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Ông NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 

- Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh Quảng Bình: “HIỆU QUẢ 

TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC 

KHẲNG ĐỊNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG”

Một trong những chương trình hỗ 

trợ cho công tác giảm nghèo hiệu quả 

hiện nay chính là cho vay qua hệ thống 

NHCSXH. Đơn cử như tại địa phương 

tôi, NHCSXH tỉnh Quảng Bình thực hiện 

khá hiệu quả các chương trình tín dụng 

chính sách, góp phần quan trọng vào 

công tác giảm nghèo, tạo việc làm, bảo 

đảm an sinh xã hội.

Đến nay, tổng dư nợ 17 chương 

trình tín dụng mà NHCSXH tỉnh Quảng 

Bình thực hiện là 2.284 tỷ đồng, tăng 

112 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 97,2% 

kế hoạch được giao năm 2015. Đặc 

biệt, chương trình cho vay hộ mới 

thoát nghèo chỉ mới bắt đầu được triển 

khai cho vay từ tháng 9/2015 nhưng 

đã có những tác động tích cực. Gần 3 

tháng triển khai chương trình này, chi 

nhánh đã giải ngân được 51,5 tỷ đồng 

với 1.131 lượt hộ mới thoát nghèo vay 

vốn. Và có thể nói, ngay sau khi Quyết 
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định có hiệu lực (ngày 05/9) đồng vốn 

chính sách đã đến tận tay hộ mới thoát 

nghèo.

Điều đáng nói là chính sách tín 

dụng ưu đãi đã đến với hầu hết các 

đối tượng cần được hỗ trợ tại ở tất cả 

các thôn, xóm, bản làng của 159/159 

xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, 

gắn bó và thúc đẩy các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội của từng 

địa phương. Điều có ý nghĩa quan 

trọng là với số tiền vốn từ NHCSXH, 

kết hợp với sự hỗ trợ, giúp đỡ của 

chính quyền, hội, đoàn thể trong 

việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao 

công nghệ và kinh nghiệm làm ăn, đã 

giúp người nghèo và các đối tượng 

chính sách biết sử dụng vốn vay có 

hiệu quả, cải thiện cuộc sống và trả 

được nợ cho ngân hàng.

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu 

đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác đã được khẳng định 

tại địa phương. Song nhu cầu vay vốn 

của người dân vẫn còn rất lớn, đặc 

biệt là vốn giải quyết việc làm tại các 

địa bàn đang diễn ra quá trình đô thị 

hoá và vốn của chương trình cho vay 

hộ mới thoát nghèo. Vì vậy, trong thời 

gian tới Chính phủ cần bổ sung thêm 

nguồn vốn cho NHCSXH để hỗ trợ tốt 

hơn nữa cho bà con các vùng nghèo, 

huyện nghèo, đảm bảo thực hiện hiệu 

quả mục tiêu thoát nghèo bền vững.

Ông NGUYỄN VĂN SƠN - Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh: “NHCSXH 

THỰC SỰ LÀ “BÀ ĐỠ” CHO NGƯỜI 

NGHÈO

Trong giai đoạn 2011 - 2015 cùng với 

sự tăng trưởng kinh tế của địa phương, 

thì tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hà Tĩnh cũng 

giảm mạnh từ 24% cuối năm 2010, đến 

nay còn khoảng dưới 5%. Kết quả đạt 

được như vậy cho thấy công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến chính quyền địa 

phương các cấp, hội, đoàn thể đóng vai 

trò quan trọng. Đặc biệt, vai trò của hệ 

thống ngân hàng nói chung và NHCSXH 

nói riêng là tương đối rõ nét, thực sự là 

“bà đỡ” cho người nghèo để họ vượt 

qua khó khăn, có vốn làm ăn. 

Ban đại điện HĐQT NHCSXH từ tỉnh 

đến cấp huyện cũng vào cuộc rất tích 

cực, thường xuyên tổ chức các cuộc 

họp giao ban và kiểm tra công tác 

giải ngân, sử dụng vốn tín dụng chính 

sách. Dư nợ cho vay của NHCSXH tại 

tỉnh Hà Tĩnh hiện đạt 3.375 tỷ đồng, 

với nhiều chương trình cho vay, trong 

đó chương trình cho vay hộ nghèo 

chiếm dư nợ cao nhất. Tôi được biết 

gần 100% hộ nghèo có nhu cầu đều 

được vay vốn. 

Đặc biệt, để nguồn vốn tín dụng 

ưu đãi phát huy hiệu quả, công tác 

bình xét cho vay thông qua các Tổ tiết 

kiệm và vay vốn, qua các tổ chức hội, 

đoàn thể được thực hiện khá nghiêm 

túc. Nguồn vốn NHCSXH ủy thác qua 

Hội Phụ nữ khoảng 35%, Hội Nông 

dân 30% còn lại là Hội CCB, Đoàn 

Thanh niên. Với các Tổ tiết kiệm và vay 

vốn, họ là những “cánh tay nối dài” 

cho ngân hàng, làm “vệ tinh” khi vừa 

giới thiệu, bình xét cho vay vốn, vừa 

hướng dẫn người dân cách sử dụng 

vốn làm ăn, quản lý tốt đồng vốn vay. 

Chính sự vào cuộc mạnh mẽ của các 

cấp, các ngành nên tỷ lệ nợ quá hạn 

của NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh ở mức rất 

thấp, chỉ 0,08%.

Chúng tôi ghi nhận NHCSXH là một 

trong những đơn vị góp phần tích cực 

cho hoạt động giảm nghèo, giúp người 

dân có vốn phát triển sản xuất, kinh 

doanh, tạo nhiều mô hình kinh tế nhỏ 

ở địa phương, hoàn thành các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới. Ngoài nguồn 

vốn TW thì hàng năm tỉnh cũng trích 4 

- 5 tỷ đồng ủy thác cho NHCSXH để giải 

ngân các chương trình tín dụng ưu đãi 

giúp người dân có vốn phát triển sản 

xuất, kinh doanh.

Ông TRỊNH THẾ KHIẾT - Đại biểu 

Quốc hội TP. Hà Nội: “HỘI NÔNG 

DÂN LÀM TỐT CÔNG TÁC NHẬN 

ỦY THÁC”

 Qua nhiều năm phát triển hiện nay, 

NHCSXH đã mở rộng khá nhiều chương 

trình cho vay như cho vay hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, NS&VSMTNT, cho vay 

làm nhà ở, giải quyết việc làm... Nguồn 

vốn của NHCSXH cũng đã được tăng 

cường và đáp ứng được một phần nhu 

cầu vay vốn của người nghèo và cận 

nghèo, tăng thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận 

lợi hơn nữa cho người dân, đặc biệt 

là hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn 

NHCSXH thì Nhà nước cần quan tâm 

hơn nữa việc tăng cường nguồn lực. 

Vì thực tiễn hiện nay nhu cầu vay vốn 

của người dân là rất lớn, đặc biệt, 

người dân nông thôn ở thành phố lớn 

như Hà Nội thì nhu cầu vốn và mức 
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cho vay cần cao hơn. Bởi khi nguồn 
vốn của tín dụng ưu đãi chưa đáp ứng 
được nhu cầu sẽ làm hạn chế hiệu quả 
của giảm nghèo.

Đơn cử như hiện nay nguồn vốn 
NHCSXH ủy thác cho vay qua Hội Nông 
dân chiếm khoảng trên 40% dư nợ của 
toàn thành phố. Nhưng nguồn vốn 
chưa đáp ứng được nhu cầu. Ước tính 
còn khoảng 50% nông dân đang cần 
vốn nên cần phải tăng cường đầu tư 
cho họ.

Vừa qua Chính phủ giao cho 
NHCSXH thực hiện thêm chương trình 
cho vay hộ mới thoát nghèo, trước 
đó cũng đã triển khai cho vay hộ cận 
nghèo nên được cử tri đánh giá là khá 
tốt. Vì các hộ vừa mới thoát nghèo 
xong thì cần phải tập trung cho vay để 
họ có vốn tiếp tục sản xuất, kinh doanh. 
Những hộ vừa mới thoát nghèo, cũng 
cần vốn “nâng đỡ” để họ vươn lên 
mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu mục tiêu 
thoát nghèo bền vững. 

Trong thời gian qua, các cấp Hội 
Nông dân TP. Hà Nội đã phối hợp chặt 
chẽ với NHCSXH hướng dẫn người dân 
vay và sử dụng vốn hiệu quả. Chúng tôi 
cũng phối hợp với ngân hàng đôn đốc 
thu lãi theo đúng định kỳ và trả nợ đúng 
hạn. Những khoản nợ nào quá hạn thì 
chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân, động 
viên để họ tiếp tục làm ăn, trả nợ cho 
ngân hàng. Hàng năm, Hội Nông dân 
có sơ kết, tổng kết, đều được đánh giá 
phối hợp tốt với NHCSXH trong việc 

giải ngân tín dụng ưu đãi.

Bà NGUYỄN TUYẾT LIÊN - Phó 

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

Sóc Trăng: “THỦ TỤC CHO VAY NGÀY 

CÀNG GỌN NHẸ”

 Vừa rồi tôi đi giám sát về tình hình 

nợ xấu của hệ thống ngân hàng trên 

địa bàn, trong đó có NHCSXH. Về cơ 

bản nguồn vốn cho vay của NHCSXH 

được người dân sử dụng rất hiệu quả, 

đa phần có trách nhiệm với đống vốn 

của ngân hàng. Từ nguồn vốn cho vay 

ưu đãi đã xuất hiện các mô hình trong 

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như các 

mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang 

trồng màu, các mô hình trồng cây, vật 

nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu của 

khu vực. Công tác tuyên truyền cho 

người dân về nguồn vốn vay NHCSXH 

cũng được các cấp chính quyền địa 

phương trong tỉnh chú trọng. Về mặt 

thủ tục cho vay, tôi thấy NHCSXH ngày 

càng cải cách gọn nhẹ, giải ngân tại các 

Điểm giao dịch của xã, hỗ trợ người 

dân vay vốn nhanh.

So với các tỉnh thành phố khác thì 

tỷ lệ nợ quá hạn của tỉnh Sóc Trăng hơi 

cao. Điều này thể hiện trách nhiệm của 

người dân, khách hàng bên cạnh đa số 

người vay trả nợ thì vẫn còn một số ít 

khách hàng chưa quan tâm tới nghĩa 

vụ trả nợ. Nhưng cũng có yếu tố khách 

quan khi tỉnh Sóc Trăng còn nhiều khó 

khăn, số lượng đồng bào DTTS khá 

cao, trong lĩnh vực nông nghiệp thì lại 

chịu nhiều rủi ro. Do đó, bên cạnh việc 

tăng cường giám sát của các tổ chức 

hội, đoàn thể, của Tổ tiết kiệm và vay 

vốn trong việc cho vay, sử dụng vốn 

thì NHCSXH phải có chế độ khoanh nợ, 

giãn nợ, có nhiều biện pháp hỗ trợ cho 

đối tượng vay vốn nhiều hơn nữa.

Bà TRẦN THỊ HOA SINH - Phó 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Lạng Sơn: “CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN 

CỨU GIẢM LÃI SUẤT, KÉO DÀI THỜI 

HẠN VAY”

Thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững, trong 

thời gian qua nhờ có sự chỉ đạo sát sao 

của NHNN, NHCSXH tỉnh đã phối hợp 

với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai 

thực hiện tốt các chương trình cho vay 

ưu đãi trên địa bàn. Nhiều chính sách 

đã được điều chỉnh kịp thời như mở 

rộng đối tượng cho vay, tăng thời hạn 

và mức cho vay phù hợp với thực tế. 

Qua hoạt động giám sát của Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh về chương trình 

giảm nghèo thấy đa số các hộ vay vốn 

sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, các 

tổ chức hội, đoàn thể tham gia các 

chương trình cho vay thuận lợi, tận tình 

và có uy tín nhất là tổ chức Hội Phụ nữ. 

Đến nay chính sách tín dụng ưu đãi 

đã được triển khai đến 100% các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 

12 chương trình tín dụng chính sách; 

vốn vay được TW đáp ứng đầy đủ, chất 

lượng tín dụng cao, tỉ lệ nợ quá hạn rất 

thấp chỉ chiếm 0,23%. Hoạt động tín 

dụng này đã giúp hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và đối tượng chính sách khác có 

vốn đầu tư phát triển kinh tế vươn lên 

trong cuộc sống và góp phần rất tốt 

vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, 

bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện tốt hơn công tác giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh rất 

cần nhiều nguồn lực hỗ trợ từ TW với 

nhiều chương trình trong đó có chính 

sách tín dụng đối với người nghèo và 

vùng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, cần 

quan tâm bố trí thêm nguồn vốn cho 

những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận 

nghèo cao nhất là nguồn vốn cho 

chương trình giải quyết việc làm. Tiếp 

tục nghiên cứu giảm lãi suất cho vay, 

kéo dài thời hạn vay, tăng mức hỗ trợ 

đầu tư, mức thụ hưởng và mở rộng 

đối tượng thụ hưởng đáp ứng nhu cầu 

thực tế của người dân để giảm nghèo 

nhanh và bền vững...

ĐỨC NGHIÊM thực hiện
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Phóng viên: Qua giám sát, ông đánh giá như thế nào về công 

tác giảm nghèo theo các chương trình cho vay ưu đãi từ NHCSXH 

tại Gia Lai?

Trả lời: Qua theo dõi, giám sát tôi cho rằng công tác giảm 

nghèo theo các chương trình cho vay ưu đãi của NHCSXH trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, 

tính đến nay, tổng dư nợ tín dụng đạt trên 3.000 tỷ đồng, với 

gần 139 nghìn hộ còn dư nợ. Theo đó, các chương trình tín dụng 

đều tăng so với đầu năm, như: cho vay hộ cận nghèo tăng trên 

143 tỷ đồng; NS&VSMTNT tăng 79 tỷ đồng; hộ nghèo tăng gần 

5 tỷ đồng...

NHCSXH tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải 

pháp nhằm huy động các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu 

vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đẩy mạnh tăng trưởng đi 

đôi với củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Từ đó, đã góp phần 
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thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, 

bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Vì thế, theo tôi tín dụng chính sách 

là một chính sách phát huy tác dụng 

hiệu quả rất tốt trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai trong thời gian vừa qua.

Phóng viên: Theo ghi nhận của ông 

thì đồng vốn vay đã đáp ứng nhu cầu 

của người dân chưa và họ mong muốn 

những gì từ NHCSXH và UBND tỉnh, 

thưa ông?

Trả lời: Theo tôi, thì đồng vốn vay 

của NHCSXH trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu 

của người dân thuộc diện hộ nghèo. 

Tuy nhiên, qua công tác tiếp xúc cử tri 

và giám sát thì còn không ít hộ dân có 

nhu cầu vay vốn lớn hơn hạn mức của 

NHCSXH, hộ thuộc diện cận nghèo lại 

muốn vay lãi suất ưu đãi như hộ nghèo, 

thậm chí có hộ có sức lao động nhưng 

vay vốn không biết cách sử dụng sao 

cho hiệu quả...

Thông qua giám sát và tiếp xúc cử 

tri, phần lớn những phản ánh của người 

nghèo là mong muốn NHCSXH cho vay 

với số vốn lớn hơn, thời hạn cho vay 

dài hơn hiện tại. Đối với UBND tỉnh thì 

họ đề nghị được sớm giải quyết vấn đề 

thiếu đất sản xuất, đào tạo nghề, tập 

huấn kỹ thuật, giải quyết việc làm.

Phóng viên: Ông có ý kiến đóng góp, 

đề xuất gì với chính quyền địa phương và 

NHCSXH trong công tác giảm nghèo bền 

vững tại Gia Lai, thưa ông?

Trả lời: Theo tôi, phần lớn các 

phản ánh trên là chính đáng, NHCSXH 

và chính quyền địa phương cần tiếp 

thu và có giải pháp thiết thực, hiệu 

quả hơn; đối với những ý kiến phản 

ánh của người dân thiếu cơ sở không 

thể giải quyết cũng phải giải thích 

tận tình và thuyết phục. Tôi kiến nghị 

UBND tỉnh, NHCSXH quan tâm một số 

vấn đề sau.

Thứ nhất, UBND tỉnh sớm có giải 

pháp để giải quyết vấn đề thiếu đất 

sản xuất cho hộ nghèo. Trong đó, có đề 

nghị Chính phủ cho chuyển đổi một số 

diện tích đất lâm nghiệp sang đất nông 

nghiệp. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ 

đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40 

của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 

chính sách xã hội, quan tâm dành một 

phần ngân sách địa phương ủy thác 

sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn 

cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 

đối tượng chính sách khác trên địa bàn, 

góp phần tăng cường nguồn vốn giảm 

nghèo tại địa phương. UBND tỉnh chỉ 

đạo có hiệu quả hơn công tác đào tạo 

nghề, tập huấn kỹ thuật, giải quyết việc 

làm trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, NHCSXH tỉnh Gia Lai tranh 

thủ nguồn vốn của TW, địa phương, 

phấn đấu tăng trưởng dư nợ hàng 

năm theo chỉ tiêu được giao. Phối hợp 

chặt chẽ với chính quyền địa phương, 

các tổ chức hội, đoàn thể theo dõi, 

kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay; 

chú trọng đầu tư đúng đối tượng, 

nâng dần mức cho vay bình quân/hộ 

đáp ứng đủ vốn để hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát triển sản xuất từng bước 

thoát nghèo bền vững, đồng thời, cần 

có giải pháp phù hợp củng cố nâng 

cao chất lượng tín dụng.

Cuối cùng, đối với người dân, nhất 

là các hộ nghèo, cũng cần phải nâng 

cao ý chí, tự lực để vươn lên thoát 

nghèo, cùng với sự hỗ trợ của Nhà 

nước và cộng đồng. Có như vậy công 

tác giảm nghèo mới bền vững và hiệu 

quả cao.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

VĂN THĂNG

Cà phê - cây giúp người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai ổn định kinh tế
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H
à Tĩnh là một tỉnh nghèo của khu 

vực miền Trung, những năm qua, 

các chương trình tín dụng ưu đãi 

của Chính phủ được NHCSXH triển khai 

thực hiện đã giúp tỉnh Hà Tĩnh có thêm 

nguồn lực quan trọng để thực hiện 

thành công chương trình mục tiêu quốc 

gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và 

xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH 

tỉnh Hà Tĩnh đạt 3.375 tỷ đồng, giúp 

cho 490.220 lượt khách hàng được vay 

vốn, thu hút và tạo việc làm cho trên 

151 nghìn lao động; 135 nghìn HSSV có 

hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học 

tập; xây dựng gần 94 nghìn công trình 

NS&VSMTNT; xây mới và sửa chữa trên 

10 nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo và 612 

chòi tránh lũ,...

Phóng sự ảnh của NGỌC MAI dưới 

đây sẽ phản ánh thực tế đồng vốn tín 

dụng chính sách ở Hà Tĩnh thời gian qua. NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại tất cả các Điểm 
giao dịch xã, phường
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Vốn vay ưu đãi đã thực sự giúp các hộ nghèo có điều kiện 
nuôi tôm thẻ chân trắng - một trong những sản phẩm 
phát triển kinh tế chủ lực của Hà Tĩnh

Nhiều mô hình vay vốn đầu tư vào chăn nuôi cho 
hiệu quả kinh tế cao

Gia đình ông Nguyễn Trung Tiến ở xã Cẩm Thành, 
huyện Cẩm Xuyên vay 30 triệu đồng hộ nghèo 
đầu tư vào chăn nuôi lợn
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Gia đình chị Lê Thị Hương ở xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn vay tiền về 
nuôi hươu, cũng cho thu nhập tới cả trăm triệu đồng

Nguồn vốn góp phần 
thúc đẩy mô hình chăn 
nuôi theo quy mô vừa 
và nhỏ

Gia đình chị Nguyễn Thị Chiến ở xã Cẩm Quang, 
huyện Cẩm Xuyên mạnh dạn vay 30 triệu đồng phát 
triển đàn vịt mang lại giá trị kinh tế rõ rệt
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Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm giúp gia 
đình chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Cẩm Vịnh, huyện 
Cẩm Xuyên có điều kiện phát triển trồng nấm

Đồng vốn ưu đãi đem lại màu xanh 
no đủ cho bà con nghèo vùng miền 
núi Hà Tĩnh
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Vốn vay ưu đãi góp phần quan trọng gìn giữ và phát triển 
các làng nghề truyền thống

Hợp tác xã Hùng Mạnh ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà là khách hàng 
tiêu biểu của NHCSXH về sử dụng hiệu quả nguồn tiền vay. Hiện nay, 
Hợp tác xã đang giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa 
phương, có mức thu nhập tới 3,5 triệu đồng/người/tháng

Bà con làm ăn có lãi, ý thức đến ngân hàng 
hoàn trả vốn vay để giúp cho những hộ 
nghèo khác
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Trên hành trình 20 năm từ NHNg đến NHCSXH, tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả, giúp hàng triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
các đối tượng chính sách khác có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng
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Nơi khởi nguồn chương trình tín 

dụng chính sách cho hộ nghèo

Chính thức đến năm 2015 này, các 

chương trình tín dụng chính sách đã 

được thực hiện trên đất nước ta tròn 

20 năm. Sự ra đời của các chương trình 

cùng việc thành lập NHNg đến NHCSXH 

là cả một quá trình chuẩn bị công phu, 

đầy trách nhiệm của những người lãnh 

đạo và đội ngũ cán bộ, viên chức đầy 

tâm huyết với sự nghiệp ngân hàng. 

Đó là những năm đầu thập kỷ 90 của 

thế kỷ XX, Việt Nam còn là một trong 

số quốc gia có tỷ lệ hộ nghèo, đói cao, 

khoảng 59% (theo số liệu điều tra của 

Ngân hàng Thế giới). Có nhiều nguyên 

nhân dẫn đến nghèo đói, trong đó 

tình trạng thiếu vốn sản xuất đứng ở 

vị trí hàng đầu. Cùng với đó, lĩnh vực 

tín dụng bao gồm tín dụng Ngân hàng 

và tín dụng Nhà nước đều do hệ thống 

Ngân hàng thương mại quốc doanh 

quản lý và cho vay với những phương 

thức, thủ tục không khuyến khích được 

người nghèo tiếp cận vốn vay.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước cũng như bản thân 

những người làm ngân hàng nhận 

thấy đất nước cần có một tổ chức tín 

dụng đặc thù chuyên biệt dành cho 

người nghèo và tách hẳn tín dụng 

ưu đãi ra khỏi tín dụng thương mại. 

Nguyện vọng chính đáng đã thôi thúc 

các cơ quan cùng bắt tay nghiên cứu, 

xây dựng và phát triển một mô hình 

tổ chức tín dụng phù hợp nhất với bối 

cảnh và điều kiện kinh tế của Việt Nam 

thời điểm những năm 1990.

Từ Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo

Bắt đầu từ tháng 3/1995, Ngân 

hàng Nông nghiệp Việt Nam (NHNoVN) 

khởi xướng cùng Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN), với Ngân hàng ngoại thương 

Việt Nam (NHNTVN) góp vốn xây dựng 

Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo.

Chủ trương trên đã được Thống đốc 

NHNN chấp thuận và 3 đơn vị ngân 

hàng ủng hộ, góp vốn với tổng số 

tiền ban đầu là 400 tỷ đồng, đồng thời 

thống nhất giao cho NHNoVN quản lý, 

thực hiện cho hộ nghèo vay với lãi suất 

ưu đãi, thấp hơn lãi suất cho vay của 

Ngân hàng thương mại và không phải 

thế chấp tài sản.

Vạn sự khởi đầu nan, dù chỉ qua 5 

tháng triển khai cho vay từ Quỹ cho vay 

ưu đãi hộ nghèo, nhưng đã được cấp 

uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân đón 

nhận và đã có gần 500 nghìn hộ nghèo 

trên phạm vi toàn quốc được vay vốn 

phát triển sản xuất. Song do thực tế 

nguồn vốn của Quỹ quá nhỏ, 400 tỷ 

đồng, còn số hộ nghèo cần vay vốn 

lại quá lớn, khoảng 4 triệu hộ, nên đã 

xảy ra tình trạng cho vay chia đều, trải 

mỏng, thậm chí có nơi mỗi hộ nghèo 

chỉ được vay trên dưới 200 nghìn đồng. 

Hiệu quả của chương trình vì thế chưa 

được thể hiện rõ rệt.

Đến NHNg

Trước những thay đổi theo quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội và để 

khắc phục những hạn chế của Quỹ cho 

vay ưu đãi hộ nghèo xuất phát từ quan 

điểm mới của Đảng, Nhà nước đối với 

chính sách giảm nghèo, trong đó có 

tín dụng cho người nghèo là cần tăng 

cường nguồn lực, tập trung huy động 

các nguồn vốn lớn để phục vụ Chương 

trình mục tiêu quốc gia XĐGN, những 

nhà quản lý ngành Ngân hàng như TS. 

Cao Sĩ Kiêm - Thống đốc NHNN Việt 

Nam, các ông Phạm Văn Thực, Nguyễn 

Văn Dễ - Tổng Giám đốc các Ngân hàng 

thương mại…; đặc biệt là Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NHNo&PTNT) khi đó đã nêu ý tưởng về 

thành lập một Ngân hàng Chính sách 

thuộc sở hữu Nhà nước chuyên phục 

vụ hộ nghèo.

Sau khi trực tiếp đi thực tế nắm bắt 

nguyện vọng của các địa phương và 

quần chúng lao động, đồng thời lắng 

nghe những ý kiến, báo cáo của một 

số Bộ, ngành, của NHNN, NHNo&PTNT, 

ngày 31/8/1995 Thủ tướng Chính phủ 

Võ Văn Kiệt đã ký Quyết định số 525/

TTg về việc thành lập Ngân hàng Phục 

vụ người nghèo.

Từ đây, hệ thống ngân hàng Việt 

Nam có thêm một tổ chức tín dụng 

phục vụ hộ nghèo; trên đất nước ta 

cũng xuất hiện một chương trình tín 

dụng chính sách đầu tiên tham gia vào 

công cuộc giảm nghèo vì an sinh xã hội. 

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ, NHNg hoạt động không vì mục 

đích lợi nhuận, chuyên phục vụ các hộ 

nghèo có sức lao động nhưng thiếu 

vốn sản xuất và thực hiện phương thức 

cho vay trực tiếp đến hộ nghèo với lãi 

suất ưu đãi, người vay không phải thế 

chấp tài sản nhưng phải đảm bảo đủ 

điều kiện để có thể hoàn trả vốn vay (cả 

gốc lẫn lãi) đúng hạn đã cam kết.

Việc thành lập NHNg cùng sự ra 

đời chương trình tín dụng chính sách 

đầu tiên ở nước ta vào cuối tháng 

8/1995 là một trong nhiều giải pháp 

cụ thể để thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia XĐGN. Có thể nói đây là 

một giải pháp hợp lòng dân, thể hiện 

chủ trương đường lối đúng đắn của 

Đảng. Vốn tín dụng ưu đãi của Nhà 

nước đã góp phần thu hẹp khoảng 

cách giàu nghèo, ổn định xã hội, tạo 

tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế, 

cải thiện đời sống nhân dân. Theo báo 

cáo, sau 7 năm hoạt động (1995 - 2002), 

tổng nguồn vốn của NHNg đạt 7.083 

tỷ đồng. Nguồn vốn này được tăng 

trưởng trên cơ sở bàn giao từ Quỹ cho 

vay ưu đãi hộ nghèo là 518 tỷ đồng, đã 

góp phần giúp cho trên 644 nghìn hộ 

thoát nghèo. Con số đó không chỉ phản 

ánh hoạt động hiệu quả của NHNg mà 

còn khẳng định vai trò và sự cần thiết 

của một kênh tín dụng chính sách riêng 

biệt hỗ trợ tài chính cho hộ nghèo.

Theo TS. Hà Thị Hạnh - nguyên Tổng 

Giám đốc NHNg 7 năm liền và Tổng 
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Giám đốc NHCSXH đầu tiên, tham luận 

tại Hội thảo khoa học “Phát triển bền 

vững NHCSXH góp phần thực hiện 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước” tháng 9/2014: Ưu điểm 

lớn nhất của mô hình NHNg là tiết 

kiệm chi phí quản lý, không phải tuyển 

dụng, đào tạo cán bộ và xây dựng cơ 

sở vật chất từ TW đến cấp huyện mà 

sử dụng toàn bộ trụ sở, phương tiện, 

con người có sẵn của NHNo&PTNT để 

tác nghiệp. Tuy nhiên, mô hình tổ chức 

quản lý này cũng gặp quá nhiều vướng 

mắc, hạn chế nhất là sự hoạt động thực 

chất như một Quỹ ưu đãi, việc điều 

hành tác nghiệp giao cho NHNo&PTNT 

đảm nhận, công tác tổ chức Hội đồng 

quản trị theo hình thức kiêm nhiệm 

không phân rõ trách nhiệm, cán bộ 

Ngân hàng thương mại thiên về kinh 

doanh, chưa quan tâm đúng mức đến 

tín dụng hộ nghèo…

Sự ra đời của NHCSXH

Thêm một lần quan trọng nữa, trước 

yêu cầu của tiến trình hội nhập, cơ cấu 

lại hệ thống ngân hàng, từng bước tách 

tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng 

thương mại, đồng thời căn cứ vào các 

Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đối 

với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác, các nhà quản lý điều hành, 

các chuyên gia nghiên cứu, hoạch định 

chính sách trong, ngoài ngành ngân 

hàng đã tư vấn cho NHNN lập Đề án 

trình Chính phủ về hoàn thiện tổ chức 

và hoạt động của NHCSXH tách tín dụng 

chính sách ra khỏi tín dụng thương mại 

ngân hàng.

Sau một thời gian tích cực chuẩn 

bị về mọi mặt, ngày 04/10/2002, 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với 

người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác; đồng thời Thủ tướng Phan 

Văn Khải ký Quyết định số 131/2002/

TTg thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ 

chức lại NHNg để thực hiện Nghị định 

78 nhằm tập trung các nguồn vốn 

ngân sách tài trợ cho người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác vào 

một đầu mối là NHCSXH, cụ thể là 

cho vay hộ nghèo, tạo việc làm, cho 

vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, cho 

vay làm nhà trả chậm ở khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên…

Tập trung huy động các nguồn 

lực tài chính về một đầu mối

Ngay từ những ngày đầu thành lập, 

được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của 

Chính phủ, các Bộ, ngành ở TW, cấp uỷ, 

chính quyền các địa phương, sự phối 

hợp chặt chẽ của các đơn vị nhận dịch 

vụ uỷ thác cùng với tinh thần nỗ lực 

vượt khó của thế hệ cán bộ NHCSXH 

đầu tiên nên nhiều công việc như thiết 

lập hệ thống quy chế điều hành, quy 

trình nghiệp vụ tạo hành lang pháp lý 

khá đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm cho việc 

triển khai các hoạt động tín dụng ưu đãi 

của Nhà nước được thông suốt, không 

bị gián đoạn cùng với sự hoàn thành 

việc nhận bàn giao tài sản, các chương 

trình cho vay hộ nghèo từ NHNo&PTNT, 

cho vay GQVL từ Kho bạc Nhà nước, cho 

vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn từ 

Ngân hàng Công thương Việt Nam và 

các nguồn vốn ngân sách địa phương, 

với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Không những tiếp nhận và duy trì 

tốt các chương trình tín dụng bàn giao, 

NHCSXH còn triển khai khá bài bản 

thành công các chương trình tín dụng 

chính sách khác, nhờ đó qua chặng 

đường hơn 13 năm xây dựng và phát 

triển, NHCSXH đã được Chính phủ và 

chính quyền các địa phương tin tưởng 

giao thêm nhiều chương trình tín dụng 

và uỷ thác nhiều nguồn vốn để cho vay 

các đối tượng chỉ định từ Chương trình 

có quy mô nhỏ (cho vay đối với người 

tàn tật, cho vay lao động sau cai nghiện, 

cho vay thí điểm làm chòi tránh lũ…) 

đến những chương trình có quy mô và 

tầm ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội 

như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo, NS&VSMTNT, 

HSSV, giải quyết việc làm, hộ sản xuất, 

kinh doanh vùng khó khăn…

Với quyết tâm tập trung huy động 

các nguồn lực tài chính cùng với nâng 

cao chất lượng hiệu quả hoạt động, 

liên tiếp các năm sau, NHCSXH được 

tiếp nhận thêm nhiều nguồn vốn từ 

nhiều nơi trong nước, ngoài nước, để 

đến cuối năm 2012, kết thúc kế hoạch 

10 năm lần thứ nhất, NHCSXH thực hiện 

đến 14 chương trình sử dụng vốn trong 

nước, 4 chương trình sử dụng vốn uỷ 

thác nước ngoài… với tổng dư nợ đạt 

113.921 tỷ đồng tăng gấp 16 lần so với 

thời điểm nhận bàn giao, tốc độ tăng 

bình quân hàng năm đạt 32,8%/năm. 

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, được 

sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các 

Bộ, ngành ở TW, cấp uỷ, chính quyền 

các địa phương, NHCSXH đã nỗ lực tập 

trung được nguồn lực khá lớn để cho 

vay ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

các đối tượng chính sách khác, triển khai 

thực hiện có hiệu quả trên 20 chương 

trình tín dụng chính sách. Tính đến hết 

tháng 9/2015, tổng nguồn vốn đạt trên 

147.196 tỷ đồng, tăng 10.446 tỷ đồng so 

với năm 2014; tổng dư nợ đạt 137.572 

tỷ đồng. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,40%/

tổng dư nợ. Vốn chính sách đã góp phần 

giúp hơn 3,6 triệu hộ vượt qua ngưỡng 

nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 12 

triệu lao động, trong đó trên 106 nghìn 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài, xây dựng được 7,2 triệu công 

trình NS&VSMTNT, hỗ trợ 3,3 triệu HSSV 

có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn 

học tập, xây dựng được 484 nghìn căn 

nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình 

chính sách, 3.204 nhà tránh lũ, trên 103 

nghìn ngôi nhà vượt lũ cho hộ gia đình 

vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Đổi mới quy trình, thủ tục, 

phương thức cấp tín dụng chính sách

Song song với thực hiện mục tiêu 
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tập trung huy động tạo lập nguồn 

vốn, NHCSXH đã xây dựng được mô 

hình tổ chức và phương thức, quản lý 

tín dụng đặc thù hiệu quả và phù hợp 

với điều kiện thực tiễn nước ta. Đó là 

mạng lưới hoạt động của NHCSXH đã 

được xây dựng từ TW đến tỉnh, huyện 

với 63 chi nhánh cấp tỉnh, 626 Phòng 

giao dịch cấp huyện. Nhờ có mạng lưới 

rộng lớn cho nên trong thời gian chưa 

dài nhưng NHCSXH đã tập trung được 

nguồn lực và chuyển tải nguồn vốn ưu 

đãi của Nhà nước đến tận tay người 

nghèo và các đối tượng chính sách một 

cách an toàn và tiết kiệm.

Mạng lưới có độ che phủ rộng lớn 

của NHCSXH còn được thể hiện ở gần 

11 nghìn Điểm giao dịch tại xã. Có thể 

khẳng định, hiện tại NHCSXH là tổ chức 

tín dụng duy nhất xây dựng được mạng 

lưới Điểm giao dịch trải khắp trên toàn 

quốc xuống tận các xã, làm điều kiện 

tiên quyết để xóa tình trạng xã trắng về 

tín dụng của Nhà nước. Điểm giao dịch 

tại xã của NHCSXH còn tạo điều kiện 

thuận tiện nhất cho người nghèo, bà 

con DTTS tiếp cận dễ dàng với nguồn 

vốn chính sách của Nhà nước.

Trên con đường phát triển, NHCSXH 

còn có bộ máy quản trị từ TW đến địa 

phương được tổ chức với những nét 

độc đáo khác hẳn với các Ngân hàng 

thương mại. Chủ tịch HĐQT là Thống 

đốc NHNN. Ban đại diện HĐQT do Chủ 

tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cùng cấp 

làm Trưởng ban. Các thành viên còn 

lại đều là đại diện lãnh đạo một số Bộ, 

ngành liên quan và các tổ chức hội,

đoàn thể. Thời gian qua, bộ máy quản 

trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham 

mưu cho Chính phủ, cho chính quyền 

địa phương triển khai có hiệu quả các 

chương trình tín dụng của Đảng và 

Nhà nước, gắn kết với chương trình 

giảm nghèo và an sinh xã hội.

Cùng với đó, bộ máy điều hành 

tác nghiệp của NHCSXH ngày càng 

được củng cố, đạt trình độ chuyên 

môn cao. Từ chỗ chỉ có 498 cán bộ 

NHNo&PTNT chuyển sang ban đầu 

(năm 2003) đến nay, NHCSXH đã có 

trên 9.000 cán bộ. Chính đội ngũ cán 

bộ tín dụng chính sách tâm huyết này 

suốt những năm tháng qua đã không 

chỉ chuyên sâu một công việc và biết 

nhiều việc, chính quyền, hội, đoàn 

thể địa phương kiên quyết đổi mới 

quy trình, thủ tục và phương thức cấp 

tín dụng, thực hiện uỷ thác vay vốn 

chính sách thông qua 4 hội, đoàn thể, 

thành lập mạng lưới gần 200 nghìn 

Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn 

cả nước.

Hơn 13 năm triển khai thực hiện, 

đến nay, 4 tổ chức hội, đoàn thể: Phụ 

nữ, Nông dân, Cựu Chiến binh và Đoàn 

Thanh niên đã thực hiện các công việc 

ủy thác đối với trên 98% dư nợ của 

NHCSXH. Các tổ chức hội, đoàn thể đã 

tổ chức thành lập, quản lý, chỉ đạo hoạt 

động các Tổ tiết kiệm và vay vốn thành 

mạng lưới “chân rết” vững chắc chuyển 

tải đồng vốn ưu đãi của Nhà nước đến 

đúng đối tượng thụ hưởng.

Những thành tựu nổi bật và vị thế 

vững vàng

Cuộc hành trình của nguồn vốn tín 

dụng ưu đãi vì an sinh xã hội ở nước 

ta đã tròn 20 năm, kể từ năm 1995 do 

NHNg - tiền thân của NHCSXH đảm 

nhận đã thu được những thành tựu 

nổi bật là tập trung huy động các 

nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn 

vốn, đồng thời vừa mở rộng, vừa tổ 

chức thực hiện hiệu quả các chương 

trìnhh tín dụng chính sách. Thành tựu 

này được các đại biểu Quốc hội nhận 

xét là một “điểm sáng” và là một trong 

những “trụ cột” trong hệ thống các 

chính sách giảm nghèo ở Việt Nam. 

Cùng với đó, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 

22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

tín dụng chính sách xã hội, đã đánh 

giá: “Hoạt động tín dụng chính sách do 

NHCSXH thực hiện là một giải pháp có 

tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với 

thực tiễn đất nước”. Đặc biệt, khi đến 

thăm và làm việc với NHCSXH đầu năm 

2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao 

sự cố gắng và những kết quả đạt được 

đáng ghi nhận của NHCSXH trong hơn 

13 năm qua. Điều này đã góp phần vào 

mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền 

vững trong cả nước, làm tăng lòng tin 

của người dân vào các chính sách của 

Đảng, Chính phủ. Thống đốc NHNN 

Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH 

Nguyễn Văn Bình cũng đã khẳng định 

không thể phủ nhận vai trò to lớn của 

NHCSXH trong sự nghiệp xoá đói, giảm 

nghèo và chưa ở đâu trên thế giới có 

mô hình phục vụ cho người nghèo tốt 

như ở Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt 

của Đảng, Chính phủ và của Thống 

đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT 

NHCSXH, cùng với sự nỗ lực của toàn 

hệ thống, NHCSXH đã nhận được sự 

ủng hộ của nhân dân, khẳng định vị 

thế của nguồn vốn chính sách, xứng 

đáng được Nhà nước tặng Huân 

chương Độc lập hạng Nhì (năm 2013 

và nhiều phần thưởng cao quý, danh 

hiệu thi đua lớn lao khác…).

“Trong thời gian tới, toàn hệ thống 

NHCSXH sẽ tiếp tục tổ chức triển khai 

hiệu quả Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về Chiến lược phát triển 

NHCSXH đến năm 2020 và Chỉ thị 40 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với tín dụng chính 

sách xã hội, tập trung huy động vốn, 

tăng trưởng nguồn vốn để phục vụ 

nhanh nhất, hiệu quả nhất cho người 

nghèo và các đối tượng chính sách 

khác, đổi mới, sáng tạo không ngừng, 

ra sức học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn 

thành nhiệm vụ, góp phần đắc lực vào 

chương trình mục tiêu giảm nghèo 

bền vững, bảo đảm an sinh và công 

bằng xã hội”, đó là phát biểu khẳng 

định của Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, 

Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương 

Quyết Thắng tại Đại hội đại biểu Đảng 

bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 

2015 - 2020.

Bài và ảnh ĐÔNG DƯ
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TS. Đỗ Quế Lượng cho biết, ngày 

31/8/1995, Thủ tướng Chính phủ Võ 

Văn Kiệt ký ban hành Quyết định số 

525/TTg cho phép thành lập NHNg. Kết 

quả hoạt động và những ưu điểm nổi 

bật của NHNg sau hơn 7 năm là nền 

tảng để ngày 04/10/2002, Thủ tướng 

Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định 

số 131/QĐ-TTg thành lập NHCSXH.

Phóng viên: Thưa ông, căn cứ vào lý 

do gì để cách đây 20 năm, Đảng, Nhà 

nước lại có chủ trương thành lập NHNg?

Trả lời: Vào thời điểm năm 1993 

- 1995, Đảng và Nhà nước đã có rất 

nhiều chủ trương, giải pháp để hỗ 

trợ người nghèo ở các vùng nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Khi 

đó các chương trình hỗ trợ của Chính 

phủ như chương trình 134, 135… đã 

mang lại hiệu quả rõ rệt cho bà con 

đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa. 

Bên cạnh đó với lĩnh vực tín dụng thì 

NHNo&PTNTVN đã có Quỹ cho vay 

ưu đãi hộ nghèo. Ngân hàng Công 

thương Việt Nam khi đó nhận nhiệm 

vụ cho HSSV nghèo vay vốn.

Với hàng loạt chương trình Chính 

phủ chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện 

để tiến tới mục tiêu XĐGN đã mang lại 

hiệu quả và thế giới cũng công nhận 

chúng ta đã trở thành nước có nhiều 

thành tựu trong XĐGN.

Tuy nhiên, với nhiều chương trình 

hỗ trợ như vậy, cũng đã có những lo 

ngại về việc phân tán nguồn lực XĐGN. 

Khi đó, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn 

Kiệt đã đề nghị các Bộ, ngành nghiên 

cứu xem có giải pháp nào tốt hơn để 

hỗ trợ, phục vụ công tác XĐGN với gợi 

ý nên thành lập một ngân hàng để cho 

người nghèo vay vốn.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã triệu tập 

một cuộc họp với sự tham gia của các 

Bộ, ngành liên quan là: Bộ KH&ĐT, Tài 

chính, NNo&PTNT, NHNN… và đi đến 

ký Quyết định 525/TTg ngày 31/8/1995 

cho phép thành lập NHNg. Cũng chỉ 

sau đó một ngày (01/9/1995), NHNg 

chính thức được thành lập theo Quyết 

định số 230/QĐ-NH5 của Thống đốc 

NHNN Việt Nam.

Phóng viên: Là Chủ tịch HĐQT đầu 

tiên của NHNg, ông có những cảm xúc gì?

Trả lời: Thành lập gấp như thế nên 

tôi là người đứng đầu ngân hàng cũng 

rất lo lắng. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu 

rằng, việc thành lập NHNg là vấn đề cấp 

thiết và cấp bách để cho vay XĐGN. Với 

suy nghĩ như vậy nên các thành viên 

trong HĐQT là đại diện các Bộ, ngành ai 

cũng hồi hộp. Bởi công việc của chúng 

tôi không đơn thuần là hoạt động ngân 

hàng thông thường mà nghĩ tới hỗ trợ, 

giúp đỡ nông dân nghèo nên có cái gì 

đó rất tình cảm và cũng vui với công 

việc của mình. Chính vì vậy, khi mới 

thành lập không phải họp theo định kỳ 

mà cứ có việc cần bàn bạc là phải họp, 

có khi tháng họp vài lần và có thể họp 

liên tiếp vài ngày, thông báo là họp thôi. 

Những người đầu tiên tham gia HĐQT 

đều tham gia rất tự nguyện, thoải mái.
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Phóng viên: NHNg phải trải qua 

những khó khăn nào, thưa ông?

Trả lời: Cũng khá nhiều khó khăn 

nhưng chúng tôi đều nỗ lực vượt qua. 

Thứ nhất, về cơ chế tài chính. Vốn điều 

lệ ngân sách cấp cho NHNg khi mới 

thành lập (năm 1995) là 500 tỷ đồng. 

Vay NHNN 100 tỷ đồng, NHNo&PTNT 

Việt Nam 100 tỷ đồng, NHNT Việt Nam 

200 tỷ đồng. Đến cuối năm 2002, kết 

thúc 7 năm hoạt động, vốn điều lệ của 

NHNg là hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong thời gian hoạt động chúng 

tôi tiếp tục tìm cơ chế huy động vốn 

phù hợp. Một số nước như Thái Lan, 

Philippines, Indonesia, Banglades… 

cho vay phục vụ người nghèo nông 

thôn cũng với lãi suất thị trường, điều 

quan trọng với họ là hỗ trợ người 

nghèo không phải vay với lãi suất “cắt 

cổ” bên ngoài. Tuy nhiên, với Việt Nam 

thì không được vì Đảng và Nhà nước 

luôn quan tâm hỗ trợ người nghèo 

và cho vay với người nghèo thì phải 

làm tốt hơn nữa. Và chúng tôi đề xuất 

phương án là huy động vốn nhưng 

ngân sách không có tiền cấp thì cấp bù 

lãi suất. Ví dụ, khi đó nếu các NHTM cho 

vay thông thường với lãi suất 7%/năm 

thì cho vay nông dân nghèo chỉ 4%/
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năm, trong khi huy động vốn đã là 5%/

năm, Nhà nước phải cấp bù 1%. Và cứ 6 

tháng được cấp bù một lần.

Khó khăn thứ hai là trụ sở và nhân 

sự cho NHNg. Chúng tôi đã bàn và 

thống nhất phải cần sự hỗ trợ từ 

NHNo&PTNT. Nhiều chi nhánh đã 

san sẻ trụ sở cho chúng tôi, đội ngũ 

cán bộ ban đầu của NHNg cũng được 

lấy từ NHNo&PTNT. Yêu cầu đặt ra là 

cán bộ chuyển về NHNg phải đảm 

bảo chất lượng. Nhưng cán bộ lại 

băn khoăn, sang NHNg quyền lợi bị 

giảm xuống. Chúng tôi kiến nghị và 

được Chính phủ đồng ý là lương cho 

cán bộ NHNg bằng hoặc có thấp thì 

thấp hơn chút ít so với lương cán bộ 

NHNo&PTNT. Sau một thời gian hoạt 

động, tâm lý số anh, chị em chuyển 

sang làm việc tại NHNg đã ổn định. Về 

sau này, số lượng, chất lượng cán bộ 

được nâng cao hơn khi NHNg chuyển 

thành NHCSXH.

Phóng viên: Về cơ chế hoạt động và 

đối tượng được vay vốn được xác định 

thế nào, thưa ông?

Trả lời: Khác với NHTM là lãi suất 

cho vay theo thị trường, còn NHNg thì 

cơ chế phải rõ ràng do được cấp bù lãi 

suất từ ngân sách. Đối tượng cho vay 

là người nghèo. Tôi nhớ có thời điểm 

Bộ LĐTB-XH quy chuẩn thu nhập dưới 

50kg gạo/hộ là nghèo. Khi cho vay, 

chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ với 

các tổ chức hội, đoàn thể để thực hiện 

tránh không đúng đối tượng và nợ quá 

hạn cũng ở mức rất thấp.

Thấy được sự hiệu quả nên nhiều 

tỉnh cũng đã ưu tiên ngân sách địa 

phương từ 2 tỷ đồng - 10 tỷ đồng, không 

lãi, chuyển cho NHNg để cho vay.

Sau thời gian hoạt động, tỷ lệ hộ 

nghèo của Việt Nam cứ giảm dần và 

được thế giới đánh giá cao. Năm 1995 

tỷ lệ hộ nghèo là 22,8% và sau đó đến 

năm 2002 giảm xuống còn hơn 11%, 

trong đó có sự đóng góp của NHNg 

đối với phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của ngân hàng thì 

các tổ chức hội, đoàn thể trong việc đôn 

đốc trả nợ, đôn đốc hướng dẫn vay vốn, 

vận động, giúp đỡ, bảo trợ cho hộ nghèo 

cũng có vai trò quan trọng. Chính điều 

này đã giúp cho NHNg hoạt động không 

bị thất thoát vốn, nợ quá hạn thấp.

Vừa cho vay, vừa vận động tiết kiệm 

và đã ra đời Tổ tiết kiệm và vay vốn từ 

đây. Hộ nào thiếu vốn thì ngân hàng 

cho vay, thừa vốn thì gửi vào ngân 

hàng. Đến nay Tổ tiết kiệm và vay vốn 

của NHCSXH vẫn giữ vai trò quan trọng 

trong việc bình xét cho vay, thu lãi, đôn 

đốc hộ vay trả nợ gốc ngân hàng và 

hướng dẫn bà con cùng nhau sử dụng 

vốn hiệu quả.

Phóng viên: Ông có chia sẻ gì khi 

NHCSXH ngày càng lớn mạnh?

Trả lời: Sau 7 năm NHNg hoạt 

động, đến năm 2002 thì hoạt động của 

NHNg được gộp vào từ các quỹ, tăng 

thêm đối tượng cho vay và được Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Nghị định 

số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với 

người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác, đồng thời ra Quyết định số 

131/2002/QĐ-TTg thành lập NHCSXH 

trên cơ sở tổ chức lại NHNg. Chuyển 

sang NHCSXH thì đối tượng cho vay 

ngày càng rộng hơn. Có trung tâm đào 

tạo, trụ sở xây dựng ở TW, các tỉnh, 

thành phố, quận huyện và còn mở các 

Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn 

chuyển vốn kịp thời cho bà con sản 

xuất, kinh doanh. Nếu như trước đây 

mức cho vay hộ nghèo chỉ từ 1 triệu 

đồng và cao nhất là 7 triệu đồng thì 

đến nay mức cao nhất là 50 triệu đồng/

hộ. Và, nợ quá hạn vẫn phát huy được 

truyền thống giữ được ở mức thấp. Rõ 

ràng, NHNg đóng vai trò lịch sử tiên 

phong và NHCSXH ngày nay, dưới sự 

chỉ đạo quyết liệt của Thống đốc NHNN 

Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Nguyễn 

Văn Bình, NHCSXH đã tạo được uy tín 

trong sự nghiệp cho vay giảm nghèo.

Đây là một trong những kênh quan 

trọng. Vì vậy, tôi mong rằng, các thế 

hệ làm NHCSXH sau cần làm tốt hơn 

nhiệm vụ này và các Bộ, ngành, NHNN 

cần tạo điều kiện, hỗ trợ cho NHCSXH 

để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm 

vụ của mình.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

PV
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T
âm huyết với nghề, Bí thư Đảng ủy, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám 

đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng rất tâm đắc với bài hát “Em 

đi làm tín dụng” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Không chỉ riêng 

Tổng Giám đốc, mà các thế hệ cán bộ ngân hàng đều rất yêu thích 

bài hát này. Và, cho đến nay, có thể nói chưa có ca khúc nào về ngành 

Ngân hàng vượt qua ca khúc đó của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý cả về 

tâm thế và giai điệu. 

“... Ơ ... sương đêm chưa tan mà bước chân cán bộ đã lên đường

... làm tín dụng, em mang tiền Chính phủ cho bản làng vay đủ...”

Lời bài hát “Em đi làm tín dụng” được Phó Chủ tịch nước Nguyễn 

Thị Doan nhắc lại tại Hội nghị tổng kết ngành Ngân hàng năm 2014, 

khiến nhiều người trong hội trường ngỡ ngàng, xúc động. Đã gần 

nửa thế kỷ - từ khi còn là sinh viên đại học, song những lời ca bài 

hát ấy bà vẫn không quên, thậm chí càng sâu đậm hơn khi Phó Chủ 

tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TW hàng ngày chứng kiến những 

đóng góp của ngành Ngân hàng trong những cung bậc thăng trầm 

của nền kinh tế.

Thay mặt  Ban Tổng Giám đốc NHCSXH, Phó Tổng  Giám đốc Võ Minh Hiệp đã đến thăm hỏi và động viên nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý 
đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh

“Duyên“Duyên“Duyên
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Riêng đối với NHCSXH, mặc dù 

thành lập sau khi bài hát ra đời được 

31 năm (bài hát được sáng tác năm 

1971). Nhưng, kỳ lạ! Dường như nhạc 

sỹ Nguyễn Văn Tý sáng tác ca khúc 

“Em đi làm tín dụng” dành riêng cho 

NHCSXH. Trong mỗi kỳ họp, mỗi lần 

Đại hội ca khúc này lại vang lên trong 

lòng mỗi cán bộ NHCSXH. Chính điều 

đó đã thôi thúc Phó Tổng Giám đốc 

Võ Minh Hiệp - người được Tổng Giám 

đốc Dương Quyết Thắng giao nhiệm 

vụ, tự hứa với mình - phải tìm gặp 

bằng được nhạc sỹ tài hoa Nguyễn 

Văn Tý, dù chỉ một lần.

Qua tìm hiểu, được biết nhạc sỹ 

Nguyễn Văn Tý đang sinh sống tại TP. 

Hồ Chí Minh, ông đã nhờ một cán bộ tín 

dụng NHCSXH đang công tác ở thành 

phố thăm dò địa chỉ trước. Khoảng 

giữa tháng 9/2015, trong chuyến công 

tác tại các tỉnh phía Nam, buổi chiều - 

hết giờ làm việc, Phó Tổng Giám đốc 

Võ Minh Hiệp đã đích thân đến thăm 

nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Ngôi nhà màu 

xanh mà nhạc sỹ đang ở rất dễ nhận ra 

trong hẻm 94, đường Trần Khắc Chân, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Khi Phó Tổng 

Giám đốc Võ Minh Hiệp đến thăm, sau 

phút đầu ngạc nhiên người nhạc sỹ 

già đã vui mừng ngay khi Phó Tổng 

Giám đốc Võ Minh Hiệp giới thiệu là 

cán bộ NHCSXH, ngân hàng mà ông đã 

sáng tác một ca khúc “để đời”: “Em đi 

làm tín dụng”! Phó Tổng Giám đốc Võ 

Minh Hiệp tuy đang điều hành tại Hội 

sở chính NHCSXH được đặt tại Thủ đô 

Hà Nội, nhưng quê ở Tây Ninh, nơi TW 

Cục Miền Nam đóng trong những năm 

tháng chống Mỹ.

Căn nhà nhỏ nhạc sỹ đang ở đã cũ 

kỹ, chật hẹp, với đa phần là vật dụng 

sinh hoạt của những năm 80 - 90 thế 

kỷ trước, đến thăm ông, có lẽ ai cũng 

chạnh lòng về gia cảnh của nhạc sỹ 

giữa đất Sài Gòn hoa lệ. Ở độ tuổi 91, bị 

bệnh thoát vị đĩa đệm và 3 lần tai biến 

mạch máu não, Phó Tổng Giám đốc 

Võ Minh Hiệp vô cùng ngạc nhiên về 

sự minh mẫn của nhạc sỹ Nguyễn Văn 

Tý. Ông hát hết cả bài ca “Em đi làm tín 

dụng”! Ông kể rất nhiều về những năm 

tuổi trẻ, về quá trình hoạt động văn 

nghệ của mình...

Lần đầu tiên Phó Tổng Giám đốc 

Võ Minh Hiệp được biết rõ về kỷ niệm 

của nhạc sỹ đối với ngành Ngành ngân 

hàng và hoàn cảnh ông sáng tác ca 

khúc “Em đi làm tín dụng”. Ông kể: Tôi 

đặc biệt quý trọng và cảm phục ông 

Trần Dương, hồi đó là cán bộ Ngân 

hàng Nhà nước (NHNN) (từ tháng 

4/1977 đến tháng 2/1981 là Tổng Giám 

Cuộc hành trình của tín dụng chính sách được NHCSXH thực hiện hơn một thập kỷ qua đã và đang phát huy hiệu quả, giúp hàng triệu hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững
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đốc NHNN) nhưng lại rất coi trọng giới 

báo chí, văn nghệ sỹ chúng tôi. Ông 

thường xuyên mời tôi đến dùng cà phê 

và trò chuyện. Ông là một người trí tuệ 

và rất nhân hậu. Chính vì cảm phục và 

trọng cách đối xử của ông Trần Dương, 

nên tôi thấy cần phải làm một việc gì 

đó để đáp lại ân tình. Và, tôi nghĩ ngay 

đến sáng tác một ca khúc về cán bộ 

ngân hàng. Tôi bày tỏ ý định và mong 

muốn được tiếp xúc với một nữ cán 

bộ, ông Dương đồng ý ngay và giới 

thiệu một nữ cán bộ ngân hàng người 

dân tộc Tày đến gặp tôi. Chỉ sau vài 

phút chuyện trò, tìm hiểu thêm một 

số thông tin, tôi đã phác họa được bài 

hát bằng chất liệu dân ca miền núi phía 

Bắc quen thuộc. Tôi vui lắm khi một 

cô ca sỹ hát bài này lần đầu tiên, ông 

Trần Dương chấp nhận và thích bài hát 

ngay. Tôi cũng rất cảm động, gần nửa 

thế kỷ qua “Em đi làm tín dụng” vẫn 

đồng hành cùng năm tháng, đặc biệt 

đối với cán bộ ngân hàng.

Bằng câu chuyện tâm tình, Phó 

Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp kể với 

nhạc sỹ: do điều kiện công tác nên 

ông đi nhiều, khi lên Tây Bắc, lúc vào 

Tây Nguyên... cùng với những cán bộ 

tín dụng tận tụy và trách nhiệm, đưa 

vốn ưu đãi của Chính phủ đến tận tay 

người được thụ hưởng. Những lúc 

đó rất tự nhiên những ca từ trong ca 

khúc “Em đi làm tín dụng” lại vang 

lên: “Ơ... sương đêm chưa tan mà 

bước chân cán bộ đã lên đường/Trải 

mấy năm qua em đi làm tín dụng.../

Em mang tiền Chính phủ cho bản làng 

vay đủ.../Nuôi thêm đàn lợn béo, trồng 

thêm lúa, thêm ngô...”.

Lời bài hát đã nằm trong lòng mỗi 

cán bộ tín dụng của NHCSXH và trở 

thành động lực thôi thúc những “con 

người đặc biệt” này gắn bó với vùng 

rẻo cao đầy núi đá. Qua câu chuyện 

của Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp, 

nhạc sỹ bất ngờ và lần đầu tiên biết 

được ở Việt Nam có một ngân hàng 

hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 

mà vì sự an sinh và công bằng xã hội. 

Cuộc hành trình ấy đã 20 năm, nối 

tiếp Ngân hàng Phục vụ người nghèo 

(NHNg), ngày 04/10/2002 NHCSXH 

ra đời. Hơn 13 năm hoạt động, song 

song với thực hiện mục tiêu tập trung 

huy động tạo lập nguồn vốn, Đến nay, 

tổng nguồn vốn đạt 147.196 tỷ đồng, 

NHCSXH đã xây dựng được mô hình tổ 

chức và phương thức quản lý tín dụng 

đặc thù, hiệu quả và phù hợp với điều 

kiện thực tiễn nước ta. Đó là mạng lưới 

hoạt động đã được xây dựng từ TW 

đến địa phương với 63 chi nhánh cấp 

tỉnh, 626 Phòng giao dịch cấp huyện. 

Nhờ có mạng lưới rộng lớn, nên 

trong thời gian chưa dài, NHCSXH đã 

tập trung được nguồn lực và chuyển 

tải nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước 

đến tận tay 7 triệu hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo và các 

đối tượng chính sách khác một cách 

an toàn và tiết kiệm. Mạng lưới “phủ 

sóng” rộng khắp của NHCSXH còn 

được thể hiện ở gần 11 nghìn Điểm 

giao dịch tại xã/phường/thị trấn. Có 

thể khẳng định, hiện tại NHCSXH là tổ 

chức tín dụng duy nhất xây dựng được 

mạng lưới Điểm giao dịch trải khắp cả 

nước xuống tận các xã, là điều kiện 

tiên quyết để xoá tình trạng xã trắng 

về tín dụng của Nhà nước, “tạo được 

hệ thống dịch vụ gần dân” (theo đánh 

giá của Quốc hội). Điểm giao dịch tại 

xã còn tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho người nghèo, đồng bào DTTS tiếp 

cận dễ dàng với nguồn vốn chính sách 

của Nhà nước, thông qua gần 200 

nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các 

thôn xóm, bản làng, đến tận vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo.

Được nghe Phó Tổng Giám đốc Võ 

Minh Hiệp kể nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý 

đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên 

khác. Ông không ngờ bài hát của ông 

viết từ 44 năm trước, ngày nay lại 

“đúng” với NHCSXH đến thế. Nhạc sỹ 

cho đó là “duyên trời”, còn Phó Tổng 

Giám đốc - là duyên kỳ ngộ. Suy rộng 

ra, giảm nghèo là một trong những 

chính sách lớn vì an sinh và công bằng 

xã hội mà Việt Nam đã quyết tâm theo 

đuổi suốt mấy thập niên. Nhạc sỹ rất 

vui khi Phó Tổng Giám đốc thông 

báo thêm để ông nghe mấy con số ấn 

tượng: Vốn chính sách đã góp phần 

giúp hơn 3,6 triệu hộ vượt qua ngưỡng 

nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 12 

triệu lao động, trong đó trên 106 nghìn 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài; xây dựng được 7,2 triệu công 

trình NS&VSMTNT; hỗ trợ trên 3,3 triệu 

HSSV có hoàn cảnh khó khăn được 

vay vốn học tập; xây dựng được 484 

nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo và các 

hộ gia đình chính sách, 3.204 căn nhà 

ở phòng, tránh bão lụt, gần 103 nghìn 

căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng 

đồng bằng sông Cửu Long... Với trên 

20 chương trình cho vay, hoạt động tín 

dụng chính sách do NHCSXH thực hiện 

là một giải pháp có tính nhân văn sâu 

sắc và phù hợp với thực tiễn đất nước. 

Cho đến nay, chưa ở đâu trên thế giới 

có mô hình phục vụ cho người nghèo 

tốt như ở Việt Nam.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý lấy làm tiếc 

mình không còn trẻ, không còn sức, 

ông nhắn gửi:

“... này chim hãy hót lên đi cho tiếng 

lòng ta vui hát với

Bản làng luôn vẫn nói đến công ơn 

Đảng, ơn Chính phủ, đã giúp ta xây 

dựng cuộc đời”

Lúc chia tay, bịn rịn và xúc động, 

nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý đã in lời bài 

hát “Em đi làm tín dụng” và đề tặng 

cá nhân Phó Tổng Giám đốc Võ Minh 

Hiệp. Niềm vui quá lớn, Phó Tổng Giám 

đốc Võ Minh Hiệp xin tác giả chữa lại: 

“Thân tặng NHCSXH”, và được nhạc sỹ 

vui vẻ nhận lời.

Ngày 04/10 năm nay, NHCSXH kỷ 

niệm 13 năm thành lập (04/10/2002 

- 04/10/2015), ngoài niềm vui chung 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

Đảng và Nhà nước giao phó, NHCSXH 

có niềm vui riêng: Tác giả Nguyễn Văn 

Tý “Thân tặng NHCSXH” ca khúc “Em 

đi làm tín dụng”! Niềm vui được nhân 

đôi, “chân cứng, đá mềm”, khi “... sương 

đêm chưa tan mà bước chân cán bộ đã 

lên đường...”!

Ghi chép của HỒ KHÁNH THIỆN - TUẤN NGỌC
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T
hông qua công tác khảo sát, đánh 

giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng 

chính sách trong thực tế cho thấy, 

chỉ riêng giai đoạn 2003 - 2012, toàn 

tỉnh Gia Lai đã có 41.271 hộ nghèo cải 

thiện được đời sống, 67.380 hộ thoát 

nghèo. Từ năm 2013 đến nay, bình 

quân mỗi năm có hơn 7.000 hộ được 

đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Gia Lai, Lê 

Văn Chí cho biết: bước đầu, chi nhánh 

dành 30 tỷ đồng để cho vay chương 

trình hộ mới thoát nghèo. Với mức vay 

bình quân 25 triệu đồng/hộ thì sẽ có 

khoảng 1.200 hộ mới thoát nghèo trên 

địa bàn tỉnh được tiếp cận với dòng 

vốn tín dụng ưu đãi này. Việc triển 

khai thêm một chương trình tín dụng 

dành riêng cho hộ mới thoát nghèo là 

vô cùng cần thiết, bởi nó sẽ mở ra cơ 

hội mới cho đối tượng này để tập trung 

phát triển SXKD, từng bước ổn định 

cuộc sống, vươn lên làm giàu chính 

đáng. TRẦN VIỆT thực hiện.

Cho“Tây Nguyên 
thêm xanh”

Các hộ 
mới thoát 
nghèo xã 
Ya HLa, 
huyện Chư 
Pưh đang 
làm thủ 
tục nhận 
vốn vay 
tại Điểm 
giao dịch
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Gia đình chị Siêu Mi ở thôn Cư PêR, xã Ia HLa, huyện Chư 
Pưh, vay 30 triệu đồng đầu tư ngay vào việc cải tạo đất trồng 
4.000m2 cà phê và hồ tiêu

Gia đình anh Kpuih Miên, dân tộc Ba Na, xã Ya HLa, 
huyện Chư Pưh vay được vốn về chăn nuôi bò, lại có 
thêm phân để bón ruộng, thêm sức kéo để cải tạo 
đất trồng

Gia đình anh H’Nich, dân tộc Ba Na ở làng K’Tăng, 
xã K’Dang, huyện Đắk Đoa vay vốn hộ mới thoát 
nghèo đầu tư trồng cà phê
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Cánh đồng lúa bạt ngàn màu xanh và nắng gió Tây Nguyên rất cần thêm nguồn vốn chính sách để cho “Tây Nguyên thêm xanh”

Vợ chồng anh H’Nich còn đầu tư trồng thêm hồ tiêu cho 
giá trị kinh tế cao

Còn hộ gia đình chị Hoàng Thị Huyền ở thôn 5, xã 
Hneng, huyện Đắk Đoa vui mừng bên dẫy cà phê chuẩn 
bị cho thu hoạch. Đợt này chị nhận 30 triệu đồng tiền 
vốn về để mua  phân đạm bón cho cây
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Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kết 
quả sau 02 năm phối hợp thực hiện các 
chương trình tín dụng chính sách tại khu 
vực Tây Nguyên giữa Ban Chỉ đạo với 
NHCSXH?

Trả lời: Có thể khẳng định Đề án 
củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng 
chính sách vùng Tây Nguyên đã thành 
công với những con số ấn tượng thể 
hiện ở tổng dư nợ các chương trình 
tín dụng chính sách đến nay là trên 
15.897 tỷ đồng, với gần 700 nghìn hộ 
còn dư nợ, tăng 4.327 tỷ đồng so với 
thời điểm đầu năm 2012, tốc độ tăng 
trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 
8,96%, trong khi tốc độ tăng trưởng 
chung toàn quốc là 7,76%. Trong đó, 
dư nợ cho vay bằng nguồn vốn cân 
đối từ TW đạt 15.233 tỷ đồng, chiếm tỷ 
trọng 95,8% trên tổng dư nợ; dư nợ cho 
vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác tại 
địa phương đạt 664 tỷ đồng, chiếm tỷ 
trọng 4,2% trên tổng dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã 
góp phần thu hẹp khoảng cách giàu 
nghèo tại địa phương, xây dựng tình 
đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó trong 
cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh 
của các tổ chức hội, đoàn thể, củng cố 
hơn nữa lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước.

Chính vì vậy, cuối năm 2013, Đoàn 
giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội đã tiến hành giám sát việc thực 
hiện chính sách tín dụng xã hội tại 
một số tỉnh, trong đó có các tỉnh tại 
khu vực Tây Nguyên. Trong bản báo 
cáo trình Quốc hội khoá XIII, kỳ họp 
thứ 7 vào tháng 6/2014, Đoàn giám 
sát đã kết luận: “Chính sách tín dụng 
cho hộ nghèo là chính sách được 

triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một 
lượng lớn nhu cầu vốn của hộ nghèo, 
tác động trực tiếp và mang lại hiệu 
quả thiết thực, là một trong những 
“điểm sáng” trong các chính sách 
giảm nghèo. Đây cũng là chính sách 
xây dựng được mối liên kết tốt giữa 
Nhà nước thông qua NHCSXH với các 
tổ chức hội, đoàn thể và người nghèo, 
phát huy được tính chủ động, nâng 
cao trách nhiệm của người nghèo với 
chính quyền cơ sở”.

Ngoài ra, nhờ đẩy mạnh phối hợp 
giữa Ban Chỉ đạo, Tỉnh uỷ, HĐND và 
UBND các tỉnh trong vùng, NHCSXH 
đã được quan tâm, hỗ trợ bổ sung 
nguồn vốn ủy thác để cho vay đối với 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
khác trên địa bàn. Tính đến nay, tổng 
số vốn hỗ trợ của địa phương là trên 
960 tỷ đồng, bình quân mỗi tỉnh đạt 80 

tỷ đồng. Đây là việc làm hết sức thiết 
thực để tăng sức mạnh của tín dụng 
chính sách.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết 
sự chuyển biến tích cực đó được thể hiện 
rõ nhất ở nội dung nào?

Trả lời: Chuyển biến tích cực nhất 
có thể nói là về nâng cao nhận thức 
của người dân và sự vào cuộc quyết liệt 
của cấp ủy, chính quyền các cấp, các 
tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác từ 
đó giúp nâng cao chất lượng tín dụng 
và quản lý vốn vay của NHCSXH. Vào 
thời điểm trước khi tiến hành Đề án, 
nợ quá hạn ở khu vực Tây Nguyên của 
NHCSXH cao hơn bình quân chung của 
toàn quốc và tiềm ẩn nợ quá hạn có 
chiều hướng gia tăng. Tổng dư nợ cho 
vay ở khu vực Tây Nguyên lúc đó chiếm 
tỷ trọng 11% dư nợ của toàn quốc của 
NHCSXH, trong khi đó tổng số nợ quá 
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hạn chiếm tỷ trọng 13,2% nợ quá hạn 
của toàn quốc.

Công tác vận động, tuyên truyền 
cho các tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn 
thực hành tiết kiệm chưa được triển 
khai mạnh ở hầu hết các đơn vị. Còn 
nhiều Tổ tiết kiệm và vay vốn yếu kém 
và hoạt động không hiệu quả, có nợ 
quá hạn cao, lãi tồn đọng lớn, kéo dài 
và thường xuyên bị xếp loại yếu kém.

Qua 03 năm thực hiện Đề án củng 
cố nâng cao chất lượng tín dụng chính 
sách và 02 năm phối hợp thực hiện các 
chương trình tín dụng chính sách tại 
địa bàn Tây Nguyên, với việc thực hiện 
đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng 
cao chất lượng tín dụng chính sách, 
vận động, tuyên truyền, kết quả thu 
được là tỷ lệ nợ quá hạn đã xuống thấp 
bằng bình quân chung của toàn hệ 
thống NHCSXH và giữ ổn định từ giữa 
năm 2014 đến nay. Công tác phối hợp 
giữa các hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm và 
vay vốn, Trưởng buôn, làng trong việc 
bình xét cho vay được thực hiện công 
khai và chất lượng, qua đó nâng cao 
được trách nhiệm quản lý, giám sát sử 
dụng vốn vay; khách hàng vay vốn đã 
có chuyển biến về ý thức, chấp hành 
khá tốt quy định nộp tiền lãi và gửi tiền 
tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng, trả 
nợ vay khi đến hạn.

Phóng viên: Kinh nghiệm rút ra trong 
quá trình phối hợp thực hiện là gì, thưa 
đồng chí?

Trả lời: Từ những kết quả đạt được 
trong 03 năm thực hiện Đề án củng cố, 
nâng cao chất lượng tín dụng chính 
sách và 02 năm phối hợp thực hiện các 
chương trình tín dụng chính sách tại 
vùng Tây Nguyên, có thể rút ra những 
bài học kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất: Sự vào cuộc quyết liệt, 
hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền địa 
phương cấp tỉnh, cấp huyện và đặc 
biệt là cấp xã; đồng thời có sự chỉ đạo 
sâu sát của Ban Chỉ đạo đưa hoạt động 
tín dụng chính sách xã hội thành công 
việc thường xuyên của cấp uỷ, chính 
quyền các cấp và duy trì, ổn định, nề 
nếp nâng cao chất lượng tín dụng ngay 
từ địa bàn từng ấp, từng xã, từng huyện 
và việc thực hiện nghiêm túc, trách 
nhiệm, nhiệt tình của NHCSXH.

Thứ hai: Vai trò tích cực, trách nhiệm, 
kiên quyết của hội, đoàn thể nhận uỷ 
thác và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay 

vốn trong việc bám sát cơ 
sở, đôn đốc người vay 
chấp hành nghiêm 
túc nghĩa vụ 
trả nợ, trả lãi 
và thường 
xuyên giúp 
đỡ hộ vay 
trong việc 
sử dụng 
vốn vay 
hiệu quả;

Thứ ba:
Quan tâm 
và làm tốt việc 
xử lý nợ bị rủi ro 
do nguyên nhân khách 
quan cho người dân, kịp thời, 
đúng chính sách quy định.

Thứ tư: Việc phối hợp chặt chẽ giữa 
công tác khuyến công, khuyến nông,... 
chuyển giao công nghệ của các cơ 
quan chính quyền và các hội, đoàn thể 
với công tác cho vay vốn của NHCSXH 
là yếu tố cơ bản giúp người vay sử dụng 
vốn có hiệu quả, thoát được nghèo và 
trả nợ đúng hạn cho ngân hàng.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết 
sự phối hợp trong thời gian tới giữa Ban 
Chỉ đạo Tây Nguyên với NHCSXH sẽ trọng 
tâm vào những nội dung gì?

Trả lời: Mục tiêu chung trong thời 
gian tới là hoạt động tín dụng chính 
sách xã hội vùng Tây Nguyên phát triển 
theo hướng ổn định, bền vững để thực 
hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và 
tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và các đối tượng chính sách 
khác vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cụ thể Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và 
NHCSXH sẽ đặt trọng tâm giúp 100% 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo và các đối tượng chính sách 
khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều 
được vay vốn các chương trình tín dụng 
chính sách và tiếp cận các dịch vụ khác 
do NHCSXH cung cấp. Địa phương sẽ 
hỗ trợ về nguồn vốn mỗi năm thêm ít 
nhất 10% để đến năm 2017 toàn vùng 
có số dư nguồn vốn địa phương bình 
quân mỗi tỉnh 80 tỷ đồng. Đi đôi với 
tăng trưởng tín dụng là tiếp tục củng 
cố, nâng cao chất lượng tín dụng, phấn 
đấu tỷ lệ nợ quá hạn của vùng Tây 
Nguyên ổn định, giảm lãi tồn đọng, và 
tiếp tục thực hiện việc củng cố, nâng 
cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm 

và 
v a y 

v ố n 
đồng thời 

tăng số dư tiền gửi 
của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Để đạt được những mục tiêu này, 
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sẽ tích cực 
cùng NHCSXH bám sát và tranh thủ 
sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc 
hội, Chính phủ, Bộ, ngành TW và cấp 
uỷ, chính quyền địa phương trong mọi 
mặt hoạt động của NHCSXH; chủ động 
tham mưu cho các Bộ, ban ngành, cấp 
ủy Đảng, chính quyền các cấp và các 
cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/
TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư 
TW Đảng; Tiếp tục phát huy vai trò, 
trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền 
địa phương, các ngành, các hội, đoàn 
thể vùng Tây Nguyên trong việc tham 
gia hoạt động tín dụng chính sách xã 
hội để giúp người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác sử dụng vốn 
hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời 
sống, thoát nghèo bền vững và thực 
hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ; tăng 
cường nguồn vốn địa phương dành 
cho công tác giảm nghèo, tạo việc làm 
trên địa bàn; đồng thời tăng cường 
công tác thông tin tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức về chủ trương chính 
sách của Đảng, Nhà nước thông qua 
các chương trình tín dụng chính sách 
do NHCSXH thực hiện tại địa bàn các 
huyện nghèo để mọi người dân biết 
và tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính 
sách của các chương trình, nâng cao 
nhận thức của người dân trong việc sử 
dụng vốn vay, trách nhiệm trả nợ tiền 
vay khi đến hạn. 

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

HẢI HÀ thực hiện

Tín dụng chính sách giúp người dân trên địa bàn phát kinh tế ổn địn
h
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Phóng viên: Xin ông khái quát những 

kết quả mà NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đạt 

được trong thời gian qua?

Trả lời: Sau khi có Nghị định 78/NĐ-

CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, 

hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác đã được quan tâm thông qua 

việc vay vốn tại NHCSXH để phát triển 

sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời 

sống. Từ 3 chương trình nhận bàn giao 

của các tổ chức tín dụng năm 2003 với 

dư nợ khiêm tốn hơn 100 tỷ đồng, đến 

nay hơn 13 năm hoạt động dư nợ của 

chi nhánh đã đạt 3.156 tỷ đồng với 

11 chương trình tín dụng chính sách, 

gấp gần 250 lần so với năm 2003. Mốc 

son đánh giá sự cam kết đầu tư cho 

khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh 

Đắk Lắk nói riêng được ghi nhớ trong 

Biên bản ký kết giữa NHCSXH và Ban 

Chỉ đạo Tây Nguyên ngày 13/4/2013. 

Kể từ đó việc triển khai cho vay các 

chương trình tín dụng chính sách trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn nhận được 

sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh và Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH. Doanh số cho vay hơn 2 

năm qua của các chương trình đạt cao 

1.933 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vay 

vốn của hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác trên địa bàn.

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về 

hiệu quả các chương trình tín dụng chính 

sách mang lại cho địa phương?

Trả lời: Nguồn vốn cho vay từ các 

chương trình tín dụng chính sách trên 

địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ 

thực hiện chương trình mục tiêu giảm 

nghèo bền vững và giữ vững an ninh 

chính trị trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo 

năm 2013 giảm từ 14,67% xuống 

12,26%, năm 2014 giảm từ 12,26% 

xuống còn 10,02% năm 2015 ước 

giảm 3%. Các chương trình tín dụng 

chính sách cho vay đã tạo việc làm 

cho hàng nghìn lao động, hộ nghèo, 

hộ cận nghèo có vốn đầu tư sản suất, 

kinh doanh nâng cao đời sống, con em 

các gia đình khó khăn có tiền để trang 

trải chi phí học tập tại các trường đại 

học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề. 

Chương trình cho vay NS&VSMTNT đã 

nâng cao chất lượng cuộc sống giúp 

người dân được dùng nước sạch góp 

phần xây dựng chương trình nông 

thôn mới trên địa bàn. Thông qua việc 

nhận ủy thác cho vay của 4 tổ chức 

hội, đoàn thể đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác vận động quần chúng 

và hoạt động của các cấp hội đặc biệt 

là tạo sự đồng thuận, tin yêu của nhân 

dân đối với chính sách của Đảng và 

Nhà nước.

Phóng viên: Tín dụng tăng trưởng 

mạnh, vậy làm thế nào để bảo đảm chất 

lượng tín dụng, thưa ông?

Trả lời: Để bảo đảm chất lượng tín 

dụng, tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức hội,

đoàn thể nhận ủy thác và các ngành, 

các cấp trong tỉnh phải phối hợp chặt 

chẽ với NHCSXH thực hiện Đề án củng 

cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính 

sách. NHCSXH thường xuyên phối hợp 

với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy 

thác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán 

bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền cho tổ 

viên và triển khai công tác kiện toàn, 

củng cố hoạt động của tổ. So với thời 

điểm xây dựng đề án, số tổ xếp loại tốt 

tại hầu hết các Phòng giao dịch đều 

tăng. Thông qua đó, có thể khẳng định 

những giải pháp quyết liệt nhằm củng 

cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính 

sách tại tỉnh Đắk Lắk là đúng hướng và 

đạt hiệu quả cao…

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

GIANG NAM thực hiện

chính sách 
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Hộ gia đình chị Siêu Mi sử dụng vốn vay ưu đãi để đầu tư trồng cây cà phê
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T
hời gian qua, tỉnh Gia Lai đã 

tập trung chỉ đạo các tổ chức 

hội, đoàn thể triển khai cuộc 

vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách 

làm trong vùng đồng bào DTTS. Đồng 

thời, tập trung phân loại đối tượng hộ 

nghèo, nguyên nhân nghèo và có biện 

pháp hỗ trợ theo các nhóm đối tượng, 

nhóm nguyên nhân nghèo và phân 

loại hộ nghèo theo thời gian để từ đó 

có giải pháp cụ thể đối với những hộ 

khó thoát nghèo, đặc biệt là hộ nghèo 

đồng bào DTTS. Tăng cường công tác 

tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu 

đãi cho hộ nghèo là người đồng bào 

DTTS; đồng thời, định hướng, hướng 

dẫn cụ thể cho đối tượng và thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra để hộ nghèo 

sử dụng vốn vay có hiệu quả. Ngoài 

ra, các ngành chức năng cũng tổ chức 

nhiều hoạt động hướng dẫn công tác 

khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao 

kỹ thuật theo phương pháp “cầm tay 

chỉ việc” cho các hộ nghèo là đồng bào 

DTTS.

Về phía NHCSXH, đơn vị thực hiện 

cho vay các chương trình tín dụng chính 

sách, Giám đốc NHCSXH tỉnh Lê Văn Chí 

cho biết, liên tục nhiều năm qua, nhất 

là từ khi thực hiện Đề án củng cố, nâng 

cao chất lượng tín dụng chính sách trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai tăng rõ rệt, từ 2.300 

tỷ đồng đầu năm 2013 đến nay lên trên 

3.000 tỷ đồng. Đơn vị đã tập trung ưu 

tiên vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo 

cao, các xã điểm xây dựng nông thôn 

mới; cụ thể là chương trình cho vay hộ 

nghèo đạt 1.016 tỷ đồng; hộ sản xuất, 

kinh doanh vùng khó khăn trên 500 tỷ 

đồng; mới đây nhất là 30 tỷ đồng cho 

vay hộ mới thoát nghèo cũng đã được 

giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng 

thụ hưởng, với mức vay bình quân 30 

triệu đồng/hộ.

Từ việc sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn ưu đãi, nhiều hộ đồng bào DTTS 

trên địa bàn tỉnh đã vươn lên thoát 

nghèo và hàng trăm hộ vươn lên 

thành hộ khá. Điển hình như hộ chị 

Siêu Mi, người dân tộc Gia Rai ở thôn 

Cư PêR, xã Ia Hla, huyện Chư PưH. 

Trước đây gia đình chị Siêu Mi thuộc 

diện hộ nghèo, năm 2010, gia đình 

vay 25 triệu đồng vốn ưu đãi của 

NHCSXH huyện để mua giống cây, con 

tốt và vật tư chuyên dùng cho trồng 

trọt, chăn nuôi để thực hiện mô hình 

sản xuất trồng cà phê với nuôi bò sinh 

sản. Nhờ cần cù lao động và đồng vốn 

vay đầu tư đúng lúc, nên việc sản xuất 

của gia đình chị thuận lợi. Vụ thu hái 

cà phê đầu tiên, sau khi trừ chi phí, 

chị Siêu Mi thu lãi 34 triệu đồng, ấy 

là chưa kể đến bò mẹ đã đẻ ra 2 con 

bê. Phấn khởi trước kết quả gia đình 

đạt được, vợ chồng chị càng chịu khó 

tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, tham gia 

các chương trình tập huấn về mô hình 

trồng trọt, chăn nuôi. Cuối năm 2013, 

gia đình chị Siêu Mi trả hết nợ gốc và 

được xét thoát hộ nghèo.

Đến giữa tháng 9 vừa rồi, gia đình 

chị cùng 6 hộ nữa trong xã Ia Hla lại 

được vay 40 triệu đồng vốn chính sách 

dành cho hộ mới thoát nghèo. “Được 

Nhà nước hỗ trợ kịp thời, gia đình tôi 

sẽ tính toán cụ thể, sử dụng vốn hiệu 

quả, phấn đấu làm giàu”, chị Siêu Mi hồ 

hởi nói.

Tương tự hoàn cảnh của chị Siêu 

Mi, gia đình anh Đinh HNích, dân tộc 

Ba Na, ngụ tại thôn KTăng, xã K’Rang, 

huyện Đắk Đoa, trước đây cũng thuộc 

diện hộ nghèo, thiếu vốn sản xuất. 

Năm 2009, anh Đinh HNích được vay 

10 triệu đồng vốn ưu đãi để trồng hồ 

tiêu. Năm 2012, sau khi hoàn trả nợ, 

anh tiếp tục vay NHCSXH huyện 25 

triệu đồng để khai hoang mở rộng 

diện tích trồng cà phê, hồ tiêu. Hiện 

nay, nhà anh Đinh HNích thoát nghèo, 

sửa được nhà ở và làm chủ 8 sào cà 

phê, 400 trụ tiêu.

Ngoài những trường hợp điển hình 

trên, còn có rất nhiều hộ nghèo trên cao 

nguyên Gia Lai đã sử dụng vốn chính 

sách để sản xuất, kinh doanh, vươn lên 

thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tất 

cả họ đều đã và đang được NHCSXH làm 

“điểm tựa”, tiếp tục phấn đấu phát triển 

kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo 

bền vững và xây dựng thành công nông 

thôn mới tại địa phương.

Bài và ảnh TRẦN ĐÔNG
Các hộ mới thoát nghèo ở xã Ia Hla, huyện Chư PưH (Gia Lai) rất phấn khởi nhận món vay đầu 
tiên tại Điểm giao dịch xã
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T
rước đây, Quảng Bình là một tỉnh 

có tỷ lệ hộ nghèo khá cao của cả 

nước. Nhờ có chủ trương, chính 

sách đúng, kịp thời và thực hiện đúng 

“tiến độ” nên tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh 

giảm rõ rệt. Riêng đối với NHCSXH đến 

nay doanh số cho vay đạt trên 374 tỷ 

đồng, tăng 82 tỷ đồng so với cùng kỳ 

năm trước, trong đó một số chương 

trình có doanh số cho vay lớn như 

cho vay hộ cận nghèo 174 tỷ đồng, 

hộ nghèo 82 tỷ đồng... Bên cạnh đó, 

doanh số thu nợ đạt 295 tỷ đồng, trong 

đó chương trình hộ nghèo thu tới 122 

tỷ đồng, HSSV 91 tỷ đồng...

Theo thống kê của Sở LĐTB-XH, số 

hộ mới thoát nghèo trong 3 năm 2012, 

2013 và 2014 của tỉnh Quảng Bình có 

khoảng 30 nghìn hộ. Đây là con số khá 

cao nếu không có chính sách cho vay 

kịp thời thì khả năng tái nghèo cho 

những hộ này sẽ rất dễ xảy ra.

Tâm sự với chúng tôi anh Trần

Tiến Lực ở thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch

Hóa, huyện Tuyên Hóa, cho biết: Là

hộ nghèo, năm 2010 tôi được vay 30 

triệu đồng mở trang trại chăn nuôi 

bò, với nguồn vốn ưu đãi này gia đình

tôi từng bước có nguồn thu nhập ổn

định, sắm sửa được một số tài sản. Năm 

2012 sau rà soát hộ nghèo gia đình tôi 

thuộc diện hộ thoát nghèo, tuy nhiên 

tôi vẫn gặp những khó khăn nhất định,

nguyện vọng của gia đình tôi là mong 

tiếp tục được vay thêm từ 50 triệu 

đồng đến 100 triệu đồng để mở rộng 

phát triển kinh tế, chính vì vậy việc Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

quy định về tín dụng đối với hộ mới 

thoát nghèo tại NHCSXH để phát triển 

sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước 

ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền 

vững là rất thực tế...

Anh Cao Ngọc Ninh ở thôn Hồng 

Sơn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa 

cũng có hoàn cảnh như gia đình anh 

Lực. Được vay vốn ưu đãi 30 triệu 

đồng để nuôi bò sinh sản. Hiện đàn bò 

phát triển tốt cho thu nhập bình quân 

đầu người 700 nghìn đồng/tháng. 

“Năm 2012 gia đình anh được thông 

báo “thoát nghèo” nhưng ranh giới 

giữa nghèo và mới thoát nghèo mong 

manh lắm, vì vậy tôi rất mong được 

vay thêm để phát triển trang trại”, anh 

Ninh nói.

Gia đình chị Đinh Thị Thu Hà ở xã

Yên Hóa, huyện Minh Hóa phấn khởi 

cho biết: Gia đình tôi được đưa vào 

diện mới thoát nghèo từ năm 2013. 

Nói thoát nghèo vậy chứ điều kiện kinh 

tế của gia đình đang rất khó khăn, tôi 

đang suy nghĩ làm sao vay thêm vốn để 

tiếp tục phát triển sản xuất, không phải 

rơi vào tình cảnh nghèo khó nữa, giờ 

thì có cơ hội rồi, vợ chồng tôi vui lắm...

Chị Đinh Thị Thu Hiền ở tiểu khu 4, 

thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa hồ 

hởi: “Tôi đang bàn với chồng vay thêm 

vốn để mở dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ 

nhưng chưa có nguồn vốn nào để vay 

thích hợp, giờ thì yên tâm rồi, con cái 

sắp vào học cũng không phải lo chạy 

xuôi, chạy ngược. Cám ơn Nhà nước đã 

hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà 

con, giúp người dân bớt được nỗi lo về 

kinh tế”.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ

tịch UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên 

Hóa Trần Ngọc Doãn cho hay: Từ năm 

2012 đến 2015 toàn xã có 474 hộ thoát

nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên, tình 

trạng tái nghèo vẫn cao, vì vậy chính 

sách về cho vay hộ mới thoát nghèo 

của Chính phủ là đúng đắn, hợp lý và 

thiết thực với bà con.

Bài và ảnh PHƯƠNG HIỀN

Hộ mới thoát nghèo trong cả nước đã được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH để SXKD



30

Hiệu quả lớn từ những món vay nhỏ

Gia đình Y Min Niê ở buôn Dhung, 

xã Ea M’roh hiện đã có căn nhà khang 

trang với đầy đủ tiện nghi cần thiết. 

Không chỉ thế, mới đây, Y Min còn tậu 

được chiếc máy cày để kiếm thêm thu 

nhập. Chừng 10 năm trước, gia đình Y 

Min nghèo lắm. Lấy vợ ra ở riêng, anh 

được bố mẹ cho 5 sào đất trồng cà phê. 

Vì không có vốn đầu tư nên vườn cà 

phê luôn còi cọc, ít trái. Xét hoàn cảnh 

khó khăn của gia đình, chính quyền 

và NHCSXH huyện đã làm thủ tục cho 

Y Min vay 6 triệu đồng. “Số tiền ấy tuy 

không phải là lớn nhưng đối với tôi thì 

là cả một gia tài. Trước phải đi làm thuê, 

từ khi được vay vốn ưu đãi vợ chồng tôi 

tập trung chăm bón cho vườn cà phê 

của gia đình...”, Y Min thổ lộ. “Tích tiểu 

thành đại”, có thêm được nguồn vốn, 

mỗi năm gia đình Y Min đã có thêm 

được một khoản thu từ cà phê. Nguồn 

thu năm này, Y Min tích lũy đầu tư mở 

rộng vườn cà phê. Chịu khó làm ăn, 

biết tiết kiệm chi tiêu, Y Min đã khiến 

nguồn vốn vay “đẻ” thêm tiền. 3 năm 

trước, Y Min thoát được nghèo.

Cùng buôn với Y Min có chị H’Yun 

Adrơng hiện cũng đã thoát nghèo 

nhờ vào nguồn vốn vay ban đầu của 

NHCSXH. “Vay được vốn, được tập 

huấn kỹ thuật, vườn cà phê của nhà 

mình cho nhiều trái hơn trước kia rất 

nhiều, tiền bán cà phê mỗi vụ được 

nhiều hơn...”, chị H’Yun chia sẻ. Khác 

với anh Y Min, chị H’Yun Adrơng, mới 

đây chị H’Kia Kbuôr, buôn Dhung 

được vay vốn ưu đãi của NHCSXH đã 

đầu tư nuôi dê. “Mới nuôi có hơn nửa 

năm thôi, nhưng đàn dê nhà mình đã 

tăng thêm 6 con nữa. Thấy đàn dê 

tăng thêm, trong nhà ai cũng phấn 

khởi...”, chị H’Kia Kbuôr khoe.

Tạo điều kiện cho hộ mới thoát nghèo

Tuy khẳng định hiệu quả từ nguồn 

vốn ưu đãi, song chị H’Mao, Trưởng 

buôn Dhung vẫn bày tỏ: “Trên thực tế, 

những người thoát nghèo rất dễ bị tái 

nghèo. Chỉ cần rủi ro một chút, gặp lúc 

mất mùa, ốm đau là sẽ tái nghèo ngay. 

Vậy nên để người dân thoát nghèo 

bền vững, theo tôi, phía ngân hàng 

nên tạo điều kiện cho các hộ thoát 

nghèo vay thêm nguồn vốn ưu đãi 

một thời gian nữa”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề 

này, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk 

Lắk Đỗ Thị Mến, cho biết: “Trên thực tế 

thì có nhiều hộ đã thoát nghèo nhưng 

đời sống vẫn còn khó khăn. Nếu không 

có nguồn vốn cho vay tiếp thì các hộ 

này rất dễ tái nghèo. Thủ tướng Chính 

phủ cũng ký ban hành chính sách 

cho vay hộ mới thoát nghèo, theo 

đó, trong vòng 3 năm sau khi thoát 

nghèo các hộ này sẽ được tiếp tục vay 

vốn ưu đãi. Chương trình này sẽ đáp 

ứng được mong mỏi của hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác. Đây là 

phương thức góp phần giảm nghèo 

bền vững...”.

Bài và ảnh DUY HẬU

Chị H’Kia Kbuôr ở buôn Dhung phấn khởi bên vườn cà phê sai quả

“Hầu hết các hộ nghèo, hộ cận 

nghèo của địa phương đều 

được vay vốn của NHCSXH 

với tổng dư nợ đạt hơn 22 tỷ 

đồng. Cách đây 5 năm, số hộ 

nghèo cả xã chiếm hơn 50% 

thì hiện nay chỉ còn trên 20%. 

Có được kết quả này là có sự 

đóng góp của nguồn vốn ưu 

đãi từ NHCSXH”, bà Nguyễn Thị 

Tuyết - Phó Chủ  tịch UBND xã 

Ea M’Roh cho hay.
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Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét cho các tổ viên vay vốn hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 
28 của Thủ tướng Chính phủ

Gạt đi nỗ lo “bơ vơ vì thiếu lực”
Bà Đặng Thị Thư ở xóm Chùa I, xã 

Thuận Thành, huyện Phổ Yên (Thái 
Nguyên) không giấu nổi niềm vui khi 
cầm trong tay số tiền 30 triệu đồng 
từ nguồn vốn cho vay hộ mới thoát 
nghèo của Chính phủ. “Tôi được vay 
vốn chương trình hộ nghèo từ năm 
2009, tiếp đó vay vốn HSSV cho con 
trai đầu đi học. Nhờ nguồn vốn chính 
sách nên năm 2012 gia đình tôi mới có 
cơ hội thoát nghèo và nuôi các con ăn 
học. Tuy nhiên, đời sống gia đình vẫn 
còn nhiều khó khăn. Tôi rất muốn mua 
cặp bò về nuôi để vừa phục vụ cho việc 
đồng áng của gia đình, vừa có khoản 
tích lũy mà lại phù hợp với sức khỏe của 
chồng nhưng không có khả năng. Nay 
được NHCSXH cho vay, tôi mừng lắm vì 
mong muốn bấy lâu của vợ chồng tôi 
giờ đã thực hiện được”, bà Thư phấn 
khởi chia sẻ.

Cùng chung niềm vui được vay vốn 
cho hộ mới thoát nghèo, ông Nguyễn 
Duy Dung ở phường 3, TP. Đông Hà 
(Quảng Trị) hồ hởi chia sẻ: “Chính phủ 
đã quan tâm đến hộ nghèo, hộ cận 
nghèo nay cho vay vốn hộ mới thoát 
nghèo khiến gia đình chúng tôi mừng 
lắm. Gia đình tôi đông con nên đã từng 
là hộ nghèo, rồi hộ cận nghèo, sau khi 
ra khỏi danh sách hộ cận nghèo, gia 
đình không được vay vốn ưu đãi để 
tiếp tục sản xuất. Nay nhờ có chương 
trình cho vay hộ mới thoát nghèo, 
tôi đã được vay 50 triệu đồng với lãi 
suất ưu đãi, thời gian vay dài. Gia đình 
tôi sẽ quyết tâm chăm chỉ làm ăn, sử 
dụng hiệu quả đồng vốn, phấn đấu 
không quay trở lại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo nữa”.

Tạo sự bền vững
Trong những năm qua, thông qua 

nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, mỗi 
năm có hàng vạn hộ nghèo, hộ cận 

nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo, 
ổn định cuộc sống. Để các hộ mới thoát 
nghèo có điều kiện thoát nghèo bền 
vững, Quyết định số 28 của Thủ tướng 
Chính phủ cho hộ mới thoát nghèo vay 
vốn là những hộ gia đình đã từng là 
hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, mức 
vay vốn phụ thuộc vào năng lực quản 
lý vốn của người sử dụng, với mức cho 
vay tối đa không quá 50 triệu đồng/hộ 
là phù hợp với khả năng sử dụng vốn 
và trả gốc lẫn lãi theo chu kỳ của những 
hộ vừa mới thoát nghèo.

“Trên thực tế, mặc dù nhiều hộ đã 
ra khỏi danh sách hộ nghèo nhưng 
cuộc sống vẫn còn rất nhiều khó khăn. 
Có khi chỉ cần một vụ mất mùa hoặc 
trong nhà có ai ốm đau là lại tái nghèo. 
Bởi thế, khi Nhà nước có chính sách cho 
vay hộ mới thoát nghèo đã nhận được 
sự đồng tình, hưởng ứng cao của cấp 
ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là các 
hộ nghèo”, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh 
Thái Nguyên Lê Văn Hồng, cho hay.

Hiện nay, lãi suất cho vay đối với 
hộ mới thoát nghèo là 8,25%/năm, 
thời gian được vay từ 3 - 5 năm. Không 
những thế, thủ tục vay cũng đơn giản, 
lại không cần tài sản đảm bảo, trình tự 
vay và trả lãi, gốc cũng tương tự như 
các chương trình tín dụng chính sách 
khác mà hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác cũng đã từng quen, 
nên cũng thuận lợi đối với hộ mới 
thoát nghèo.

Đánh giá về chủ trương này, Lãnh 
đạo cấp ủy, chỉnh quyền, các hội, đoàn 
thể và NHCSXH các cấp trong cả nước 
đều có chung nhận định, việc cho vay 
hộ mới thoát nghèo là vô cùng cần 
thiết, bởi nó sẽ góp phần giải tỏa được 
tâm lý e ngại thoát nghèo ở một bộ 
phận người dân, đồng thời mở ra cơ 
hội mới cho đối tượng này được tiếp 
cận dòng vốn chính sách để sản xuất, 
kinh doanh và chăn nuôi hiệu quả, bền 
vững hơn.

PV



32

C
hị Nguyễn Thị Hồng Xua ở ấp 

Bình Thuận, xã Long Bình, huyện 

Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết: 

“Trước đây gia đình tôi rất khó khăn, là 

hộ nghèo của xã. Năm 2011, được vay 

vốn từ NHCSXH, tôi đầu tư chăn nuôi 

gà, vịt, từ đó kinh tế có bước phát triển 

hơn trước, năm 2014 gia đình tôi đã 

thoát nghèo, đang lo chưa biết kiếm 

đâu ra vốn để làm ăn, thoát nghèo 

bền vững thì vừa rồi tôi nghe được tin 

những hộ mới thoát nghèo như gia 

đình tôi lại được tiếp tục vay vốn tại 

NHCSXH. Tôi vui lắm vì từ nay không lo 

thiếu vốn làm ăn nữa”.

Ông Trần Ngọc Kế Hậu ở ấp Bình 

Tân, xã Long Bình, huyện Long Mỹ nói, 

là hộ cận nghèo, đã được vay 20 triệu 

đồng từ NHCSXH. Nhờ đó gia đình tôi 

có điều kiện đào ao nuôi cá và trồng 

hoa màu. Đến cuối năm 2014, gia đình 

đã thoát khỏi diện hộ cận nghèo, thu 

nhập có khá hơn trước, nhưng kinh tế 

chưa thật sự đảm bảo ổn định, chỉ một 

đợt dịch bệnh là phải chạy lo nguồn 

vốn để đầu tư cho vụ sản xuất mới. Tôi 

đang lo chưa biết kiếm đâu ra vốn để 

mở rộng diện tích ao thả cá thì vừa rồi 

được cán bộ Hội Nông dân thông tin 

Chính phủ vừa có chủ trương cho vay 

đối với những hộ mới thoát nghèo như 

gia đình tôi. Tôi sẽ làm hồ sơ vay vốn tại 

NHCSXH để đầu tư ngay vào việc chăn 

nuôi, trồng trọt với hy vọng không 

những thoát nghèo bền vững mà còn 

vươn lên làm giàu”.

Ông Nguyễn Hồng Sáng - Chủ tịch 

Hội Nông dân xã Long Bình, huyện 

Long Mỹ khẳng định: Những năm qua, 

nguồn vốn của NHCSXH là đòn bẩy 

giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 

đối tượng chính sách khác vay vốn 

phát triển sản xuất, kinh doanh. Để 

giúp người dân thoát nghèo bền vững 

và vươn lên làm giàu thì việc Chính phủ 

có chủ trương cho vay đối với những 

hộ mới thoát nghèo là hoàn toàn đúng 

đắn, điều này sẽ tiếp thêm “động lực” 

để những hộ dân tiếp tục có vốn đầu 

tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây 

dựng đời sống mới.

Ông Nguyễn Văn Vui - Chủ tịch 

UBND huyện Vị Thủy (Hậu Giang), cho 

rằng: Việc Chính phủ quyết định cho 

những hộ mới thoát nghèo được vay 

vốn ưu đãi tại NHCSXH được cấp ủy, 

chính quyền địa phương và nhân dân 

hết sức vui mừng và đón nhận. Đối với 

vùng sông nước còn nhiều khó khăn 

như huyện Vị Thủy, dù cố gắng làm ăn 

thoát nghèo nhưng cuộc sống người 

dân vẫn bấp bênh, chỉ một đợt dịch 

bệnh, thiên tai thì việc thiếu vốn làm 

ăn đối với những hộ mới thoát nghèo 

là điều chắc chắn, vì vậy cho vay hộ 

mới thoát nghèo là một giải pháp giúp 

người dân có điều kiện thoát nghèo 

bền vững, vươn lên phát triển kinh tế, 

ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh THANH XOÀN - MINH LƯƠNG

H
ộ

thoát nghèo ở Hậu Giang đang rất phấn khởi được vay vốn để mở rộng diện tích trồng cây ăn

quả
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C
ũng theo cách lập luận của ông 

Minh thì từ chính sách cho hộ 

nghèo và các đối tượng chính 

sách khác vay vốn ưu đãi của Nhà nước 

cách đây hơn chục năm, đến chương 

trình tín dụng hộ cận nghèo và gần đây 

nhất là Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ được ban hành 

dành riêng cho hộ mới thoát nghèo vay 

vốn ưu đãi tại NHCSXH đã thực sự là “cơ 

hội vàng” giúp người dân “xã nông thôn 

mới” vươn lên thoát nghèo bền vững, 

làm giàu nhanh chóng.

Đến thăm gia đình chị Phạm Thị 

Hương, hội viên phụ nữ xóm 8, chúng 

tôi cảm nhận được niềm vui của chị, bởi 

gia đình chị đã thoát hết cảnh nghèo 

khó từ giữa năm 2013 và đã trả hết nợ 

vay cũ cho ngân hàng, nay lại được tiếp 

tục vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển 

sản xuất, kinh doanh. Được biết, chị 

Hương cùng 8 hộ dân nữa trong xã có 

may mắn được Tổ tiết kiệm và vay vốn 

bình xét vay 30 triệu đồng/hộ ngay đợt 

đầu tiên NHCSXH huyện Hải Hậu triển 

khai giải ngân chương trình tín dụng 

đối với hộ mới thoát nghèo.

Chị Hương cho biết, 10 năm về 

trước nhà chị có 4 nhân khẩu, trong đó 

2 con đang tuổi ăn học, chồng làm thợ 

xây nhưng ốm yếu liên miên, thu nhập 

thất thường nên hoàn cảnh kinh tế gặp 

nhiều khó khăn, niềm an ủi lớn nhất của 

gia đình chị khi ấy là được Tổ tiết kiệm 

và vay vốn bình xét cho vay vốn ưu đãi 

để chăn nuôi. Đợt vay đầu tiên chị được 

vay 10 triệu đồng xây dựng chuồng trại 

và mua 2 con lợn nái về chăm sóc, sau 1 

năm gia đình chị bán lứa lợn giống, mở 

rộng chuồng trại nuôi thêm lợn thịt. 

Để mở rộng phát triển sản xuất, năm 

2011, chị Hương lại được NHCSXH cho 

vay 30 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, 

vợ chồng chị đã chuyển đổi hơn 1 mẫu 

vườn năng suất thấp thành 7 sào ao 

nuôi cá diêu hồng và 4 sào vườn trồng 

rau xanh, cây dược liệu. Mỗi năm trừ chi 

phí, vợ chồng chị thu về bình quân 50 

Buổi giao dịch của NHCSXH với hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo ở Điểm giao dịch xã Hải Châu
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triệu đồng. Nhờ chăm chỉ làm ăn và tiết 

kiệm, mấy năm nay gia đình chị đã trả 

hết nợ gốc, lãi cho ngân hàng.

Mặc dù đã thoát nghèo, nhưng chị 

Hương vẫn mong muốn được tiếp tục 

vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, ổn 

định kinh tế gia đình. “May sao tháng 

trước, thấy địa phương báo tin Nhà 

nước sắp có chính sách cho hộ mới 

thoát nghèo được vay vốn tại NHCSXH, 

cả nhà tôi vui mừng khôn xiết, nhất là 

từ buổi họp ở Tổ tiết kiệm và vay vốn 

gia đình được bình xét ưu tiên vay vốn 

chính sách đợt đầu tiên”, chị Hương 

cho biết.

Tương tự, gia đình bà Trần Thị 

Dung ở xóm 4, xã Hải Châu cũng nhờ 

nguồn vốn chính sách tiếp sức đã ra 

khỏi danh sách hộ nghèo từ cuối năm 

2012, và cũng hơn hai năm nay do 

không có điều kiện tiếp cận tới nguồn 

tài chính nào khác kể cả việc đi vay lãi 

suất cao bên ngoài cũng khó khăn, 

nên kế hoạch, dự định phát triển kinh 

tế của gia đình đành dang dở. “Bây giờ 

ước mong của tôi đã thành hiện thực 

khi được NHCSXH giải quyết cho vay 

30 triệu đồng dành cho hộ mới thoát 

nghèo. Tôi cảm ơn Đảng, Chính phủ 

nhiều lắm”, bà Dung hồ hởi nói.

Có thể nói mặc dù mới bắt đầu “khởi 

động” nhưng việc triển khai Quyết 

định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về 

tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo ở 

xã nông thôn mới Hải Châu nói riêng, 

tỉnh Nam Định nói chung không những 

mang lại nhiều niềm vui cho người dân 

mà còn góp phần vào việc giảm nghèo 

nhanh, bền vững cho địa phương.

Theo Giám đốc NHCSXH tỉnh Nam 

Định Phạm Thị Tuyết, để tạo thuận 

lợi cho hộ mới thoát nghèo vay được 

vốn ưu đãi kịp thời đầu tư sản xuất, 

kinh doanh, NHCSXH tỉnh đã chủ động 

tham mưu UBND tỉnh ban hành văn 

bản chỉ đạo chính quyền các cấp cùng 

phối hợp, rà soát danh sách hộ mới 

thoát nghèo kể từ năm 2012 trở lại đây 

để làm cơ sở xem xét cho vay; đồng 

thời tổ chức tập huấn chương trình tín 

dụng mới đến tất cả cán bộ tín dụng 

từ tỉnh đến huyện, phối hợp tập huấn 

cơ chế nghiệp vụ, hướng dẫn quy trình 

cho vay đến các tổ chức hội, đoàn thể 

nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

NHCSXH tỉnh Nam Định đã xét duyệt 

cho vay 30 tỷ đồng cho hộ mới thoát 

nghèo trên toàn tỉnh và tiếp tục phối 

hợp, khảo sát nhu cầu vay vốn để đề 

nghị bổ sung nguồn vốn, đáp ứng tối 

đa nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh 

của các hộ mới thoát nghèo.

Bài và ảnh ĐÔNG HOÀNG

Chị Phạm Thị Hương yên tâm với nguồn vốn mới để đầu tư nuôi cá diêu hồng
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Được vay 30 triệu đồng chương trình hộ cận nghèo từ 
năm 2014, gia đình bà Lê Thị Nhiễu ở thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa đầu tư ngay vào việc 
nuôi bò

NHCSXH tỉnh Phú Yên giao dịch ở 112 Điểm giao dịch xã, phường, 
giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận kịp thời 
nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh

T
ính đến nay, tổng dư nợ các chương trình 

tín dụng chính sách ở Phú Yên đạt gần 

2.000 tỷ đồng, tăng 108 tỷ đồng so với cuối 

năm 2014, với gần 92.500 hộ còn dư nợ. Nguồn 

vốn ưu đãi đã tạo điều kiện cho 27.322 lượt khách 

hàng được vay vốn, thu hút và tạo việc làm cho 

trên 1.600 lao động, giúp 3.600 lượt HSSV có 

hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng 

được hơn 12.000 công trình NS&VSMTNT... Hầu 

hết các hộ vay vốn đều có những chuyển biến 

tích cực về nhận thức và cách làm ăn. Nhiều hộ 

đã thoát nghèo và bắt đầu gây dựng cơ nghiệp 

từ những đồng vốn nhỏ như thế.

Phóng viên LÊ HẢO xin được chia sẻ tới bạn 

đọc một số hình ảnh dưới đây.
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Cùng thôn với bà Nhiễu, gia đình ông Lê Thuận mạnh dạn 
vay 50 triệu đồng về nuôi bò và mua máy cày phục vụ 
công việc đồng áng

Ngoài số tiền mua bò còn thừa, bà Nhiễu mua cả chim bồ câu Pháp 
và gà chọi về nuôi, mỗi năm cho thu nhập tới cả chục triệu đồng
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Gia đình bà Trần Thị Chiên ở khu phố 5, thị 
trấn Hòa Vinh vay vốn giải quyết việc làm 20 
triệu đồng đầu tư vào làm gốm mỹ nghệ như 
bếp lò, chậu cảnh, lọ lục bình... 

Gia đình bà Nguyễn Thị Lệ Thanh ở thôn Phước 
Nhuận, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân vay 20 
triệu đồng hộ nghèo về trồng sắn, cuộc sống đã khá 
hơn trước

Thời gian rảnh rỗi bà còn đan giỏ kiếm thêm thu nhập

Bà Nguyễn Thị Kim Lan ở thôn Phước Lộc 1, huyện Đông 
Hòa vay 20 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm của 
NHCSXH để mua thêm dụng cụ và nguyên liệu phát triển nghề 
đậu phụ, phục vụ bà con trong vùng
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Vốn vay giải quyết việc làm của NHCSXH còn cho bà 
con ở thôn An Hòa, xã Xuân Hòa, TX. Sông Cầu vay để 
đầu tư xây lò hấp, mua giàn sấy về hấp cá cơm, tạo 
việc làm cho nhiều lao động nông nhàn

Vốn vay giúp bà con nông dân nghèo ven biển Phú Yên có điều 
kiện mua nguyên liệu, đan lưới, phục vụ cho hoạt động đánh bắt, 
phát triển nghề truyền thống của địa phương



www.vbsp.org.vn 39

Biết ơn đồng vốn

Chủ tịch Hội Nông dân phường 

Đồng Mai, quận Hà Đông, Nguyễn Xuân 

Quý cho hay: Phường có 18 tổ dân phố, 

trong đó có 2 tổ là có dịch vụ thương 

mại phát triển, còn 16 tổ dân phố người 

dân vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông 

nghiệp là chính. Nhiều nghề mới hình 

thành sau thu hồi đất và đô thị hóa như 

chạy chợ, buôn bán đồng nát... 

Đến thăm xưởng đồ cũ của vợ 

chồng chị Lê Thị Thư ở thôn Cổ Bản, 

tổ dân phố số 1, với lỉnh kỉnh đủ thứ 

từ các loại mô tơ, máy bơm nước, van 

nước... hàng nghìn các món đồ cũ từ 

sắt, nhìn nhiều cái đã hoen rỉ tưởng chỉ 

là phế liệu. Chị Thư cho hay, nhờ vốn 

vay giải quyết việc làm của NHCSXH, 

gia đình chị đã được vay 3 kỳ liên tiếp, 

mỗi kỳ 20 triệu đồng, mà vợ chồng có 

vốn làm ăn mở rộng kinh doanh. Là vợ 

chồng trẻ thuộc thế hệ 8x, khi lập gia 

đình cũng là lúc địa phương đồng loạt 

triển khai các dự án thu hồi đất, bố mẹ 

cho ra lập kinh tế riêng không đất sản 

xuất nông nghiệp, không có việc làm, 

vợ chồng Thư lặn lội khắp trong Nam 

ngoài Bắc, cứ ở đâu giới thiệu thanh 

lý công trình, nhà xưởng là có mặt để 

mua bán đồ cũ. Đến nay, sau 7 năm lăn 

lộn trong nghề, cùng với sự giúp sức 

của NHCSXH, ngay từ những ngày đầu 

lập nghiệp vợ chồng chị Thư đã có một 

xưởng chuyên thu gom, mua bán phế 

liệu, không chỉ giải quyết việc làm cho 

bản thân và tạo công ăn việc làm cho 

cả chục lao động tại địa phương.

Còn theo Chủ tịch Hội Phụ nữ 

phường Đồng Mai Nguyễn Thị Thành: 

Khi nhận tiền đền bù, nhà nhiều thì cả 

trăm triệu đồng, nhà ít cũng vài chục 

triệu đồng. Cuộc đời người nông dân 

chưa bao giờ được cầm tiền nhiều như 

thế, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn 

nhà thì mua xe máy, sửa sang nhà cửa, 

cho con cái xây dựng gia đình... là hết 

sạch. Hết ruộng rồi, mỗi người tự lo cho 

mình, mỗi gia đình tự tìm kế sinh nhai. 

Đàn ông thì sắm xe máy chạy xe ôm, đi 

phu hồ, làm mộc, mở quán bán hàng, 

chị em theo nhau đi chợ, số đông nhất 

làm nghề mua bán đồng nát, nhiều 

nhà tận dụng diện tích đất bãi ven 

sông Đáy còn lại chăn nuôi bò, trồng 

cây ăn quả, rau màu. Và nếu như không 

có đồng vốn cho vay giải quyết việc 

làm và cho các hộ cận nghèo như thời 

gian qua thì đời sống nông dân không 

thể ổn định như hiện nay. 

Xưởng thu gom, mua bán phế liệu của gia đình chị Thư đã tạo công ăn việc làm ổn định cho
nhiều lao động tại địa phương
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Nông dân ở phường Đồng Mai, 

quận Hà Đông chỉ là một trong số hàng 

nghìn nông dân hậu thu hồi đất của Hà 

Nội được đồng hành, sẻ chia trong quá 

trình chuyển đổi nghề nghiệp, đô thị 

hóa. Đời sống nông dân khá hơn, nhiều 

mô hình kinh tế nông hộ phát huy hiệu 

quả. Từ những vùng ven đô đến các 

huyện ngoại thành còn nhiều khó khăn 

như: Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Phúc Thọ... 

mỗi huyện đồng vốn ưu đãi dành riêng 

cho các hộ đối tượng chính sách cũng 

từ 200 đến trên 300 tỷ đồng. 

Chuyển vốn địa phương để cho vay

Hiện nay xu hướng số hộ nghèo 

và hộ cận nghèo đang giảm dần và 

đồng vốn cho giải quyết việc làm ở 

khu vực nông thôn của TP. Hà Nội có xu 

hướng tăng mạnh, nhiều vùng sản xuất 

chuyên canh sau dồn điền đổi thửa đã 

và đang rất khát vốn ưu đãi để trụ vững 

và vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội 

Dương Thị Hằng, cho rằng: “Bên cạnh 

đồng vốn ưu đãi của TW, thành phố, 

các địa phương cần quan tâm bố trí 

nguồn vốn để hỗ trợ thêm nông dân. 

Thời gian qua điển hình là quận Hà 

Đông đã dành hơn 30 tỷ đồng chuyển 

sang NHCSXH để cho nông dân nghèo 

vay vốn ưu đãi”.

Phó Giám đốc NHCSXH TP. Hà Nội 

Hoàng Liên Sơn cho biết: Ngay khi Ban 

Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị 40, 

chi nhánh đã chủ động báo cáo Thành 

ủy, HĐND, UBND, Trưởng Ban đại diện 

HĐQT NHCSXH thành phố cũng như chỉ 

đạo nghiệp vụ đối với các đơn vị, tổ chức 

hội, đoàn thể liên quan. Đồng thời quán 

triệt nội dung Chỉ thị tới 100% đảng 

viên, cán bộ đơn vị, xây dựng kế hoạch 

triển khai và đưa việc triển khai Chỉ thị số 

40 trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên 

suốt trong năm 2015 và các năm tiếp 

theo. Trên cơ sở đó, thành uỷ Hà Nội đã 

có Chỉ thị số 30 và UBND thành phố ban 

hành kế hoạch 130 triển khai tới tận cấp 

uỷ, chính quyền địa phương.

Về phía TP. Hà Nội đã bố trí chuyển 

vốn sang NHCSXH để cho vay hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách 

khác; hỗ trợ phương tiện, kinh phí hoạt 

động, bố trí đất xây dựng trụ sở làm 

việc cho NHCSXH trên địa bàn, tăng 

cường trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền, UBMTTQ, các tổ chức hội, đoàn 

thể nhận ủy thác trong việc nâng cao 

hiệu quả vốn tín dụng chính sách. Tại 

cấp huyện, NHCSXH cũng đã chủ động 

báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền cơ sở cùng cấp ban hành văn 

bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 

30 của thành ủy và kế hoạch số 130 của 

UBND thành phố. 

Từ đầu năm tới nay, tổng nguồn vốn 

nhận ủy thác đầu tư tại các địa phương 

tăng 116,5 tỷ đồng so với năm 2014. 

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng 

đã bố trí 80 tỷ đồng từ nguồn vượt 

thu năm 2014 sang NHCSXH thành 

phố để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 

chính sách xã hội trên địa bàn, đưa 

tổng nguồn vốn ngân sách thành phố 

chuyển sang NHCSXH đạt gần 1.300 tỷ 

đồng, chưa kể các quận, huyện, thị xã 

đã có kế hoạch tiếp tục bổ sung hỗ trợ.

Các địa phương tích cực triển khai 

các chương trình cho vay đúng quy 

trình, đúng đối tượng. Các hội, đoàn 

thể cùng vào cuộc với sự tham gia của 

Trưởng thôn, nhờ đó đồng vốn chính 

sách luôn đảm bảo sự công minh, 

đúng người, đúng địa chỉ. Nhờ sự tăng 

cường giám sát từ cơ sở, sự hỗ trợ đắc 

lực của khuyến nông, khuyến công, các 

chương trình phát triển kinh tế của địa 

phương... cách thức làm ăn, tư duy của 

người nông dân ngày một đổi mới, từ 

đó đồng vốn chính sách đã phát huy 

hiệu quả, giúp nông dân vươn lên làm 

giàu ngay trên chính quê hương mình.

Bài và ảnh BẠCH THANH

Thoát nghèo nhờ vốn vay

Ông Phạm Văn Nam ngụ ấp Thọ 

Lộc, xã Xuân Thọ 4 năm trước là một 

hộ nghèo,  đông con của xã. Khi được 

tiếp cận với nguồn vốn vay dành cho 

hộ nghèo ông Nam đã đầu tư trồng 

mới vườn tiêu rộng gần 1ha, thả đàn dê 

sinh sản và nuôi thêm gà, vịt, cá để cải 

thiện thêm cuộc sống, lấy ngắn nuôi 

dài. Năm 2014 vườn tiêu của nhà ông 

Nam bắt đầu bói hạt lại được giá cao 

nên gia đình ông đã thu được gần 200 

triệu đồng. Đàn dê nhà ông Nam trước 

đây chỉ có 2 con, nay đã sinh trưởng 

nhiều lần, giúp gia đình ông có vốn 

đầu tư tiếp. Không chỉ được tiếp cận 

với nguồn vốn hộ nghèo để giải quyết 

việc làm, cả 3 người con trai của ông 

Nam khi thi đậu vào Đại học Bách khoa 

TP. Hồ Chí Minh đều được NHCSXH cho 

vay vốn học tập, đến nay có 2 người 

con đã ra trường và có việc làm ổn định

Trong khi đó gia đình ông Nguyễn 

Tấn Tài ở ấp Tân Bình 2, xã Lang Minh 

cũng đã thoát nghèo từ cách đây hơn 

1 năm. Ông Tài chia sẻ, vợ chồng ông 

tuổi cao sức yếu, trình độ lại có hạn 

nên chẳng biết làm gì để thoát nghèo. 

Khó khăn nhất là không có vốn để phát 



www.vbsp.org.vn 41

triển sản xuất. “Năm 2012 vợ chồng tôi 

được xã giới thiệu và hỗ trợ thủ tục để 

NHCSXH cho vay vốn ưu đãi phát triển 

nuôi dê. Với 15 triệu đồng trong tay 

ông Tài đã mua một cặp dê sinh sản, 

đầu tư làm chuồng trại. Đến nay đàn 

dê nhà ông Tài phát triển lên thành 10 

con, ngoài được vay vốn giải quyết việc 

làm, ông Tài còn được vay vốn chương 

trình NS&VSMTNT.

Còn anh Vy Văn Đài ngụ ấp Bình 

Tiến, xã Xuân Phú từ hộ nghèo, không 

có nghề nghiệp ổn định nay đã có đất 

sản xuất lúa, điều, ngô và thêm nghề 

sửa máy nông nghiệp kiếm thêm thu 

nhập. Theo anh Đài: “Gia đình tôi từ 

một hộ tay trắng trở thành một hộ 

thoát nghèo và đang dần khá giả hơn 

chính là nhờ NHCSXH và chính quyền 

địa phương”. Anh Đài cho biết, anh 

được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà 

ở, sau đó còn được NHCSXH cho vay 

30 triệu đồng để phát triển sản xuất 

nông nghiệp và đi học nghề sửa máy 

nông nghiệp.

Niềm tin cho người nghèo

Ông Phạm Văn Thuận - Bí thư Huyện 

ủy Xuân Lộc cho biết: 5 năm trước Xuân 

Lộc là một trong những huyện có tỉ 

lệ hộ nghèo cao của tỉnh, đặc biệt có 

những xã khó khăn, nhiều đồng bào 

dân tộc như Xuân Phú, Xuân Thọ, Xuân 

Tâm tỷ lệ hộ nghèo lên tới 15 đến 20% 

trên tổng số hộ của xã. Tuy nhiên, đến 

nay số hộ nghèo toàn huyện đã giảm rất 

nhanh, chỉ còn 2% theo chuẩn nghèo 

cũ. Cuối năm 2014 Xuân Lộc vinh dự 

trở thành huyện đầu tiên của cả nước 

được Chính phủ công nhận là huyện 

nông thôn mới, được Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Tấn Dũng về thăm và tặng 

Bằng khen. Thành quả của huyện Xuân 

Lộc đạt được có đóng góp rất lớn của 

NHCSXH đóng trên địa bàn huyện khi 

đã có hàng chục nghìn hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách khác được tiếp cận 

với nguồn vốn để sản xuất, xây dựng 

công trình nước sạch… 

Giám đốc NHCSXH huyện Xuân Lộc 

Ngô Mạnh Chính, cho biết: Tổng dư 

nợ của Phòng giao dịch đạt gần 218 

tỷ đồng, riêng những tháng đầu năm 

2015 trên địa bàn huyện đã có trên 

23,3 tỷ đồng vốn cung cấp cho 2.247 

hộ nghèo và hộ cận nghèo vay để sản 

xuất, giải quyết việc làm, xây dựng 

công trình NS&VSMTNT. Trong số 2.247 

hộ được vay có 510 hộ nghèo và hộ cận 

nghèo, 69 hộ được vay giải quyết việc 

làm, 684 hộ được vay để xây dựng công 

trình nước sạch và vệ sinh. Ngoài ra còn 

có trên 1 nghìn hộ được vay vốn để cho 

con em học tập.  Nhờ sử dụng vốn hiệu 

quả, thoát được nghèo nên tỷ lệ hộ trả 

vốn lẫn lãi đúng hạn đạt tỉ lệ cao, đến 

nay đã thu được 24,7 tỷ đồng của trên 

2 nghìn hộ vay. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân 

Lộc Trần Thế Vinh, cho biết: Lãnh đạo 

huyện Xuân Lộc luôn coi nguồn vốn 

ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác vay là rất quan trọng. 

Đây được coi là kênh cung cấp vốn 

chính, thủ tục cho vay nhanh gọn, phù 

hợp với hộ nghèo. 

Đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

ngoài huyện Xuân Lộc đã hoàn thành 

chương trình xây dựng nông thôn mới 

còn có TX. Long Khánh cũng đã được 

công nhận. Tỉnh còn có 2 đơn vị là 

huyện Long Thành và Thống Nhất đã 

cơ bản hoàn thành chương trình xây 

dựng nông thôn mới, chỉ còn chờ xét 

duyệt. Một số đơn vị là Nhơn Trạch, 

Trảng Bom cũng đã hoàn thành được 

từ 10 đến 15 tiêu chí trong tổng số 19 

tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 

Đồng Nai được đánh giá là tỉnh đi đầu 

cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh CÔNG NGHĨA
Ông Phạm Văn Nam (bên phải) ngụ ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ 4 giới thiệu vườn tiêu của gia đình
cho cán bộ NHCSXH huyện Xuân Lộc

Nông thôn mới của Đồng Nai đã và đang xây dựng không thể thiếu”

vai trò của NHCSXH tỉnh với hệ thống rộng khắp các huyện, về tận

các xã, thôn, bản. Nhờ có NHCSXH mà chúng tôi đã đẩy nhanh quá

trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt mới đây tỉnh đã nâng chuẩn

nghèo mới cho giai đoạn 2015 - 2020. Do đó tỉnh và các hộ nghèo, hộ

cận nghèo mới rất mong tiếp tục nhận được sự hộ trợ của NHCSXH

Việt Nam”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT

NHCSXH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí, cho biết
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S
inh ra và lớn lên trong một gia 

đình nghèo, Cáo Sín Thành lập 

gia đình rồi ở riêng với tài sản vẻn 

vẹn một căn nhà nhỏ với hơn 2 sào 

ruộng nước. Hai đứa con lần lượt chào 

đời chưa vui được nhiều đã phải ngập 

trong nỗi lo cơm áo. Ruộng đất, trồng 

cấy chẳng đủ cho 4 miệng ăn, nên hai 

vợ chồng Thành phải thường xuyên đi 

làm thuê để có thêm thu nhập. Thế rồi 

trải qua những ngày tháng đi làm thuê 

cuốc mướn, Thành chợt nhận thấy đầu 

tư vào chăn nuôi có thể đem lại nguồn 

thu nhập ổn định không phải đi làm ăn 

xa, có điều kiện chăm sóc con cái. Anh 

bàn với vợ, vay 30 triệu đồng vốn ưu 

đãi từ NHCSXH để chăn nuôi lợn.

Với bản tính cần cù chịu khó chỉ sau 

hai năm anh đã trả hết nợ và có vốn 

tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi. Vài năm 

sau đó, khi đã có vốn, anh chị bàn nhau, 

Người dân Bản Mế nay đã có cuộc sống ấm no
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đổi một mảnh ruộng lấy một khu đất 

gần đường để tiện cho việc tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp làm ra. Đồng 

thời, đầu tư 45 triệu đồng vốn tự có 

và tiếp tục vay vốn từ NHCSXH số tiền 

là 30 triệu đồng để xây dựng một khu 

chồng trại rộng 120m2 nuôi lợn thịt và 

lợn sinh sản. Để rồi từ đó, mỗi năm anh 

xuất chuồng 2 lứa lợn thịt mỗi lứa từ 

15 - 20 con với trọng lượng trung bình 

70kg mỗi con. 

Không chỉ giỏi chăn nuôi, anh còn 

tích cực đưa giống cây con mới, áp 

dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, nhờ 

vậy lúa ngô của nhà anh luôn cho năng 

suất và sản lượng cao nhất thôn, hàng 

năm anh đều thu về 1,2 tấn thóc, 2,5 tấn 

ngô, gần 100 triệu đồng từ chăn nuôi 

và làm dịch vụ. Cuộc sống ấm no dần 

lên cũng là lúc Thành có điều kiện nhìn 

ra xung quanh bà con lối xóm. Thấm 

cái cảnh nhọc nhằn của những người 

nông dân quê anh ruộng ít, nước tưới 

tiêu khan hiếm, lại nhìn cái cảnh đến 

mùa, những người dân nghèo quê anh 

lại bạc mặt vì thu hoạch chẳng được 

bao nhiêu mà có chút dư dả mang bán 

lại bị thương lái ép giá.

Bởi vậy, anh đã bàn với vợ đầu tư 

một máy xay xát gạo, để vừa phục 

vụ cho việc chăn nuôi của gia đình, 

vừa giúp bà con trong thôn đỡ vất vả 

trong việc xay xát vì đường từ thôn 

ra điểm có máy xát khá xa và khó đi. 

Đồng thời đứng ra tổ chức điểm thu 

mua nông sản cho bà con trong thôn, 

với giá hợp lý, không để bà con bị tư 

thương ép giá.

Chủ tịch Hội nông dân xã Bản Mế 

Hoàng Seo Trang, vẫn nhắc câu chuyện 

tình nghĩa của Cáo Sín Thành với gia 

đình ông Vàng Thông Chấn. Những 

năm qua, anh Thành đã giúp ông Vàng 

Thông Chấn ở thôn Cốc Cù hai con trâu 

để có sức cày kéo. Vào khi giáp hạt, anh 

lại giúp hàng chục hộ dân trong thôn, 

trong xã thóc, ngô để các gia đình này 

không rơi vào cảnh đói. Không những 

thế, anh còn giúp các gia đình này tiền 

để mua giống, phân bón phục vụ sản 

xuất không tính lãi. Trợ lực về giống 

phân không tính lãi của anh Thành 

cũng giúp các hộ yên tâm sản xuất, 

tăng năng suất, sản lượng ngô lúa. 

Hàng năm với sự tận tâm giúp đỡ của 

Thành, thôn có từ 2 - 3 hộ thoát nghèo. 

Cái đói, cái   nghèo vì thế cũng ngày 

một rời xa thêm làng quê này.

Sản xuất kinh doanh giỏi, hết lòng 

giúp đỡ mọi người trong thôn, Cao Sín 

Thành được bà con tín nhiệm bầu làm 

Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 

và vay vốn thôn Khoán Púng. Với anh, 

công việc đó thật có ý nghĩa. Bởi từ đây 

anh có thể trở thành một trong những 

cầu nối để chuyển tải nguồn vốn 

chính sách đến với người dân quê anh, 

cũng như lắng nghe bà con phản ánh 

nguyện vọng chính đáng của mình, để 

từ đó có những điều chỉnh trong công 

tác thôn xóm cũng như thực hiện đầy 

đủ các nội dung trong công tác quản lý 

vốn tín dụng chính sách. Sinh hoạt tổ vì 

thế cũng được anh tổ chức bài bản. Đến 

nay, dư nợ của tổ đạt 874 triệu đồng, 

với 46 hộ vay vốn tại các chương trình 

tín dụng ưu đãi. Huy động tiền gửi tiết 

kiệm của các tổ viên đạt 23 triệu đồng. 

Trong tổ không có nợ quá hạn, không 

có nợ khoanh.

Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Khoán 

Púng, xã Bản Mế luôn hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ đối với việc chuyển tải 

vốn tín dụng chính sách. Nhưng với 

Thành quan trọng hơn cả là mỗi năm 

thấy danh sách hộ nghèo trong thôn 

vơi đi. Mỗi mùa về thôn thêm thơm 

ngô lúa, và rộn ràng mỗi sớm mai khi 

kẻ dắt trâu ra ruộng, người chăn sóc 

đàn lợn đàn gà. Cuộc sống bớt nhọc 

nhằn, những đứa trẻ trong thôn cũng 

có thêm điều kiện học tập để mơ về 

tương lai xa hơn đẹp hơn cho mảnh đất 

nghèo Si Ma Cai quê anh.

Bài và ảnh MINH NGỌCTrưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn Cáo Sín Thành
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Vốn chính sách là động lực giúp bà con DTTS vùng cao nguyên đá Hà Giang vươn lên thoát nghèo

K
ết quả sau gần 3 năm thực hiện 
Đề án, chất lượng tín dụng chính 
sách ở Hà Giang đã có chuyển 

biến rõ rệt. Cụ thể số nợ quá hạn trên 
địa bàn hiện chỉ còn 0,49% tổng dư nợ, 
hàng trăm Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các 
huyện vùng cao Đồng Văn, Xín Mần, 
Yên Minh thu nợ, thu lãi đạt tỷ lệ 98%. 
Hàng nghìn hộ nghèo, gia đình đồng 
bào dân tộc ở các xã biên giới đã thay 
đổi ý thức có vay, có trả vốn chính sách, 
không còn lối nghĩ ỷ lại, trông chờ vào 
sự “cấp đỡ, cho không” của Nhà nước 
như trước đây, đồng thời còn mạnh dạn 
vay vốn, sử dụng vốn vay của NHCSXH 
với việc đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất 
để tạo thu nhập ổn định cuộc sống nơi 
biên cương địa đầu của Tổ quốc.

Đặc biệt từ đầu năm 2015, thực 
hiện văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Hà Giang theo nội dung Chỉ thị 40 của 
Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 
chính sách xã hội, nguồn vốn hoạt 
động của NHCSXH ở một tỉnh miền núi 
cao biên giới vốn được coi là nơi nghèo 
khó nhất khu vực Tây Bắc đã có sự tăng 
trưởng đột biến. Nếu năm 2012, dư nợ 
tăng chỉ khoảng 30 tỷ đồng thì riêng 
10 tháng đầu năm nay tăng đến trên 
100 tỷ đồng, trong đó tập trung vào 
các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ gia đình sản xuất, kinh 
doanh vùng khó khăn, nâng tổng dư 
nợ lên trên 1.900 tỷ đồng.

Với kết quả về nâng cao chất 
lượng tín dụng và tăng trưởng nguồn 
vốn chính sách, trong thời gian qua, 
NHCSXH tỉnh Hà Giang chính thức bứt 
ra khỏi danh sách đơn vị hoạt động yếu 
kém của hệ thống NHCSXH. Bộ máy tổ 
chức, mạng lưới hoạt động tín dụng 
chính sách từ tỉnh đến huyện nhanh 

chóng ổn định. Cán bộ điều hành, nhân 
viên tác nghiệp tín dụng chính sách đã 
năng động hơn, gắn trách nhiệm hơn 
về công việc với trách nhiệm cá nhân 
và tập thể cấp ủy, chính quyền, đoàn 
thể các cấp ở địa phương cùng vào 
cuộc thật sự, tham gia quản lý, giám sát 
và thực hiện công tác tín dụng chính 
sách xã hội.

Minh chứng cho hiệu quả của đồng 
vốn vay từ NHCSXH huyện Hoàng Su 
Phì là anh Thèn Văn Nam ở thôn Cốc 
Cái, xã Pố Lố với 30 triệu đồng vay năm 
2012, anh Nam đã mua được 1 cặp trâu 
sinh sản. Nhờ chăm sóc và phòng dịch 
bệnh tật, chống rét chu đáo nên sau 3 
năm trâu khỏe mạnh đẻ đều lứa, giúp 
gia đình anh trả hết nợ cho ngân hàng, 
vẫn lãi nguyên cặp trâu mẹ trị giá hàng 
chục triệu đồng.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn 
Xuân Chư ở thôn Minh Thành, xã Trung 
Thành, huyện Vị Xuyên từ nghèo khó 
được vay vốn chính sách thuận lợi để 
trồng 2ha cây ăn quả đặc sản như nhãn, 
cam, quýt và nuôi đàn ong lấy mật hoa 
rừng. Năm 2014, nhà ông thu nhập từ 
vườn cây, đàn ong được ngót nghét 
200 triệu đồng, dự kiến năm 
nay trúng mùa, được 
giá hơn, giúp ông 
Chư vững danh 
hiệu thi đua: 
N ô n g 
d â n 
s ả n 

xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.
Hai năm trở lại đây, NHCSXH tỉnh 

Hà Giang đã có những chuyển biến
tích cực, góp phần thiết thực vào thực
hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, 
bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn 
vùng cao biên giới theo Nghị quyết của
tỉnh. Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà Giang, 
Đinh Thị Hồng cho biết: Thời gian tới, 
NHCSXH tỉnh tiếp tục thực hiện nâng 
cao chất lượng tín dụng, đưa Chỉ thị 
40 của Ban Bí thư TW Đảng và Chỉ thị 
của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND về tín 
dụng chính sách xã hội vào cuộc sống 
để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 
tín dụng, đẩy mạnh công tác thu hồi 
nợ, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng 
và đổi mới trong quy trình, thủ tục, tạo 
điều kiện thuận tiện nhất cho các hộ 
vay sử dụng vốn chính sách đúng mục 
đích, đạt hiệu quả, góp phần đắc lực 
vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, 
bảo đảm an sinh xã hội trên miền biên 
cương địa đầu của Tổ quốc .

Bài và ảnh ANH THƯ
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Đ
ể góp phần mang lại hiệu quả 

từ những đồng vốn vay ưu đãi, 

vươn lên làm giàu, có thể kể 

đến những mô hình mà người dân trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực 

hiện. Họ là những nông dân chân lấm 

tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất, 

bán lưng cho trời. Hơn ai hết họ hiểu 

giá trị của đồng vốn ưu đãi, để từ đó 

xác định những mô hình phù hợp, sát 

với điều kiện thổ nhưỡng để có hướng 

đầu tư hợp lý, thu lại lợi nhuận để hoàn 

vốn cho ngân hàng.

Mô hình của ông Bùi Thanh ở xã 

Vinh Hưng, huyện Phú Lộc là một cách 

làm mới, có tính đột phá. Nếu như trước 

đây vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, 

người nông dân đào hồ nuôi độc canh 

con tôm hoặc cua, cá. Nếu dịch bệnh, 

thời tiết bất lợi là mất trắng thì nay với 

cách nuôi xen ghép “ba trong một” hiệu 

quả mang lại rất cao. Nhà ông Thanh 

có sẵn hồ nuôi tôm hơn 1ha, ngoài 30 

vạn con tôm, năm 2014 ông được vay 

20 triệu đồng hộ sản xuất, kinh doanh 

vùng khó khăn từ NHCSXH thả nuôi 

thêm 1.000 con cá dìa, 1.000 con cua. 

Việc nuôi xen ghép này là cách làm từ 

trước đến nay bà con chưa từng làm 

nên giảm chi phí rất lớn. Với cách nuôi 

này, hàng trăm hộ gia đình vay vốn các 

xã ven biển Thừa Thiên - Huế đã thoát 

nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.

Cũng là xã bãi ngang thuộc diện 

khó khăn nhưng mô hình chăn nuôi 

của bà con nông dân huyện Phong 

Điền lại khác so với huyện Phú Lộc. 

Ở đây, phần đông bà con chọn nuôi 

các loại gia súc, gia cầm... Gia đình chị 

Hồ Thị Lộc ở thôn Đại Phú, xã Phong 

Chương được xem là hộ nông dân điển 

hình bởi mô hình chăn nuôi tổng hợp. 

Ban đầu chuồng nuôi lợn chỉ vài con, 

chị Lộc đã mạnh dạn vay vốn 50 triệu 

đồng để xây thêm chuồng và đầu tư 

con giống. Hiện tổng đàn lợn của gia 

đình chị có hơn 100 con, trong đó có 

hơn 60 con chuẩn bị xuất chuồng, còn 

lại 5 con lợn nái và lợn sữa. Khoảng 

vườn trong nhà không đủ nuôi, chị 

thuê đất xây thêm chuồng nuôi khác. 

Ngoài nuôi lợn, chị còn trồng nấm rơm, 

nuôi cá trê, cá trắm. Tổng thu nhập từ 

Ông Bùi Thanh ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc chăm sóc hồ cá của gia đình từ nguồn vốn vay ngân hàng
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việc chăn nuôi trừ chi phí mỗi năm gia 

đình chị thu về hơn 100 triệu đồng.

Khi được hỏi vay với số tiền lớn như 

vậy việc trả lãi, vốn ra sao? “Tiền lãi 

hàng tháng tôi lấy từ nấm, cá để nộp, 

còn vốn sau khi bán lợn tôi trả dần. Với 

số vốn vay đó tôi bảo đảm trong 2 năm 

là trả hết”, chị Lộc quả quyết.

Gặp chị Nguyễn Thị Lan ở thôn 

Chánh An, xã Phong Chương, chị đã 

vay NHCSXH huyện Phong Điền 30 

triệu đồng, số tiền này chị đầu tư đào 

ao nuôi vịt. Đến nay, tổng đàn vịt của 

chị hơn 1.600 con. Tính bình quân mỗi 

tối chị thu được trên 500 quả trứng. Với 

giá 3.000 đồng/quả, mỗi tháng trừ chi 

phí chị thu lãi gần 20 triệu đồng.

Từ những chuyến đi thực tế về cơ 

sở tại các huyện trên địa bàn mới thấy 

được ý nghĩa của đồng vốn vay ưu đãi 

của Chính phủ giao cho NHCSXH thực 

hiện. Hàng trăm mô hình sản xuất, kinh 

doanh của bà con mang lại hiệu quả 

cho thấy sự phối hợp chặt chẽ của các 

cấp hội, đoàn thể. Chính họ là những 

“cánh tay nối dài” để đưa vốn về tận tay 

người dân giúp họ ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Vinh 

Hưng, huyện Phú Lộc Nguyễn Văn 

Đông, cho biết: “Nhờ nguồn vốn vay 

cùng với sự chịu khó làm ăn mà đời 

sống bà con đã được cải thiện đáng kể, 

nhiều hộ thoát nghèo, có việc làm cũng 

nhờ nguồn vốn này”.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban 

Giám đốc, sự nỗ lực phấn đấu của cán 

bộ, viên chức trong toàn chi nhánh, 

NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 

những chuyển biến tích cực và đạt được 

những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt 

trong hoạt động tín dụng nhiều chỉ tiêu 

đã thực hiện đạt kế hoạch. Theo đó, số 

dư huy động tiền gửi tiết kiệm đến nay 

là 120 tỷ đồng, đạt 83,92% kế hoạch 

năm, trong đó: Tiền gửi tổ chức, cá nhân 

là 34 tỷ đồng; tiền gửi qua Tổ tiết kiệm 

và vay vốn là 86 tỷ đồng. Việc triển khai 

huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên 

thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn được 

coi như một trong những giải pháp 

nhằm củng cố nâng cao chất lượng, qua 

đó hạn chế rủi ro tín dụng. 

Hiện nay, NHCSXH tỉnh đang thực 

hiện 13 chương trình tín dụng ưu đãi 

với tổng dư nợ 1.780 tỷ đồng với hơn 

98 nghìn hộ còn dư nợ. Trong những 

tháng đầu năm 2015 đã cho hơn 25 

nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

các đối tượng chính sách khác vay vốn. 

Tỷ lệ nợ quá hạn 0,25%, giảm 0,05% so 

với đầu năm. Nợ xấu 7.576 triệu đồng, 

tỷ lệ 0,42%.

Để có những kết quả trên là nhờ 

các Điểm giao dịch và hoạt động của 

Tổ giao dịch xã ngày càng ổn định và đi 

vào nề nếp, chất lượng hoạt động của 

Tổ giao dịch xã ngày càng nâng lên.

Trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh 

Thừa Thiên - Huế tiếp tục chủ động 

phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát để đảm bảo việc cho vay 

đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử 

dụng vốn vay đúng mục đích và kịp 

thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại. 

Giám đốc NHCSXH tỉnh Thừa Thiên 

- Huế Trương Công Lân, cho biết: “Để 

làm tốt điều này, chúng tôi tiếp tục kiện 

toàn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 

động Tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh 

đó sẽ thực hiện tốt Đề án củng cố, nâng 

cao chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ 

nợ quá hạn dưới 0,2%. Triển khai công 

tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho 

cán bộ hội, đoàn thể, Ban giảm nghèo, 

Trưởng thôn và Ban quản lý Tổ tiết kiệm 

và vay vốn. Rà soát lại các khoản nợ để 

tiếp tục xem xét xử lý nợ rủi ro theo quy 

định. Kiểm tra, chấn chỉnh sai sót trong 

hoạt động tại các Điểm giao dịch xã để 

nâng chất lượng hoạt động phù hợp 

với thực tiễn hơn”.

Bài và ảnh ĐỨC THỌ
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Đề án ra đời từ thực tiễn

Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu có gần 200 nghìn hộ với gần 900 nghìn 

nhân khẩu. Trong đó DTTS chiếm hơn 10%. Tính đến đầu năm 

2015, tỉnh còn 9.797 hộ nghèo (chiếm 4,88%) và gần 9.000 hộ cận 

nghèo (chiếm 4,48%). Những năm qua nhờ có nguồn vốn ưu đãi 

đã có hàng nghìn hộ thoát nghèo, nhưng do chuẩn nghèo thấp 

nên đã thoát nghèo nhưng không bền vững. Do đó, nhu cầu vay 

vốn ưu đãi của người dân ở Bạc Liêu là rất lớn. Và không phải đến 

thời điểm này NHCSXH tỉnh Bạc Liêu mới có Đề án củng cố, nâng 

cao chất lượng tín dụng chính sách, mà cách đây 3 năm, Đề án 

củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2012 - 2014 cũng đã được triển khai, đi 

vào cuộc sống. Đồng hành cùng Đề án, cấp ủy Đảng, chính quyền 

và các Sở, ban ngành tại địa phương luôn quan tâm đến công tác 

giảm nghèo và tổ chức thực hiện bằng nhiều giải pháp. Trong đó, 

các cấp, các ngành xác định vốn tín dụng chính sách ưu tiên cho 

Hộ nghèo ở Bạc Liêu vay vốn ưu đãi để chăn nuôi dê
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người nghèo là giải pháp trọng tâm,

hiệu quả nhất để giảm nghèo bền 

vững. Kết quả cho thấy, sau 3 năm mới 

hoàn thành được 2/5 chỉ tiêu của Đề 

án là tỷ lệ nợ quá hạn đạt 0,92%/tổng 

dự nợ, thấp hơn so với chỉ tiêu đưa ra 

1,02%; Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại 

tốt đạt 61,5%, vượt so với chỉ tiêu đề 

ra và tổng dư nợ đến nay hơn 1.300 

tỷ đồng. Không dừng ở đó, do đầu tư 

đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng 

vốn đúng mục đích nên đã phát huy 

hiệu quả, góp phần tích cực đưa tỷ lệ 

hộ nghèo của tỉnh Bạc Liêu giảm mạnh 

theo từng năm.

Tuy nhiên, NHCSXH tỉnh Bạc Liêu 

cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá 

những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện Đề án củng cố nâng cao 

chất lượng tín dụng chính sách giai 

đoạn 2012 - 2014. Xuất phát từ thực tế 

đó, Đề án củng cố, nâng cao chất lượng 

tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh 

tiếp tục triển khai cho giai đoạn 2015 - 

2017 cùng nhiều giải pháp quan trọng.

Tại Hội nghị thông qua Đề án củng 

cố, nâng cao chất lượng tín dụng 

chính sách diễn ra mới đây, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại 

diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lê Thị Ái 

Nam, đánh giá cao sự nỗ lực và sáng 

tạo của NHCSXH tỉnh. Phó Chủ tịch Lê 

Thị Ái Nam, nhấn mạnh: “Muốn củng 

cố, nâng cao chất lượng toàn diện tín 

dụng chính sách xã hội thì từng hội, 

đoàn thể và các huyện, thị xã, thành 

phố phải đánh giá cho được thực trạng 

tín dụng do ngành, địa phương mình 

quản lý, phụ trách. Trước hết, phải biết 

là mình đang yếu chỗ nào, hạn chế cái 

gì, nhược điểm ra sao thì mới biết được 

vấn đề mình cần củng cố, nâng cao 

trong thời gian tới”.

Theo đó, nguyên tắc mà Phó Chủ 

tịch Lê Thị Ái Nam bắt buộc Đề án 

phải tuân thủ là mọi chỉ tiêu đề ra phải 

xuất phát từ thực tiễn đặc thù của địa 

phương, và khi đề ra thì nhất quyết 

phải thực hiện được, giải pháp là phải 

khả thi. Đặc biệt, không được xây dựng 

chỉ tiêu theo kiểu “trên trời” áp xuống 

và cũng không thể so sánh với bất cứ 

địa phương hoặc vùng miền nào trên 

cả nước. Bởi vì, Bạc Liêu vốn là vùng 

trũng về kinh tế - xã hội, xuất phát điểm 

thấp, địa bàn rộng và đời sống người 

dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong 

năm 2015 và những năm tiếp theo, các 

cấp, các ngành và hội, đoàn thể không 

để xã nào còn nợ quá hạn trên 2%, thu 

lãi hàng tháng phải đạt 95% trở lên. 

Đẩy mạnh rà soát thu hồi nợ đến hạn 

và kiên quyết không để nợ đến hạn trở 

thành nợ quá hạn. Trong đó  khắc phục 

bằng được những khó khăn, vướng 

mắc. NHCSXH bên cạnh đưa ra chỉ tiêu 

phấn đấu cần có giải pháp mạnh để 

giảm Tổ tiết kiệm và vay vốn yếu kém. 

Và để làm được điều đó, bắt buộc lãnh 

đạo ngân hàng và cán bộ tín dụng phải 

thường xuyên bám sát địa bàn.

Nghiêm khắc với cán bộ, đảng 

viên chây ì...

Tán thành với Đề án của NHCSXH 

tỉnh, Trưởng Ban đại diện NHCSXH các 

huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 

nhất trí cao với các giải pháp xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên hoặc người 

thân cố tình chây ì trả nợ, trả lãi tín 

dụng chính sách. Phó Chủ tịch UBND 

huyện kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT 

NHCSXH huyện Đông Hải Nguyễn Văn 

Sáng, khẳng định: “Cán bộ, đảng viên 

để nợ quá hạn mà không làm gương 

trước dân thì nói ai nghe? Do đó, với 

các món nợ quá hạn ở huyện Đông 

Hải, bên cạnh biện pháp đề nghị xử 

lý kỷ luật (nếu là cán bộ, đảng viên), 

ngoài ra UBND huyện sẽ đề nghị các 

ngành chức năng vào cuộc để thu 

hồi toàn bộ số vốn cho Nhà nước”. 

Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa 

Bình Nguyễn Văn Sơn cho rằng, tất cả 

trường hợp chây ì trả nợ có liên quan 

đến cán bộ, đảng viên, huyện giao cho 

Ủy ban Kiểm tra huyện ủy trực tiếp làm 

việc. Nếu để nợ quá hạn hoặc có dấu 

hiệu chây ì, chiếm dụng thì bên cạnh 

việc xử lý, cán bộ đó sẽ không được 

ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Với 79 hộ cán bộ, đảng viên có 

nợ quá hạn, lãi tồn tại NHCSXH, Phó 

Chủ tịch tỉnh Lê Thị Ái Nam đề nghị 

NHCSXH tỉnh Bạc Liêu gửi thông báo 

cho thủ trưởng các đơn vị đó để có 

biện pháp xử lý, đồng thời để làm cơ 

sở đánh giá, phân loại chất lượng đảng 

viên cuối năm.

Kịp thời biểu dương, nhân rộng

Cũng tại buổi thông qua Đề án, đã 

có nhiều giải pháp cho chất lượng tín 

dụng được lãnh đạo tỉnh, các huyện, thị 

xã, thành phố cùng các ngành đưa ra.

Một cách động viên phù hợp và kịp 

thời được Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Trần 

Hồng Chiến, đưa ra là những tháng đầu 

năm 2015, hội đã trích nguồn ủy thác 

21 triệu đồng thưởng các Tổ trưởng Tổ 

tiết kiệm và vay vốn làm tốt. Bà Chiến 

cũng cho rằng, để giảm nợ quá hạn, 

việc cung cấp thông tin hộ vay, nguồn 

gốc nợ ở từng hộ vay cần được cán 

bộ tín dụng tiến hành cung cấp danh 

sách kịp thời và chính xác. Điều này còn 

nhằm khắc phục tình trạng trong cùng 

một hộ được vay quá nhiều món dẫn 

đến không đủ khả năng trả nợ.

Còn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

Hồ Thanh Thủy cam kết đến cuối năm 

2015, tỷ lệ nợ quá hạn do hội nhận ủy 

thác sẽ giảm từ 1,42% xuống còn dưới 

1%. Đi cùng với đó, 20% Tổ tiết kiệm 

và vay vốn hoạt động yếu kém do 

hội quản lý, phấn đấu đến cuối năm 

sẽ giảm trên 50%. Hội Nông dân tỉnh 

sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để 

đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời theo một 

chương trình cụ thể.

Đáng chú ý, cách mà huyện Đông 

Hải đang làm hiện nay là phân công 

thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH 

huyện phụ trách từng địa bàn cụ thể. 

Đồng thời huyện đã tăng cường vai trò 

cho UBND cấp xã trong quản lý vốn tín 

dụng chính sách.

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Bạc Liêu, 

cam kết: “Chi nhánh sẽ chỉ đạo quyết 

liệt các đơn vị trực thuộc phối hợp 

chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa 

phương thực hiện tốt các chỉ tiêu Đề 

án đưa ra”.

Bài và ảnh TẤN ĐẠT - QUỐC TRƯỜNG
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H
ơn 13 năm hoạt động, NHCSXH đã giúp hàng triệu 

hộ gia đình ở miền Tây thoát nghèo, góp phần 

không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, bảo đảm an 

sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân tại các tỉnh, 

thành phố trong vùng.

Với mạng lưới hoạt động phủ kín đến tất cả các thôn, ấp, 

NHCSXH đã tạo nên một cơ chế cho vay đặc thù đem vốn ưu 

đãi đến tận tay hộ nghèo, các đối tượng chính sách ở vùng 

sâu, vùng xa với chi phí thấp nhất và hiệu quả sử dụng cao 

nhất. Đó là giao dịch tại xã, ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn 

thể, thành lập các Tổ tiết kiệm và vay vốn ở khóm, ấp, tổ chức 

bình bầu hộ vay đúng đối tượng từ cơ sở... từ đó, đồng vốn 

vay đã phát huy hiệu quả. Thông qua những hình ảnh dưới 

đây của phóng viên TRẦN TÔN sẽ cho chúng ta thấy về sự đổi 

thay trong đời sống của người dân ở tỉnh Hậu Giang và TP. 

Cần Thơ khi có vốn vay ưu đãi đồng hành.

NHCSXH giao dịch với người dân tại Điểm giao dịch xã Long Bình, 
huyện Long Mỹ (Hậu Giang)

Gia đình anh Trần Văn Bảy vay 20 triệu đồng nuôi 
cá lồng trên sông Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) cho hiệu 
quả kinh tế cao
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Hợp tác xã Kim Ngân ở xã Long Bình, huyện 
Long Mỹ (Hậu Giang) được vay 400 triệu đồng, 
đầu tư nhà xưởng, mở rộng sản xuất, tạo việc 
làm cho hàng trăm lao động tại địa phương

Gia đình bà Thị Vượng, dân tộc Khmer ở khu 4, TP. Vị 
Thanh (Hậu Giang) vay 30 triệu đồng chương trình hộ 
nghèo đầu tư chuồng trại nuôi lợn nái và lợn thịt mỗi năm 
thu hàng chục triệu đồng từ việc bán lợn

Gia đình ông Dương Văn Da ở ấp 1, xã Diễn Trung, huyện 
Vị Thủy (Hậu Giang) vay 20 triệu đồng đầu tư chăn nuôi 
trăn, mỗi năm trừ chi phí gia đình ông thu lãi từ 40 - 60 
triệu đồng và đã thoát nghèo bền vững

Gia đình anh Phùng Thiêng, dân tộc Khmer ở ấp 5, xã Diễn 
Trung, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) vay vốn chương trình hộ 
nghèo cải tạo ao nuôi cá, vườn tạp trồng đu đủ. Bước đầu 
đã mang lại thu nhập ổn định 
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Vay vốn ưu đãi đầu tư nuôi bò sinh sản, gia đình chị 
Lê Thị Hạnh ở xã Diễn Trung, huyện Vị Thủy (Hậu 
Giang) đã thoát nghèo

Ông Ngô Thẩm, dân tộc Khmer ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện 
Long Mỹ (Hậu Giang) vay 100 triệu đồng từ chương trình 
GQVL đầu tư nuôi lợn, đến nay gia đình ông có trang trại 
lợn hàng trăm con, mỗi năm bán hàng chục tấn lợn thịt, 
được đánh giá là gương điển hình sử dụng và phát huy hiệu 
quả vốn vay ưu đãi

Cánh đồng lúa xanh ngát báo 
hiệu một vụ mùa bội thu cho 
những người nông dân miền Tây
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Đặc trưng sông nước Hậu Giang

Kinh tế - xã hội tại địa phương cũng 
đã có bước phát triển
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Tại TP. Cần Thơ, nhiều hộ dân ở phường Tân Lập, 
quận Thốt Nốt vay vốn hộ nghèo phát triển nghề 
làm bánh tráng

Những miệt vườn ở TP. Cần Thơ nhìn từ trên cao, ngoài việc mang nguồn lợi kinh tế cho nhân dân địa phương còn là nơi hấp dẫn du khách thập 
phương tới thăm quan
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Nhờ những đồng vốn vay ưu đãi, hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác ở tỉnh Hậu Giang và TP. Cần Thơ đã có cuộc sống 
ấm no, giống như những tia nắng soi sáng và mở ra niềm tin về 
cuộc sống mới cho người dân nơi đây

Chị Lê Hồng Điệp ở khu Tân An, phường Tân Lập, quận 
Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) vay 20 triệu đồng cải tạo gần 
500m2 vườn tạp trồng ổi mang lại thu nhập cao

Anh Nguyễn Quý Ly ở khu Lâm 
Thạch, phường Tân Lập, quận Thốt 
Nốt (TP. Cần Thơ) vay 200 triệu 
đồng chương trình GQVL đầu tư 
nuôi cá tra thu lãi hàng trăm triệu 
đồng mỗi năm
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N
gã Năm vốn là thị xã trẻ thuộc 

vùng trũng của tỉnh, đời sống 

người dân chủ yếu dựa vào 

sản xuất nông nghiệp, bởi vậy nguồn 

vốn ưu đãi từ phía NHCSXH là nhân tố 

quan trọng giúp nông dân phát triển 

sản xuất, ổn định cuộc sống. Trao đổi 

với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Việt 

Chín - Giám đốc NHCSXH thị xã Ngã 

Năm cho biết: “Những năm qua, đơn 

vị luôn phối hợp tốt với các hội, đoàn 

thể và chính quyền địa phương các 

cấp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và các đối tượng chính sách khác có 

nhu cầu vay vốn để có kế hoạch cho 

vay. Đến nay, tổng dư nợ của đơn vị 

đạt hơn 205 tỷ đồng, với 11.643 khách 

hàng còn dư nợ; tăng hơn 27,2 tỷ đồng 

so với cuối năm 2014; dư nợ bình quân 

hộ là 17,6 triệu đồng”.

Nhìn chung, 13 năm hoạt động, 

vốn vay từ NHCSXH thị xã Ngã Năm 

đã góp phần không nhỏ vào quá trình 

thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu 

quan trọng của Nghị quyết Đảng bộ 

thị xã Ngã Năm. Từ đồng vốn chính 

sách đã tạo điều kiện cho 31.726 lượt 

hộ nghèo được vay vốn phát triển 

kinh kế hộ gia đình, góp phần giúp 

9.507 lượt hộ thoát nghèo, thu hút 

hơn 20.013 lao động nhàn rỗi tại địa 

phương có việc làm ổn định, 3.485 

HSSV có hoàn cảnh khó khăn có đủ 

chi phí học tập, xây dựng 2.185 căn 

nhà cho hộ nghèo, hơn 3.000 công 

trình NS&VSMTNT... Những con số biết 

nói trên đã khẳng định sự nỗ lực của 

NHCSXH thị xã Ngã Năm trong việc 

nhanh chóng, kịp thời đưa đồng vốn 

Nhiều hộ nghèo ở thị xã Ngã Năm sử dụng vốn vay vào việc đào ao thả cá



56

Vốn vay ưu đãi luôn đồng hành cùng những hộ dân nghèo  phát triển kinh tế

chính sách đến với người dân, giúp 

hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác khắc phục khó khăn, đẩy mạnh 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng 

thu nhập, ổn định cuộc sống sinh hoạt 

và học tập. Song song đó, nguồn vốn 

chính sách đã tạo điều kiện cho hàng 

nghìn hộ có điều kiện phát triển sản 

xuất, kinh doanh, vượt lên sự tự ti, mặc 

cảm và cả những khó khăn để thoát 

nghèo. Điển hình như gia đình ông Võ 

Hoàng Sinh, ngụ ấp Mỹ Lộc 2, xã Mỹ 

Bình, đây là tấm gương tiêu biểu về sự 

vượt khó thoát nghèo bền vững. Chia 

sẻ với chúng tôi về “cơ duyên” tiếp cận 

vốn từ NHCSXH để làm ăn vượt khó 

thoát nghèo, ông Sinh cho biết: “Năm 

2008, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo 

của địa phương, đời sống khi đó rất 

khó khăn, thiếu trước hụt sau, gia đình 

tôi được NHCSXH thị xã Ngã Năm cho 

vay 10 triệu đồng để chăn nuôi 2 con 

lợn nái và đến năm 2010 đã thoát khỏi 

danh sách hộ nghèo. Năm 2012, gia 

đình tôi đã trả nợ và tiếp tục được vay 

30 triệu đồng bằng nguồn vốn chương 

trình sản xuất, kinh doanh vùng khó 

khăn để thoát nghèo bền vững. Với 

số vốn trong tay, tôi tiếp tục mở rộng 

quy mô chăn nuôi lên 6 con lợn nái và 

20 con lợn thịt”. Sau thời gian chí thú 

làm ăn, cuối cùng gia đình ông Sinh 

cũng hái được “quả ngọt”. Năm 2013 

tổng thu nhập từ chăn nuôi lợn của gia 

đình ông trên 200 triệu đồng, ông Sinh 

đã mua sắm nhiều trang thiết bị nâng 

cao chất lượng cuộc sống như tivi, tủ 

lạnh, xe máy và sửa chữa căn nhà với 

chi phí gần 150 triệu đồng. Ông được 

các thành viên trong Tổ tiết kiệm và 

vay vốn và hội, đoàn thể tín nhiệm bầu 

làm Tổ trưởng. 

Còn đối với hộ ông Danh Cham, là 

hội viên CCB ngụ ấp Vĩnh Thanh, xã 

Vĩnh Quới vượt khó thoát nghèo từ mô 

hình cải tạo vườn tạp và chăn nuôi lợn. 

Nói về quá khứ bản thân, ông Cham 

tâm sự: “Xuất thân từ gia đình nhiều 

khó khăn, phải đi làm thuê để sinh 

sống qua ngày. Năm 2007, tôi được 

kết nạp vào Hội CCB ấp Vĩnh Thanh 

và được hội bảo lãnh cho tôi vay số 

tiền 6 triệu đồng từ NHCSXH, đây là 

niềm hạnh phúc nhất của gia đình tôi, 

nên tôi rất trân trọng và quyết tâm sử 

dụng vốn đúng mục đích nhằm mang 

lại hiệu quả, giúp gia đình thoát khỏi 

cảnh nghèo khó”. Có được số tiền 

trong tay, ông Cham sử dụng vào việc 

cải tạo vườn tạp để trồng ngô. Đến 

năm 2008, được xét thoát nghèo sang 

hộ cận nghèo, thu nhập từ trồng ngô 

từng bước khá hơn. Năm 2010 khi nợ 

vay đến hạn, hộ ông Cham trả hết nợ 

cho NHCSXH và được tái đầu tư 15 

triệu đồng để tiếp tục trồng ngô và 

chăn nuôi 2 con lợn thịt. Từ đây, đời 

sống của gia đình ông Cham khá hơn, 

thu nhập hàng năm đạt gần 40 triệu 

đồng, trong đó lợi nhuận tích lũy được 

khoảng 20 triệu/năm và hiện gia đình 

ông đã mua được nhiều phương tiện 

như xe máy, tivi... và đã thoát nghèo 

bền vững. Dự kiến trong năm 2015, 

gia đình ông sẽ xây dựng nhà và tiếp 

tục đề nghị NHCSXH hỗ trợ vốn bằng 

nguồn vốn sản xuất, kinh doanh để 

duy trì việc trồng ngô, mua thêm đất 

sản xuất nông nghiệp.

“Vốn cho vay của NHCSXH thị xã 

đã tác động tích cực đến vùng nghèo, 

vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS, 

góp phần xây dựng nông thôn mới, 

gắn bó với nhân dân, chính quyền 

địa phương; thông qua các chương 

trình cho vay ưu đãi đã động viên sự 

tham gia tích cực của toàn xã hội. Cụ 

thể, các hội, đoàn thể xã, phường đều 

tham gia, UBND các địa phương phân 

công đảng viên, cán bộ hướng dẫn 

giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ nghèo chuyển 

biến nhận thức, cách thức làm ăn, 

UBND thị xã trích nguồn ngân sách địa 

phương 300 triệu đồng chuyển sang 

NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho 

vay hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác trên địa bàn theo 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”. Giám 

đốc NHCSXH thị xã Ngã Năm Nguyễn 

Việt Chín cho biết thêm.

Có thể khẳng định, NHCSXH thị xã 

Ngã Năm đã kề vai sát cánh, đồng hành 

và tiếp sức cho người nông dân trên địa 

bàn thị xã trong hành trình giảm nghèo 

và xây dựng đời sống mới, trong số đó 

đã có hộ vươn lên làm giàu chính đáng.

Bài và ảnh QUANG BÌNH
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“Sức bật” từ đồng vốn ưu đãi

Nhìn cơ ngơi ổn định với nguồn 

thu 100 triệu đồng mỗi năm từ trồng 

trọt, chăn nuôi, ít ai biết gia đình anh 

Nguyễn Xuân Bính ở thôn Măng Đen, 

xã Đắk Long, huyện Kon Plông, đã phải 

trải qua những năm tháng vất vả, khi 

hai vợ chồng tay trắng cùng đứa con 

tật nguyền đưa nhau lên Kon Plong tìm 

kế sinh nhai.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của ông 

Bùi Phú Hiếu - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 

và vay vốn và chi hội CCB thôn Măng 

Đen, gia đình anh Bính vay được 30 

triệu đồng hộ nghèo của NHCSXH. Có 

vốn, anh Bính mua bò về nuôi và trồng 

cà phê. Nhờ sự chăm chỉ, cần cù của 

hai vợ chồng, năm 2014, gia đình anh 

đã thoát nghèo, trả hết nợ vay và giờ 

thì đang hướng đến làm giàu bằng 50 

triệu đồng vừa được vay lại để phát 

triển sản xuất, chăn nuôi...

Còn hộ gia đình ông Trần Công 

Thạng ở thôn 2, xã Đắk Mar, huyện 

Đắk Hà lại kể một câu chuyện khác về 

nỗ lực thoát nghèo. Năm 1984, ông 

Thạng và gia đình rời quê hương Hải 

Dương vào Tây Nguyên làm kinh tế 

mới. Những ngày đầu đối diện với sốt 

rét rừng, khí hậu khắc nghiệt, dù quyết 

tâm bám đất nhưng gia đình ông gặp 

vô vàn khó khăn do không có tiền đầu 

tư phát triển. Nhờ Hội CCB xã giới thiệu 

và hướng dẫn, năm 2012 hộ ông Thạng 

đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu 

đãi của NHCSXH để đầu tư có hiệu quả 

vào mô hình VAC.

Giờ đây, với mô hình trang trại, gia 

đình ông đã có tới 1ha cà phê đang 

trong giai đoạn thu hoạch, 1ha cà phê 

trồng mới nhờ vay vốn, 1ha cao su... 

Làm ăn có lãi, không những hoàn vốn 

cho ngân hàng mà ông còn đầu tư mua 

sắm các thiết bị phục vụ sản xuất như 

phân bón, cây, con giống, xây dựng 

nhà cửa khang trang.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 

22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng, 

cũng như sự chỉ đạo của Chính phủ và 

NHCSXH về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với tín dụng chính sách xã 

hội, đến nay tỉnh Kon Tum đã có nhiều 

chuyển biến tích cực trong hoạt động 

tín dụng chính sách trên địa bàn, góp 

phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra đến cuối quý II/2015.

Cụ thể, nguồn vốn đã tăng thêm 

120 tỷ đồng so với đầu năm 2015 và 

đạt tổng nguồn vốn 1.562 tỷ đồng. 

Trong đó, UBND tỉnh đã trích nguồn 

ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác 

cho NHCSXH tỉnh Kon Tum 1 tỷ đồng, 

nâng tổng nguồn vốn nhận ủy thác từ 

ngân sách địa phương lên 9,4 tỷ đồng.

Hiện tổng dư nợ tín dụng chính 

sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.561 tỷ 

đồng, tăng so với đầu năm 120 tỷ đồng; 

tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt 8,3% và 

đạt 78,8% kế hoạch. Hiện có 61.404 hộ 

vay còn dư nợ tại 1.614 Tổ tiết kiệm và 

vay vốn.

Trên tinh thần chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban Từ 30 triệu đồng vốn vay ưu đãi, nhiều hộ gia đình ở Kon Tum đã có cơ hội vươn lên thoát nghèo
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hành Kế hoạch 86-KH/TU để chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ này. Trong đó, các 

cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải 

xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo 

đối với hoạt động tín dụng chính sách 

xã hội là một trong những nhiệm vụ 

trong chương trình và kế hoạch, hoạt 

động thường xuyên của các cấp ủy, 

các ngành, địa phương và đơn vị; tăng 

cường công tác tuyên truyền nâng cao 

nhận thức của các cấp, các ngành và 

cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân 

dân hiểu cùng hưởng ứng, tham gia 

thực hiện.

Thực hiện Văn bản 717/UBND-KTTH 

chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố và UBMTTQ tỉnh, các tổ chức 

hội, đoàn thể, Huyện ủy, UBND các 

huyện, thành phố... cũng đã ban hành 

văn bản triển khai thực hiện, phối hợp 

NHCSXH nhằm thực hiện có chất lượng 

Chỉ thị 40, từ đó thực hiện có hiệu quả 

các chủ trương, chính sách, các mục 

tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo, tạo việc 

làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo 

đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và 

thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát 

triển nhanh và bền vững.

Thực hiện chỉ đạo của NHCSXH, chi 

nhánh đã thực hiện phổ biến, quán 

triệt, tuyên truyền, định hướng về Chỉ 

thị, các văn bản chỉ đạo có liên quan 

của các cấp, các ngành và tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ cho cán bộ trong đơn 

vị, các đơn vị nhận ủy thác những văn 

bản hướng dẫn mới, nhằm chủ động 

tư vấn, hướng dẫn cho các cá nhân, tổ 

chức hội, đoàn thể hiểu và truyền đạt 

đến hội viên hưởng ứng, cách thức tiếp 

cận nguồn vốn.

Mặt khác, thực hiện cho vay, xử 

lý nợ quá hạn, thu hồi nợ đến hạn và 

nhân rộng các điển hình, mô hình sản 

xuất, kinh doanh tích cực; giới thiệu 

các dịch vụ, sản phẩm của hệ thống 

NHCSXH thông qua đa dạng hóa ứng 

dụng công nghệ hiện đại để đối tượng 

liên quan có cơ hội tìm hiểu thông tin 

cần thiết, cũng như quy trình, thủ tục 

vay vốn, phương cách trả nợ, trả lãi...

Phải khẳng định rằng, Chỉ thị 40 đã 

giúp địa phương có định hướng chỉ 

đạo trọng tâm, trọng điểm về kinh tế ở 

nông thôn, đặc biệt là hộ nghèo vùng 

khó khăn về tiếp cận nguồn vốn chính 

sách để ổn định sản xuất, kinh doanh, 

tạo bước chuyển về tăng trưởng 

chung, thu nhập và nâng cao đời sống 

của người dân.

Bài và ảnh NGUYỄN NGỌC TUẤN

T
heo Quyết định số 32/2007/QĐ-

TTg ngày 05/3/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc cho vay 

vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng 

bào DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 

2007 - 2010, hộ đồng bào DTTS vùng 

khó khăn được vay 5 triệu đồng/hộ với 

lãi suất 0%. Hiện tỉnh Thái Nguyên có 

gần 2.700 lượt hộ được vay, với số tiền 

trên 12,6 tỷ đồng.

Tiếp theo Quyết định số 32, trước 

nhu cầu vay vốn ngày càng lớn của 

người dân, ngày 04/12/2012, Thủ 

tướng Chính phủ tiếp tục ban hành 

Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg về 

việc cho vay vốn phát triển sản xuất 

đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn giai 

đoạn 2012 - 2015. Mức vay tối đa được 

nâng lên 8 triệu đồng/hộ, lãi suất ưu 

đãi 0,1%/tháng (1,2%/năm), thời hạn 

vay không quá 5 năm. Với Quyết định 

này đã tạo điều kiện cho các hộ vay 

có thêm nguồn vốn để sản xuất, kinh 

doanh, tạo điều kiện cho tất cả các hộ 

đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn đều 

được thụ hưởng chính sách, nâng cao 

hiệu quả sử dụng nguồn vốn để vươn 

lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, mức lãi 

suất thấp cũng góp phần xóa bỏ tư 

tưởng “cho không” để một số người 

có tâm lý ỷ lại, nhưng đồng thời vẫn 

thể hiện sự ưu đãi của Nhà nước trong 

chính sách tín dụng. Theo đó, đến nay, 

có trên 1.100 lượt hộ trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên được vay vốn với số tiền 

8,6 tỷ đồng. 

Qua thực tế tìm hiểu tại một số hộ 

dân trên địa bàn 2 huyện là Định Hóa 

và Đại Từ, phần lớn các hộ vay đầu tư 

chăn nuôi lợn, trâu, bò hoặc trồng rừng 

và chè - đúng với mục đích đăng ký sử 

dụng ban đầu và cơ bản phát huy hiệu 

quả, nhờ đó đã có nhiều hộ dân thoát 

được tình trạng khó khăn, ổn định đời 

sống.

Bà Nguyễn Thị In ở xóm Búc 2, xã 

Đồng Thịnh, huyện Định Hóa chia sẻ: 

“Với số tiền vay 8 triệu đồng theo Quyết 
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định số 54, gia đình tôi mới có điều kiện 

để mua 1 con trâu trị giá 16 triệu đồng 

về nuôi. Trước đó, gia đình tôi được 

vay 20 triệu đồng từ chương trình hộ 

nghèo, sau đó tiếp tục được vay bổ 

sung 10 triệu đồng cũng từ nguồn vốn 

hộ nghèo. Từ khoản vay này, gia đình 

tôi đã đầu tư nuôi 13 con dê sinh sản, 

hiện đã có tới 20 con và một phần dành 

để trồng rừng. Tuy chưa đến thời kỳ 

dê cho thu nhập nhưng tôi tin, chỉ 1 - 

2 năm nữa, khi trâu và dê đến thời kỳ 

được bán, gia đình tôi sẽ thoát nghèo. 

Nếu không được vay vốn thì chưa biết 

đến lúc nào, tôi mới dám nghĩ đến 

chuyện thoát nghèo. Tôi mong, Nhà 

nước nâng mức cho vay đối với các hộ 

DTTS đặc biệt khó khăn lên gấp 1,5 - 

2 lần so với hiện nay, để chúng tôi có 

điều kiện hơn trong phát triển kinh tế 

gia đình”.

Đối với gia đình ông Nguyễn Văn Hải 

ở xóm Tiền Phong, xã Đức Lương, huyện 

Đại Từ khi được vay 6 triệu đồng theo 

Quyết định 54 cũng đã thêm tiền của 

gia đình dành dụm được để mua 1 con 

trâu trị giá 17,5 triệu đồng. Do nguồn 

vốn có hạn trong khi nhu cầu vay vốn 

của người dân lại nhiều, nên hiện mới 

có 7/17 hộ thuộc diện DTTS đặc biệt 

khó khăn của Tổ tiết kiệm và vay vốn 

xóm Tiền Phong 1 được vay vốn theo 

Quyết định 54. Bởi thế, ông Nguyễn 

Anh Dũng - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và 

vay vốn mong muốn số tiền cho vay 

đối với các hộ này sẽ nâng lên từ 10 - 15 

triệu đồng/hộ, để các gia đình có điều 

kiện mua được 1 con trâu hoặc đầu tư 

vào việc trồng trọt, chăn nuôi khác cũng 

sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái 

Nguyên Lê Văn Hồng, cho hay: Hiệu 

quả đồng vốn vay những năm qua 

được phát huy khá tốt. Đã có 42% số 

hộ được vay theo Quyết định số 32 đến 

nay đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt 

khó khăn, còn các hộ vay theo Quyết 

định số 54 bước đầu cũng đã có những 

dấu hiệu tích cực. Ngoài việc được vay 

chương trình hộ DTTS đặc biệt khó 

khăn, các hộ này còn được vay theo 

các chương trình hộ nghèo, HSSV, 

NS&VSMTNT... Bởi thế, có nhiều hộ có 

dư nợ với NHCSXH lên tới 40 - 50 triệu 

đồng. Tuy nhiên, với riêng chương 

trình cho vay dành cho hộ DTTS đặc 

biệt khó khăn, do mức lãi suất thấp hơn 

hẳn so với các chương trình khác (chỉ là 

1,2%/năm) nên nhu cầu của người dân 

được vay theo chương trình này rất lớn, 

nhưng mức được vay lại không cao và 

cũng chỉ có một tỷ lệ nhỏ các hộ thuộc 

đối tượng (chưa đến 30%) được vay, do 

nguồn vốn có hạn. Do đó, đề nghị Nhà 

nước tiếp tục thực hiện việc cho vay 

đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó 

khăn, với mức vay cao hơn; việc ban 

hành chính sách cần đi đôi với việc cân 

đối nguồn lực về tài chính để thực hiện, 

bố trí đủ nguồn vốn theo kế hoạch cho 

các địa phương.

Bài và ảnh LÊ PHƯƠNG

Khi vay vốn, gia đình bà Nguyễn Thị In mua 13 con dê, nay sinh sản tới 20 con
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G
ia đình chị Nguyễn Thị Sơn ở 

thôn 1B, là một trong những 

điển hình tiêu biểu trong phong 

trào phát triển kinh tế của xã. Trước 

đây, gia đình chị gặp nhiều khó khăn 

trong cuộc sống, mặc dù đất đai nhiều 

nhưng chưa có hướng đầu tư đúng và 

cũng không biết áp dụng KHKT vào 

sản xuất nên thu nhập sau mỗi mùa vụ 

cũng chỉ vừa đủ chi tiêu trong gia đình. 

Từ khi tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ 

được tuyên truyền, vận động chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham 

gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, 

cùng với số vốn vay từ NHCSXH, chị 

thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Với diện tích đất sẵn có, gia đình 

chị Sơn đầu tư trồng xoài bởi theo chị, 

xoài là loại cây dễ trồng, vốn đầu tư 

ít lại cho hiệu quả kinh tế cao. Trồng 

xoài trên diện tích 3 sào, mỗi năm chị 

thu được khoảng 15 tấn và bán với 

giá từ khoảng 20.000 đồng/kg. Quyết 

định phát triển kinh tế theo hướng 

làm trang trại tổng hợp nên chị Sơn 

tận dụng hơn 7 sào đất còn lại để đào 

ao thả cá và chăn nuôi gà. Hàng năm, 

trừ chi phí đầu tư, gia đình chị Sơn thu 

về gần 300 triệu đồng.

Chị Sơn chia sẻ: “Trước đây, gia đình 

tôi trồng các loại cây trồng ngắn ngày 

như lúa, ngô, đậu... tốn nhiều chi phí 

Chị em phụ nữ thường xuyên trao đổi cách thức làm ăn
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đầu tư nhưng hiệu quả lại không cao. 

Nhận thấy đất đai nơi đây hợp với việc 

trồng xoài, không cần quá nhiều nước 

tưới nên từ việc trồng thử nghiệm tôi 

quyết định mở rộng sản xuất, hiện 

nay vườn xoài đã có 200 cây cho trái 

ổn định. Việc trồng, chăm sóc cây xoài 

không khó, muốn xoài cho quả trái vụ 

thì người trồng cần nắm rõ quá trình 

sinh trưởng, ra hoa kết quả của cây để 

cắt cành, tỉa nhánh và sử dụng các biện 

pháp kìm hãm cây ra hoa. Khi xoài có 

quả, phải dùng bao giấy hoặc bao ni 

lông bọc lại để giúp quả tròn đều, bóng 

đẹp và không bị sâu bệnh”. Thấy hiệu 

quả kinh tế từ mô hình của gia đình, chị 

Sơn không ngại chia sẻ kinh nghiệm 

sản xuất cũng như giúp đỡ chị em về 

cây con giống. Cũng với sự hỗ trợ kỹ 

thuật sản xuất thông qua các buổi tập 

huấn, chuyển giao KHKT do Hội Phụ 

nữ xã phối hợp với các ban ngành, hội, 

đoàn thể tổ chức, đến nay, toàn xã đã 

nhân rộng được thêm 3 mô hình trang 

trại tổng hợp, cho hiệu quả kinh tế cao.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, 

ngoài việc phối hợp với NHCSXH tạo 

điều kiện cho hội viên vay vốn, thì việc 

thực hành tiết kiệm cũng được Hội Phụ 

nữ xã chú trọng về cả loại hình lẫn số 

lượng thành viên tham gia. Hiện nay, 

quỹ tiết kiệm tại các chi hội đã lên tới 

hơn 800 triệu đồng. Để phát huy hiệu 

quả, Hội Phụ nữ đã chủ động phối hợp 

với các ban ngành, hội, đoàn thể thường 

xuyên theo dõi, giám sát, giúp chị em sử 

dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Chị Nguyễn Thị Chanh là một trong 

những hội viên vươn lên thoát nghèo 

nhờ nguồn vốn vay từ quỹ tiết kiệm 

của chi hội thôn 2B. Từ Huế chuyển 

vào định cư tại xã Ea M’Nang từ năm 

2000, một mình chị Chanh phải nuôi 2 

con đang tuổi ăn học nên cuộc sống vô 

cùng khó khăn, hàng ngày chị đi bộ dọc 

theo các tuyến đường trong xã để nhặt 

phế liệu bán kiếm tiền trang trải cuộc 

sống. Năm 2009, các hội viên trong chi 

hội đã thống nhất cho chị Chanh vay 

10 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm để có 

vốn làm ăn.

Chị Chanh chia sẻ: “Có một ít kinh 

nghiệm trong việc phân loại phế liệu 

nên khi được các chị em hỗ trợ vay vốn, 

tôi quyết định dùng số tiền đó để đi 

thu mua phế liệu. Nghề này cũng vất 

vả lắm, nhiều lúc đi cả ngày nắng, có 

hôm thì mưa mà chẳng mua được gì 

nhưng cũng có ngày may mắn mua 

được nhiều, chở đầy cả chiếc xe đạp. 

Tuy vất vả một chút nhưng bình quân 

mỗi ngày tôi cũng kiếm được hơn 100 

nghìn đồng, cuộc sống của 3 mẹ con 

cải thiện hơn trước rất nhiều. Năm 

2015, gia đình tôi đã thoát khỏi danh 

sách hộ nghèo của xã. Kinh tế hiện giờ 

khá hơn, có điều kiện nuôi con cái học 

hành tốt hơn. Mẹ con tôi có cuộc sống 

như ngày hôm nay cũng là nhờ nhận 

được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ 

của chị em trong chi hội.

Hiệu quả từ hoạt động vay vốn 

phát triển kinh tế giúp cho đời sống 

của chị em phụ nữ ở Ea M’Nang được 

nâng lên rõ rệt, đồng thời góp phần 

không nhỏ vào công cuộc giảm nghèo 

của địa phương.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phạm Thị 

Ngọc Trang, cho biết: “Để hỗ trợ phụ 

nữ trên địa bàn phát triển kinh tế, hội 

đã xây dựng nhiều mô hình liên kết do 

phụ nữ làm chủ và thành lập các Tổ tiết 

kiệm và vay vốn giúp nhau làm kinh 

tế ở từng chi hội. Đa số chị em được 

vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, 

đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể, góp 

phần giảm nghèo và thoát nghèo một 

cách bền vững. Nhờ vậy, toàn xã từ 98 

hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ năm 

2010 đến nay giảm xuống chỉ còn 27 

hộ. Trong 5 năm qua, trên địa bàn có 

112 hộ phụ nữ làm kinh tế giỏi”.

Bài và ảnh VÂN ANH

T
rước đây, gia đình bà Hồng sinh sống tại tỉnh Sóc Trăng, đến 

năm 1993, do yêu cầu công việc nên chuyển về sống tại TP. Cần 

Thơ. Sau đó, bà Hồng tham gia công tác Tổ y tế khu vực, do tính 

tình vui vẻ, hòa đồng nên bà Hồng được bà con tin tưởng, bầu làm 

Chi hội trưởng phụ nữ kiêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn từ năm 

2004 đến nay.

Thời gian đầu, bà Hồng gặp không ít khó khăn do nhận thức của 

chị em về vay và sử dụng vốn vay còn hạn chế. Nhiều phụ nữ nghèo 

nhưng không dám vay vốn vì lo không trả được nợ ngân hàng. Bà 

Hồng tích cực vận động chị em tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn, 

hướng dẫn cách làm ăn và sử dụng đồng vốn đúng mục đích, hiệu 

quả. Qua đó, chị em dần dần hiểu lợi ích nguồn vốn ưu đãi mang lại, 

tích cực tham gia các hoạt động của tổ, cùng nhau vươn lên thoát 
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nghèo bền vững. Bà Hồng còn nhớ 

hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Nương 

trước đây nghèo khó, giờ đã thoát 

nghèo. Gia đình chị Nương không đất 

sản xuất, hai vợ chồng quanh năm làm 

thuê kiếm sống. Năm 2006, chị Nương 

được xét vay 3 triệu đồng vốn ưu đãi và 

hướng dẫn cách làm ăn. Chị tận dụng 

ao quanh nhà trồng rau nhút và nuôi 

cá. Bước đầu thành công, chị Nương 

trả hết nợ và tiếp tục vay thêm 8 triệu 

đồng để mua cá giống, để có thu nhập 

ổn định hơn, cải thiện kinh tế gia đình. 

Hay gia đình chị Thái Thị Hiếu, nhờ 

nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư chăn nuôi 

lợn đạt hiệu quả cao. Đến nay chị Hiếu 

đã thoát nghèo và xây dựng căn nhà 

khang trang. Các con noi gương cha 

mẹ chí thú làm ăn, xây dựng cuộc sống 

gia đình hạnh phúc. Chị Hiếu bày tỏ: 

“Nhờ cô Hồng tận tình giúp đỡ, hướng 

dẫn cách sử dụng vốn vay phù hợp với 

điều kiện gia đình nên việc làm ăn ngày 

càng thuận lợi và kinh tế gia đình tôi 

từng bước cải thiện”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, từ khi 

làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, 

quá trình bình xét cho vay, bà Hồng 

luôn tôn trọng ý kiến các thành viên 

trong tổ, đồng thời phân tích để chị 

em hiểu được những trường hợp, hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn cần ưu tiên, tạo 

điều kiện cho vay vốn. Sau khi giải ngân 

vốn, bà Hồng thường xuyên quan tâm 

động viên tổ viên tham gia các lớp tập 

huấn kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, 

áp dụng kiến thức khoa học vào sản 

xuất, định hướng để chị em chọn mô 

hình phát triển kinh tế phù hợp. Hàng 

tháng, tổ duy trì lịch sinh hoạt định kỳ, 

qua đó có thể theo dõi quá trình sử 

dụng vốn vay từng thành viên và đưa 

ra nhận xét để rút kinh nghiệm, tránh 

tình trạng sử dụng vốn vay không hiệu 

quả, gây ra nợ đọng vốn. Bà Hồng chia 

sẻ: “Tôi thường xuyên kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ từ khâu vay vốn, sử dụng 

vốn đến việc đôn đốc, nhắc nhở thực 

hiện đúng cam kết với ngân hàng. Qua 

đó hình thành ở tổ viên ý thức tự giác 

trả lãi, trả nợ đúng hạn, không xảy ra 

tình trạng nợ quá hạn. Trước đây, tổ có 

48 thành viên, nhờ vay vốn NHCSXH, 

nhiều hộ có điều kiện làm ăn, vươn lên 

thoát nghèo. 3 năm qua, tổ có 14 thành 

viên thoát nghèo, hiện nay, tổ còn 26 

thành viên, dư nợ hơn 200 triệu đồng, 

không có nợ quá hạn”.

Dù đảm trách công việc nào, bà 

Hồng luôn tích cực, nhiệt tình và được 

chị em tín nhiệm. Ông Phạm Văn Kiệt 

- Phó Giám đốc NHCSXH quận Ô Môn, 

cho biết: “Bà Hồng luôn hoàn thành 

tốt nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ tiết 

kiệm và vay vốn, tham mưu tốt cho 

Trưởng khu vực trong công tác bình 

xét cho vay đúng đối tượng; thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các 

thành viên sử dụng vốn vay đúng mục 

đích, trả nợ gốc, lãi đúng quy định. 

Hàng tháng, bà Hồng duy trì họp Tổ 

tiết kiệm và vay vốn để cùng trao đổi, 

học tập kinh nghiệm sử dụng vốn vay 

trong sản xuất, mua bán, giúp nhiều 

thành viên vươn lên thoát nghèo bền 

vững. Đồng thời tranh thủ sắp xếp 

thời gian tham gia các buổi tập huấn 

nghiệp vụ của NHCSXH để nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động tín 

dụng của tổ”.

Với những đóng góp trên, nhiều 

năm liền, Tổ tiết kiệm và vay vốn của 

bà Hồng được Hội Phụ nữ phường 

Long Hưng và NHCSXH quận Ô Môn 

đánh giá đạt loại tốt. Bà Hồng nhận 

nhiều danh hiệu khen thưởng vì 

thành tích triển khai thực hiện hiệu 

quả chương trình tín dụng ưu đãi tại 

địa phương.

Bài và ảnh PHI YẾN

Bà Hồng đang cẩn 
thận xem lại danh 
sách hộ vay để nhắc
nhở bà con đóng lãi,
trả nợ đúng quy định
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Phát huy truyền thống “Bộ đội 
cụ Hồ”

Đại tá Trần Văn Đức sinh năm 1956. 
Tháng 5/1978, ông nhập ngũ và chiến 
đấu ở chiến trường K (Campuchia). 
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ Quốc tế 
tại Campuchia, Đại tá Trần Văn Đức về 
nhận nhiệm vụ mới tại quê hương Bình 
Định, lần lượt được đề bạt chức vụ Chỉ 
huy trưởng huyện đội Vân Canh và sau 
khi về nghỉ theo chế độ của Nhà nước, 
ông Đức giữ cương vị Chủ tịch Hội CCB 
huyện Vân Canh.

Cho đến bây giờ, ông vẫn chưa 
quên “cái thuở ban đầu” khi mới đảm 
nhiệm vai trò Chủ tịch Hội CCB huyện 
Vân Canh. Ông Đức nhớ lại, Vân Canh là 
1 trong 3 huyện miền núi của tỉnh Bình 
Định, có 7 xã, 3 đồng bào dân tộc cùng 
chung sống là Kinh, Chăm và Ba Na; 
trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 
40% tổng dân số toàn huyện. Những 
năm qua, điều kiện kinh tế - xã hội và 
đời sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân còn nhiều khó khăn, trình độ nhận 

thức của đồng bào trên địa bàn còn 
hạn chế. Vì vậy, hoạt động cho vay vốn 
ưu đãi của NHCSXH huyện Vân Canh 
nói chung và của Hội CCB huyện nói 
riêng cũng gặp không ít trở ngại.

Song với bản chất người lính “Bộ 
đội cụ Hồ”, Đại tá Trần Văn Đức cùng 
với cấp ủy, chính quyền, NHCSXH và 
các tổ chức hội, đoàn thể địa phương 
đã chung sức, chung lòng, cùng nhau 
thực hiện  tốt các phong trào thi đua 
“CCB gương mẫu”; “Giúp nhau giảm 
nghèo”.

“Cầu nối” vững chắc
Đặc biệt, thời gian qua, Hội CCB 

huyện Vân Canh đã trở thành “cầu 
nối” vững chắc của NHCSXH trong 
việc triển khai thực hiện công tác cho 
vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 
đối tượng chính sách khác, góp phần 
giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội 
trên địa bàn.

Với vai trò Chủ tịch Hội CCB, 
ông  Trần Văn Đức luôn bám sát 
chương trình kế hoạch, mục tiêu giảm 

nghèo của địa phương; thường xuyên 
kiểm tra đôn đốc hoạt động của các 
Tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời chỉ 
đạo các cơ sở hội giám sát Ban quản lý 
tổ, theo dõi đôn đốc tổ viên nộp lãi và 
tiền gốc đúng theo quy định. Bên cạnh 
đó, hàng tháng, quý, các ban, ngành, 
các hội, đoàn thể liên quan phối hợp 
với NHCSXH tổ chức họp đánh giá chất 
lượng hoạt động cho vay ủy thác bán 
phần và triển khai kế hoạch, tổ chức 
kiểm tra, đôn đốc các cơ sở hội, các Tổ 
tiết kiệm và vay vốn, các hộ vay về sử 
dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả; 
giải quyết kịp thời những khó khăn 
vướng mắc xảy ra trong quá trình vay 
và sử dụng vốn, góp phần hạn chế tình 
trạng chây ỳ và sử dụng vốn không 
đúng mục đích.

Với phương pháp làm việc khoa 
học và sự tâm huyết của Chủ tịch Hội 
CCB huyện Trần Văn Đức, hoạt động ủy 
thác cho vay vốn ưu đãi đã từng bước 
vượt qua khó khăn và đạt được kết quả 
khả quan, hơn 5 năm hoạt động (2009 
- 2015), hội đã xây dựng được 12 Tổ tiết 
kiệm và vay vốn với  381  hộ tham gia 
vay vốn, dư nợ đạt  trên 11,4  tỷ đồng 
và chiếm 8,1% tổng dư nợ ủy thác toàn 
huyện. Số dư tiền gửi tiết kiệm của các 
hội viên CCB gửi tại NHCSXH cũng đạt 
trên 330 triệu đồng.

Qua kiểm tra, các Tổ tiết kiệm và 
vay vốn thuộc Hội CCB huyện quản 
lý đã thực hiện tốt các quy định của 
ngân hàng, trả lãi, vốn đúng kỳ hạn, 
quay vòng phát triển vốn có hiệu quả 
góp phần cải thiện đời sống gia đình 
hội viên.

Với những nỗ lực của bản thân, CCB 
Trần Văn Đức đã được Đảng, Nhà nước 
và NHCSXH tỉnh Bình Định tặng thưởng 
nhiều phần thưởng cao quý.

Bài và ảnh VIẾT HIỀN

Chủ tịch Hội 
CCB huyện 
Trần Văn 
Đức (ngoài 
cùng bên 
phải) kiểm 
tra hộ vay 
vốn
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Năng nổ, nhiệt tình...

Chúng tôi hỏi chị về công việc của 

một Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, 

tình hình vốn tín dụng chính sách ở 

thôn, chị trả lời vanh vách mà chẳng 

cần mở cuốn sổ cầm trên tay. “Năm 

2003, nguồn vốn vay ở thôn chỉ có vài 

triệu đồng, với 1 - 2 chương trình tín 

dụng. Đến nay, nguồn vốn đã lên tới 

hơn 3 tỷ đồng. Suốt hơn 12 năm qua 

có tới vài trăm lượt hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác trong thôn Lai 

Tê được hưởng lợi từ các chương trình 

tín dụng chính sách. “Mỗi một hộ thoát 

nghèo là chúng tôi lại vơi bớt đi một 

nỗi lo, nhân thêm một niềm vui”, chị 

Thu bày tỏ.

Nhớ những ngày đầu tham gia 

hoạt động ủy thác vốn vay tín dụng 

chính sách với NHCSXH, chị Thu là một 

trong những người tất bật, năng nổ. 

Cái cung cách gặp người này giải thích, 

gặp người kia phổ biến thông tin chính 

sách khiến nhiều người cứ tưởng chị là 

“nữ trưởng” của thôn Lai Tê. “Mình đi 

tập huấn, nghe chủ trương, chính sách, 

cách thức tổ chức thực hiện thì về thôn 

phải phổ biến lại cho bà con nghe, ai 

chưa rõ thì giải thích cặn kẽ. Từ ý kiến 

của bà con, điều nào phát sinh mà 

mình chưa rõ thì hỏi lại cán bộ NHCSXH 

rồi phổ biến lại cho bà con”, chị Thu 

chia sẻ.

Tương trợ và cùng vượt khó

Điểm sáng trong thực hiện chính 

sách tín dụng ưu đãi ủy thác thông 

qua tổ chức Hội Phụ nữ ở thôn Lai Tề 

là trong hơn 12 năm, chưa có nợ quá 

hạn và việc thu lãi hàng tháng được 

thực hiện rất nề nếp. Chị Thu nhớ lại: 

“Những năm đầu, việc thu tiền lãi vất 

vả lắm. Nhiều khi, để thực hiện đúng 

tiến độ, chúng tôi phải gác công việc 

nhà để tới từng hộ thu tiền lãi. Mà có 

phải đi một lần là thu được đâu, không 

phải bà con chây ì mà mình đến vào 

thời điểm chủ hộ đi vắng...”.

Được sự đồng ý, nhất trí của cấp ủy, 

Trưởng thôn và tranh thủ sự ủng hộ 

của bà con, chị Thu đề nghị lấy nhà văn 

hóa thôn làm nơi thu tiền lãi. Định kỳ, 

NHCSXH huyện Lương Tài sẽ giao dịch 

tại xã Trung Chính vào ngày 14 hàng 

tháng. Trước đó, ngày 10 các hộ vay 

vốn về nộp tiền lãi tại nhà văn hóa thôn. 

“Ngày thực hiện đầu tiên có tới 2/3 số 

hộ tới nộp tiền lãi. Các tháng tiếp theo, 

số hộ tới nộp tăng dần và hiện đạt gần 

100%. Cũng có 1 - 2 hộ vì lý do khách 

quan không đến nộp tiền lãi hàng 

tháng tại nhà văn hóa thôn được thì tôi 

phải trực tiếp đến nhà”, chị Thu cho hay.

Cũng theo chị Thu, với những 

trường hợp khó khăn về tiền nộp lãi 

hàng tháng, các thành viên trong Tổ tiết 

kiệm và vay vốn tương trợ, giúp đỡ lẫn 

nhau bằng cách cho mượn hoặc giới 

thiệu việc làm thời vụ như đan lưới, hoặc 

việc công nhật ở các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn thôn, xã... 

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trung Chính 

Ngô Thị Cẩn cho hay: “Tổ tiết kiệm và 

vay vốn do chị Thu làm Tổ trưởng là 

một trong những tổ có chất lượng cao 

trong hoạt động ủy thác vốn tín dụng 

chính sách. Cách thức định kỳ hàng 

tháng các hộ vay vốn nộp tiền lãi tại 

nhà văn hóa thôn đang được Hội Phụ 

nữ cũng như các tổ chức hội, đoàn thể 

khác tham khảo, nhân rộng”.

Bài và ảnh PHƯƠNG ĐÔNG

“Mát tay” 

Chị Vũ Thị Thu (phải) thăm hỏi hộ nghèo vay vốn ưu đãi nuôi bò sinh sản
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Từ triệu phú trẻ dân tộc Mông

Chuyện làm giàu của chàng thanh 

niên Ma Seo Vần, sinh năm 1989 tại 

thôn Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện 

Bắc Hà được kể lại khiến những ai đang 

ấp ủ kế hoạch làm giàu đều muốn đến 

để học hỏi kinh nghiệm. Ở mảnh đất 

Lùng Phình, bà con quanh năm chỉ biết 

trồng ngô kiếm kế sinh nhai thì việc tìm 

ra loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh 

tế thực sự khó khăn. Thế rồi chương 

trình giảm nghèo theo Nghị quyết 

30a của Chính phủ đã khuyến khích 

nông dân thử nghiệm trồng cây dược 

liệu Actiso ở Lùng Phình. Ma Seo Vần 

quyết định bắt tay vào trồng loại cây 

mới này với số vốn vay ưu đãi 10 triệu 

đồng từ NHCSXH huyện Bắc Hà. Vụ 

Actiso đầu tiên thành công ngoài sức 

tưởng tượng, 0,5ha cho Vần lãi 90 triệu 

đồng, số tiền mà vài năm trồng ngô cả 

gia đình Vần chưa thu được. Người dân 

thôn Túng Súng từ đó gọi Vần là triệu 

phú Actiso.

Ma Seo Vần là chàng trai dám nghĩ, 

dám làm khi anh là người đầu tiên 

mạnh dạn trồng cây dược liệu trên 

đất Lùng Phình. Sự cần cù, chăm chỉ 

của chàng thanh niên người dân tộc 

Mông chính là phương pháp đem đến 

thành công trong phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, Ma Seo Vần khẳng định: 

“Trong thời gian còn loay hoay chưa 

biết trồng cây gì, nuôi con gì để có 

thu nhập ổn định nuôi sống cả gia 

đình, tôi đã được vay vốn ưu đãi, đó 

là cơ sở để tôi được như hôm nay”. 

Với các hộ đồng bào DTTS, khó khăn 

trong tìm đường phát triển kinh tế là 

một chuyện nhưng thiếu vốn lại khiến 

các ý tưởng làm giàu bị gác lại. Do vậy 

với người dám nghĩ, dám làm như Ma 

Seo Vần thì vốn vay NHCSXH đã tiếp 

sức để anh hiện thực hóa giấc mơ làm 

giàu trên mảnh đất cằn cỗi, khó khăn.

Đến lão nông làm du lịch

Thôn Na Lo, xã Tà Chải, huyện Bắc 

Hà tập trung chủ yếu đồng bào người 

Triệu phú Ma Seo Vần trồng dược liệu ActisoTriệu phú Ma Seo Vần trồng dược liệu Actiso
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Tày, Nùng sinh sống. Kinh tế của các 

gia đình hầu hết phụ thuộc vào sản 

xuất nông nghiệp như: trồng lúa, trồng 

rau. Cũng như các hộ gia đình khác, gia 

đình ông Vàng A Văn nhiều năm qua 

chỉ biết trồng một vụ lúa và một vụ 

màu làm kế sinh nhai.

Một lần, có đoàn khảo sát địa chất 

xin ở nhờ nhà ông Văn, thấy nếp sống 

của người Tày ngăn nắp, cách sinh hoạt 

và ẩm thực đậm đà bản sắc, đoàn khảo 

sát địa chất đã gợi ý gia đình sửa sang lại 

nhà cửa, xếp gọn đồ đạc đón khách du 

lịch. Nghe thấy có vẻ hợp lý, ông Vàng 

A Văn vay 30 triệu đồng từ NHCSXH 

huyện Bắc Hà để sửa chữa công trình 

phụ và sắm sửa đồ đạc phục vụ khách 

du lịch. Ngôi nhà của ông Vàng A Văn 

nhìn ra một cánh đồng lớn, hai bên là 

vườn mận tam hoa đến mùa xuân là 

khoe sắc. Đây chính là điểm hấp dẫn để 

du khách nước ngoài muốn lưu lại nghỉ 

ngơi trong thời gian dài. Theo ông Vàng 

A Văn, mở dịch vụ du lịch tại nhà đem lại 

thu nhập ổn định cho gia đình mà nhàn 

hơn làm nông nghiệp, tuy nhiên ông bà 

vẫn duy trì việc trồng lúa và trồng rau để 

cung cấp thực phẩm phục vụ du khách 

nước ngoài muốn ăn các món Việt Nam. 

Ông Văn kiêm luôn hướng dẫn khách 

du lịch thăm quan một số điểm đẹp lân 

cận, còn vợ ông là đầu bếp phục vụ các 

món ăn thuần Việt và những món đặc 

trưng của dân tộc Tày.

Từ vốn vay ưu đãi, gia đình ông 

Vàng A Văn đã có cơ sở để đón khách 

du lịch, cũng từ đây, thu nhập của gia 

đình ổn định, thậm chí còn tạo ra “xu 

hướng” phát triển du lịch mới cho vùng 

đất của những điệu xòe Tà Chải.

Chính phủ quan tâm đến đối 

tượng là đồng bào DTTS

Tạo kế sinh nhai cho đồng bào 

DTTS, giúp họ giảm nghèo, vươn lên 

làm giàu là mục tiêu quan trọng được 

tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Điều 

này được thể hiện thông qua một số 

chương trình, dự án hướng về vùng 

đồng bào DTTS. Trong số 12 chương 

trình cho vay của NHCSXH thì cho vay 

hộ đồng bào DTTS được triển khai với 

nhiều ưu đãi và thủ tục cũng ưu đãi. 

Đến thời điểm này, có trên 1.400 khách 

hàng là đồng bào DTTS còn dư nợ với 

doanh số cho vay đạt 8 tỷ đồng. Số vốn 

này được các hộ sử dụng chủ yếu phát 

triển chăn nuôi, trồng trọt.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Hải Hà, cho biết: Để nguồn vốn 

chính sách đạt hiệu quả, ngân hàng đã 

phối hợp với 4 tổ chức hội, đoàn thể, 

thông qua hơn 2.500 Tổ tiết kiệm và 

vay vốn để kịp thời tuyên truyền chính 

sách vay vốn đến từng thôn, bản xa xôi. 

Bên cạnh đó, các tổ chức hội, đoàn thể 

đã trực tiếp hướng dẫn cách thức phát 

triển kinh tế để các hộ đồng bào dân 

tộc sử dụng đồng vốn đúng mục đích, 

đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, triển khai cho vay hộ 

đồng bào DTTS tại tỉnh Lào Cai vẫn 

còn nhiều thách thức khi khí hậu, thời 

tiết tại vùng cao vô cùng khắc nghiệt, 

hạn hán, mưa đá, lũ quét liên tục xảy 

ra gây ảnh hưởng xấu đến phát triển 

kinh tế ở các hộ dân tộc. Bên cạnh đó, 

một số nếp nghĩ, tập tục lạc hậu đã ăn 

sâu, bám rễ trong cộng đồng dân tộc 

khiến phương thức sản xuất mới khó 

phát huy tác dụng. Mặt khác, mức vay 

các chương trình tín dụng ưu đãi con 

thấp, trong tình hình hiện nay, với số 

tiền này khó có thể hiện thực hóa một 

mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. 

Do vậy, các hộ có nhu cầu vay vốn đều 

mong muốn nâng mức vay cho phù 

hợp với điều kiện hiện nay để họ gần 

hơn với giấc mơ thoát nghèo, vươn lên 

làm giàu.

Bài và ảnh VÂN TRANG

T
ổng số hộ nghèo theo diện được 

hỗ trợ về nhà ở tại tỉnh Trà Vinh 

ban đầu là 27.317 hộ. Trong đó, 

hộ nghèo thuộc khu vực nông thôn 

26.337 hộ, đô thị 980 hộ. Số hộ sau khi 

rà soát bổ sung theo Công văn số 140/

BXD-QLN ngày 27/1/2011 của Bộ Xây 

dựng, về việc đề nghị đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện hoàn thành chương trình 

hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là 3.449 hộ. 

Đồng thời, số hộ sau khi rà soát theo 

Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 

29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, 

về việc sửa đổi bổ sung một số điều 

của Quyết định số 167 là 664 hộ. Từ đó, 

tổng số hộ đã được duyệt để hỗ trợ nhà 

ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là 30.450 hộ 

(có 14.986 hộ Khmer). Tuy nhiên, tổng 

số hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng 

xong nhà ở 28.603 hộ. 

Từ những căn nhà được xây dựng 

vào giai đoạn 1, đến nay các hộ dân đều 

“an cư lạc nghiệp”. Không những thoát 

nghèo, mà còn vươn lên khá giả. Nhờ 

có nhà ở, họ biết tính toán làm ăn, có kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, 

từng bước trả vốn cho vay NHCSXH và 

còn có tích lũy phát triển kinh tế.

Đến thăm gia đình bà Thạch Thị 

Vân, ngụ xã Hoà Lợi, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. Bà Vân được hỗ 

trợ vốn vay 8 triệu đồng từ NHCSXH 

để xây dựng nhà ở kiên cố vào năm 

2010. “Gia đình tôi rất khó khăn, trước 

đây hàng ngày người con trai đi làm 

thợ xây, tôi đi hái rau rừng, kiếm sống 

qua ngày. Hai mẹ con sống trong căn 

nhà dột nát, nắng không đủ che, mưa 

không đủ ấm. Được Nhà nước hỗ trợ 

và NHCSXH cho vay vốn ưu đãi để xây 
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dựng căn nhà kiên cố này, tôi rất mừng. 

Từ ngày có căn nhà, mẹ con tôi tích cực 

tăng gia sản xuất, kiếm thêm thu nhập, 

trả nợ ngân hàng”.

Còn ông Sơn Minh, ngụ xã Phước 

Hưng, huyện Trà Cú (Trà Vinh) tâm sự: 

Năm đó, tôi và hơn 100 hộ ở xã này 

được Nhà nước hỗ trợ và NHCSXH cho 

vay vốn theo Quyết định 167, khi nhận 

được thông tin, tôi cũng như bà con 

rất vui mừng. Qua gần 01 tháng thi 

công, gia đình tôi chính thức được ở 

trong ngôi nhà mới với diện tích hơn 

40m2, đạt 3 tiêu chí nền cứng, mái 

cứng, tường cứng... Gia đình tôi cảm ơn 

Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ, có mái ấm 

rồi, tôi an tâm lao động và quyết tâm 

vượt khó thoát nghèo. Đúng như ông 

Minh nói, sau khi “an cư”, ông đã tích 

cóp mua được 01 con bò với giá gần 10 

triệu đồng, sau thời gian chăm sóc đến 

nay, ông đã có đàn bò 3 con với giá trị 

gần 50 triệu đồng. 

Ông Dương Huy Phong - Giám đốc 

NHCSXH tỉnh Trà Vinh khẳng định: Việc 

thực hiện chương trình cho vay hỗ 

trợ hộ nghèo về nhà ở đã giúp hàng 

nghìn hộ nghèo ở tỉnh Trà Vinh có nhà 

ở, ổn định cuộc sống, tuy nhiên vẫn 

còn rất nhiều hộ nghèo cần nguồn 

vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở kiên cố. 

Một tin vui đến với bà con là từ ngày 

10/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-

TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với 

hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 

2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ 

nghèo về nhà ở giai đoạn 2) với mục 

tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trong 

cả nước nói chung, Trà Vinh nói riêng, 

từng bước nâng cao mức sống, góp 

phần giảm nghèo bền vững. Theo 

đó, hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng 

nhà ở theo Quyết định này phải là hộ 

nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại 

Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 

30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ 

cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 

- 2015, có trong danh sách hộ nghèo 

do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm 

Quyết định này có hiệu lực thi hành và 

là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến 

khi Quyết định này có hiệu lực thi hành 

tối thiểu 05 năm. Hộ được hỗ trợ xây 

dựng nhà ở phải đáp ứng 03 điều kiện: 

Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng 

nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có 

nguy cơ sập đổ và không có khả năng 

tự cải thiện nhà ở; chưa được hỗ trợ 

nhà ở từ các chương trình, chính sách 

hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức hội,

đoàn thể khác; trường hợp đã được hỗ 

trợ nhà ở theo các chương trình, chính 

sách hỗ trợ nhà ở khác thì phải thuộc 

các đối tượng sau: Nhà ở đã bị sập đổ 

hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập 

đổ do thiên tai gây ra như: Bão, lũ, lụt, 

động đất, sạt lở đất, hỏa hoạn nhưng 

chưa có nguồn vốn để sửa chữa, xây 

dựng lại. Đã được hỗ trợ nhà ở theo các 

chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở 

khác có thời gian từ 08 năm trở lên tính 

đến 01/10/2015 nhưng nay nhà ở đã 

hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: Hiện nay, 

tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Trà Vinh còn 

cao, đời sống bà con gặp nhiều khó 

khăn, cần có chỗ ở ổn định. Vì vậy, tỉnh 

đang chỉ đạo các địa phương và chi 

nhánh NHCSXH chuẩn bị các nguồn 

lực để triển khai chương trình ngay khi 

quyết định có hiệu lực.

Như vậy, hộ nghèo của Trà Vinh nói 

chung, hộ Khmer nói riêng sẽ được thụ 

hưởng vốn vay ưu đãi từ chính sách hỗ 

trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

Bài và ảnh TRƯỜNG ON

Ngôi nhà được xây dựng từ chương trình 167 của bà Thạch Thị Vân, 
xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành (Trà Vinh)
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Ký ức kinh hoàng

Cơn lũ dữ hồi tháng 10/2010 ở xã 

Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) 

đã làm tất cả chìm trong biển nước. 

Nhiều nhà dân chỉ còn lại một phần 

mái ngói. Cơn lũ đi qua đã gần 5 năm 

nhưng bà Lê Thị Long, thôn Hương 

Phố vẫn không quên được sự hung dữ 

của nó.

Nằm ở vùng thấp trũng, lũ bất ngờ 

ập đến lúc 12 giờ đêm và chỉ trong vòng 

1 giờ đồng hồ nước đã dâng đến mái 

ngói làm trôi hết tài sản, tính mạng của 

2 ông bà và 2 đưa cháu lúc ấy chỉ biết 

trông vào số phận. Để bảo vệ tính mạng 

và tài sản gia đình, năm nay bà đã vay 

mượn thêm xây dựng ngôi nhà vượt lũ 

được nâng cấp từ nhà bếp, dẫu không 

khang trang, bề thế nhưng chắc hẳn sẽ 

yên tâm hơn khi mưa lũ về.

“Lũ lên rất nhanh, gia đình tôi trở 

tay không kịp. Để phòng chống bão lũ, 

năm nay tôi quyết tâm làm được căn 

nhà vượt lũ để đảm bảo tính mạng, tài 

sản cho mình”, bà Long cho biết.

Xã Đức Hương nằm ở rốn lũ, nơi hòa 

nhập dòng chảy của hai con sông lớn 

Ngàn Sâu và Ngàn Trươi nên hàng năm 

lũ ở đây dâng lên rất nhanh, cường độ 

mạnh, làm hư hỏng nhiều công trình, 

cuốn trôi nhiều tài sản và gây nên nhiều 

cái chết thương tâm.

Năm nay, cùng với triển khai thực 

hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, xã 

Những căn nhà tránh lũ giúp người dân vùng lũ Hà Tĩnh yên tâm hơn khi mùa mưa bão về
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Đức Hương tập trung tuyên truyền, 

vận động các hộ dân nêu cao tính chủ 

động trong phòng chống bão lũ, trong 

đó có xây dựng nhà cửa, chuồng trại 

vượt lũ nhằm đảm bảo tính mạng và 

tài sản của gia đình.

Chủ tịch UBND xã Đức Hương Lê 

Văn Lợi, cho biết: “Đến nay, đã có vài 

chục hộ dân xây dựng nhà tránh lũ, 

tuy nhiên điều kiện của nhân dân còn 

gặp nhiều khó khăn nên không phải 

ai cũng xây được, chúng tôi mong 

Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ 

trợ để nhân dân có điều kiện xây nhà 

tránh lũ”.

Theo thống kê, hàng năm huyện Vũ 

Quang phải gánh chịu từ 3 - 5 cơn lũ, 

mỗi khi mưa lũ về, điều mà người dân 

lo nhất là tính mạng và tài sản. Trước 

đây, đã có một số dự án đầu tư xây 

dựng nhà tránh lũ, điểm tránh lũ cộng 

đồng, tuy nhiên, những công trình này 

chưa thực sự phát huy hiệu quả, phần 

vì còn nhỏ hẹp, phần vì sự chủ quan 

của người dân và nhất là nhiều cơn 

lũ ập đến đột ngột vào ban đêm nên 

không thể di dời được đến nơi an toàn. 

Chỉ đến khi Quyết định số 48 của Thủ 

tướng Chính phủ được triển khai thì 

người dân ở những vùng khó khăn như 

Vũ Quang mới thực sự yên tâm “an cư 

lạc nghiệp”.

Yên tâm “sống chung” với lũ

Chúng tôi đến thăm nhà anh Bùi 

Tiến Dũng ở xóm Hương Thọ, xã Đức 

Hương, huyện Vũ Quang khi căn nhà 

chống lũ của gia đình anh đang trong 

giai đoạn hoàn thiện. Ngay sát ngôi nhà 

90m2 được xây dựng khá khang trang 

có 2 gác để tránh lũ. Là hộ nghèo, cuộc 

sống còn nhiều khó khăn nhưng với 

suy nghĩ “một lần làm là một lần khó” 

nên bên cạnh sự hỗ trợ của NHCSXH, 

anh còn mạnh dạn vay thêm anh em, 

bạn bè để làm nhà trị giá trên 180 

triệu đồng. Trò chuyện với chúng tôi, 

anh rất vui mừng vì từ nay gia đình đã 

thoát cảnh sinh sống tạm bợ. Anh bày 

tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà 

nước và chính quyền các cấp cũng như 

anh em, bà con.

Cũng thuộc diện hộ nghèo vùng 

lũ được hỗ trợ làm nhà ở, ông Nguyễn 

Văn Nghĩa, xóm Hương Thượng, xã 

Lộc Yên, huyện Hương Khê đang hoàn 

thiện căn nhà chống lũ của gia đình. 

Tiếp chúng tôi, ông tâm sự: “Là hộ 

nghèo thuộc vùng thấp lụt, nhà cửa 

lại không đảm bảo, nhiều năm nước 

lũ ngập gần đến nóc nhà, hai ông bà 

già phải sống trong cảnh nơm nớp lo 

sợ hoặc phải tất bật di tản đi nơi khác. 

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 

và họ hàng, láng giềng, chúng tôi đã 

được hỗ trợ làm nhà tránh lũ. Ngoài 10 

triệu đồng được hỗ trợ, chúng tôi đang 

được UBMTTQ tỉnh xét hỗ trợ 5 triệu 

đồng và NHCSXH cho vay ưu đãi 15 

triệu đồng. Để căn nhà trị giá khoảng 

100 triệu đồng hoàn thành đưa vào sử 

dụng, số tiền còn lại chúng tôi phải 

nhờ con cái và vay tạm rồi trả dần. Dù 

có phần lo ngại cảnh nợ nần nhưng 

nghĩ kỹ thì nó cũng không đáng sợ 

bằng nước lũ nên tôi rất phấn khởi”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, 

theo tinh thần chỉ đạo của TW thì đến 

hết năm 2016 mới thực hiện xong việc 

làm nhà ở phòng tránh lũ lụt cho người 

nghèo khu vực miền Trung nhưng Hà 

Tĩnh đang phấn đấu hoàn thành trong 

năm nay. Đặc biệt, nhiều địa phương, 

sở, ngành đã thể hiện quyết tâm hoàn 

thành trước mùa mưa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương 

Sơn Lê Đức Hùng, cho biết: “Là huyện 

miền núi, đời sống nhân dân còn khó 

khăn, vào mùa mưa, vùng cao thì xảy 

ra lũ quét, vùng hạ du lại ngập sâu nên 

việc hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở tránh 

lũ là chủ trương đúng và được nhân 

dân trên địa bàn đánh giá cao. Hương 

Sơn được hỗ trợ nhiều nhà nhất, chúng 

tôi đã sớm thành lập ban chỉ đạo, 

huy động cả hệ thống chính trị vào 

cuộc, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà 

hảo tâm và nhân dân cùng tham gia. 

Trong quá trình thực hiện, những nơi 

có số lượng lớn, yêu cầu xã phải đứng 

ra chủ trì, hợp đồng mua nguyên vật 

liệu, huy động thêm nhân lực, tạo điều 

kiện tối đa giúp các đối tượng. Để đảm 

bảo tiến độ, huyện cấp tạm ứng kinh 

phí, tập trung chỉ đạo các địa phương 

khắc phục khó khăn. Do vậy, đến nay, 

trong tổng số 492 hộ được hỗ trợ, đã 

có 181 nhà hoàn thành và đưa vào 

sử dụng, 218 nhà đang triển khai với 

khối lượng thực hiện đạt khoảng 30% 

- 50%, số còn lại đang được gấp rút 

triển khai”.

Trưởng phòng Quản lý nhà và Kinh 

doanh bất động sản thuộc Sở Xây 

dựng tỉnh Hà Tĩnh Phan Lê Hùng, cho 

biết thêm: “Các hộ làm nhà theo Quyết 

định 48 được hưởng đầy đủ các nguồn 

hỗ trợ theo quy định và tiến độ giải 

ngân cũng được thực hiện khá kịp thời 

nhằm giúp các đối tượng giảm bớt 

khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Ngoài 

nguồn hỗ trợ của TW với mức 12 - 14 

triệu đồng và 16 triệu đồng (tùy đối 

tượng theo Chính phủ quy định) còn 

huy động 4 - 5 triệu đồng từ UBMTTQ 

tỉnh và được tạo điều kiện vay 15 triệu 

đồng/hộ từ NHCSXH. Ngoài ra, nhiều 

gia đình còn tranh thủ sự giúp đỡ của 

các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và 

các nguồn hỗ trợ khác. Ước tính, bình 

quân mỗi nhà được xây dựng theo 

chủ trương này có tổng mức đầu tư 

khoảng 60 triệu đồng, cá biệt lên tới 

250 triệu đồng”.

Việc triển khai nghiêm túc, có hiệu 

quả Quyết định 48 đang góp phần 

quan trọng chia sẻ khó khăn với các 

hộ nghèo vùng lũ, giúp họ an cư, lạc 

nghiệp. Các ngôi nhà tránh lũ đã thể 

hiện được đạo lý tốt đẹp của dân tộc, 

phát huy tình đoàn kết xóm làng và 

trách nhiệm của toàn xã hội đối với 

người nghèo. Qua đó, góp phần tạo 

điều kiện thuận lợi để các địa phương 

thực hiện thắng lợi Chương trình xây 

dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí 

nhà ở dân cư.

Bài và ảnh TIẾN PHÚC

Tỉnh Hà Tĩnh có 844 hộ thuộc diện được hỗ trợ với tổng kinh phí để 

thực hiện hơn 42,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách TW hỗ trợ gần 13 tỷ 

đồng. Đến thời điểm này, đã có 533 hộ triển khai xây dựng, trong đó 

đã có 175 nhà hoàn thành. Ước tính, tổng số tiền được huy động để 

thực hiện khoảng 19 tỷ đồng (ngoài ngân sách TW hỗ trợ thì ngân 

sách địa phương hỗ trợ 7,5 tỷ đồng và các nguồn huy động khác đạt  

110 triệu đồng), tỷ lệ giải ngân các nguồn hỗ trợ đạt 15%.



70

T
heo chân cán bộ NHCSXH tỉnh 

Cao Bằng kiểm tra tình hình sử 

dụng vốn vay của các đối tượng 

chính sách, chúng tôi nghé thăm một 

số nhà được xây dựng từ Quyết định 

167 giai đoạn 1. Trong ngôi nhà vững 

chãi của mình, bà La Thị Liềng ở xóm 

Cốc Khoác, thị trấn Hùng Quốc, huyện 

Trà Lĩnh vui vẻ: “Thật không biết nói 

thế nào để cảm ơn Đảng, Nhà nước đã 

có chính sách giúp hộ nghèo như tôi 

có được ngôi nhà chắc chắn. Mặc dù 

nó chưa thực sự khang trang nhưng là 

mơ ước cả đời của tôi. Có nhà tôi đã 

yên tâm lao động sản xuất, nay tôi đã 

thoát nghèo”.

Cùng chung niềm vui như bà Liềng, 

trong xóm Cốc Khoác còn 7 hộ nghèo 

khác cũng được hỗ trợ xây nhà, như gia 

đình ông Kiên kể: “Trước đây, gia đình 

tôi phải sống trong ngôi nhà tạm xiêu 

vẹo, chật hẹp. Năm 2011, nhờ Nhà nước 

hỗ trợ kinh phí và vay vốn ưu đãi theo 

Quyết định 167, cùng với sự giúp đỡ, 

hỗ trợ của anh em, bà con làng xóm, 

tôi đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố. 

Đây là sự động viên về cả tinh thần lẫn 

vật chất để cho gia đình tôi phấn đấu 

vươn lên thoát nghèo”.

Niềm vui của những hộ nghèo xóm 

Cốc Khoác cũng là niềm vui chung của 

5.134 hộ nghèo toàn tỉnh Cao Bằng 

trong thời gian qua được Nhà nước giúp 

đỡ và vay vốn ưu đãi theo Quyết định 167 

làm nhà ở. Các hộ nghèo được vay vốn 

đã làm xong nhà, ổn định và từng bước 

nâng cao mức sống. Sự hỗ trợ này trở 

thành động lực, chất xúc tác mạnh mẽ để 

các hộ nghèo thêm quyết tâm vươn lên, 

trong cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là 

chủ trương thể hiện tính nhân văn sâu 

sắc, sự tương thân, tương ái cao của cộng 

đồng xã hội mà chương trình này đem lại 

cho bà con.

Hiệu quả của chương trình đem 

lại là rất thiết thực, người nghèo đã có 

được nhà mới, có điểm tựa vững chắc 

trong xây dựng cuộc sống. Tuy nhiên, 

số hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở 

hiện nay vẫn còn nhiều. Người nghèo 

mong muốn Nhà nước tiếp tục có 

những chính ưu đãi để giúp họ có căn 

nhà vững chắc. 

Ông Hoàng Văn Tình ở xóm 

Thượng Sơn, xã Thượng Thôn, huyện 

Hà Quảng chia sẻ: “Gia đình tôi là hộ 

nghèo, quanh năm chỉ canh tác cây 

ngô trên đất rẫy khô khát nên cuộc 

sống rất khó khăn, ngôi nhà tôi đang 

ở cũng đã cũ nát, mùa mưa thì dột 

khắp nơi. Tôi mong sao Nhà nước hỗ 

trợ, giúp đỡ gia đình tôi có được ngôi 

nhà vững chắc để tôi có thể an tâm 

lao động sản xuất. Không chỉ những 

người nghèo mong muốn được Nhà 

nước tiếp tục quan tâm, giúp sức cho 

họ ổn định cuộc sống, với cấp ủy, 

chính quyền các cấp cũng hy vọng 

Có nhà vững chắc là tạo nền tảng ban đầu giúp người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống
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các chương trình tín dụng chính sách 

được tiếp tục tăng cường. 

Ông Sái Văn Mạnh - Chủ tịch UBND 

thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, 

cho biết: “Từ chính sách này, nhiều gia 

đình đã có nhà ở vững chắc. Nhưng trên 

thực tế, qua tìm hiểu nhu cầu của các hộ 

nghèo, chúng tôi nhận thấy phần lớn họ 

đều mong muốn nguồn vốn hỗ trợ của 

Nhà nước cao hơn, mức vay theo Quyết 

định 167 cũng phải tăng và kéo dài thời 

gian trả nợ để bà con kịp ổn định cuộc 

sống, vươn lên thoát nghèo”.

Trước những mong muốn của 

người nghèo và các địa phương cũng 

là điều mà Đảng, Nhà nước luôn quan 

tâm xem xét, nghiên cứu làm sao có 

hướng điều chỉnh các chính sách ưu 

đãi đối với người nghèo phù hợp với cơ 

chế thị trường hiện nay. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban 

hành Quyết định số 33 về chính sách 

hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo 

chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 

(Giai đoạn 2), với mục tiêu hỗ trợ nhà 

ở cho khoảng 311 nghìn hộ nghèo khu 

vực nông thôn toàn quốc. Mức vay tối 

đa 25 triệu đồng/hộ từ NHCSXH để 

xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, 

có lãi suất 3%/năm; thời hạn vay kéo 

dài 15 năm, trong đó thời gian ân hạn 

là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 

năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ 

mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn 

đã vay. Chương trình sẽ được NHCSXH 

triển khai cho vay vào năm 2016.

Đón nhận tin vui này, ông Nông 

Văn Tướng, xóm Tổng Ngoòng, thị trấn 

Hùng Quốc phấn khởi: “Với mức vay 

gấp 3 đợt trước cùng với đó là thời gian 

cho vay kéo dài đây thực sự là một tin 

vui với những hộ nghèo đang cần sửa 

chữa, làm mới nhà ở. Mong rằng khi 

triển khai chính sách trên, các ngành, 

các cấp cùng NHCSXH sớm thực hiện 

để người nghèo có vốn xây, sửa chữa 

nhà ở ổn định”.

Hết phập phồng lo ngập lũ

Cách Quốc lộ 1A khoảng 4km, tuyến 

dân cư vùng ngập lũ Lộc Hòa, xã Lộc 

Hòa, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) chạy 

dọc theo con đường nhựa rộng rãi với 

hàng trăm nóc nhà, đa phần được xây 

dựng kiên cố. Chị Huỳnh Thị Kim Thoa, 

ở tổ 10, ấp An Hiệp trong tuyến dân cư 

đón chúng tôi dưới căn nhà khá khang 

trang xây tường gạch, mái tôn, nền lót 

gạch men sạch sẽ. Không giấu nỗi vui 

mừng chị chia sẻ: “Trước đây đâu dám 

mơ tới căn nhà đẹp như thế này”. Theo 

chị Thoa, trước đây chị ở nhà tạm bợ 

ven sông chợ Cầu Đôi, ở trong nhà lúc 

nào cũng sợ sạt lở khi mưa gió, tàu bè 

qua lại sóng lớn tràn vào nhà. Chồng 

chị làm giáo viên, còn chị ai thuê gì 

làm nấy nuôi 2 con ăn học, cuộc sống 

rất bấp bênh. Từ năm 2005, Nhà nước 

cấp nền nhà trong tuyến dân cư Lộc 

Hòa, NHCSXH cho vay 9 triệu đồng, vợ 

chồng chị mượn thêm người thân, bà 

con gần 60 triệu đồng, để xây dựng căn 

nhà kiên cố. 

Bây giờ, chị bảo có nhà cửa tươm 

tất, hết phập phồng lo mưa gió. Nhờ 

vậy anh chị yên tâm làm việc lo cho 2 

cậu con trai ăn học đàng hoàng, “đứa 

lớn đang học đại học, còn đứa út sắp 

vào lớp 12” và chị còn khoe “vừa trả hết 

số tiền vay cho NHCSXH”. Chia sẻ cùng 

niềm vui của chị Thoa, chị Đặng Thị 

Phượng - là hàng xóm trong tuyến dân 

cư, cũng cho biết: “Nhờ tiền vay của 

NHCSXH, anh em trong nhà góp thêm 

mới xây dựng được nhà, nếu không 

vợ chồng tôi không biết xoay xở tiền 

ở đâu, vay nóng thì lãi suất quá cao’”. 

Chị Phượng cho biết: “Trước đây, gia 

đình chị khó khăn đi ở đậu hết chỗ này 

tới chỗ khác và nhẩm tính đã dời nhà 

tới 5 lần. Giờ đã có nhà cửa ổn định, vợ 

chồng chỉ lo làm ăn để cuộc sống khá 

hơn”.

Chị Thoa, chị Phượng là 2 trong 

hàng trăm hộ nghèo, khó khăn về nhà 

ở của huyện Long Hồ được NHCSXH 

tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi để xây 

dựng nhà trong cụm dân cư vượt lũ. 

Theo ông Nguyễn Thế Truyền - Giám 
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đốc NHCSXH huyện Long Hồ, thực hiện 

cho vay vốn xây nhà ở cụm, tuyến dân 

cư vùng ngập lũ trong giai đoạn 1 và 

giai đoạn 2, trên địa bàn huyện đã có 

gần 600 hộ tại 5 cụm, tuyến dân cư 

được vay vốn, với tổng số tiền trên 5,5 

tỷ đồng. “Nhìn chung, các hộ vay vốn 

sử dụng đúng mục đích xây nhà, ổn 

định cuộc sống”, ông Truyền cho biết.  

Góp phần giúp người dân an cư

Theo đánh giá của Sở Xây dựng tỉnh 

Vĩnh Long, nhờ có các cụm, tuyến dân 

cư; các bờ bao khu dân cư có sẵn mà 

người dân trong vùng lũ không phải 

chạy lũ, thiệt hại về người và tài sản 

của nhân dân giảm đáng kể, tiết kiệm 

ngân sách Nhà nước. Chẳng hạn, đỉnh 

lũ năm 2011 vượt báo động cấp 3; các 

dự án cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 

đã đảm bảo mục tiêu an toàn về người 

và tài sản cho nhân dân. Giải quyết cơ 

bản chỗ ở cho 2.114 hộ dân (trên 8.000 

nhân khẩu) sống trong vùng ngập lũ 

có chỗ ở an toàn và ổn định. Các công 

trình hạ tầng thiết yếu (điện, trạm cấp 

nước, giao thông) trên cụm tuyến dân 

cư đã phát huy hiệu quả tích cực đảm 

bảo sinh hoạt bình thường của nhân 

dân trong mùa lũ hàng năm.

Cùng với đó, “nguồn vốn ưu đãi đã 

góp phần giúp người dân có tiền xây 

dựng nhà, ổn định cuộc sống, an toàn 

không còn lo mưa gió phập phồng”, 

ông Nguyễn Văn Hoặc - Phó Chủ tịch 

UBND huyện Long Hồ, đánh giá hiệu 

quả từ chương trình. Cũng theo ông 

Hoặc, các hộ dân được di dời vào cụm, 

tuyến dân cư vùng ngập lũ đều là hộ 

nghèo, không có điều kiện xây dựng 

nhà. Do đó, vốn vay NHCSXH rất ý nghĩa 

đối với người dân. “Chúng tôi cũng đã 

có nhiều giải pháp giúp người dân bảo 

toàn vốn vay, sử dụng đúng mục đích 

như: hợp đồng đơn vị thi công giao 

tiền khi thi công hoàn thành hoặc bảo 

lãnh mua vật tư xây dựng trong trường 

hợp vốn vay chưa kịp giải ngân. Đến 

giai đoạn 2 chương trình tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả thiết thực hơn, khi 

mức vay được nâng lên. Chính quyền 

địa phương đã phối hợp cùng NHCSXH 

giải quyết, hỗ trợ hoàn tất thủ tục vay 

theo quy định. Nhờ vậy, tiến độ xây nhà 

được làm nhanh, đồng loạt hơn”. 

Có thể nói, đến nay cuộc sống của 

người dân cụm, tuyến dân cư vùng 

ngập lũ đã cơ bản ổn định, từng bước 

khá lên, nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn 

ưu đãi để chăn nuôi, phát triển kinh tế 

gia đình trên vùng đất mới. Chính vì thế, 

để hỗ trợ người dân cụm, tuyến dân cư 

“đã an cư” có điều kiện “lạc nghiệp”, 

ông Hoặc cho rằng, Đảng, Nhà nước 

cần nghiên cứu các chính sách hỗ trợ 

thiết thực hơn. Đặc biệt, cần tăng thêm 

vốn vay theo các chương trình, dự án 

để các hộ dân có điều kiện tăng gia sản 

xuất, thoát nghèo bền vững.

Bài và ảnh PHƯỚC AN

Gia đình chị Thoa, chị Phương đã có cuộc sống ổn định ở tuyến dân cư vùng ngập lũ
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Gia đình bà Lê Kim Phượng ở tổ 2, ấp Kiến Điền, xã An Điền, TX. Bến Cát đã có nước sạch để dùng
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Vui vì có nước sạch để dùng

Chúng tôi đến thăm gia đình bà 

Lê Kim Phượng ở tổ 2, ấp Kiến Điền, 

xã An Điền, TX. Bến Cát (Bình Dương). 

Trên diện tích đất nhà rộng hơn 

500m2, khuôn viên vườn được chăm 

sóc sạch sẽ. Nhà vệ sinh, giếng nước 

khép kín. Bà cho biết, trước đây gia 

đình bà gặp nhiều khó khăn về nước 

sinh hoạt do nước giếng cũ thường bị 

cạn vào mùa khô. Từ năm 2013, nhờ 

được vay 12 triệu đồng từ Chương 

trình tín dụng NS&VSMTNT, gia đình 

bà đã khoan giếng, xây dựng bể 

chứa nước sạch. Bà Phượng cho biết: 

“Chúng tôi rất vui mừng vì Đảng, Nhà 

nước quan tâm hỗ trợ nhân dân trong 

xây dựng những công trình phục vụ 

đời sống sinh hoạt hàng ngày. Giờ thì 

gia đình tôi không còn cảnh nơm nớp 

lo sợ thiếu nước sạch vào mùa khô”. 

Cũng giống gia đình bà Phượng, hộ 

anh Trần Ngọc Thuận ở tổ 12, ấp Kiến 

An, xã An Điền, TX. Bến Cát cũng được 

vay 12 triệu đồng và nguồn kinh phí 

tự có, gia đình đã có đầy đủ công trình 

nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn. 

Anh phấn khởi nói, tín dụng chính 

sách do NHCSXH thực hiện là điểm 

tựa cho những gia đình khó khăn như 

tôi, từ nay gia đình đã yên tâm vì có 

nguồn nước sạch sử dụng”.

Không chỉ riêng hộ gia đình như bà 

Phượng và anh Thuận mà hiện nay ở 

tỉnh Bình Dương đã có hàng chục nghìn 

hộ tại vùng nông thôn như huyện Phú 

Giáo, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Bắc Tân 

Uyên, Bàu Bàng được thụ hưởng từ 

nguồn vốn vay Chương trình tín dụng 

NS&VSMTNT.

Hiệu quả cao

Tổng dư nợ Chương trình tín dụng 

NS&VSMTNT được NHCSXH tỉnh Bình 

Dương thực hiện đến nay đạt hơn 440 

tỷ đồng với gần 202 nghìn lượt hộ dân 

được tiếp cận nguồn vốn tín dụng này. 

Các hộ dân sử dụng nguồn vốn hiệu 

quả, đúng mục đích.

Ông Phạm Văn Ngưng - Chi hội 

trưởng Nông dân ấp Kiến An, xã An 

Điền cho biết: Thời gian qua, nguồn 

vốn vay đã giúp nhiều hộ gia đình 

trong xã xây dựng được công trình vệ 

sinh đảm bảo tiêu chuẩn, góp phần cải 

thiện vệ sinh nông thôn, nâng cao chất 

lượng cuộc sống. Điển hình như tại ấp 

Kiến An, hiện nay có gần 100% hộ gia 

đình được sử dụng nước sạch.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Dương 

Võ Văn Đức cho hay: Ngân hàng đã 

phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, 

ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh phổ 

biến chính sách tín dụng NS&VSMTNT 

đến tận xóm, thôn, ấp. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, ngân hàng 

còn thành lập 88 Điểm giao dịch tại 

trụ sở UBND cấp xã, phường. Tại các 

Điểm giao dịch, chúng tôi phổ biến 

cụ thể cho khách hàng biết các chính 

sách cho vay vốn ưu đãi của Chính 

phủ, trong đó có chính sách tín dụng 

NS&VSMTNT. Cũng theo ông Đức, với 

vốn vay 6 triệu đồng/công trình, lãi 

suất ưu đãi, thời gian hoàn trả vốn 60 

tháng nên người dân rất phấn khởi khi 

vay vốn chương trình.

Những khó khăn cần được tháo gỡ

Có thể nói với tình trạng ô nhiễm 

nguồn nước ngày càng tăng, nguồn 

nước ngầm đang bị khai thác quá 

mức và bất hợp lý. Cho nên việc nỗ 

lực thực hiện các giải pháp đảm bảo 

đủ nước sạch và cấp nước đầy đủ giữa 

các vùng, miền là một trong những 

mục tiêu được Đảng và Nhà nước 

quan tâm. Về phía NHCSXH tỉnh Bình 

Dương đã phân bổ nguồn vốn đủ và 

kịp thời đến các hộ dân. Hiệu quả của 

Chương trình tín dụng NS&VSMTNT 

mang lại cho người dân rất cao, nhất 

là những khu vực có nguồn nước bị ô 

nhiễm... Tuy nhiên, bên cạnh những 

kết quả đạt được, chương trình đang 

có một số tồn tại, vướng mắc. Cụ thể, 

mức cho vay hiện nay là 6 triệu đồng/

công trình còn thấp, không phù hợp 

với chi phí nhân công và nguyên vật 

liệu. Ví dụ tại ấp Kiến Điền, xã An Điền, 

TX. Bến Cát, nhờ vốn vay, mà 250 hộ 

dân tại ấp có nhu cầu vay đều được 

vay vốn từ NHCSXH, nhưng thực tế 

nguồn vốn chưa đáp ứng đủ chi phí. 

Mua sắm bồn chứa nước, máy bơm 

nước đã tiêu tốn hơn 6 triệu đồng, 

chưa kể xây dựng nhà vệ sinh và các 

chi phí phát sinh khác... Hiện một số 

hộ xây dựng hoàn toàn bằng vốn vay 

nên công trình không đảm bảo chất 

lượng, hoặc không dám vay vì không 

đủ chi phí hoàn thiện công trình. 

Một khó khăn nữa là về quy định đối 

tượng thụ hưởng Chương trình tín 

dụng NS&VSMTNT, việc cho vay đối 

với nông nghiệp - nông thôn được 

giới hạn trong phạm vi địa bàn hành 

chính cấp xã, thôn, ấp. Chính phạm vi 

cho vay mới chỉ dừng ở khu vực các 

xã mà không mở rộng tới khu vực thị 

trấn, phường hay khu vực thành thị 

cũng là những bất cập làm ảnh huởng 

không nhỏ tới hiệu quả của đồng vốn 

chính sách. Theo cán bộ UBND TX. Bến 

Cát, do bị giới hạn đối tượng cho vay 

đối với địa bàn thị trấn nên từ khi lên 

phường, nhiều bà con thuộc khu vực 

phường Thới Hòa, Hòa Lợi, Chánh Phú 

Hòa, Tân Định không thuộc đối tượng 

được vay vốn như quy định.

Giám đốc Võ Văn Đức cho biết 

thêm, khó khăn lớn nhất hiện nay của 

Chương trình tín dụng NS&VSMTNT 

là đối với các hộ dân sinh sống ở khu 

vực địa bàn phường và thị trấn. Vì theo 

quy định, hộ dân thuộc các khu vực 

này không nằm trong diện được vay 

vốn. Do vậy, mặc dù nằm trên địa bàn 

phường, thị trấn nhưng đặc điểm của 

người dân nơi đây sinh sống không tập 

trung tại trung tâm như các địa bàn 

dân cư đông đúc mà chủ yếu sống xa 

các trạm cung cấp nước sạch. Những 

vướng mắc trên đã ảnh huởng đến 

nhu cầu sử dụng nước sạch và giữ gìn 

vệ sinh môi trường của các hộ dân. Do 

vậy, Chính phủ nên xem xét nâng mức 

cho vay là cần thiết. Bên cạnh đó, việc 

mở rộng đối tượng thụ hưởng chính 

sách tín dụng khu vực thị trấn, phường, 

thị xã không thuộc địa bàn nông thôn 

đang là nhu cầu thực tế thông qua việc 

xem xét, bổ sung nguồn vốn ngân sách 

tỉnh cho vay Chương trình tín dụng 

NS&VSMTNT để chính sách có thể đáp 

ứng cho các nhu cầu cần thiết của 

nhân dân. Với sự nỗ lực của tỉnh, được 

hỗ trợ của TW, các chương trình, dự án 

phát triển nông thôn mới, tin rằng tới 

đây sẽ có nhiều người dân ở khu vực 

nông thôn và thành thị có nguồn nước 

sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo vệ 

sinh để sử dụng.

Bài và ảnh ĐỨC VĂN
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Người dân xã Gia Cát, huyện Cao Lộc được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày

T
ừ năm 2013 đến nay, chương 

trình tín dụng NS&VSMTNT là 

một trong những chương trình 

trọng tâm, được giao kế hoạch tăng 

trưởng dư nợ lớn của NHCSXH tỉnh 

Lạng Sơn. Năm 2015, các chương trình 

tín dụng được giao tăng trưởng 140,5 

tỷ đồng, trong đó chương trình tín 

dụng NS&VSMTNT tăng 55 tỷ đồng.

Trưởng phòng KHNV NHCSXH tỉnh 

Vi Mạnh Thùy, cho biết, ngay từ đầu 

năm, chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị 

cấp huyện cho vay kịp thời. Theo đó, các 

đơn vị cấp huyện đã phối hợp chặt chẽ 

với các hội, đoàn thể cấp xã đẩy mạnh 

tuyên truyền, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ 

tục vay vốn và cho hộ dân vay ngay tại 

các Điểm giao dịch xã. Đến nay, tổng dư 

nợ chương trình đạt 175,2 tỷ đồng, tăng 

55 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 

2014, chiếm 6,4% tổng dư nợ của toàn 

chi nhánh, trên 17.300 hộ đang sử dụng 

vốn. Trong đó, doanh số cho vay mới 

năm 2015 đạt trên 71 tỷ đồng, tăng gần 

10 tỷ đồng so với năm 2014.

Từ nguồn vốn vay này, toàn tỉnh 

Lạng Sơn đã có trên 34.000 công trình 

nước sạch và vệ sinh môi trường được 

xây dựng, từ đầu năm 2015 đến nay đã 

xây dựng mới được hơn 11.000 công 

trình (năm có số công trình xây dựng 

nhiều nhất từ trước đến nay), gồm bể 

chứa nước, giếng nước, nhà vệ sinh, 

chuồng trại chăn nuôi…

Các công trình này đã giúp người 

dân sử dụng nguồn nước sạch, có nhà 

vệ sinh, chuồng trại hợp vệ sinh, tạo 

điều kiện thuận lợi trong đời sống 

sinh hoạt và lao động sản xuất. Nhờ 

đó, môi trường nông thôn được cải 

thiện, ngày càng sạch đẹp, góp phần 

thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường 

trong xây dựng nông thôn mới ở các 

thôn, xã. Bí thư Đảng uỷ xã Gia Cát, 

huyện Cao Lộc, Hoàng Đức Huân cho 

biết, xã có 100% số hộ dân được sử 

dụng nước sạch theo đúng tiêu chuẩn 

quốc gia, 64% hộ dân có nhà vệ sinh 

và trên 70% hộ có chuồng trại chăn 

nuôi hợp vệ sinh. Kết quả 

này có sự đóng góp 

của 1,9 tỷ đồng 

từ nguồn 

vốn chính 

sách.

Hiện nay, có nhiều hộ vay vốn đã 

đến thời hạn trả nợ. Vì vậy, để chương 

trình tiếp tục phát huy hiệu quả, 

NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tăng cường 

đôn đốc trả nợ và tuyên truyền, giải 

ngân, không để tồn vốn sau thu hồi 

nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ dân. 

Đồng thời, thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát quá trình sử dụng vốn, 

đảm bảo mục đích và hiệu quả nguồn 

vốn vay, góp sức xây dựng môi trường 

nông thôn sạch đẹp.

Bài và ảnh TRÚC QUỲNH
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T
heo ông Lê Trí Dũng - Phó Chủ 

tịch UBND xã Loan Mỹ, huyện Tam 

Bình (Vĩnh Long), để giúp đồng 

bào DTTS có vốn phát triển sản xuất, 

chuyển đổi ngành nghề phù hợp với 

điều kiện gia đình, nâng cao chất lượng 

đời sống cả vật chất và tinh thần. Đảng 

ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành 

hội, đoàn thể phối hợp với NHCSXH giải 

ngân vốn các chương trình tín dụng ưu 

đãi trên địa bàn để giúp người dân có 

vốn kịp thời đầu tư sản xuất, kinh doanh, 

ổn định cuộc sống.

Sử dụng vốn chính sách bằng 

hai cách

Loan Mỹ là xã vùng sâu của huyện 

Tam Bình, người Khmer chiếm số đông, 

tập trung ở các ấp Tổng Hưng, Cần 

Súc, Ấp Giữa, Kỳ Son, Sóc Rừng và Đại 

Thọ, có 1.151 hộ với 5.331 nhân khẩu 

(chiếm 38% số hộ toàn xã). Trồng trọt, 

chăn nuôi được xác định là sản xuất 

chính của đồng bào dân tộc. Gần đây 

mô hình chăn nuôi bò phát triển, được 

xem là hướng đi mới giúp người Khmer 

từng bước thoát nghèo. 

Vay 5 triệu đồng từ chương trình tín 

dụng hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó 

khăn từ năm 2009, anh Thạch Thức ở 

ấp Sóc Rừng mua 1 con bò giống, sau 3 

Vợ chồng anh Thạch Thức tận dụng cỏ trồng bên bờ ao để làm thức ăn cho bò



www.vbsp.org.vn 77

năm bò sinh ra 1 con bê, anh lại tiếp tục 

nuôi để giống sinh thêm vài con bê… 

Với cách làm này, anh Thạch Thức cho 

biết từ con bò giống ban đầu, nay đã 

“có lời” tới 4 con bò. Đến nay anh đã 

trả xong nợ cho ngân hàng và tiếp tục 

được bình xét vay 10 triệu đồng để duy 

trì và phát triển số lượng đàn bò. 

Anh Thạch Thức chia sẻ: “Trước đây 

vợ chồng anh đi làm thuê ở TP. Hồ Chí 

Minh, công việc nặng nhọc và phải xa 

gia đình. Từ ngày được vay vốn ưu đãi 

anh có điều kiện ở lại nhà để làm ăn, 

tận dụng nguồn cỏ tại vườn làm thức 

ăn cho bò cùng với nguồn thức ăn từ 

rơm rạ dự trữ, đảm bảo thức ăn cho bò 

quanh năm. Chính nhờ biết tận dụng 

và siêng năng tham gia các lớp tập 

huấn kỹ thuật nuôi bò mà đàn bò của 

anh phát triển tốt. Nhờ đó, anh có thu 

nhập ổn định từ chăn nuôi bò và đảm 

bảo việc học hành cho 2 con, cháu lớn 

đang học năm thứ nhất trường Cao 

đẳng Sư phạm Vĩnh Long, còn cháu 

nhỏ năm nay đang học lớp 8. Cách làm 

của anh Thạch Thức đã sử dụng tốt 

“cần câu” là nguồn vốn tín dụng chính 

sách của Nhà nước. 

Còn đối với anh Thạch Sóc Kha, 

cùng ấp với anh Thạch Thức lại chọn 

cách “an toàn” hơn. Sau khi vay vốn, 

anh đầu tư xây chuồng và mua 5 con 

lợn nuôi. Theo anh Kha, nhờ vốn vay, 

nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer 

trong ấp có vốn đầu tư chăn nuôi, 

trồng trọt, đã thoát nghèo. 

Để đồng bào Khmer thoát nghèo 

bền vững 

Mặc dù chính sách cho hộ đồng bào 

DTTS vay vốn thời gian qua đạt được 

kết quả nhất định, nhưng mức cho vay 

hiện nay với 8 triệu đồng chưa đáp ứng 

đủ để các hộ sản xuất, kinh doanh. 

Mong muốn của các hộ dân là phát 

triển đàn bò tới cả chục con và chuyển 

đổi sang giống bò tốt, giá trị cao hơn. 

“Nếu Nhà nước cho vay cao hơn gấp 

3 lần như hiện tại, tôi sẽ chuyển đổi 

giống bò có giá trị kinh tế cao, mướn 

đất trồng cỏ cho bò có đủ thức ăn, rồi 

xây lại chuồng trại đảm bảo kỹ thuật 

chăn nuôi”, anh Thạch Thức cho hay. 

Phó Chủ tịch UBND xã Loan Mỹ Lê 

Trí Dũng nhận định: “Mức vay cho hộ 

đồng bào DTTS còn thấp. Một số chính 

sách giảm nghèo còn mang tính bình 

quân chung với các vùng khó khăn 

khác của cả nước. Giá cả thị trường 

tăng cao, mức đầu tư của hộ thấp, thời 

gian thực hiện kế hoạch, phương án 

thoát nghèo ngắn. Chính sách cho hộ 

sau thoát nghèo hạn chế, rủi ro, biến cố 

nhiều nên tỷ lệ hộ tái nghèo cao, thoát 

nghèo chưa mang tính bền vững”. Từ 

thực tế tại địa phương, ông Lê Trí Dũng 

phân tích do mức vay vốn chương trình 

hộ đồng bào DTTS thấp, người dân sử 

dụng vốn vào việc nuôi heo, bò, gà, 

vịt... rủi ro lớn, dễ thất bại. 

Để nguồn vốn chính sách giúp 

đồng bào dân tộc Khmer thoát nghèo 

bền vững, Phó Chủ tịch UBND xã Loan 

Mỹ đưa ra một số giải pháp như cần 

nâng mức cho vay, tập huấn chuyển 

giao KHKT giúp bà con sử dụng và phát 

huy hiệu quả vốn vay ưu đãi, đồng 

thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

về ý thức có vay, có trả để người dân 

không trông chờ, ỉ lại vào sự trợ giúp 

cho không của Nhà nước.

Bài và ảnh HUYỀN TRANG

Đồng bào Khmer sử dụng vốn vay ưu đãi chủ yếu để trồng sầu riêng, mang lại hiệu quả kinh tế cao
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H
ộ chị Phạm Thị Khanh ở thôn 

Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh là 

một trong những điển hình sử 

dụng hiệu quả cao nguồn vốn vay từ 

NHCSXH để vươn lên thoát nghèo bền 

vững. Chị cho biết: “Trước đây, gia đình 

cũng thuộc hộ khá, tai họa ập xuống 

vào năm 2009 khi chồng mắc căn bệnh 

ung thư phổi. Hễ có người mách ở đâu 

có thuốc chữa được bệnh là tôi lại tìm 

đến”. Sau hơn 1 năm chữa trị, chồng chị 

mất, bỏ lại người vợ trẻ và 2 con đang 

tuổi ăn, tuổi học. Tài sản bao năm tích 

góp cũng lo chữa bệnh cho chồng, 

trên 1,5ha chè do không có tiền đầu tư 

phân bón và cải tạo nên cũng còi cọc.

Năm 2013, qua giới thiệu của Hội 

Phụ nữ xã Sơn Thịnh, chị được NHCSXH 

huyện Văn Chấn cho vay 30 triệu đồng 

để phát triển kinh tế gia đình. Từ số tiền 

vay cộng với khoảng 5 triệu đồng tích 

góp được, chị đầu tư cải tạo trên 5.000m2

chè già cỗi bằng giống chè cành cho 

năng suất và chất lượng cao, mua phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc trên 

1ha chè cũ, đồng thời đầu tư dụng cụ 

nấu rượu và xây dựng chuồng trại chăn 

nuôi lợn. Do chăm chỉ làm ăn, đến nay, 

chị đã có cuộc sống ổn định, rượu của gia 

đình sản xuất ra không đủ cung cấp cho 

thị trường. Tổng thu nhập bình quân từ 

nấu rượu, nuôi lợn và chè mỗi năm cho 

chị thu nhập trên 80 triệu đồng.

Cùng với trường hợp của chị Khanh, 

Giống chè mới cho năng suất, hiệu quả cao đã được bà con thôn Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh mạnh dạn mang về trồng
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Vợ chồng ông Triệu Văn Mong chăm sóc đàn bò của gia đình

gia đình anh Triệu Văn Mong, dân tộc 

Dao ở thôn Phù Sơn, xã Sơn Thịnh cũng 

là một trong những hộ điển hình vươn 

lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu 

đãi NHCSXH. Năm 2013, anh được vay 

25 triệu đồng để phát triển kinh tế gia 

đình vùng khó khăn. Có tiền anh đầu tư 

chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, 15 triệu 

đồng đầu tư trồng chè, 10 triệu đồng 

anh xây dựng chuồng trại chăn nuôi 

gia súc, gia cầm.

Anh Mong cho biết: “Trước đây, 

trên 2ha nương đồi, gia đình đầu tư 

trồng cây sắn. Canh tác nhiều năm, 

đất bạc màu nên sắn ít củ, cộng với 

giá mua thấp nên hiệu quả kinh tế 

không cao. Có năm tiền bán sắn 

không đủ tiền trả công thu hoạch chứ 

không nói đến đầu tư. Được vay 25 

triệu đồng từ NHCSXH, anh đầu tư 15 

triệu đồng vào cải tạo đất trồng trên 

7.000m2 chè cành. Được tập huấn kỹ 

thuật, thấy rõ lợi ích kinh tế từ cây 

chè giống mới, anh phá bỏ tiếp hơn 

5.000m2 còn lại để chuyển sang trồng 

chè. Do được chăm sóc đúng kỹ thuật, 

cây chè bén rễ lên xanh tốt, đến nay 

bắt đầu cho thu hoạch. Không dừng 

lại ở đó, anh còn đầu tư trên 10 triệu 

đồng làm chuồng chăn nuôi gia súc, 

gia cầm. Chịu khó học hỏi lại áp dụng 

tiến bộ KHKT trong chọn lựa con 

giống, phòng chống dịch bệnh nên 

đàn gia súc, gia cầm của gia đình khỏe 

mạnh, chóng lớn. Tính trung bình mỗi 

năm, thu nhập từ trồng trọt, chăn 

nuôi, gia đình anh Mong thu được 

gần 100 triệu đồng.

Chị Khanh, anh Mong là hai trong 

nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Văn 

Chấn vươn lên thoát nghèo từ tiền vay 

NHCSXH. Trong những năm qua, tỷ lệ 

hộ nghèo của huyện Văn Chấn giảm 

trung bình  từ 4% - 5%/năm.

Phó Giám đốc NHCSXH huyện 

Văn Chấn Đỗ Long Thảo, cho biết: Để 

đồng vốn cho vay phát huy hiệu quả, 

NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ 

với các tổ chức hội, đoàn thể thường 

xuyên tổ chức họp bàn để đánh giá 

kết quả hoạt động, đồng thời bàn biện 

pháp chỉ đạo điều hành hoạt động uỷ 

thác cho vay hộ nghèo cũng như chú 

trọng việc củng cố, nâng cao chất 

lượng hoạt động của 476 Tổ tiết kiệm 

và vay vốn. Tính đến cuối nay, tổng 

dư nợ ủy thác đạt 306 tỷ đồng, chiếm 

99,6% tổng dư nợ toàn huyện. Trong 

đó, dự nợ ủy thác qua Hội Nông dân 

87,5 tỷ đồng; Hội Phụ nữ 102 tỷ đồng; 

Hội CCB 54 tỷ đồng và Đoàn Thanh 

niên là 57 tỷ đồng.

Bài và ảnh QUANG THIỀU



80

Làm gì để thoát nghèo?

Cận kề với TP. Bắc Giang, nông dân 

huyện Yên Dũng khá thuận lợi trong 

việc cung ứng và tiêu thụ các nông 

sản cho thành phố này. Theo đó, Yên 

Dũng là địa phương có tỷ lệ người 

nghèo thấp nhưng thực tế không phải 

vậy. Đến năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo 

vẫn chiếm tới 9% trong tổng số hơn 

135 nghìn dân, chủ yếu sống dựa vào 

canh tác nông nghiệp. Đến năm 2014 

tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm tới hơn 5% và 

hộ cận nghèo là gần 9%. Tính chung, 

cứ 100 hộ dân ở Yên Dũng thì có 13 

hộ thuộc diện nghèo. Cái khó đối với 

người dân nghèo ở đây là họ không có 

vốn để đầu tư phát triển các mô hình 

chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu 

quả cao, thoát nghèo. Đây cũng là câu 

hỏi lớn đối với cấp ủy, chính quyền địa 

phương các cấp trong huyện.

Với sự hỗ trợ của NHCSXH, cấp ủy, 

chính quyền và các tổ chức hội, đoàn 

thể huyện Yên Dũng đã đẩy mạnh thực 

hiện các chương trình chính sách tín 

dụng nhằm đưa vốn ưu đãi tới các hộ 

nghèo. Đang đói vốn, chủ trương giảm 

nghèo đã nhanh chóng được bà con 

nông dân trong toàn huyện tích cực 

tham gia thực hiện, tạo sự chuyển biến 

về nhận thức tự vươn lên, giảm nghèo. 

Câu hỏi làm sao để thoát nghèo đang 

dần có lời giải.

Toàn huyện Yên Dũng có khoảng 

138 nghìn dân thì đã có tới hơn 13 

nghìn hộ dân được vay vốn ưu đãi, 

với hàng chục nghìn người dân được 

thụ hưởng chính sách xóa nghèo của 

NHCSXH. Theo đó, năm 2014 vừa qua, 

tổng số dư nợ cho vay từ NHCSXH 

huyện đạt 240 tỷ đồng với trên 13.300 

hộ dân đang còn dư nợ, tăng 1,5% so 

với năm trước. Các đối tượng được thụ 

hưởng từ nguồn vốn ưu đãi để đầu 

tư thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo 

thêm việc làm mới, từng bước vươn lên 

thoát nghèo.

Chuyển biến từ đồng vốn vay

Được vay vốn ưu đãi, người nghèo 

ở Yên Dũng giờ đây đã tự tin, lựa chọn 

mô hình chăn nuôi, trồng cấy gắn với 

KHKT và thị trường. Đặc biệt là đối với 

những xã đặc biệt khó khăn trước đây 

như: Lão Hộ, Tân Liễu, Yên Lư, Đồng 

Việt… người dân hăng hái tiếp nhận 

vốn vay ưu đãi và mạnh dạn ứng dụng 

KHKT vào canh tác, mang lại hiệu 

quả cao. Ông Lê Thế Khanh ở thôn 

Thượng, xã Đồng Việt có rất ít đất 

ruộng, lại không nghề nghiệp, cuộc 

sống tưởng như không thể khó khăn 

hơn. Đầu năm 2012, Hội CCB xã xét 

tín chấp cho gia đình ông vay 20 triệu 

đồng từ NHCSXH để đầu tư phát triển 

nuôi bò sinh sản. Từ đó, cuộc sống của 

gia đình ông Khanh từng bước được 

cải thiện.

Như hộ gia đình chị Nguyễn Thị 

Huệ ở thôn Nam, xã Đồng Việt thuộc 

diện nghèo khó, chồng mất sớm, 

con còn nhỏ, chỉ biết trông vào 3 sào 

ruộng. Hơn 3 năm trước, chị Huệ được 

NHCSXH cho vay 15 triệu đồng để phát 

triển chăn nuôi. Chị đã đầu tư chuồng 

trại chăn nuôi lợn thịt. Chị Huệ và nhiều 

bà con khác cũng được Hội Phụ nữ xã 

Đồng Việt tập huấn cách chăm sóc, 

phòng bệnh cho lợn nên đàn lợn sinh 

trưởng tốt, mang lại hiệu quả cao. Từ 

đồng vốn ưu đãi, gia đình chị đã thoát 

nghèo, các con được học hành chu 

đáo. Và còn nhiều gia đình khác có 

hoàn cảnh như chị Huệ, ông Khanh dần 

tạm biệt cái đói, cái nghèo để bước vào 

cuộc sống mới.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm công 

Nguồn vốn chính sách giúp nông dân nghèo Yên Dũng có cơ hội phát triển sản xuất
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tác năm 2015 đối với vay vốn thoát 

nghèo ở Yên Dũng, Phó Chủ tịch 

UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại 

diện HĐQT NHCSXH huyện Nguyễn 

Hữu Hưng cho biết, năm 2015 huyện 

Yên Dũng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 

động tín dụng đến các xã, thị trấn; 

tăng cường công tác chỉ đạo tuyên 

truyền chính sách cho vay vốn ưu đãi 

tới người dân. Ban đại diện HĐQT tăng 

cường kiểm tra để phát huy hiệu quả 

của nguồn vốn vay ưu đãi. NHCSXH 

huyện nâng cao chất lượng tín dụng, 

xử lý kịp thời nợ đến hạn, kiểm soát 

tốt nợ quá hạn, phối hợp với các cấp 

chính quyền, ban, ngành đoàn thể 

thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai vốn 

tín dụng ưu đãi trên địa bàn.

Xưa kia, người dân Yên Dũng vốn 

rất tự hào về vùng đất lành chim đậu. 

Hôm nay, những nông dân nghèo 

nơi đây đang tích cực vươn lên thoát 

nghèo nhờ sự hỗ trợ vốn vay ưu đãi 

từ NHCSXH huyện nhằm mục tiêu trở 

thành địa phương có tỷ lệ hộ nghèo 

thấp nhất ở Bắc Giang. Đạt được mục 

tiêu ấy, Yên Dũng thực sự là vùng đất 

lành chim đậu theo đúng huyền tích 

mà người dân nơi đây vẫn lưu truyền.

Bài và ảnh THĂNG NGUYỄN

Cặp bò đực là tài sản giá trị nhất, giúp gia đình anh Khánh tạo vốn phát triển sản xuất

Đ
ược nối với nhau bởi cây cầu 

phao “bé tẹo” nhưng so với vẻ 

tấp nập, sầm uất của thị trấn 

huyện lỵ phố Vàng, Sơn Hùng lại có vẻ 

hơi “sơ sài” quá từ cảnh sắc, cơ sở hạ 

tầng đến những mái nhà nhấp nhô 

- nơi thể hiện rõ nhất mức sống của 

người dân trong xã, dù vẫn được đánh 

giá là xã có điều kiện hơn hẳn so với 

nhiều địa phương khác của Thanh Sơn. 

Theo số liệu thống kê năm 2014, tỷ lệ 

hộ nghèo của Sơn Hùng chỉ còn 10,45% 

thấp hơn so với bình quân chung toàn 

huyện là 16,16%. Điều đó cho thấy vấn 

đề giảm nghèo của xã Sơn Hùng nói 

riêng và huyện Thanh Sơn nói chung 

vẫn còn rất nan giải. 

Chúng tôi rẽ vào căn nhà cấp bốn 

của gia đình anh Nguyễn Văn Khánh ở 

xóm Gai, vì được giới thiệu đây là một 

trong những căn nhà đầu tiên ở Sơn 

Hùng được xây dựng theo chương 

trình xóa nhà tạm của Quyết định 167 

giai đoạn 1, anh cũng là hộ tiêu biểu 

trong xã có ý chí vượt khó vươn lên. 

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ngô Sơn 

Hải nhớ lại: Năm 2009 gia đình anh 

Khánh được vay 8 triệu đồng từ nguồn 

vốn tín dụng ưu đãi để xây căn nhà 

này. Khi ấy vợ chồng lo ăn còn chẳng 

đủ nói gì đến làm nhà. Nhưng được cấp 

ủy, chính quyền địa phương động viên, 

họ hàng bà con trong xóm giúp đỡ anh 

chị cũng liều vay mượn để cất nhà. Cố 

gắng mãi cuối cùng anh chị cũng có 

được căn nhà thay cho túp lều lụp xụp 

ngày trước. Nhìn ngôi nhà xây xong 

đã vài năm chưa được sơn ve mà vẫn 

chỉ nguyên màu xi tối rầm, cái nền nhà 
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bằng đất cũng vẫn lồi lõm chỗ thấp 

chỗ cao, trần nhà chưa làm được nên 

vẫn thông thống những vì kèo với mái 

ngói tôi cũng phần nào hiểu nỗi vất vả 

của vợ chồng anh Khánh khi có được 

ngôi nhà này. 

Nằm trong diện hộ nghèo của xã, từ 

năm 2000 anh chị đã được vay 2 triệu 

đồng từ nguồn vốn tín dụng hộ nghèo  

của Ngân hàng Phục vụ người nghèo 

để đầu tư sản xuất. Tuy nhiên số tiền 

vay lúc ấy cũng chỉ đủ giúp anh chị làm 

đủ chuồng cho bò. Được người chị gái 

hỗ trợ cho con bê đực làm lưng vốn. 

Năm 2009 rồi đến năm 2014 gia đình 

anh Khánh lại được vay vốn hộ nghèo 

mỗi lần vay 10 triệu đồng, anh chị dồn 

cả số tiền đó mua bò. Thay vì mua bò 

cái, vợ chồng anh lại chọn mua bò đực 

để tiết kiệm thời gian nuôi và quay 

vòng vốn nhanh hơn. Ruộng vườn ít, cứ 

tần tảo đi làm thuê lại tích cực nuôi bò 

gây vốn cuộc sống gia đình anh Khánh 

cũng dần khá lên.

Trong đợt bình xét hộ nghèo năm 

2014, gia đình anh đã thoát ra khỏi diện 

nghèo nhưng vẫn là một trong 117 hộ 

cận nghèo của xã. Dường như số nợ 19 

triệu đồng vay trước đó không phải là 

mối bận tâm quá lớn của anh Khánh vì 

chỉ cần bán 1 trong 2 con bò đang nuôi 

anh cũng thoải mái trả số nợ này. Anh 

còn muốn được vay nhiều hơn để đầu 

tư mua bò cái, có cơ hội phát triển đàn 

bò như nhiều người khác đã làm rất 

hiệu quả. 

Được biết trong tổng số 1.244 hộ 

dân ở Sơn Hùng hiện đang có 190 hộ 

vay vốn tín dụng hộ nghèo và cận 

nghèo của NHCSXH huyện với tổng 

dư nợ gần 3,6 tỷ đồng. Cùng với hơn 

300 triệu đồng dư nợ từ chương trình 

đầu tư cho vay hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo, Sơn Hùng đã có gần 4 

tỷ đồng đầu tư riêng cho chương trình 

giảm nghèo trong tổng số hơn 11,3 tỷ 

đồng tổng dư nợ của các chương trình 

tín dụng chính sách. Dù còn nhiều khó 

khăn nhưng không thể phủ nhận số 

vốn trên đã là một trong những nguồn 

lực chủ yếu trong hoạt động phát triển 

kinh tế giúp Sơn Hùng nỗ lực giảm 

nghèo hiệu quả trong những năm qua.

Là huyện miền núi còn nhiều khó 

khăn, nên nguồn vốn tín dụng chính 

sách có vai trò đặc biệt quan trọng đối 

với Thanh Sơn. Không chỉ chương trình 

tín dụng hộ nghèo phát huy hiệu quả 

tốt, Thanh Sơn còn được hưởng lợi bởi 

rất nhiều chương trình nhân văn dành 

riêng cho đồng bào dân tộc vùng cao 

hay người dân ở những vùng đặc biệt 

khó khăn như cho vay thương nhân 

vùng khó khăn; cho vay hộ sản xuất, 

kinh doanh vùng khó khăn; cho vay hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó 

khăn; cho vay đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo... Các chương trình tín dụng 

ưu đãi này cũng chính là một trong 

những nguồn lực chủ yếu giúp Thanh 

Sơn hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ hộ 

nghèo toàn huyện xuống còn 16,16% 

vào năm 2014.

Trực tiếp được hưởng lợi từ các 

nguồn vay tín dụng ưu đãi của Chính 

phủ, các cấp ủy, chính quyền và nhân 

dân Thanh Sơn đều hiểu và ủng hộ tích 

cực cho mọi hoạt động của NHCSXH 

huyện. Vì thế, dù ngân sách huyện 

cũng rất khó khăn nhưng Thanh Sơn 

cũng là 1 trong 4 huyện đầu tiên của 

tỉnh tiến hành trích 100 triệu đồng từ 

nguồn ngân sách huyện sang NHCSXH 

để cho vay. 

Bên cạnh đó, Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH các cấp luôn theo sát các 

chương trình tín dụng chính sách để 

kịp thời chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đối 

với cấp xã, hoạt động tín dụng chính 

sách đã được đa số UBND xã, phường, 

thị trấn ủng hộ, giúp đỡ, chỉ đạo Ban 

giảm nghèo và các tổ chức hội, đoàn 

thể nhận ủy thác làm tốt công tác quản 

lý vốn vay. Không chỉ ủng hộ về chủ 

trương, cùng chung sức thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã 

hội của Đảng và Nhà nước, dù là tỉnh 

còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã 

ban hành hẳn Nghị quyết hàng năm 

ưu tiên vốn ngân sách địa phương 2 tỷ 

đồng chuyển sang NHCSXH để cho vay; 

còn ngân sách huyện căn cứ vào tình 

hình thực tế trích từ 50 đến 100 triệu 

đồng/năm để cho vay. Thực hiện chủ 

trương này, đến nay nguồn vốn ngân 

sách chuyển sang cho NHCSXH tỉnh để 

cho vay đã đạt gần 22,7 tỷ đồng. 

Kể từ khi được thành lập năm 2003 

đến nay, NHCSXH tỉnh Phú Thọ luôn tập 

trung cho đồng bào các vùng khó khăn, 

vùng sâu, vùng xa. Nguồn vốn tín dụng 

chính sách từ chủ trương ban đầu là 

giảm nghèo đã hướng tới một mục tiêu 

rộng hơn là nâng cao đời sống nhân 

dân, khuyến khích mọi người cùng vươn 

lên làm giàu chính đáng. Điều đáng ghi 

nhận là không chỉ làm tốt nhiệm vụ của 

mình, NHCSXH đã thu hút được cả cộng 

đồng tham gia chung sức vào công 

cuộc giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh KIM THƯ

Hộ chị Nguyễn Hồng Liên, xóm Gai, xã Sơn Hùng, sử dụng vốn vay ưu đãi đầu tư xây lò quay 
chè, giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định
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H
ơn 2 năm qua, trên 200 tỷ đồng 

vốn ưu đãi từ chương trình tín 

dụng hộ cận nghèo của NHCSXH 

tỉnh Hưng Yên đã kịp thời đáp ứng nhu 

cầu, nguyện vọng và tiếp thêm động 

lực giúp hàng nghìn hộ cận nghèo từ 

dải đất phù sa sông Hồng: Văn Giang, 

Khoái Châu đến vùng chiêm trũng Ân 

Thi, Phù Cừ… vươn lên phát triển kinh 

tế gia đình, cải thiện cuộc sống, tránh 

khỏi nguy cơ tái nghèo.

Năm 2012, cùng với một số hội 

viên phụ nữ ở thôn Trung Hòa, xã 

Phú Thịnh, gia đình chị Vũ Thị Thành 

được công nhận thoát nghèo nhờ sự 

giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể 

địa phương trong đó có nguồn vốn 

chính sách. Sau khi hoàn trả đủ tiền 

vay cả gốc lẫn lãi vay chương trình 

hộ nghèo của NHCSXH huyện Kim 

Động, chị Thành muốn tiếp tục được 

vay vốn chính sách để phát triển chăn 

nuôi nhưng lại không thuộc đối tượng 

thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà 

nước. Chỉ còn cách vay mượn bên 

ngoài nhưng phải chịu lãi cao. Đang 

phân vân chưa tìm ra lời giải thì giữa 

năm 2013, thông qua Tổ tiết kiệm 

và vay vốn của Hội Phụ nữ, gia đình 

chị Thành được bình xét vay 30 triệu 

đồng của chương trình hộ cận nghèo 

với lãi suất ưu đãi. Có vốn trong tay, vợ 

chồng chị quyết định xây mới chuồng 

Hộ cận nghèo ở Hưng Yên vay vốn ưu đãi mở rộng diện tích cây nhãn cho thu nhập cao
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trại, mua thêm bò sinh sản, vịt đẻ 

trứng. Hiện tại cơ ngơi chăn nuôi của 

chị có 1 cặp bò sinh sản, 3 con nghé 

và kết hợp nuôi 300 con vịt đẻ trứng. 

“Trong năm nay, gia đình tôi trả hết nợ 

vay ngân hàng, đồng thời còn tích luỹ 

thêm vốn để đầu tư mở rộng trang trại 

chăn nuôi tổng hợp, thoát nghèo bền 

chắc”, chị Thành vui mừng bày tỏ.

Cũng như gia đình chị Thành, 

trong đầu lúc nào cũng loay hoay với 

bài toán muốn đầu tư phát triển kinh 

tế bằng chính sức lao động của mình 

nhưng không có vốn, anh Trần Quốc 

Đạt ở khu phố An Đồng, phường Hiến 

Nam, TP. Hưng Yên biết đến chương 

trình cho vay hộ cận nghèo của 

NHCSXH và nhanh chóng làm thủ tục 

vay 30 triệu đồng. Anh Đạt chia sẻ: với 

số vốn vay chính sách cộng với tiền 

tiết kiệm của gia đình. Tôi quyết định 

đầu tư vào chăn nuôi lợn và bò sữa. 

Lứa lợn đầu tiên sau khi trừ chi phí, gia 

đình tôi thu về trên 10 triệu đồng. Có 

thêm động lực, tôi mở rộng quy mô 

chăn nuôi đàn gia súc đến nay chuồng 

trại của gia đình luôn có 100 con lợn 

thịt, lợn giống, mỗi năm xuất bán 2 

lứa, thu lãi ngót 50 triệu đồng.

Được biết, thời gian đầu khi 

NHCSXH tỉnh Hưng Yên triển khai 

chương trình tín dụng hộ cận nghèo 

cũng gặp khá nhiều khó khăn, nhất 

là mức lãi suất cho vay hộ cận nghèo 

cao hơn so với mức lãi suất cho vay hộ 

nghèo, trong khi chênh lệch mức sống 

giữa 2 đối tượng này chỉ cách nhau có 

1.000 đồng, do vậy đã nảy sinh tâm lý, 

e ngại, băn khoăn của những hộ cận 

nghèo khi tiếp cận với nguồn vốn ưu 

đãi này. Cùng với đó, bà con thấy hạn 

mức cho vay tối đa 30 triệu đồng/hộ 

vẫn là thấp nên với số tiền đó cũng rất 

khó để các hộ vay lựa chọn hình thức 

đầu tư sản xuất có hiệu quả trước thực 

tế giá cả về cây con giống, vật tư phục 

vụ sản xuất đang leo thang. Theo ông 

Trịnh Văn Thịnh - Tổ trưởng Tổ tiết 

kiệm và vay vốn số 3 xã Hồng Nam, 

huyện Tiên Lữ cho biết: Tổ có đến 

6  trường hợp đầu tiên được tiếp cận 

nguồn vốn của chương trình hộ cận 

nghèo. Với số tiền 30 triệu đồng, các 

hộ đều đầu tư làm chuồng trại chăn 

nuôi lợn kiên cố với quy mô 25 - 30 

con/lứa, nhưng xây dựng xong thì 

số vốn vay còn lại chỉ đủ mua được 

khoảng 10 con lợn giống. Để có tiền 

đủ mua lợn giống tăng quy mô đàn 

và mua thức ăn, thuốc phòng bệnh 

cho đàn lợn, bà con phải vay mượn 

thêm, có người phải đi vay nóng bên 

ngoài hay vay tiền của NHTM với lãi 

suất cao.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trên cho 

các hộ cận nghèo, giữa năm ngoái 

Thủ tướng Chính phủ đã điều chỉnh 

giảm lãi suất và tăng mức cho vay. Đặc 

biệt, vừa qua Thủ tướng Chính phủ 

đã đồng ý tiếp tục điều chỉnh hạ mức 

lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo 

từ 0,72%/tháng xuống còn 0,66%/

tháng và thực hiện hạn mức cho vay 

tối đa không quá 50 triệu đồng/hộ. Từ 

những điều chỉnh này chắc chắn rằng 

nguồn vốn chính sách cho hộ cận 

nghèo thực sự kích thích, giúp những 

hộ cận nghèo có thêm sức bật vươn 

lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền 

vững, nâng cao cuộc sống.

Bài và ảnh HOÀNG GIANG

Nhờ chịu khó, 
chăm chỉ làm 
ăn gia đình 
anh Đạt đã có 
cuộc sống ổn 
định
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Hiệu quả sau 7 năm thực hiện

Thực hiện Quyết định 157, tỉnh Tiền 

Giang đã có 30.822 HSSV thuộc 27.666 

hộ gia đình đang vay vốn (trong đó 

3.421 hộ thuộc diện nghèo, 1.049 hộ 

cận nghèo, 23.174 hộ khó khăn đột 

xuất về tài chính, 9 HSSV mồ côi và 

13 bộ đội xuất ngũ) với dư nợ đạt 577 

tỷ đồng. Chính sách đã đi vào cuộc 

sống góp phần tích cực thực hiện chủ 

trương của Đảng và Chính phủ về thúc 

đẩy, phát triển giáo dục, đảm bảo an 

sinh xã hội.

Với mạng lưới 3.485 Tổ tiết kiệm và 

vay vốn phủ kín các khu phố, xóm, ấp 

trong toàn tỉnh cùng 161 Điểm giao 

dịch tại xã là những nhân tố quan trọng 

góp phần thực hiện dân chủ công khai 

từ cơ sở, xã hội hóa hoạt động tín dụng 

chính sách. Với thời hạn cho vay dài, 

vốn vay quay vòng chậm (bình quân 

từ 7 - 8 năm) nên ngân hàng cần thực 

hiện tốt công tác quản lý và thu hồi nợ 

đến hạn, thực hiện phân kỳ hạn trả nợ 

với khách hàng vay vốn khi sinh viên ra 

trường, tạo ý thức trách nhiệm của hộ 

vay trong việc trả nợ ngân hàng.

Theo thống kê từ NHCSXH tỉnh Tiền 

Giang, cơ cấu dư nợ theo trình độ đào 

tạo có số HSSV học đại học, cao đẳng, 

trung cấp dư nợ chiếm 96,51%; tỷ lệ 

HSSV có hoàn cảnh khó khăn học nghề 

dưới 1 năm vay vốn còn thấp, chỉ chiếm 

0,04% tổng dư nợ. Để chương trình tín 

dụng HSSV đến đúng đối tượng thụ 

hưởng, NHCSXH tỉnh đang tranh thủ 

mọi nguồn vốn, tập trung thu hồi nợ 

đến hạn để giải ngân kịp thời, đáp ứng 

nhu cầu vay vốn của HSSV khi vào đầu 

các kỳ học.

Dư nợ chương trình cho vay HSSV 

lớn (chiếm tỷ trọng gần 35%) trong 

tổng dư nợ của chi nhánh, đây cũng 

là áp lực để NHCSXH tỉnh Tiền Giang 

quan tâm đến việc triển khai công tác 

quản lý và thu hồi nợ đến hạn nhằm 

giảm gánh nặng cho cả người vay và 

ngân hàng. Cụ thể: sau 7 năm thực 

hiện, doanh số thu nợ là 460 tỷ đồng, 

tỷ lệ thu nợ đạt trên 95%, trong những 

tháng đầu năm 2015 doanh số cho 

vay chương trình này đạt 12 tỷ  đồng, 

doanh số thu nợ đạt 84 tỷ đồng, thu lãi 

trên 28 tỷ đồng. 

Không sợ thất học

Chị Phạm Thị Sạch ở khu phố 1, 

phường 5, thị xã Gò Công (Tiền Giang) 

Nhiều hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó 
khăn tại tỉnh Tiền 
Giang được tiếp 
cận với nguồn vốn 
chính sách đầu tư 
cho con ăn học
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vay 19 triệu đồng trang trải chi phí học 

tập cho con trai là Cao Phạm Thái Đăng. 

Nay Thái Đăng đã ra trường, có việc làm 

ổn định và hàng tháng trích một phần 

tiền lương cùng gia đình hoàn trả vốn 

vay cho Nhà nước.

Còn đối với anh Nguyễn Thanh Hải, 

cư ngụ tại ấp 1, xã Bình Xuân, thị xã 

Gò Công vay 33 triệu đồng cho 2 con 

là Nguyễn Thị Thanh Đam theo học 

trường Đại học Cần Thơ chuyên ngành 

sư phạm toán - tin và Nguyễn Thị Ngọc 

Đông học trường Đại học Lao động xã 

hội. Gia đình thuộc diện khó khăn, kinh 

tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, thu 

nhập theo mùa vụ, không ổn định, điều 

kiện canh tác còn phụ thuộc nhiều vào 

thiên nhiên, thời tiết. Anh Hải tâm sự: 

“Nhờ ơn Đảng, Chính phủ cho chúng 

tôi được vay vốn chính sách để vượt 

qua những lúc khó khăn nhất và có chỗ 

dựa nuôi được các con ăn học, trưởng 

thành như hôm nay”.

Thực tế cho thấy chương trình đã 

giúp hàng chục nghìn HSSV vượt qua 

khó khăn về tài chính tiếp tục theo học 

đại học, cao đẳng... không còn tình 

trạng học sinh bỏ học giữa chừng vì 

thiếu tiền đóng học phí. Ông Huỳnh 

Hồng Huệ - Chủ tịch UBND xã Bình 

Xuân, thị xã Gò Công khẳng định: “Từ 

khi thực hiện chương trình trên địa bàn 

xã đến nay, con em các hộ gia đình 

nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên 

đã được tiếp cận với tín dụng ưu đãi, 

có tiền trang trải chi phí ăn học, nhiều 

em đã ra trường, có việc làm ổn định và 

đang cùng với gia đình tích cực trả nợ 

cho ngân hàng. Bên cạnh đó chương 

trình còn góp phần thúc đẩy phong 

trào học tập tại địa phương lên cao”.

Tăng mức cho vay, giảm lãi suất

Nhiều gia đình tại tỉnh Tiền Giang 

được thụ hưởng vốn vay từ chương 

trình tín dụng HSSV đều phản ánh 

mức cho vay và lãi suất tín dụng HSSV 

hiện nay chưa thật sự phù hợp với nhu 

cầu của người dân. Thực tế với mức 

thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hoặc hộ có thu nhập bằng 150% thu 

nhập hộ nghèo vẫn rất chật vật khi 

nuôi 2 - 3 con học đại học, cao đẳng. 

Bởi 1 hộ cận nghèo có 5 nhân khẩu thì 

tổng thu nhập một tháng khoảng 2,5 

triệu đồng. Nếu có 2 con đi học đại học, 

cao đẳng thì hàng tháng họ phải dùng 

tất cả thu nhập của gia đình (2,5 triệu 

đồng/tháng) cùng với 2,2 triệu đồng/

tháng tiền vay mới đủ chu cấp cho 2 

con trang trải các chi phí ăn học. Vì vậy, 

nhiều ý kiến cho rằng, Chính phủ cần 

xem xét nâng mức cho vay mới đáp 

ứng đủ nhu cầu nuôi con ăn học của 

các gia đình. Bên cạnh đó, do khả năng 

tích lũy hạn hẹp, những hộ dân ở nông 

thôn nhất là những xã thuộc vùng khó 

khăn khi gặp khó khăn đột xuất về tài 

chính rất khó có thể phục hồi trong 

vòng một năm, đối với HSSV thuộc đối 

tượng này cũng cần điều chỉnh tăng 

thêm thời hạn được vay vốn. Có như 

vậy tính ưu việt của chương trình tín 

dụng HSSV ngày càng phát huy hiệu 

quả cao hơn.

Bài và ảnh KIM LOAN

N
ăm 2014, tỉnh Tây Ninh có 4.823 

lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi 

với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng. 

Những tháng đầu năm 2015 đã có 2.170 

hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 

với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng.

Tại huyện Hoà Thành (Tây Ninh), tỷ lệ 

hộ nghèo đã giảm rõ rệt từ 1.715 hộ vào 

năm 2010, đến năm 2014 chỉ còn 236 hộ. 

Đóng góp tích cực vào sự giảm hộ nghèo 

là những hoạt động hiệu quả từ chương 

trình tín dụng chính sách. Với thủ tục đơn 

giản, không cần phải thế chấp, lại được 

giao dịch ngay tại xã với nhiều điều kiện 

thuận lợi, nhiều hộ nghèo đã tiếp cận 

được nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH để 

vươn lên, có cuộc sống ấm no. 

Đa số các hộ nghèo sử dụng vốn vay 

vào việc chăn nuôi, buôn bán nhỏ lẻ. Với 

những kinh nghiệm có được, khi được 

tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn thích 

hợp làm ăn, đây sẽ là cơ hội để nhiều 

hộ có thể thoát nghèo. Như hoàn cảnh 

ông Phạm Văn Bạc ngụ tại ấp Long Chí, 

xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành. 

Ông Bạc đã có hơn 20 năm kinh nghiệm 

chăn bò thuê, nên ông chỉ ước ao có được 

nguồn vốn để mua 1 con bò cho riêng 

mình chăn nuôi. Khi được cho vay với số 

tiền 15 triệu đồng cách đây 2 năm, ông 

đã nuôi 1 con bò và 1 con trâu. Sau khi 

bán được lứa đầu tiên với số tiền lãi gần 

15 triệu đồng, kinh tế gia đình ông đã có 

những khởi sắc, đến nay đàn gia súc của 
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ông đã trở thành điểm tựa vững chắc 

cho kinh tế của gia đình.   

Tận dụng nguồn vốn được vay, 

nhiều hộ nghèo đã tập trung mở 

rộng việc buôn bán truyền thống của 

gia đình. Điển hình như gia đình ông 

Trần Văn Tùng ở ấp Long Kim, xã Long 

Thành Trung, nguồn thu nhập chính 

của gia đình ông hoàn toàn phụ thuộc 

vào nguồn lợi nhuận từ việc sản xuất 

bánh tráng muối. Trước đây khi hoàn 

cảnh còn khó khăn, nguồn vốn ít ỏi nên 

chủ yếu gia đình ông lấy công làm lời là 

chính. Vào năm 2010, ông Tùng được 

vay 7 triệu đồng hộ nghèo. Với nguồn 

vốn này gia đình ông đã có điều kiện 

mua nguyên liệu với giá rẻ để chế biến 

thành phẩm, từ đó lợi nhuận trong việc 

buôn bán cũng dần tăng cao hơn so 

với trước. Chỉ sau 1 năm kinh doanh, 

ông đã có thể trả hết nợ vay và sửa 

chữa lại căn nhà đang xuống cấp của 

gia đình. Hiện tại việc kinh doanh của 

gia đình ông đã ổn định, với lợi nhuận 

hàng tháng có thể chi trả cho 2 nhân 

công đang làm và các khoản chi tiêu 

sinh hoạt của gia đình.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn 

phục vụ sản xuất, kinh doanh ngày 

càng cao của các hộ nghèo, mức cho 

vay tối đa hiện nay là 50 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, lãi suất đối với chương 

trình tín dụng dành cho hộ nghèo đã 

có nhiều ưu đãi, từ 0,65%/tháng vào 

năm 2014 xuống còn 0,55%/tháng vào 

năm 2015. Với mức lãi suất này, nhiều 

hộ nghèo có thể yên tâm và mạnh dạn 

hơn trong việc vay vốn kinh doanh. Bên 

cạnh đó, các chương trình tín dụng ưu 

đãi khác cũng được điều chỉnh về mức 

vay và lãi suất như cho vay hộ nghèo, 

HSSV, xuất khẩu lao động, giải quyết 

việc làm, NS&VSMTNT… tạo nhiều điều 

kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác. 

Được vay 25 triệu đồng vào năm 

2012, bà Đoàn Thị Rãng, ngụ tại ấp 

Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu 

quyết định đầu tư vào việc chăn nuôi 

bò. Năm 2014, bà Rãng đã trả được 

một phần khoản vay với số tiền 5 triệu 

đồng. Hiện nay, gia đình bà đã có 2 con 

bò. Bà vui mừng cho biết: "Gia đình tôi 

hoàn toàn yên tâm về kinh tế gia đình 

trong thời gian tới". 

Một hộ gia đình khác tiêu biểu 

cho quá trình thoát nghèo tại xã Hiệp 

Thạnh là gia đình chị Lê Thị Viện. 

Không giấu được niềm vui và sự tự 

hào về quá trình thoát nghèo của 

bản thân, chị Viện chia sẻ, trước đây 

hai mẹ con chị phải sống trong ngôi 

nhà xập xệ, không đủ che mưa nắng. 

Hằng ngày chị phải đi bán hàng rong, 

với khoản tiền lời không nhiều vừa 

phải lo đủ thứ chi tiêu sinh hoạt của 

gia đình, lại vừa lo cho con ăn học, nên 

cuộc sống vô cùng khó khăn. Được 

vay 15 triệu đồng vào 2005, chị đầu 

tư cho việc nuôi lợn với hy vọng đàn 

lợn ngày càng sinh sôi nảy nở, giúp chị 

thoát nghèo. Sau lứa lợn đầu tiên với 

15 con, chị để nuôi hết, đến lứa thứ 2 

với 12 con, chị đem bán được hơn 20 

triệu đồng. Chỉ sau 1 năm chăn nuôi, 

chị Viện đã trả được hết số tiền vay từ 

chương trình tín dụng dành cho hộ 

nghèo. Hiện nay, kinh tế gia đình chị 

đã ổn định, để chuẩn bị cho con vào 

đại học, chị Viện còn dự định xây thêm 

chuồng để mở rộng chăn nuôi. 

Có thể nói, hoạt động của chương 

trình tín dụng hộ nghèo là một “đòn 

bẩy” hiệu quả trong việc giúp các hộ 

nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần 

vào công tác giảm nghèo bền vững của 

tỉnh Tây Ninh. Cùng với việc mở rộng 

đối tượng được hưởng lợi từ hộ nghèo 

đến hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

sẽ hạn chế khả năng tái nghèo, giúp họ 

ổn định việc sản xuất, kinh doanh và có 

điều kiện vươn lên làm giàu.

Bài và ảnh HOÀNG KHA

Bà Đoàn Thị Rãng khoe 2 con bò 
của gia đình có được là nhờ tiền vay 
chính sách
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T
ại tỉnh Trà Vinh, đến nay, tổng 

dư nợ các chương trình tín dụng 

chính sách đạt 1.660 tỷ đồng, 

tăng 65 tỷ đồng so với cuối năm 2014, 

với gần 161 nghìn hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và các đối tượng chính sách 

khác đang còn dư nợ. Nguồn vốn từ 

NHCSXH cũng đã tạo điều kiện cho 

27.779 lượt khách hàng được vay vốn, 

thu hút và tạo việc làm cho trên 1.091 

lao động; giúp trên 246 nghìn lượt 

HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn 

học tập; xây dựng được 6.370 công 

trình NS&VSMTNT...

Các chương trình tín dụng ưu đãi 

được triển khai có hiệu quả đã góp 

phần tích cực vào thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia về giảm 

nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn 

nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây 

dựng nông thôn mới, phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. Phóng viên 

TRƯỜNG ON sẽ phản ánh đến độc giả 

một vài nét của sự thay đổi kỳ diệu tại 

những vùng quê nghèo của tỉnh Trà 

Vinh qua một số hình ảnh vừa được 

thực hiện.

Ở ấp Rạch Nghệ, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè có anh Bùi Văn Kha (bên trái) mạnh dạn vay 
vốn hộ nghèo để đầu tư phát triển mô hình trồng cam sành mang lại thu nhập 50 - 60 triệu 
đồng/năm. Hiện nay, gia đình anh đã thoát nghèo bền vững

NHCSXH luôn là 
điểm tựa vững 

chắc cho bà con 
dân nghèo vùng 
quê lúa Trà Vinh
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Nông dân nghèo vùng sâu, xa của tỉnh Trà Vinh tần tảo 
sớm hôm chuẩn bị cho vụ mùa mới

Sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi vào phát triển kinh tế bằng mô hình chăn nuôi 
bò, chị Thạch Thị Ngọc Hạnh, người dân tộc Khmer ở khóm 1, phường 9, TP. 
Trà Vinh có cuộc sống khá giả hơn trước nhiều lần

Ông Sơn Tân ở ấp Hòa Thịnh, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển trồng rau sạch, được nhiều bà con trong vùng 
thường xuyên đến học tập làm theo
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Vốn vay ưu đãi còn giúp đoàn viên thanh niên người dân 
tộc Khmer Thạch Mương ở ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện
Cầu Kè thoát nghèo

Mùa màng bội thu đã mang lại cho bà con có cuộc sống no đủ

Vốn vay ưu đãi còn giúp cho cả việc duy trì và phát triển làng nghề truyền thống
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Những nông dân nghèo tại Trà Vinh đang trao đổi 
kinh nghiệm trồng trọt cho nhau

 Anh Trần Huỳnh Đức Hận ở ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà 
Cú thành công với mô hình trồng ngô năng suất cao. “Thành 
quả có được ngày hôm nay là bắt đầu từ 20 triệu đồng vốn vay 
NHCSXH”, anh Hận cho biết

Những quả cam sành ngon, ngọt được đóng thùng xuất đi tiêu thụ khắp các tỉnh, thành trong cả nước
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Thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình 
chính sách, thương bệnh binh

Trao tặng chăn ấm, cặp sách và áo ấm mùa đông cho các 
em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại một số huyện vùng 
cao thuộc tỉnh Hà Giang

Trong năm 2015, Công đoàn NHCSXH đã phối 
hợp với UBND huyện Quản Bạ (Hà Giang) tổ 
chức Lễ khánh thành Điểm trường thôn Pao 
Mã Phìn trực thuộc Trường tiểu học xã Tả Ván

Phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao 
tặng xe đạp cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn 
nhằm giúp các em có thêm điều kiện học tập tốt hơn PV thực hiện
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Tuổi trẻ NHCSXH phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng xã hội
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Đ
oàn Thanh niên NHCSXH TW 

đã phát động phong trào thi 

đua “Đoàn viên xung kích, tình 

nguyện đi công tác tăng cường tại các 

chi nhánh trong toàn quốc”, đã có hơn 

20 lượt đoàn viên đi tăng cường giúp 

đỡ chi nhánh các tỉnh khu vực ĐBSCL 

và tỉnh Hà Giang, góp phần thực hiện 

thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền 

vững và bảo đảm an sinh xã hội. 

Với nhiệm vụ đặc thù, các chương 

trình hoạt động của NHCSXH gắn liền 

với chương trình an sinh xã hội của 

Chính phủ, chính vì vậy trong chiến 

dịch thanh niên tình nguyện năm 2015 

Đoàn Thanh niên đã đăng ký thực hiện 

các hoạt động tình nguyện, an sinh xã 

hội với các hình thức như: Vận động 

các đoàn viên tình nguyện đóng góp 

ủng hộ để xây dựng nhà tình nghĩa, 

tặng quà gia đình hộ nghèo, gia đình 

chính sách, trẻ em nghèo học giỏi; tổ 

chức hành trình hướng về biển đảo 

quê hương tại huyện đảo Cồn Cỏ, 

chương trình tình nguyện áo ấm vùng 

biên tại Hà Giang; ủng hộ các chương 

trình tiếp sức đến trường, cặp lá yêu 

thương... Bên cạnh đó, các đoàn viên 

thanh niên còn tích cực tham gia 

hưởng ứng phong trào hiến máu tình 

nguyện với thông điệp “Một giọt máu 

cho đi, một cuộc đời ở lại”, cho đến nay 

hiến máu nhân đạo đã trở thành phong 

trào thường niên của Đoàn Thanh niên 

NHCSXH TW.

Với phương châm “Mỗi đoàn viên 

một ý tưởng, mỗi chi đoàn một sáng 

kiến, mỗi Đoàn cơ sở là vườn ươm trí 

tuệ”, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW đã 

đẩy mạnh việc thực hiện phong trào 

“Tuổi trẻ sáng tạo”, tích cực đăng ký 

đảm nhận các công trình, phần việc 

thanh niên và công tác nghiên cứu 

khoa học, đã có trên 50 sáng kiến, cải 

tiến kỹ thuật trong quá trình lao động 

và thực hiện nhiệm vụ, 03 đề tài nghiên 

cứu khoa học do đoàn viên, thanh niên 

thực hiện được ứng dụng vào thực hiện 

nhiệm vụ chính trị và hiện đại hóa tin 

học ngân hàng, trong đó có một đề tài 

do Đoàn Thanh niên là đơn vị chủ trì.

Những kết quả, thành tích đạt 

được của thế hệ trẻ NHCSXH TW trong 

những tháng đầu năm 2015 là món 

quà lớn chào mừng thành công của 

Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW 

lần thứ IV, hướng tới Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII. 

PV thực hiện 
Đoàn TN trao quà cho hộ thanh niên xung phong ra đảo Cồn Cỏ phát triển kinh tế

Đoàn viên thanh niên 
NHCSXH TW tham gia 
ngày hội hiến máu 
tình nguyện 2015



Taêng cöôøng nguoàn voán, naâng cao 
naêng löïc quaûn lyù ñeå thoaùt ngheøo 
beàn vöõng

“Duyeân kyø ngoä”

Tín duïng chính saùch ñaõ goùp phaàn 
oån ñònh tình hình chính trò - kinh teá - 
xaõ hoäi taïi khu vöïc Taây Nguyeân

Tieáp söùc ñeå laøm giaøu

Döïng cô nghieäp töø ñoàng voán nhoû

Goùp phaàn giaûm ngheøo nôi bieân 
cöông ñòa ñaàu Toå quoác

Giuùp hoäi vieân phaùt trieån kinh teá, 
giaûm ngheøo beàn vöõng

Choã döïa vöõng chaéc ñeå an cö laïc 
nghieäp

Tín duïng NS&VSMTNT - Nhöõng kieán 
nghò töø cô sôû

Ñoàng voán öu ñaõi ñöôïc phaùt huy 
hieäu quaû

Phuù Thoï noã löïc giaûm ngheøo beàn 
vöõng

Thaép saùng nhöõng öôùc mô

Cuoäc soáng aám no treân vuøng queâ 
luùa Traø Vinh

Luoân ñi ñaàu trong caùc hoaït ñoäng 
tình nguyeän

Y

T
V
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Ông NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

- Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc

hội tỉnh Quảng Bình: “HIỆU QUẢ

TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC

KHẲNG ĐỊNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG”

Một trong những chương trình hỗ

trợ cho công tác giảm nghèo hiệu quả

hiện nay chính là cho vay qua hệ thống

NHCSXH. Đơn cử như tại địa phương

tôi, NHCSXH tỉnh Quảng Bình thực hiện

khá hiệu quả các chương trình tín dụng

chính sách, góp phần quan trọng vào

công tác giảm nghèo, tạo việc làm, bảo

đảm an sinh xã hội.

Đến nay, tổng dư nợ 17 chương

trình tín dụng mà NHCSXH tỉnh Quảng

Bình thực hiện là 2.284 tỷ đồng, tăng

112 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 97,2%

kế hoạch được giao năm 2015. Đặc

biệt, chương trình cho vay hộ mới

thoát nghèo chỉ mới bắt đầu được triển

khai cho vay từ tháng 9/2015 nhưng 

đã có những tác động tích cực. Gần 3

tháng triển khai chương trình này, chi

nhánh đã giải ngân được 51,5 tỷ đồng

với 1.131 lượt hộ mới thoát nghèo vay

vốn. Và có thể nói, ngay sau khi Quyết

10, khóa XIII ra ngày - bên
xem xét thông qua - xã
quan tâm nghèo, an xã Bên hành lang
dành NHCSXH và
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03 nâng
và trình khu

Tây Nguyên Tây Nguyên) trong
trao Hùng - Phó Ban Ban Tây

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kết
quả sau 02 năm phối hợp thực hiện các
chương trình tín dụng chính sách tại khu
vực Tây Nguyên giữa Ban Chỉ đạo với
NHCSXH?

Trả lời: Có thể khẳng định Đề án
củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng
chính sách vùng Tây Nguyên đã thành
công với những con số ấn tượng thể
hiện ở tổng dư nợ các chương trình
tín dụng chính sách đến nay là trên
15.897 tỷ đồng, với gần 700 nghìn hộ
còn dư nợ, tăng 4.327 tỷ đồng so với
thời điểm đầu năm 2012, tốc độ tăng
trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt
8,96%, trong khi tốc độ tăng trưởng
chung toàn quốc là 7,76%. Trong đó,
dư nợ cho vay bằng nguồn vốn cân
đối từ TW đạt 15.233 tỷ đồng, chiếm tỷ
trọng 95,8% trên tổng dư nợ; dư nợ cho
vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác tại
địa phương đạt 664 tỷ đồng, chiếm tỷ
trọng 4,2% trên tổng dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã
góp phần thu hẹp khoảng cách giàu
nghèo tại địa phương, xây dựng tình
đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó trong
cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh
của các tổ chức hội, đoàn thể, củng cố
hơn nữa lòng tin của nhân dân đối với
Đảng và Nhà nước.

Chính vì vậy, cuối năm 2013, Đoàn
giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc
hội đã tiến hành giám sát việc thực
hiện chính sách tín dụng xã hội tại
một số tỉnh, trong đó có các tỉnh tại
khu vực Tây Nguyên. Trong bản báo
cáo trình Quốc hội khoá XIII, kỳ họp
thứ 7 vào tháng 6/2014, Đoàn giám
sát đã kết luận: “Chính sách tín dụng
cho hộ nghèo là chính sách được

triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một
lượng lớn nhu cầu vốn của hộ nghèo,
tác động trực tiếp và mang lại hiệu
quả thiết thực, là một trong những
“điểm sáng” trong các chính sách
giảm nghèo. Đây cũng là chính sách
xây dựng được mối liên kết tốt giữa
Nhà nước thông qua NHCSXH với các
tổ chức hội, đoàn thể và người nghèo,
phát huy được tính chủ động, nâng
cao trách nhiệm của người nghèo với
chính quyền cơ sở”.

Ngoài ra, nhờ đẩy mạnh phối hợp
giữa Ban Chỉ đạo, Tỉnh uỷ, HĐND và
UBND các tỉnh trong vùng, NHCSXH
đã được quan tâm, hỗ trợ bổ sung
nguồn vốn ủy thác để cho vay đối với
hộ nghèo và các đối tượng chính sách
khác trên địa bàn. Tính đến nay, tổng
số vốn hỗ trợ của địa phương là trên
960 tỷ đồng, bình quân mỗi tỉnh đạt 80

tỷ đồng. Đây là việc làm hết sức thiết
thực để tăng sức mạnh của tín dụng
chính sách.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết
sự chuyển biến tích cực đó được thể hiện
rõ nhất ở nội dung nào?

Trả lời: Chuyển biến tích cực nhất
có thể nói là về nâng cao nhận thức
của người dân và sự vào cuộc quyết liệt
của cấp ủy, chính quyền các cấp, các
tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác từ
đó giúp nâng cao chất lượng tín dụng
và quản lý vốn vay của NHCSXH. Vào
thời điểm trước khi tiến hành Đề án,
nợ quá hạn ở khu vực Tây Nguyên của
NHCSXH cao hơn bình quân chung của
toàn quốc và tiềm ẩn nợ quá hạn có
chiều hướng gia tăng. Tổng dư nợ cho
vay ở khu vực Tây Nguyên lúc đó chiếm
tỷ trọng 11% dư nợ của toàn quốc của
NHCSXH, trong khi đó tổng số nợ quá
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Vốn chính sách là động lực giúp bà con DTTS vùng cao nguyên đá Hà Giang vươn lên thoát nghèo

sao Ban Tây NHCSXH TW y,
NHCSXH Hà thành

vay
toàn và vay

trong toàn trung phân món qua phân

K
ết quả sau gần 3 năm thực hiện
Đề án, chất lượng tín dụng chính
sách ở Hà Giang đã có chuyển

biến rõ rệt. Cụ thể số nợ quá hạn trên
địa bàn hiện chỉ còn 0,49% tổng dư nợ,
hàng trăm Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các
huyện vùng cao Đồng Văn, Xín Mần,
Yên Minh thu nợ, thu lãi đạt tỷ lệ 98%.
Hàng nghìn hộ nghèo, gia đình đồng
bào dân tộc ở các xã biên giới đã thay
đổi ý thức có vay, có trả vốn chính sách,
không còn lối nghĩ ỷ lại, trông chờ vào
sự “cấp đỡ, cho không” của Nhà nước
như trước đây, đồng thời còn mạnh dạn
vay vốn, sử dụng vốn vay của NHCSXH
với việc đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất
để tạo thu nhập ổn định cuộc sống nơi
biên cương địa đầu của Tổ quốc.

Đặc biệt từ đầu năm 2015, thực
hiện văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Hà Giang theo nội dung Chỉ thị 40 của
Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng
chính sách xã hội, nguồn vốn hoạt
động của NHCSXH ở một tỉnh miền núi
cao biên giới vốn được coi là nơi nghèo
khó nhất khu vực Tây Bắc đã có sự tăng
trưởng đột biến. Nếu năm 2012, dư nợ
tăng chỉ khoảng 30 tỷ đồng thì riêng
10 tháng đầu năm nay tăng đến trên
100 tỷ đồng, trong đó tập trung vào
các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ
cận nghèo, hộ gia đình sản xuất, kinh
doanh vùng khó khăn, nâng tổng dư
nợ lên trên 1.900 tỷ đồng.

Với kết quả về nâng cao chất
lượng tín dụng và tăng trưởng nguồn
vốn chính sách, trong thời gian qua,
NHCSXH tỉnh Hà Giang chính thức bứt
ra khỏi danh sách đơn vị hoạt động yếu
kém của hệ thống NHCSXH. Bộ máy tổ
chức, mạng lưới hoạt động tín dụng
chính sách từ tỉnh đến huyện nhanh

chóng ổn định. Cán bộ điều hành, nhân
viên tác nghiệp tín dụng chính sách đã
năng động hơn, gắn trách nhiệm hơn
về công việc với trách nhiệm cá nhân
và tập thể cấp ủy, chính quyền, đoàn
thể các cấp ở địa phương cùng vào
cuộc thật sự, tham gia quản lý, giám sát
và thực hiện công tác tín dụng chính
sách xã hội.

Minh chứng cho hiệu quả của đồng
vốn vay từ NHCSXH huyện Hoàng Su
Phì là anh Thèn Văn Nam ở thôn Cốc
Cái, xã Pố Lố với 30 triệu đồng vay năm
2012, anh Nam đã mua được 1 cặp trâu
sinh sản. Nhờ chăm sóc và phòng dịch
bệnh tật, chống rét chu đáo nên sau 3
năm trâu khỏe mạnh đẻ đều lứa, giúp
gia đình anh trả hết nợ cho ngân hàng,
vẫn lãi nguyên cặp trâu mẹ trị giá hàng
chục triệu đồng.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn
Xuân Chư ở thôn Minh Thành, xã Trung
Thành, huyện Vị Xuyên từ nghèo khó
được vay vốn chính sách thuận lợi để
trồng 2ha cây ăn quả đặc sản như nhãn,
cam, quýt và nuôi đàn ong lấy mật hoa
rừng. Năm 2014, nhà ông thu nhập từ
vườn cây, đàn ong được ngót nghét
200 triệu đồng, dự kiến năm
nay trúng mùa, được
giá hơn, giúp ông
Chư vững danh
hiệu thi đua:
N ô n g
d â n
s ả n

xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.
Hai năm trở lại đây, NHCSXH tỉnh

Hà Giang đã có những chuyển biến
tích cực, góp phần thiết thực vào thực
hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững,
bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn
vùng cao biên giới theo Nghị quyết của
tỉnh. Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà Giang,
Đinh Thị Hồng cho biết: Thời gian tới,
NHCSXH tỉnh tiếp tục thực hiện nâng
cao chất lượng tín dụng, đưa Chỉ thị
40 của Ban Bí thư TW Đảng và Chỉ thị
của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND về tín
dụng chính sách xã hội vào cuộc sống
để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng
tín dụng, đẩy mạnh công tác thu hồi
nợ, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng
và đổi mới trong quy trình, thủ tục, tạo
điều kiện thuận tiện nhất cho các hộ
vay sử dụng vốn chính sách đúng mục
đích, đạt hiệu quả, góp phần đắc lực
vào mục tiêu giảm nghèo bền vững,
bảo đảm an sinh xã hội trên miền biên
cương địa đầu của Tổ quốc .

Bài và ảnh ANH THƯ
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10 qua, NS&VSMTNT hàng
vùng nông thôn trên bàn Bình vay
xây trình và góp

nâng dân.
quy trong này xem

Gia đình bà Lê Kim Phượng ở tổ 2, ấp Kiến Điền, xã An Điền, TX. Bến Cát đã có nước sạch để dùng
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H
ộ chị Phạm Thị Khanh ở thôn

Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh là

một trong những điển hình sử

dụng hiệu quả cao nguồn vốn vay từ

NHCSXH để vươn lên thoát nghèo bền

vững. Chị cho biết: “Trước đây, gia đình

cũng thuộc hộ khá, tai họa ập xuống

vào năm 2009 khi chồng mắc căn bệnh

ung thư phổi. Hễ có người mách ở đâu

có thuốc chữa được bệnh là tôi lại tìm

đến”. Sau hơn 1 năm chữa trị, chồng chị

mất, bỏ lại người vợ trẻ và 2 con đang

tuổi ăn, tuổi học. Tài sản bao năm tích

góp cũng lo chữa bệnh cho chồng,

trên 1,5ha chè do không có tiền đầu tư

phân bón và cải tạo nên cũng còi cọc.

Năm 2013, qua giới thiệu của Hội

Phụ nữ xã Sơn Thịnh, chị được NHCSXH

huyện Văn Chấn cho vay 30 triệu đồng

để phát triển kinh tế gia đình. Từ số tiền

vay cộng với khoảng 5 triệu đồng tích

góp được, chị đầu tư cải tạo trên 5.000m2

chè già cỗi bằng giống chè cành cho

năng suất và chất lượng cao, mua phân

bón, thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc trên

1ha chè cũ, đồng thời đầu tư dụng cụ

nấu rượu và xây dựng chuồng trại chăn

nuôi lợn. Do chăm chỉ làm ăn, đến nay,

chị đã có cuộc sống ổn định, rượu của gia

đình sản xuất ra không đủ cung cấp cho

thị trường. Tổng thu nhập bình quân từ

nấu rượu, nuôi lợn và chè mỗi năm cho

chị thu nhập trên 80 triệu đồng.

Cùng với trường hợp của chị Khanh,

Trong

và
dân trên

bàn (Yên
lên nghèo,

Giống chè mới cho năng suất, hiệu quả cao đã được bà con thôn Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh mạnh dạn mang về trồng
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Nét Thanh NHCSXH TW là
mang màu hào là
trong thanh tình xung lao vì

vì sâu phong trào xung
- xã và hành thanh thân,

thanh tình

Tuổi trẻ NHCSXH phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng xã hội




