh tế của bà con còn khó khăn, cơ 

sở hạ tầng giao thông cũng hạn chế. 

Các xã do tôi phụ trách lại thuộc vùng 

trũng, gần khu vực sông nên mỗi lần 

đến nhà hộ vay tuyên truyền là một 

lần vất vả. Có lần đi cơ sở vào mùa 

mưa, đường vào nhà hộ vay lầy lội, 

nhão nhoét, tôi cùng cán bộ tổ phải 

bỏ xe ngoài đường, lội bộ đến tận 

nhà hộ vay. Giờ đây, với chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, bộ mặt nông thôn đã thay 

đổi đáng kể. Đường bê tông sạch đẹp 

chạy thẳng đến tận ngõ. Nhiều đoạn 

đường được lắp đèn theo chương 

trình “Thắp sáng đường quê”. Cán bộ 

tín dụng đi cơ sở không còn chịu cảnh 

vất vả như trước”.

Là người đồng hành cùng chị Phận 

trong việc chuyển tải vốn chính sách 

đến từng hộ vay, chị Trần Thị Thúy 

Oanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa 

Đồng, chia sẻ: Nhà nước đầu tư hạ tầng 

còn vốn chính sách thì hỗ trợ thiết thực 

giúp đời sống bà con được cải thiện 

đáng kể. Để nguồn vốn đến đúng đối 

tượng, phát huy hiệu quả, một phần 

nhờ sự tận tâm của những cán bộ tín 

dụng như chị Phận. Có sự hỗ trợ của 

chị Phận, cán bộ phụ nữ đỡ vất vả hơn 

nhiều. Không chỉ phối hợp tập huấn 

nghiệp vụ, sâu sát trong việc kiểm tra 

hộ vay, chị Phận còn rất nhiệt tình và 

có nhiều sáng kiến giúp việc chuyển 

tải vốn đến hộ vay một cách thuận lợi, 

phát huy hiệu quả cao.

Cùng chị Phận đến kiểm tra việc 

sử dụng vốn của hộ vay Lê Thị Hiền ở 

thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, huyện Tây 

Hòa, chúng tôi mới thấy hết ý nghĩa 

của đồng vốn chính sách trong việc 

giúp người dân nông thôn cải thiện đời 

sống. Bà Hiền cho biết: Cách đây mấy 

năm, gia đình tôi còn sống trong căn 

nhà lụp xụp, nắng nóng, mưa dột. Nhà 

đông con, làm nông nghiệp nên chúng 

tôi cũng chỉ biết bám ruộng, bám vườn. 

Từ ngày được vay vốn ưu đãi, tôi mua 

bò về nuôi. Hàng ngày, ngoài công việc 

đồng áng, tôi còn tranh thủ cắt cỏ, cắt 

rau muống về cho bò ăn thêm. Nhờ 

vậy, sau hơn một năm chăn nuôi, từ 1 

con bò ban đầu, chúng tôi đã có 2 con. 

Bán bò trả nợ xong, chúng tôi được vay 

mới 15 triệu đồng. Tôi lại tiếp tục mua 

bò về nuôi vì đây là vật nuôi dễ chăm 

sóc, sinh lợi nhiều hơn các loại vật nuôi 

khác. Có vốn, cộng với việc chăm chỉ 

làm ăn, đến nay, chúng tôi đã sửa được 

nhà, con cái cũng học hành đến nơi 

đến chốn.

Nhìn hộ vay làm ăn hiệu quả, đời 

sống ngày càng được nâng lên, chị Phận 

càng vui hơn. Chị tâm sự: “Niềm vui lớn 

nhất của tôi là thấy hộ vay từng bước 

thoát nghèo, cải thiện được đời sống. 

Lúc đó, tôi càng ý thức sâu sắc hơn ý 

nghĩa của đồng vốn chính sách và tự 

nhủ bản thân mình phải nỗ lực nhiều 

hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu 

của người dân đất lúa quê mình”.

Bài và ảnh LÊ YÊN
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Q
uê ở xã Mỹ Trà, huyện Cao 

Lãnh (Đồng Tháp), năm 

2009 sau khi tốt nghiệp loại 

giỏi Ngành Quản trị kinh 

doanh của Trường Đại học Đồng Tháp, 

chị Võ Thị Cẩm Tú nộp đơn thi và được 

tuyển dụng vào làm việc ở vị trí cán bộ 

tín dụng của NHCSXH tỉnh Đồng Tháp. 

Những ngày đầu công tác, chị luôn tự 

nhắc nhở bản thân phải cố gắng học 

hỏi, nắm vững kiến thức chuyên môn, 

kinh nghiệm làm việc từ các anh, chị là 

đồng nghiệp đi trước để làm việc hiệu 

quả. Khác với các Ngân hàng Thương 

mại, khách hàng của NHCSXH là hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách 

khác… công việc của cán bộ tín dụng 

khá vất vả do phải trực tiếp xuống giao 

dịch với khách hàng tại địa bàn được 

phân công phụ trách. Vì vậy, để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, chị luôn tích cực 

phối hợp tốt với các hội, đoàn thể, Ban 

giảm nghèo tại địa phương nắm tình 

hình, đề ra kế hoạch nhằm giải ngân 

kịp thời cho các hộ cần vay vốn. Bên 

cạnh đó, chị thường xuyên hỗ trợ cho 

các Tổ tiết kiệm và vay vốn, hội, đoàn 

thể trong công tác quản lý tổ, thu lãi, 

thu tiết kiệm và xử lý nợ, không để phát 

sinh nợ quá hạn. Đồng thời, chị luôn 

theo dõi và xử lý kịp thời nợ đến hạn, 

thông qua các buổi họp giao ban với 

hội, đoàn thể tại địa phương, chị xem 

xét, kiểm tra hồ sơ để nắm tình hình, 

khả năng thu hồi nợ, tích cực tuyên 

truyền, nâng cao ý thức trả nợ cho các 

hộ vay góp phần nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn. Với tinh thần trách nhiệm 

cao trong công việc, chỉ riêng năm 

2014, dư nợ trên địa bàn do chị Cẩm 

Tú phụ trách đạt trên 47 tỷ đồng, tăng 

hơn 5 tỷ đồng so với năm 2013 tỷ lệ nợ 

quá hạn chỉ chiếm 0,27%, tỷ lệ thu lãi 

đạt 100%. Tuy vất vả nhưng chị luôn 

hết lòng với công việc. Chị xác định, 

Chị Võ Thị Cẩm Tú 
(bên trái) thường 
xuyên gần gũi với bà 
con dân nghèo 
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chỉ cần nỗ lực làm tốt nhiệm vụ thì sẽ 

không còn thấy áp lực mà ngược lại là 

niềm vui khi hoàn thành. Ánh mắt ánh 

lên niềm tự hào, chị chia sẻ về một kỷ 

niệm khó quên và cũng là niềm vui 

nghề nghiệp: “Đó là lần giải ngân cho 

một hộ gia đình theo chương trình 

tín dụng HSSV, sau đó sinh viên ấy ra 

trường, có việc làm ổn định, người cha 

nhiều lần điện thoại cảm ơn chị vì nhờ 

có ngân hàng hỗ trợ tiền mà con họ 

mới có điều kiện học thành tài, giờ có 

việc làm và giúp đỡ lại gia đình”. Đối 

với chị, đó không chỉ đơn thuần là mối 

quan hệ giữa cán bộ tín dụng và khách 

hàng mà đó là niềm vui, vì bản thân 

được góp một phần công sức để giúp 

đỡ những người có hoàn cảnh khó 

khăn có thể thoát nghèo và vươn lên 

trong cuộc sống. Tích cực và luôn hết 

mình với công việc, nhưng khi được hỏi 

bí quyết để làm tốt vai trò cán bộ tín 

dụng, chị bộc bạch: Tất cả những đồng 

nghiệp khác đều làm tốt chứ không gì 

riêng mình, chỉ là bản thân nhận biết 

ý nghĩa, trách nhiệm công việc nên có 

lòng yêu nghề, hết lòng với công việc, 

tích cực học hỏi để nâng cao trình độ 

và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chị 

Cẩm Tú cho biết: “Cơ quan, lãnh đạo 

và đồng nghiệp cũng luôn hỗ trợ, tạo 

mọi điều kiện cho mình làm tốt công 

việc, không khí làm việc thoải mái do 

đó càng giúp bản thân có động lực và 

yêu thích công việc”.

Trong quan hệ với đồng nghiệp, 

chị luôn hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ 

mọi người, tích cực tham gia các hoạt 

động đoàn thể, hoàn thành tốt vai trò 

là Phó Bí thư chi đoàn, đồng thời là một 

trong những đảng viên gương mẫu của 

chi bộ luôn đạt thành tích tốt trong học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh. Đánh giá về chị Cẩm Tú, 

anh Lê Thanh Tùng - Trưởng phòng Kế

hoạch - Nghiệp vụ tín dụng NHCSXH 

tỉnh, khẳng định: “Chị Tú là cán bộ tín 

dụng trẻ nhất phòng nhưng có năng 

lực làm việc, trong cuộc sống luôn 

hòa đồng, giúp đỡ đồng nghiệp. Với

công việc đang phụ trách, chị Tú đã 

có những đóng góp tích cực, hiệu quả 

vào công tác giảm nghèo, đảm bảo 

an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. Xứng đáng được biểu dương cho 

những thành tích đã đạt được”.

Bài và ảnh HỒNG CÚC
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S
inh năm 1980, được tuyển 

dụng vào NHCSXH năm 2004. 

Năm 2005 được bổ nhiệm Phó 

Trưởng phòng Hành chính tổ 

chức NHCSXH tỉnh Lạng Sơn. Năm 

2009 nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc 

NHCSXH huyện Hữu Lũng, cũng là quê 

hương của Phạm Mạnh Hà. Anh công 

tác tại đây được hơn 1 năm, vào tháng 

10/2011 được Ban Giám đốc chi nhánh 

tin tưởng bổ nhiệm làm Giám đốc 

NHCSXH huyện Lộc Bình. Ở mỗi cương 

vị công tác, anh luôn cố gắng vượt lên 

khó khăn, cống hiến bằng tình yêu 

nghề cháy bỏng của tuổi trẻ.

Phạm Mạnh Hà chia sẻ: Những ngày 

đầu NHCSXH tỉnh Lạng Sơn hoạt động 

còn rất khó khăn, làm công tác tổ chức 

phải luôn tham mưu chính xác cho lãnh 

đạo thì mới phân công tốt trong công 

tác, thực hiện nhiệm vụ mới đạt hiệu 

quả cao. Với vai trò lãnh đạo NHCSXH 

huyện lại càng phải nêu cao tinh thần 

trách nhiệm hơn, vừa tham mưu tốt, 

vừa phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính 

quyền từ huyện xuống đến cấp xã và 

các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác 

vốn trên địa bàn. Là lãnh đạo nhưng 

không xa rời cơ sở, phải thường xuyên 

đi cơ sở để nắm bắt tình hình, giải quyết 

những vướng mắc, khó khăn và quan 

trọng là lắng nghe trực tiếp các ý kiến, 

thắc mắc, khó khăn... của khách hàng 

vay vốn. Từ đó, xây dựng kế hoạch, chỉ 

tiêu hoạt động thiết thực; tham mưu 

kịp thời, sát sao cho Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH huyện về thực hiện nhiệm vụ.

Khi mới nhận nhiệm vụ tại NHCSXH 

huyện Lộc Bình, anh không khỏi băn 

khoăn, lo lắng. Địa bàn huyện rất rộng, 

29 xã, thị trấn, trong đó có nhiều xã 

vùng III, đường giao thông đi lại khó 

khăn, cách trở. Những ngày mưa thì có 

thể nói là hoạt động giao dịch không 

đúng giờ vì người dân không thể đến. 

Cộng vào đó, nhận thức của người dân 

không đồng đều, chưa hiểu biết về 

chính sách vốn ưu đãi, chưa mạnh dạn, 

ít kinh nghiệm làm kinh tế. Mặt khác, 

các tổ chức hội, đoàn thể và Tổ tiết 

kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu 

quả... Thời điểm này, NHCSXH huyện 

Lộc Bình nằm trong “top” hoạt động 

yếu của tỉnh: tăng trưởng dư nợ ít, tỷ lệ 

thu lãi thấp, nợ quá hạn cao...

Trăn trở trước khó khăn này, anh đã 

mạnh dạn đặt mục tiêu phấn đấu đưa 

đơn vị phát triển lên hàng khá tốt của 

tỉnh. Việc đầu tiên anh làm là tham mưu 

ngay cho cấp uỷ Đảng, chính quyền 

địa phương chỉ đạo các xã, thị trấn, các 

tổ chức hội, đoàn thể vào cuộc, quan 

tâm tạo điều kiện cho NHCSXH hoạt 

động. Một mặt chủ động phối hợp 

với các tổ chức hội, đoàn thể định kỳ 

tổ chức cuộc họp giao ban, duy trì tốt 

chế độ thông tin hai chiều. Từ xúc tiến 

tốt công tác phối hợp, đơn vị thực hiện 

đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách 

vốn, củng cố hoạt động của các Tổ tiết 

kiệm và vay vốn.

Từ năm 2011 đến nay, NHCSXH 

huyện Lộc Bình tăng cường kiện toàn, 

nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, 

thường xuyên rà soát, đánh giá tổ, tập 

huấn, hướng dẫn bằng cách cầm tay 

chỉ việc... Qua đó, nâng cao dần tinh 

thần trách nhiệm cũng như năng lực 

Mang nhieät huyeát söùc treû 
ñeán vôùi ngöôøi ngheøo

Giám đốc trẻ Phạm Mạnh Hà thường xuyên đi cơ sở kiểm tra vốn vay
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hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay 

vốn, tuyên truyền, phổ biến kịp thời về 

các chương trình cho vay, nhất là khi có 

sự thay đổi về mức vay, thời hạn vay, 

chương trình mới... Cũng qua đó, những 

khó khăn, hạn chế trong hoạt động 

được khắc phục nhanh chóng, công tác 

kiểm tra, đôn đốc thu nợ, thu lãi, thu tiết 

kiệm được thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh công tác chuyên môn, 

Giám đốc Phạm Mạnh Hà thường chú 

ý nghiên cứu, đề xuất mọi giải pháp, 

tham gia nhiều đề án, sáng kiến, cải 

tiến nghiệp vụ tại đơn vị, tiêu biểu như:

“Giải pháp quản lý văn bản trên máy 

tính và tính phí uỷ thác” (năm 2012); 

“Một số biện pháp nhằm tiết giảm chi 

phí quản lý” (năm 2013); “Ứng dụng 

phần mềm hệ thống thông tin tín dụng 

trong công tác quản lý tín dụng” (năm 

2014)... Các sáng kiến này được ứng 

dụng đã khắc phục những tồn tại, hạn 

chế trong công tác quản lý, đặc biệt 

là công tác quản lý văn bản của lãnh 

đạo tại NHCSXH huyện nhanh chóng, 

kịp thời hơn, lưu trữ đảm bảo, tra cứu 

văn bản thuận tiện. Một số biện pháp 

tiết giảm chi phí đã tạo được phong 

trào thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, công tác cấp phát, quản lý và sử 

dụng văn phòng phẩm đi vào nề nếp, 

việc tính phí uỷ thác chính xác hơn về 

mặt số liệu, giảm được nhiều thời gian, 

công sức của cán bộ kế toán...

Từ năm 2011 đến nay, tăng trưởng 

dư nợ của NHCSXH huyện Lộc Bình đều 

tăng qua các năm, nợ quá hạn giảm 

dần. Nếu như năm 2010, tổng dư nợ 

mới chỉ đạt trên 103 tỷ đồng, nợ quá 

hạn 0,59% thì đến năm 2014, tổng dư 

nợ tăng lên gần 217 tỷ đồng, nợ quá 

hạn giảm còn 0,27%/tổng dư nợ, thu 

tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ xấp xỉ 

4,2 tỷ đồng, đạt 113% chỉ tiêu được 

giao, với 100% tổ có số dư tiết kiệm.

Từ những kết quả này, năm 2014, 

NHCSXH huyện Lộc Bình được công 

nhận đạt tiêu chuẩn Phòng giao dịch 

kiểu mẫu và nằm trong tốp hoạt 

động mạnh của NHCSXH tỉnh Lạng 

Sơn. Bản thân Giám đốc Phạm Mạnh 

Hà cũng vinh dự được nhận nhiều 

danh hiệu cao quý của UBND tỉnh và 

NHCSXH, được công nhận là Chiến 

sỹ thi đua Ngành ngân hàng. Anh 

xứng đáng là một tấm gương trẻ tiêu 

biểu trong đội ngũ những người làm 

công tác tín dụng chính sách nơi biên 

cương Tổ quốc.

Bài và ảnh LĂNG BÍCH

G
iám đốc NHCSXH huyện Ia 

Grai Phạm Thị Đường, cho 

biết: Năm 2014, đơn vị còn 

tập trung tham mưu cho 

huyện uỷ, UBND huyện quán triệt chỉ 

đạo và triển khai Chỉ thị 40-CT/TW của 

Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 

chính sách xã hội. Với 9 cán bộ thực thi 

nhiệm vụ, những năm qua, NHCSXH 

huyện đã tích cực huy động nguồn 

vốn, nâng tổng dư nợ 11 chương trình 

tín dụng đạt 185 tỷ đồng với 12.524 

hộ vay vốn, tỷ lệ thu lãi luôn đạt 100%. 

Đặc biệt, đã đẩy mạnh thực hiện cho 

vay uỷ thác thông qua 4 tổ chức hội, 

đoàn thể. Sự sát sao của cán bộ tín 

dụng đồng hành cùng chính quyền 

cơ sở không những góp phần duy trì 

hoạt động của cả mạng lưới Tổ tiết 

kiệm và vay vốn đạt chất lượng khá, 

tốt, không có tổ trung bình, yếu, kém 

mà còn làm tiền đề để NHCSXH huyện 
Giám đốc Phạm Thị Đường (ngoài cùng bên phải) đang hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ 
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn
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Ia Grai hoàn thành xuất sắc nhiều năm 

liền và trở thành lá cờ đầu về phong 

trào thi đua năm 2014 của Ngành 

ngân hàng tỉnh Gia Lai.

Thật vậy, việc bám buôn làng, theo 

sát dân, nắm chắc điều kiện nhu cầu, cụ 

thể của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và các đối tượng chính sách khác 

để kịp thời tháo gỡ những khó khăn 

cũng như đáp ứng hỗ trợ hộ vay vốn, 

sử dụng vốn ưu đãi đầu tư sản xuất, 

kinh doanh chính là phương châm 

hành động, “chuyện thường ngày” cần 

phải làm đối với từng cán bộ NHCSXH. 

Những cán bộ tín dụng trẻ cả tuổi đời, 

lẫn tuổi nghề nơi đây quá quen thuộc, 

gắn bó với từng nhà dân, con suối hay 

đoạn đường đèo vắt ngang sườn núi. 

Ngay cả xã Ia Grai là một trong những 

xã vùng sâu, vùng xa và khó khăn nhất 

của huyện, Giám đốc NHCSXH huyện 

Ia Grai Phạm Thị Đường cũng đã trực 

tiếp khi tham gia giao dịch xã, cùng 

đồng nghiệp giải ngân, thu lãi, thu tiền 

tiết kiệm... lần khác lại họp bàn, cùng 

giải thích để đồng bào dân tộc hiểu rõ 

ngọn ngành, chính sách tín dụng ưu 

đãi của Nhà nước.

300 hộ thoát nghèo nhờ sử dụng 

hiệu quả 16 tỷ đồng vốn vay ưu đãi ở 

xã Ia Grắc đều biết đến nữ Giám đốc 

NHCSXH huyện Phạm Thị Đường luôn 

đồng hành, tận tâm giúp đỡ đồng bào 

dân tộc Tây Nguyên như người thân 

thiết trong gia đình.

Chị Phạm Thị Đường sinh ra và 

lớn lên ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ 

(huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) theo cùng 

gia đình vào Tây Nguyên lập nghiệp, 

công tác tại NHNo&PTNT huyện 

Chư Păh từ trước năm 1990 đến khi 

NHCSXH huyện Ia Grai thành lập, chị 

chuyển về NHCSXH công tác, giữ chức 

vụ Giám đốc huyện. Ngay từ những 

ngày đầu tiên ấy, chị đã cùng tập thể 

vượt mọi khó khăn, thách thức đến 

từng buôn, làng để tuyên truyền chính 

sách cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước. 

Điều mà chị cùng các cán bộ nơi biên 

giới Tây Nguyên quan tâm làm thế 

nào để đồng bào DTTS sử dụng đồng 

vốn đúng mục đích, sinh lãi, phối hợp 

với các ngành, hội, đoàn thể tổ chức 

các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, 

lồng ghép việc vay vốn chính sách với 

áp dụng KHKT vào lựa chọn cây trồng, 

vật nuôi phù hợp cho bà con. Vì thế, 

mà hiện nay đồng bào đã biết xây 

dựng các mô hình kinh tế, thích ứng 

với từng nhà, từng địa phương.

Bên cạnh đó, Giám đốc Phạm Thị 

Đường thường xuyên làm tốt công tác 

tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tốt 

việc phân bổ nguồn vốn kịp thời, chính 

xác, giúp cho chương trình giảm nghèo, 

an sinh xã hội của địa phương đạt kết 

quả cao. Chị cũng luôn phát huy vai trò 

trách nhiệm của người lãnh đạo đơn 

vị trong việc tổ chức cho cán bộ tham 

gia phong trào thi đua yêu nước, yêu 

ngành, nâng cao kiến thức và đạo đức 

nghề nghiệp để phục vụ dân nghèo tốt 

hơn. Bản thân chị là người đề ra và chấp 

hành nghiêm chỉnh, làm gương sáng 

mọi người trong đơn vị noi theo.

“Giỏi việc ngân hàng, đảm việc 

nhà”, nữ Giám đốc Phạm Thị Đường đã 

có đóng góp nhiều trong hoạt động 

và sự phát triển của NHCSXH huyện 

biên giới Ia Grai, được đông đảo người 

nghèo, đồng bào tin yêu. Cá nhân chị 

đã được tặng nhiều phần thưởng cao 

quý, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 

NHCSXH, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 

tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy 

khen. Chị vinh dự được bầu chọn là đại 

biểu về thủ đô Hà Nội dự Hội nghị Thi 

đua yêu nước NHCSXH lần thứ II, giai 

đoạn 2010 - 2015.

Bài và ảnh HOÀNG HÀ - HỮU CHÍ

S
au khi tốt nghiệp chuyên ngành 

tài chính kế toán, Nguyễn Văn 

Huyên được tiếp nhận vào công 

tác tại NHCSXH huyện Hoàng 

Su Phì. Sau đó, anh được Ban lãnh đạo 

chi nhánh điều động về công tác tại 

NHCSXH huyện Quang Bình. Gắn bó 

với công tác tín dụng chính sách đến 

nay cũng được 12 năm, ở cương vị Tổ 

trưởng Tổ tín dụng, anh luôn nỗ lực 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

tích cực, chủ động tham mưu cho Ban 

Giám đốc NHCSXH huyện triển khai 

thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng 

cấp trên giao, thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc các cán bộ hoàn thành nhiệm 

vụ chuyên môn.

Đặc biệt, Nguyễn Văn Huyên cũng 

đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp 

cho cấp trên trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đảm 

bảo thực hiện kịp thời và hiệu quả, 

phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. Để bà con sử dụng vốn vay 

hiệu quả cao nhất, anh thường xuyên 

dành thời gian xuống cơ sở để tư vấn 

hộ vay cách lựa chọn cây, con giống 

hay như cách chăm sóc cây trồng, vật 

nuôi phù hợp với điều kiện địa lý trên 

địa bàn huyện...
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Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay 

các chương trình tín dụng ưu đãi trên 

địa bàn huyện đạt 172,6 tỷ đồng với 

hơn 10.159 hộ còn dư nợ. Nguồn vốn 

cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

các đối tượng chính sách khác đã đến 

100% số xã, thị trấn trong toàn huyện, 

được đầu tư chủ yếu vào chăn nuôi gia 

súc như trâu, bò, dê, lợn và cây ăn quả, 

cây công nghiệp và cây lấy gỗ, góp 

phần cải thiện, nâng cao chất lượng 

cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, 

cách làm ăn thoát nghèo, góp phần 

vào công cuộc giảm nghèo bền vững, 

ổn định xã hội tại địa phương.

Nói đến cuộc sống của bà con nơi 

vùng cao nguyên đá này, Nguyễn Văn 

Huyên kể cho chúng tôi nghe về cuộc 

sống đồng bào vùng cao còn nghèo 

khó trăm bề, đôi lúc cơm không đủ ăn, 

áo không có để mặc. Nhắc đến việc 

xem xét cho vay vốn, anh nhớ đến một 

hộ gia đình người Mông tại xã Chiến 

Phố, huyện Hoàng Su Phì. Hộ gia đình 

này xin vay vốn ngân hàng nuôi trâu 

sinh sản nhưng gia đình quá nghèo 

không có tài sản đáng giá trong nhà, 

căn nhà chỉ như một túp lều, lại đông 

con, ít lao động nên Tổ tiết kiệm và vay 

vốn e ngại chưa muốn bình xét cho vay. 

Thế nhưng trong suy nghĩ của người 

cán bộ tín dụng, nếu những người dân 

nghèo như thế này không được tiếp 

cận nguồn vốn tín dụng chính sách 

của Chính phủ thì họ sẽ khó có thể có 

cơ hội thay đổi cuộc sống. Chính vì suy 

nghĩ đó, Nguyễn Văn Huyên đã đề nghị 

Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn 

xem xét bình xét cho vay để họ có thể 

mạnh dạn mua trâu về nuôi. Và điều kỳ 

diệu chỉ sau 2 năm gia đình người dân 

tộc Mông này đã nuôi trâu thành công, 

đẻ ra nghé, sau đó bán sinh lời trả được 

vốn cho ngân hàng. Người nông dân 

nghèo này cũng đã tìm mọi cách gặp 

được Nguyễn Văn Huyên để cảm ơn, kể 

lại câu chuyện xoá nghèo mà anh từng 

tư vấn cho họ.

Ngoài những ngày làm việc theo 

quy định của Nhà nước, Nguyễn Văn 

Huyên còn chủ động tự túc đi học 

lớp nghiệp vụ về ngân hàng cao hơn 

tại Học viện Ngân hàng để góp phần 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ cho bản thân; tham gia nhiệt tình 

tại các lớp tập huấn khuyến nông, 

khuyến ngư của huyện để có những 

kiến thức về sản xuất, chăn nuôi, trồng 

trọt hướng dẫn, hỗ trợ bà con làm kinh 

tế trong quá trình vay vốn ngân hàng, 

giúp bà con nghèo có thu nhập ổn 

định, bền vững.

“Nguyễn Văn Huyên là cán bộ trẻ

chịu khó học hỏi, có trách nhiệm trong 

công việc. Bằng sự tận tâm với nghề, 

Huyên đã góp phần cùng tập thể đơn 

vị trong việc triển khai đưa đồng vốn 

đến với người dân trên địa bàn, giúp 

người dân sử dụng đúng mục đích 

và phát huy hiệu quả nguồn vốn”, 

Giám đốc NHCSXH huyện Quang Bình 

Nguyễn Thị Hằng đánh giá.

Ghi nhận những nỗ lực đóng góp 

trong công tác giảm nghèo của địa 

phương, Nguyễn Văn Huyên đã vinh 

dự được nhận nhiều phần thưởng cao 

quý của NHCSXH, của tỉnh Hà Giang và 

huyện Quang Bình. Với những thành 

tích xuất sắc trong phong trào “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, năm 2014 Nguyễn Văn Huyên 

còn vinh dự được nhận Giấy khen của 

huyện ủy Quang Bình.

Bài và ảnh PHAN HÀ

Tổ trưởng Tổ tín 
dụng Nguyễn Văn 
Huyên đang giao 
dịch với bà con
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Tận tâm với đồng bào nghèo

Mặc dù đã kinh qua nhiều vị trí 

công tác nhưng khi được phân công 

làm Giám đốc NHCSXH huyện Phong 

Điền, anh Phan Phúc vẫn không khỏi 

trăn trở bởi huyện vẫn còn nhiều hộ 

nghèo, hộ cận nghèo đang thiếu vốn, 

thiếu việc làm. Với trọng trách được 

giao, nhiều câu hỏi được anh Phúc đặt 

ra là: Làm thế nào để bà con tiếp cận 

nhanh nguồn vốn ưu đãi? Khi bà con 

vay vốn, làm thế nào để họ sử dụng 

đúng mục đích và hiệu quả? “Nếu mình 

cho vay vốn mà không hướng dẫn bà 

con áp dụng các tiến bộ KHKT thì đồng 

vốn sẽ không phát huy hiệu quả, cái 

nghèo vẫn hoàn nghèo”, anh Phúc nói.

Các xã có đông bà con dân tộc thiểu 

số, hộ nghèo, hộ cận nghèo được anh 

Phúc quan tâm. Đường từ trung tâm 

huyện về các xã vùng sâu, vùng xa 

phải đi hàng chục km nhưng anh vẫn 

không quản ngại đến với bà con. Anh 

chia sẻ: “Bà con mình luôn là những 

người thật thà và biết giữ uy tín. Nhưng 

vì hoàn cảnh, vì cuộc sống quá khó 

khăn, đôi lúc có hộ không có tiền trả 

ngân hàng nên họ tìm cách trốn tránh. 

Do đó, chúng tôi phối hợp với các cấp 

hội, đoàn thể, chính quyền địa phương 

cùng tham gia vận động, tìm phương 

thức giúp người dân thoát nghèo, có 

cuộc sống kinh tế ổn định và từ đó có ý 

thức trả nợ ngân hàng”.

Việc làm này của anh Phúc được 

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - 

Huế nêu gương trong toàn chi nhánh. 

Nhờ sâu sát với dân, có chính sách và 

bước đi đột phá, đến nay tổng dư nợ 

đạt trên 228 tỷ đồng, đồng vốn vay đã 

phát huy hiệu quả, giúp hàng trăm hộ 

thoát nghèo, bà con luôn có ý thức trả 

nợ và trả lãi đúng quy định, đặc biệt nợ 

quá hạn chỉ chiếm 0,07%. Năm 2014 

tăng trưởng tín dụng của đơn vị là 32 

tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với 

đầu năm. Huy động tiền gửi tiết kiệm 

là 13 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao, 

là đơn vị thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu 

kế hoạch. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của 

huyện Phong Điền đến nay chỉ còn dưới 

6%. Trong năm 2014, đơn vị đã góp 

phần giúp 502 hộ thoát nghèo, thực 

hiện tốt công tác giải ngân chương 

trình cho vay trồng rừng thương mại 

WB3 với số tiền 4 tỷ đồng.

Những giải pháp hiệu quả

Ngoài sâu sát với cơ sở, anh Phúc 

đã có nhiều giải pháp, sáng kiến hay để 

giúp đơn vị đạt thành tích cao, được chi 

nhánh và lãnh đạo địa phương đánh 

giá có chất lượng hoạt động tốt nhất 

so với các đơn vị khác. 

Một trong những giải pháp mà anh 

Phúc đưa ra đó là quản lý và nâng cao 

chất lượng hoạt động tín dụng, giảm nợ 

quá hạn, xây dựng Tổ tiết kiệm và vay 

vốn vững mạnh. Giải pháp áp dụng và 

thực hiện đồng bộ mô hình tổ chức của 

NHCSXH vào hoạt động đã được Hội 

đồng khoa học NHCSXH TW công nhận. 

Thành công nhất đối với anh là đơn vị 

đã làm tốt công tác phối hợp với chính 

quyền địa phương tiếp nhận và quản lý 

tốt nguồn vốn do chính quyền chuyển 

sang với số tiền 2 tỷ đồng. Kết quả này 

phù hợp với Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 

22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với tín dụng chính sách xã hội.

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Thừa 

Thiên - Huế Văn Đức Thọ, cho biết: 

“Anh Phúc là cán bộ trẻ, chịu khó học 

hỏi, nghiên cứu các văn bản, chính sách 

và các chế độ để triển khai có hiệu quả 

công việc, có trách nhiệm, dám đương 

đầu với khó khăn, thử thách. Là đơn vị 

có số dư nợ đứng đầu chi nhánh”.

Hơn 12 năm gắn bó với nghề, anh 

Phúc xem NHCSXH huyện Phong Điền 

là ngôi nhà thứ hai của mình. Hơn 2 

năm làm Giám đốc, anh đã có những 

đóng góp tích cực vào công tác giảm 

nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa 

bàn. Nhờ sự tận tụy và hăng say làm 

việc cùng với những sáng kiến, đóng 

góp của mình, anh Phúc nhiều năm 

liền được tặng thưởng Bằng khen và 

danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Anh 

được bầu “Lao động giỏi, lao động 

sáng tạo” giai đoạn 2011 - 2013. Là một 

trong những gương điển hình tiên tiến 

của NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Bài và ảnh QUANG TÁM

Anh Phan Phúc thường xuyên bám sát cơ sở
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C
ảm nhận đầu tiên của tôi khi 

tiếp xúc với chị Nga, đó là một 

người phụ nữ bình dị và gần 

gũi. Câu chuyện bắt đầu từ 

những ngày đầu tiên chị Nga ra trường 

nhận công tác ở NHNo&PTNT tỉnh Đồng 

Tháp vào tháng 12/1981 và càng trở 

nên sôi nổi hơn khi chị Nga kể về quãng 

thời gian làm việc tại NHCSXH tỉnh Thái 

Bình. Đến với NHCSXH ngay từ những 

ngày đầu khi còn là Ngân hàng Phục 

vụ người nghèo nên chị Nga thấu hiểu 

được những nỗi vất vả của cán bộ mình 

khi tiếp nhận bàn giao các chương trình 

cho vay từ KBNN đối với vốn vay từ Quỹ 

Quốc gia về việc làm; từ Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam đối với 

vốn vay HSSV và từ NHNo&PTNT đối với 

vốn vay của hộ nghèo.

Chị Nga tâm sự: Ngày ấy, đội ngũ 

cán bộ của NHCSXH còn thiếu nhiều 

lắm lại còn trẻ nên trình độ chuyên 

môn cũng bị hạn chế. Chính vì thế, khi 

tiếp nhận, chị Nga khi đó là Phó Trưởng 

phòng Kế toán - Ngân quỹ đã phải 

cùng đồng chí Trưởng phòng đi khắp 

8 huyện, thành phố hướng dẫn nghiệp 

vụ Kế toán cho từng Phòng giao dịch. 

Phương tiện đi lại hạn chế, cơ sở vật 

chất thiếu thốn nên việc bàn giao gặp 

rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đối 

tượng phục vụ của NHCSXH lại chủ 

yếu là người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác, khác hẳn với các đối 

tượng khách hàng chị đã từng tiếp xúc 

ở những nơi chị từng công tác.

Khó khăn, vất vả là vậy nhưng chị 

Nga luôn hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ được giao. Chị luôn tâm niệm 

phải có trách nhiệm, tâm huyết với 

công việc được giao, có như vậy cả tập 

thể mới hoàn thành tốt được. Bản thân 

chị Nga luôn nghiêm túc chấp hành 

các nguyên tắc chế độ của Nhà nước và 

của ngành, thường xuyên nghiên cứu 

các văn bản nghiệp vụ để triển khai 

hướng dẫn kịp thời tới các đơn vị trong 

chi nhánh, đồng thời phối hợp với các 

Phòng CMNV tham mưu cho Ban Giám 

đốc triển khai thực hiện bảo đảm đúng 

tiến độ và thời gian quy định.

Năm 2012, thực hiện yêu cầu của 

Tổng Giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi, 

bổ sung phát hành Biên lai thu lãi, huy 

động tiền gửi tiết kiệm của Tổ tiết kiệm 

và vay vốn và thanh toán hoa hồng cho 

tổ, chị Nga đã chỉ đạo các đơn vị thực 

hiện nghiêm túc, thực hiện thu thập 

thông tin hồ sơ khách hàng và thông 

tin hồ sơ khế ước phục vụ cho công 

tác chuẩn hóa dữ liệu. Kết quả, toàn chi 

nhánh đã có 3.827/3.827 Tổ tiết kiệm và 

vay vốn thực hiện việc thu lãi, thu tiết 

kiệm, thanh toán tiền hoa hồng theo 

tháng đúng quy định; hơn 135 nghìn 

khách hàng và hơn 229 nghìn khế ước 

được thu thập thông tin, chuẩn hóa bổ 

sung dữ liệu phục vụ cho việc chuyển 

đổi dữ liệu kế toán giao dịch. Năm 2013, 

chị Nga đã phối hợp với Phòng Tin học 

tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo 

các đơn vị tích cực triển khai chính thức 

hệ thống Intellect và đưa vào giao dịch 

từ tháng 11/2013, bảo đảm kịp thời, 

chính xác, đáp ứng được yêu cầu về chất 

lượng và thời gian quy định... Với những 

nỗ lực đó, năm 2012 và năm 2013, 

chuyên đề Kế toán và Quản lý tài chính 

của NHCSXH tỉnh Thái Bình được Chủ 

tịch HĐQT NHCSXH công nhận chuyên 

đề xuất sắc nhất hệ thống.

Chị Nguyễn Thị Nga (áo đỏ) trao đổi nghiệp vụ với kế toán viên
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Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ 

chuyên môn, chị Nga còn là đoàn viên 

công đoàn tiêu biểu của chi nhánh Với 

trách nhiệm là cán bộ công đoàn, chị 

Nga luôn gương mẫu thực hành tiết 

kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan 

liêu. Chị đã cùng với Ban chấp hành 

công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt 

động thiết thực như: tổ chức ngày hội 

văn hóa, các hoạt động văn nghệ, thể 

dục, thể thao... góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống đoàn viên công đoàn 

NHCSXH tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, trong 

các mối quan hệ công việc, chị luôn 

được đánh giá là một người hòa nhã, 

cương quyết nhưng không cứng nhắc, 

không gay gắt, luôn thông cảm, thăm 

hỏi chia sẻ kịp thời với đồng nghiệp, 

được đồng nghiệp tin yêu, nể phục. 

Trong nhiều năm liền, chị là cá nhân tiêu 

biểu được nhận nhiều hình thức khen 

thưởng của TW Hội LHPN Việt Nam, 

của Tổng Giám đốc NHCSXH, Ban chấp 

hành Công đoàn NHCSXH...

Cho đến giờ, khi nhìn lại những 

gì đã trải qua, đã làm được, dù có

những bước thăng trầm và khó khăn 

tưởng như khó vượt qua nhưng chị

luôn cảm thấy tự hào bởi bản thân 

đã luôn tận tâm, cần mẫn làm việc, 

nỗ lực, cố gắng cống hiến hết mình 

cho xã hội, góp một phần nhỏ bé của 

mình cho sự phát triển bền vững của 

NHCSXH mà không hề màng đến lợi 

ích cá nhân. 

Bài và ảnh MINH HƯƠNG

Tích cực vận động hộ nghèo vay vốn

Năm 2009, chị Nguyễn Thị Minh 

Toàn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ 

tịch Hội Nông dân xã Tân Hương. Tham 

gia công tác hội hơn 6 năm, điều chị 

Toàn quan tâm nhất là giải pháp để 

giúp hội viên nông dân phát triển kinh 

tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu bền 

vững. Không chỉ trực tiếp hỗ trợ hội 

viên vay vốn khi gặp khó khăn, hướng 

dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, 

chị Toàn còn chủ động phối hợp với 

NHCSXH tạo điều kiện thuận lợi để có 

nhiều hội viên được vay vốn, phát triển 

sản xuất. Đến nay, dư nợ thông qua tín 

chấp của Hội Nông dân xã chiếm 50% 

tổng dư nợ vốn ủy thác trong toàn xã 

Tân Hương, đặc biệt không có hộ nào 

nợ quá hạn.

Chị cho biết, một trong những điều 

kiện quan trọng và cuốn hút nhất đối 

với nông dân là được hỗ trợ vay vốn 

ưu đãi. Với cương vị Chủ tịch Hội Nông 

dân xã, chị sẽ tiếp tục hỗ trợ có hiệu 

quả cho nhu cầu thiết thực của nông 

dân trong xã.

Biết làm kinh tế

Những năm trước đây, gia đình chị 

Hoàng Thị Biên lâm vào cảnh khó khăn 

bởi gia đình đông con, không có vốn 

làm ăn, lại chưa hiểu biết về KHKT để 

lựa chọn giống vật nuôi, cây trồng phù 

hợp. Năm 2009, với một ít vốn đã tích 

lũy được từ trước, chị bàn với chồng 

vay 30 triệu đồng từ NHCSXH, mạnh 

dạn đầu tư xây dựng chuồng trại để 

chăn nuôi trâu, dê, lợn và gà, vịt.

Với bản chất cần cù, siêng năng 

vốn có, chị tìm ra hướng đi mới, học 

hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi, áp dụng 

vào sản xuất và chủ động trao đổi kinh 

nghiệm với nhiều nông dân khác. Sản 

lượng nông sản làm ra ngày càng tăng 

lên. Với 4 lao động chính là hai vợ chồng 

và 2 người con trai, hai năm trở lại đây, 

sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình 

chị đạt bình quân trên 200 triệu đồng/

năm. Trong đó, chỉ tính riêng thu nhập 

từ chăn nuôi gà, vịt, dê, lợn và trâu, mỗi 

năm gia đình chị thu nhập trên 100 triệu 

đồng; 100m² ao thả cá mỗi năm cho thu 

nhập trên 15 triệu đồng. Ngoài ra, gia 

đình chị còn có trên 3ha rừng đang cho 

khai thác từ năm 2014. Gia đình chị còn 

trồng thêm ngô, khoai, sắn… phục vụ 

cho chăn nuôi. Với mức thu nhập trên 

chị đã có điều kiện nuôi con ăn học đến 

nơi đến chốn.

Thoát nghèo bằng vốn ưu đãi của 

NHCSXH, năm 2012, chị được tín nhiệm 

bầu làm Chi hội trưởng nông dân thôn 

4. Trong các nhiệm vụ của mình, chị 

Biên cho biết sẽ nỗ lực để hỗ trợ ngày 

càng có nhiều hội viên tiếp cận được 

với các nguồn vốn vay từ NHCSXH - 

nguồn vốn nhỏ nhưng mang nhiều ý 

nghĩa đối với dân nghèo.

Bài và ảnh NGUYỄN SƠN

Mô hình kinh tế của gia đình chị Hoàng Thị Biên mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng
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T
rong những năm gần đây, các 

chính sách đầu tư cho cơ sở hạ 

tầng ở Lai Châu của TW cũng 

như địa phương đã phát huy 

hiệu quả, trong đó nguồn vốn vay ưu 

đãi từ NHCSXH đã cải thiện đáng kể 

diện mạo kinh tế - xã hội ở các xã đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn, đời sống 

của người dân ở các xã nghèo, vùng 

sâu, vùng xa, vùng khó khăn từng 

bước được nâng lên, góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Lai Châu. 

Hàng nghìn hộ đã thoát nghèo, gần 

2.600 công trình NS&VSMTNT được 

xây dựng, trên 3.000 lao động đã được 

tạo việc làm; hàng vạn gia súc, gia cầm 

được nuôi nhờ vốn vay ưu đãi...

Giám đốc NHCSXH tỉnh Lai Châu 

Lê Xuân Hùng, cho biết: “Đến nay dư 

nợ toàn tỉnh đạt trên 1.100 tỷ đồng với 

gần 44 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và các đối tượng chính sách khác được 

vay 11 chương trình tín dụng ưu đãi. 

Công tác cho vay đến Điểm giao dịch 

xã còn nhiều khó khăn bởi địa bàn xã 

cách xa hàng trăm km. Đặc biệt, vào 

mùa mưa, nhiều phiên giao dịch một 

xã mất 2, 3 ngày không còn xa lạ với 

cán bộ ngân hàng, có những buổi giao 

dịch phải đi bằng xe máy hoặc đi bộ 

bởi đường sạt lở hoặc ngập nước... Khó 

khăn là vậy, nhưng cán bộ NHCSXH 

tỉnh Lai Châu vẫn đảm bảo giao dịch 

đúng hẹn, đồng vốn ưu đãi vẫn đến với 

bà con đúng kỳ”.

Xã Thu Lũm, huyện Mường Tè 

cách TP. Lai Châu khoảng 300km, giao 

thông vô cùng khó khăn với những 

khúc cua “tay áo” và mặt đường là đá 
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lởm chởm. Đây là nơi cư trú của đồng 

bào các dân tộc Hà Nhì, Dao và La 

Hủ. Toàn xã có 418 hộ thì tới 133 hộ 

nghèo. Chủ tịch Hội Nông dân Lý Lù 

Cà gắn bó với công việc nhận ủy thác 

vốn vay ưu đãi của NHCSXH cũng hơn 

10 năm nay, ông kể: “Trước kia không 

có vốn ưu đãi nhiều hộ khó khăn lắm, 

bây giờ được vay vốn người dân phát 

triển kinh tế tốt. Lúc đầu được vay 20, 

30 triệu đồng mua trâu, trồng thảo 

quả, bây giờ nhiều nhà đã mua được 

xe công nông, xây được nhà, nhiều 

hộ có tới 8, 9 con trâu. Nhiều hộ thoát 

nghèo rồi”. Ông Lý Lù Cà cho biết, gia 

đình ông Chu Ca Sá, dân tộc Hà Nhì ở 

bản Thu Lũm, trước đây rất khó khăn, 

nhờ vay vốn đầu tư chăn nuôi trâu bò 

nay đã xây được nhà.  Gia đình anh 

Chu Phạ Chừ, Chu Lò Hà cũng vươn 

lên từ nguồn vốn vay này, nay không 

còn nghèo đói nữa.

Những đóng góp từ các chương 

trình cho vay ưu đãi đã tạo nên cú hích 

đáng kể với xây dựng nông thôn mới 

ở Lai Châu. Chủ tịch UBND xã Tà Lèng, 

huyện Tam Đường Lương Việt Hải, cho 

biết: “Là một trong những xã nghèo 

nhất của huyện với 3 dân tộc Kinh, Dao, 

Mông sinh sống.  Hiện dư nợ tín dụng 

chính sách cả xã là hơn 10 tỷ đồng, 

người dân sử dụng hiệu quả, góp phần 

lớn cho việc giảm nghèo ở xã. Tỷ lệ hộ 

nghèo của xã hiện là 29,8%, năm 2015 

xã phấn đấu giảm 7%, nguồn vốn ưu 

đãi sẽ là điều kiện tốt cho thực hiện 

giảm tỷ lệ hộ nghèo - một trong những 

tiêu chí quan trọng trong chương trình 

xây dựng nông thôn mới”.

Vốn chính sách đang hàng ngày 

ghi những dấu ấn quan trọng trong 

đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào 

các dân tộc tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, 

để đồng bào nơi đây thoát được cảnh 

nghèo nhanh, hàng hóa sản xuất ra 

không chỉ còn mang tính tự cung, tự 

cấp, mà có thể trở thành hàng hóa lớn, 

phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu 

tư, cần sự vào cuộc đồng bộ của các 

cấp, các ngành nhằm đầu tư cho hạ 

tầng, đưa thêm nguồn tín dụng ưu đãi, 

tuyên truyền, tập huấn phương thức 

canh tác cho đồng bào nơi đây, góp 

phần nâng cao nhận thức, thực hiện 

thành công công cuộc giảm nghèo 

bền vững.

TIẾN MINH - VĂN GIANG chia sẻ

cùng bạn đọc một số hình ảnh vừa 

được thực hiện tại cơ sở. Mời quý vị và 

các bạn đón xem!

Một Tổ tiết kiệm và vay vốn ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) họp bình xét cho vay vốn ưu đãi 
dân chủ, công khai
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Được tin Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh lãi suất cho 
vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số chương trình tín dụng, đồng 
bào dân tộc vùng cao xã Tà Lèng, huyện Tam Đường phấn khởi đến 
ngay Điểm giao dịch của NHCSXH tại xã để nắm bắt thông tin và tìm 
hiểu các chính sách tín dụng khác

NHCSXH tỉnh Lai Châu thường xuyên mở những lớp tập huấn nghiệp 
vụ cho các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn

NHCSXH tỉnh Lai Châu giải ngân nguồn vốn ưu đãi cho khách hàng 
tại Điểm giao dịch xã

Vốn vay ưu đãi đã giúp gia đình anh Giàng A Sinh, 

dân tộc Mông ở bản Thèn Pả, xã Tà Lèng, huyện 

Tam Đường đầu tư chăn nuôi dê và cải tạo lại ao 

cá, cho thu nhập cao
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Gia đình anh Trần Văn Nhung, dân tộc
Giáy ở bản Căng Đắng, xã San Thàng, TP.
Lai Châu vay vốn ưu đãi đầu tư chuồng
trại nuôi lợn, máy xay xát cho hiệu quả
kinh tế cao

Bà con dân tộc Hà Nhì ở bản Thu Lũm cũng được vay vốn 
ưu đãi để trồng cây sả trên những sườn đồi
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Nhiều mô hình làm ăn có lãi nhờ đồng vốn chính sách Các gia đình đã có nước sạch để dùng nhờ vốn vay ưu đãi

Cán bộ NHCSXH và các hội, đoàn thể, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn luôn
gần gũi, chia sẻ cùng bà con

Mô hình chăn nuôi bò hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi

Vay được vốn ưu đãi, gia đình ông Hồ Văn Đường, dân tộc Giáy 
ở bản San Thàng 1, xã San Thàng đầu tư nuôi ngựa sinh sản
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S
inh ra và lớn lên tại vùng ven đô 

Phú Xuyên (Hà Nội), nhưng cơ 

duyên đã đưa người cán bộ trẻ

Dương Văn Chữ tới với vùng cao 

nguyên đá Hà Giang. Sau khi tốt nghiệp 

nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà 

Nội, anh làm việc tại một công ty phần 

mềm máy tính; đến năm 2008, anh thi 

vào và được vào làm việc tại Phòng Kỹ 

thuật phần mềm và Quản trị ứng dụng 

thuộc Trung tâm CNTT NHCSXH. Năm 

2013, anh được luân chuyển công tác 

lên Hà Giang mảnh đất địa đầu Tổ 

quốc, giữ cương vị Phó Trưởng Phòng 

Tin học NHCSXH tỉnh.

Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ khi 

thay đổi hoàn cảnh sống và làm việc, 

nhưng được sự hỗ trợ của các đồng 

nghiệp, cộng với lòng nhiệt huyết 

tuổi trẻ, sự năng động học hỏi, anh 

Chữ nhanh chóng nắm bắt công việc 

và tạo được uy tín với lãnh đạo và anh 

em đồng nghiệp.

Không quản ngại khó khăn, anh 

Dương Văn Chữ luôn hoàn thành tốt 

mọi nhiệm vụ được giao, có trách 

nhiệm cao trong công việc, anh đã 

cùng các cán bộ trong chi nhánh nỗ 

lực ngày đêm thực hiện chuyển đổi 

thành công dữ liệu từ hệ thống giao 

dịch cũ của NHCSXH tỉnh Hà Giang 

sang hệ thống mới Corebanking, 

giúp cho công tác giao dịch tại xã 

được thuận tiện, đơn giản và chính 

xác hơn. Năm 2014, anh Chữ cùng 

với các đồng nghiệp của mình đã xây 

dựng, phát triển, bảo trì phần mềm 

“Hỗ trợ công tác báo cáo phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành, khai thác 

tại chi nhánh”. Phần mềm này được 

Hội đồng Khoa học NHCSXH  TW công 

nhận sáng kiến cải tiến và được áp 

dụng trong toàn chi nhánh. Ngoài ra, 

anh còn chủ động hỗ trợ các Phòng 

CMNV tại chi nhánh tỉnh và các đơn vị 

ở huyện trong công tác vận hành hệ 

thống giao dịch hàng ngày.

Ngoài nhiệm vụ chính, anh còn 

tham gia hỗ trợ và theo dõi công tác 

tín dụng tại các huyện, cùng anh em 

cán bộ huyện đi tới các bản làng tại 

các huyện 30a như: Yên Minh, Quản Bạ, 

Bắc Quang... giúp đồng bào vay vốn và 

sử dụng vốn hiệu quả. Khi được hỏi vì 

sao một cán bộ tin học lại có thể đi làm 

công tác tín dụng, giữ nguyên nụ cười 

trên môi, anh Chữ nhẹ giọng nói: “Bất 

cứ cán bộ NHCSXH nào cũng đều có 

thể làm công tác tín dụng, cá nhân tôi 

cũng là học hỏi từ anh em đồng nghiệp. 

Anh Dương Văn Chữ (áo kẻ) 
đang trao đổi cùng đồng nghiệp 
về nghiệp vụ kỹ thuật
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T
ừ những thuận lợi của một 

tập thể có nguồn nhân lực 

trẻ, khỏe, nhiệt tình, toàn thể 

cán bộ, viên chức và người lao 

động đã đoàn kết, quyết tâm phấn đấu 

hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, với vai trò của mình chị 

Thủy, không ngại khó khăn trong công 

tác, chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện 

hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch 

cũng như nhiệm vụ được cấp trên giao. 

Bên cạnh đó vẫn không ít khó khăn do 

áp lực công việc nhiều, vừa tham gia 

thực hiện công tác xây dựng Đảng với 

vai trò là Bí thư Chi bộ vừa là Giám đốc 

NHCSXH huyện, quản lý đơn vị về mặt

chuyên môn, nên đôi lúc một số nội

dung công tác đạt hiệu quả chưa cao 

như mong muốn, chưa sắp xếp được

nhiều thời gian hơn để đi cơ sở.

Trước những áp lực đó, chị luôn đặt 

ra cho mình tác phong làm việc và đề 

ra các phương pháp chỉ đạo, điều hành 

làm sao để mọi mặt hoạt động của đơn 

vị đạt hiệu quả, chủ động phân công 

cán bộ trong tổ hỗ trợ lẫn nhau hoặc

giữa các tổ nghiệp vụ với nhau trong 

những lúc công việc chuyên môn 

phát sinh nhiều... đảm bảo công việc

cơ quan được xử lý kịp thời, không bị

ứ đọng. Hàng tháng giao việc cụ thể 

cho từng cán bộ với nội dung rõ ràng, 

chi tiết, phù hợp với năng lực của từng 

cán bộ, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở, 

kiểm tra tiến độ thực hiện công việc đã 

giao. Qua đó, có thể điều chỉnh một số 

công việc cho phù hợp hơn với điều 

kiện của mỗi cán bộ cũng như tạo cho 

các cán bộ tính chủ động hơn trong 

công việc, qua đó đưa ra một số kinh 

nghiệm để cùng nhau rèn luyện, phấn

đấu. Hàng tuần, tổ chức họp các tổ

nghiệp vụ để nghe báo cáo tình hình

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của

từng tổ trong tuần qua đồng thời bổ

sung, hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện

của từng tổ trong tuần tiếp theo.

Bên cạnh việc tạo mối quan hệ tốt 

với chính quyền địa phương để nắm 

bắt được tình hình đời sống của bà con, 
Giám đốc Võ Thanh Thủy (phải) đang trao đổi nghiệp vụ cùng cán bộ tín dụng 

Thật ra việc khó khăn nhất trong quá 

trình tham gia hỗ trợ công tác tín dụng 

tại các huyện là đi thôn, bản giao tiếp 

với người dân mà tôi không biết rõ 

tiếng nên cần sự giúp đỡ của cán bộ 

địa phương. Được mang kiến thức của 

mình tới những vùng khó khăn của Hà 

Giang thì không những là tôi thực hiện 

trách nhiệm, nhiệm vụ được giao mà 

còn là sự chia sẻ, đồng cảm với bà con 

nhân dân nơi đây ”.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà Giang 

Đinh Thị Hồng, cho biết: “Dương 

Văn Chữ là một cán bộ trẻ, rất tâm 

huyết với công việc, chịu khó học hỏi 

và giúp đỡ đồng nghiệp. Anh đã có 

nhiều đóng góp cho công tác chuyên 

môn, triển khai ứng dụng tốt nhiều 

phần mềm. Những đề tài cải tiến do 

anh trực tiếp hay cùng đồng nghiệp 

thực hiện rất thiết thưc, đều được 

ứng dụng hiệu quả tại đơn vị. Dương 

Văn Chữ là điển hình về người cán bộ 

NHCSXH luôn hết mình trong công 

việc cũng như trong các hoạt động 

tập thể”.

Bài và ảnh VŨ YẾN
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tạo thuận lợi hơn trong công tác phục 

vụ hoạt động của đơn vị. Chị Thủy đặc 

biệt quan tâm củng cố Tổ tiết kiệm và 

vay vốn, sáp nhập những tổ nhỏ lẻ,

hoạt động kém hiệu quả, đến nay các 

Tổ tiết kiệm và vay vốn đều đạt yêu cầu, 

không còn những tổ trên 60 và dưới 10 

thành viên. Thường xuyên lên kế hoạch

kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ, sổ theo 

dõi của các cấp hội cũng như Tổ tiết 

kiệm và vay vốn theo kế hoạch đề ra, 

qua đó chấn chỉnh, bổ sung những 

mẫu biểu chưa đầy đủ đảm bảo công 

tác ủy thác qua hội, đoàn thể ngày 

càng hiệu quả hơn. Hàng quý cùng cấp

hội tổ chức chấm điểm đánh giá chất

lượng tổ, số tổ đạt loại tốt, khá quý sau 

luôn cao hơn quý trước, đến cuối năm 

2014 không có tổ xếp loại trung bình

và yếu kém.

Một kinh nghiệm tâm đắc được chị 

Thủy chia sẻ nữa, là trong giao dịch với 

khách hàng, chị luôn hướng cho cán 

bộ trong đơn vị giữ thái độ hòa nhã, ân 

cần, mỗi cán bộ làm việc với tinh thần 

trách nhiệm cao, giải quyết công việc 

nhanh gọn, không gây phiền hà hoặc 

để khách hàng chờ lâu. Các tổ nghiệp 

vụ phối hợp tốt từ khâu duyệt hồ sơ, 

trình ký, chuẩn bị giải ngân và giải 

ngân theo đúng kế hoạch đã được sắp 

xếp, đảm bảo hoạt động của đơn vị 

linh hoạt và có hiệu quả.

Bài và ảnh TRẦN PHƯỚC

Qua 5 năm (từ 2010 - 2015) dư nợ tín dụng tăng hơn 80 tỷ đồng, tỷ

lệ tăng trưởng 101%, kế hoạch tài chính bình quân hàng năm đạt

118%. Thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu trong đề án củng cố và

nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Bình

Minh, cụ thể đến cuối năm 2014: tỷ lệ nợ quá hạn 0,35% (giảm

0,26% so với năm 2010); chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn loại tốt

đạt 66%, loại khá 34%, không có tổ trung bình và yếu kém; 100% Tổ

tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm.

Say mê với nghề

Quê ở Thái Nguyên, theo chồng 

về Hà Tĩnh, chị Quyên mang cả sự nhẹ 

nhàng, tinh tế của con gái đất Bắc về 

tưới tắm những vùng quê chân chất, 

mộc mạc miền Trung. Có lẽ đây chính 

là điểm lợi thế đặc biệt giúp chị thành 

công khi được điều chuyển từ cán bộ kế 

toán sang làm cán bộ tín dụng. Gần 5 

năm bám sát các địa bàn thực hiện các 

chương trình tín dụng ưu đãi, càng làm 

chị Quyên say mê với nghề và trưởng 

thành nhanh với nhiệm vụ của cán bộ 

tín dụng. “Năm 2010 tôi bắt đầu nhận 

nhiệm vụ tín dụng, phụ trách các xã 

Cẩm Yên, Cẩm Thăng, Cẩm Vịnh, Cẩm 

Bình, Cẩm Mỹ. Thời điểm đó, nhiều xã 

nợ quá hạn còn cao, ý thức người dân 

trong việc chấp hành nghĩa vụ trả nợ rất 

kém, trong khi cấp ủy, chính quyền địa 

phương chưa thực sự vào cuộc. Tôi bắt 

đầu hành trình thử thách bằng việc tập 

trung nghiên cứu, học tập nghiệp vụ 

về công tác tín dụng, cập nhật những 

văn bản hướng dẫn của NHCSXH về 

các chương trình tín dụng ưu đãi. Cùng 

với đó, cố gắng tranh thủ tình cảm, sự 

quan tâm của các tổ chức hội nhận ủy 

thác và cấp ủy, chính quyền cơ sở để 

xây dựng mối quan hệ phối hợp bền 

chặt”.

Để thu hút được sự chung tay góp 

sức của cả hệ thống chính trị đối với 

việc thực hiện các chương trình tín 

Cán bộ tín dụng Nguyễn Thị Quyên thường xuyên đi cơ sở
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dụng ưu đãi, theo chị Quyên, điều quan 

trọng là làm cho mọi người nhận thức 

sâu sắc về tác động của chính sách 

nhân văn này đối với nhiệm vụ giảm 

nghèo ở địa phương. Chị cùng với các 

tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và 

Tổ tiết kiệm và vay vốn vận dụng nhiều 

hình thức tuyên truyền để đưa thông 

tin về các chương trình cho vay tận mỗi 

thành viên; thực hiện nhanh, chính xác 

quy trình bình xét, xác nhận đối tượng 

và hỗ trợ người vay hoàn thành các thủ 

tục để sớm giải ngân nguồn vốn. Trong 

suốt quá trình đồng hành với hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách, chị Quyên 

thường xuyên phân tích với họ giá trị 

của nguồn vốn ưu đãi và trách nhiệm 

của người vay đối với việc bảo đảm an 

toàn và phát huy hiệu quả đồng vốn. 

Nỗ lực của chị Quyên đã góp phần giúp 

các địa phương tranh thủ tối đa nguồn 

vốn được phân bổ, thực hiện quay 

vòng nhanh nguồn vốn, mang lại cơ 

hội cho nhiều người vay, từ đó thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, cho biết: 

“Khi chị Quyên về với xã nghèo chúng 

tôi, Cẩm Hà còn tồn tại số nợ quá hạn 

lớn trong khi dư nợ vay lại thấp. Cắm 

chốt thường xuyên ở địa bàn, sôi nổi, 

lăn lộn với công việc, chị đã thắp ngọn 

lửa nhiệt tình cho hoạt động của các tổ 

chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và các 

Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, Cẩm 

Hà đã không còn nợ quá hạn và đa số 

hộ vay vốn đều phát huy hiệu quả”.

Chữ Tâm đặt lên trên hết

Thường xuyên phụ trách, quản lý 

nguồn vốn ở 5 xã với dư nợ hàng chục 

tỷ đồng và hàng nghìn hộ vay vốn, 

chị Quyên cho rằng, mặc dù quy trình 

xét cho vay và quản lý vốn đã được 

xây dựng rất chặt chẽ, nhưng khi vận 

dụng vào thực tiễn của những hộ vay 

đặc biệt khó khăn thì lại đòi hỏi cần có 

sự linh động. Bởi vậy, khi thực hiện cho 

vay hay khi tìm biện pháp xử lý nợ đến 

hạn, quá hạn, chị Quyên đều tích cực 

phối hợp với chính quyền địa phương, 

các tổ chức hôi, đoàn thể nhận ủy 

thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn tìm mọi 

biện pháp xử lý một cách khéo léo và 

hợp lý với quan điểm: Chữ Tâm phải 

đặt lên trên hết.

Hành trình nhiều say mê và tâm 

huyết của chị đã ghi lại nhiều câu 

chuyện thấm đẫm tình người. Đó là 

câu chuyện về hộ bà Trương Thị Lý ở 

xã Cẩm Hà mang nợ quá hạn tồn đọng 

từ Ngân hàng Phục vụ người nghèo 

trước đây. Khi bắt tay gỡ món nợ khó 

đòi này, chị Quyên đã phải tính đến 

việc tìm một lối đi cho gia đình nông 

dân nghèo lại có một đứa con mang 

bệnh kinh niên này. Tiếp cận gia đình 

trước hết bằng sự động viên, thăm 

hỏi và sau khi tạo được sự tin tưởng 

chị mới bắt đầu tuyên truyền gia đình 

phải có trách nhiệm với món nợ cũ để 

tìm cơ hội vay vốn thoát nghèo mới. 

Nghe theo lời khuyên có tình, có lý 

của chị, gia đình ông đã trả hết món 

nợ quá hạn và được bình xét cho vay 

vốn phát triển chăn nuôi. Mấy năm 

trong vai khách hàng mới, chưa bao 

giờ bà Lý chậm trả tiền lãi, nợ gốc 

ngân hàng. Đó còn là gia cảnh của 

một hộ vay quá hạn - ông Phan Văn 

Sơn ở xã Cẩm Thăng, tính nóng như 

lửa lại thường xuyên rượu chè khiến 

cho cán bộ xã cũng như Tổ tiết kiệm 

và vay vốn phải chịu thua. Chị Quyên 

đã phải chọn cách thường xuyên thăm 

hỏi, động viên, cùng chia sẻ cùng gia 

đình, sau những cuộc tâm tình, chia 

sẻ với gia đình, ông đã cố gắng tích 

cóp trả hết nợ cho ngân hàng. Ngoài 

ra, nhiều lần nữ cán bộ tín dụng giàu 

lòng thương người này đã bỏ tiền túi 

mua sách vở, áo quần cho mấy đứa trẻ

và chị đang đề xuất đơn vị phát động 

cán bộ chung tay đóng góp để mua 

con bò giống, mở đường làm ăn cho 

gia đình.

 “Cách làm khéo léo nhưng không 

kém phần quyết liệt của chị Quyên 

đã góp phần rất lớn cho việc xử lý các 

món nợ quá hạn của NHCSXH trên địa 

bàn. Điều quan trọng là nhân cách, tấm 

lòng của cán bộ tín dụng ngân hàng 

như chị đã tạo niềm tin trong lòng dân 

nghèo, đồng thời qua đó kéo theo sự 

vào cuộc của những người có trách 

nhiệm đối với nguồn vốn ưu đãi, từ đó 

nâng cao chất lượng tín dụng một cách 

bền vững”, lãnh đạo NHCSXH huyện 

Cẩm Xuyên khẳng định.

Bài và ảnh MAI THUỶ

G
ần 8 năm tham gia công tác Đoàn tại địa phương, 

anh Luận đã từng bước đưa Đoàn Thanh niên xã 

Dân Chủ trở thành một trong những cơ sở Đoàn 

vững mạnh. Là Bí thư, anh luôn cố gắng hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, gương mẫu, đi đầu, có 

trách nhiệm cao trong công việc, chính vì vậy mà anh luôn 

được sự tín nhiệm, đồng thuận của các ban, ngành, hội, 

đoàn thể xã và được đông đảo đoàn viên thanh niên ủng 

hộ. Hiện Đoàn xã do anh phụ trách có 28 chi đoàn, mỗi chi 

đoàn có từ 15 ĐVTN.

giúp thanh niên làm giàu
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Trong phong trào “Thanh niên lập 

thân, lập nghiệp”, anh không chỉ tuyên 

truyền, vận động nâng cao ý thức tự 

lập cho các đoàn viên thanh niên, mà 

còn tập trung triển khai các mô hình 

tập huấn chuyển giao KHKT giúp các 

đoàn viên có điều kiện phát triển sản 

xuất, tăng thu nhập kinh tế gia đình 

với các mô hình chăn nuôi lợn, bò... Để

ĐVTN có nguồn vốn phát triển kinh tế,

anh đã vận động, hướng dẫn đoàn viên 

tham gia vào các Tổ tiết kiệm và vay 

vốn do Đoàn xã quản lý để được tiếp 

cận với nguồn vốn ưu đãi.

Với vai trò là Bí thư Đoàn xã do anh 

chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ trưởng Tổ 

tiết kiệm và vay vốn phải đi thực tế 

kiểm tra rồi mới làm hồ sơ vay vốn, 

đảm bảo ngân hàng giải ngân đúng 

số vốn mà hộ vay cần để nguồn vốn 

vay vừa hiệu quả, vừa hoàn trả được 

gốc và lãi đúng kỳ hạn, tránh sử dụng 

vốn vay sai mục đích. Đối với những 

hộ gặp khó khăn về tài chính, không 

thể trả nợ gốc đúng thời hạn, anh 

cùng Trưởng xóm đến gia đình tuyên 

truyền cho họ hiểu và huy động mọi 

nguồn lực để trả tiền gốc và lãi cho 

ngân hàng. Trường hợp chưa có tiền 

trả ngân hàng anh trích phí ủy thác 

của NHCSXH  trả cho tổ chức Đoàn để 

cho họ vay và hỗ trợ con giống để họ 

nuôi lấy tiền trả nợ, sau đó hướng dẫn 

họ vay tiền ngân hàng để đầu tư phát 

trển kinh tế.

Năm 2003, gia đình anh Ngô Văn 

Sình, dân tộc Mông ở xóm Khuổi Bốc, 

vay 7 triệu đồng để làm nhà, đến kỳ 

tiền lãi và gốc hơn 11 triệu đồng mà 

không có tiền trả, anh Luận đến nhà 

vận động gia đình anh Sình đi làm 

thuê, đồng thời anh trích tiền phí ủy 

thác từ ngân hàng cho anh Sình vay 

4,5 triệu đồng không tính lãi, hỗ trợ 2 

con lợn giống để nuôi. Năm 2013, gia 

đình anh Sình đã trả được cả gốc và 

lãi cho ngân hàng. Anh Sình xúc động 

nói: “Gia đình mình không có vốn để 

sản xuất, không có tiền trả ngân hàng. 

Từ khi Đoàn Thanh niên xã giúp đỡ 

bằng cách cho vay vốn, con giống để 

đầu tư chăn nuôi, đến nay gia đình tôi 

đã trả được nợ cho ngân hàng, sau khi 

trả nợ tôi được hướng dẫn làm giấy tờ, 

thủ tục vay 15 triệu đồng vốn chính 

sách để mua bò về nuôi. Nhờ vậy kinh 

tế gia đình mình đã dần ổn định”.

Với những cách làm hiệu quả, 5 Tổ 

tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh 

niên xã Dân Chủ quản lý luôn thực 

hiện tốt việc trả lãi, tiền gốc. Đến 

nay, tổng dự nợ do Đoàn Thanh niên 

xã quản lý đạt hơn 4 tỷ đồng. Ngoài 

ra, anh Luận vận động 100% tổ viên 

các Tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia 

gửi tiết kiệm với số dư tiền gửi đến 

nay đạt gần 50 triệu đồng. Nhờ đó 

mà nhiều ĐVTN có nhu cầu đều được 

vay vốn và sử dụng đồng vốn có hiệu 

quả, vươn lên thoát nghèo, có cuộc 

sống ổn định.

Điển hình như hộ anh Dương Văn 

Sự, dân tộc Mông, xóm Lũng Lìu, là hộ 

dân tộc nghèo vùng đặc biệt khó khăn, 

không có tiền mua bò, đến mùa vụ phải 

đi mượn bò về cày kéo. Năm 2013, anh 

được Đoàn Thanh niên xã hướng dẫn 

làm thủ tục vay 30 triệu đồng vốn ưu 

đãi của NHCSXH để đầu tư chăn nuôi 

bò. Đến nay, mỗi năm gia đình anh thu 

nhập bình quân hơn 20 triệu đồng.

Ngoài ra mỗi tháng anh tham gia gửi 

300 nghìn đồng tiền tiết kiệm. Khoản 

còn dư ra cũng giúp anh giảm được 

gánh nặng khi hoàn lại số tiền gốc cho 

ngân hàng.

Khi được hỏi làm thế nào để thu 

hút đông đảo ĐVTN tham gia vào 

phong trào Đoàn và mạnh dạn vay 

vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, anh 

Luận bộc bạch: “Đối mặt với thực tế 

khó khăn trong tập hợp ĐVTN nông 

thôn hiện nay, để các công trình, phần 

việc thanh niên phát huy hiệu quả, 

trước hết phải tích cực tham gia với 

đoàn viên thanh niên trong từng việc 

làm cụ thể, không ngại khó khăn, vất 

vả, đổi mới phương thức sinh hoạt 

tổ chức nhiều hoạt động phong trào, 

khai thác nguồn vốn vay từ NHCSXH 

để giúp thanh niên có vốn phát triển 

kinh tế vươn lên thoát nghèo. 

Giám đốc NHCSXH huyện Hòa An 

Nguyễn Thị Hương Điệp, cho biết: 

Trước đây, 5 Tổ tiết kiệm và vay vốn 

tại các xóm Lũng Lìu, Khuổi Bốc, Phắc 

Cắt, Nà Phia và Lũng Lạ có tỷ lệ nợ quá 

hạn cao. Từ năm, 2008, giao cho Đoàn 

Thanh niên xã Dân Chủ phụ trách, đến 

nay 5 tổ trên đều thực hiện tốt công 

tác quản lý vốn chính sách, duy trì 

họp nề nếp, tiến hành bình xét dân 

chủ công khai cho các đối tượng vay 

vốn ưu đãi của Nhà nước, tích cực thu 

lãi, hoàn thành mọi chỉ tiêu mà ngân 

hàng giao. 

Với lòng nhiệt huyết trong công 

việc, anh Nông Văn Luận đã vinh dự 

nhận được nhiều danh hiệu cao quý 

của huyện và xã, được các ĐVTN trên 

địa bàn xã quý mến, tin tưởng.

Bài và ảnh KIM THOA

Bí thư Đoàn xã Nông Văn Luận (bên phải) đang hướng dẫn hộ dân làm thủ tục vay vốn ưu đãi
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Chị Lại Thị Tuyết đang trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ chương trình đào tạo 

cho cán bộ NHCSXH
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S
au này có cơ hội tiếp xúc 

nhiều, thắc mắc với chị về sự 

thay đổi ấy, tôi nhận được 

câu trả lời rất đơn giản từ chị: 

“Ngày ấy tôi mới chuyển từ huyện về 

tỉnh. Đang làm tín dụng thương mại 

chuyển sang làm tín dụng chính sách, 

tôi không quen nên phải tập trung 

học hỏi cho cẩn thận tránh nhầm lẫn 

sai sót. Sau này khi quen việc rồi, mỗi 

lần nhà báo sang thấy mọi người thân 

thiết chuyện trò vui vẻ tôi cũng muốn 

góp chuyện chứ, nhưng ngặt nỗi 

phòng thì ít người, công việc lại nhiều 

nên tôi không dứt ra được thôi”. Đơn 

giản thế nhưng nó cũng giúp tôi hiểu 

chị nhiều hơn. Đúng là với chị công 

việc luôn được ưu tiên hàng đầu. 

Không đơn giản chỉ là sự tận tụy với 

một tinh thần trách nhiệm cao, trong 

công việc chị còn là một người linh hoạt, 

nhạy bén rất chuyên nghiệp. Lúc mới 

được thành lập, để củng cố hoạt động 

của Phòng giao dịch các huyện, cán bộ 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ NHCSXH 

tỉnh phải thường xuyên đi kiểm tra việc 

triển khai thực hiện các chương trình 

cũng như đảm bảo quy trình vay vốn ở 

cấp huyện. Nhiều lần được tham gia đi 

kiểm tra cùng các anh chị, chứng kiến 

cảnh Phó Trưởng phòng Lại Thị Tuyết 

cương quyết nhưng cũng đầy khéo 

léo chỉ ra những lỗi nghiệp vụ cơ bản 

mà cơ sở luôn có đủ mọi lý do để bao 

biện đã khiến tôi không khỏi nể phục. 

Có lẽ chính sự dứt khoát không chịu 

thỏa hiệp của chị với những khuyết 

điểm vốn bị cho là vì thiếu người, hay 

trình độ cán bộ tổ chức hội, đoàn thể 

nhận ủy thác còn hạn chế... đã phần 

nào giúp chấn chỉnh hoạt động của các 

Phòng giao dịch thời điểm mới thành 

lập còn nhiều khó khăn.

Đáng nói là dù rất cương quyết 

nhưng chị lại không phải là người áp 

đặt. Sau mỗi lần chỉ ra những tồn tại 

của cơ sở, chị lại cùng họ bàn phương 

án giải quyết phù hợp với tình hình 

của từng đơn vị. Phải chăng vì thế nên 

dù là người chuyên “vạch lá tìm sâu” 

trong những đợt kiểm tra nhưng chị 

lại được cán bộ Phòng giao dịch các 

huyện rất yêu quý.

Một điểm mạnh của chị là luôn có 

sự thích ứng rất nhanh với yêu cầu của 

từng môi trường làm việc. Vừa chứng 

kiến chị nguyên tắc đến cứng nhắc khi 

yêu cầu Phòng giao dịch phải khắc 

phục ngay sai sót chuyên môn, nhưng 

khi xuống kiểm tra hộ vay vốn lại thấy 

chị gần gũi đến khó tin. Luôn tự hào 

là người sinh ra từ làng quê, nên mỗi 

khi xuống thăm mỗi hộ nông dân chị 

có thể thoải mái trao đổi với họ từ tình 

hình thời tiết, mùa vụ, sâu bệnh đến 

cách xới cỏ vườn sao cho đất tơi xốp, 

rồi chăm sóc đàn lợn con mới sinh... 

Chính nhờ sự cởi mở gần gũi ấy đã 

giúp chị đến gần hơn với các khách 

hàng của mình - những người mà chị 

luôn cho rằng đối tượng chính sách là 

những người chịu nhiều thiệt thòi và 

rất dễ bị tổn thương. Vì thế, khi tiếp 

xúc phải rất thận trọng, tránh để xảy ra 

những sai sót đáng tiếc. Xuất phát từ 

sự cảm thông chân thành nên những 

địa bàn chị được giao phụ trách luôn 

đạt hiệu quả hoạt động rất cao. Ngay 

như xã Thụy Vân và Trưng Vương là 

hai địa bàn rất khó khăn khi nhận bàn 

giao từ NHNo&PTNT bởi tỷ lệ nợ quá 

hạn cao, nhưng với sự năng nổ nhiệt 

tình của cán bộ tín dụng phụ trách địa 

bàn chị đã giúp giải quyết dần số nợ 

tồn đọng đó đưa chất lượng tín dụng 

của cả hai xã tăng lên.

Luôn tận tụy, trách nhiệm trong 

công việc nên dù ở vị trí nào chị Tuyết 

cũng đảm bảo hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ được giao. Đang là Phó 

Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, 

tháng 10/2010 chị Tuyết được bổ 

nhiệm Phó Giám đốc cơ sở đào tạo 

NHCSXH trực thuộc Trung tâm Đào 

tạo NHCSXH, chức danh Giám đốc cơ 

sở là do đồng chí Giám đốc NHCSXH 

tỉnh Phú Thọ kiêm nhiệm. Là cấp phó 

nhưng chịu trách nhiệm điều hành 

trực tiếp mọi hoạt đông của cơ sở, có 

thể nói chị Tuyết đã phát huy khá tốt 

khả năng bao quát nhạy bén giúp cơ 

sở thực hiện tốt nhiệm vụ: Tiếp nhận 

kế hoạch và triển khai các khóa đào 

tạo thuộc Trung tâm Đào tạo do Tổng 

Giám đốc giao.

Sau 5 năm thành lập, cơ sở đào 

tạo tại Phú Thọ là một trong những cơ 

sở đứng đầu trong hệ thống đào tạo 

của NHCSXH, không chỉ vì có cơ ngơi 

khang trang mà còn bởi sự “chuyên 

nghiệp” của người điều hành. Học viên 

tham gia các khóa đào tạo tại cơ sở Phú 

Thọ dù ngắn hay dài ngày đều có ấn 

tượng về chị bởi sự nhiệt tình, sâu sát 

của chị. Có những khóa học viên lên 

đến hàng trăm người, nhưng không chỉ 

mọi điều kiện sinh hoạt về ăn ở được 

đảm bảo, chị Tuyết còn quan tâm đáp 

ứng đủ các điều kiện học tập, máy tính, 

đường truyền Internet... phục vụ học 

viên. Chính sự chu đáo của chị khiến 

những học viên dù khó tính nhất cũng 

phải hài lòng. Luôn được sự đánh giá 

cao của mọi học viên, nên cơ sở đào 

tạo Phú Thọ thường được lựa chọn 

triển khai các kế hoạch lớn hoặc những 

chương trình đào tạo cán bộ cao cấp 

của NHCSXH.

Biết chị gần 20 năm, tưởng như đã 

có thể hiểu hết về chị để rồi mỗi lần 

tiếp xúc chị lại cho tôi thấy một khía 

cạnh mới của mình. Nhưng có một điều 

chắc chắn không thay đổi ở chị đó là sự 

nhiệt huyết với công việc. Hơn cả niềm 

đam mê, bởi đam mê còn có khi “vơi” 

khi “đầy”, sự nhiệt huyết ấy giúp chị 

luôn thổi bùng nguồn năng lượng rồi 

rào để chị có thể gắn bó, hết lòng với 

sự nghiệp tín dụng chính sách mà chị 

đang đeo đuổi. 

Bài và ảnh KIM THƯ



Thaám nhuaàn tö töôûng Hoà Chí Minh, 
NHCSXH soâi noåi thi ñua yeâu nöôùc

Hoäi CCB Vieät Nam tieáp tuïc naâng 
cao chaát löôïng uûy thaùc

Quen töøng con doác, noùc nhaø

Ngöôøi caùn boä taâm huyeát vôùi 
coâng taùc tín duïng chính saùch

Chuû tòch Hoäi Noâng daân 10 naêm 
gaén boù vôùi tín duïng chính saùch 

“Laøm ñöôïc nhieàu ñieàu cho baø 
con, toâi caûm thaáy raát haïnh phuùc”

Phaùt huy ñoàng voán, giaûm ngheøo 
beàn vöõng

Nöõ Giaùm ñoác taän taâm baùm baûn, 
baùm daân

Ñoåi ñôøi nhôø voán chính saùch

Nöõ Giaùm ñoác “hai gioûi”

Mang nhieät huyeát söùc treû ñeán vôùi 
ngöôøi ngheøo

“Taän taâm vôùi daân, traùch nhieäm 
vôùi coâng vieäc”

“Nôi naøo khoù, coù tín duïng 
Quyeân”!

Hôn caû nieàm ñam meâ

Y

T
V
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C
ách đây 67 năm, để động viên 

mọi lực lượng tham gia đường 

lối “Kháng chiến, kiến quốc” 

của Đảng nhằm đánh bại thực 

dân Pháp xâm lược, ngày 11/6/1948, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi 

thi đua ái quốc trước quốc dân, đồng 

bào. Người đã chỉ rõ mục đích của thi 

đua ái quốc là “diệt giặc đói, diệt giặc 

dốt và diệt giặc ngoại xâm”. Từ đó, 

phong trào thi đua yêu nước được đẩy 

mạnh, góp phần giáo dục, động viên 

cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ra sức 

hoàn thành nhiệm vụ trong các giai 

đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thi đua yêu 

nước trở thành vấn đề có ý nghĩa quan 

trọng, Đảng và Nhà nước đã chính thức 

lấy ngày 11/6 hàng năm là ngày truyền 

thống thi đua yêu nước.

Thi đua yêu nước, theo Chủ tịch 

Hồ Chí Minh là “công việc hàng 

ngày”. Bất cứ công việc gì ích nước, 

lợi nhà đều có thể và cần phải thi đua. 

Thi đua ở mọi công việc, mọi lĩnh vực 

trong lao động sản xuất, cũng như 

trong đời sống xã hội và cần được tổ 

chức thành các phong trào thường 

xuyên, liên tục. Người còn chỉ rõ, 

thi đua phải có mục đích, mục tiêu, 

phải có kế hoạch cụ thể, phải có sự 

lãnh đạo đúng và phải thưởng phạt 

nghiêm minh, kịp thời.

Th m nhu n t  t ng H  Chí Minh, 
NHCSXH sôi n i thi ua yêu n c

 67 n m trôi qua, l i kêu g i ái qu c c a Ch  t ch H  Chí Minh kính yêu v n còn vang v ng mãi, là
ng l c tinh th n to l n, góp thêm s c m nh cho ng i ng i thi ua, ngành ngành thi ua ph n
u, n  l c nhi u h n n a  hoàn thành xu t s c nhi m v c giao, là nh h ng quan tr ng
 t  ch c các phong trào thi ua có hi u qu  trong th i k  công nghi p hóa, hi n i hóa và h i

nh p qu c t .

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước tháng 12/1966

Ảnh: Tư liệu TTXVN
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B o Th ng là huy n mi n núi c a t nh Lào Cai, toàn huy n có 14/15 xã, th  tr n thu c vùng khó 
kh n. N m 2014, NHCSXH huy n B o Th ng t t ng d  n  trên 341 t ng, t  l  n  quá h n ch
chi m 0,053%. Có c k t qu  k  trên là nh  nh ng c  g ng, n  l c c a c  t p th . Trong ó,
có nh ng cán b  tín d ng nh  V c C ng trong hành trình d n v n bám làng, bám b n quen 
t ng con d c, nóc nhà.

C
án bộ tín dụng Vũ Đức Cường 
còn trẻ, anh sinh năm 1980, với 
10 năm tuổi nghề, hết huyện 
Bắc Hà lại về huyện Bảo Thắng. 

Không quản ngại gian khó, ngược 
lại, anh mừng vì cuộc sống được trải 
nghiệm, hiểu được các phong tục, tập 
quán của người dân các vùng, đặc biệt 
đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng 
cao. Động lực ấy đã thôi thúc chàng 
trai trẻ “mang tiền Chính phủ, cho bản 
làng vay đủ”, góp phần giúp người dân 
thoát nghèo bền vững.

Từ cuối năm 2009 đến nay, anh Vũ 
Đức Cường về lại Bảo Thắng. Anh được 
phân công phụ trách tín dụng 2 xã: Bản 
Phiệt và Gia Phú. Bản Phiệt cách trung 
tâm huyện Bảo Thắng 42km. Xã có 11 
dân tộc, sinh sống ở 12 thôn, bản. Toàn 
xã có 1.038 hộ, tính đến năm 2014 có 
gần 54,4% số hộ (579 hộ) còn dư nợ 
NHCSXH, với số tiền 12,63 tỷ đồng; chất 
lượng tín dụng tốt, nợ quá chiếm tỷ lệ 
0,04%. Gia Phú là xã đông dân nhất 
tỉnh Lào Cai 15.650 người (3.750 hộ). Xã 
có 39 thôn, bản, trong đó có 11 thôn 
bản đặc biệt khó khăn, 12 dân tộc cùng 

chung sống. Nếu Bảo Thắng là huyện 
có dư nợ lớn nhất tỉnh Lào Cai, thì xã 
Gia Phú có dư nợ lớn nhất huyện trên 
40 tỷ đồng, với 1.920 khách hàng. Dư 
nợ lớn, người vay đông, nhưng nợ quá 
hạn chỉ ở mức 0,08%.

Điểm qua tình hình 2 xã cho thấy, 
cán bộ tín dụng Vũ Đức Cường đảm 
trách một khối lượng công việc lớn 
với chất lượng cao. Qua thực tế làm 
việc tại địa phương, anh rút ra kinh 
nghiệm: Sự vào cuộc của cấp ủy và 
chính quyền địa phương là động lực 
chính (nếu không muốn nói quyết 
định sự thành bại) cho việc triển khai 
tín dụng chính sách đạt kết quả. Ở 
Gia Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Lương 
Văn Thuận 10 năm làm công tác giảm 
nghèo, trực tiếp phụ trách hoạt động 
tín dụng chính sách tại xã. Thay vì, giai 
đoạn đầu khi cho vay vốn thông qua 
Hội Nông dân, đến nay trực tiếp lãnh 
đạo xã đứng ra phân chia đều cho 4 tổ 
chức hội, đoàn thể đồng quản lý, đặc 
biệt đối với 11 thôn đặc biệt khó khăn. 
Nhờ vậy, các tổ chức hoạt động đều 
tay, có trách nhiệm với đồng vốn ủy 

thác của NHCSXH. Đến nay, ở Gia Phú, 
Hội Phụ nữ có dư nợ lớn nhất, quản lý 
11,4 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên quản lý 
ít nhất cũng lên tới 8,8 tỷ đồng. 

Nói về Vũ Đức Cường, Giám đốc 
NHCSXH huyện Bảo Thắng Phan 
Thanh Sơn, nhận xét: Anh Vũ Đức 
Cường là một cán bộ tín dụng tận tâm 
với dân, trách nhiệm với công việc và 
tâm huyết với nghề. 6 năm gắn bó với 
mảnh đất này, anh quen thuộc từng 
con đường mòn đến 51 thôn, bản của 
2 xã Gia Phú và Bản Phiệt. Ngay cả 
những bản, làng xa xôi, như Nậm Trà 
hay Nậm Phản, gần huyện Sa Pa hay 
Mường Khương, cách trung tâm xã 
trên dưới 20km anh vẫn không quên 
bất cứ lối rẽ, góc quặt nào. Theo anh, 
công việc cho các hộ chính sách vay 
vốn, không chỉ là gieo vốn đúng địa 
chỉ, mà hơn thế, phải sát sao với dòng 
chảy của nó, hỗ trợ người dân sử dụng 
vốn hiệu quả.

Sự sát sao của Vũ Đức Cường, đồng 
hành cùng chính quyền xã và cán bộ 
thôn, bản; sự phối hợp chặt chẽ với các 
tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đã 

Anh Vũ Đức Cường (thứ 3 từ trái qua) trong một lần đi cơ sở, thăm các hộ gia đình vay vốn
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 xã Thu L m, huy n M ng Tè (Lai Châu), 10 n m qua, ông Lý Lù Cà tr  thành ng i thân quen v i
m y tr m h ng bào dân t c n i ây b i ông không ch  là ng i ng u t  ch c H i Nông dân 

ây mà còn là ng i tích c c “x n tay” a v n chính sách v  v i các h  dân nghèo.

M
ường Tè là huyện nghèo 

theo Nghị quyết số 30a 

của Chính phủ, xã Thu Lũm 

là xã xa nhất cách trung 

tâm huyện Mường Tè 100km, với 418 

hộ dân, chủ yếu là 3 dân tộc Hà Nhì, 

Dao, La Hủ.

Tính đến nay, toàn xã Thu Lũm còn 

133 hộ nghèo, chiếm khoảng 31,4%, 

nhưng đã thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo 

chung của toàn huyện (43,04%). Trong 

nỗ lực chung của toàn xã, có đóng góp 

của Chủ tịch Hội Nông dân xã Lý Lù Cà 

(dân tộc Hà Nhì).

Hiện nay, Hội Nông dân phụ trách 9 

Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 8 bản, triển 

khai 6 chương trình cho vay ưu đãi.

14 năm làm Chủ tịch Hội Nông 

dân xã, 10 năm qua ông Lý Lù Cà trực 

tiếp quản lý công tác ủy thác vay vốn 

chính sách, ở xã biên giới, điều kiện 

kinh tế khó khăn, trình độ dân trí kém, 

bản thân ông và gia đình cũng như 

hàng trăm hộ dân khác phải vượt qua 

khó khăn mỗi ngày để duy trì và phát 

triển kinh tế gia đình. Cho nên, nói về 

chuyện bà con nhờ vốn chính sách mà 

thoát khó khăn, vươn lên làm giàu, ông 

tự hào kể. “Trước đây chưa được vay 

vốn chính sách, bà con nghèo nhiều 

lắm. Giờ được vay vốn chính sách ưu 

đãi rồi, đời sống các gia đình phát triển 

nhiều chứ. Bây giờ có nhà mua được xe 

công nông, có nhà vươn lên làm ăn khá 

giả, một số HSSV cũng vay đi học nên 

nhiều người trưởng thành”.

Nhờ vốn chính sách bà con thoát 

nghèo nhiều, như nhà ông Lỳ Po, bản 

Loong La, xã Thu Lũm. “Xây được cả 

nhà rồi, từ một con trâu mua được 

bằng tiền vay lúc trước, giờ có 9 con, 

thảo quả cũng nhiều. Có những nhà 

còn nuôi trâu nhiều thành trang trại”, 

ông Lý Lù Cà kể. “Ngày trước được vay 

20 - 30 triệu đồng trồng thảo quả, giờ 

Nhà nước cho vay đến 50 triệu đồng 

rồi, nhưng nhiều người được vay vốn 

đã thoát nghèo rồi giờ họ không phải 

vay nữa, vì tài sản có được còn nhiều 

hơn các khoản vay ấy nhiều”.

Rồi ông kể, giờ đây các hộ ở Thu 

Lũm vay vốn chính sách chủ yếu để 

đầu tư nuôi trâu, chăm sóc rừng thảo 

quả. Từ khi thảo quả kém năng suất 

do thời tiết không thuận, hiện có hộ 

dân trồng thêm cây sả lấy tinh dầu cho 

năng suất cao, thu nhập tốt. Nhờ Hội 

Nông dân và các Tố tiết kiệm và vay 

vốn thường xuyên kiểm tra nên cả xã 

chỉ còn 15 triệu đồng là nợ khó đòi.

Ông Lưu Mạnh Thắng - Phó Giám 

đốc NHCSXH huyện Mường Tè, cho 

biết: “Hội Nông dân xã Thu Lũm là 

cấp hội nhận ủy thác tốt. Nhờ sự năng 

động, tuyên truyền tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước về 

công tác cho vay ưu đãi đến các hộ dân 

trong xã nên đồng vốn đã phát huy 

hiệu quả. Nhiều năm nợ quá hạn ở mức 

thấp, dưới 1%. Chủ tịch Hội Nông dân 

Lý Lù Cà đã được nhận Bằng khen của 

UBND tỉnh về công tác ủy thác, được xã 

và huyện đánh giá cao trong công tác 

giảm nghèo ở địa phương”.
Bài và ảnh TRẦN VIỆT

Ông Lý Lù Cà (bên trái) thăm hộ vay vốn ở bản Thu Lũm, xã Thu Lũm
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 K  S n (Ngh  An) là m t trong 64 huy n nghèo nh t c  n c theo Ngh  quy t 30a c a Chính ph .
 Nh ng n m qua, ch ng trình tín d ng cho vay v n u ãi t  NHCSXH ã u t , h  tr  cho hàng
 nghìn h ng bào dân t c thi u s  (DTTS) n i ây thoát nghèo, c i thi n cu c s ng. Hi u qu  c a
 ngu n v n u ãi c th  hi n rõ r t nh t là góp ph n tích c c gi m t  l  h  nghèo trên a bàn
t  80,2% n m 2010, xu ng còn 52,79% n m 2014, bình quân m i n m gi m 5,5%.

Nữ Giám đốc Vy Thị Khuyên (hàng ghế 3 người, ngồi giữa) trong một lần dự buổi sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn 
bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn

Huyện nghèo nhất

Toàn huyện hiện có 14/21 xã chưa 

có điện, diện tích tự nhiên toàn huyện 

là 2.095km2 nhưng chỉ có 3 cái chợ họp 

phiên 15 ngày một lần. Mặc dù huyện 

Kỳ Sơn có cửa khẩu quốc tế nhưng 

rời khỏi thị trấn huyện thì đường giao 

thông vào các xã chủ yếu là đường 

đất đặc biệt khó khăn và nguy hiểm, 

phải trèo đèo lội suối, thậm chí phải 

vượt qua vực thẳm mới vào được các 

xã vùng sâu, vùng xa. Đồng bào nơi 

đây chủ yếu là dân tộc thiểu số, trong 

đó người Mông, người Khơ Mú, người 

Thái chiếm gần 98%, dân tộc Kinh chỉ 

chiếm 2%. Đại bộ phận người dân sống 

chủ yếu là tự cung, tự cấp, trình độ dân 
trí thấp, nhiều phong tục tập quán lạc 

hậu. Trước thực tế như vậy, việc triển 

khai các chương trình tín dụng để cho 

vay phục vụ người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác của NHCSXH 

trên địa bàn huyện vô cùng khó khăn, 

vất vả.

Là người đứng đầu cơ quan, chị Vy 

Thị Khuyên - Giám đốc NHCSXH huyện 

Kỳ Sơn luôn trăn trở làm thế nào để tổ 
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inh năm 1980, được tuyển 

dụng vào NHCSXH năm 2004. 

Năm 2005 được bổ nhiệm Phó 

Trưởng phòng Hành chính tổ 

chức NHCSXH tỉnh Lạng Sơn. Năm 

2009 nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc 

NHCSXH huyện Hữu Lũng, cũng là quê 

hương của Phạm Mạnh Hà. Anh công 

tác tại đây được hơn 1 năm, vào tháng 

10/2011 được Ban Giám đốc chi nhánh 

tin tưởng bổ nhiệm làm Giám đốc 

NHCSXH huyện Lộc Bình. Ở mỗi cương 

vị công tác, anh luôn cố gắng vượt lên 

khó khăn, cống hiến bằng tình yêu 

nghề cháy bỏng của tuổi trẻ. 

Phạm Mạnh Hà chia sẻ: Những ngày 

đầu NHCSXH tỉnh Lạng Sơn hoạt động 

còn rất khó khăn, làm công tác tổ chức 

phải luôn tham mưu chính xác cho lãnh 

đạo thì mới phân công tốt trong công 

tác, thực hiện nhiệm vụ mới đạt hiệu 

quả cao. Với vai trò lãnh đạo NHCSXH 

huyện lại càng phải nêu cao tinh thần 

trách nhiệm hơn, vừa tham mưu tốt, 

vừa phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính 

quyền từ huyện xuống đến cấp xã và 

các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác 

vốn trên địa bàn. Là lãnh đạo nhưng 

không xa rời cơ sở, phải thường xuyên 

đi cơ sở để nắm bắt tình hình, giải quyết 

những vướng mắc, khó khăn và quan 

trọng là lắng nghe trực tiếp các ý kiến, 

thắc mắc, khó khăn... của khách hàng 

vay vốn. Từ đó, xây dựng kế hoạch, chỉ 

tiêu hoạt động thiết thực; tham mưu 

kịp thời, sát sao cho Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH huyện về thực hiện nhiệm vụ.

Khi mới nhận nhiệm vụ tại NHCSXH 

huyện Lộc Bình, anh không khỏi băn 

khoăn, lo lắng. Địa bàn huyện rất rộng, 

29 xã, thị trấn, trong đó có nhiều xã 

vùng III, đường giao thông đi lại khó 

khăn, cách trở. Những ngày mưa thì có 

thể nói là hoạt động giao dịch không 

đúng giờ vì người dân không thể đến. 

Cộng vào đó, nhận thức của người dân 

không đồng đều, chưa hiểu biết về 

chính sách vốn ưu đãi, chưa mạnh dạn, 

ít kinh nghiệm làm kinh tế. Mặt khác, 

các tổ chức hội, đoàn thể và Tổ tiết 

kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu 

quả... Thời điểm này, NHCSXH huyện 

Lộc Bình nằm trong “top” hoạt động 

yếu của tỉnh: tăng trưởng dư nợ ít, tỷ lệ 

thu lãi thấp, nợ quá hạn cao...

Trăn trở trước khó khăn này, anh đã 

mạnh dạn đặt mục tiêu phấn đấu đưa 

đơn vị phát triển lên hàng khá tốt của 

tỉnh. Việc đầu tiên anh làm là tham mưu 

ngay cho cấp uỷ Đảng, chính quyền 

địa phương chỉ đạo các xã, thị trấn, các 

tổ chức hội, đoàn thể vào cuộc, quan 

tâm tạo điều kiện cho NHCSXH hoạt 

động. Một mặt chủ động phối hợp 

với các tổ chức hội, đoàn thể định kỳ 

tổ chức cuộc họp giao ban, duy trì tốt 

chế độ thông tin hai chiều. Từ xúc tiến 

tốt công tác phối hợp, đơn vị thực hiện 

đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách 

vốn, củng cố hoạt động của các Tổ tiết 

kiệm và vay vốn.

Từ năm 2011 đến nay, NHCSXH 

huyện Lộc Bình tăng cường kiện toàn, 

nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, 

thường xuyên rà soát, đánh giá tổ, tập 

huấn, hướng dẫn bằng cách cầm tay 

chỉ việc... Qua đó, nâng cao dần tinh 

thần trách nhiệm cũng như năng lực 

G n bó t  nh ng ngày u
thành l p NHCSXH còn nhi u
khó kh n, nh ng Ph m M nh 
Hà - Giám c NHCSXH huy n
L c Bình (L ng S n) ã không 
ng n ng i, h ng say, c ng hi n
s c tr  c a mình v i nh ng 
sáng ki n ng d ng trong công 
vi c, luôn là cán b  m u m c, 
n  l c a ng v n u ãi k p
th i n v i ng i nghèo và 
các i t ng chính sách khác 
trên a bàn.

Giám đốc trẻ Phạm Mạnh Hà thường xuyên đi cơ sở kiểm tra vốn vay
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Tôi g p ch  vào kho ng u nh ng n m 2000 khi ch ang công tác t i Ngân hàng Ph c v  ng i
nghèo (NHPVNN) thu c NHNo&PTNN t nh Phú Th . Gi a nh ng ng i làm công tác chính sách 
luôn c i m , thân thi n, có ph n h i “ n ào” ch  l i nh  tr m l ng h n h n. Ngày y, m i l n sang 
NHPVNN làm vi c, tôi luôn c m i ng i quý m n nên c  phòng cùng chuy n trò rôm r , ch
riêng mình ch  sau n  c i t i thay cho l i chào l i cúi xu ng c m c i v i h  s  ch ng t  ch t
cao tr c m t. Có l n t ng v  ch  s  không thay i cho n khi NHCSXH c thành l p trên 
c  s  t  ch c l i t  NHPVNN vào n m 2002. V n là cán b  tín d ng c a Phòng K  ho ch nghi p
v , nh ng g p ch  l n này tôi không kh i ng  ngàng v  m t L i Th  Tuy t nh  khác h n, thân thi n,
n ng n  và ho t bát n b t ng .

H n c  ni m am mê
Chị Lại Thị Tuyết đang trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ chương trình đào tạo 

cho cán bộ NHCSXH




