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Trước thềm năm mới, nhìn lại năm Ất Mùi - 
2015, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn 
còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, Đảng và Chính 

phủ vẫn dành cho NHCSXH sự quan tâm đặc biệt nhằm 
thực hiện mục tiêu quốc gia xóa nghèo bền vững, bảo 
đảm an sinh xã hội.
 Vinh dự và trách nhiệm, phát huy truyền thống 
hơn một thập kỷ qua, NHCSXH không ngừng nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  
 Hòa chung niềm vui cùng cả nước, mừng 85 năm 
tuổi Đảng, 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 
2/9, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần 

thứ IX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, NHCSXH 
tổ chức thành công Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ 
II. Và, hơn hết là Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW lần 
thứ IV thành công tốt đẹp, mở ra thời kỳ mới, toàn hệ 
thống cùng phấn đấu vươn lên.
 Niềm vui nhân lên ước vọng của mùa xuân. Kết 
thúc năm 2015, mở ra năm 2016, đất nước ta đứng 
trước muôn vàn thời cơ và thách thức mới. NHCSXH 
không phụ lòng tin của Đảng, Chính phủ, niềm tin yêu 
của nhân dân, với phương châm hành động “Đoàn kết 
- Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” phấn đấu năm 2016 
sẽ là năm “được mùa” của tín dụng chính sách.

Mùa Xuân ước vọng



Nghị quyết nêu rõ: Mục tiêu 
tổng quát của Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 
2016 là giữ vững ổn định 

kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng 
kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng 
cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo 
đảm phát triển bền vững. Đẩy mạnh 
thực hiện các đột phá chiến lược, tái 
cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô 
hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 

thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Phát 
triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công 
bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, 
nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện 
đời sống nhân dân. Quản lý và sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng, 
chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh 
cải cách hành chính, tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật hành chính và xã hội; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
Nhà nước; tạo sự chuyển biến rõ nét về 
phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường 
quốc phòng, an ninh, kiên trì đấu tranh 
bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia; 
bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công 
tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
 Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong 
năm 2016 như tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng 
kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 
10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch 
xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu 
dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát 

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều 
hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương
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triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; 
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa 
chiều giảm 1,3 - 1,5%, riêng các huyện 
nghèo giảm 4%; tỷ lệ dân số tham gia 
bảo hiểm y tế là 76%.

ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ HỢP LÝ, PHÙ 
HỢP VỚI DIỄN BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ

 Để hoàn thành cao nhất các mục 
tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2016 và tạo đà cho việc thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2016 - 2020, Chính phủ yêu cầu 
các Bộ, cơ quan TW, UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW, các đơn vị, 
cá nhân liên quan nỗ lực tổ chức thực 
hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 
trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục triển 
khai quyết liệt, có hiệu quả các đột 
phá chiến lược, các chương trình, đề 
án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
và chính sách, pháp luật phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
 Cụ thể, Chính phủ yêu cầu NHNN 
Việt Nam chủ trì, phối hợp với các 
Bộ, cơ quan TW liên quan và các địa 
phương điều hành chính sách tiền tệ 
chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ 
với chính sách tài khóa và các chính 
sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát 
lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định 
kinh tế vĩ mô và góp phần hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế ở mức hợp lý.
 Bên cạnh đó, sử dụng đồng bộ các 
công cụ chính sách tiền tệ và các công 
cụ, biện pháp khác để hỗ trợ ổn định 
thị trường ngoại tệ, điều hành tỷ giá 
hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ 
mô, thị trường tài chính, tiền tệ trong 
và ngoài nước. Điều hành lãi suất phù 
hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm 
phát, thị trường tiền tệ. Tăng trưởng 
dư nợ tín dụng phù hợp gắn với nâng 
cao chất lượng tín dụng; trong đó chú 
trọng kiểm soát chặt chẽ các khoản 
cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm 
ẩn rủi ro (bất động sản, dự án thu hồi 
vốn thời gian dài...).
 Tiếp tục thực hiện quản lý thị 
trường vàng theo quy định tại 
Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 
03/4/2012 của Chính phủ về quản 
lý hoạt động kinh doanh vàng; tăng 
cường việc kiểm soát ngoại tệ và vàng 
trong lãnh thổ; tiếp tục cải thiện quy 
mô dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp 
với điều kiện thực tế; đẩy mạnh thanh 
toán không dùng tiền mặt.
 Theo dõi sát diễn biến thị trường 

tài chính, tiền tệ quốc tế để chủ động 
có các giải pháp phù hợp nhằm hạn 
chế tối đa tác động tiêu cực của hội 
nhập kinh tế quốc tế đến thị trường 
ngoại hối, tiền tệ trong nước.

CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ
CHỦ ĐỘNG, CHẶT CHẼ

 Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với 
các Bộ, cơ quan TW, địa phương tổ 
chức điều hành dự toán ngân sách Nhà 
nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ 
cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; 
kiểm soát bội chi ngân sách Nhà nước 
trong phạm vi Nghị quyết Quốc hội, 
trong điều hành phấn đấu tăng thu, 
tiết kiệm chi, giảm bội chi ngân sách 
Nhà nước. Các khoản thu, chi ngân 
sách Nhà nước phải được thực hiện 
theo dự toán.
 Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế 
và nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. 
Tiếp tục cơ cấu lại nguồn thu ngân 
sách Nhà nước theo hướng tăng tỷ 
trọng thu nội địa. Không đề xuất, ban 
hành chính sách mới làm giảm thu 
ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp 
cắt giảm thuế để thực hiện cam kết 
quốc tế. Để phù hợp với quy định về 
phân cấp của Luật ngân sách Nhà nước 
hiện hành, từ năm 2016 khoản thu 
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa 
nhập khẩu (trừ xăng các loại) tiêu thụ 
trong nước là khoản thu ngân sách TW 
hưởng 100%. Theo dõi các diễn biến 
và chủ động xây dựng các phương án 
bảo đảm cân đối nguồn thu ngân sách 
Nhà nước năm 2016 trong trường hợp 
giá dầu có biến động lớn so với giá 
dự toán. Tăng cường công tác thanh, 
kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển 
giá, trốn thuế; kiên quyết xử lý, thu hồi 
nợ đọng thuế.
 Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ 
Chính phủ, nợ nước ngoài của Quốc 
gia bảo đảm trong giới hạn theo Nghị 
quyết của Quốc hội. Quản lý chặt chẽ 
Quỹ tích lũy trả nợ; tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay 
và trả nợ, nhất là các khoản vay mới, 
vay có bảo lãnh của Chính phủ; tập 
trung cấp bảo lãnh và quản lý bảo lãnh 
Chính phủ cho các khoản vay để đầu tư 
các dự án, công trình trọng điểm; đồng 
thời nghiên cứu chuyển dần sang kênh 
bảo lãnh của các NHTM; tiếp tục cơ cấu 
lại các khoản vay theo hướng tăng tỷ 
trọng vay trung, dài hạn với lãi suất 
phù hợp; ban hành và triển khai thực 

hiện cơ chế cho vay lại chính quyền 
địa phương. Nghiên cứu, xây dựng cơ 
chế thiết lập hệ thống các nhà tạo lập 
thị trường trái phiếu thông qua cơ chế 
cho vay trái phiếu Chính phủ.
 Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bán 
phần vốn Nhà nước trong các doanh 
nghiệp mà Nhà nước không cần 
nắm giữ theo cơ chế thị trường và 
sử dụng một phần số tiền thu này 
cho đầu tư phát triển.
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cao 
năng lực dự báo các chỉ tiêu kinh tế 
vĩ mô để chủ động đề xuất các chính 
sách phù hợp với bối cảnh kinh tế 
trong nước và quốc tế. Theo dõi diễn 
biến tình hình biến động giá dầu thô, 
sản lượng khai thác; đánh giá các tác 
động ảnh hưởng của biến động giá 
dầu thô đến tăng trưởng, đầu tư, lạm 
phát và đề xuất giải pháp ứng phó.
 Các Bộ, cơ quan TW, địa phương 
cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức 
hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế 
bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát 
nước ngoài, mua sắm ô tô và trang 
thiết bị đắt tiền. Áp dụng phổ biến 
hình thức hội nghị, hội thảo trực tuyến 
để tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước. 
Không đề xuất cấp có thẩm quyền 
ban hành các chính sách, chế độ mới 
hoặc tăng định mức chi dẫn đến tăng 
chi ngân sách Nhà nước mà không có 
nguồn đảm bảo.
 Dừng triển khai và thu hồi các 
khoản kinh phí thường xuyên đến 
ngày 30/6/2016 chưa phân bổ hoặc 
đã phân bổ nhưng chưa triển khai 
thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, 
chưa tổ chức đấu thầu để bổ sung dự 
phòng ngân sách TW và ngân sách địa 
phương, trừ trường hợp theo quy định 
của pháp luật và trường hợp đặc biệt 
do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Tổ chức tốt việc phục vụ bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021 theo tinh thần triệt để tiết kiệm. 

ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI NỀN
KINH TẾ TẬP TRUNG VÀO 3 LĨNH VỰC
 Đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh 
tế theo hướng nâng cao hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục 
tập trung vào 3 lĩnh vực đầu tư công, 
Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà 
nước, NHTM và các TCTD. Trong đó, các 
cấp, các ngành, Tập đoàn kinh tế, Tổng 
Công ty Nhà nước tiếp tục hoàn thiện 
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trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
các đề án cơ cấu lại ngành, lĩnh vực và 
của địa phương (chưa được phê duyệt) 
chậm nhất là cuối quý II năm 2016. Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư tổng kết, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ tình hình thực 
hiện trong quý III năm 2016.
 Về tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm 
là đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ 
quan TW, địa phương kiểm soát chặt 
chẽ về mục tiêu, hiệu quả đầu tư và 
những tác động đến kinh tế vĩ mô 
của vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi 
của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn 
tín dụng đầu tư phát triển của Nhà 
nước và các khoản vốn vay khác của 
Nhà nước. Tập trung vốn tín dụng 
đầu tư của Nhà nước để đầu tư các 
dự án quan trọng, cấp bách, có tác 
động lớn đến phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Khuyến khích huy 
động nguồn vốn từ các nhà đầu tư 
thuộc các thành phần kinh tế trong 
và ngoài nước để bổ sung nguồn vốn 
của Nhà nước đầu tư xây dựng hệ 
thống hạ tầng kinh tế - xã hội, bằng 
các hình thức đầu tư hợp tác công tư 
(PPP), đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
liên doanh, liên kết...
 Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp 
với các Bộ, cơ quan TW, địa phương: 
Tập trung thực hiện Luật Xây dựng; 
nâng cao năng lực các cơ quan quản 
lý Nhà nước chuyên môn về quản lý 
hoạt động đầu tư xây dựng; sắp xếp lại 
các ban quản lý dự án theo quy định; 
đánh giá lại năng lực các nhà thầu (quy 
hoạch, thiết kế, thi công, giám sát). Từ 
đó kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu 
tư xây dựng, góp phần khắc phục thất 
thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng 
công trình xây dựng.
 Các Bộ, cơ quan TW, địa phương 
xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung 
hạn 5 năm 2016 - 2020. Trong khâu 
chuẩn bị đầu tư cần chú trọng việc 
lập báo cáo đề xuất, thẩm định và phê 
duyệt chủ trương đầu tư; bố trí đủ 
vốn để chuẩn bị đầu tư dự án do cấp 
mình quản lý. Tăng cường công tác rà 
soát để bảo đảm các chương trình, dự 
án bố trí trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn và hằng năm phải có đầy đủ 
các thủ tục đầu tư theo quy định của 
Luật Đầu tư công.
 Về tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng 

tâm là Tập đoàn kinh tế và Tổng Công 
ty Nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối 
hợp với các Bộ, cơ quan liên quan 
nghiên cứu để có giải pháp củng cố, 
nâng cao năng lực của cơ quan quản 
lý, giám sát tài chính doanh nghiệp 
nhằm nâng cao chất lượng công tác 
giám sát hoạt động tài chính của 
doanh nghiệp Nhà nước và doanh 
nghiệp có vốn góp Nhà nước. 
 Các Bộ, cơ quan TW, địa phương, 
Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà 
nước tiếp tục thực hiện triển khai các 
Nghị quyết TW về sắp xếp, cổ phần hóa 
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
Nhà nước và Quyết định số 929/
QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ. Gắn trách nhiệm của người 
đứng đầu với kết quả tổ chức thực hiện 
đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.
 Tập trung triển khai phương án 
sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà 
nước giai đoạn 2016 - 2020 sau khi 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 
chủ động xây dựng phương án và tiếp 
tục thoái vốn Nhà nước tại các doanh 
nghiệp không thuộc diện Nhà nước 
nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không 
nắm giữ cổ phần, vốn góp; rà soát, 
phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc đủ điều kiện chuyển thành 
công ty cổ phần trình Thủ tướng 
Chính phủ hoặc báo cáo Bộ quản lý 
ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW (đối với Tập đoàn kinh tế, 
Tổng Công ty Nhà nước) để trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt.
 Về tái cơ cấu thị trường tài chính, 
trọng tâm là NHTM và các TCTD, NHNN 
Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ 
quan TW liên quan và các địa phương 
tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện 
đối với các TCTD (bao gồm cả các TCTD 
yếu kém), trọng tâm là cải thiện và 
nâng cao năng lực tài chính; cải thiện 
và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
bộ máy kiểm soát, kiểm toán nội bộ; 
từng bước cơ cấu lại hoạt động theo 
hướng an toàn, hiệu quả, giảm thiểu 
các hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro; 
tập trung xử lý dứt điểm các TCTD yếu 
kém, cho phép áp dụng các biện pháp 
mạnh bao gồm cả biện pháp can thiệp 
của Nhà nước. Tiếp tục khuyến khích, 
đẩy mạnh sáp nhập, hợp nhất hoặc 
mua lại theo nguyên tắc tự nguyện 
giữa các TCTD; khuyến khích, tạo điều 
kiện cho các TCTD nước ngoài có năng 

lực tham gia cơ cấu lại các TCTD Việt 
Nam. Kiểm soát và xử lý hiệu quả vấn 
đề sở hữu chéo, cổ đông lớn chi phối; 
đẩy mạnh thoái vốn đầu tư vào các lĩnh 
vực rủi ro, kém hiệu quả, đặc biệt các 
ngành, lĩnh vực phi tài chính.

BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI,
NÂNG CAO PHÚC LỢI XÃ HỘI

VÀ TẠO VIỆC LÀM
 Thực hiện đầy đủ các chính sách 
trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công 
đã ban hành. Rà soát, điều chỉnh và 
triển khai đồng bộ các chính sách bảo 
đảm an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, giảm 
nghèo bền vững, dạy nghề, lao động 
việc làm, trợ giúp pháp lý… phù hợp 
với thực tiễn để hỗ trợ, khuyến khích 
các đối tượng yếu thế trong xã hội tự 
vươn lên. Phát triển mạng lưới cơ sở trợ 
giúp xã hội nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người 
dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã 
hội công bằng và hiệu quả. 
 Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược 
phát triển nhà ở Quốc gia và Luật Nhà 
ở, triển khai có hiệu quả các cơ chế, 
chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở 
xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người có công, 
các hộ nghèo khu vực nông thôn, khu 
vực thường xuyên chịu tác động của 
thiên tai, bão, lũ, nhà ở cho người thu 
nhập thấp, nhà ở công nhân ở khu 
công nghiệp theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ.
 Kết hợp Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới, giảm nghèo 
bền vững với các chính sách hỗ trợ 
đồng bào DTTS và vùng núi, vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các 
vùng khó khăn khác.
 Rà soát, bổ sung, hoàn thiện 
các chính sách giảm nghèo hướng 
tới thực hiện mục tiêu giảm nghèo 
bền vững. Triển khai các chương 
trình, chính sách giảm nghèo theo 
chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều 
nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu 
và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 
bản. Nhân rộng các mô hình hỗ 
trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất, giảm 
nghèo bền vững đã và đang thực 
hiện hiệu quả ở các địa phương. 
Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng kinh tế - xã hội cho các huyện 
nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS.
 vv...
 (Trích Nghị quyết)
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Góp phần quan trọng vào thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia

về giảm nghèo tại vùng Tây Nguyên
 “Chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ được triển khai rộng khắp trong vùng đã phát huy 
hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo, thu 
hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, củng cố hơn nữa lòng tin 
của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng 
Bộ Công an - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 
củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và 02 năm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng 
chính sách tại vùng Tây Nguyên. 

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
CHÍNH SÁCH ĐƯỢC NÂNG CAO

 Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon 
Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm 
Đồng và các huyện miền núi của 7 tỉnh 
phụ cận: Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh 
Thuận và Bình Phước. Đây là địa bàn 
giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng 
về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 
và môi trường sinh thái. Vì vậy, trong 
những năm qua, Đảng, Nhà nước rất 
quan tâm và ban hành nhiều cơ chế 
chính sách nhằm phát huy tiềm năng, 

lợi thế của vùng để phát triển kinh tế, 
nâng cao đời sống của đồng bào các 
dân tộc, giữ vững an ninh, quốc phòng.
 Các tỉnh trong vùng Tây Nguyên, 
thời gian qua, đã có nhiều nỗ lực, tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 
giải pháp giảm nghèo bền vững, bảo 
đảm an sinh xã hội. Việc thực hiện tín 
dụng chính sách xã hội đã có chuyển 
biến mạnh mẽ, đạt được những kết 
quả đáng khích lệ, nhất là từ sau khi 
Đề án củng cố, nâng cao chất lượng 
tín dụng chính sách được thực hiện 
và Biên bản ghi nhớ giữa Ban Chỉ đạo 

Tây Nguyên với NHCSXH được ký kết. 
Chính sách tín dụng ưu đãi của Chính 
phủ được triển khai rộng khắp trong 
vùng đã phát huy hiệu quả thiết thực, 
góp phần quan trọng vào thực hiện 
Chương trình MTQG về giảm nghèo, 
thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo 
việc làm, xây dựng nông thôn mới, 
củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng, Nhà nước.
 Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây 
Nguyên, đến 31/10/2015, tổng dư nợ 
cho vay các chương trình tín dụng 
chính sách đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng, 
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chiếm 11,68% tổng dư nợ toàn quốc 
với trên 700 nghìn hộ còn dư nợ, tăng 
42,86% (tương đương 4,9 nghìn tỷ 
đồng) so với thời điểm cuối năm 2011, 
tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân 
hàng năm đạt 8,96% (cả nước 7,76%).
 Nợ quá hạn là 65 tỷ đồng, chỉ 
chiếm 0,4%/tổng dư nợ, giảm gần 110 
tỷ đồng so với cuối năm 2011 (-1,14%). 
Tất cả các chi nhánh trong vùng có tỷ 
lệ nợ quá hạn dưới 1%. Đây thực sự là 
một thành công nổi bật sau 03 năm 
thực hiện Đề án.

NHCSXH GHI DẤU ẤN 
TẠI TÂY NGUYÊN

 Tính đến nay đã có gần 1,2 triệu 
lượt khách hàng vay vốn (tăng trên 
400 nghìn lượt so với cuối năm 2011) 
với doanh số cho vay gần 16,5 nghìn 
tỷ đồng (tăng trên 1,9 nghìn tỷ đồng), 
đã góp phần giúp trên 121 nghìn hộ 
vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo 
việc làm cho trên 34,2 nghìn lao động; 
giúp gần 55 nghìn lượt HSSV có hoàn 
cảnh khó khăn được vay vốn học tập; 
gần 1,6 nghìn lượt lao động được vay 
vốn đi xuất khẩu lao động; xây dựng 
gần 312 nghìn công trình cung cấp 
nước sạch, và vệ sinh môi trường ở 
nông thôn, hàng nghìn căn nhà cho 
hộ đồng bào DTTS và nhà ở cho hộ 
nghèo… góp phần đáng kể đưa tỷ 
lệ hộ nghèo vùng Tây Nguyên theo 
chuẩn giai đoạn 2011 - 2015, giảm từ 
18,92% (năm 2011) xuống còn 11,22% 
(năm 2014).
 Tuy nhiên, chất lượng tín dụng 
chưa thực sự đồng đều giữa các tỉnh; 
một số chương trình tín dụng tiềm ẩn 
gia tăng nợ quá hạn; công tác phối kết 

hợp trong chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, 
đôn đốc giữa Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, 
NHCSXH, các Bộ, ngành liên quan với 
các địa phương trong việc triển khai 
thực hiện các chương trình tín dụng 
chính sách ở Tây Nguyên có lúc, có 
nơi chưa chặt chẽ; một vài nơi cấp ủy, 
chính quyền cơ sở còn thiếu quyết 
liệt trong công tác xử lý, thu hồi nợ 
quá hạn, lãi tồn đọng và nợ bị chiếm 
dụng... Bên cạnh đó, nguồn vốn địa 
phương của các tỉnh trong vùng Tây 
Nguyên dành để cho vay hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và các đối tượng chính sách 
trên địa bàn còn hạn chế. Đời sống của 
người dân, nhất là ở vùng nông thôn, 
đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, số 
hộ cận nghèo còn cao, tiềm ẩn nguy cơ 
tái nghèo lớn...
 Báo cáo của NHCSXH cho biết, sau 
03 năm thực hiện Đề án, NHCSXH đã 
thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, 
quyết liệt với quyết tâm cao. Dưới sự 
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, 
HĐQT, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ 
với chính quyền các địa phương, các 
tổ chức chính trị - xã hội triển khai kịp 
thời các chương trình tín dụng chính 
sách; chất lượng tín dụng từng bước 
được cải thiện, giảm nợ quá hạn và duy 
trì ổn định. Nguồn vốn tín dụng chính 
sách từ đó tiếp tục góp phần thiết thực 
vào phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp 
khoảng cách giàu nghèo, thực hiện tốt 
các mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an 
sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới 
trong khu vực.
 Lãnh đạo các tỉnh trong khu vực 
cũng đã khẳng định hiệu quả tín dụng 
chính sách; ghi nhận và đánh giá cao 

những nỗ lực của NHCSXH, các tổ chức 
chính trị - xã hội trong việc thực hiện 
Đề án. Đồng thời, khẳng định, nơi nào 
được cấp ủy, chính quyền địa phương 
quan tâm chỉ đạo sát sao thì nơi đó chất 
lượng tín dụng chính sách được nâng 
cao và đạt kết quả tốt, góp phần quan 
trọng vào việc phát triển kinh tế, ổn 
định chính trị - xã hội, nhân dân phấn 
khởi tin tưởng và đồng tình ủng hộ.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÁC 
CHÍNH SÁCH VỀ TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

 Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch 
HĐQT NHCSXH Nguyễn Văn Bình nhấn 
mạnh, trong thời gian tới, ngành Ngân 
hàng và NHCSXH sẽ tiếp tục thực hiện 
tốt các chính sách của Nhà nước về tín 
dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách, giải ngân cho vay 
vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng 
một cách nhanh chóng và hiệu quả; 
phối hợp, tham mưu cho cấp ủy và 
chính quyền địa phương các cấp quán 
triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 
40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban 
Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với tín dụng chính 
sách xã hội nhằm hiện thực hóa chủ 
trương đường lối của Đảng vào cuộc 
sống của người dân vùng Tây Nguyên. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực thi tín dụng chính sách 
tại cơ sở để ngăn ngừa, phát hiện kịp 
thời vụ việc tiêu cực, hạn chế thấp nhất 
rủi ro trong thực hiện tín dụng chính 
sách, nhằm góp phần nâng cao hiệu 
quả nguồn vốn tín dụng chính sách. 
Tích cực phối hợp với chính quyền địa 
phương để tăng cường nguồn vốn các 
địa phương dành cho công tác giảm 

 Nâng cao chất lượng tín dụng chính 
sách không chỉ là trách nhiệm của NHCSXH 
mà đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các 
Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa 
phương, các tổ chức chính trị - xã hội và của 
chính các hộ nghèo, đối tượng chính sách. 
Cấp ủy, chính quyền các cấp cần 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 cấp ủy, 
các ngành, địa phương và đơn vị

Đại tướng TRẦN ĐẠI QUANG
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nghèo, tạo việc làm trên địa bàn theo 
phương châm ưu tiên đầu tư cho vay 
người nghèo và các đối tượng chính 
sách tại vùng khó khăn, huyện nghèo, 
xã nghèo nhằm giúp người vay có vốn 

sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu 
nhập, góp phần thực hiện mục tiêu 
giảm nghèo nhanh, bền vững. Tiếp tục 
hướng dòng vốn tín dụng thương mại, 
triển khai các chính sách tín dụng đặc 
thù cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, 
các sản phẩm có thế mạnh nhằm hỗ 
trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn các tỉnh trong vùng.
 Đại tướng Trần Đại Quang, trong 
bài phát biểu kết luận Hội nghị sơ 
kết 03 năm thực hiện Đề án củng cố, 

nâng cao chất lượng tín dụng và 02 
năm phối hợp thực hiện các chương 
trình tín dụng chính sách tại vùng Tây 
Nguyên đã biểu dương sự nỗ lực cố 
gắng và những kết quả mà NHCSXH, 
Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, 
các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền 
các địa phương đã đạt được trong quá 

trình thực hiện Đề án. Đồng thời, yêu 
cầu NHCSXH, các Bộ, ngành, các tỉnh 
trong vùng Tây Nguyên tập trung thực 
hiện tốt nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt 
sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các Nghị 

quyết, Chỉ thị của TW Đảng, Chính phủ 
về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
vùng Tây nguyên; quan tâm thực hiện 
tốt các chương trình tín dụng chính 
sách gắn liền với củng cố, nâng cao 
chất lượng tín dụng. Đại tướng Trần 
Đại Quang nhấn mạnh, nâng cao chất 
lượng tín dụng chính sách không chỉ 
là trách nhiệm của NHCSXH mà đòi 
hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, 
ngành và cấp ủy, chính quyền các 
địa phương, các tổ chức chính trị - xã 

hội và của chính các hộ nghèo và đối 
tượng chính sách. Cấp ủy, chính quyền 
các cấp cần 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 
cấp ủy, các ngành, địa phương và đơn 

vị. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương 
huy động các nguồn lực cho tín dụng 
chính sách xã hội gắn với phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, phát triển 
giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo 

đảm an sinh xã hội và giảm nghèo 
bền vững. Quan tâm chỉ đạo điều tra, 
rà soát, thống kê xác nhận hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng chính 
sách để tạo điều kiện cho các đối 
tượng này được tiếp cận kịp thời 
nguồn vốn tín dụng chính sách. Tăng 
cường nguồn vốn địa phương dành 
cho công tác giảm nghèo, tạo việc 
làm trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ 
hơn nữa với NHCSXH trong việc lồng 
ghép có hiệu quả các chương trình 

khuyến nông, khuyến công, khuyến 
lâm, khuyến ngư... với hoạt động tín 
dụng chính sách, bồi dưỡng kiến thức 
SXKD cho người vay vốn. Chỉ đạo đưa 
kết quả hoạt động tín dụng chính 
sách vào việc đánh giá thi đua, khen 
thưởng của cấp ủy, chính quyền, 
đoàn thể các cấp...

 Với vai trò là Thống đốc NHNN kiêm 
Chủ tịch HĐQT NHCSXH, đồng chí NGUYỄN 
VĂN BÌNH cũng cam kết sẽ tiếp tục tạo điều 
kiện và chỉ đạo NHCSXH quan tâm, chú trọng 
phân bổ vốn thực hiện tốt chính sách tín 
dụng ưu đãi tại vùng Tây Nguyên, đặc biệt 
là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn 
để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ 
Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ về phát triển vùng Tây Nguyên 
giai đoạn 2011 - 2020

 Đời sống của người dân, nhất là ở vùng 
nông thôn, đồng bào DTTS còn nhiều khó 
khăn, số hộ cận nghèo còn cao, tiềm ẩn 
nguy cơ tái nghèo lớn... Vì vậy, vốn vay ưu 
đãi của Chính phủ là động lực giúp người 
dân Tây Nguyên phát triển kinh tế

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 
Tây Nguyên TRẦN VIỆT HÙNG

Bính Thân - 20166



KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Tín dụng chính sách đã và đang góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo tại các tỉnh trong vùng Tây Nguyên; đồng thời 
phát huy được sức mạnh của các tổ chức hội, đoàn thể, củng cố hơn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước  

GẦN 1,2 TRIỆU LƯỢT 
KHÁCH HÀNG ĐƯỢC 

VAY VỐN TỪ NHCSXH VỚI 
DOANH SỐ CHO VAY GẦN 

16,5 NGHÌN TỶ ĐỒNG

55 nghìn lượt 
HSSV có hoàn 

cảnh khó khăn được 
vay vốn học tậpHơn 34 nghìn 

lao động được tạo 
việc làm

312 nghìn 
công trình 

NS&VSMTNT 
được xây dựng

Gần 121 nghìn
hộ vượt qua 

ngưỡng nghèo

1.600 lượt
lao động được vay 
vốn đi xuất khẩu 

lao động

PV
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Lắng nghe mùa xuân về
 “Và tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, lắng 
nghe mùa xuân về…”. Xuân đã về và mang theo bao màu sắc mới.

Cánh hoa đào hồng tươi nở chào một mùa xuân mới

Hoa vẫn nở hồng tươi trên rẻo cao chào xuân

Đông đã qua nhường chỗ cho 
mùa xuân về. Mùa xuân của 
đất trời, mùa của sinh sôi nảy 
lộc, của những mầm non đang 

hé, là mùa khởi đầu cho những gì tốt đẹp 
nhất. Bốn mùa xinh tươi, mỗi mùa mỗi 
vẻ, mùa hè chói chang của sự sôi động, 
náo nhiệt, mùa thu của sự dịu dàng e ấp, 
mùa đông của sự lạnh giá, kiên cường, 
mùa của ấp ủ yêu thương để xuân về nở 
bừng sức sống.
 Ở tận vùng rẻo cao lạnh giá, nơi 
mùa đông vẫn còn lưu luyến vẫn 
phảng phất chút se sắt của cái lạnh 
hòa cùng nắng vàng xuân, hoa vẫn 
cựa mình nở những cánh hồng tươi 
cùng người đón xuân mới.
 Nơi lạnh giá của đá, hoa vẫn nở, vẫn 
thắm tươi, gọi người từ mọi miền đất 
nước đến với vùng cao nghèo khó. Nào 
đào phai, mận trắng e ấp bên những ngôi 
nhà trình tường Hà Giang, nào đào Pháp, 
nở rực rỡ cả một miền cổ tích Lóng Luông, 
nào mận trắng trời Mộc Châu, ban trắng 
trời Tây Bắc, nào “ngày xuân mơ nở trắng 
rừng”... Dù lạnh giá, dù ở nơi đâu hoa vẫn 
hẹn nở kịp mùa cùng người vui xuân.

Bính Thân - 20168



Hoa đào trên cao nguyên đá Hà Giang

Một góc Sa Pa khi mùa xuân về
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Mận nở trắng những miền cao

Sa Pa nhìn từ núi Hàm Rồng 
khi mùa xuân về

Bính Thân - 201610



Sắc hoa lung linh trong nắng

Xuân còn là mùa của yêu thương 
sum họp, của gia đình quây quần 
đoàn tụ cùng đón giao thừa chờ 
thời khắc chuyển giao năm mới. 
Mùa xuân nhắc nhở những người 
làm ăn xa, sáng nay trên phố thấy 
sắc đào hồng e ấp ngậm sương, 
vài khúc nhạc xuân hòa cùng 
tiếng dòng xe ồn ào, thoảng đâu 
trong gió có mùi hương trầm mà 
lòng không khỏi bâng khuâng, 
nhắc ngày trở về đoàn viên.

Đào đã nở trên phố, nhắc người 
đi xa ngày trở về đoàn viên

CÔNG HOAN/TTXVN

Sáng nay thấy xuân về trên phố, 
mang bao sắc màu dịu êm

Còn ở thủ đô Hà Nội một mùa 
xuân mới đã gõ cửa, xuân 
đang về rộn ràng trên từng 
nẻo đường, tràn ngập các con 
phố mang bao sắc màu dịu 
êm. Người ta treo cờ, băng rôn, 
khẩu ngữ chào xuân về tết đến, 
người ta bày bán đào, mai, quất, 
người ta nghe trong không gian 
khúc xuân vang lên rộn ràng.
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Theo Thống đốc NHNN Nguyễn 
Văn Bình, trong hệ thống 
ngân hàng thì có NHCSXH 
và đóng góp của ngân hàng 

này thời gian qua đối với MTQG về 
giảm nghèo của đất nước là hết sức 
to lớn và quan trọng. Điều này cũng 
thể hiện không những chủ trương, 
đường lối đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước mà còn cho thấy trên cơ 
sở đúc kết các kinh nghiệm của các 
nước trên thế giới về giảm nghèo đã 
mang lại thành công. Đến nay có thể 
khẳng định hoạt động NHCSXH đã 
thực hiện được những yêu cầu, mục 
tiêu của Đảng và Nhà nước, cũng như 
nguyện vọng của người dân đối với 
công tác giảm nghèo.
 Thống đốc Nguyễn Văn Bình 
cho biết, phục vụ cho chương trình 
giảm nghèo của Đảng và Nhà nước 
ta có nhiều nội dung như: xây dựng 
hạ tầng, chính sách tín dụng ưu đãi, 
chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm 
y tế, giáo dục và đào tạo, tiếp cận 
thông tin..., trong đó hoạt động của 
NHCSXH chỉ là một trong những nội 
dung đó. Và chúng ta hoàn toàn tự 
hào rằng, không có nước nào trên 
thế giới đã dành gần 150 nghìn tỷ 
đồng, tương ứng khoảng 7 tỷ USD 
để phục vụ thường xuyên cho vay 
xóa nghèo. Qua NHCSXH, chúng 
ta đã chuyển từ chỗ cấp phát cho 
không cho người nghèo trước đây, 
sang cho vay mượn, giúp họ vươn 
lên bằng đồng vốn vay ngân hàng 
để họ thoát nghèo.

 

Kết quả đó không những đồng 
bào, người nghèo, chính quyền địa 
phương các cấp, mà các tổ chức 
quốc tế cũng đánh giá cao cách làm 
của Việt Nam.
 Thông tin tại Hội nghị về vấn đề 
nguồn vốn của NHCSXH, Thống đốc 
Nguyễn Văn Bình cho biết, trung bình 
mỗi năm tăng trưởng tín dụng của 
NHCSXH khoảng 10%, vậy làm sao lo 
đủ được nguồn vốn cho ngân hàng? 
Để làm được việc này, chúng tôi phải 
huy động nhiều nguồn, trong đó cơ 
cấu nguồn vốn hiện nay gần 40% 
tiền của NHNN. Số còn lại thì tuyệt 
đại đa số cũng là của hệ thống ngân 
hàng. Chúng tôi yêu cầu bắt buộc 4 

NHTM Nhà nước mỗi ngân hàng phải 
gửi vào 2% tổng số tiền gửi của ngân 
hàng, để tạo ra nguồn vốn lớn cho 
NHCSXH. Thứ nữa là huy động vốn 
thông qua kênh phát hành trái phiếu 
Chính phủ, thì NHTM cũng mua một 
lượng lớn trái phiếu. Do đó, có thể 
nói nguồn vốn của NHCSXH là tiền 
của NHNN và tiền của các TCTD. 
“Điều này cũng khó nếu chúng ta 
cân đối không tốt thì gây khó khăn 
cho điều hành chính sách tiền tệ” - 
Thống đốc Nguyễn Văn Bình bày tỏ.
 Để mang lại hiệu quả cho vay, 
theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, 
năm 2014 HĐQT NHCSXH đã có báo 
cáo Ban Bí thư TW Đảng và Ban Bí 

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình:
ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN CHO VAY GIẢM NGHÈO

 Tại Hội nghị “Bàn biện pháp giảm nghèo nhanh, bền vững 6 tỉnh có tỷ lệ nghèo 
cao vùng Tây Bắc” do Ban Chỉ đạo Tây Bắc - Bộ LĐTB&XH, NHNN Việt Nam phối hợp 
tổ chức vào cuối năm 2015, tại Hà Nội, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH 
Nguyễn Văn Bình đã phát biểu đánh giá về hoạt động của NHCSXH và nhiệm vụ trong 
thời gian tới.

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Văn Bình

Bính Thân - 201612



thư đã ban hành Chỉ thị 40-CT/TW 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với tín dụng chính sách xã hội, 
khẳng định hoạt động của NHCSXH 
phải có sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị. Vì quyết tâm, nỗ lực của cả 
hệ thống thì từ TW tới địa phương, 
đặc biệt là ở địa phương, chính 
quyền địa phương các cấp làm sao 
có sự phối hợp để hoạt động của 
NHCSXH đúng mục đích, đúng đối 
tượng và hiệu quả.
 Toàn bộ hệ thống chính trị chúng 
ta cũng đã tập trung nguồn lực vào đây. 
Nhiều tỉnh nghèo của chúng ta có ủy 
thác vốn sang NHCSXH rất lớn, có tỉnh 
thu ngân sách thấp nhưng sẵn sàng 
gửi sang NHCSXH từ 100 - 200 tỷ đồng. 
Nhưng cũng có tỉnh thu ngân sách cao 

nhưng ủy thác vốn sang rất thấp.
 Nếu chính quyền địa phương ủy 
thác vốn sang NHCSXH thì mục tiêu 
thứ nhất là bảo toàn nguồn vốn. Chẳng 
hạn, ngân sách chuyển sang NHCSXH 
100 tỷ đồng thì ngân hàng có trách 
nhiệm trả lại số tiền đó, nhưng quan 
trọng hơn là với 100 tỷ đồng đó lại 
phục vụ được cho rất nhiều hộ nghèo 
vay vốn. “Đây là hoạt động có ý nghĩa 
quan trọng nên tôi mong lãnh đạo địa 
phương quan tâm, mỗi năm dành tiền 
ngân sách gửi sang NHCSXH một ít để 
địa phương phục vụ cho người nghèo 
vay vốn mà nguồn vốn an toàn, không 
bị thất thoát”, Thống đốc Nguyễn Văn 
Bình kêu gọi.
 Với hình thức này, Thống đốc 
Nguyễn Văn Bình nêu ví dụ ở TP Hồ 

Chí Minh, trước đây thành phố có 
Quỹ người nghèo, nhưng qua 10 năm 
hoạt động thì Quỹ này ngày càng mai 
một. “Vừa rồi chúng tôi thấy thành 
phố từng bước chuyển vốn sang để 
NHCSXH quản lý, cho vay và chắc 
chắn mang lại hiệu quả”, Thống đốc 
Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh và cho 
biết, việc Chính phủ ban hành các 
chương trình cho vay mới như cho 
vay hộ cận nghèo, rồi cho vay hộ mới 
thoát nghèo để đảm bảo người người 
nghèo tiếp tục được tiếp cận vốn vay, 
đảm bảo thoát nghèo bền vững.
 Người đứng đầu ngành Ngân hàng 
cũng khẳng định, nguồn vốn dành cho 
NHCSXH sẽ tiếp tục được đảm bảo để 
cho vay hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách trong thời gian tới.

PV

Tín dụng chính sách của Chính phủ được NHCSXH thực hiện hiệu quả trong suốt 13 năm qua
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Hàng triệu hộ nghèo trong cả nước đã được vay nguồn vốn ưu đãi để SXKD

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG, 
TĂNG CƯỜNG CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

ĐỂ XÓA NGHÈO BỀN VỮNG
 Để đảm bảo thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo, trong đó với mục tiêu xóa nghèo 
bền vững, theo ý kiến các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), các chuyên gia thì cần phải nghiên cứu phân 
loại và có tiêu chí riêng cho từng đối tượng, phân loại hộ nghèo và phân loại theo từng vùng để 
có cơ chế đầu tư phù hợp. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ người dân chủ động phấn đấu vươn lên thoát 
nghèo bền vững thông qua hệ thống chính sách, như vay vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, phát triển 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

NHỮNG KẾT QUẢ VỀ GIẢM NGHÈO 
GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

 Phải khẳng định rằng, trong giai 
đoạn 2011 - 2015 mặc dù kinh tế đất 
nước còn khó khăn như GDP tăng 
thấp, nguồn thu ngân sách sụt giảm 
nhưng Đảng và Nhà nước vẫn đặc biệt 
quan tâm tới các Chương trình MTQG 

trong đó có chương trình giảm nghèo. 
 Theo báo cáo của Chính phủ đánh 
giá kết quả thực hiện các Chương trình 
MTQG giai đoạn 2011 - 2015 thì tổng kinh 
phí huy động thực hiện Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền vững trong giai 
đoạn này khoảng 30.451 tỷ đồng, đạt 
109% tổng kinh phí được phê duyệt của 

chương trình, trong đó ngân sách TW 
là 24.592 tỷ đồng (đạt 118%), vốn nước 
ngoài là 736 tỷ đồng (đạt 25%), ngân sách 
địa phương là 5.003 tỷ đồng (đạt 125%), 
nguồn vốn khác là 120 tỷ đồng.
 Với mức kinh phí đầu tư trên cùng với 
sự nỗ lực của các cấp, các ngành, chính 
quyền địa phương, hội, đoàn thể, Chương 
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trình MTQG về giảm nghèo cũng đã đạt 
được những kết quả. Đó là đến nay tỷ lệ 
hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2% năm 
2010 xuống còn 11,76% cuối năm 2011 
(giảm 2,24%); 9,6% cuối năm 2012 (giảm 
2,16%); 7,8% cuối năm 2013 (giảm 1,8%); 
5,97% cuối năm 2014 (giảm 1,83%). Năm 
2015, ước tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 
5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 
2015. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo 
giảm từ 50,97% cuối năm 2011 xuống còn 
38,2% cuối năm 2013; 32,59% cuối năm 
2014; bình quân giảm trên 5%/năm. 
 Như vậy, bình quân tỷ lệ hộ nghèo 
chung cả nước giảm 2%/năm, tỷ lệ hộ 
nghèo ở các huyện nghèo giảm bình 
quân trên 5%/năm, đạt mục tiêu kế 
hoạch đề ra theo Nghị quyết số 80/
NQ-CP ngày 19/5/2011 về định hướng 
giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 
2011 - 2020 và Quyết định số 1489/
QĐ-TTg ngày 08/10/2012 phê duyệt 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2012 - 2015. 
 Chương trình MTQG giai đoạn 2011 - 
2015 đã đầu tư 4.459 công trình cơ sở hạ 
tầng hỗ trợ phát triển sản xuất và phục vụ 
nhu cầu dân sinh tại các huyện nghèo. Xây 
dựng và đưa vào sử dụng trên 1.600 công 
trình cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ 
sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 
Trong hai năm (2012 - 2013), Chương trình 
135 đã đầu tư xây dựng được 8.959 công 
trình bao gồm giao thông, thủy lợi, điện, 
trường học, y tế, công trình cấp nước sinh 
hoạt tập trung, nhà sinh hoạt cộng đồng... 
Năm 2014, đã đầu tư xây dựng 6.221 công 
trình, năm 2015 là 2.069 công trình, tập 
trung chủ yếu vào đường giao thông, 
thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, công 
trình nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng 
đồng, trường học...
 Bên cạnh đó, các địa phương đã tổ 
chức hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi cho các hộ gia đình; giao khoán 
bảo vệ rừng với diện tích trên 2 triệu ha 
cho trên 155 nghìn hộ; thực hiện đào 
tạo, đưa khoảng 9.500 lao động đi làm 
việc tại nước ngoài. Thông qua thực hiện 
mô hình giảm nghèo, số hộ thoát nghèo 
đạt khoảng 15 - 20%, thu nhập bình 
quân của hộ nghèo tăng khoảng 15%; 
tạo việc làm cho 25% lao động nông 
thôn. Tổ chức tập huấn cho khoảng 140 
nghìn lượt cán bộ giảm nghèo ở cơ sở.
 Đánh giá về chương trình giảm 
nghèo giai đoạn vừa qua, ĐBQH tỉnh Lai 

Châu, Lò Hải Ươi cho rằng, 5 năm thực 
hiện các chương trình mục tiêu Quốc 
gia nói chung và giảm nghèo nói riêng 
đã thực sự tạo được những bước chuyển 
biến tích cực, góp phần quan trọng vào 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giảm 
nghèo, kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa 
đã có bước phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo, 
thất nghiệp thiếu việc làm và các tệ nạn 
xã hội giảm dần, tỷ lệ hộ nghèo chung cả 
nước bình quân giảm 2%/năm, riêng ở các 
huyện nghèo giảm bình quân trên 5%/
năm. Qua đó, trình độ dân trí, chất lượng 
nguồn lao động được nâng lên, chính trị, 
quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững, cơ sở hạ tầng các huyện 
nghèo, xã nghèo khó khăn được cải thiện 
đáng kể, các công trình giao thông, thủy 
lợi nước sinh hoạt, trường lớp học đã phát 
huy tốt hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh phát 
triển sản xuất ổn định đời sống của nhân 
dân trên địa bàn các huyện nghèo, xã khó 
khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội 
nâng cao đời sống của người dân nhất là 
ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.
 Nhìn ở góc độ địa phương, ĐBQH 
tỉnh Lào Cai, Phạm Văn Cường cho biết, 
mấy tỉnh nghèo nhất của miền núi phía 

Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu... sau 
5 năm thực hiện thấy có kết quả đáng 
phấn khởi. Ví dụ, Lào Cai, năm 2011 từ 
43% đói nghèo nhưng đến hết năm 
2015 còn khoảng 13%. 

NHÌN HẠN CHẾ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH 
CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP

 Tuy nhiên, theo đánh giá của Chính 
phủ và cũng nhận được sự đồng tình 
của các ĐBQH là kết quả giảm nghèo 
hiện chưa vững chắc, chênh lệch giàu - 
nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa 
được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi 
phía Bắc và Tây Nguyên. Khoảng cách 
chênh lệch về mức độ nghèo có xu 
hướng tăng hơn: Khu vực Tây Nguyên, 
năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 1,53 
lần so với bình quân của cả nước, năm 
2012 gấp 1,6 lần; khu vực miền núi phía 
Bắc, năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 
2,34 lần so với bình quân của cả nước, 
năm 2012 con số này là 2,52 lần.
 Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh 
ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào dân tộc, nhưng nhiều nơi 
tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 50%, cá biệt còn 
trên 60 - 70%. Số hộ nghèo là DTTS chiếm 
gần 50% tổng số hộ nghèo trong cả nước, 
thu nhập bình quân của hộ DTTS chỉ bằng 
1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước.
 Số liệu thống kê cho thấy, hiện nay, 
cả nước có 29 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ 
nghèo dưới 5%; 13 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo 
từ 5% đến dưới 10%; 12 tỉnh có tỷ lệ hộ 
nghèo từ 10% đến dưới 15%; 3 tỉnh có tỷ 
lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20%; 5 tỉnh 
có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% đến dưới 25% 
và 1 tỉnh có tỷ lệ nghèo trên 25%. Tuy vậy, 
nếu chuẩn nghèo được tính đúng, tính đủ 
để bảo đảm mức sống tối thiểu của người 
dân thì tỷ lệ nghèo đói của cả nước phải 
cao 3 lần số liệu báo cáo.
 Trong quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội, luôn tồn tại một bộ phận người có thu 
nhập thấp hơn mức trung bình của dân cư 
đó chính là người nghèo, đòi hỏi phải có 
sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để bảo 
đảm ổn định cuộc sống cho họ và hạn chế 
tốc độ gia tăng khoảng cách chênh lệch 
giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, giữa 
các vùng miền trong cả nước.
 Theo ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Dương 
Hoàng Hương: Chương trình giảm nghèo 
mặc dù đã đạt được những kết quả quy 
mô lớn song nước ta vẫn phải đối mặt 
với một số thách thức đó là thành tựu 
của chương trình giảm nghèo chưa thật 
sự bền vững, tỷ lệ nghèo còn chênh lệch 

Ông Lò Hải Ươi - ĐBQH khóa XIII tỉnh Lai Châu

Ông Phạm Văn Cường - ĐBQH khóa XIII
tỉnh Lào Cai
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giữa các nhóm dân tộc và vùng địa lý, 
tình trạng nghèo đói và mức sống thấp 
còn phổ biến ở các khu vực miền núi, 
vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào 
DTTS, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên 
là các khu vực cách xa so với cả nước về 
giảm nghèo, mức chuẩn nghèo thấp, 
hộ cận nghèo tương đương với hộ 
nghèo, tình trạng tái nghèo nhanh do 
hộ thoát nghèo chưa bền vững. Hiện 
có 181 chính sách giảm nghèo dẫn đến 
trùng lặp, chồng chéo, hiệu quả thấp. 
Chương trình 135 đã trải qua 3 giai 
đoạn, chương trình 30a đã qua 2 giai 
đoạn nhưng tỷ lệ hộ nghèo thuộc đồng 
bào DTTS vẫn còn chiếm tới 47% trong 
tổng số hộ nghèo của toàn quốc, đây là 
một thách thức.
 Mục tiêu của Chính phủ trong giai 

đoạn 2016 - 2020 là thực hiện mục 
tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế 
tái nghèo; góp phần quan trọng thực 
hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo 
đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, 
tăng thu nhập của người dân đặc biệt 
là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện 
cho người nghèo, hộ nghèo tại các địa 
bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất 
đến các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo 
dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, 
tiếp cận thông tin), góp phần giảm số 
hộ nghèo bình quân cả nước từ 1,3 - 
1,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 
2016 - 2020, trong đó số hộ nghèo trên 
địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình 
quân trên 4%/năm.

 

  

 ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, Đinh Thị 
Phương Lan, đề nghị tiếp tục vận hành 

đồng bộ hiệu quả các loại thị trường 
trong đó có thị trường tài chính, đặc biệt 
là tài chính nông thôn. Theo kinh nghiệm 
thành công của nhiều quốc gia đang 
phát triển, để phát triển thị trường tài 
chính nông thôn cần tăng cơ hội tiếp cận, 
tái tạo các dịch vụ tài chính thông qua 
công nghệ thông tin và hệ thống thanh 
toán thẻ thông qua ngân hàng.
 Trong giai đoạn 2016 - 2020, ĐBQH 
tỉnh Tuyên Quang, Hoàng Việt Phương cho 
rằng, mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 
vững cần thay đổi về cơ chế chính sách 
mạnh mẽ để chuyển từ hỗ trợ trực tiếp 
sang hỗ trợ gián tiếp, hỗ trợ người dân chủ 
động phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền 
vững thông qua hệ thống chính sách, như 
vay vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, phát 
triển bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020:
 - Phạm vi thực hiện: Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước; ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho huyện nghèo, 
xã nghèo (xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi, xã biên giới, xã an toàn 
khu) và thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 - Đối tượng thụ hưởng: Người/hộ nghèo, người/hộ cận nghèo, người/hộ mới thoát nghèo, người/hộ DTTS và người dân, cộng đồng trên 
địa bàn thực hiện chương trình.
 - Đối tượng thực hiện: Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị được giao kinh phí để thực hiện các dự án, hoạt động của chương trình. Tổng 
mức vốn, cơ cấu nguồn lực và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn thực hiện chương trình: 48.261 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách TW: 41.449 tỷ 
đồng (vốn đầu tư: 29.698 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 11.751 tỷ đồng). Ngân sách địa phương: 4.712 tỷ đồng (vốn đầu tư: 3.541 tỷ đồng, vốn sự 
nghiệp: 1.171 tỷ đồng). Vốn huy động từ cộng đồng, doanh nghiệp, quốc tế: 2.100 tỷ đồng.

 “Về chương trình MTQG giảm nghèo cần phải nghiên cứu phân loại và có tiêu chí riêng cho từng đối tượng, phân loại hộ nghèo và phân 
loại theo từng vùng để có cơ chế đầu tư phù hợp. Cần hướng tới mục tiêu là nâng cao trình độ dân trí cho người nghèo hay chính sách giảm 
nghèo cũng phải hướng tới sự nỗ lực của cá nhân hộ nghèo và vai trò của các doanh nghiệp để tập trung đầu tư cho người nghèo. Tập trung 
cho huyện nghèo, xã nghèo, những nơi nghèo nhất chứ không theo cơ chế bình quân và thay đổi cơ chế hỗ trợ, tức là nguồn lực của ngân 
sách bố trí phải cân đối với từng mục tiêu, từng chương trình hay là tính toán lại các danh mục đầu tư...”.

(Trích phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII)

Bài và ảnh ĐỨC NGHIÊM

Ông Dương Hoàng Hương - ĐBQH khóa XIII
tỉnh Phú Thọ

Bà Đinh Thị Phương Lan - ĐBQH khóa XIII 
tỉnh Quảng Ngãi

Ông Hoàng Việt Phương - ĐBQH khóa XIII
tỉnh Tuyên Quang
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NGUỒN VỐN ƯU ĐÃI 
ĐÃ ĐÁP ỨNG CHO

BÀ CON DÂN NGHÈO

 “Trong những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được NHCSXH thực hiện đã 
đầu tư rất lớn cho công cuộc xây dựng nông thôn mới; đặc biệt năm 2015, Chính phủ đã 
ưu tiên 1 trong 9 nội dung cho vay của NHCSXH là nguồn vốn cho các hộ gia đình vay để 
thực hiện các công trình NS&VSMTNT. Đây là một trong những tiêu chí giúp cho lĩnh vực 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia”, ĐBQH tỉnh 
Thái Bình, Khúc Thị Duyền (ảnh) khẳng định. 

 Phóng viên: Qua giám sát, bà 
đánh giá tác động của tín dụng chính 
sách đối với công cuộc giảm nghèo 
bền vững trong nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn như thế nào?
 Trả lời: Qua giám sát về chương 
trình giảm nghèo tại Thái Bình, đặc 
biệt là chương trình giảm nghèo 
vùng nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn về hoạt động vốn vay 
ưu đãi của NHCSXH. Đến nay, đã có 
9 chương trình cho vay hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 
GQVL, HSSV, NS&VSMTNT... được 
thực hiện trên địa bàn. Theo tôi, tín 
dụng chính sách hiện rất phù hợp 
với lĩnh vực nông dân, nông thôn, 
ngay cả việc chúng ta đang xây 
dựng chương trình xây dựng nông 
thôn mới. Đây là nguồn vốn thực sự 
hiệu quả và đáp ứng cho người dân 
có vốn để phát triển sản xuất trong 
giai đoạn hiện nay.
 Phóng viên: Nguồn vốn tín dụng 
chính sách đầu tư cho xây dựng nông 
thôn mới, đặc biệt năm 2015 đã được 
ưu tiên như thế nào, thưa bà?
 Trả lời: Hiện nay, nhu cầu vay 

vốn của nhân dân để phát triển sản 
xuất, xây dựng các công trình nước 
sạch và vệ sinh môi trường, vay vốn 
để cho con đi học, làm nghề, học 
việc... là rất lớn. Tuy nguồn vốn còn 
khó khăn chưa đáp ứng được với yêu 
cầu, nhu cầu của nhân dân. Nhưng 
theo tôi, bước đầu Chính phủ đã có 
các chính sách nâng dần các nguồn 
vốn cho vay theo các chương trình 
như: nguồn vốn cho vay đối với 
công trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường, trước đây chỉ có 8 triệu/hộ/2 
công trình, đến nay đã nâng lên 12 
triệu/hộ/2 công trình.
 Chương trình cho vay GQVL ở 
nông thôn, đối với những hộ gia đình 
sản xuất vừa và nhỏ, họ rất cần nguồn 
vốn vay ưu đãi thông qua NHCSXH, 
để họ giảm bớt được những thủ tục 
hành chính rườm rà; đồng thời, thông 
qua các tổ chức hội, đoàn thể để làm 
tín chấp vay vốn được dễ dàng hơn, 
thuận tiện hơn. Theo tôi, nguồn vốn 
vay để giải quyết việc làm cho nông 
dân cũng rất cần thiết.
 Ngay trong 19 tiêu chí của xây 
dựng nông thôn mới, rất nhiều 

nguồn vốn ưu đãi thông qua 
NHCSXH sẽ giúp cho việc thực hiện 
các tiêu chí ở lĩnh vực nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn hoàn thành 
mục tiêu. Chẳng hạn, tiêu chí về môi 
trường, theo tôi tiêu chí này rất khó, 
bởi vì môi trường có bảo đảm hay 
không thì phải phụ thuộc rất nhiều 
vào các hộ gia đình.
 Năm 2015 Chính phủ đã ưu 
tiên 1 trong 9 nội dung cho vay của 
NHCSXH là nguồn vốn cho các hộ gia 
đình vay để thực hiện các công trình 
nước sạch và vệ sinh môi trường. 
Theo tôi, đây là một trong những tiêu 
chí giúp cho lĩnh vực nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn hoàn thành 
chương trình mục tiêu Quốc gia đó là 
xây dựng nông thôn mới. 
 Để phát triển bền vững cho lĩnh 
vực nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn trong giai đoạn hiện nay và đặc 
biệt là trong công cuộc xây dựng 
nông thôn mới. Theo tôi, nguồn vốn 
tín dụng chính sách đóng vai trò 
là nòng cốt, quan trọng từ chương 
trình cho vay hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, giải quyết việc làm, cũng 
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như chương trình cho vay HSSV và 
mới đây là chương trình cho vay hộ 
mới thoát nghèo theo tôi rất cần 
cho sự phát triển bền vững trong 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
giai đoạn hiện nay.
 Phóng viên: Bà có thể cho biết, sự 
phối hợp giữa chính quyền các cấp với 
NHCSXH tại địa phương?
 Trả lời: Trong quá trình giám sát, 
cũng như là thành viên Ban đại diện 
HĐQT NHCSXH tỉnh Thái Bình, nhiều 
năm qua tôi thấy sự phối hợp của 
NHCSXH với các cấp chính quyền, các 
hội, đoàn thể trong việc bình xét đối 
tượng vay vốn ưu đãi của NHCSXH là 
nhịp nhàng, chặt chẽ và cũng rất bài 
bản, đồng thời trong quá trình chỉ 
đạo cũng rất khoa học.
 Vừa qua, NHCSXH đã tham mưu 
cho Chính phủ đưa ra một số công 
việc theo tôi là hợp lý, ví như Chủ 

tịch UBND cấp xã đều tham gia Ban 
đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. 
Đây là điều kiện, cơ hội tốt để chúng 
ta tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước về tín dụng chính sách và hoạt 
động NHCSXH trong việc hỗ trợ 
người dân thực hiện nguồn vốn ưu 
đãi mà nhiều năm qua NHCSXH đã 
làm tốt, nay cần phải duy trì và làm 
tốt hơn nữa.
 Phóng viên: Bà có đề xuất gì với 
chính quyền địa phương và NHCSXH 
trong thực hiện giảm nghèo bền vững?
 Trả lời: Đối với NHCSXH cần có 
sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các 
tổ chức hội, đoàn thể trong việc phối 
hợp cho người nghèo vay vốn và đặc 
biệt là đầu tư về công nghệ thông 
tin trong việc quản lý nguồn vốn, rồi 
hỗ trợ nguồn vốn cho người dân vay 
vốn ngày càng phát triển hơn.
 Đặc biệt, phối hợp trong công 

tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn 
với các thành viên vay vốn, quan 
tâm chất lượng hoạt động của các Tổ 
tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức hội, 
đoàn thể nhận ủy thác. Đây là đội 
ngũ “chân rết” vô cùng quan trọng 
để chúng ta quản lý nguồn vốn cho 
Nhà nước có hiệu quả và cũng là đối 
tượng để hướng dẫn bà con nông 
dân, thành viên, hội viên của mình sử 
dụng nguồn vốn đúng mục đích và 
có hiệu quả.
 Đối với chính quyền phải vào 
cuộc một cách chặt chẽ hơn nữa 
trong công tác kiểm tra, giám sát 
cũng như xử lý các tình huống như 
nợ đọng của các hộ vay; có trách 
nhiệm cùng ngân hàng, các tổ chức 
hội, đoàn thể giải quyết những việc 
phát sinh liên quan sao cho hiệu quả.
 Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!

THANH VĂN thực hiện

Tín dụng chính sách được NHCSXH tỉnh Thái Bình triển khai hiệu quả
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Trên cơ sở đánh giá những thuận 
lợi, khó khăn, căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ của NHCSXH, ngay từ 
đầu năm, Ban Thường vụ Đảng 

ủy đã ban hành Nghị quyết số 1734-
NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, trong đó chỉ ra phương hướng, 
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đạt 
được các mục tiêu về huy động nguồn 
lực, tăng trưởng tín dụng,... được Thủ 
tướng Chính phủ giao năm 2015. Xác 
định việc triển khai các chính sách tín 
dụng ưu đãi là nhiệm vụ trọng tâm hàng 
đầu, Đảng ủy NHCSXH TW đã tập trung 
lãnh đạo chuyên môn tích cực huy động, 
khai thác các nguồn vốn, giải ngân kịp 
thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 
chính sách. Song song với tăng trưởng 
tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, 
giảm nợ quá hạn; việc tiếp tục nâng cao 
chất lượng hoạt động của Ban đại diện 
HĐQT và NHCSXH các cấp; tổ chức triển 
khai thực hiện Chiến lược hoạt động 
NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và phát 
triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem 
lại tiện ích cho người nghèo và các đối 
tượng chính sách cũng được Đảng ủy 
NHCSXH TW đặc biệt quan tâm chỉ đạo. 
NHCSXH đã tham mưu cho Chính phủ 
có văn bản chỉ đạo việc bổ sung Chủ 
tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện 
HĐQT cấp huyện; bổ sung Tổng Giám 
đốc, Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh, Phòng 
giao dịch NHCSXH cấp huyện tham gia 
Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững các 
cấp; ban hành cơ chế, chính sách cho vay 
đối với hộ mới thoát nghèo,... góp phần 

tích cực vào thực hiện Chương trình 
MTQG về giảm nghèo, tạo việc làm, phát 
triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh 
xã hội, xây dựng nông thôn mới. Do đó, 
đến 31/12/2015, tăng trưởng nguồn vốn 
đạt 9%, tăng trưởng dư nợ đạt 10%, chất 
lượng tín dụng được củng cố và nâng 
cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,33%. 
Như vậy, về cơ bản, các chỉ tiêu đều đạt 
và vượt kế hoạch mà Nghị quyết của 
Đảng ủy đã đề ra.
 Một nhiệm vụ trọng tâm khác đó 
là lãnh đạo tổ chức triển khai Chỉ thị số 
40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với tín dụng chính sách xã hội. Sau 1 
năm thực hiện, Chỉ thị 40 đã thực sự đi 
vào đời sống, có tác động to lớn đến hoạt 

động của hệ thống NHCSXH. Ở nhiều nơi, 
cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận 
thức rõ hơn vai trò trách nhiệm trong lãnh 
đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng 
chính sách, đã quan tâm tập trung, huy 
động các nguồn lực cho tín dụng chính 
sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, tạo việc làm, bảo đảm an 
sinh xã hội và giảm nghèo bền vững của 
địa phương; quan tâm nâng cao năng lực 
và hiệu quả hoạt động của NHCSXH.
 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao trên tất cả các mặt hoạt động, Đảng 
ủy còn chỉ đạo chuyên môn quan tâm 
nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính 
sách về tổ chức cán bộ, đảm bảo thu 
nhập, tiền lương cho người lao động, 
chú trọng làm tốt công tác kiểm tra kiểm 

ĐẢNG BỘ NHCSXH TW LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN 
THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2015

 Năm 2015 đã khép lại với nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội nổi bật. Trên thế giới, quan hệ 
giữa các nước lớn tiếp tục căng thẳng, cuộc xung đột vũ trang ở Syria dẫn tới làn sóng di cư, tị nạn trên 
quy mô lớn, giá dầu thô trên thế giới giảm mạnh,... Ở trong nước, hạn hán kéo dài, giá dầu giảm, thu 
ngân sách gặp khó khăn, năm 2015 là năm cuối thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm (2011 - 2015), cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. 
Trong bối cảnh đó, bám sát chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp TW (DNTW), Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ vượt qua 
mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015.

Đảng bộ NHCSXH TW nhận Cờ khen thưởng đạt thành xuất sắc xuất sắc
trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW
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soát, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất 
lượng cán bộ, đẩy mạnh công tác thông 
tin tuyên truyền, hoạt động đối ngoại,...
 Năm 2015 cũng là năm đánh dấu 
những hoạt động quan trọng trong công 
tác xây dựng Đảng mà trước hết phải kể 
đến thành công của Đại hội các chi, đảng 
bộ trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 
- 2020. Đại hội đã thực sự trở thành đợt 
sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa 
quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, 
trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ và toàn thể cán bộ, đảng 
viên trong toàn Đảng bộ. Dưới sự chỉ đạo 
của Đảng ủy NHCSXH TW, từ 24/3 đến 
31/5/2015 đại hội 21 chi, đảng bộ trực 
thuộc Đảng bộ NHCSXH TW và 30 chi bộ 
trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội 
đã thành công tốt đẹp, là cơ sở vững chắc 
bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng 
bộ NHCSXH TW lần thứ IV. Tiếp đó, trong 
2 ngày từ 30/6 đến 01/7/2015 Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức 
long trọng. Đại hội các cấp đã thông qua 
báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của 
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015, 
tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện 
Đại hội lần thứ XII của Đảng, văn kiện 
Đại hội Đảng cấp trên trực tiếp, bầu ra 
cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm lãnh 
đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu mà 
Nghị quyết Đại hội đề ra. Thực hiện chủ 
trương nhất thể hóa các chức danh Đảng 
và chính quyền, đến nay đa số Bí thư các 
chi, đảng bộ trong Đảng bộ NHCSXH TW 
đồng thời là người đứng đầu các đơn vị 
chuyên môn, đảm bảo sự lãnh đạo toàn 
diện, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời của 
đảng về triển khai nhiệm vụ chính trị; 
tạo sự thống nhất giữa chủ trương, Nghị 
quyết của cấp ủy với chương trình hành 
động và việc triển khai tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ chính trị.
 Xác định cán bộ là gốc của mọi công 
việc, Đảng bộ thường xuyên chú trọng 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý 
luận, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, 
đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng 
viên và người lao động nhằm xây dựng 
đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. 
Trong năm 2015, toàn Đảng bộ có 38 
quần chúng được học lớp bồi dưỡng kết 
nạp đảng, 36 đảng viên được kết nạp, 40 
đảng viên được cử đi học lớp bồi dưỡng 
nhận thức cho đảng viên mới, 34 đảng 
viên được chuyển đảng chính thức, 7 

đảng viên được cử đi học cao cấp lý luận 
chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCSXH 
TW đã tập trung chỉ đạo chuyên môn, 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai 
thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; 
phối hợp tổ chức Hội nghị thi đua yêu 
nước NHCSXH lần thứ II nhằm biểu 
dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu 
biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2010 - 2015; 
phát động các phong trào thi đua hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được 
giao; thường xuyên quan tâm chăm lo 
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính 
đáng cho người lao động giúp cán bộ tin 
tưởng, yên tâm công tác, từ đó nỗ lực 
phấn đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi 
được luân chuyển, điều động và dù ở vị 
trí, công việc có khó khăn, phức tạp cũng 
luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm 
vụ được giao.
 Với những thành tích đã đạt được, 
năm 2015, Đảng bộ NHCSXH TW 
được Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm 
kỳ 2010 - 2015; được vinh danh “sản 
phẩm, dịch vụ tín dụng xã hội cho các 
đối tượng chính sách của NHCSXH”, cá 
nhân đồng chí Bí thư, Tổng Giám đốc 
được tặng Bằng khen do có thành tích 
xuất sắc tiêu biểu về tăng trưởng tín 
dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, đảm bảo 
tiền lương cho người lao động,... trong 
giai đoạn 2011 - 2015 cũng như nhiều 
phần thưởng cao quý khác. 
 Năm 2016, được dự báo là tình hình 
thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó 
lường, gia tăng cạnh tranh chiến lược 
giữa các khu vực, cũng là năm diễn ra 
Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần 
thứ XII, bầu cử Quốc hội và HĐND các 
cấp lần thứ XIV và là năm bản lề thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm (2016 - 2020). Để lãnh đạo thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây 
dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 
Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW 
xác định tập trung thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ như sau: 
 Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 
NHCSXH triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 
số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí 
thư; tập trung huy động nguồn lực giải 
ngân các chương trình tín dụng được 
Thủ tướng Chính phủ giao, ưu tiên các 
chương trình tín dụng ở vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải đảo, các huyện nghèo 
theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; bổ 

sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp 
lý đưa NHCSXH đi vào hoạt động nề nếp, 
kỷ cương; làm tốt công tác quy hoạch, 
đánh giá cán bộ trong toàn hệ thống 
làm cơ sở cho công tác bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại cán bộ; thực hiện tốt công tác 
luân chuyển cán bộ trong hệ thống với 
phương châm tăng cường cán bộ cho 
cơ sở, tăng cường năng lực quản lý điều 
hành cho các chi nhánh tỉnh, thành phố 
và tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng 
tín dụng trong toàn hệ thống; nâng cao 
năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn 
cũng như đạo đức nghề nghiệp của đội 
ngũ cán bộ ngân hàng, tổ chức chính trị - 
xã hội nhận uỷ thác và Ban quản lý Tổ tiết 
kiệm và vay vốn. 
 Về công tác xây dựng Đảng: tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đại 
biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử 
Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các 
cấp; xây dựng kế hoạch học tập, quán 
triệt, Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết, trọng tâm là thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHCSXH 
TW lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội lần thứ 
II Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XII của Đảng; xây dựng 
quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy 
NHCSXH TW với cấp ủy địa phương thực 
hiện Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 
24/11/2008 của Ban Bí thư và tổ chức 
thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện 
tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 
2016; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công 
tác phát triển đảng viên, củng cố kiện 
toàn tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện có 
hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, Nghị quyết TW 4 khóa XI về một số 
vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng 
Đảng giai đoạn hiện nay,...
 Phát huy truyền thống đoàn kết, 
đồng thuận, nhất trí, cán bộ, đảng viên 
và người lao động trong toàn Đảng bộ 
quyết tâm khắc phục khó khăn, nêu 
cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước, 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh năm 2016 thiết thực 
chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội 
và HĐND các cấp lần thứ XIV.
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20 mùa xuân qua, toàn thể 
cán bộ, viên chức và 
người lao động trong 
hệ thống NHCSXH từ 

TW đến địa phương đã vượt lên trên 
mọi khó khăn thách thức, kiên trì bền bỉ 
đồng hành cùng người nghèo và các đối 
tượng chính sách, hoàn thành xuất sắc 
mọi mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, tạo nên 
vị thế vững vàng, góp phần đắc lực vào 
thành quả của sự nghiệp giảm nghèo 
bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

 Nhớ lại những năm giao thời 2 thế 
kỷ XX và XXI, NHCSXH hoạt động trong 
một quốc gia có tỷ lệ hộ nghèo đói cao 
và thiếu vốn sản xuất đứng thứ nhất, 
nhì thế giới. Thêm vào đó, NHCSXH bắt 
đầu tạo dựng “sự nghiệp riêng”, với hành 
trang nguồn vốn nhỏ bé, công nghệ 
thiết bị lạc hậu, trụ sở giao dịch không 
có, cán bộ chuyên môn thiếu, yếu. Đặc 
biệt, các cơ chế quy chế về hoạt động 
của Ngân hàng Chính sách chưa kịp xây 
dựng cũng như chưa từng có tiền lệ ở 

Việt Nam. Đứng trước những khó khăn 
nan giải đó, bằng cách nào NHCSXH đã 
vượt qua để đứng vững và phát triển liên 
tục đến mùa xuân này?
 Với tinh thần ý chí của tập thể Ban 
lãnh đạo đến cán bộ, viên chức và người 
lao động toàn hệ thống, lại được sự chỉ 
đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, các Bộ, ngành TW, cấp uỷ, 
chính quyền các địa phương, sự phối 
hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - 
xã hội nhận dịch vụ uỷ thác, NHCSXH đã 

TRỌN VẸN 20 MÙA XUÂN
VỚI NGƯỜI NGHÈO

 Đến đầu xuân mới Bính Thân 2016, NHCSXH đã có một hệ thống hoàn chỉnh hoạt động đều 
khắp trên đất nước ta tròn 20 năm, tính từ ngày 01/1/1996, tiền thân của NHCSXH là Ngân hàng 
Phục vụ người nghèo được chính thức khai trương hoạt động theo Quyết định 525/1995/QĐ-TTg 
ngày 31/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Tín dụng chính sách 20 năm qua đã và đang phát huy hiệu quả
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nỗ lực vượt khó, khẩn trương triển khai 
đồng bộ nhiều nội dung công việc, đem 
lại những kết quả khả quan.
 Ngay từ mùa xuân đầu tiên hoạt 
động, cùng với công tác thiết lập hệ 
thống văn bản quy chế điều hành, quy 
trình nghiệp vụ và hoàn thành việc nhận 
bàn giao tài sản, nguồn vốn chính sách 
từ các NHTM, vào một đầu mối, NHCSXH 
đã tổ chức thực hiện hiệu quả các 
chương trình tín dụng chính sách của 
Nhà nước. Nhờ đó, mỗi độ xuân sang, 
NHCSXH lại được Chính phủ và các chủ 
đầu tư là tổ chức quốc tế, chính quyền 
các địa phương giao thêm nhiều chương 
trình tín dụng và uỷ thác nhiều nguồn 
vốn để cho vay chỉ định từ chương trình 
có quy mô nhỏ (như cho vay đối với 
người tàn tật, cho vay lao động sau cai 
nghiện..., đến những chương trình có 
quy mô và tầm ảnh hưởng lớn trong xã 
hội như cho vay NS&VSMTNT, HSSV, hộ 
gia đình SXKD tại vùng khó khăn,...
 Đơn cử như năm 2003, NHCSXH chỉ 
thực hiện có 5 chương trình tín dụng 
chính sách là cho vay: Hộ nghèo, GQVL, 
HSSV, làm nhà trả chậm vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, xuất khẩu lao động, với 
tổng dư nợ đến cuối năm đó khoảng 
10.349 tỷ đồng, và số tiền nợ quá hạn lên 
đến 527 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5%.
 Đến năm 2007, tổng số các chương 
trình tín dụng do NHCSXH thực hiện đã 
tăng lên con số 10, với tổng dư nợ đạt 
23.271 tỷ đồng, tăng 16.359 tỷ đồng 
(+236%) so với năm 2003 và nợ quá hạn 
giảm xuống còn 1,7%.
 Đặc biệt, kết thúc giai đoạn 2011 - 
2015, được sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nước, các Bộ, ngành TW, cấp uỷ, chính 
quyền các địa phương, NHCSXH đã tập 
trung huy động mọi nguồn lực tài chính, 
tạo lập được nguồn vốn khá lớn để cho 
vay ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo và các đối tượng chính 
sách triển khai thực hiện thành công hơn 
20 chương trình tín dụng chính sách. Tính 
đến hết năm 2015, tổng nguồn vốn đạt 
147.131 tỷ đồng, tăng 57.015 tỷ đồng so 
với năm 2011, tăng trưởng bình quân 
hàng năm 12,4%.
 Năm 2015 được đánh dấu là năm 
thể hiện rõ nét nhất năng lực và hiệu 
quả hoạt động của NHCSXH. Đó là năm 
NHCSXH làm tốt công tác tham mưu cho 
các ngành, các cấp thực hiện 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. Nhờ đó mà Chính phủ 
và các Bộ, ngành, địa phương đã ưu tiên 
nguồn vốn để bổ sung cho NHCSXH. 
Cụ thể là Thủ tướng Chính phủ giao bổ 
sung kế hoạch tín dụng từ 6,5% lên mức 
10% và thêm 4 chương trình tín dụng 
cấp Nhà nước cho NHCSXH. Hầu hết các 
tỉnh, thành phố trong cả nước đã hỗ trợ 
NHCSXH về trụ sở, phương tiện, trang 
thiết bị làm việc và uỷ thác nguồn vốn 
cho vay với tổng giá trị hơn 1.042 tỷ đồng.
 Do có thêm nguồn vốn và các 
chương trình tín dụng bổ sung nên 
NHCSXH không những tăng trưởng dư 
nợ lên trên 142 nghìn tỷ đồng, giảm tỷ 
lệ nợ quá hạn xuống còn 0,33%, mà còn 
chủ động giải quyết kịp thời các nhu cầu 
vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách, khắc phục được tình trạng 
căng thẳng, bị động về vốn so với những 
năm trước.
 Nhờ nguồn vốn được tập trung khai 
thác với tốc độ tăng trưởng khá cao, 20 
mùa xuân qua đã có gần 25 triệu lượt 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH; dư 
nợ bình quân một hộ tăng 7,5 lần, góp 
phần giúp trên 3,6 triệu lượt hộ vượt qua 
ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho 
trên 11,8 triệu lao động, xây dựng được 
6,6 triệu công trình nước sạch và vệ sinh, 
hỗ trợ 3,3 triệu HSSV có hoàn cảnh khó 
khăn được vay vốn học tập, làm được 
484 nghìn căn nhà vững chắc cho hộ 
nghèo và 102 nghìn ngôi nhà vượt lũ 
vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 Để có những thành tựu cơ bản về 
tạo lập nguồn vốn và tổ chức thực hiện 
các chương trình tín dụng chính sách, 
trong những mùa xuân qua, NHCSXH 
đã thực sự đổi mới, nâng cao hiệu quả, 
hiệu lực hoạt động quản lý điều hành về 
bộ máy tổ chức, về phương thức quản lý 
tín dụng đặc thù phù hợp với điều kiện 
thực tiễn nước ta. Đó là mạng lưới hoạt 
động của NHCSXH được xây dựng và 
hoàn thiện từ TW đến tỉnh, huyện. Nhờ có 
mạng lưới rộng lớn cùng đội ngũ cán bộ 
cán bộ tinh thông nghiệp vụ, tận tụy với 
công việc nên NHCSXH đã tập trung huy 
động được nhiều nguồn lực và chuyển tải 
nguồn vốn chính sách đến tận tay người 
nghèo và các đối tượng chính sách một 
cách an toàn, tiết kiệm.
 Mạng lưới có độ che phủ rộng lớn 
của NHCSXH còn được thể hiện ở gần 11 
nghìn Điểm giao dịch xã, tạo điều kiện 
thuận tiện nhất cho khách hàng là hộ 

nghèo và gia đình đồng bào DTTS tiếp 
cận dễ dàng với nguồn vốn chính sách.
 Cùng với đó là thủ tục, phương thức 
cấp tín dụng, thực hiện uỷ thác một số 
công đoạn thông qua 4 tổ chức chính trị 
- xã hội và thành lập mạng lưới gần 200 
nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa 
bàn cả nước đã huy động được sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào 
cuộc, chuyển tải nguồn vốn đến với hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách, giúp 
họ biết sử dụng vốn vay vào sản xuất 
nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
 Theo dòng chảy thời gian đến mùa 
xuân năm nay, NHCSXH đã triển khai 
có bài bản Dự án hiện đại hóa hạ tầng 
công nghệ thông tin, tổ chức thành 
công hệ thống ứng dụng Core Banking 
để ngày càng phục vụ khách hàng là 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
nhanh chóng và hiệu quả. Song song 
đó, những hoạt động đối ngoại, và công 
tác truyền thông đã giúp cho NHCSXH 
ngày càng chủ động hơn trong việc mở 
rộng quan hệ quốc tế cũng như tăng 
cường kết nối với các cơ quan báo chí 
trong, ngoài nước, trong, ngoài ngành, 
góp phần quảng bá hình ảnh hoạt động 
của NHCSXH, đồng thời tranh thủ sự hỗ 
trợ, thu hút các nguồn vốn để phục vụ 
chương trình giảm nghèo của Nhà nước 
ngày càng tốt hơn.
 20 mùa xuân qua, NHCSXH đã trọn 
vẹn đồng hành cùng người nghèo và 
các đối tượng chính sách, tạo cơ hội 
cho họ tiếp cận với nhiều nguồn vốn 
tín dụng ưu đãi. Thành tích hoạt động 
của NHCSXH xứng đáng được Đảng, 
Nhà nước, các Bộ, ngành biểu dương, 
khen thưởng nhiều phần thưởng, cao 
quý. “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” - trích Chỉ thị 40 của 
Ban Bí thư TW Đảng.
 Bước sang xuân mới 2016, NHCSXH 
bám sát các chủ trương, chính sách mới 
của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền 
vững, tiếp tục chủ động đưa Chỉ thị 40 
của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã 
hội vào cuộc sống, nỗ lực tập trung huy 
động mọi nguồn lực tài chính, tạo lập 
nguồn vốn lớn để phục vụ người nghèo 
và các đối tượng chính sách nhanh chóng 
nhất, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện 
thành công chương trình xóa nghèo bền 
vững, bảo đảm an sinh xã hội.
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Năm 2015 - Mốc son tươi sáng của 
cuộc hành trình tín dụng chính sách

Năm 2015 - Mốc son tươi sáng của 
cuộc hành trình tín dụng chính sách

 Vào những ngày cả nước rộn 
ràng đón xuân mới và chào mừng 
thành công rực rỡ Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII nhưng các 
cơ quan truyền thông đại chúng 
vẫn dành thời lượng điểm những 
thành tích nổi bật về kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh và đối 
ngoại năm 2015, trong đó có kết 
quả hoạt động của NHCSXH đã 
đóng góp thiết thực vào việc thực 
hiện mục tiêu giảm nghèo bền 
vững, phát triển kinh tế - xã hội, 
tạo việc làm, cải thiện đời sống 
nhân dân... xứng đáng trở thành 
một điểm sáng trong hệ thống 
chính sách giảm nghèo và an 
sinh xã hội ở Việt Nam.

Năm 2015 là năm có quá nhiều 
khó khăn thách thức đối với 
toàn hệ thống NHCSXH. Tác 
động tiêu cực của khủng 

hoảng kinh tế thế giới kéo dài đã 
làm giảm tốc độ huy động nguồn 
lực tài chính hoạt động của ngành 
Ngân hàng nói chung và NHCSXH 
nói riêng. Đặc biệt, mặc dù công tác 
giảm nghèo trên phạm vi cả nước và 
từng địa phương đã đạt được những 
thành tựu quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo 
liên tục giảm nhưng số hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, nhất là ở vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn 
cao. Vì vậy, Đảng, Chính phủ luôn xác 
định giảm nghèo là nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm cần được thực hiện 
thường xuyên, liên tục.
 Thực tế, trong năm vừa qua toàn 
hệ thống NHCSXH đã triển khai đồng 
bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phù hợp 
tiếp tục huy động được nhiều nguồn 
lực, đồng thời tổ chức chuyển tải kịp 
thời nguồn vốn tín dụng chính sách 
của Nhà nước đến khắp mọi miền, tới 

tận vùng đặc biệt khó khăn trên biên 
giới, ngoài hải đảo với phương châm 
“tất cả vì người nghèo”.
 Theo báo cáo, đến hết năm 2015 
tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 
147.131 tỷ đồng, tăng 7,6% so với 
năm 2014, trong đó vốn nhận ủy thác 
từ ngân sách địa phương đạt 4.895 tỷ 
đồng. Doanh số cho vay cả năm 2015 
đạt trên 49 nghìn tỷ đồng. Đã có trên 
2.358 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối 
tượng chính sách được vay vốn, giúp 
cho trên 400 nghìn lượt hộ vượt qua 
ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm 
cho trên 173 nghìn lao động, trên 2,4 
nghìn lao động đi làm việc có thời hạn 
ở nước ngoài, giúp trên 103 nghìn 
lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn 
được vay vốn, xây dựng trên 1.349 
nghìn công trình NS&VSMTNT, trên 
5,3 nghìn căn nhà phòng, tránh bão, 
lụt cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung 
và gần 2,5 nghìn căn nhà vùng ngập 
lũ đồng bằng sông Cửu Long…
 Rõ ràng, những con số đó phản 

ánh sự nỗ lực cao độ cùng việc chỉ 
đạo quyết liệt, tạo bước đột phá của 
NHCSXH trong thực thi nhiệm vụ, 
hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch 
được Thủ tướng Chính phủ giao.
 Ngay từ đầu năm, mọi hoạt động 
của NHCSXH đã bám sát mục tiêu là 
tập trung huy động các nguồn lực 
tài chính để tạo lập nguồn vốn chính 
sách. Cùng với đó toàn hệ thống 
không chỉ dừng ở mức làm tốt công 
tác tham mưu cho các cấp ủy, chính 
quyền quán triệt và triển khai Chỉ thị 
40 của Ban Bí thư TW Đảng về tín dụng 
chính sách xã hội vào cuộc sống, mà 
còn thực sự đổi mới tư duy và phương 
pháp đầu tư tín dụng chính sách, góp 
phần đắc lực vào chương trình giảm 
nghèo bền vững. Cùng với đó, các 
nhiệm vụ chính yếu cũng được đặt 
đúng vị trí xuất phát của năm 2015 
là: Hoàn thiện mô hình tổ chức và 
phương thức quản lý tín dụng đặc 
thù đạt hiệu quả, phù hợp với điều 
kiện thực tiễn nguồn vốn chính sách 
đến đúng đối tượng thụ hưởng, tăng 
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cường phối hợp, thúc đẩy việc củng 
cố nâng cao chất lượng tín dụng 
chính sách trên toàn quốc, chú trọng 
các khu vực đặc biệt khó khăn, các 
vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam 
Bộ, phát huy vai trò tiên phong, lãnh 
đạo của Đảng từ trung tâm điều hành 
đến NHCSXH cơ sở; đưa công tác 
thi đua khen thưởng vào tốp 10 giải 
pháp chính trong chỉ đạo, thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của NHCSXH trong 
suốt cuộc hành trình an sinh và công 
bằng xã hội.
 Nhìn lại năm 2015, NHCSXH đã 
nỗ lực phấn đấu đạt được những 
kết quả đáng mừng: Tổng dư nợ các 
chương trình tín dụng chính sách 
đạt 142.528 tỷ đồng, với 6,9 
triệu hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách 
đang còn dư nợ.
 Đây là thành 
tích nổi bật được 
coi như MỐC 
SON TƯƠI 
SÁNG trong 
hơn một thập 
kỷ xây dựng và 
phát triển của 
NHCSXH, cũng 
như của cuộc 
hành trình tín dụng 
chính sách 20 năm 
trên đất nước Việt Nam.
 Song song với việc huy 
động các nguồn lực tài chính tổ 
chức hiệu quả các chương trình tín 
dụng chính sách, các đơn vị trong 
hệ thống NHCSXH đã luôn bám sát 
chủ trương, định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, phối 
hợp chặt chẽ với các tổ chức chính 
trị - xã hội nhận ủy thác và các cấp 
các ngành tập trung củng cố, nâng 
cao chất lượng tín dụng chính sách 
trên địa bàn. Điển hình là NHCSXH 
thuộc khu vực Tây Nguyên và các 
huyện miền núi của các tỉnh miền 
Trung phụ cận đã tổ chức xây dựng 
phương án, đề án củng cố nâng cao 
chất lượng tín dụng. Được sự quan 
tâm tạo điều kiện của Ban Chỉ đạo 
Tây Nguyên, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh 
trong khu vực cùng sự chỉ đạo quyết 
tâm và bằng nhiều giải pháp hữu 
hiệu như sắp xếp lại các Tổ tiết kiệm 
và vay vốn theo hướng liền canh liền 
cư, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình 

độ quản lý, tác nghiệp đội ngũ cán bộ 
NHCSXH là người địa phương... do đó 
năm 2015 chất lượng tín dụng chính 
sách ở vùng Tây Nguyên đã thay đổi 
và cải thiện rõ rệt, được Ủy viên Bộ 
Chính trị, Đại tướng Trần Đại Quang, 
Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban 
Chỉ đạo Tây Nguyên và nhiều đồng 
chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND 
đồng cấp đánh giá cao sự chuyển 
biến mới về hoạt động của NHCSXH.
 Cũng cần nhắc đến phong trào 
thi đua yêu nước, yêu ngành của 
NHCSXH trong năm qua đã được 
chú trọng nâng cao chất lượng, 

lan tỏa trên cả 3 miền Bắc, Trung, 
Nam khích lệ mọi người chuyển tải 
nhanh chóng nguồn vốn tín dụng 
chính sách đến đúng địa chỉ các 
đối tượng thụ hưởng. NHCSXH các 
tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, 
Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lào Cai, 
Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng, 
Hải Phòng, Hưng Yên, Lâm Đồng, 
Quảng Bình, Bắc Giang, Hà Tĩnh, 
Thái Bình, Phú Thọ, Tây Ninh... và 
cán bộ tín dụng chính sách Y sếp 
Niê ở huyện Cư Mgar (Đắk Lắk), Vi 
Thị Khuyên ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ 
An), Giàng A Chống ở huyện Trạm 
Tấu (Yên Bái)... được tuyên dương 
thành tích tại Hội nghị thi đua yêu 
nước NHCSXH lần thứ II giữa năm 
2015, đã tạo thêm đà cho toàn hệ 

thống hướng tới những mùa xuân 
không có đói nghèo.
 Trong năm 2015, NHCSXH còn 
đặc biệt chú trọng công tác xây dựng 
Đảng vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh 
phong trào Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiêm 
túc kiểm điểm phê bình, tự phê bình 
và mở rộng phong trào thi đua yêu 
nước, yêu ngành. Tất cả việc làm, 
phương pháp đó đã tạo thành động 
lực để NHCSXH hoàn thành xuất sắc 
các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2015, 
để tự tin vững bước vào năm 2016.
 Với những thành tựu và đóng 
góp hết sức quan trọng đó, NHCSXH 
xứng đáng nhận được sự quan tâm, 

tin cậy của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân mà trước hết là 

những người nghèo. 
Tấm Huân chương 

Độc lập hạng Nhì 
của Chủ tịch nước 

đã chính thức ghi 
nhận thành tích 
và đóng góp của 
NHCSXH. Thủ 
tướng Chính phủ 
cũng đã biểu 

dương tinh thần 
nỗ lực của NHCSXH 

vượt qua nhiều khó 
khăn thách thức huy 

động các nguồn lực tài 
chính, tăng trưởng nguồn 

vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả 
các chương trình tín dụng chính sách 
của Nhà nước, góp phần thiết thực 
giảm nghèo bền vững, cải thiện nâng 
cao đời sống nhân dân.
 Cuộc hành trình vì an sinh và công 
bằng xã hội ở Việt Nam vẫn tiếp diễn. 
Trước yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, 
Nhà nước giao phó, NHCSXH nhận 
thức rõ tầm quan trọng về Chiến lược 
phát triển NHCSXH đến năm 2020 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ, đồng thời coi trọng hàng đầu 
việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của 
Ban Bí thư TW Đảng về tín dụng chính 
sách xã hội, toàn hệ thống tập trung 
huy động nguồn lực tài chính, tăng 
trưởng nguồn vốn phục vụ nhanh 
nhất, hiệu quả nhất cho chương trình 
xóa nghèo bền vững, bảo đảm an sinh 
xã hội, dựng xây đất nước ngày càng 
giàu đẹp.

MINH UYÊN KHANH

 TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ TÍN DỤNG
NĂM 2016 CỦA NHCSXH LÀ 8%

 Ngày 31/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2525/
QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín 

dụng chính sách xã hội năm 2016 cho NHCSXH là 8%.
 Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế 
hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 
2016 cho NHCSXH.
 NHCSXH tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã 

hội theo đúng mức vốn được giao; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình 
hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội năm 

2016 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
(Nguồn: Quyết định số 2525)
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Câu hát vút cao giữa Hội nghị 
thi đua yêu nước lần thứ II 
của NHCSXH năm 2015 khiến 
không ít đại biểu thấy nghẹn 

lòng, nhớ và cảm phục hình ảnh 
nguyên Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, 
nguyên Uỷ viên HĐQT, nguyên Tổng 
Giám đốc Hà Thị Hạnh, người “một 
thời trăn trở suy nghĩ học những mô 
hình tìm lối đi cho NHCSXH sơ khai ra 
đời”. Để rồi khi viết lên những vần thơ 
“Chị tôi” được phổ nhạc ấy, lớp thế 
hệ kế cận của chị như Tổng Giám đốc 
Dương Quyết Thắng không khỏi bùi 
ngùi “Chị tôi... vững vàng hệ thống 
cậy trông/Chuyên cần việc nhà việc 
nước/Doanh nhân ngân hàng/Mặc 

ai thương vụng nhớ thầm/Chị tôi vất 
vả/Má hồng nhạt phai”.
 Cũng đã 13 năm kể từ ngày 
thành lập NHCSXH. Còn nếu tính tiền 
thân từ Ngân hàng Phục vụ người 
nghèo thì đã hơn 20 năm, những cán 
bộ, viên chức và người lao động như 
chị Hạnh đã trở thành những nhân 
tố điển hình tạo động lực phấn đấu 
trong lớp lớp những cán bộ, viên 
chức NHCSXH. Họ cùng thắp lên 
ngọn lửa yêu thương bằng những 
đồng vốn chính sách thổi bùng lên 
no ấm trong những nếp nhà ở mọi 
miền khó khăn của Tổ quốc...
 Từ 03 chương trình tín dụng 
nhận bàn giao ban đầu, các chính 

sách tín dụng đã dần mở ra, đi vào 
ngóc ngách những khó khăn thiếu 
thốn của những người dân nghèo, 
đối tượng chính sách. Và, cũng 
trong cái tâm thế giúp người nghèo 
không tái nghèo trở lại, thoát nghèo 
bễn vững, lớp lớp cán bộ, viên chức 
NHCSXH đã kịp thời nghiên cứu và 
đề xuất những mô hình tín dụng hỗ 
trợ mới như cho vay hộ cận nghèo, 
hộ mới thoát nghèo và khơi gợi 
sự vào cuộc rộng khắp của Đảng, 
chính quyền địa phương, các tổ 
chức chính trị - xã hội.
 Vẫn còn như mới, Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 
cho việc đưa Chủ tịch UBND xã vào 

Chuyện những người
  đi thắp lửa yêu thương

“Chị tôi đẹp như đoá hoa ban núi rừng mường Bon,
Giỏi giang người con gái ngân hàng Tây Bắc Điện Biên

Vượt qua bao gian nan xuống tận bản làng giúp đỡ người dân
Hỗ trợ vốn vay tới sinh viên dân tộc hộ nghèo”...
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Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp 
huyện hồi đầu năm 2015. Trước đó là 
sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của Đảng 
với 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, 
cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo. Song cái sự tươi mới của 
chính sách ấy cũng đã kịp thấm sâu 
và chảy tràn trên bản đồ tín dụng của 
NHCSXH cùng với việc tăng cường và 
phát huy hiệu quả của gần 200 nghìn 
Tổ tiết kiệm và vay vốn và mạng lưới 
gần 11 nghìn Điểm giao dịch xã, 
phường. 20 chương trình tín dụng 
chính sách của NHCSXH với tổng dư 
nợ cho vay của NHCSXH tính đến 
mùa xuân này đạt 142.528 tỷ đồng, 
cho thấy sự tăng mạnh cả về dòng 
chảy và vòng quay vốn của NHCSXH.

 9 cây mận Tam Hoa trước nhà 
Lâm Văn Hương ở thôn La Hối Tày, 
huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã bật hoa 
trắng xóa để đón tết nhưng lòng anh 
Hương thấy thơi thơi. Đây không chỉ 
là năm đầu tiên bước ra khỏi danh 
sách hộ nghèo của thôn sau hơn một 
thập kỷ, mà quan trọng hơn, giấc mơ 
an cư của anh đã được hiện thực. Căn 
nhà mới rộng rãi khang trang cả trăm 
triệu đồng vừa cất xong thay cho 
căn nhà cũ ọp ẹp chắp vá dựng lên 
cũng gần bằng tuổi thằng con trai 
đầu sinh năm 1999. Giấc mơ thoát 
nghèo của anh được gom góp xây 
lên từ việc cán bộ NHCSXH đến vận 
động gia đình vay vốn đầu tư chăn 
nuôi tăng gia sản xuất. Và nay khi đã 
bước qua cái nghèo NHCSXH lại tiếp 
tục giúp anh có thêm nguồn vốn 
mua con ngựa cái vừa để có sức kéo 
vừa trông ngóng một ngày không xa 
sẽ có thêm chú ngựa con, cùng đàn 
lợn hơn chục con. Vết tích của ngôi 
nhà cũ giờ chỉ còn là những tấm tôn 
xi măng thủng lỗ chỗ như bàn tay 
do trận mưa đá năm 2013 anh giữ 
lại để nhớ lại một thời khó khăn cơm 
không đủ ăn, áo không đủ mặc.
 Với Cáo Sín Thành - Trưởng thôn 
kiêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay 
vốn thôn Khoán Púng, xã Bản Mế, 
huyện Si Ma Cai (Lào Cai), dòng vốn 
chính sách không chỉ giúp anh thoát 

qua cái nghèo. Cuộc sống ấm no 
dần lên là điều kiện để Thành nhìn 
ra xung quanh giúp bà con lối xóm. 
Thấm cái cảnh nhọc nhằn của những 
người nông dân quê đến mùa có 
chút dư dả mang bán lại bị thương 
lái ép giá, Thành bàn với vợ đầu tư tổ 
chức điểm thu mua nông sản cho bà 
con trong thôn, với giá hợp lý.
 Anh Hoàng Seo Trang - Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Bản Mế vẫn nhắc 
câu chuyện tình nghĩa của Cáo Sin 
Thành với gia đình ông Vàng Thông 
Chấn. Những năm qua, anh Thành đã 
giúp ông Vàng Thông Chấn ở thôn 
Cốc Cù 2 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 không rơi vào cảnh đói, 
cho họ mua giống, phân bón phục 
vụ sản xuất không tính lãi. Hàng năm 
với sự tận tâm giúp đỡ của Thành 
thôn có từ 2 - 3 hộ thoát nghèo.
 Cái hiệu ứng lan tỏa của dòng 
vốn chính sách càng thấm với Phó 
Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng 
Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 
Phước Sơn (Quảng Nam) khi đứng 
trên cả hai cương vị xây dựng và 
thực thi chính sách. Là một trong 64 
huyện nghèo nhất nước, Phước Sơn 
không chỉ có điều kiện tự nhiên và 
khí hậu vô cùng khắc nghiệt lại thêm 
70% dân số toàn huyện là đồng bào 
DTTS của 15 tộc người. Vì vậy dòng 
vốn ưu đãi của Chính phủ được “xem 
là công cụ tài chính hữu hiệu trong 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương”. Đồng vốn đã trải 
đều khắp tại 66 thôn, khối phố trên 
địa bàn huyện với hơn 4.477 hộ vay, 
chiếm 71,3% số hộ dân được vay vốn 
các chương trình tín dụng ưu đãi từ 
NHCSXH trong 5 năm qua, đã giúp 
cho 759 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ 
hộ nghèo của huyện từ 72,68% năm 
2010 xuống còn 48,94% năm 2014.
 Cứ như thế, dòng chảy của đồng 
vốn ưu đãi liên tục chảy và lan tỏa 
trong đời sống của từng đối tượng 
thụ hưởng. Tính đến mùa xuân này, 
còn 6,9 triệu người nghèo và các đối 
tượng chính sách đang còn dư nợ 
với NHCSXH. Để rồi đi suốt 5 năm kế 
hoạch 2010 - 2015, nhìn lại cuối năm 
2015, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giai 
đoạn 2011 - 2015 đã giảm từ 11,76% 
xuống còn khoảng 5%. Nguồn vốn 

cho vay hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách đã góp phần cải thiện, 
nâng cao chất lượng cuộc sống, làm 
chuyển biến nhận thức, cách thức làm 
ăn cho hàng triệu lượt hộ, giúp cho hộ 
nghèo, đặc biệt là đối với các địa bàn 
của huyện nghèo, vùng khó khăn, 
vùng sâu, vùng xa, hộ đồng bào DTTS 
tự tin và tăng dần vị thế trong xã hội, 
đồng thời từng bước quen dần với cơ 
chế thị trường, không trông chờ ỷ lại 
vào sự cấp phát của Nhà nước.
 Nhiều lời ngợi khen với các hoạt 
động tín dụng chính sách tại các địa 
phương, từ chính quyền, tổ chức 
hội, đoàn thể đến người dân. Càng 
những nơi khó khăn, đặc biệt khó 
khăn càng thấy rõ và thấy thấm hiệu 
quả của dòng vốn chính sách. Để rồi 
sau đợt giám sát việc thực hiện chính 
sách tín dụng xã hội tại một số tỉnh 
cuối năm 2013, trong bản báo cáo 
trình Quốc hội khoá XIII, Kỳ họp thứ 7 
vào tháng 6/2014, Đoàn giám sát của 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội 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 thông qua việc giữ mối 
liên hệ, hướng dẫn làm ăn, đôn đốc 
giải ngân, thu nợ của ngân hàng...”.

 
 “Hàng ngày sau thời gian làm 
việc, tôi vẫn thường suy nghĩ lại ngày 
hôm nay mình đã làm được những 
việc gì tốt cho đơn vị, cho hộ nghèo 
và cho cả những đối tượng chính 
sách? Ngày mai mình cần phải làm 
những việc gì?” Đó không chỉ là tiếng 
lòng của riêng Y Sếp Niê - Phó Giám 
đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện 
Cư M’gar (Đắk Lắk) mà là tâm tư từ 
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cho 
đến từng cán bộ, viên chức NHCSXH, 
nhất là trong bối cảnh tốc độ giảm 
nghèo đã giảm nhanh nhưng tính 
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bền vững vẫn còn là một thách thức. 
Công cuộc giảm nghèo sẽ thêm phức 
tạp và cam go khi các tiêu chí giảm 
nghèo giờ không chỉ là ăn no mà còn 
hàng loạt các tiêu chí mới mà Chính 
phủ vừa ban hành trong chuẩn nghèo 
mới. Cùng với đó là kỳ vọng đến năm 
2020 sẽ có trên 50% số xã trong cả 
nước đạt chuẩn nông thôn mới theo 
Chương trình mục tiêu Quốc gia.
 Áp lực xóa nghèo bền vững 
tăng thêm khi các hiệp định FTA thế 
hệ mới đã và đang ngày càng lan 
tỏa vào trong đời sống. Song hành 
những thuận lợi, người dân có cơ hội 
tham gia chuỗi giá trị gia tăng cao 
hơn là muôn hình vạn trạng những 
thách thức mới. Đó là sự ồ ạt tràn 
vào của nông sản nước ngoài với sức 

cạnh tranh mạnh, mà nếu không có 
những bước chuẩn bị thích ứng có 
thể triệt tiêu nhiều ngành chăn nuôi, 
trồng cây vốn đang là điểm tựa thoát 
nghèo cho người dân.
 Những nỗ lực của NHCSXH vì thế 
không chỉ là ăn no, mặc ấm mà như 
Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT 
NHCSXH Nguyễn Văn Bình từng phát 
biểu “Đã đến lúc chúng ta phải làm cho 
người nông dân nghèo của chúng ta có 
thể làm giàu ngay trên mảnh đất của 
mình”. Với tinh thần đó bên cạnh việc 
thực hiện đúng và đủ các chương trình 
tín dụng chính sách, từng cán bộ, lãnh 
đạo NHCSXH đang từng ngày, từng giờ 
nghiên cứu trình các Bộ, ngành liên 
quan và Chính phủ hoàn chỉnh các cơ 
chế chính sách trong hoạt động tín 

dụng của ngân hàng để phục vụ tốt cho 
các mục tiêu Quốc gia của đất nước”.
 Bài hát “Em đi làm tín dụng” mà 
nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được viết cách 
đây 50 năm, vừa rồi - đúng dịp 13 
năm thành lập NHCSXH (04/10/2002 - 
04/10/2015), nhạc sĩ có vài lời lưu bút 
tặng các thế hệ NHCSXH sẽ còn là bản 
trường ca, bài hát truyền thống của 
NHCSXH trong nhiều năm nữa. Bởi 
những con đường thoát nghèo, phát 
triển kinh tế càng ở vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải đảo của những người 
dân chỉ có thể mở rộng với dòng vốn 
chính sách và sự tận tâm của từng cán 
bộ, viên chức trong ngành. 50 năm 
qua, nó đã từng chảy trong bài hát của 
nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý:

... 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, 

nuôi thêm đàn lợn béo, trồng thêm lúa thêm ngô...

MINH NGỌC
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Với sự quyết tâm của cấp ủy 
Đảng, chính quyền cùng các 
cấp, các ngành trong tỉnh đã 
triển khai quyết liệt và có kết 

quả trong công tác giảm nghèo và bảo 
đảm an sinh xã hội. Tín dụng chính 
sách của Chính phủ được NHCSXH 
thực hiện trong suốt 13 năm qua 
trên địa bàn đã góp phần không nhỏ 
thực hiện chương trình mục tiêu giảm 
nghèo bền vững và tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững, an ninh biên giới được tăng 

cường... Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 là 
14,67%, đến nay giảm xuống chỉ còn 
10%. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn 
đạt 3.177 tỷ đồng với trên 205 nghìn 
hộ còn dư nợ. Các chương trình cho 
vay đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao 
động, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo có vốn đầu tư để SXKD, 
nâng cao đời sống, con em các gia 
đình khó khăn có tiền để trang trải chi 
phí theo học tại các trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp và dạy nghề... Thông 
qua ủy thác cho vay qua 4 tổ chức hội, 

đoàn thể cũng đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho công tác dân vận và hoạt động 
của các cấp hội ngày càng tốt hơn; đặc 
biệt là tạo được sự đồng thuận, tin yêu 
của nhân dân đối với chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Phóng sự ảnh dưới 
đây của TỨ VIỆT LINH vừa được thực 
hiện tại Đắk Lắk vào đúng dịp xuân 
về tết đến sẽ thông tin cho quý vị và 
các bạn về giá trị đồng vốn ưu đãi của 
Chính phủ được NHCSXH thực hiện, 
cho bản làng vay đủ, đem lại cuộc 
sống tươi vui, hạnh phúc.

 Đắk Lắk là tỉnh trung tâm của khu vực Tây Nguyên, kinh tế chủ yếu là nông - lâm sản có diện tích 
và sản phẩm cà phê xuất khẩu lớn nhất nước, với diện tích 182.343ha và sản lượng thu hoạch hàng 
năm đạt trên 400 nghìn tấn, chiếm 40% sản lượng cả nước. Ngoài ra, Đắk Lắk còn là tỉnh có diện tích 
trồng nhiều cây công nghiệp như cao su, ca cao và hồ tiêu lớn nhất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những 
thuận lợi, điều kiện kinh tế - xã hội của Đắk Lắk vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định.

Cho tiếng 
 Cồng Chiêng Tây Nguyên 
vang mãi khi mỗi độ Xuân sang
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Ngay tại trụ sở UBND các xã trong tỉnh 
Đắk Lắk, bà con nhân dân có thể tìm 
hiểu nhanh những thông tin, chính 
sách mới liên quan đến tín dụng chính 
sách của Chính phủ

Những cán bộ NHCSXH thị xã 
Buôn Hồ đang tận tình hướng 
dẫn khách hàng làm các thủ tục 
cần thiết để vay vốn; đồng thời 
tuyên truyền cách thức sử dụng 
vốn vay cho hiệu quả

Một phiên giao dịch 
lưu động của NHCSXH 
thị xã Buôn Hồ tại 
phường Bình Tân 
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Vay được 30 triệu đồng từ chương trình 
hộ cận nghèo, gia đình anh Y Yai M Lô, 
dân tộc Ê Đê ở xã Ea Rông, thị xã Buôn 
Hồ đầu tư ngay vào cải tạo đất trồng cà 
phê, hồ tiêu mang lại nguồn thu nhập 
ổn định cho gia đình

Chị Nguyễn Thị Lam ở xã Hòa Thắng, TP. 
Buôn Mê Thuột vay 20 triệu đồng của 
NHCSXH đầu tư trồng 2 nghìn cây cà mít, 
2 nghìn cây bơ, 3 nghìn cây lúc lắc. Tết 
năm nay gia đình đã khá hơn trước rất 
nhiều. Nguyện vọng của gia đình ăn tết 
xong được vay thêm vốn để đầu tư, mở 
rộng sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
ổn định kinh tế dài lâu
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Những vườn hồ tiêu xanh tốt của bà con nông dân nghèo tại thị xã Buôn Hồ 
như báo hiệu một mùa xuân no đủ

“Niềm vui được mùa” khi gia đình 
chị Nguyễn Thị Thám ở cụm 7, thôn 
8, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Mê Thuột 
vay 20 triệu đồng nguồn vốn ưu đãi 
để trồng cà phê
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Gia đình ông YPo Niê, dân tộc Ê Đê 
ở buôn Plum, xã Ê A Trul, huyện 
Krông Bông vay tiền về chăn nuôi 
đại gia súc và phát triển nghề dệt 
truyền thống dân tộc

Gia đình chị H Bin Nie ở thị xã Buôn 
Hồ vay 30 triệu đồng chương trình hộ 
cận nghèo đầu tư nuôi bò sinh sản. 
Nay, đàn bò phát triển tốt, gia đình 
còn có điều kiện cải tạo lại vườn cà 
phê và hồ tiêu
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Người dân luôn có ý thức hoàn trả 
vốn vay đúng kỳ hạn cho Nhà nước

Gia đình ông Lưu Ngọc Thăng ở xã 
Rang Rê H, huyện Krông Bông vay 
20 triệu đồng của NHCSXH vào giữa 
năm 2013 để nuôi 1.500 con vịt. 
Kinh tế gia đình đã khấm khá, hết 
cảnh túng thiếu

Chị em phụ nữ nghèo ở xã 
Ea Đar, huyện Ea Kar thoát 
nghèo là nhờ biết sử dụng 
hiệu quả vốn vay
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Kết hợp giải ngân vốn 
và hướng dẫn nông dân 

cách làm ăn
 Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn (ảnh) khẳng định, trong 
năm 2015, hoạt động ủy thác tín dụng chính sách giữa NHCSXH và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục 
đạt được những kết quả tích cực. Đó là tăng trưởng nguồn vốn gắn liền với nâng cao chất lượng 
tín dụng; kết hợp giải ngân vốn ưu đãi với việc tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, hướng dẫn hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách cách làm ăn...
 Phóng viên: Ông có thể cho biết những 
kết quả nổi bật, cơ bản trong hoạt động ủy 
thác vốn tín dụng chính sách thông qua Hội 
Nông dân trong năm 2015?
 Trả lời: Tổng dư nợ các chương trình 
vốn tín dụng chính sách của NHCSXH ủy 
thác qua Hội Nông dân Việt Nam là 44.894 
tỷ đồng, tăng 5,32% so với năm 2014. Hội 
đang thực hiện ủy thác 16 chương trình tín 
dụng chính sách với gần 2,3 triệu hộ vay, 
mức vay bình quân của một hộ đã tăng lên 
19,5 triệu đồng. Chất lượng tín dụng trong 
năm 2015 tiếp tục được cải thiện. Nợ quá 
hạn trung bình của cả hệ thống 0,38%, 
giảm 0,03% so với năm 2014. Có 57 tỉnh, 
thành phố tỷ lệ nợ quá hạn thấp dưới 1%, 
chiếm tỷ lệ 90%. Một số tỉnh phối hợp với 
NHCSXH thu hồi dứt điểm nợ chiếm dụng, 
không có phát sinh nợ mới như Sơn La, 
Bắc Kạn, Kiên Giang...
 Trong năm 2015, công tác kiểm tra, 
giám sát thực hiện chương trình ủy thác 
vốn tín dụng chính sách tiếp tục được các 
cấp Hội Nông dân trong cả nước chú trọng, 
quan tâm. Công tác giao ban định kỳ giữa 
NHCSXH với các cấp Hội Nông dân tiếp tục 
được duy trì, chất lượng các buổi giao ban 
tốt hơn, công tác kiểm tra được các cấp hội 
thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; vận 
động các hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết 
kiệm được đẩy mạnh.
 Phóng viên: Để đạt được những kết quả 
nêu trên, trong năm 2015, Hội Nông dân Việt 
Nam đã có những giải pháp nào nhằm chỉ 
đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác ủy 
thác tín dụng chính sách?
 Trả lời: Năm 2015 Ban Thường vụ TW 
Hội Nông dân Việt Nam tập trung chỉ đạo 

các tỉnh, thành hội phối hợp với NHCSXH 
cùng cấp tổ chức quán triệt, phổ biến sâu 
rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW của 
Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính 
sách xã hội; phổ biến, thông tin kịp thời 
các chính sách mới theo quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ như: cho vay hộ mới 
thoát nghèo, giảm lãi suất cho vay đối với 
một số chương trình tín dụng chính sách; 
nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, 
hộ cận nghèo... các quy định của NHCSXH 
về thu lãi, thu gốc, thu tiết kiệm; chính sách 
giảm lãi khi trả nợ trước hạn; các hướng 
dẫn nghiệp vụ tín dụng mới đến cán bộ 
hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách.
 TW Hội Nông dân Việt Nam cũng khẩn 
trương chỉ đạo cấp hội cơ sở phối hợp chặt 
chẽ với NHCSXH trên địa bàn nâng cao chất 
lượng tín dụng, tập trung củng cố, nâng cao 
chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay 
vốn; thực hiện tốt công tác bình xét cho vay. 
Chúng tôi đã thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát đi đôi với hướng dẫn và đôn đốc Hội 
Nông dân cơ sở khắc phục những hạn chế 
đã được phát hiện. TW Hội Nông dân Việt 
Nam tập trung chỉ đạo những nơi có nợ quá 
hạn, nợ tồn đọng cao phối hợp với NHCSXH, 
chính quyền địa phương tích cực thu hồi các 
khoản nợ quá hạn, nợ lãi, nợ chiếm dụng 
(nếu có); thực hiện kiểm kê, đối chiếu và 
phân loại nợ, khả năng trả nợ của người vay; 
hạn chế phát sinh nợ mới... Các cấp Hội Nông 
dân chủ động và phối hợp với NHCSXH tổ 
chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội được 
phân công quản lý, theo dõi chương trình ủy 
thác và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn; kết 

hợp giải ngân vốn vay ưu đãi với hoạt động 
chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, tư vấn, 
dịch vụ, hướng dẫn cách làm ăn cho nông 
dân. Qua đó, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và các đối tượng chính sách sử dụng hiệu 
quả đồng vốn...
 Phóng viên: Những năm trước, khu vực 
đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Bắc và Tây 
Nguyên có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn các khu 
vực khác. NHNN, NHCSXH đã có nhiều giải 
pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn ở các khu 
vực này. Vậy Hội Nông dân Việt Nam đã có 
giải pháp nào để góp phần giảm tỷ lệ nợ quá 
hạn ở các khu vực này, thưa ông?
 Trả lời: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt 
Nam, sự phối hợp chặt chẽ của NHCSXH, 
sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính 
quyền địa phương, các cấp hội vùng Tây 
Nam bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên đã tích cực 
triển khai các giải pháp để củng cố nâng 
cao chất lượng tín dụng ủy thác, nên năm 
2015 có những bước chuyển biến mạnh 
mẽ cả về chất và lượng so với những năm 
trước đây. Ban Thường vụ TW hội đã thành 
lập Ban Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất 
lượng tín dụng ủy thác tại tỉnh, thành hội 
vùng Tây Nam bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên. 
Một số giải pháp chủ yếu để Hội Nông dân 
Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng 
tín dụng ở 3 khu vực trên là:
 Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến những chính sách mới 
của Nhà nước về các chương trình tín 
dụng ưu đãi; các văn bản nghiệp vụ về các 
chương trình cho vay mới của NHCSXH 
đến cán bộ, hội viên, nông dân; làm rõ 
nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, 
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nghĩa vụ của người vay và trả nợ cho các 
đối tượng được hưởng chính sách tín 
dụng ưu đãi của Nhà nước; tuyên truyền, 
hướng dẫn, khuyến khích tổ viên Tổ tiết 
kiệm và vay vốn tích cực tham gia gửi 
tiền tiết kiệm.
 Thứ hai, chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở 
thực hiện tốt 3 nội dung trong văn bản 
thỏa thuận giữa NHCSXH với 4 tổ chức 
hội, đoàn thể; nâng cao chất lượng hoạt 
động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong 
đó, tập trung củng cố, kiện toàn hoạt 
động của Tổ tiết kiệm và vay vốn và Ban 
quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; tổ chức 
đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động 
của các tổ, chú trọng công tác bình xét lựa 
chọn hộ vay vốn đảm bảo dân chủ, 
công khai, đúng đối tượng.
 Thứ ba, chỉ đạo Hội Nông 
dân cấp huyện hướng dẫn Hội 
Nông dân cơ sở phối hợp với 
NHCSXH cấp huyện, chính 
quyền địa phương tiếp tục rà 
soát, kiện toàn và nâng cao chất 
lượng hoạt động của các Tổ tiết 
kiệm và vay vốn; tổ chức thực hiện đối 
chiếu phân tích đánh giá nợ xấu, nợ lãi tồn 
đọng của từng hộ vay để phân loại xử lý.
 Thứ tư, Hội Nông dân vùng Tây Nam 
Bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên chủ động phối 
hợp với chi nhánh NHCSXH tỉnh liên tục 
phát động phong trào thi đua đến các 
cấp hội nhằm khuyến khích, động viên 
các cấp Hội Nông dân cơ sở phấn đấu 
giảm nợ quá hạn và thu lãi tồn đọng...
 Phóng viên: Kiểm tra, giám sát các 
chương trình vốn chính sách là một trong 
những hoạt động quan trọng góp phần 
nâng cao chất lượng tín dụng. Ông có thể 
cho biết, công tác kiểm tra, giám sát các 
chương trình vốn tín dụng chính sách của 
Hội Nông dân Việt Nam trong năm 2015 
được thực hiện như thế nào?
 Trả lời: Ngay từ đầu năm Ban điều 
hành Quỹ Hỗ trợ nông dân TW đã xây 
dựng chương trình kiểm tra, giám sát về 
hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách. Trong năm qua, 
Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân TW 
đã trực tiếp tổ chức các Đoàn kiểm tra và 
phối hợp với NHCSXH thực hiện kiểm tra, 
giám sát ở 22 tỉnh, thành hội. Ngoài ra, Ban 
còn cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của 
Thường trực TW Hội Nông dân Việt Nam 
đi kiểm tra theo chương trình của HĐQT 
NHCSXH tại 2 tỉnh là Ninh Thuận, Bình 
Thuận; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành 
về chương trình tín dụng cho vay HSSV có 

hoàn cảnh khó khăn tại 4 tỉnh là Hà Tĩnh, 
Quảng Nam, Yên Bái, Bình Dương; tham 
gia Đoàn khảo sát của NHCSXH về nâng 
cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết 
kiệm và vay vốn tại tỉnh Nghệ An... Theo 
báo cáo của các địa phương, năm 2015, 
các cấp Hội Nông dân cả nước đã tổ chức 
hàng trăm cuộc kiểm tra, giám sát hoạt 
động ủy thác vay vốn; kiểm tra hoạt động 
của Tổ tiết kiệm và vay vốn và người vay.
 Qua kiểm tra, hầu hết các tỉnh đã 
thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của TW 
Hội Nông dân Việt Nam. Hầu hết các cơ sở 

đều quản lý tốt nguồn vốn vay, các hộ vay 
sử dụng vốn đúng mục đích, thu hồi vốn 
đầy đủ khi đến hạn.
 Phóng viên: Bên cạnh những kết quả 
đã đạt được, trong năm 2015 hoạt động ủy 
thác vốn tín dụng chính sách của Hội Nông 
dân Việt Nam còn gặp những vấn đề tồn 
tại, khó khăn gì? Hội Nông dân Việt Nam có 
kiến nghị, đề xuất gì nhằm giải quyết những 
vấn đề tồn tại khó khăn đó, thưa ông?
 Trả lời: Qua công tác kiểm tra, giám 
sát cho thấy, năm 2015 việc thực hiện đôn 
đốc thu hồi nợ một số nơi còn hạn chế; nợ 
do cán bộ hội, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và 
vay vốn chiếm dụng chưa được giải quyết 
dứt điểm. Hiện còn 6 tỉnh, thành phố có tỷ 
lệ nợ quá hạn trên 1%. Tổ tiết kiệm và vay 
vốn tuy được kiện toàn, củng cố nhưng số 
tổ hoạt động trung bình và kém còn cao 
(chiếm tỷ lệ 7,66% ), việc hướng dẫn giúp 
đỡ, giám sát lẫn nhau giữa các thành viên 
trong tổ chưa thực sự đi vào chiều sâu. 
Chế độ thông tin báo cáo hoạt động ủy 
thác trong hệ thống Hội Nông dân có nơi, 
có lúc chưa kịp thời...
 Triển khai thực hiện chương trình ủy 
thác vốn tín dụng chính sách trong năm 
qua cũng cho thấy còn nhiều khó khăn 
như: nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách chưa đáp ứng đầy 
đủ, kịp thời; đối tượng được thụ hưởng 
thuộc những hộ chính sách thiếu kiến 
thức, kinh nghiệm trong sản xuất; sự 
phối hợp của các cấp chính quyền, các 
cơ quan, đoàn thể chưa thực sự đồng bộ; 
lãi tồn đọng của những khoản nợ nhận 
bàn giao, nợ xấu đã rà soát theo công 
văn 3107/NHCS-QLN, nợ đọng không có 
khả năng thu hồi và hộ có hoàn cảnh khó 
khăn không có khả năng trả nợ tiếp tục 
tăng. Một số chương trình cho vay sau 
khi hết thời gian ân hạn, số lãi tồn phát 
sinh lớn, hộ vay phải chia nhiều kỳ để trả 
nên còn lãi tồn cao; thiên tai, dịch bệnh 
đã gây thiệt hại, ảnh hưởng đến hiệu quả 

SXKD của người dân, đặc biệt là các 
hộ nghèo, hộ gia đình chính sách 

từ đó làm giảm chất lượng tín 
dụng, hiệu quả vốn vay...
 Để có điều kiện mở 
rộng hoạt động tín dụng, đáp 
ứng kịp thời nhu cầu vốn của 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo và các đối tượng 

chính sách, đảm bảo góp phần hiệu 
quả cho mục tiêu giảm nghèo nhanh 
và bền vững TW Hội Nông dân Việt 
Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, 
ngành liên quan bố trí nguồn vốn để 
cho vay các chương trình tín dụng ưu 
đãi theo các Quyết định của Thủ tướng 
đã ban hành; đề nghị HĐND, UBND các 
cấp cần tiếp tục dành một phần nguồn 
vốn từ ngân sách địa phương để bổ 
sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng chính 
sách trên địa bàn; các Bộ, ngành liên 
quan cần tăng cường phối hợp với 
các hội, đoàn thể đẩy mạnh dịch vụ tư 
vấn, hướng dẫn, giúp đỡ các đối tượng 
chính sách về giống, tiến bộ kỹ thuật, 
vật tư... qua đó giúp hộ nghèo, cận 
nghèo và các đối tượng chính sách 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; 
đề nghị NHNN, NHCSXH tạo điều kiện 
bố trí nguồn vốn cho vay để thực hiện 
một số mô hình điểm do Hội Nông 
dân chỉ đạo theo hướng cho vay theo 
dự án nhằm giúp người nghèo vươn 
lên có sự tham gia của hộ khá, giàu; 
cần tăng cường công tác thông tin hai 
chiều, duy trì giao ban định kỳ theo 
quý hoặc 6 tháng giữa NHCSXH với 
Hội Nông dân và các hội, đoàn thể 
nhận ủy thác khác ở các cấp...
 Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

PHƯƠNG ĐÔNG

Hội Nông dân Việt Nam đang quản lý 
63.645 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Năm 2015, 

chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn được 
nâng lên. Theo đó, số tổ xếp loại tốt, khá chiếm 96%. Tổ tiết 
kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý đã vận động gửi 

tiền tiết kiệm tự nguyện của các thành viên đạt là 
1.090 tỷ đồng...
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Chuẩn nghèo đa chiều sẽ 
hỗ trợ tốt hơn trong triển 
khai tín dụng ưu đãi

 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn 
nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện từ đầu năm 2016. Vậy 
chuẩn nghèo đa chiều, tác động thế nào tới các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong 
giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có hoạt động cho vay của NHCSXH. Ông Ngô Trường Thi (ảnh) - Vụ 
trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ LĐTB&XH đã có cuộc trao đổi với phóng 
viên xung quanh vấn đề này.
 Phóng viên: Trước tiên, xin ông đánh 
giá khái quát về vai trò của NHCSXH 
cũng như hiệu quả của chính sách tín 
dụng ưu đãi những năm gần đây?
 Trả lời: Để thực hiện mục tiêu giảm 
nghèo Đảng và Nhà nước đã đề ra 2 
nhóm giải pháp cơ bản: Nhóm giải pháp 
về các chính sách và Nhóm giải pháp về 
các chương trình giảm nghèo.
 Trong các hệ thống giảm nghèo thì 
có rất nhiều các chính sách liên quan đến 
tăng khả năng tiếp cận của người nghèo, 
các chính sách cơ bản như là: y tế, giáo 
dục, chính sách hỗ trợ sinh kế, cũng như 
đào tạo nghề, tạo việc làm, chuyển giao 
kỹ thuật, hỗ trợ thêm tài chính cho hộ 
nghèo, trong đó có NHCSXH cho vay tín 
dụng ưu đãi đối với hộ nghèo.
 Vừa qua, Đoàn giám sát của Quốc 
hội về thực hiện các chính sách pháp 
luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 
2012 có đánh giá các chính sách tín 
dụng đối với người nghèo là chính sách 
hiệu quả nhất và góp phần tạo sự thay 
đổi rõ nét của hộ nghèo; thông qua vay 
vốn người nghèo có điều kiện được hỗ 
trợ sản xuất tốt hơn và nó tạo ra thu 
nhập và thoát khỏi tình trạng nghèo.
 Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng 
chính sách tăng sự gắn kết được các 
tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. Việc 
tổ chức cho vay ủy thác thông qua 
các hội, đoàn thể cũng tạo thêm hoạt 
động cho các tổ chức này và gắn kết 
hơn hội viên với tổ chức đoàn thể.
 Để tạo sự công bằng hơn trong 
hoàn thiện chính sách và hướng tới 

thoát nghèo bền vững, Chính phủ cũng 
đã từng bước điều chỉnh các chương 
trình tín dụng phù hợp hơn. Ví dụ, 
ngoài chính sách cho vay hộ nghèo, 
Chính phủ ban hành chính sách cho 
vay hộ cận nghèo và vừa rồi có chính 
sách cho vay hộ mới thoát nghèo. Rõ 
ràng đây là các chính sách hết sức phù 
hợp được người dân đón nhận rất tích 
cực và phấn khởi. Trong những chuyến 
công tác tại địa phương tôi thấy rằng dù 
mới triển khai thực hiện, nhưng chính 
sách cho vay hộ mới thoát nghèo đã đạt 
được những kết quả nhất định và các 
cấp địa phương đánh giá rất cao. Qua 
báo cáo, tôi được biết đến nay NHCSXH 
đã cho vay được 3.504 tỷ đồng, với trên 
107 nghìn hộ mới thoát nghèo vay vốn.
 Hiệu quả của tín dụng ưu đãi còn 
được thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn của 
hệ thống NHCSXH ở mức rất thấp, chỉ 
khoảng 0,33% trên tổng dư nợ. Điều này 
thể hiện nguồn vốn bỏ ra cho vay là thu 
hồi được. Ngoài chính sách cho vay hộ 
nghèo nói chung có những chương trình 
triển khai khá tốt như chương trình tín 
dụng HSSV, bước đầu bản thân tôi cũng 
rất băn khoăn sợ không thu hồi được 
nhưng vừa rồi qua báo cáo của NHCSXH 
và những chuyến công tác tại địa phương 
thì tôi thấy cơ cấu nợ đang được chuyển 
dịch, dư nợ đang được giảm dần; công tác 
thu nợ đang thực hiện tương đối tốt mặc 
dù sinh viên ra trường không phải ai cũng 
có việc làm ngay nhưng gia đình cũng cố 
gắng thu xếp để hoàn trả cơ bản là đúng 
hạn. Chương trình cho vay hộ nghèo làm 

nhà ở cũng bắt đầu đến thời điểm thu nợ; 
chương trình cho vay NS&VSMTNT đang 
được triển khai và thu hồi nợ rất tốt.
 Phóng viên: Như vậy, có thể thấy các 
chương trình tín dụng chính sách đang 
triển khai rất hiệu quả. Vừa rồi một số 
ĐBQH cho rằng nên chuyển dần những 
chính sách cho cấp phát không sang cho 
vay, quan điểm của ông về vấn đề này?
 Trả lời: Vấn đề này Quốc hội và 
Chính phủ đã chỉ đạo là chuyển dần 
các chính sách cho không, không gắn 
điều kiện sang chính sách hỗ trợ cho 
vay có điều kiện có hoàn trả. Ví dụ, cho 
vay hỗ trợ nhà ở cho người nghèo giai 
đoạn 2, trước đây chương trình này triển 
khai thì Nhà nước hỗ trợ 8 triệu đồng, 
vay NHCSXH 8 triệu đồng. Nhưng theo 
Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg (Quyết 
định 33) 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 theo Quyết định số 
167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) NHCSXH 
cho vay ưu đãi 25 triệu đồng, ngoài 
đóng góp của xã hội, gia đình phải thêm 
nguồn vốn đối ứng nữa để làm nhà.
 Các chính sách sau này như hỗ trợ 
sản xuất sẽ thiết kế theo hướng: Nhà 
nước sẽ hỗ trợ một phần về chuyển 
giao kỹ thuật, đầu tư hạ tầng còn vấn 
đề áp dụng về mô hình sản xuất thì phải 
thông qua cho vay lãi suất thấp mới tạo 
sự công bằng; nếu không chỉ có một 
đối tượng được hỗ trợ những đối tượng 
khác không được hỗ trợ và sẽ tạo ý thức 
ỷ lại, không vươn lên thoát nghèo.
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 Phóng viên: Vừa qua, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 59/2015/
QĐ-TTg ngày 19/11/2015 (Quyết định 59) 
về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 
áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Theo 
ông, chính sách này tác động thế nào đối 
với hộ nghèo và các đối tượng chính sách?
 Trả lời: Nghèo là một hiện tượng đa 
chiều, tình trạng nghèo cần được nhìn 
nhận là sự thiếu hụt hay không được thỏa 
mãn các nhu cầu cơ bản của con người. 
Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách 
xã hội giai đoạn 2012 - 2020: đưa ra các 
nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội, chú 
trọng đến việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ 
giúp xã hội những người có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, đáp ứng các nhu cầu 
tối thiểu về y tế, giáo dục, nhà ở, nước 
sạch và thông tin. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc 
hội khóa XIII, đã thông qua Nghị quyết 
về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm 
nghèo bền vững đến năm 2020, trong đó 
nêu rõ: xây dựng chuẩn nghèo mới theo 
phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm 
đảm bảo mức sống tối thiểu và đáp ứng 
các dịch vụ xã hội cơ bản.
 Có 2 nhóm tiêu chí xác định mức độ 
thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 
bản: Nhóm thứ nhất, các dịch vụ xã hội 
cơ bản gồm: tiếp cận dịch vụ về y tế, giáo 
dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp 
cận thông tin. Nhóm thứ hai: Các chỉ số 
đo lường: gồm 10 chỉ số đo lường mức 
độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội 
cơ bản bao gồm (1) trình độ giáo dục của 
người lớn; (2) tình trạng đi học của trẻ em; 
(3) tiếp cận các dịch vụ y tế; (4) bảo hiểm 
y tế; (5) chất lượng nhà ở; (6) diện tích nhà 
ở bình quân đầu người; (7) nguồn nước 
sinh hoạt; (8) loại hố xí/nhà tiêu; (9) sử 
dụng dịch vụ viễn thông; (10) tài sản phục 
vụ tiếp cận thông tin.
 Theo tiếp cận đa chiều thì hộ nghèo, 
là hộ có thu nhập bình quân đầu người/
tháng từ chuẩn nghèo chính sách trở 
xuống; hoặc có thu nhập bình quân đầu 
người/tháng cao hơn chuẩn nghèo chính 
sách nhưng thấp hơn chuẩn mức sống 
tối thiểu và thiếu hụt 3 chỉ số đo lường 
mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã 
hội cơ bản trở lên.
 Hộ cận nghèo, là hộ có thu nhập 
bình quân đầu người/tháng cao hơn 
chuẩn nghèo chính sách nhưng thấp 
hơn chuẩn mức sống tối thiểu, và thiếu 
hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu 
hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 
Như vậy thì xét về nghèo đa chiều thì số 

hộ nghèo và hộ cận nghèo sẽ tăng lên.
 Phóng viên: Quyết định 59 này có hiệu 
lực ngay từ đầu năm 2016 sẽ tác động đến 
tín dụng chính sách như thế nào, thưa ông?
 Trả lời: Khi chuẩn nghèo tiếp cận 
theo đường đa chiều thì nó có lợi thế 
phân loại đối tượng rất rõ, rất cụ thể theo 
mức độ thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp 
cận các chỉ tiêu cơ bản và lúc đó không 
phải tất cả hộ nghèo đều có nhu cầu hỗ 
trợ như nhau. Và trong chỉ đạo của Chính 
phủ, yêu cầu địa phương cũng phải bóc 
tách đối tượng nghèo, đối tượng chính 
sách xã hội. Với đối tượng đã hết tuổi lao 
động, chưa đến tuổi lao động, đối tượng 
là người tàn tật... thì những đối tượng đó 
vẫn xác định là hộ nghèo nhưng sẽ lồng 
chính sách riêng để thực hiện chính sách 
hỗ trợ xã hội. Còn lại những đối tượng 
nghèo khác có khả năng lao động thì mới 
áp dụng chính sách hỗ trợ tạo sinh kế 
ngoài chính sách an sinh. Ví dụ, như đào 
tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, vay vốn 
tín dụng chính sách để tạo việc làm, tạo 
ra thu nhập thì mới thoát nghèo được. 
 Việc bóc tách đối tượng sẽ rất tốt 
cho NHCSXH trong việc xác định rõ đối 
tượng nào có khả năng lao động, có đủ 
điều kiện tham gia sản xuất có thể vay 
vốn thì ngân hàng thực hiện cho vay. 
 Phóng viên: Trong những chuyến công 
tác địa phương cũng có ý kiến cho rằng nên 
chăng phân chia mức vay theo vùng. Ví dụ, 
khu vực đồng bằng sông Hồng mức vay 
khác với khu vực miền núi phía Bắc. Xin cho 
biết quan điểm của ông về vấn đề này? 
 Trả lời: Trước khi bàn đến đề xuất 
này, chúng ta phải xác định các chương 
trình cho vay của NHCSXH là tín dụng 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với 
các đối tượng yếu thế trong xã hội, chứ 

không phải tín dụng thương mại. Khi tôi 
đi một số địa phương điều quan trọng 
các chương trình tín dụng mà NHCSXH 
đang thực hiện được các cấp địa phương 
và hộ vay vốn đánh giá ưu đãi từ phía 
ngân hàng dành cho họ không chỉ là vấn 
đề ưu đãi lãi suất mà là tạo khả năng tiếp 
cận vốn đối với người dân.
 Do đó, nếu ở những khu vực như 
đồng bằng sông Hồng, khả năng sử dụng 
vốn cao hơn, mong muốn vay nhiều hơn 
để phục vụ nhu cầu SXKD lớn thì người 
dân có tiếp cận kênh vay vốn của NHTM.
 Trong tổ chức thực hiện khi triển 
khai tín dụng ưu đãi tôi chỉ lưu ý tới việc 
hỗ trợ, phối hợp của các ngành khác, 
chẳng hạn không nên để tín dụng đi 
một đằng, chuyển giao kỹ thuật đi một 
nẻo thì hiệu quả sẽ không cao. Đây là vấn 
đề mà Chính phủ cũng đang nghĩ, chắc 
chắn trong thời gian tới khi mà tổ chức 
thực hiện tín dụng chính sách thì cần 
phải có một sự gắn kết hơn nữa, có thể 
thông qua dự án SXKD. Ví dụ có Dự án 
phát triển sản xuất cho một nhóm hộ thì 
liên quan đến dự án này là phải chuyển 
giao kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch 
bệnh, gắn với cả vốn vay và những hỗ 
trợ khác tạo ra được hiệu quả. Điều này 
chắc chắn sau này Bộ LĐTB&XH cũng có 
những hướng dẫn và sẽ thực hiện theo 
hướng đó. Phải xây dựng dự án và chúng 
ta sẽ phải dồn các nguồn vốn vào chung 
dự án: có một phần vốn ngân sách, một 
phần vốn vay và một phần vốn đối ứng 
để gắn trách nhiệm của hộ vay, có như 
vậy mới phát huy được hiệu quả của tín 
dụng chính sách xã hội, công tác giảm 
nghèo thực sự là bền vững và ý nghĩa.
 Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

QUANG LƯƠNG thực hiện

Tín dụng chính sách giúp người nghèo có tư liệu sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống
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 Những năm qua NHCSXH 
tỉnh Nam Định đã tích cực thực 
hiện chương trình cho vay hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách một cách hiệu 
quả. Nhờ đó đến nay tỷ lệ hộ 
nghèo toàn tỉnh giảm từ 9,9% 
năm 2010 xuống còn 2,5%. Thời 
gian tới, NHCSXH tỉnh Nam Định 
sẽ tiếp tục tập trung thực hiện 
các chương trình cho vay theo 
quy định, góp phần hoàn thành 
mục tiêu giảm nghèo bền vững, 
chống tái nghèo và bảo đảm an 
sinh xã hội.

Xuân ấm no
  của người nghèo

Chị Nguyễn Thị Cúc đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình VAC 
mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình

Đất nước đang vào xuân, 
chúng tôi có dịp trở lại những 
vùng quê yên ả, trù phú của 
tỉnh Nam Định để tìm hiểu về 

các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và các đối tượng chính sách.
Ven theo Quốc lộ 21, chúng tôi đến xã 
Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tìm gặp 
anh Nguyễn Văn Kham là hội viên nông 
dân ở xóm 16. Không hẹn mà gặp, anh 
Kham tiếp chúng tôi tại xưởng sản xuất 
của mình. Được chứng kiến cảnh sản 
xuất khá sôi động, tiếng máy cắt, máy 
tiện chạy liên tục, khiến chúng tôi không 
thể hình dung được chỉ vài năm trước 
thôi anh Kham còn là hộ nghèo của xã. 
Khá vui vẻ và niềm nở khi biết chúng tôi 
muốn tìm hiểu về quá trình lập nghiệp 
của mình. Anh Kham kể: Sinh ra và lớn 
lên tại vùng quê có nghề cơ khí truyền 
thống nên cái “máu nghề” từ lâu đã ăn 
sâu vào trong mình. Nhà nghèo nên 
không có điều kiện ăn học như các bạn 
cùng trang lứa ở địa phương mà vừa học 

hết cấp 2, anh đã phải nghỉ học để tìm 
việc làm thêm phụ giúp bố mẹ nuôi các 
em. Suốt hơn chục năm lăn lộn làm thuê 
cho các xưởng sản xuất cơ khí trong và 
ngoài xã anh đã học được nhiều điều, 
trình độ tay nghề trở nên vững vàng. 
Cuối năm 2010, anh quyết định ra làm 
riêng để thỏa sức sáng tạo và khẳng 
định bản thân. Ban đầu, anh nhận làm 
gia công các loại cửa sắt, hàng rào sắt... 
cho các hộ gia đình ở trong và ngoài xã. 
Chăm chỉ, chịu khó và cẩn thận nên các 
sản phẩm anh Kham làm ra luôn được 
khách hàng đánh giá cao về hình thức, 
chất lượng. Vì thế, anh làm không hết 
việc. Vừa làm vừa đầu tư nên uy tín, khả 
năng đáp ứng các nhu cầu của khách 
hàng đã không ngừng tăng. Tuy nhiên 
càng phát triển sản xuất, anh Kham càng 
thấy thiếu vốn. Thế rồi anh được tư vấn, 
hỗ trợ tìm đến NHCSXH vay vốn. Đầu 
năm 2013, anh được vay 100 triệu đồng 
chương trình GQVL. Nguồn vốn vay ưu 
đãi, cùng với nguồn vốn vay mượn anh 

em, họ hàng, anh Kham đã quyết định 
đầu tư xây dựng nhà xưởng rộng hơn 
100m2, trang bị các loại máy phay, máy 
bào, máy tiện... để phục vụ sản xuất các 
loại máy chế biến nông sản cung cấp 
cho thị trường các tỉnh miền núi phía 
Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh 
Tây Nguyên. Nhờ tập trung đầu tư đúng 
hướng, cơ sở sản xuất của anh Kham 
luôn có đủ việc làm cho 7 lao động 
địa phương, với thu nhập từ 5 - 6 triệu 
đồng/người/tháng. Công việc, thu nhập 
ổn định nên anh Kham luôn trả tiền vay 
ngân hàng đúng thời gian quy định... 
Giờ thì anh Kham đã thực sự không còn 
là hộ nghèo của xã. Chắc chắn tết này sẽ 
là cái tết no đủ và hạnh phúc nhất đối với 
gia đình anh.
 Rời xã Xuân Kiên, chúng tôi mang 
theo mình cái cảm xúc lâng lâng hạnh 
phúc của những người nghèo đã thực 
sự thoát nghèo nhờ được nguồn vốn ưu 
đãi của Nhà nước tiếp sức để vươn lên 
trong cuộc sống. Tìm đến huyện Hải Hậu 
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- vùng đất Anh hùng và là một trong 7 
huyện đầu tiên của cả nước được Thủ 
tướng Chính phủ công nhận là “Huyện 
nông thôn mới” của cả nước, chúng tôi 
được Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Phú, 
huyện Hải Hậu, Vũ Văn Đình dẫn tới thăm 
gia đình chị Nguyễn Thị Cúc ở đội sản 
xuất 14, xóm Nguyễn Vượng. Qua tìm 
hiểu chúng tôi được biết: Trước đây, gia 
đình chị Cúc là hộ nghèo của xã, hoàn 
cảnh kinh tế rất khó khăn do không có 
nguồn thu, bản thân hai vợ chồng lại 
thường xuyên đau ốm... Đầu năm 2010 
chị được vay 15 triệu đồng hộ nghèo để 
đầu tư xây thêm chuồng trại mở rộng 
chăn nuôi lợn thịt, ngan, gà... Nhờ sự nỗ 
lực quyết tâm của 
bản thân cùng sự 
đầu tư đúng hướng, 
bước đầu gia đình 
chị Cúc đã thu được 
kết quả khả quan. 
Thành quả ban 
đầu là cơ sở giúp 
chị Cúc càng thêm 
quyết tâm năm 
2014 sau khi trả nợ 
cho ngân hàng chị 
lại được vay tiếp 
30 triệu đồng để 
phát triển kinh tế 
hộ. Vốn đã có kinh 
nghiệm làm ăn, lại 
có thêm nguồn vốn 
trong tay, chị Cúc 
tiếp tục vượt lập 
khu ruộng gần nhà 
để làm vườn và đào 
ao nuôi cá. Trên vườn chị trồng lạc xuân, 
vừng hè thu và rau củ cải đông; dưới ao 
chị nuôi các loại cá truyền thống. Chăm 
chỉ làm ăn, tập trung phát triển kinh tế 
gia đình theo mô hình VAC, đến nay gia 
đình chị Cúc đã có thu nhập ổn định 
hàng tháng và từng bước vươn lên thoát 
nghèo bền vững ngay trên chính mảnh 
đất quê hương. Với nguồn thu nhập ổn 
định, chị có điều kiện cho các con ăn 
học và thực hiện trả lãi ngân hàng đầy 
đủ, đúng thời gian quy định. Cô con gái 
đầu của chị Trần Thị Lệ hiện đang là sinh 
viên năm thứ 2, khoa Sư phạm mầm 
non, Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu 
giáo TW; cậu con trai Trần Đình Chiểu là 
học sinh chăm ngoan, học giỏi. Chị Cúc 
tâm sự: Nguồn vốn vay ưu đãi thực sự 
đã làm thay đổi cuộc sống gia đình chị, 
giúp những người nghèo như chị từng 

bước vươn lên làm giàu cho bản thân và 
xã hội... Năm nay, tết thật sự đến sớm với 
gia đình chị Cúc.
 Có thể nói, chính sách cho vay ưu 
đãi của Chính phủ đã góp phần quan 
trọng trong công tác phát triển kinh tế, 
giảm nghèo ở các địa phương trên địa 
bàn tỉnh Nam Định. Hầu hết các hộ sau 
khi được vay vốn đã tập trung đầu tư 
vào sản xuất, có thêm nguồn thu nhập, 
góp phần cải thiện đời sống và có điều 
kiện cho các con ăn học, tiếp tục giấc mơ 
đèn sách. Gia đình ông Hoàng Văn Lịch 
ở xóm Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải 
Hậu thuộc diện hộ khó khăn của xã. Từ 
trước đến nay hai vợ chồng chỉ trông vào 

mấy sào ruộng và đi làm thuê, công việc 
nay có, mai không nên thu nhập cũng 
“lúc nắng, lúc mưa”. Nhưng dù khó khăn 
đến đâu hai vợ chồng ông cũng quyết 
tâm phải cố gắng nuôi các con ăn học 
để trưởng thành, hy vọng sau này các 
con sẽ có việc làm để thoát khỏi cảnh 
đói nghèo như bố mẹ. Không phụ 
công bố mẹ, bốn con của gia đình ông 
bà luôn học tập rất chăm chỉ và ngoan 
ngoãn. Năm 2006 gia đình ông nhận 
giấy báo nhập học của cháu đầu thi đỗ 
vào trường Đại học Tài chính; đến năm 
2008, cháu thứ hai thi đỗ vào trường 
Đại học Hàng Hải; rồi năm 2011, cháu 
thứ ba thi đỗ vào trường Đại học Tài 
Chính. Trong câu chuyện với chúng tôi, 
ông Lịch nhớ lại: Ngày ấy, khi liên tiếp 
nhận được giấy báo trúng tuyển vào 
trường đại học của các con, vợ chồng 

tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì các con 
đã không phụ lòng mong mỏi của bố 
mẹ, luôn chăm chỉ, học hành và thi đỗ 
đạt, nhưng lo vì gia đình quá khó khăn 
không biết kiếm đâu ra tiền để cho các 
cháu nộp học phí, thuê nhà và trang 
trải sinh hoạt hàng tháng. Với gia đình 
tôi đó thực sự không phải là một số 
tiền nhỏ có thể dễ dàng xoay xở, nhiều 
đêm hai vợ chồng thao thức không 
ngủ được vì phải suy nghĩ kiếm tiền 
để chu cấp cho các con ăn học... Đang 
lúc gia đình lo lắng, không biết làm 
thế nào để có tiền cho con ăn học thì 
thông qua các phương tiện thông tin 
đại chúng, ông được biết Chính phủ có 

chương trình cho 
vay HSSV. Ngay 
sau đó, ông được 
sự hỗ trợ, hướng 
dẫn cách làm 
thủ tục vay vốn 
của cán bộ Tổ 
tiết kiệm và vay 
vốn xóm Tây Cát 
và NHCSXH giúp 
đỡ, ông đã nhanh 
chóng hoàn thiện 
hồ sơ vay vốn 
được giải ngân 
cho vay kịp thời. 
Nhờ đó, các con 
của ông đã có thể 
yên tâm học hành 
thành đạt. Hiện 
nay, các con của 
ông đã học xong, 
đi làm và đang 

trả nợ ngân hàng theo đúng quy 
định. Ông Lịch chia sẻ: Từ trong sâu 
thẳm đáy lòng mình, ông và gia đình 
luôn biết ơn Đảng, Nhà nước đã có 
chính sách tín dụng HSSV. NHCSXH 
thực sự là điểm tựa vững chắc về tài 
chính đối với những HSSV có hoàn 
cảnh khó khăn như gia đình ông. Có 
lẽ chưa tết nào, vợ chồng ông Lịch 
vui như tết này.
 Tạm biệt các gia đình mà trong tôi 
vẫn thầm khâm phục sự nỗ lực vươn 
lên mạnh mẽ trong cuộc sống hôm nay 
của những hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối 
tượng chính sách với sự hỗ trợ tích cực 
từ nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước. 
Dường như tết đến sớm với những hộ 
nghèo, gia đình khó khăn trên khắp mọi 
miền quê Nam Định.

Được vay vốn ưu đãi, anh Nguyễn Văn Kham đã phát triển nghề cơ khí, giúp gia đình 
thoát nghèo bền vững và giải quyết được việc làm cho nhiều lao động ở địa phương

Bài và ảnh KHÔI NGUYÊN
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Trong những năm qua, các huyện 
trong tỉnh đã nỗ lực đẩy nhanh 
phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 
nhiên, do xuất phát điểm thấp, 

cùng khó khăn đặc thù của vùng đồng 
bằng đất chật, người đông, vốn đầu tư 
thiếu nên kết quả thu được chưa cao, 
vẫn thuộc mức trung bình trong khu 
vực. Để thúc đẩy kinh tế phát triển, các 
huyện nơi đây đã tập trung phát huy 
mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi theo hướng tích cực. 
Đồng thời khai thác các chương trình, 
dự án đầu tư hỗ trợ từ bên ngoài, trong 
đó chú trọng đến việc vay vốn, sử dụng 
nguồn vốn chính sách của Nhà nước 

vào mục đích giảm nghèo bền vững, 
xây dựng nông thôn mới.
 Người dân các huyện: Văn Lâm, Văn 
Giang, Khoái Châu, Kim Động và Tiên 
Lữ... đã vay vốn chính sách, làm kinh tế, 
xây dựng các mô hình sản xuất giá trị, 
thực hiện trả nợ, nộp lãi đầy đủ, đúng 
hạn. Đồng hành cùng quá trình đó, 
NHCSXH đã thường xuyên phối hợp 
chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, hội, 
đoàn thể các cấp tập trung huy động 
nguồn vốn, củng cố kiện toàn chất 
lượng hoạt động của mạng lưới Tổ tiết 
kiệm và vay vốn để chuyển tải nhanh 
chóng nguồn vốn chính sách đến đúng 
đối tượng. Đặc biệt, trong năm 2015, các 

 Được xem là một trong những nơi gặp “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” nhất vùng Bắc Bộ, các 
huyện dọc triền đê sông Hồng của tỉnh Hưng Yên có khí hậu mát mẻ, nguồn đất phù sa màu mỡ 
phù hợp với các loại cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao như chuối, nhãn, táo, bưởi, cam, 
quất và những đàn ong mật, gà Đông Tảo nổi tiếng.

Tươi xanh các làng quê
triền đê sông Hồng
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địa phương và NHCSXH dọc triền đê 
sông Hồng đã kề vai sát cánh thực 
hiện hiệu quả 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, tranh thủ nguồn vốn 
ngân sách địa phương và các tổ chức, 
doanh nghiệp để bổ sung nguồn vốn 
cho vay... Nhờ vậy, đã góp phần tạo 
ra sự tăng trưởng nguồn vốn chính 
sách, bình quân mỗi huyện tăng 15 
tỷ đồng so với năm 2014, đạt mức dư 
nợ bình quân là 200 tỷ đồng/huyện; 
trong đó huyện Khoái Châu đạt dư 
nợ cao nhất trong toàn tỉnh, xấp xỉ 
300 tỷ đồng. Nguồn vốn chính sách 
đã cơ bản giải quyết những khó khăn 
về vốn đầu tư cho kinh tế vườn và 
phát triển các loại hình kinh tế mới. 

Tình trạng nông dân vùng đất bãi 
sông Hồng phải đi vay “nóng” ở bên 
ngoài chịu lãi suất cao đã chấm dứt.
 Từ nguồn vốn vay, rất nhiều hộ 
gia đình nơi đây thoát hẳn nghèo khó, 
có được cơ ngơi khá giả, bề thế. Điển 
hình là nhà anh Trịnh Văn Quỳnh, với 
20 triệu đồng vốn vay chương trình tín 
dụng GQVL đã mở trang trại 4000m2 
đất trồng nhãn lồng Hưng Yên và nuôi 
300 thùng ong lấy mật, hàng năm thu 
nhập hàng trăm triệu đồng. Hay nhà 
chị Lý Thị Huyền, anh Nguyễn Văn 
Thiện cùng ở xã Liên Nghĩa, huyện 
Văn Giang, vừa được vay 50 triệu đồng 
của chương tình tín dụng cho hộ mới 
thoát nghèo để thực hiện kế hoạch mở 
rộng vườn cây ăn quả. Còn chị Vũ Lan 
Hương, Trần Văn Hoằng, Nguyễn Văn 

Hợi, Lưu Thị Hiện ở huyện Khoái Châu, 
nhờ vốn chính sách mà thâm canh 
chuối tiêu hồng xuất khẩu, nuôi thêm 
đàn lợn nái, lợn thịt theo phương pháp 
bán công nghiệp...
 Tiềm năng lợi thế của vùng đất 
dọc triền đê sông Hồng - Hưng Yên 
đã và đang được khai thác, đổi thay 
không ngừng. Kết quả đáng mừng đó 
có phần chung tay góp sức của cán 
bộ, viên chức NHCSXH tỉnh Hưng Yên 
đã liên tục bám sát đồng ruộng, làng 
quê, chuyển tải kịp thời đồng vốn 
ưu đãi của Nhà nước, giúp nông dân 
thoát nghèo nhanh, xây dựng cuộc 
sống no ấm, đẹp giàu. Phóng sự ảnh 
của HÀ NGỌC DƯ sẽ phản ánh thực 
tế đồng vốn tín dụng chính sách tại 
Hưng Yên thời gian qua.

Bà con nhân dân xã Lạc Đạo, huyện 
Văn Lâm đến Điểm giao dịch NHCSXH 
làm các thủ tục, nhận vốn vay để SXKD

Ngay tại Điểm giao dịch xã, cán 
bộ NHCSXH huyện Văn Giang tận 
tình hướng dẫn các khách hàng 
làm thủ tục cần thiết khi vay vốn; 
đồng thời tuyên truyền cách sử 
dụng vốn vay đảm bảo hiệu quả

41



Cán bộ ngân hàng giải 
thích cặn kẽ những thắc 
mắc của người dân

“Tết năm nay, gia đình tôi chắc chắn sẽ 
thu được lợi nhuận cao nhờ vào vườn bưởi 
chính sách. Hy vọng cuộc sống sẽ khác 
trước”, anh Nguyễn Văn Thiện (thứ ba 
từ phải qua) ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn 
Giang cho hay
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Gia đình anh Trịnh Văn Quỳnh ở thôn Lễ 
Châu, xã Hồng Nam, TP. Hưng Yên với 20 
triệu đồng vay chương trình GQVL đã mở 
rộng trang trại ra tới 4.000m2 đất trồng 
nhãn lồng và 300 thùng ong lấy mật, 
hàng năm cho thu nhập khá cao

Vốn ưu đãi đã kịp thời về với bà con nông 
dân khắp làng quê Hưng Yên (Trong ảnh: 
Bà Lý Thị Huyền ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn 
Giang phấn khởi nhận 50 triệu đồng từ 
chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo)
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Vườn quất và chuối tiêu hồng của gia đình 
chị Vũ Lan Hương ở xã Kim Ngưu, huyện 
Khoái Châu có được như hôm nay là nhờ 
25 triệu đồng vốn ưu đãi. Dự tính tết này 
gia đình thu từ vườn chuối và quất cảnh 
cũng kha khá

Anh Trần Văn Hoằng ở thôn Phố Phủ, xã 
Kim Ngưu, huyện Khoái Châu vay vốn 
chương trình GQVL để chăn nuôi lợn, 
gà, cá, nay đã thoát nghèo

Bính Thân - 201644



	  

Mô hình chăn nuôi lợn của anh Nguyễn Văn 
Chính ở thôn Hoằng, xã Lạc Đạo, huyện Văn 
Lâm mang lại cho anh cơ hội thoát nghèo, 
vươn lên làm giàu. Tất cả được bắt đầu từ 20 
triệu đồng vốn chính sách

Gia đình ông Lê Đình Hùng và bà Cao Thị 
The ở xã Kim Ngưu, huyện Khoái Châu vay 
30 triệu đồng về cải tạo đất vườn, mua thêm 
giống mới chăm sóc vườn nhãn

Gia đình bà Lưu Thị Hiện ở xã Kim Ngưu, huyện Khoái 
Châu vay 30 triệu đồng chương trình tín dụng hộ cận 
nghèo để nuôi gà Đông Tảo. Bà Hiện cho biết: “Ngày 
xưa, gà Đông Tảo là 1 trong 5 giống gà đặc sản dùng 
để tiến vua, với thịt chắc, giòn và thơm được mọi 
người ưa chuộng. Vì vậy nguyện vọng của gia đình 
cũng như bà con trong vùng muốn được vay vốn 
ưu đãi nhiều hơn nữa để phát triển nghề chăn nuôi 
truyền thống”
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Từ 30 triệu đồng vốn chính sách, gia 
đình ông Nguyễn Văn Hợi ở thôn Phố 
Phủ, xã Kim Ngưu, huyện Khoái Châu 
quyết định đầu tư nuôi vịt

Niềm vui có nguồn nước sạch để dùng 
đã đến với người dân tại các làng quê 
triền đê sông Hồng - Hưng Yên, góp 
phần nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho bà con nơi đây

Làm ăn có lãi, cuộc sống khá giả, bà con luôn 
có ý thức trả tiền vay và lãi đúng hạn cho ngân 
hàng. Chất lượng tín dụng chính sách tại 
Hưng Yên ngày càng được nâng cao
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HIỆU QUẢ TỪ NGUỒN VỐN ƯU ĐÃI 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 Nậm Cang bây giờ đã trở thành một 
xã tiêu biểu của huyện Sa Pa cũng như 
tỉnh Lào Cai trong phong trào xây dựng 
nông thôn mới. Danh hiệu xã Anh hùng 
trong thời kỳ đổi mới càng minh chứng 
sự phát triển kinh tế theo hướng bền 
vững của xã. Nghèo đói đã lùi xa khi toàn 
xã có 294 hộ, 1.575 khẩu chỉ còn 15 hộ 
nghèo và 4 hộ cận nghèo tính đến đầu 
năm 2015. Con số này sẽ tiếp tục giảm 
khi những nương thảo quả đang cho vụ 
mùa bội thu cùng dòng vốn vốn tín dụng 
chính sách đang hiện hữu trong đời sống 
người dân từ cho vay giảm nghèo, sản 
xuất đến cho vay NS&VSMTNT...
 Mới chỉ qua 10 cái tết đây thôi, cái 
nghèo, cái khó còn bủa vây người dân 
xã thuộc vùng núi khó khăn với địa hình 
núi cao, độ dốc lớn. Tổng diện tích xã 
tới 7.196ha nhưng diện tích đất nông 
nghiệp chỉ vỏn vẹn 255ha, công cuộc 
giảm nghèo thời đó rất khó khăn khi 
chỉ trông cậy vào cây lúa. Thế nên, khi 
cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân 
thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát 
triển rừng, duy trì độ che phủ đạt 69% 
trở lên và trồng thảo quả dưới tán rừng, 
NHCSXH huyện Sa Pa đã nhanh chóng, 
tích cực vận động bà con vay vốn mở 
rộng diện tích trồng thảo quả. Cùng với 
diện tích thảo quả ngày một mở rộng, tỷ 
lệ đói nghèo đã giảm từ 17,74% vào năm 
2011 xuống 7,74% vào năm 2013 khi 
xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới. Dòng chảy vốn tiếp sức của 
NHCSXH không vì thế mà chậm lại, thậm 
chí còn chảy mạnh hơn tiếp thêm những 

động lực cho các hộ dân của xã hướng tới 
phát triển kinh tế bền vững. Dư nợ cho 
vay hiện nay đạt trên 5,2 tỷ đồng, chủ yếu 
là các chương trình cho vay hộ nghèo, 
hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn, 
NS&VSMTNT, HSSV... Để rồi hôm nay khi 
nhìn lại, toàn xã đã có 670ha thảo quả 
trong đó có 560ha, sản lượng hàng năm 
đạt từ 110 - 140 tấn, giúp đời sống đồng 
bào đã được nâng cao rõ rệt. Thu nhập 
bình quân đầu người hàng năm 19,6 
triệu đồng/hộ/năm. Nhiều người đã trở 
thành những triệu phú như ông Tẩn Trần 
Quyên tại thôn Nậm Cang 1. Chắt chiu 30 
triệu đồng vay NHCSXH mở nương thảo 
quả, phát triển kinh tế gia đình, đến nay 
mỗi năm bình quân gia đình ông thu 
nhập khoảng 200 triệu đồng. Tài sản của 
gia đình với 2ha nương thảo quả, có ô tô, 
xe máy, và 2 máy xúc không chỉ là niềm 
mơ ước của những người dân vùng cao 
mà ngay cả những nơi điều kiện địa kinh 
tế thuận lợi. Hay như ông Tẩn Sành Quẩy 
tại thôn Nậm Cang 1 cũng từ món vay 
khởi nghiệp 30 triệu đồng của NHCSXH, 
đến nay gia đình có mức thu nhập bình 
quân trong năm là 300 triệu đồng, tài 
sản của gia đình gồm có 3ha nương thảo 
quả, đàn trâu bò đến 12 con.
 Đó chỉ là một trong hàng nghìn 
những điển hình làng xã về hiệu quả 
dòng vốn ưu đãi được NHCSXH thực 
hiện trong Chương trình mục tiêu Quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2010 - 2020.
TRIỂN KHAI “CHUNG SỨC XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI” TẠI NHCSXH
 Nhận thức chương trình “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới” là 

nhiệm vụ chính trị và có ý nghĩa nhân văn 
sâu sắc, ngay sau chủ trương thực hiện 
Chương trình MTQG về xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, phong 
trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới”, đặc biệt là Kế hoạch 
hành động của ngành Ngân hàng thực 
hiện phong trào thi đua “Cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới”, NHCSXH 
đã phát động phong trào thi đua đến 
toàn thể cán bộ, viên chức về thi đua 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
lập nhiều thành tích trong phong trào 
“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 
mới” gắn với phong trào học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 Mục tiêu hỗ trợ các địa phương xây 
dựng nông thôn mới đã được NHCSXH 
quán triệt tới từng đơn vị trong toàn hệ 
thống trên cơ sở bám sát mục tiêu, định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội, lồng 
ghép với việc tổ chức triển khai chính 
sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn và các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trước 
mắt, tập trung nguồn vốn cho các xã 
điểm của tỉnh, huyện nhằm hoàn thành 
đúng kế hoạch do Ban Chỉ đạo nông 
thôn mới của tỉnh đã đề ra. Bên cạnh 
đó NHCSXH cũng đã chỉ đạo các đơn vị 
tích cực tham gia một số giải pháp trong 
những nội dung xây dựng nông thôn 
mới, đặc biệt là nội dung “Giảm nghèo và 
an sinh xã hội” nhằm tạo được cơ sở cho 
việc triển khai chương trình trong từng 
giai đoạn, từng vùng, từng địa bàn. Các 
chi nhánh NHCSXH đã bám sát kế hoạch 
xây dựng nông thôn mới của tỉnh và 19 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tham 
mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH ưu 

KIẾN TẠO
SỨC BỀN
CHO NÔNG THÔN MỚI
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tiên phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng 
cho các xã điểm của tỉnh, của huyện 
đang thực hiện xây dựng nông thôn mới. 
Phong trào thi đua “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” ngấm vào máu 
thịt, trở thành ý thức, động lực phấn đấu 
trong mỗi cán bộ, viên chức và người lao 
động trong toàn hệ thống NHCSXH. Để 
rồi từng cán bộ NHCSXH có thêm ý chí, 
nghị lực bám sát cơ sở đặc biệt là những 
vùng khó khăn, chuyển tải vốn kịp thời 
góp phần vào việc xây dựng nông thôn 
mới. Qua đó, giúp các hộ gia đình thuộc 
đối tượng thụ hưởng các chương trình 
tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 của 
Chính phủ được vay vốn để đầu tư phát 
triển SXKD dịch vụ, theo mục tiêu của 
từng chương trình tín dụng, tạo thu 
nhập giúp các hộ gia đình ổn định và cải 
thiện cuộc sống, tăng tích luỹ, bảo đảm 
an sinh xã hội.
 Không chỉ thực hiện tốt chương 
trình chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà 
nước, đảm bảo 100% vốn tín dụng chính 
sách đến được với người nghèo và các 
đối tượng chính sách trên khắp cả nước, 
NHCSXH đã tích cực phối hợp với các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp, phối hợp 
giữa hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư, thú y... tạo điều kiện cho hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách được 
hướng dẫn, học hỏi về cách đầu tư vốn 
vay, phương thức chăn nuôi, trồng trọt 
có hiệu quả, từng bước cải thiện đời sống 
và nâng cao dân trí.
VƯƠN ĐẾN NHỮNG MỤC TIÊU XA HƠN
 Kết quả là vốn tín dụng ưu đãi được 
Chính phủ giao cho NHCSXH phục vụ 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo và các đối tượng chính sách đã 
mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần 
đáng kể vào việc xây dựng nông thôn 
mới tại các xã điểm, huyện điểm nói 
riêng và Chương trình MTQG về xây 
dựng nông thôn mới trên toàn quốc nói 
chung, được cấp ủy, chính quyền các địa 
phương và nhân dân ghi nhận, đánh 
giá cao. Nguồn vốn tín dụng chính sách 
được giải ngân đến hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và các đối tượng chính sách trên 
khắp cả nước, vốn tín dụng chính sách 
đã tập trung đầu tư cho nông nghiệp, 
nông thôn và nông dân; đặc biệt đã chú 
trọng đầu tư cho các xã đã, đang thực 
hiện xây dựng mô hình nông thôn mới. 
 Đến hết năm 2015, tổng dư nợ của 
NHCSXH đạt 142.528 tỷ đồng với 6,9 
triệu hộ đang vay vốn. Vốn vay ưu đãi đã 

góp phần thực hiện các tiêu chí về xây 
dựng nông thôn mới. Nhờ có nguồn vốn 
vay các hộ gia đình đã đầu tư vào phát 
triển SXKD tăng thêm thu nhập cải thiện 
đời sống góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 
qua các năm (năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo 

là 11,76%, năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo là 
9,6%, năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo là 7,8%, 
đến năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo còn 5,97%).
 Những nỗ lực triển khai chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới của NHCSXH không chỉ trên 
phương diện đầu tư gián tiếp mà còn 
cả trực tiếp về vốn, vật chất, KHKT (cho, 
tặng) đối với các địa phương xây dựng 
nông thôn mới bằng những tình cảm 
chân tình của những người lao động 
NHCSXH như hỗ trợ cơ sở vật chất cho 
xã điểm xây dựng nông thôn mới (xã 
Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa), hỗ trợ các địa phương gây dựng 
cơ sở vật chất, đảm bảo đời sống người 
dân, tạo nền tảng bước vào kế hoạch 
xây dựng nông thôn mới trong hiện tại 
và tương lai.
 Tấm Huân chương Lao động hạng 
Nhất mà NHNN vừa nhận về thành tích 
đóng góp cho phong trào “Xây dựng nông 
thôn mới” trong Đại hội Thi đua yêu nước 
toàn quốc vừa qua là thành quả nỗ lực 
chung của toàn ngành Ngân hàng trong 
đó có NHCSXH. Những nỗ lực ấy đã góp 
phần tạo nên kỳ tích chung của cả nước 
trong chương trình xây dựng nông thôn 
mới. Tính đến nay cả nước có 1.121 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới (đạt 13,5%), bình 
quân mỗi xã đạt 11,56 tiêu chí (tăng 6,7 
tiêu chí so với năm 2011). Đến nay, phong 

trào đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm 
vụ trong giai đoạn 1, đang tập trung triển 
khai giai đoạn 2 và nhân rộng các mô hình, 
cách làm sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu đến 
năm 2020 có trên 50% số xã trong cả nước 
đạt chuẩn nông thôn mới. 

 

Trên con đường chung tay xây dựng 
nông thôn mới cùng cả nước, hơn lúc 
nào hết NHCSXH nhận thấy sự cần thiết 
phải đặt ra những mục tiêu và kỳ vọng 
cao hơn trong hoạt động của ngân hàng, 
không chỉ là hỗ trợ các địa phương đạt 
được 19 tiêu chí nông thôn mới, mà quan 
trọng hơn là tạo những động lực phát 
triển kinh tế bền vững cho nông thôn 
mỗi ngày thêm mới, giảm dần khoảng 
cách phát triển giữa miền xuôi, miền 
ngược, thắp lên no ấm vững bền trong 
mỗi ngôi nhà nhỏ dù là đồng bằng hay 
đảo xa, núi sâu.
 Và, để tăng lực cho NHCSXH trên 
con đường tạo điều kiện tốt hơn cho 
các đơn vị xây dựng nông thôn mới, 
NHCSXH mong muốn được Chính phủ 
xem xét cân đối bổ sung nguồn vốn 
ổn định lâu dài, phù hợp với Chiến lược 
phát triển NHCSXH đến năm 2020. Đồng 
thời, để thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 
22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với tín dụng chính sách xã hội, đề nghị 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành 
phố xem xét hàng năm ưu tiên, dành 
một phần nguồn vốn từ ngân sách cấp 
tỉnh, cấp huyện để bổ sung nguồn vốn 
cho NHCSXH cho vay hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách tại địa bàn.

Bài và ảnh NGỌC VIỆT

Gia đình anh Phàn Dào Phẩu, dân tộc Dao vay vốn ưu đãi, 
nay trở thành hộ làm kinh tế giỏi của xã Nậm Cang
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Vốn chính sách góp phần tích cực 
xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên

 Phú Yên là một tỉnh thuần 
nông với hơn 80% dân số sống ở 
nông thôn và trên 70% lao động 
hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Thực hiện Chương trình 
MTQG về xây dựng nông thôn mới, 
5 năm qua (2010 - 2015), đã huy 
động trên 22.486 tỷ đồng để đầu tư 
cho vùng nông thôn, trong đó vốn 
tín dụng cho vay để phát triển sản 
xuất khoảng 13.400 tỷ đồng. Trong 
số này có phần đóng góp đáng kể 
của nguồn vốn chính sách của 
Chính phủ được NHCSXH tỉnh Phú 
Yên triển khai thực hiện. Cán bộ NHCSXH huyện Tây Hòa (Phú Yên)

hướng dẫn tận tình bà con làm thủ tục vay vốn

Bà con xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa có thế mạnh 
về trồng hoa, cây cảnh. Những ngày này, nhờ 
nguồn vốn Chương trình GQVL, nhiều người 
dân nơi đây có điều kiện đầu tư trồng hoa cúc 
bán trong những ngày Tết Nguyên đán

Đến nay, tổng dư nợ của 
NHCSXH tỉnh Phú Yên đạt 
trên 1.986 tỷ đồng, phân bổ 
ở các chương trình cho vay 

hộ cận nghèo trên 547 tỷ đồng, HSSV 
447 tỷ đồng, hộ nghèo 324 tỷ đồng, 
NS&VSMTNT 272 tỷ đồng, hộ gia đình 
SXKD tại vùng khó khăn 252 tỷ đồng, 
cho vay GQVL 72 tỷ đồng... Từ đầu 

năm 2015 đến nay, vốn chính sách đã 
giúp hơn 29 nghìn lượt hộ nghèo, cận 
nghèo và các đối tượng chính sách vay 
vốn SXKD, giải quyết việc làm cho hàng 
nghìn lao động nông thôn, xây dựng 
được 15.200 công trình nước sạch và 
vệ sinh, hơn 250 hộ nghèo được vay 
vốn xây nhà phòng tránh bão, lụt, gần 
4 nghìn hộ sống ở vùng khó khăn có 

điều kiện SXKD... nhờ đó góp phần 
giúp địa phương hoàn thành các tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 
Phú Yên đã có 11 xã được công nhận 
xã nông thôn mới gồm: Bình Kiến (TP. 
Tuy Hòa); Hòa Tân Đông, Hòa Thành 
(huyện Đông Hòa); Hòa Trị, Hòa Quang 
Nam, Hòa An (huyện Phú Hòa); Hòa 
Tân Tây, Hòa Phong, Hòa Bình 1 (huyện 
Tây Hòa); Sơn Giang, Đức Bình Tây 
(huyện Sông Hinh). Đến năm 2020, 
Phú Yên phấn đấu có 60% số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới; có khoảng 3 
huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn 
nông thôn mới; 19 xã đạt từ 15 đến 18 
tiêu chí và không còn xã đạt dưới 5 tiêu 
chí về nông thôn mới. Để hoàn thành 
mục tiêu này, không thể không nhờ 
vào nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH.
 Phóng sự ảnh của LÊ HẢO được 
thực hiện tại Phú Yên sẽ phản ánh 
phần nào người dân sử dụng hiệu 
quả đồng vốn vay.
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Cũng nhờ nguồn vốn GQVL, bà con ở xã Bình Ngọc 
đã đầu tư trồng rau màu, góp phần hình thành 
vùng chuyên canh rau lớn nhất tỉnh Phú Yên

Gia đình ông Lê Thuận ở xã Hòa Tân Đông vay 12 
triệu đồng chương trình NS&VSMTNT để sửa lại nhà 
vệ sinh và bể chứa nước sạch (Trong ảnh: Vợ ông 
Thuận vui mừng khi được sử dụng nước sạch tại 
nhà, không vất vả phải đi gánh nước ở xa như trước)

Gia đình ông Trần Công Tiến ở khu phố 5, thị trấn 
Hòa Vinh, huyện Đông Hòa vay 20 triệu đồng vốn 
GQVL, cộng với vốn tự có để làm trại phơi gốm và 
xây lò nung. Hiện cơ sở làm gốm của gia đình ông 
giải quyết cho 10 lao động có mức lương khoán sản 
phẩm khoảng 100 nghìn đồng/người/ngày

Ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa có gia đình ông Võ 
Hữu Khơi là một trong những hộ đầu tiên được vay 
vốn từ chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo. 
Với số vốn vay 50 triệu đồng, gia đình ông đã mua 
ngay 2 con bò về nuôi. Được biết trước đây, cũng 
nhờ nguồn vốn vay hộ nghèo mà gia đình ông Khơi 
có điều kiện làm ăn, vươn lên thoát nghèo

Bính Thân - 201650



Ngoài nuôi bò, gia đình ông Khơi 
còn nuôi gà để tăng thu nhập

Gia đình ông Trương Văn Dũng ở thôn An Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An có đến 25 năm làm nghề đan thúng chai. Năm 2014, 
được vay 20 triệu đồng vốn GQVL để mua tre và thuê nhân công đan mê làm thúng, cho thu nhập ổn định

Gia đình bà Nguyễn Thị Quế ở xã An Định, 
huyện Tuy An vay vốn xây chòi tránh lũ. 
“Thay vì nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa lũ về, 
nay nhờ xây nhà vững chắc, gia đình tôi có 
thể yên tâm an cư lạc nghiệp”, bà Quế tâm sự
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Ông Nguyễn Lạc ở thôn An Thổ, xã 
An Dân, huyện Tuy An là một trong 
số hơn 250 hộ dân trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên được vay vốn làm nhà phòng 
tránh bão, lũ

Từ 20 triệu đồng vốn vay chương trình 
hộ nghèo, chị Nguyễn Thị Lệ Thanh ở 
thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3, 
huyện Đồng Xuân đầu tư vào nuôi bò

Ở các vùng nông thôn tỉnh Phú Yên, 
nguồn thu chủ yếu của người dân là 
từ trồng trọt, chăn nuôi. Trong đó, việc 
nuôi bò đem lại thu nhập đáng kể nên 
hầu hết các hộ vay vốn chính sách đều 
sử dụng vào mục đích này (Trong ảnh: 
Bò lai của gia đình ông Trần Văn Bình ở 
thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, huyện Tây 
Hòa, được ông chăm sóc rất cẩn thận. 
Ngoài cám tổng hợp, rơm khô, ông còn 
thường xuyên cắt cỏ, rau muống cho 
bò ăn để bổ sung thức ăn xanh)
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Hầu hết bà con nông dân nghèo ở Phú Yên luôn có ý 
thức trả tiền vay và lãi đúng hạn

Vay vốn chính sách để SXKD, cải thiện đời sống, nhiều 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ở 
các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên có điều 
kiện đóng góp kinh phí, công sức, cùng chính quyền địa 
phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
(Trong ảnh: Người dân thôn Phú Liên, xã An Phú, TP. Tuy 
Hòa làm đường bê tông nông thôn)
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TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH Ở LONG AN
sau khi có Chỉ thị của Đảng dẫn đường

 Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Long An đã có hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn ưu đãi. Đặc biệt, từ khi có 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, hoạt động tín dụng 
chính sách trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngay sau khi Ban Bí thư TW 
Đảng ban hành Chỉ thị 40, 
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 
Long An đã chỉ đạo các 

cấp uỷ, chính quyền, ban ngành liên 
quan tổ chức quán triệt và đưa Chỉ 
thị vào cuộc sống, NHCSXH tỉnh đã 
khẩn trương xây dựng kế hoạch tập 
trung huy động mọi nguồn lực tài 
chính để tăng trưởng tín dụng và 
chuyển tải nhanh chóng nguồn vốn 
ưu đãi đến với người nghèo và các 
đối tượng chính sách.
 Thông qua những việc làm cụ 
thể như thông tin tuyên truyền rộng 
rãi, niêm yết công khai Chỉ thị 40 và 
các văn bản của cấp uỷ, chính quyền 
các cấp về tín dụng chính sách xã hội 
tại các Điểm giao dịch xã, phường, 
thị trấn, củng cố kiện toàn chất 
lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm 
và vay vốn; đồng thời vừa tiến hành 
họp giao ban tại Điểm giao dịch với 
sự có mặt của đại diện cấp uỷ, chính 
quyền, hội, đoàn thể cơ sở...
 Đến mùa xuân này, tổng nguồn 
vốn của chi nhánh đạt 2.358 tỷ 
đồng, tăng 211 tỷ đồng (tăng 
9,8%) so với đầu năm. Trong đó, 
nguồn vốn TW phân bổ về là 2.249 
tỷ đồng, chiếm 95,4%, tăng 191 tỷ 
đồng (tăng 9,3%) so với đầu năm 
2015. Nguồn vốn địa phương là 108 
tỷ đồng, chiếm 4,6%, tăng gần 20 tỷ 
đồng so với đầu năm 2015.
 Trong năm 2015, NHCSXH tỉnh 
Long An đã nhận ủy thác các nguồn 
vốn tại địa phương gần 20 tỷ đồng, 
trong đó ngân sách tỉnh chuyển 

sang 5 tỷ đồng, ngân sách huyện 
chuyển sang 900 triệu đồng còn lại 
là nhận ủy thác từ các Sở, ngành để 
thực hiện cho vay đối với các đối 
tượng chính sách xã hội trên địa bàn.
 Giám đốc NHCSXH tỉnh Long 
An, Nguyễn Trọng Điệp cho rằng, 
hoạt động tín dụng chính sách xã 
hội trong thời gian qua đã giúp 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 
đối tượng chính sách ổn định việc 
làm, từng bước tăng thu nhập và 
vươn lên thoát nghèo bền vững. 
Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay còn 
hạn chế chưa đáp ứng hết nhu 
cầu vay vốn của hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách trên địa bàn. 
Ngoài nguồn vốn TW phân bổ, nhu 
cầu vay vốn thuộc các chương trình, 
đối tượng phải sử dụng bằng nguồn 
vốn địa phương trên địa bàn tỉnh là 
rất lớn (khoảng 250 tỷ đồng).
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long 
An, Trần Thị Nhanh cho rằng, nguồn 
vốn tín dụng từ NHCSXH giúp nhiều 
HSSV có chi phí để trang trải việc 
học tập, không phải bỏ học; nhiều 
hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách, hộ dân ở vùng nông thôn 
được vay vốn SXKD, tạo việc làm 
cải thiện thu nhập vươn lên thoát 
nghèo, nâng cao mức sống; hỗ trợ 

Vốn vay ưu đãi đã đến với người nghèo ở  các xã tại tỉnh Long An
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các gia đình xây dựng công trình 
NS&VSMTNT, góp phần cải thiện 
và nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho người dân, giảm tình trạng ô 
nhiễm môi trường... Bên cạnh đó, 
nguồn vốn tín dụng chính sách do 
NHCSXH thực hiện đã tham gia thiết 
thực, hiệu quả vào các chương trình 
mục tiêu của tỉnh, góp phần ổn định 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội và bảo đảm an sinh xã hội tại 
địa phương. Trong những năm tiếp 
theo, tỉnh Long An sẽ căn cứ vào tình 
hình thực tế, khả năng cân đối ngân 
sách để có sự điều chuyển vốn ngân 
sách địa phương phù hợp cho vay. 
Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả Chỉ 
thị 40, nâng cao chất lượng tín dụng 

chính sách trong thời gian tới, UBND 
tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị có 
liên quan quan tâm, tiếp tục tạo điều 
kiện cho hoạt động NHCSXH tỉnh.
 Giám đốc Nguyễn Trọng Điệp 
cho biết thêm: Thời gian tới, đơn vị 
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ 
thị 40 trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, phối hợp chặt chẽ với cấp 
uỷ, chính quyền, đoàn thể triển khai 
thường xuyên đến các chi, đảng bộ 
các xã đề ra Nghị quyết chuyên đề về 
tín dụng chính sách, coi công tác chỉ 
đạo tín dụng chính sách là việc làm 
thường xuyên của các cấp, các ngành 
trên địa bàn; đồng thời tập trung tăng 
trưởng dư nợ, tranh thủ nguồn vốn 
từ ngân sách địa phương nhằm bổ 

sung nguồn vốn cho vay, nâng cao 
chất lượng tín dụng và hiệu quả sử 
dụng nguồn vốn chính sách, thường 
xuyên tham mưu UBND tỉnh củng cố, 
kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt 
động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH 
tỉnh và các huyện, thị trực thuộc; tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát và 
chủ động thực hiện tốt việc huy động, 
quản lý, sử dụng vốn; nâng cao hiệu 
quả phương thức uỷ thác qua các tổ 
chức hội, đoàn thể; phát triển các sản 
phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại lợi ích 
cho người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác, góp phần thực hiện 
tốt chương trình giảm nghèo, an sinh 
xã hội tại địa bàn.

Bài và ảnh MINH CHÂU
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Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng 
Nam Nguyễn Quang Dinh, cho 
biết: “Thời gian qua, chi nhánh 
đã tập trung vào những hoạt 

động trọng tâm là tạo điều kiện cho 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới đây là hộ 
mới thoát nghèo và các đối tượng chính 
sách được tiếp cận kịp thời nguồn vốn 
tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Song 
song với việc tranh thủ nguồn vốn từ 
TW chuyển về, NHCSXH tỉnh đã chủ 
động tham mưu, đề xuất cho UBND 
tỉnh chuyển một phần vốn ngân sách 
địa phương sang để bổ sung nguồn vốn 
chính sách cho vay hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách. Năm 2015, 18 huyện, 
thị xã đã dành 11 tỷ đồng để chuyển 
sang NHCSXH cho vay, nâng tổng số tiền 
ngân sách đến nay là hơn 88 tỷ đồng”.
 Cùng với đó, ngân hàng phối hợp 
với các tổ chức hội, đoàn thể, chính 
quyền địa phương tổ chức khảo sát 
kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối 
tượng thụ hưởng, chủ động chuẩn bị 
nguồn vốn giải ngân theo kế hoạch 
được giao. Các tổ chức hội, đoàn thể 
đã chú trọng việc củng cố, kiện toàn 
hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay 
vốn, trong năm đã thực hiện kiện toàn 
100% Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa 
bàn, chất lượng hoạt động của tổ 
được nâng lên, công tác tuyên truyền 
nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ 
vay được quan tâm.
 Đến nay, thông qua 4.108 Tổ tiết 
kiệm và vay vốn trải đều khắp thôn, bản, 
khu dân cư, NHCSXH tỉnh Quảng Nam 
đã thực hiện cho vay trên 3.300 tỷ đồng 
với 15 chương trình tín dụng ưu đãi và 
152 nghìn hộ còn dư nợ. Từ nguồn vốn 
vay, nhiều mô hình kinh tế vườn rừng, 
kinh tế gia trại ở huyện Tiên Phước đã 
phát triển bền vững, đạt thu nhập bình 
quân mức 80 - 100 triệu đồng/năm, 
như dự án vay trồng cao su tiểu điền tại 
huyện Hiệp Đức, trồng cây keo tại Tiên 
Phước, Bắc Trà My, Quế Sơn, chăn nuôi 
tại huyện Duy Xuyên, Điện Bàn.

 Tiêu biểu có dự án trồng keo lá tràm 
của hộ ông Nguyễn Văn Sự, ngụ thôn 5A, 
xã Tiên Cảnh. Gia đình ông Sự đã sử dụng 
số tiền vay từ chương trình tín dụng hộ 
gia đình SXKD tại vùng khó khăn và Dự án 
phát triển ngành lâm nghiệp trồng được 
5ha keo lá tràm trên vùng đất sỏi hoang 
hóa. Nhờ dày công chăm sóc rừng cây 

xanh tốt đã cho gia đình ông Sự khai thác 
gỗ thu nhập gần 400 triệu đồng. Phấn 
đấu trước thành quả lao động, ông hoàn 
trả hết các khoản vay ngân hàng và quyết 
định dùng toàn bộ số tiền lãi có được từ 
nghề rừng để mở rộng diện tích vườn cây 
giống lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản 
xuất của bà con trong làng, ngoài xã.
 Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, 
Phùng Văn Huy cho biết: “Thời gian qua, 
toàn huyện đã tích cực triển khai các nội 
dung Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng 
và Chỉ thị 48 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, 
Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã xây 

dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám 
sát hàng năm, phân công thành viên phụ 
trách địa bàn và tập trung kiểm tra chất 
lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, 
Điểm giao dịch lưu động; chỉ đạo UBND xã 
kịp thời rà soát bổ sung hộ nghèo, hộ cận 
nghèo theo chỉ đạo của Chính phủ; quan 
tâm xử lý triệt để nợ quá hạn”.

 Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh 
giảm đáng kể qua các năm, song đáng 
nói là tỷ lệ nghèo ở 9 huyện miền núi 
của Quảng Nam vẫn còn quá cao so 
với khu vực đồng bằng và toàn tỉnh, 
dự kiến tỷ lệ là 32% vào cuối năm 
2015, đó là chưa kể, còn những hộ 
nghèo vươn lên cận nghèo nhưng do 
ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, 
việc làm không ổn định nên rất dễ rơi 
vào trường hợp tái nghèo. Để công 
tác giảm nghèo ở Quảng Nam thực 
sự bền vững và đồng đều đòi hỏi phải 
tăng cường đầu tư hỗ trợ nhiều hơn 
nữa từ các cấp, các ngành.

Tín dụng chính sách trên vùng đất xứ Quảng
 Việc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho thấy người dân có điều kiện mở rộng sản xuất, tạo việc 
làm và có thu nhập ổn định hơn; đồng thời góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 24,1% năm 2010 xuống 
còn 9% vào cuối năm 2015, bình quân mỗi năm giảm hơn 2,8%.

Bài và ảnh LÊ DIỆU LINH

Từ sự hỗ trợ về vốn của Chính phủ, tỉnh Quảng Nam có điều kiện phát triển mây, tre 
đan xuất khẩu, tạo việc làm cho lao động địa phương
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 SỨC MẠNH TỪ SỰ ĐỒNG THUẬN
 Để thực hiện tốt Chỉ thị này, ngày 
16/4/2015, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã 
ban hành văn bản số 1351-CV/TU, trong 
đó nhấn mạnh tín dụng chính sách xã hội 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
trong chương trình, kế hoạch thường 
xuyên của các cấp ủy Đảng. Chỉ thị đề cập 
việc địa phương ưu tiên nguồn vốn vào 
một đầu mối là NHCSXH, bởi sự “góp sức” 
này không chỉ là trách nhiệm xã hội mà tạo 
được sự đồng thuận trong chỉ đạo từ TW 
đến cơ sở. Theo đó, tháng 5/2015 tỉnh Thừa 
Thiên - Huế đã chuyển 4 tỷ đồng ngân sách 
địa phương qua NHCSXH để cho vay hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách.
 Đây được xem là việc làm thiết thực, 
có ý nghĩa khi đời sống của các đối tượng 
thụ hưởng theo quy định của Chính phủ 
còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi UBND 
tỉnh “đi đầu” trong việc thực hiện Chỉ thị thì 
huyện A Lưới, mặc dù là một huyện nghèo, 
ngân sách còn eo hẹp nhưng cũng dành 
tới 300 triệu đồng chuyển sang NHCSXH 
để bổ sung nguồn vốn cho các hộ dân tại 
xã A Roàng vay để trồng cao su.
 Một nét mới trong công tác chỉ đạo, 
điều hành của Ban đại diện HĐQT NHCSXH 
là Chủ tịch UBND cấp xã được đưa vào Ban 
đại diện cấp huyện nhằm gắn trách nhiệm 
trong việc triển khai các kế hoạch cũng như 
đôn đốc việc cho vay và thu hồi nợ. Công tác 
bố trí nơi làm việc cho cán bộ tín dụng và bà 
con khi đến giao dịch cũng được các cấp ủy 
Đảng quan tâm hơn. Theo ông Trần Minh 
Tâm - Trưởng phòng KHNVTD NHCSXH tỉnh 
Thừa Thiên - Huế: “Trước đây, địa điểm giao 
dịch thường phụ thuộc vào lịch làm việc của 

UBND xã nên bà con đến gặp không ít khó 
khăn, nhưng nay được sự quan tâm của cấp 
ủy, nơi giao dịch được bố trí ở hội trường 
rộng rãi, thuận lợi hơn”.
 Hiện, NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế 
đang thực hiện 13 chương trình tín dụng 
ưu đãi có tổng dư nợ là 1.780 tỷ đồng với 
hơn 98 nghìn hộ còn dư nợ. Trong 6 tháng 
đầu năm 2015 đã cho hơn 25 nghìn lượt 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
vay vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn là 0,25%, giảm 
0,05% so với đầu năm 2015. 
 Có thể nói, sự vào cuộc quyết liệt 
của các cấp ủy, chính quyền địa phương 
tại Thừa Thiên - Huế bước đầu đem lại 
những chuyển biến tích cực cho hoạt 
động tín dụng chính sách. 
 THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU
 Bà Trần Thị Xa ở thôn Cao Đôi, xã 
Lộc Trì, huyện Phú Lộc, một trong những 
hộ vay vốn bộc bạch: “Đồng vốn vay từ 
NHCSXH không những tạo đà cho bà 
con nông dân chúng tôi vượt qua nghèo 
khó mà còn góp phần làm thay đổi cách 
làm lâu nay của bà con. Từ việc thụ động 
trong canh tác ruộng vườn, chăn nuôi 
thì nay chúng tôi đã biết cách lựa chọn 
những mô hình kinh tế phù họp để đầu 
tư đạt hiệu quả hơn”.
 Giám đốc NHCSXH tỉnh Thừa Thiên 
- Huế, Trương Công Lân cho biết, sau khi 
Ban Bí thư TW Đảng có Chỉ thị 40 thì vai trò, 
trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền 
địa phương đối với hoạt động tín dụng 
chính sách trên địa bàn được nâng lên rõ 
rệt. Các cấp hội, đoàn thể đã quan tâm hơn 
đến chất lượng tín dụng ủy thác, đến chất 
lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay 

vốn. Công tác củng cố, kiện toàn Tổ tiết 
kiệm và vay vốn đã được quan tâm và thực 
hiện thuờng xuyên; công tác xử lý nợ bị rủi 
ro tiếp tục được quan tâm đúng mức. Hoạt 
động giao dịch tại xã có bước chuyển biến 
mới, các đơn vị trong chi nhánh phối hợp 
với 4 tổ chức hội, đoàn thể thực hiện đầy 
đủ các nội dung về giao dịch tại xã, phân 
định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của 
mỗi ngành, từ đó nâng cao năng lực quản 
lý vốn vay, tạo điều kiện phục vụ tốt hơn 
cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
 Bên cạnh những chuyển biến tích 
cực, tại Thừa Thiên - Huế vẫn còn một 
số tồn tại khi một số chính quyền địa 
phương, tổ chức hội, đoàn thể chưa thật 
sự coi trọng công tác tuyên truyền, vận 
động về quyền lợi và nghĩa vụ của người 
vay theo nguyên tắc “có vay, có trả” nên 
vẫn còn một bộ phận hộ dân có suy nghĩ 
đây là nguồn vốn “cho không” và có tư 
tưởng trông chờ, ỷ lại, chây ỳ trả nợ. Một 
số nơi cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa 
thật sự quan tâm đến hoạt động tín dụng 
chính sách dẫn đến chất lượng có nơi 
chưa tốt, công tác xử lý nợ quá hạn một 
số nơi vẫn chưa đạt hiệu quả cao...
 Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40, Giám 
đốc  Trương Công Lân cho hay, trong thời 
gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục tuyên truyền 
chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước để 
mọi người dân biết và cùng thực hiện; phối 
hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các tổ chức 
chính trị - xã hội thực hiện công tác khuyến 
nông, khuyến lâm, hướng dẫn kỹ thuật sản 
xuất cho hộ vay, tạo điều kiện cho hộ vay vốn 
sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

THỪA THIÊN - HUẾ NỖ LỰC NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

 Sau 1 năm thực hiện 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, hoạt động tín 
dụng chính sách trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 
những chuyển biến tích cực.

Bài và ảnh CÔNG MINH

Nông dân nghèo tỉnh Thừa Thiên - Huế sử dụng vốn vay ưu đãi hiệu quả vào trồng rau màu
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Cuối năm 2011, chất lượng 
tín dụng của NHCSXH tỉnh 
Trà Vinh còn nhiều yếu kém. 
Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ cao, 

tới 3,87%; huy động tiết kiệm của 
tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn thấp, 
nhiều tổ yếu kém, hoạt động không 
hiệu quả; lãi tồn đọng, nợ bị chiếm 
dụng và nợ không đủ điều kiện 
đổi Sổ vay vốn ở mức cao... tháng 
6/2012, NHCSXH tỉnh Trà Vinh bắt 
đầu triển khai thực hiện Ðề án củng 

cố, nâng cao chất lượng tín dụng. 
Giám đốc NHCSXH tỉnh Trà Vinh, 
Dương Huy Phong cho biết: “Trên cơ 
sở xác định rõ những hạn chế, yếu 
kém, các bên có liên quan, từ Ban 
đại diện HÐQT NHCSXH các cấp, hội, 
đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản 
lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, cấp ủy, 
chính quyền địa phương, cán bộ chi 
nhánh đều có kế hoạch, phương án 
khắc phục”. “Cái hay ở Trà Vinh là các 
giải pháp củng cố, nâng cao chất tín 

dụng chính sách có trọng tâm, trọng 
điểm, dựa trên cơ sở đánh giá đặc 
điểm từng địa phương để xây dựng 
phương án riêng”, ông Phong cho 
biết thêm. Chẳng hạn, để củng cố, 
nâng cao chất lượng Tổ tiết kiệm và 
vay vốn, đơn vị chấm điểm đánh giá 
khả năng của Tổ trưởng. Qua thực 
tế, phần lớn các Tổ trưởng chưa nắm 
vững nghiệp vụ, ghi chép lưu trữ sai 
sót nhiều. Trước đây, Tổ tiết kiệm và 
vay vốn phân chia nhỏ lẻ, số lượng 

Vốn vay ưu đãi
đã cho mùa quả ngọt

 Qua 3 mùa xuân thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại NHCSXH 
tỉnh Trà Vinh đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Chất lượng tín dụng chính sách được nâng 
lên, người dân có trách nhiệm hơn với khoản vay, từ đó phát huy được hiệu quả nguồn 
vốn chính sách...

Vốn vay ưu đãi đã cho mùa quả ngọt
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tổ viên ít, dư nợ thấp, năng lực quản 
lý tổ còn hạn chế, một số Tổ trưởng 
không tha thiết trong công tác quản 
lý, dẫn đến tình trạng tổ yếu kém 
nhiều, nợ quá hạn và lãi tồn đọng 
thường xuyên tăng... Từ những 
tồn tại, hạn chế đó, NHCSXH tỉnh 
Trà Vinh thực hiện sắp xếp tổ theo 
hướng liền canh liền cư, củng cố sáp 
nhập lại các tổ nhỏ lẻ, dư nợ thấp, 
kiện toàn lại Ban quản lý Tổ tiết kiệm 
và vay vốn; tổ chức tập huấn hướng 
dẫn lại quy trình nghiệp vụ, tăng 
cường thông tin hai chiều, hướng 
dẫn phương pháp kiểm tra, giám 
sát và tương trợ giữa các thành viên 
trong tổ. Giải pháp này giúp việc 
họp tổ dễ dàng hơn, thu lãi và thu 
hồi vốn nhanh hơn so với trước. Bên 
cạnh đó, việc cử cán bộ, nhân viên 
đến từng xã thu lãi và thu hồi vốn 
định kỳ hàng tháng tại Điểm giao 
dịch xã cũng góp phần giảm chi phí 
đi lại cho người dân.
 Ngoài ra, đơn vị đã chủ động rà soát 
nợ vay của từng hộ và có giải pháp xử lý 
từng trường hợp cụ thể. Những khoản 
nợ tồn đọng, chi nhánh hướng dẫn các 
Phòng giao dịch trực thuộc phối hợp 
với hội, đoàn thể nhận ủy thác, chính 

quyền địa phương xây dựng và thực 
hiện kế hoạch rà soát, phân tích, đánh 
giá khả năng trả nợ công khai, khách 
quan ở từng cấp. Các khoản nợ đến hạn 
được thông báo trước từ 2 đến 3 tháng 
cho hộ vay chuẩn bị trả nợ, đồng thời có 
biện pháp tổ chức đôn đốc hộ vay trả 
nợ. Chi nhánh đã in phiếu theo dõi (kể 
cả nợ đến hạn theo phân kỳ) để hộ vay 
đính vào Sổ vay vốn. Ðối với các khoản 
vay mới, cán bộ tín dụng phối hợp với 
hội, đoàn thể và Trưởng ấp kiểm soát 
chặt việc bình xét vay vốn, hướng dẫn 
hộ vay sử dụng vốn hiệu quả,... Những 
giải pháp trên đã giúp Tổ tiết kiệm và 
vay vốn hoạt động hiệu quả hơn. Ðến 
nay, chi nhánh có trên 1.993 tổ đạt chất 
lượng, tăng gần 14% so với cuối năm 
2011. Huy động tiết kiệm tăng từ 18 tỷ 
đồng lên 63 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn 
giảm còn 0,43%.
 Ðánh giá hiệu quả sau khi thực 
hiện Đề án, Giám đốc Dương Huy 
Phong chia sẻ: “Trong quá trình 
thực hiện Đề án, chi nhánh đã tập 
trung triển khai thực hiện đồng bộ, 
quyết liệt các giải pháp chỉ đạo của 
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Nghị quyết 
của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các 
cấp và văn bản chỉ đạo của Tổng 

Giám đốc NHCSXH trong việc tổ 
chức thực hiện các chỉ tiêu của Đề 
án. Bên cạnh đó, thường xuyên phối 
hợp với các tổ chức hội, đoàn thể 
nhận uỷ thác đánh giá, phân tích 
chất lượng tín dụng, trên cơ sở đó, 
đưa ra những giải pháp thích hợp 
xử lý nợ xấu, nợ quá hạn một cách 
có hiệu quả. Tăng cường củng cố, 
kiện toàn, tập huấn nâng cao năng 
lực cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm và 
vay vốn, đồng thời lựa chọn những 
nơi làm tốt để nhân rộng điển hình 
tiên tiến. Chỉ đạo thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền. Phát huy vai 
trò trách nhiệm của các thành viên 
Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp 
nắm bắt tình hình hoạt động của 
chi nhánh, những thuận lợi, khó 
khăn trong quá trình hoạt động, 
qua đó đề xuất Tỉnh uỷ, HĐND, 
UBND tỉnh và các ngành liên quan 
có những biện pháp giải quyết tháo 
gỡ kịp thời những khó khăn, vướng 
mắc tại cơ sở để đến mùa xuân này, 
chất lượng tín dụng tại Trà Vinh đã 
có nhiều khởi sắc, vốn vay ưu đãi 
ngày càng phát huy hiệu quả giúp 
người dân mau chóng thoát nghèo.

Bài và ảnh ANH THI

Người nghèo ở huyện Cầu Kè giao dịch với NHCSXH
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Mùa vàng ở 
 Cao Phong

 Những năm gần đây, với hiệu quả kinh tế cao mà cây cam mang lại, tỉnh Hòa Bình đã xác 
định cây cam nói riêng và cây có múi là cây trồng chủ lực tại địa phương. Theo đó, tỉnh đã ban 
hành hẳn một Nghị quyết về phát triển một số vật phẩm trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn, 
trong đó có cây cam, đồng thời quy hoạch phát triển sản xuất cam an toàn tập trung đến năm 
2020. Các vùng trồng cam tập trung với quy mô lớn được hình thành, áp dụng KHKT tiên tiến, 
người nông dân trồng cam cũng được tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính 
phủ thông qua NHCSXH.

Hiện, với dư nợ đạt trên 180 tỷ 
đồng, nguồn vốn ưu đãi chiếm 
trên 30% tổng nguồn vốn đầu 
tư vào huyện Cao Phong. Tín 

dụng chính sách giúp bà con có điều 
kiện đầu tư mua cây giống, vật tư, mở 
rộng, chuyển đổi diện tích đồi rừng tạp 
thành những vườn cam trù phú. Đến 
nay, tổng diện tích cây có múi của huyện 
Cao Phong đạt khoảng 1.700ha, trong 

đó riêng cam là 1.200ha. Qua đánh giá 
bình quân 1ha cam, quýt cho thu nhập 
khoảng 600 triệu đồng, trừ chi phí, người 
nông dân còn lãi 400 triệu đồng/vụ.
 Cuối năm 2014, tỉnh Hòa Bình được 
đón nhận chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” cho 
sản phẩm cam Cao Phong. Đây là bước 
đột phá chiến lược về phát triển tài sản 
trí tuệ tại tỉnh Hòa Bình, giúp quảng bá 
và giới thiệu sản phẩm cam của Cao 

Phong, đồng thời giúp bà con nông dân 
yên tâm sản xuất và làm giàu trên chính 
mảnh đất quê hương mình.
 Những hình ảnh dưới đây do 
nhóm phóng viên vừa thực hiện trong 
không khí cả nước rộn ràng chào đón 
năm mới 2016 sẽ khắc hoạ rõ nét hơn 
về hành trình của tín dụng chính sách 
trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Phóng sự 
do ĐINH THẮNG thực hiện 
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Từ 30 triệu đồng vốn vay ưu đãi, anh 
Đỗ Bá Sơn ở xóm Hồng Vân, xã Bắc 
Phong, huyện Cao Phong, đầu tư mua 
giống cây cam lòng vàng cho hiệu 
quả kinh tế cao

Cùng xóm Hồng Vân, anh Bùi Văn Tuấn 
được vay vốn từ NHCSXH, cộng với số 
tiền tích cóp của gia đình đã chuyển đổi 
thành công và trồng mới 2ha cây cam 
lòng vàng. Tết này vườn cam của gia 
đình anh cho sai trĩu quả

Thời gian bắt đầu thu hoạch cam 
tại huyện Cao Phong khoảng từ đầu 
tháng 10, thời điểm cao nhất là tháng 
11 âm lịch. Cam lòng vàng vị ngọt, 
sánh và được coi là loại cam đặc biệt 
nhất nơi đây
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Hộ chị Ðặng Thị Thu 
ở khu 6, thị trấn Cao 

Phong, huyện Cao Phong 
sử dụng vốn vay ưu đãi của 

NHCSXH cùng với vốn vay 
ngoài để đầu tư thuê nhân công 

và mua phân bón cải tạo 7,5ha đất 
trồng cam canh và cam lòng vàng

Cam khi thu hoạch xong các thương 
lái ở khắp nơi về tận vườn thu mua 
với giá 35 nghìn đồng/kg

Cam Xã Đoài có gốc ở thôn Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi 
Lộc (Nghệ An), cách đây 15 năm được đưa về trồng tại nông 
trường Cao Phong, tuy nhiên lại rất thích nghi với thổ nhưỡng 
nơi đây và cho chất lượng rất tốt
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Cây cam đang dần khẳng 
định là hướng đi đúng của Cao 
Phong, giúp người dân thoát 
nghèo, và không ít hộ gia đình 
đã trở thành triệu phú

Mỗi giống cam ở Cao 
Phong cho ra những sản 
phẩm có đặc tính riêng 
không trộn lẫn nhưng đều 
giống nhau ở vị ngọt đậm đà, 
mùi thơm đặc trưng

Với hiệu quả kinh tế nổi bật và tính ổn định cao, cây 
cam đã thực sự trở thành “cây vàng” trên đất Cao 
Phong, là cây chủ lực làm giàu cho hàng trăm hộ 
nông dân địa phương
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Vốn vay được quản lý hiệu quả
 Trong nhiều năm qua, công tác ủy thác vốn vay NHCSXH tại huyện Long Mỹ (Hậu Giang) 
đã mang lại những kết quả rõ nét, giúp hội viên thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế và góp 
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch 
Hội Phụ nữ huyện Long Mỹ 
cho biết: “Để nâng cao ý thức 
trách nhiệm trong việc sử dụng 

nguồn vốn vay ưu đãi đối với công tác 
giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, 
hàng năm hội tổ chức tập huấn cho các 
cán bộ hội tại cấp xã, Tổ trưởng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn, đồng thời tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn 
cho vay, đôn đốc hộ dân sử dụng vốn 
đúng mục đích. Nhờ vậy, đến nay hội 
đang quản lý 189 Tổ tiết kiệm và vay 
vốn, trên 8.617 hộ còn dư nợ với tổng 
số tiền gần 132 tỷ đồng”.
 Thực tế cho thấy, nguồn vốn ủy 
thác qua các hội, đoàn thể tại huyện 

Long Mỹ đã và đang phát huy hiệu 
quả, tạo điều kiện cho các hội viên 
phát triển kinh tế, vươn lên thoát 
nghèo. Nhờ tổ chức được mạng lưới 15 
Điểm giao dịch tại xã, thị trấn trên toàn 
huyện cùng với thủ tục vay đơn giản, 
gọn nhẹ, người dân có điều kiện tiếp 
cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư SXKD, 
xây dựng công trình NS&VSMTNT, đặc 
biệt còn giúp các gia đình gặp hoàn 
cảnh khó khăn có điều kiện trang trải 
chi phí cho con học tập.
 Đến nay, thực hiện chương trình 
ủy thác, các tổ chức hội, đoàn thể tại 
huyện Long Mỹ đang có dư nợ với 
NHCSXH gần 330 tỷ đồng với 21.641 hộ 
vay vốn tại 503 Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

Việc sử dụng vốn vay đúng mục đích 
và đạt hiệu quả cao đã giúp nhiều gia 
đình thoát nghèo, vươn lên phát triển 
kinh tế, cải thiện đáng kể cuộc sống gia 
đình, giải quyết việc làm cho lao động 
nhàn rỗi tại địa phương. Bên cạnh đó, 
các cấp hội, đoàn thể còn phối hợp 
chặt chẽ với Trung tâm khuyến nông, 
lâm, ngư tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
cho bà con hội viên ứng dụng các tiến 
bộ về KHKT vào chăn nuôi, trồng trọt. 
Nhờ vậy, hiệu quả của nguồn vốn vay 
chính sách ngày càng được nâng cao.
 Có mặt tại xã Long Bình, huyện 
Long Mỹ - một trong những địa 
phương thực hiện tốt công tác ủy thác 
vốn vay NHCSXH, Chủ tịch Hội Phụ nữ 

Có vốn ưu đãi, phụ nữ tại tỉnh Hậu Giang tích cực tăng gia sản xuất 
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xã Lê Thị Nhãn cho hay: “Gần 95% hộ 
dân trong xã sống bằng nghề nông 
nghiệp, những năm trước đây khi 
NHCSXH chưa có, nhiều hội viên rất 
khó khăn trong việc phát triển kinh tế, 
nguyên nhân là do thiếu vốn, nhưng 
từ khi có NHCSXH và được vay vốn ưu 
đãi, nhiều hội viên đã đưa các giống 
cây, con mới vào chăn nuôi, trồng trọt 
mở ra cơ hội thoát nghèo, vươn lên xây 
dựng đời sống mới. Hiện nay, hộ mới 
thoát nghèo đã được vay vốn tín dụng 
chính sách để tiếp tục đầu tư phát triển 
sản xuất, mức vay tối đa 50 triệu đồng. 
Đây thực sự là động lực giúp bà con có 
thêm vốn để phát triển sản xuất, nâng 
cao đời sống”.
 Có thể nói, nhờ vốn vay mà có 
nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo. Tiếp 
chúng tôi trong cửa hàng tạp hóa khá 
quy mô của mình, chị Trần Thị Nhiên 
ở ấp Bình Hòa, nói: “Hồi trước, cửa 
hàng này ọp ẹp lắm đâu có được như 
bây giờ. Gia đình tôi được vay vốn để 
đầu tư mua hàng hóa, nuôi lợn. Cơ sở 
buôn bán mới ngày được mở rộng, đời 
sống bớt khó khăn. Mới đây, tôi được 
vay vốn để cải tạo hơn 1 sào vườn tạp, 
gia đình tôi sẽ trồng cam. Hy vọng mô 
hình này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế 
cao”. Không những vậy, hộ chị Nhiên 

còn được vay vốn để xây bể chứa nước 
sạch và làm công trình vệ sinh. Hiện tại, 
dư nợ của gia đình chị là trên 30 triệu 
đồng. Ý thức rõ trách nhiệm có vay, có 
trả nên chị luôn trả lãi đúng hạn và duy 
trì gửi tiết kiệm.
 Để có được những hộ vay làm ăn 
hiệu quả, vượt khó như chị Nhiên, Hội 
Phụ nữ xã đã thường xuyên chỉ đạo 
các Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, 
chọn đúng đối tượng thật sự có nhu 
cầu vốn và chí thú làm ăn, có mô hình 
cụ thể. Đồng thời, thường xuyên nhắc 
nhở, động viên các hộ vay vốn thực 
hiện đóng lãi, trả nợ đúng hạn, tham 
gia gửi tiết kiệm để có thể hoàn vốn. 
Bên cạnh đó, sâu sát và chỉ đạo nhanh 
chóng đối với những khoản nợ quá 
hạn, lãi tồn đọng, khó đòi. Đề xuất Tổ 
thu hồi nợ làm việc trực tiếp với các 
hộ có nợ, lãi khó đòi để hỗ trợ cho các 
Tổ tiết kiệm và vay vốn. Thường xuyên 
tổ chức các lớp hướng dẫn hộ vay 
kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, chia 
sẽ kinh nghiệm làm ăn.
 Chủ tịch Lê Thị Nhãn phấn khởi 
nói: “Thấy hội viên có vốn làm ăn khá 
giả chẳng có gì vui bằng. Tôi thấy mình 
đã giúp ích được cho bà con nên càng 
quyết tâm làm tốt. Hội nhận ủy thác 
nguồn vốn hiệu quả, vốn về nhiều, có 

nghĩa là cũng nhiều hộ sẽ có cơ hội 
thoát nghèo nhờ có vốn. Đối với hộ 
nghèo, khó khăn lắm mới tìm được 
nguồn vốn làm ăn. Chứ đa số họ không 
có tư liệu sản xuất và không có vốn để 
khởi nghiệp. Thiếu vốn là rào cản lớn 
nhất để hộ dân thoát nghèo”.
 Hiện tại, dư nợ của xã Long Bình đạt 
trên 27 tỷ đồng, là một trong những địa 
phương thực hiện tốt việc cho vay vốn, 
thu lãi, thu nợ, tỷ lệ nợ quá hạn thấp. 
Riêng Hội Phụ nữ xã có số dư gần 22 tỷ 
đồng. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,58%/dư 
nợ, chủ yếu là nợ do vay vốn xuất khẩu 
lao động từ nhiều năm trước. 
 Giám đốc NHCSXH huyện Long 
Mỹ, Phạm Công Thảo cho biết: “Hoạt 
động vay vốn thông qua các tổ chức 
hội, đoàn thể được thực hiện chặt 
chẽ, các cấp hội tuân thủ đúng quy 
định những công đoạn, quy trình 
cho vay, bên cạnh đó các hội, đoàn 
thể cũng thường xuyên phối hợp 
với ngân hàng để tiến hành kiểm 
tra, giám sát vốn vay tại cơ sở. Vì vậy, 
vốn vay ưu đãi đang ngày càng phát 
huy hiệu quả, giúp người dân thoát 
nghèo và nâng cao chất lượng cuộc 
sống, góp phần bảo đảm an sinh xã 
hội tại địa phương”.

AN VŨ
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 Cứ mỗi mùa xuân về, khắp thôn quê của vùng biên giới Lạng Sơn lại có những đổi mới. 
Rừng xanh ngút ngàn hơn, nhà cửa kiên cố nhiều hơn và đường đi cũng rộng rãi hơn. Cuộc 
sống người dân thêm phần no ấm, hạnh phúc. Góp phần vào bức tranh ấy là những chương 
trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đang được toàn thể cán bộ làm công tác tín dụng vùng 
biên ải nơi đây thực hiện. 

Xuân về
trên vùng biên ải

Đến nay, 12 chương trình 
cho vay trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn có dư nợ đạt 
hơn 2 nghìn tỷ đồng, 

nguồn vốn đã giúp hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách có vốn để đầu 
tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, mua 
sắm vật tư nông nghiệp kịp phục vụ 
SXKD, giải quyết việc làm cho trên 

40 nghìn lao động tại nông thôn, 
hỗ trợ được 18 nghìn hộ gia đình 
xây dựng trên 40 nghìn công trình 
NS&VSMTNT đạt chuẩn quốc gia, 
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn 
tỉnh từ 21,02% năm 2012 xuống còn 
11,9% vào cuối năm 2015.
 Với những hiệu quả thiết thực 
đó, các hộ dân có một cuộc sống ấm 

no, hạnh phúc hơn, đón một cái tết 
đầm ấm hơn. Đó chính là nguồn vui, 
là động lực để những cán bộ tín dụng 
NHCSXH tiếp tục nỗ lực, phát huy vai 
trò là điểm tựa cho các hộ dân phát 
triển sản xuất. Những hình ảnh hiệu 
quả của nguồn vốn chính sách vùng 
biên ải dưới đây sẽ minh chứng cho 
điều đó. VIỆT BÁCH thực hiện.
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31- Hộ nghèo ở huyện Cao Lộc vui mừng nhận vốn vay ưu đãi của 
Chính phủ

2 - Hộ gia đình anh Hoàng Văn Luận ở thôn Yên Thuỷ II, xã Yên Trạch, 
huyện Cao Lộc được NHCSXH cho vay vốn ưu đãi để nuôi dê. Hiện, 
đàn dê của gia đình anh đã lên tới 17 con, hứa hẹn một nguồn thu 
nhập khá trong mùa xuân này

3 - Nhờ được vay vốn từ NHCSXH huyện Cao Lộc, gia đình chị Nông 
Thị Giang, dân tộc Tày ở thôn Khuôn Cuổng, xã Thạch Đạn có điều 
kiện phát triển kinh tế vườn đồi, từng bước ổn định đời sống

4 - Với dư nợ gần10 tỷ đồng, xã biên giới Tú Mịch, huyện Lộc Bình 
không chỉ định hướng cho bà con nhân dân trong xã phát triển tốt 
rừng thông mà còn phát triển cả những đàn gia súc hiệu quả. Điển 
hình như mô hình nuôi bò lấy thịt và sức kéo của gia đình anh Lộc 
Văn Kim ở thôn Nà Van

4
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5 - Để khai thác tiềm năng, thế mạnh về trồng cây ăn quả, tỉnh Lạng 
Sơn đã tạo mọi điều kiện, hỗ trợ về kỹ thuật và vốn để người dân xã 
Gia Cát, huyện Cao Lộc chuyển đổi trồng cây mận lai ghép với cây 
táo cho hiệu quả kinh tế cao

6 - Vay được nguồn vốn chính sách, nông dân nghèo xã Bắc Sơn, 
huyện Bắc Sơn có điều kiện tiếp thêm sức sống cho cây quýt vàng - 
cây đặc sản có giá trị kinh tế cao của tỉnh Lạng Sơn

7 & 8 - Cả những cây trồng khác cũng được mùa, như báo hiệu một 
mùa xuân no đủ của bà con dân tộc vùng biên ải
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Song song với việc huy động các 
nguồn lực, tài chính để tăng 
trưởng dư nợ và tổ chức chuyển 
tải nhanh chóng vốn tín dụng ưu 

đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng 
thụ hưởng, NHCSXH đã tập trung cho 
vay thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
trong khu vực nông thôn, thực hiện các 
dự án thâm canh những vườn cây sạch 
như chuối ngự hồng, đu đủ vàng, quất, 
quýt quả xanh, hoa ly ngũ sắc... đồng thời 
ưu tiên vốn vay cho các xã điểm xây dựng 
nông thôn mới các cơ sở, làng nghề tham 
gia giải quyết việc làm mới, tạo thêm thu 
nhập ở khu vực nông thôn. Tính đến nay, 
tổng dư nợ cho vay tại NHCSXH huyện 
Đan Phượng đạt 190 tỷ đồng, tăng 16 tỷ 
đồng so với cả năm 2014.
 Nhờ các biện pháp đồng bộ, các 
chương trình tín dụng chính sách của 
NHCSXH trên địa bàn các xã đã góp 
phần cùng các chính sách khác của 
Nhà nước và của địa phương thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo 
ở địa phương. Nếu như năm 2010, số 
hộ nghèo là 4.236 hộ (tỷ lệ 12,21%) thì 
đến cuối năm 2014, con số này của toàn 
huyện giảm xuống 880 hộ (tỷ lệ 2,2%).
 Đặc biệt, qua chương trình cho vay 
NS&VSMTNT của NHCSXH huyện đã tạo 

điều kiện cho nhiều hộ dân xây mới và cải 
tạo công trình nước sạch và vệ sinh gia 
đình, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng 
cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. Đến nay, dư nợ của 
chương trình đạt 49,7 tỷ đồng với trên 
5.160 hộ được vay vốn. Chương trình đã 
góp phần nâng tỷ lệ hộ dân của huyện 
được sử dụng nước sạch lên trên 75%.
 Chương trình cho vay GQVL cũng 
đã giúp giải quyết việc làm ổn định cho 
hàng chục lao động tại địa phương. 
Hiện, dư nợ của chương trình này đạt 
trên 40,6 tỷ đồng, với 1.983 hộ còn dư 
nợ, góp phần thực hiện thành công tiêu 
chí 12 về cơ cấu lao động.
 Đánh giá về hiệu quả của nguồn 
vốn vay ưu đãi thực hiện tại Đan 
Phượng, Chủ tịch UBND huyện, 
Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, việc 
NHCSXH huyện thời gian qua ưu tiên 
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các 
xã làm điểm nông thôn mới không 
chỉ giúp người dân thoát nghèo bền 
vững, thay đổi bộ mặt nông thôn mà 
còn góp sức cùng với Đảng bộ, chính 
quyền địa phương thực hiện hiệu quả 
Chương trình MTQG về xây dựng nông 
thôn mới.
 Với những biện pháp thiết thực, 

hiệu quả, nguồn vốn vay ưu đãi đã thực 
sự tạo điều kiện cho bộ mặt nông thôn 
đổi thay từng ngày, đời sống người dân 
Đan Phượng đã khấm khá hơn trước 
nhiều. Tiêu biểu như gia đình chị Ngô 
Thị Vân ở thôn Tháp Thượng, xã Song 
Phượng sử dụng 20 triệu đồng từ 
nguồn vốn Chương trình GQVL để cải 
tạo đồng ruộng, đào mương dẫn nước 
phù sa sông Đáy về cùng mua giống 
mới, phân hữu cơ chuyên dùng đầu tư 
trồng 5ha mẫu hoa ly ngũ sắc, để mỗi 
vụ thu nhập hàng trăm triệu đồng.
 Tương tự gia đình anh Trần Văn 
Bảy ở thôn Tiến Bộ, xã Thọ Xuân cũng 
nhờ 20 triệu đồng vay mua được đủ 
giống tốt, phân bón và học hỏi kỹ 
thuật trồng quất cảnh, đu đủ sạch 
không hạt. Sau 3 năm không những 
thoát cảnh nghèo khó mà gia đình 
còn mua được máy bơm nước, máy 
cày đất phục vụ làm vườn.
 NHCSXH huyện Đan Phượng hiện 
đang tập trung khai thác các nguồn 
vốn để làm động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội tại huyện Đan Phượng, 
tương xứng với tiềm năng, lợi thế và 
truyền thống lịch sử của quê hương 
“người gái đảm” Anh hùng.        

 Đan Phượng là huyện 
ven đô của TP. Hà Nội, trước 
đây kinh tế chủ yếu là thuần 
nông nên đời sống của người 
dân còn gặp nhiều khó khăn. 
Nhưng về Đan Phượng hôm 
nay sẽ thấy diện mạo nông 
thôn đang đổi thay từng 
ngày, đời sống kinh tế của 
người dân được nâng cao. 
Tín dụng chính sách được 
coi là nguồn lực quan trọng 
giúp Đan Phượng thực hiện 
thành công chương trình 
xây dựng nông thôn mới.

Hiệu quả đồng vốn trên quê hương
“người gái đảm” Anh hùng

Bài và ảnh ANH THƯ

Vốn vay ưu đãi đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo ở Đan Phượng trồng hoa bán trong dịp Tết N
guyên đán B
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h 
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Tín dụng chính sách
trên quê hương Đồng Khởi

 Trải qua 13 mùa xuân hoạt động, tổng doanh số cho vay của NHCSXH tỉnh Bến Tre đạt trên 
4.100 tỷ đồng với gần 448.335 lượt hộ vay. Tổng dư nợ đến nay là 1.711 tỷ đồng, tăng gấp 11,48 
lần so với khi mới thành lập. Trong giai đoạn 2016 đến năm 2020, NHCSXH tỉnh Bến Tre phấn đấu 
100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện vay 
và có nhu cầu vay đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển SXKD, tạo việc 
làm và cải thiện cuộc sống. Phấn đấu dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 20%, chất 
lượng tín dụng ổn định, bền vững; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5% tổng dư nợ.

Mười ba năm qua, NHCSXH 
tỉnh Bến Tre đã nỗ lực vượt 
qua mọi khó khăn, thách 
thức, tạo được những tác 

động tích cực trong cộng đồng; từ đó 
góp phần quan trọng vào việc thực 
hiện các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền 
vững, bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả 
nổi bật trong hoạt động của NHCSXH 
tỉnh Bến Tre là chương trình tín dụng 
hộ nghèo. 13 năm qua, đã có 72.159 
hộ thoát nghèo bền vững nhờ đồng 
vốn chính sách.  
 Qua tìm hiểu của chúng tôi, nhìn 
chung, đa số các hộ vay đều sử dụng 
vốn đúng mục đích và hiệu quả. Ba 
năm trước đây, cuộc sống của gia đình 
anh Lê Hoàng Duyệt ở ấp 2, xã Sơn 
Đông, TP. Bến Tre khó khăn vô cùng. 
Gần một sào đất trũng, nhiễm phèn 
nặng nên hoa màu thu được không 
đủ cho đôi vợ chồng và một đứa con 
đang tuổi ăn học. Vợ chồng anh đi 
làm thuê cuốc mướn để có thêm thu 
nhập trang trải cuộc sống gia đình 
nhưng công việc không ổn định. Cái 
nghèo cứ đeo bám khiến anh Duyệt 
nhiều đêm trăn trở, không biết làm 
cách nào dứt ra được. 
 Năm 2012, anh được NHCSXH cho 
vay 30 triệu đồng vốn hộ nghèo, từ số 
tiền được vay anh mua 2 con bò sinh 
sản và trồng 20 gốc bưởi da xanh và 
trồng cỏ. Vừa nuôi bò vừa chăm sóc 
bưởi da xanh, làm thuê để kiếm thêm 
thu nhập. Cần cù, chăm chỉ, sau 3 năm 

anh Duyệt đã bán 2 con bò và thu 
nhập từ bưởi, lãi gần 45 triệu đồng. 
Anh cũng đã trả vốn lẫn lãi cho ngân 
hàng. Tết này, gia đình anh Duyệt đã 
được công nhận là hộ thoát nghèo 
bền vững. Với anh, không còn niềm 
vui nào hơn thế. “Gia đình tôi có được 
như ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp 
đỡ của các ngành, các cấp, đặc biệt là 
sự hỗ trợ vốn kịp thời từ NHCSXH, nếu 
không, có lẽ bây giờ cuộc sống gia 
đình tôi vẫn còn khó khăn lắm”, anh 
Duyệt bộc bạch. 
 Chỉ có 250m2 đất sản xuất, cuộc 
sống gia đình ông Đinh Tuấn Kiệt ở ấp 
2, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre khó khăn 
ngày thêm chồng chất khi 5 năm trước, 
đứa con trai lớn bị bệnh tâm thần, đứa 
con trai nhỏ đang học phổ thông, có 
nguy cơ bỏ học. Mọi chi tiêu, sinh hoạt 
trong gia đình đều trông chờ vào nghề 
phụ hồ xây dựng của ông. 
 Tuy nhiên, dù tiết kiệm đến mấy 
thì khoản thu nhập không quá 80 
nghìn đồng/ngày cũng chỉ đủ chi 
tiêu và thuốc thang cho con. Còn 
tiền tái sản xuất ông phải vay mượn 
trong xóm. Ông Kiệt chia sẻ: “Trước 
đây tôi phải đi vay nóng bên ngoài 
với lãi suất cao, cuối năm 2012, được 
vay 30 triệu đồng nguồn vốn ưu đãi 
từ NHCSXH, tôi mừng lắm! Tôi đầu tư 
mua sắm công cụ sản xuất và trồng 
vườn, thu nhập bây giờ cũng tạm 
đủ để chi tiêu trong gia đình và mua 
thuốc chữa bệnh cho con”.
 Ngoài anh Duyệt, ông Kiệt, còn 

hàng chục nghìn gia đình nghèo khác 
trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã được tiếp 
cận nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH để 
tạo việc làm, cải thiện cuộc sống. Có 
thể nói, bên cạnh ý thức vươn lên của 
chính các hộ nghèo, thì sự hỗ trợ của 
địa phương, của các ngành các cấp, đặc 
biệt sự hỗ trợ của NHCSXH đã giúp cuộc 
sống của nhiều hộ nghèo ở những xã 
vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh dần 
đi vào ổn định. Vốn tín dụng chính sách 
cũng đã góp phần xóa bỏ nạn cho vay 
nặng lãi ở nông thôn.
 Kết quả nổi bật tiếp theo thời 
gian qua mà NHCSXH tỉnh Bến Tre đạt 
được là cho hộ nghèo vay vốn làm 
nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ 
tướng Chính phủ. Trong giai đoạn I, 
NHCSXH tỉnh đã cho vay trên 75 tỷ 
đồng, giúp 9.438 hộ được vay vốn ưu 
đãi xây dựng nhà ở đón những cái tết 
thật đầm ấm. Sau khi chương trình 
167 được triển khai, các hộ nghèo, 
hộ kinh tế khó khăn, không có khả 
năng tự cải thiện nhà ở đã được giúp 
đỡ có được những ngôi nhà kiên cố, 
an toàn hơn, và từng bước nâng cao 
mức sống góp phần giảm nghèo bền 
vững. NHCSXH tỉnh đang chuẩn bị các 
điều kiện để xuân mới Bính Thân này 
bắt đầu cho hộ nghèo vay vốn về nhà 
ở giai đoạn II theo Quyết định số 33 
của Thủ tướng Chính phủ.
 “Từ khi có được căn nhà kiên cố, 
vợ chồng tôi không còn lo sợ cảnh 
mưa dột như trước nữa. Giờ có thể 
yên tâm đi làm để kiếm tiền sinh sống 
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mỗi ngày”, đây là những tâm sự của 
ông Võ Văn Nghị, ở ấp Bình Thành, xã 
Bình Phú, TP. Bến Tre. Hoàn cảnh khó 
khăn do không có đất canh tác, cả gia 
đình sống nhờ vào nghề chạy xe ba 
gác thuê của ông Nghị, với thu nhập 
không quá 40 nghìn đồng/ngày. Thế 
nhưng, sau tai nạn cách đây 3 năm, 
ông không còn khả năng lao động 
nữa, chính vì thế khó khăn của gia 
đình càng thêm chồng chất. Cuộc 
sống mưu sinh còn chưa ổn định nên 
ước mơ có được một căn nhà kiên cố 
đối với gia đình ông là rất khó thực 
hiện. Chính vì vậy, khi được hỗ trợ xây 
dựng căn nhà theo Quyết định 167, 
với ông và gia đình, đây thực sự là một 
sự đổi thay.
 Chương trình xây dựng nhà ở 167 
là chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, 
giúp cho hộ nghèo có được nơi ăn, 
chốn ở, con cái được học hành, giúp họ 
yên tâm lao động, sản xuất. Ngoài vấn 
đề nhà ở thì nước sạch để sinh hoạt là 
nhu cầu rất bức thiết của bà con trên 
địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện ven 
biển như Ba Tri, Thạnh Phú và Bình Đại. 

Thời gian qua, chương trình cho vay 
NS&VSMTNT cũng đã giúp 104.040 hộ 
vay làm được công trình nước sạch và 
vệ sinh. Từ tác động của chương trình, 
một bộ phận dân cư nông thôn đã 
có chuyển biến tích cực về nhận thức 
đồng thời quan tâm đến nhu cầu sử 
dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, 
góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao 
chất lượng sống. 
 Ngoài kết quả nổi bật trên, 
NHCSXH tỉnh Bến Tre đã tạo điều 
kiện cho gần 1.200 lao động đi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài, 7.681 
hộ sản xuất vùng khó khăn vay vốn 
phát triển SXKD; giúp 41.054 HSSV 
có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn 
tiếp tục học tập. 
 Tuy nhiên, trong quá trình thực 
hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, 
vướng mắc. Theo Giám đốc NHCSXH 
tỉnh Bến Tre, Nguyễn Văn Hiền - khó 
khăn lớn nhất trong thời gian qua là 
nguồn vốn. Mặc dù TW bố trí nguồn 
vốn để thực hiện các chương trình tín 
dụng ưu đãi nhưng do các chương 
trình có nhu cầu vốn lớn, thời gian vay 

dài nên có thời điểm nguồn vốn chưa 
đáp ứng đủ nhu cầu của các đối tượng 
thụ hưởng. Mặt khác, một số hộ vay 
chưa nhận thức đầy đủ về việc có vay 
có trả, đã thoát nghèo nhưng cố tình 
không trả nợ gốc làm cho chất lượng 
tín dụng không cao. 
 Để các chương trình tín dụng ưu 
đãi ngày càng phát huy hiệu quả hơn 
nữa trong thời gian tới, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bến Tre, Trần Ngọc Tam 
yêu cầu chi nhánh tỉnh tăng cường 
công tác phối hợp với các Sở, ban, 
ngành tại địa phương xây dựng kế 
hoạch tín dụng hàng năm để đảm 
bảo dân chủ, không để sót hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 
và các đối tượng chính sách đủ điều 
kiện vay vốn nhưng không được tiếp 
cận vốn vay. Đồng thời, phải làm 
cho các đối tượng vay vốn hiểu rõ ý 
nghĩa của chương trình, sử dụng vốn 
đúng mục đích, trả nợ đúng hạn. Gắn 
chương trình tín dụng chính sách với 
các chương trình, dự án giảm nghèo 
của địa phương.

Cứ mỗi mùa xuân về, bà con nông dân nghèo khắp các vùng trong tỉnh Bến Tre lại mừng vui khi cam được mùa

Bài và ảnh TRẦN VĂN THÀNH
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Có mặt tại gia đình ông Huỳnh 
Ngọc Gấm, ngụ khóm 2, 
phường 1, TX. Vĩnh Châu (Sóc 
Trăng) khi ông đang cắt tỉa 

những cành hoa mai, dọn dẹp nhà cửa 
để đón một cái tết ấm cúng, ông tâm sự: 
“Do hoàn cảnh khó khăn, việc làm không 
ổn định, nên cuộc sống của gia đình rất 
chật vật. Chỉ cách đây 5 cái tết thôi, con 
gái Huỳnh Thùy Trang thi đỗ vào trường 
Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng mà gia 
đình không biết kiếm tiền đâu ra để nuôi 
con ăn học. Trong lúc bế tắc, được Tổ 
tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn, nên gia 
đình tôi lên NHCSXH làm thủ tục vay vốn 
cho con đi học. Cầm trong tay số tiền từ 
ngân hàng về mà ngỡ như mơ. Nhờ có 
vốn vay ưu đãi, cháu Trang có điều kiện 
học hành đến nơi đến chốn, hiện nay 
cháu đã ra trường và có được việc làm ổn 
định tại Công ty tư vấn Luật, đang tích 
cóp cùng gia đình trả nợ vốn vay ý nghĩa 
cho ngân hàng”.

 Với ý thức trả nợ, trả lãi rất tốt nên vừa 
rồi, hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Gấm 
được NHCSXH TX. Vĩnh Châu tiếp tục cho 
vay để em Huỳnh Văn Thuận đi học đại 
học. “Nhờ có chính sách tín dụng đầy tính 
nhân văn của Nhà nước mà em mới có 
điều kiện cắp sách đến giảng đường đại 
học”, em Thuận bộc bạch. 
 Đến xã thuần nông Phong Nẫm, 
huyện Kế Sách trong không khí Tết 
Nguyên đán, hỏi thăm gia đình anh 
Nguyễn Văn Hon, ngụ ấp Phong Thới 

thì ai ai cũng biết bởi nhờ có vốn ưu 
đãi mà 4 người con của anh Hon đều 
được học hành đầy đủ và có công ăn 
việc làm ổn định. Mới đây, từ số tiền 
dành dụm và các con phụ giúp anh 
đã trả được 30 triệu đồng vốn vay 
của chương trình, hiện tại anh còn 
nợ trên 24 triệu đồng, dự kiến trong 
năm 2016 gia đình anh sẽ trả hết nợ 
cho NHCSXH.
 Sóc Trăng là tỉnh nghèo của khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long nói 
riêng và cả nước nói chung nhưng 
giàu truyền thống hiếu học. Hàng năm 
có hàng chục nghìn học sinh thi đậu 
vào các trường đại học, cao đẳng. Tuy 
nhiên, trong số này có không ít em có 
nguy cơ phải gác lại ước mơ tới giảng 
đường đại học vì hoàn cảnh gia đình 
quá khó khăn. Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ đã mở ra cánh cửa 
tương lai, giúp các em có hoàn cảnh 
khó khăn có tiền trang trải chi phí học 

 Với sự nỗ lực lớn của NHCSXH và các tổ chức hội, đoàn thể, nguồn vốn tín dụng dành cho 
HSSV nghèo của Chính phủ đã đến mọi miền quê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Nguồn vốn của 
chương trình đầy tính nhân văn này là điểm tựa cho những HSSV hiếu học.

Khi mùa
	 xuân	đến

Trái cây của nông dân Sóc Trăng được tiêu thụ mạnh, 
sẽ có thêm nguồn thu nhập để trang trải cho các con đi học

Gần 9 năm thực hiện chương 
trình, NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã 
cho 41.729 hộ vay vốn, với số tiền 
trên 645 tỷ đồng cho 62.027 HSSV 
đang theo học tại các trường 
trung cấp, cao đẳng, đại học. Dư 
nợ chương trình đến nay đạt trên 
531 tỷ đồng.
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tập, tự tin bước vào giảng đường đại 
học, cao đẳng, học nghề.
 Giám đốc NHCSXH tỉnh Sóc 
Trăng Dương Đình Lạng khẳng định: 
“Chương trình tín dụng HSSV đã góp 
phần xã hội hóa công tác giáo dục 
đào tạo; đồng thời góp phần đào tạo 
nguồn nhân lực cho đất nước nói 
chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Ðây 
là điểm tựa tinh thần cho con em hộ 
nghèo và đối tượng chính sách khác 
phấn đấu vươn lên trong học tập, góp 
phần giảm nghèo và bảo đảm an sinh 
xã hội”. Cũng theo Giám đốc Lạng, điều 
đáng mừng, khách hàng là những sinh 
viên nghèo sau khi ra trường có việc 
làm dù ổn định hay chưa ổn định, đều 
có ý thức chắt chiu, dành dụm từng 
đồng lương để trả nợ cho ngân hàng.
Mục tiêu của chương trình là “hỗ trợ 

một phần chi phí sinh hoạt” nhưng với 
đa số HSSV vay vốn là con em các hộ 
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn lại ở 
các tỉnh hoặc các vùng nông thôn đến 
thành phố học thì bên cạnh học phí 
còn phải thêm các chi phí thuê nhà trọ, 

phương tiện đi lại và các chi phí sinh 
hoạt khác nên cũng gặp khó khăn.
 Do đó, vừa qua Thủ tướng Chính 
phủ đồng ý nâng mức cho vay đối với 
Chương trình tín dụng HSSV là cần 
thiết, bởi trên thực tế kể từ khi thực hiện 
chương trình đến nay cũng đã qua nhiều 
lần điều chỉnh mức cho vay, sao cho phù 
hợp với tình hình thực tế.
 Theo kết quả khảo sát tại một số 
tỉnh, thành phố năm học 2014 - 2015, chi 
phí học tập của một HSSV trong khoảng 
từ 3 triệu đồng/tháng đến 3,5 triệu 
đồng/tháng (chi phí cho 1 HSSV nông 
thôn lên thành phố học khoảng 3,5 triệu 
đồng/tháng), mức cho vay hiện nay là 
1,1 triệu đồng/tháng mới chỉ đáp ứng 
được khoảng từ 31,4% đến 37% nhu cầu 
chi phí học tập của HSSV.

MỨC CHO VAY

Năm 2007: 800.000 đồng/tháng/HSSV

Năm 2009, nâng lên
860.000 đồng/tháng/HSSV

Cuối tháng 11/2010, nâng lên
900.000 đồng/tháng/HSSV

Tháng 8/2013, nâng lên
1,1 triệu đồng/tháng/HSSV

Tháng 01/2016, nâng lên 
1.250.000 đồng/tháng/HSSV

Niềm
tin
thoát 
nghèo

 Một mùa xuân mới lại về trên đất nước Việt Nam thân yêu. Người người, nhà nhà cũng đang 
nhộn nhịp vui xuân, đón tết. Tại TP. Cần Thơ không khí như vui hơn khi có hàng nghìn hộ cận nghèo 
được vay vốn ưu đãi đã thoát nghèo bền vững.

Nhiều hộ cận nghèo tại TP. Cần Thơ được vay vốn ưu đãi đầu tư nuôi cá tra
Ảnh: Trần Việt

Từ thực tế tại các địa phương cho 
thấy, chương trình tín dụng đối 
với hộ cận nghèo thời gian qua 
đã tạo được hiệu quả thiết thực, 

gắn liền với đời sống dân sinh. Đến 
thăm gia đình bà Nguyễn Thị Sáu, ngụ 

thị trấn Thới Lai, mới thấy rõ được hiệu 
quả của vốn vay ưu đãi. Trước đây, gia 
đình bà Sáu vô cùng khó khăn, nhà chỉ 
có nửa sào đất ruộng, mà vợ chồng bà 
phải lo cái ăn cái mặc cho 7 người con. 
Việc mưu sinh của gia đình quanh năm 

chỉ nhờ vào việc đi làm thuê, tới mùa 
gặt thì cả nhà đi cắt lúa mướn khắp 
các cánh đồng ở huyện. Rồi đột ngột, 
chồng bà Sáu bị bệnh hiểm nghèo, 
không làm được công việc nặng nhọc, 
từ đó gia cảnh càng thiếu thốn hơn, 
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con cái phải dở dang việc học. Vào 
năm 2007, bà Sáu được bình xét vay 
vốn hộ nghèo, từ số tiền 30 triệu đồng 
vay bà Sáu đã đầu tư chăn nuôi lợn và 
trồng rau màu, nuôi thêm vịt để bán 
kiếm tiền trang trải sinh hoạt hằng 
ngày. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình bà 
đã ổn định hơn, bà Sáu được xét thoát 
nghèo, tuy nhiên cuộc sống của bà 
vẫn còn nhiều khó khăn, năm 2014 
bà được tiếp tục vay vốn chương trình 
hộ cận nghèo. Bà Sáu, cho biết: “Trước 
đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo, 
cuộc sống rất vất vả. Nhờ chính quyền, 
hội, đoàn thể các cấp xem xét, tôi được 
vay vốn của NHCSXH huyện Thới Lai để 
nuôi lợn thịt. Sau mỗi đợt bán lợn, gia 
đình lấy tiền trả nợ ngân hàng rồi tiếp 
tục vay mới. Đến nay, cuộc sống gia 
đình ổn định hơn”.
 Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch 
Hội Phụ nữ thị trấn Thới Lai, Nguyễn 
Thị Kiều Oanh khẳng định: “Nhờ nguồn 
vốn ưu đãi, nhiều hội viên là hộ cận 
nghèo được vay vốn phát triển kinh 
tế, từng bước cải thiện cuộc sống gia 
đình. Chương trình này không chỉ hộ 
vay vốn phấn khởi mà cán bộ cũng yên 
tâm, bởi địa phương có thêm cơ sở cho 
việc giảm nghèo bền vững hơn. Trước 
đây chưa có chính sách cho vay hộ cận 
nghèo, nhiều hộ nghèo sau khi đã thoát 

nghèo nhưng không bền vững, chỉ cần 
gặp rủi ro về kinh tế hay gia đình có 
người đau ốm, tai nạn là họ lại có thể 
tái nghèo. Do đó, chương trình tín dụng 
đối với hộ cận nghèo thực sự trở thành 
nguồn lực tiếp sức cho rất nhiều hộ cận 
nghèo có điều kiện vươn lên phát triển 
kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định và 
thoát hẳn nguy cơ tái nghèo”.
 Sau 2 năm cho vay vốn đối với hộ 
cận nghèo, đến nay dư nợ chương 
trình hộ cận nghèo tại TP. Cần Thơ 
đạt gần 611 tỷ đồng với 46.029 hộ 
còn dư nợ. Có được những kết quả 
tích cực đó là do ngay từ khi bắt đầu 
triển khai chương trình, chi nhánh 
đã chủ động tập trung tuyên truyền, 
hướng dẫn các hội, đoàn thể cấp xã, 
phường, thị trấn, Tổ tiết kiệm và vay 
vốn về đối tượng, quy trình, thủ tục, 
thời hạn cho vay... Các hộ cận nghèo 
có nhu cầu vay vốn sẽ được bình xét 
công khai tại các Tổ tiết kiệm và vay 
vốn và lập danh sách gửi về Ban giảm 
nghèo của xã thông qua sự quản lý, 
giám sát của các hội, đoàn thể. Việc 
phê duyệt hồ sơ, danh sách các hộ 
vay vốn được công khai, dân chủ. 
Nhờ đó, tất cả các hộ cận nghèo đủ 
điều kiện và có nhu cầu vay vốn đều 
đã tiếp cận vốn vay ưu đãi một cách 
nhanh nhất. Quy trình giải ngân thực 

hiện trực tiếp tại các Điểm giao dịch 
ở các xã, phường, thị trấn dưới sự 
giám sát chặt chẽ của UBND các xã, 
phường, thị trấn và các tổ chức hội, 
đoàn thể nhận ủy thác. Đồng thời, 
NHCSXH còn thường xuyên phối hợp 
với UBND xã, phường, thị trấn các 
tổ chức hội, đoàn thể để củng cố, 
nâng cao chất lượng hoạt động của 
Điểm giao dịch tại xã và tổ chức các 
lớp tập huấn; các hội, đoàn thể, Ban 
giảm nghèo xã và các Tổ tiết kiệm và 
vay vốn còn tích cực kiểm tra, giám 
sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục 
đích, đôn đốc trả nợ, trả lãi khi đến 
hạn; kịp thời bình xét cho những hộ 
đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn để 
phát triển kinh tế gia đình”.
 Có thể khẳng định việc hỗ trợ vốn 
cho hộ cận nghèo đã mang lại hiệu ứng 
tích cực. Năm mới 2016 hứa hẹn nhiều 
thành tích mới, NHCSXH TP. Cần Thơ tiếp 
tục phối hợp cùng các Sở, ngành, hội, 
đoàn thể các cấp trong việc định hướng 
cho hộ cận nghèo cách làm kinh tế, 
chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi 
sao cho phù hợp với từng địa phương, 
từng hộ gia đình. Có như vậy, nguồn vốn 
ưu đãi của Chính phủ mới thật sự giúp 
những hộ cận nghèo vươn lên ổn định 
cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Bài và ảnh YẾN HUYNH
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 NHCSXH tỉnh Kiên Giang hiện có 
145 Điểm giao dịch tại xã, phường, thị 
trấn với hơn 4.369 Tổ tiết kiệm và vay 
vốn. Hoạt động Tổ giao dịch được thực 
hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng 
lịch trực và thời gian quy định, chấp 
hành tuyệt đối việc bảo đảm an toàn 
về người và tài sản trong quá trình giao 
dịch tại xã. Ngoài ra, các đơn vị tại cơ sở 
chủ động tăng cường thêm các phiên 
giao dịch bổ sung nhằm kịp thời đáp 
ứng nhu cầu giải ngân các chương trình 
tín dụng chính sách.
 Từ nhiều năm nay, cứ đến ngày 8 
hàng tháng, tất cả các Tổ trưởng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn cũng như nhiều người 
dân trên địa bàn xã Dương Hòa, huyện 
Kiên Lương tập trung về Điểm giao dịch 
của NHCSXH tại trụ sở UBND xã để vay 
vốn, trả tiền vay, nộp lãi, gửi tiết kiệm…
Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Ngô Văn 
Lũ, nhận định: “NHCSXH triển khai giao 
dịch tại xã đã tiết kiệm chi phí đi lại, thời 
gian của người nghèo. Sau khi giao dịch 
xong thì có cuộc họp nhận xét đánh giá 
giữa NHCSXH huyện với lãnh đạo UBND 
xã và các hội, đoàn thể để tìm giải pháp 
phát huy tốt nhất hiệu quả nguồn vốn 
chính sách. Từ đó, nhiều người dân trên 
địa bàn xã được tiếp cận nguồn vốn 
chính sách, có điều kiện phát triển sản 
xuất, vươn lên thoát nghèo”.
 Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã 
Dương Hòa, Nguyễn Hải Nam: Hiện nay, 
Hội Nông dân đang quản lý 6 Tổ tiết kiệm 
và vay vốn có dư nợ hơn 4 tỷ đồng của 
NHCSXH. “Ðể Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt 
động hiệu quả thì mỗi tháng tất cả các 
khâu từ thu nợ, lãi, tiền gửi tiết kiệm phải 
được thực hiện một cách kịp thời, minh 
bạch và chặt chẽ. Ðiều đáng mừng là 
khi các Điểm giao dịch tại xã hoạt động, 
với thời gian cụ thể, cũng như có cán bộ 
ngân hàng đến giao dịch đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm và 
vay vốn. Ngay tại Điểm giao dịch, các Tổ 
trưởng còn được NHCSXH hướng dẫn 
nghiệp vụ sổ sách cũng như triển khai 
nhiều chính sách mới”, ông Nam chia sẻ.

 Ðược giao phụ trách địa bàn xã Bình 
Sơn, huyện Hòn Đất cứ đến ngày 25 
hàng tháng, cán bộ tín dụng NHCSXH 
huyện Hòn Đất, Trần Huy Hoàng cùng 
một số cán bộ của đơn vị có mặt tại xã. 
Theo anh Hoàng, Điểm giao dịch xã Bình 
Sơn hoạt động rất hiệu quả, tạo thuận 
lợi cho người nghèo tiếp cận nguồn vốn 
vay ưu đãi của Nhà nước. Sau mỗi buổi 
giao dịch, cán bộ ngân hàng, các tổ chức 
hội, đoàn thể, cán bộ xã đều tổ chức 
họp để giải quyết những tồn tại, rút kinh 
nghiệm và cùng đưa ra những giải pháp 
thực hiện phù hợp.
 Từ những hoạt động như vậy, Điểm 
giao dịch xã đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho Ban giảm nghèo xã, các tổ chức 
nhận ủy thác và NHCSXH được thường 
xuyên tiếp xúc với người nghèo và các 
đối tượng chính sách khác, nắm bắt 
tâm tư nguyện vọng của nhân dân. 
Qua đó, đưa ra các giải pháp cụ thể 
như lồng ghép tuyên truyền về các dự 
án SXKD, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
vật nuôi phù hợp, hướng dẫn sử dụng 
vốn có hiệu quả... để hỗ trợ các đối 
tượng vay vốn đầu tư phát triển kinh 
tế. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng xã 
sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để 

NHCSXH phục vụ nhân dân tốt nhất.
 Lâu nay, Điểm giao dịch NHCSXH 
tại xã Tân Thạnh, huyện An Minh đã trở 
thành địa chỉ quen thuộc với nhiều hộ 
dân, bởi nhờ đó, họ đã có cuộc sống 
mới, nhiều HSSV trong xã được tiếp tục 
đến trường. Chị Võ Thị Hoa ở thôn Xẻo 
Nhào A là một minh chứng. Đã có thời 
điểm, gia đình chị bị xếp là một trong 
những hộ nghèo nhất xã. Trong lúc chưa 
biết xoay xở thế nào để thoát nghèo, chị 
được Hội Phụ nữ xã giới thiệu và chỉ cách 
đến Điểm giao dịch xã làm thủ tục vay 
vốn hộ nghèo. Từ nguồn vốn ban đầu ấy, 
anh chị đầu tư mở rộng diện tích trồng 
rau màu ngắn ngày, chạy chợ buôn bán, 
lần hồi lấy công làm lãi, tích cóp thêm 
vốn rồi nhận thầu đầm cá, lập trang trại 
nuôi lợn, nuôi vịt. Bằng sức lao động 
chịu thương, chịu khó, vợ chồng chị đã 
làm nên điều kỳ diệu, xây dựng được cơ 
ngơi khang trang, bề thế. Chị bộc bạch: 
“Cuộc sống khá giả như hôm nay của gia 
đình tôi đều bắt đầu từ vốn vay ưu đãi 
hộ nghèo. Nếu không có sự giúp đỡ của 
ngân hàng, chẳng biết đến bao giờ nhà 
tôi mới thoát khỏi danh sách hộ nghèo”.
 Gia đình chị Hoa chỉ là một trong số 
hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính 

Nơi gửi TRọn niềm tin
 Để thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, một trong những giải pháp 
căn bản, có hiệu quả thiết thực, phù hợp với thực tế là việc tổ chức thực hiện tốt mô hình 
Điểm giao dịch tại các xã, phường.

Thực hiện giao dịch tại các Điểm giao dịch xã là một trong những hoạt động chính 
và đặc thù của NHCSXH, giúp người nghèo tiết giảm nhiều chi phí đi lại
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sách của huyện An Minh được tiếp cận 
vốn vay NHCSXH tại những Điểm giao 
dịch xã. Với mục đích tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho người nghèo được thụ 
hưởng nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư 
SXKD, cải thiện đời sống, các Điểm giao 
dịch xã sẽ góp phần nâng cao hiệu quả 
sử dụng nguồn vốn, tránh tình trạng cho 
vay chưa đúng đối tượng.
 Thời gian tới, ngoài việc đầu tư có 
hiệu quả vào các chương trình kinh 
tế trọng điểm trên địa bàn, NHCSXH 
tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục củng cố 
và nâng cao chất lượng hoạt động 
uỷ thác qua các tổ chức hội, đoàn thể 
và các Điểm giao dịch cố định tại xã, 
phường, thị trấn; nâng cao chất lượng 
tín dụng, nhằm quản lý, sử dụng có 
hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà 
nước, để phát triển các mô hình SXKD 
thực hiện công tác giải quyết việc 

làm, ổn định đời sống cho người dân.
 “Từ những hoạt động như vậy, Điểm 
giao dịch xã đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho Ban giảm nghèo xã, các tổ chức 
hội, đoàn thể nhận uỷ thác và NHCSXH 
được thường xuyên tiếp xúc với người 
nghèo và các đối tượng chính sách nắm 
bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân 
dân. Qua đó, đưa ra các giải pháp cụ thể 
như lồng ghép tuyên truyền về các dự 
án SXKD, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi phù hợp, hướng dẫn sử dụng 
vốn hiệu quả... để hỗ trợ các đối tượng 
vay vốn đầu tư phát triển kinh tế”, anh 
Trần Huy Hoàng - cán bộ NHCSXH phụ 
trách xã Bình Sơn nhận xét.
 Trưởng phòng KHNVTD NHCSXH 
tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Thị Mỹ Nương 
nhận định, hầu hết các Điểm giao 
dịch xã hoạt động ổn định, mang lại 
hiệu quả cao. Thông qua các hoạt 

động tại Điểm giao dịch, ngân hàng 
vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các 
hộ vay, nhất là ở những địa bàn vùng 
sâu, vùng xa, vừa tăng cường theo dõi 
quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hoạt 
động tín dụng chính sách xã hội của 
cấp uỷ, chính quyền cơ sở.
 “Thời gian tới, ngoài việc đầu tư hiệu 
quả vào các chương trình kinh tế trọng 
điểm trên địa bàn, NHCSXH tỉnh Kiên 
Giang sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao 
chất lượng hoạt động uỷ thác qua các tổ 
chức hội, đoàn thể và các Điểm giao dịch 
tại xã, phường, thị trấn. Ðồng thời, nâng 
cao chất lượng tín dụng nhằm quản lý, 
sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của 
Nhà nước, phát triển các mô hình SXKD, 
thực hiện công tác giải quyết việc làm, 
ổn định đời sống cho người dân”, bà Mỹ 
Nương cho hay.

Cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội qua NHCSXH:
KỲ VỌNG TRONG XUÂN MỚI

 Kể từ ngày 01/7/2015, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (Luật Nhà ở 2014) có hiệu lực pháp luật, 
trong đó có quy định NHCSXH cho vay phát triển nhà ở xã hội. Quy định này được hướng dẫn chi 
tiết tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có hiệu 
lực từ ngày 10/12/2015. Những quy định mới này đang mở ra nhiều hy vọng cho người nghèo, 
người thu nhập thấp, đối tượng chính sách có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận nhà ở xã hội.

“NGÂN HÀNG NGƯỜI NGHÈO” 
THẤU HIỂU NGƯỜI NGHÈO

 Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thu 
Huyền - một viên chức ngành Tư pháp 
cho rằng, quy định người có nhu cầu, 
đủ điều kiện được vay mua nhà ở xã hội 
qua NHCSXH khiến chị thấy “vững tâm 
hơn như có bạn đồng hành”: “NHCSXH 
vốn được thành lập để phục vụ người 
nghèo. Ngân hàng này cũng đã và đang 
cho vay chương trình hỗ trợ hộ nghèo 
về nhà ở (Quyết định 167) nên thấu 

hiểu hoàn cảnh của những người cần 
an cư. Hơn nữa, phương thức phục vụ 
rất gần dân của NHCSXH cũng khiến 
chúng tôi đỡ ngại ngần khi không còn 
cảm giác bị phân biệt đối xử”.
 Vợ chồng chị Huyền đều là công 
chức Nhà nước. Gia đình 4 người hiện 
vẫn ở nhờ nhà ông bà nội, cùng 4 người 
khác sống chung trong một căn nhà tập 
thể cũ rộng chỉ 36m2. Chính vì thế, anh 
chị đã cố công tìm hiểu các quy định 
pháp luật cũng như tham khảo thực 

tiễn liên quan đến chuyện mua nhà ở 
xã hội. Tuy nhiên, phần vì thời gian qua 
nguồn cung chưa nhiều, phần vì chính 
sách cũng còn rườm rà vì vừa thực hiện 
vừa hoàn thiện, nên anh chị còn ngại 
ngần và chưa quyết định làm thủ tục 
mua và xin vay mua nhà ở xã hội.
 Trong khi đó, anh Trần Xuân - một 
viên chức quê ở Thanh Hóa lại “vướng” 
việc anh muốn vay tiền để mua nhà. 
“Tôi đến một ngân hàng được chỉ định 
cho vay gói ưu đãi lãi suất hỗ trợ nhà ở 
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30 nghìn tỷ đồng, nhưng sau khi hỏi về 
vị trí nhà tôi cũng như mức thu nhập, 
nhân viên tín dụng cho hay chỉ có thể 
cho tôi vay 180 triệu đồng, thế chấp 
quyền sử dụng đất của người thứ ba. 
Mức vay này chỉ bằng non nửa giá trị 
căn hộ tôi định mua, nên vợ chồng con 
cái vẫn đang phải vá víu trong căn nhà 
đi thuê lụp xụp”, anh Xuân nói.
 Theo quy định tại Luật Nhà ở, ngoài 
các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia 
đình, cá nhân được vay vốn phát triển 
dự án nhà ở xã hội, thì có 9 nhóm đối 
tượng được vay vốn để mua, thuê 
mua nhà ở xã hội. Ngoài nhóm đối 
tượng người có công với cách mạng, 
hộ nghèo và hộ cận nghèo tại khu vực 
nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông 
thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh 
hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu 
đang được NHCSXH phục vụ, Luật này 
còn quy định các nhóm đối tượng khác 
được tiếp cận vốn chính sách để mua, 
thuê mua nhà ở xã hội, bao gồm: Người 
thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo 
tại khu vực đô thị; người lao động đang 
làm việc tại các doanh nghiệp trong 
và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ 
sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên 
môn kỹ thuật, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn 
vị thuộc công an nhân dân và quân đội 
nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức 
theo quy định của pháp luật về cán bộ, 
công chức, viên chức; các đối tượng đã 
trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại 
Luật nhà ở; HSSV các học viện, trường 
đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh 
trường dân tộc nội trú công lập được sử 
dụng nhà ở trong thời gian học tập; hộ 
gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi 
đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo 
quy định của pháp luật mà chưa được 
Nhà nước bồi thường bằng nhà ở.
CẦN “BẮT TAY VÀO VIỆC” ĐỂ CHÍNH 

SÁCH KHÔNG BỊ NGẮT QUÃNG
 Khoản 5 Điều 13 Nghị định 
100/2015/NĐ-CP quy định, khách hàng 
là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu 
đãi từ NHCSXH phải thực hiện việc gửi 
tiết kiệm tại NHCSXH hàng tháng, với 
thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi 
theo quy định của bên cho vay.
 Nhìn nhận về quy định này, ông 
Hoàng Thịnh - một chuyên gia về quản 
lý xây dựng cho rằng, nếu NHCSXH 
và các cơ quan hữu trách không triển 

khai sớm thực hiện Nghị định này thì 
khi thời hạn thực hiện gói 30 nghìn 
tỷ kết thúc, khách hàng mất một thời 
gian chuyển tiếp chờ đủ điều kiện để 
vay vốn qua NHCSXH. “Nghị định này 
có hiệu lực từ ngày 10/12/2015, nếu 
ngay khi đó khách hàng gửi tiết kiệm 
tại NHCSXH thì sớm nhất tới tháng 
12/2016 họ mới có đủ điều kiện về 
thời gian gửi tiết kiệm để làm thủ tục 
vay. Đó là chưa kể nhóm khách hàng 
thu nhập thấp còn phải xoay xở gửi đủ 
mức gửi theo quy định của bên cho 
vay”, ông Thịnh nói.
 Phương thức cho vay được thực 
hiện như thế nào cũng là mối quan 
tâm của anh Xuân, chị Huyền và nhiều 
“khách hàng tiềm năng” khác của 
NHCSXH. “Hiện nay, NHCSXH vẫn đang 
thực hiện cho vay các chương trình nhà 
ở theo quy trình thực hiện với sự tham 
gia của các hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm 
và vay vốn. Tuy nhiên, khi cho vay mua 
nhà ở xã hội, NHCSXH sẽ cho vay như 
thế nào? NHCSXH sẽ quy định cụ thể 
hồ sơ thủ tục ra sao? Việc thế chấp tài 
sản bằng nhà ở hình thành trong tương 
lai có được chấp nhận ở NHCSXH hay 
không? Liệu NHCSXH có biện pháp hỗ 

trợ gì để người vay được vay ở mức vay 
cao nhất có thể?”, chị Nguyễn Huyền 
Trang (Phú Thọ) đặt hàng loạt câu hỏi.
 Theo quy định của Luật Nhà ở và 
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, trường 
hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% 
giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua 
nhà; trường hợp xây dựng mới hoặc cải 
tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay 
tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc 
phương án vay và không vượt quá 70% 
giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Lãi suất 
vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
theo đề nghị của HĐQT NHCSXH hoặc 
NHNN theo từng thời kỳ. Thời hạn vay 
tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân 
khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách 
hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp 
hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được 
thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn 
cho vay thấp hơn.
 Một năm mới đã về với đất nước, 
song song với niềm vui đó là hy vọng 
cho người nghèo, người thu nhập thấp, 
đối tượng chính sách mong muốn được 
vay vốn ưu đãi để có điều kiện thuận lợi 
hơn tiếp cận nhà ở xã hội.

Người dân mong muốn Chính phủ cần sớm có những quy định cụ thể 
về cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
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 Mùa xuân này, chúng tôi đến thăm HTX Thanh Thanh ở ấp Long Thuận A, xã Long Phước, 
huyện Long Hồ (Vĩnh Long) khi toàn thể các xã viên đang tất bật đóng những lô hàng cuối cùng 
để kịp chuyển cho khách hàng, ông Đoàn Thanh Tâm - Chủ tịch HĐQT HTX Thanh Thanh cho biết 
đây là lô hàng cuối cùng trong năm của HTX chuẩn bị xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Niềm vui
ở Hợp tác xã Thanh Thanh

Tham gia mô hình HTX, nhiều lao động nông nhàn tại Vĩnh Long đã có cuộc sống ổn định

HTX NĂNG ĐỘNG
 Sau khi thành lập vào năm 2011, 
HTX đã có những bước phát triển ổn 
định, vững chắc, không chỉ tạo công 
ăn việc làm với mức thu nhập cao cho 
nhiều lao động địa phương mà còn là 
địa chỉ đào tạo nghề tin cậy cho nhiều 
hộ gia đình khác có cơ hội lập nghiệp.
HTX Thanh Thanh hiện có 24 xã viên, 
doanh thu chủ yếu từ gia công hàng 
thủ công mỹ nghệ. Theo ông Đoàn 
Thanh Tâm - Chủ tịch HTX Thanh Thanh, 
từ khi thành lập đến nay HTX đã gia 
công hàng trăm sản phẩm như giỏ, 

lẵng hoa, các sản phẩm trang trí trong 
gia đình... bằng các nguyên liệu sẵn có 
tại địa phương. Sự đồng thuận, nhiệt 
tình, nhạy bén và tay nghề vững vàng 
của các xã viên đã giúp HTX yên tâm 
trước những hợp đồng khó của đối tác 
nước ngoài. Từ đó, giúp HTX nâng cao 
chất lượng sản phẩm. Tuy doanh thu và 
các chỉ tiêu đạt được trong 4 năm còn 
khiêm tốn nhưng mỗi năm đều vượt kế 
hoạch đề ra. Chỉ tính riêng năm 2014, 
HTX đã sản xuất gia công gần 39.500 
sản phẩm, doanh thu đạt gần 610 triệu 
đồng, đạt 141% kế hoạch.

 Đáng chú ý, HTX Thanh Thanh là 
đơn vị góp phần giải quyết việc làm 
cho rất nhiều lao động tại địa phương. 
Hiện HTX có 70 lao động thường xuyên, 
thu nhập khoảng 2 triệu đồng/người/
tháng. Anh Lê Văn Dũng ở ấp 1, xã Hoà 
Thạnh, huyện Tam Bình vui vẻ cho biết: 
“Làm các mặt hàng gia công đơn lẻ ở 
từng hộ gia đình vất vả lắm, luôn phải 
đối mặt với nỗi lo tiêu thụ sản phẩm, 
có khi hàng sản xuất ra nhưng không 
biết tiêu thụ cho ai, nhiều lúc phải bán 
qua thương lái bị ép giá nên càng làm 
càng lỗ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, từ 
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khâu thu mua nguyên vật liệu và bao 
tiêu sản phẩm đã có HTX lo cho, xã viên 
chúng tôi chỉ lo duy nhất một việc đó 
là làm việc cho tốt, đúng kỹ thuật, sản 
phẩm làm ra sẽ đưa đi xuất khẩu, giá cả 
bao giờ cũng cao hơn với giá ngoài thị 
trường. Bởi vậy, chúng tôi yên tâm lắm”.
 Còn theo anh Bùi Văn Dũng ở xã 
Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tâm 
sự: “Tôi cảm thấy may mắn và trân 
trọng khi được HTX nhận vào làm việc 
với mức thu nhập 2 triệu đồng/tháng”.
Theo nhiều lao động khác tại đây thì 
trước khi vào làm việc cho HTX, họ đều 
là những lao động phổ thông, chưa có 
trình độ tay nghề. Thế nhưng, được 
HTX quan tâm, tạo điều kiện, trong 
quá trình vừa học vừa làm, họ đã trở 
thành những “hạt nhân” để duy trì sự 
phát triển của HTX.
 Cũng theo ông Tâm thì trước khi 
vào HTX, các xã viên đều hoạt động 
trong lĩnh vực gia công đồ mỹ nghệ 
nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, không 
đáp ứng được những đơn hàng lớn 
nên ai nấy cũng đều gặp khó khăn 
trong việc giữ nghề và duy trì cuộc 
sống thường ngày. Vì vậy, HTX Thanh 
Thanh ra đời nhằm mục đích giúp 
các xã viên có công việc ổn định 
cũng như cùng chung sức phát triển 

nghề nghiệp, hoạt động kinh doanh.
 Điều đáng mừng là hiện nay, HTX 
không chỉ tạo công ăn việc làm ổn định 
cho 70 lao động địa phương với thu 
nhập 2 triệu đồng/người/tháng mà lợi 
nhuận của đơn vị cũng ước đạt hàng 
trăm triệu đồng mỗi năm. Mặt khác, 
HTX còn là nơi đào tạo nghề tin cậy 
cho những lao động muốn học nghề. 
Những năm qua, hàng chục người khi 
tìm đến học nghề đã được HTX dạy 
nghề chu đáo, giờ đã trưởng thành tự 
mở các cơ sở gia công ngay tại nhà. 

NGUỒN VỐN CHÍNH SÁCH
HỖ TRỢ KỊP THỜI

 Quả thật, rất nhiều lao động nhàn 
rỗi ở nông thôn đã được tạo công ăn 
việc làm, cho thu nhập ổn định. Đối với 
HTX Thanh Thanh không đặt lợi nhuận 
lên hàng đầu mà chủ yếu là tạo thêm 
việc làm, tăng thu nhập cho lao động. 
HTX thường mở các lớp dạy nghề để 
tăng số thợ lành nghề, đào tạo thêm 
kỹ thuật viên, đáp ứng nhiều đơn đặt 
hàng của nước ngoài.
 Thời gian qua, HTX nhận được hỗ 
trợ rất nhiều từ các cấp, các ngành 
chức năng như: Hỗ trợ mở lớp dạy 
nghề; trang bị máy vi tính, máy in 
màu... Trong đó, nguồn vốn chính 
sách từ Quỹ quốc gia GQVL đã kịp thời 

hỗ trợ HTX rất nhiều. Năm 2014, khi 
HTX gặp khó khăn vì thiếu vốn mua 
nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, 
nhờ NHCSXH cho vay 90 triệu đồng 
vốn ưu đãi, đã giúp HTX vượt qua khó 
khăn, ổn định sản xuất.
 Qua tìm hiểu, bên cạnh sự quan 
tâm, tạo điều kiện của Nhà nước đặc 
biệt là vốn vay từ NHCSXH, HTX cũng 
luôn tích cực, chủ động, mạnh dạn đổi 
mới thiết bị công nghệ, từng bước nâng 
cao chất lượng, mẫu mã, tăng sức cạnh 
tranh của sản phẩm cũng như coi trọng 
“chữ tín” với khách hàng.
 Đối với tỉnh Vĩnh Long nói chung 
và NHCSXH tỉnh nói riêng thì chương 
trình cho vay GQVL cũng là một trong 
những chương trình mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, góp phần cùng địa phương 
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập 
cho người dân, khôi phục và phát triển 
các ngành nghề truyền thống, hỗ 
trợ vốn cho các cơ sở SXKD và hộ gia 
đình mở rộng sản xuất. Được biết, đến 
hết năm 2015 tổng dư nợ cho vay 13 
chương trình tín dụng chính sách tại 
NHCSXH tỉnh Vĩnh Long trên 1.381 tỷ 
đồng, trong đó chương trình cho vay 
GQVL hơn 93 tỷ đồng, hàng năm thu 
hút gần 5 nghìn lao động địa phương.

Bài và ảnh AN TRẦN
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Nông dân
 Hải Dương
VỚI ĐỒNG VỐN ƯU ĐÃI

 Những năm qua, NHCSXH tỉnh Hải Dương đã nỗ lực chuyển tải nguồn vốn vay ưu đãi tới hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách, các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ được NHCSXH 
triển khai thực hiện đã giúp tỉnh Hải Dương có thêm nguồn lực quan trọng để thực hiện thành công 
Chương trình MTQG về giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới.

 ó thể nói, tín dụng chính sách đã làm cho bộ mặt nông 
thôn thay đổi diện mạo, chương trình điện, đường, 
trường, trạm đã được nâng cấp, từng bước rút ngắn 
khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; nông dân 

ngày nay đã cơ bản thực hiện theo hướng cơ giới hóa và điện 
khí hóa trong sản xuất nông nghiệp, nhà ở của người nông dân 
cũng dần dần được cải thiện, trình độ dân trí được nâng cao.
 Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính 

sách ở Hải Dương đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng 155 tỷ đồng so 
với cuối năm 2014, với gần 150 nghìn hộ còn dư nợ. Nguồn 
vốn ưu đãi đã tạo điều kiện cho 36.745 lượt khách hàng được 
vay vốn, thu hút và tạo việc làm cho trên 1.383 lao động, giúp 
5.422 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây 
dựng được hơn 15.200 công trình NS&VSMTNT...
 Phóng sự ảnh của HÀ NGỌC HÒA sẽ phản ánh thực tế 
đồng vốn tín dụng chính sách nơi đây.

Ngay tại Điểm giao dịch, cán bộ NHCSXH hướng dẫn bà con làm thủ tục cần thiết khi vay vốn; đồng thời tuyên truyền cách thức sử dụng vốn vay hiệu quả
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 Mọi thông tin về các chủ trương chính sách 
của Nhà nước, chi tiết các khoản vay được 
NHCSXH tỉnh Hải Dương niêm yết công khai 
tại các Điểm giao dịch xã

Bà con xã Ninh Thành, 
huyện Ninh Giang làm thủ 
tục vay vốn

Với 20 triệu đồng vay chương trình GQVL, 
gia đình anh Phan Văn Hội, chị Hà Thị 
Tùng ở thôn La Khê, xã Ninh Thành, huyện 
Ninh Giang đã đầu tư phát triển trang trại 
tổng hợp VACR
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Còn gia đình ông Nguyễn Quang Xứng ở 
thôn Đồng Hy, xã Ninh Hòa, năm 2012 được 
vay 20 triệu đồng để đầu tư cải tạo ao nuôi 
cá rô, cá trắm rộng 3.000m2. “Có vốn nhà tôi 
yên tâm làm ăn, thoát nghèo rồi. Năm nay 
sẽ trả hết nợ, sang năm đề nghị vay vốn tiếp 
để mua thêm giống cá”, ông Xứng phấn khởi 
cho hay

Gia đình chị Trần Thị Thư ở thôn Hiệp Thọ, 
xã Hiệp Lực được vay 20 triệu đồng hộ cận 
nghèo đầu tư trồng ổi cho thu nhập ổn định. 
Chị cho biết: “Trồng và chăm sóc ổi không 
khó, nhưng đòi hỏi phải có sự cần mẫn. 
Muốn ổi đạt chất lượng phải chú ý đến các 
loại sâu bệnh mà ổi thường gặp, để có biện 
pháp phòng trừ kịp thời. Tỉa ngọn để cây 
ra nhiều cành, để cây cao vừa tầm tiện cho 
việc chăm sóc và thu hoạch”

Với 30 triệu đồng vay hộ nghèo, gia đình 
ông Đào Đình Quang ở thôn Hai, xã Hiệp 
Lực đầu tư nuôi Thỏ cho giá trị kinh tế cao
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Gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn vay vốn 
chương trình tín dụng NS&VSMTNT 
để nâng cao chất lượng cuộc sống

Cặp bò của bà Trần Thị Ngần ở xã Ninh Hòa 
được mua từ vốn vay hộ cận nghèo năm 
2014, nay đã có thêm 2 bê con, hứa hẹn 
mang lại nguồn thu thêm cho gia đình. Tết 
này, gia đình bà sẽ vui hơn 

Đến huyện Tứ Kỳ, có gia đình ông bà Phan 
Văn Vương ở thôn An Định, xã An Thanh 
vừa được vay 45 triệu đồng hộ mới thoát 
nghèo trước Tết Nguyên đán vài ngày về 
để mua thức ăn chăn nuôi và cải tạo vườn, 
ao chuồng.
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Tin hiệu vui 
 CỦA HỘ CẬN NGHÈO

 Đến mùa xuân này là đã hơn 2 năm các hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được 
tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH để đầu tư phát triển kinh tế. Thành công trong thực hiện 
chính sách cho vay hộ cận nghèo đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Thanh Bình là một trong những 
địa phương triển khai các chương 
trình tín dụng ưu đãi có hiệu quả, 
nhất là đối với các hộ cận nghèo 

thông qua nhiều cách làm hay như: hướng 
dẫn hộ cận nghèo cách làm ăn, hỗ trợ 
kiến thức về chăn nuôi, áp dụng các tiến 
bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp... Từ 
đó, giúp nhiều hộ nghèo và hộ cận nghèo 
từng bước vươn lên có cuộc sống ổn định.
 Anh Lê Văn Hoàng ngụ khóm Tân 
Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh 
Bình cho biết, gia đình anh có 4 nhân khẩu, 
nhưng không có ruộng đất, sống chủ 
yếu bằng nghề làm mướn nên thu nhập 
rất bấp bênh. Hàng ngày, anh Hoàng đi 

vác lúa mướn, phun thuốc, sạ phân cho 
người có nhu cầu, thu nhập khoảng 120 
nghìn đồng, chỉ đủ chi tiêu hàng ngày nên 
không có tích lũy.
 Mặc dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn 
nhưng vợ chồng anh Hoàn rất chí thú làm 
ăn, từ đó người cậu ruột cho mượn đất 
để làm nhà ở, đồng thời chính quyền địa 
phương cũng xét cấp sổ hộ nghèo. Để 
phát triển kinh tế hộ, anh Hoàng suy nghĩ 
tìm vật nuôi cây trồng cho hiệu quả. Từ 
điều kiện thực tế, anh Hoàng quyết định 
nuôi bò vỗ béo từ nguồn cỏ và cây ngô 
được trồng tại địa phương.
 Sau đó, gia đình anh Hoàng xin được 
vay vốn để nuôi bò, vào cuối tháng 3/2015 

hộ anh Hoàng được NHCSXH huyện 
Thanh Bình xét cho vay 30 triệu đồng 
hộ cận nghèo trong khoảng thời gian 3 
năm để đầu tư nuôi bò. Từ nguồn vốn vay 
cộng với nguồn tích lũy của gia đình, anh 
Hoàng đã mua 5 con bò lai Ý với số tiền 
gần 100 triệu đồng. Sau gần một năm, 
đàn bò phát triển khá tốt và có giá trị trên 
150 triệu đồng.
 Anh Hoàng bộc bạch: “Nuôi bò vỗ 
béo cho thu nhập khá vì nguồn thức ăn 
chủ yếu là cỏ. Nuôi bò chỉ cho ăn 3 lần/
ngày nên có thời gian rảnh đi làm mướn 
kiếm thêm nguồn thu nhập cho gia đình, 
tết này mình đã có cái tết đầm ấm hơn 
những năm trước rồi”.

(Xem tiếp trang 92) 
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Xuân sớm thêm bao 
niềm vui mới

 Những năm qua, Hà Tĩnh đã có sự thay da đổi thịt trong phát triển kinh tế và nâng cao đời 
sống người dân. Các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ được NHCSXH triển khai thực 
hiện đã giúp Hà Tĩnh có thêm nguồn lực quan trọng để thực hiện thành công chương trình MTQG 
về giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới.

Hiệu quả của nguồn vốn ưu đãi 
đã được ghi nhận trên mảnh 
đất nghèo. Ngay từ ngày đầu 
thành lập, cùng với sự nỗ lực 

phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức 
và người lao động trong toàn đơn vị, 
NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt 
chẽ với các cấp hội, đoàn thể nhận ủy 
thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn giải ngân 
đến đối tượng thụ hưởng, đáp ứng kịp 
thời nguồn vốn cho người dân phát 

triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. 
Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH 
tỉnh Hà Tĩnh đạt 3.395 tỷ đồng với gần 
130 nghìn hộ đang có dư nợ. Trong 
thời gian qua nguồn vốn cho vay các 
chương trình tín dụng đã góp phần 
giúp cho 242 nghìn lượt khách hàng 
được vay vốn, thu hút và tạo việc làm 
cho trên 22 nghìn lao động; trên 130 
nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó 
khăn được vay vốn học tập; xây dựng 

hơn 84 nghìn công trình NS&VSMTNT; 
xây mới và sửa chữa gần 11 nghìn căn 
nhà cho hộ nghèo và 702 chòi, nhà ở 
phòng tránh bão, lụt...
 Tết Bính Thân 2016 này, những 
người nghèo của Hà Tĩnh được 
đón một cái tết đầy đủ, ấm áp hơn, 
nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ những 
đồng vốn nhân văn này. Dưới đây 
là phóng sự ảnh của NGỌC MAI xin 
được gửi tới bạn đọc.
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Gia đình ông Trần Đình Trường ở xã Đức Giang, huyện Vũ Quang 
vay 15 triệu đồng từ chương trình hộ nghèo để nuôi ong lấy mật. 

Cuộc sống gia đình đã khá hơn trước rất nhiều

Cùng địa chỉ với ông Trường, gia đình anh 
Phan Quốc Hội lại được vay 20 triệu đồng 
vốn ưu đãi để phát triển và trồng hơn 
10ha mía, đồng thời sản xuất mật mía 
bán trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân

Phát triển nghề trồng nấm ăn và nấm dược 
liệu tại các vùng nông thôn Hà Tĩnh, đang 
có sự đồng hành và hỗ trợ tích cực từ nguồn 
vốn ưu đãi (Trong ảnh: Vay được nguồn vốn 
GQVL, gia đình chị Nguyễn Thị Thủy ở xã 
Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên đã phát triển 
mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu, 
cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm)
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Còn ở huyện Thạch Hà, 
hộ gia đình Nguyễn Thị 
Tuyên ở xã Ngọc Sơn 
được vay 20 triệu đồng 
từ chương trình tín dụng 
hộ cận nghèo mua máy 
xay xát gạo, phục vụ bà 
con thôn xóm

Vừa được vay 50 triệu 
đồng chương trình hộ 
mới thoát nghèo, gia đình 
ông Lê Văn Lợi ở xã Thuận 
Lộc, TX. Hồng Lĩnh đã đầu 
tư cải tạo chuồng trại và 
mua bò giống về nuôi

Vốn vay ưu đãi đang hỗ trợ 
đắc lực cho việc duy trì và 
phát triển các làng nghề 
thủ công tại vùng nông 
thôn Hà Tĩnh
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Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và 
số tiền vay mượn thêm, gia đình ông 
Nguyễn Thanh Liêm ở xóm Ấp Tiến, 
xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê xây 
dựng chòi tránh lũ kiên cố 

Với 30 triệu đồng vay từ 
chương trình hộ gia đình 
SXKD tại vùng khó khăn, gia 
đình ông Đinh Văn Oánh ở xã 
Hương Đô, huyện Hương Khê 
đầu tư trồng 50ha cam cho thu 
nhập hàng trăm triệu đồng 
mỗi năm

Gia đình ông Nguyễn Đình Văn ở xã ven 
biển Xuân Hội, huyện Nghi Xuân vay 30 
triệu đồng hộ vừa mới thoát nghèo đầu tư 
sửa chữa tàu thuyền và mua sắm ngư lưới 
cụ, nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản
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Gia đình bà Phan Thị Thiệp, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân 
vay 20 triệu đồng hộ cận nghèo để đầu tư chế biến nước 
mắm, gìn giữ được nghề truyền thống tại địa phương

Các cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng quy mô nhỏ ở xã Yên Lộc, huyện 
Can Lộc cũng được duy trì và phát triển bền vững nhờ nguồn vốn ưu đãi

Nhờ có nguồn vốn ưu đãi, làng Hương Báo Ân 
ở xã Thạch Mỹ, huyện Thạch Hà đã phát triển, 
nâng cao thu nhập cho bà con, đặc biệt là trong 
dịp tết đến, xuân về

Còn gia đình anh Trần Văn Hoàng ở 
xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà đầu 
năm 2015 vay 20 triệu đồng hộ cận 
nghèo để trồng đào phục vụ Tết 
Nguyên đán Bính Thân

Là hộ nghèo ở xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, bà Dương Thị Thi vay 
vốn ưu đãi để trồng hoa. “Năm nay vườn hoa nhà tôi phát triển tốt, 
các thành viên trong gia đình đang hối hả chuẩn bị những công đoạn 
cuối cùng để hoa kịp nở vào đúng dịp xuân sang tết đến”, bà Thi phấn 
khởi cho hay
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Tiết kiệm để Xuân về, Tết đến được vui hơn
 Cho đến mùa xuân này, các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo, HSSV, NS&VSMTNT, mua trả chậm nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL... được NHCSXH tỉnh 
Đồng Tháp thực hiện có hiệu quả, hầu hết các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích và trả nợ đúng hạn là 
nhờ đơn vị đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nổi bật là việc vận 
động hộ vay gửi tiền tiết kiệm nhằm tạo nguồn trả nợ khi đến hạn.

Thời gian gần đây, gia đình chị 
Nguyễn Thị Phượng, 50 tuổi, 
ở khóm 5, thị trấn Lai Vung, 
huyện Lai Vung (Đồng Tháp) 

luôn thực hiện tốt nhiệm vụ trả lãi và 
gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và 
vay vốn. Do điều kiện gia đình còn khó 
khăn (từ hộ nghèo vươn lên hộ cận 
nghèo) nên khi được chính quyền địa 
phương và NHCSXH huyện Lai Vung 
tiếp tục cho vay hộ cận nghèo thì gia 
đình chị càng quyết tâm chí thú làm ăn 
nhằm sớm vươn lên có cuộc sống ổn 
định. Nhờ biết chi tiêu tiết kiệm nên 
hàng tháng, chị Phượng có tích lũy 
và tự nguyện gửi tiết kiệm bình quân 
khoảng 200 nghìn đồng. Chị Phượng 
cho rằng việc “tích tiểu thành đại” 
trong thời gian qua đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho gia đình trong việc trả nợ 
ngân hàng mỗi khi đến hạn.
 “Mặc dù điều kiện gia đình còn khó 
khăn nhưng nhờ tiền gửi tiết kiệm nên 
đã tích lũy được số tiền khá lớn để trả 
nợ số tiền vay 15 triệu đồng trong thời 
gian tới. Việc gửi tiết kiệm được nhiều 
hộ vay hưởng ứng tích cực, trong đó 
có gia đình tôi”, chị Phượng bộc bạch. 
Không riêng gì gia đình chị Phượng, 
mà với ý thức dành dụm và tích lũy, 32 
thành viên trong Tổ tiết kiệm và vay 
vốn của khóm 5, thị trấn Lai Vung do 
chị Phạm Thị Hồng làm Tổ trưởng đã 
tham gia vào hình thức này. Đến nay, 
số tiền mà các thành viên tiết kiệm tại 
Tổ tiết kiệm và vay vốn bình quân trên 
5 triệu đồng/tháng.
 Chị Phạm Thị Hồng - Tổ trưởng Tổ 
tiết kiệm và vay vốn khóm 5, thị trấn Lai 
Vung, huyện Lai Vung cho biết: “Khi có 
chủ trương huy động tiết kiệm thông 
qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ đã 
thống nhất bàn bạc và triển khai đến 
các thành viên trong tổ gửi tiết kiệm. 

Tùy vào điều kiện gia đình mà gửi 
tiết kiệm, do đó hộ gửi thấp nhất là 
50 nghìn đồng/tháng còn hộ gửi cao 
nhất 500 nghìn đồng/tháng. Với số 
tiền tiết kiệm trên, trường hợp tổ viên 
gặp khó khăn trong việc trả nợ gốc, 
lãi cho ngân hàng thì tổ sẽ sử dụng 
nguồn vốn tiết kiệm để giúp tổ viên 
trả nợ, từng bước giải quyết khó khăn. 
Tương tự, thông qua việc gửi tiền tiết 
kiệm tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn đã 
từng bước tạo cho các hộ vay, nhất 
là các hộ thuộc diện khó khăn có ý 
thức tiết kiệm để tự tạo vốn, nhằm 
giải quyết những khó khăn đột xuất, 
cũng như từng bước làm quen với 
hoạt động tín dụng, tài chính”. Chị Võ 
Thị Xuân ở khóm 1, thị trấn Lai Vung, 
huyện Lai Vung cho biết, khi mới vay 
số tiền 20 triệu đồng hộ cận nghèo 
cũng cảm thấy lo khi trả nợ, nhưng 
nhờ gửi tiết kiệm hàng tháng nên đến 
kỳ trả nợ thì có được vốn để thanh 
toán tiền vay. Việc gửi tiền tiết kiệm 
thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ 
giúp nhiều người nghèo có điều kiện 
thuận lợi khi trả nợ đến hạn.

 Theo Giám đốc NHCSXH huyện Lai 
Vung, Lê Thanh Tùng - thời gian đầu việc 
triển khai thực hiện cũng gặp khó khăn 
do nhận thức, thói quen của hộ nghèo 
về tiết kiệm còn hạn chế. Tuy nhiên, đơn 
vị đã tích cực phối hợp với các hội, đoàn 
thể đẩy mạnh tuyên truyền đến người 
vay bằng nhiều hình thức như cử cán bộ 
ngân hàng, cán bộ hội, đoàn thể tham 
gia họp Tổ tiết kiệm và vay vốn, tuyên 
truyền đến người vay vốn qua các phiên 
giao dịch... Nhờ vậy, đến nay đơn vị có số 
dư tiền gửi tiết kiệm cao nhất so với các 
đơn vị khác trên địa bàn với tổng số tiền 
trên 8 tỷ đồng của 355/355 tổ có số dư 
tiền gửi tiết kiệm.
 Việc huy động tiền gửi tiết kiệm 
thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn được 
thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện. 
Để triển khai, NHCSXH tỉnh Đồng Tháp 
đã quán triệt mục đích huy động tiền 
gửi tiết kiệm của người nghèo, nhằm 
từng bước tạo cho người nghèo có ý 
thức dành tiền tiết kiệm để tạo vốn tự 
có, quen dần với hoạt động tín dụng, tài 
chính, đồng thời tạo thêm nguồn vốn 
để mở rộng cho vay trên địa bàn, góp 
phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo 
tại địa phương. 
 Với việc triển khai thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, chương 
trình huy động tiền gửi tiết kiệm của 
người nghèo đã có những kết quả 
đáng khích lệ. Đến nay, toàn tỉnh có 
3.863/3.876 Tổ tiết kiệm và vay vốn được 
uỷ nhiệm huy động tiền gửi tiết kiệm 
với tổng số tiền trên 52 tỷ đồng, từng 
bước tạo thói quen tiết kiệm gắn với 
trách nhiệm và hiệu quả sử dụng vốn, 
góp phần thực hiện ngày càng hiệu quả 
mục tiêu mở rộng nguồn vốn cho vay 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bà Phạm Thị Hồng - Tổ trưởng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn khóm 5, thị trấn Lai 

Vung nhận tiền gửi tiết kiệm của tổ viên

Bài và ảnh HỒNG CÚC
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THOÁT NGHÈO TỪ TRỒNG RỪNG
 Lên xã miền núi Canh Liên, huyện 
Vân Canh (Bình Định) vào dịp đầu xuân 
năm mới, chúng tôi thật sự bất ngờ trước 
những đổi thay của vùng đất này. Dọc 
theo những con đường bê tông xi-măng 
đi vào các bản làng là vô vàn nhà xây, nhà 
sàn, nhà rông kiểu mới...
 Thật may mắn là chuyến công tác 
lên Canh Liên lần này chúng tôi được 
chứng kiến buổi sinh hoạt của Tổ tiết 
kiệm và vay vốn làng Hà Lũy ngay tại 
Nhà văn hóa của làng. Thật độc đáo là 
với chất liệu bê tông, xi măng, gạch đá, 
nhưng Nhà văn hóa làng Hà Lũy vẫn giữ 
được nét đặc trưng của nhà rông truyền 
thống. Đáng lưu ý, Nhà văn hóa làng Hà 
Lũy vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng, cũng 

là nơi sinh hoạt, giao dịch của Tổ tiết kiệm 
và vay vốn Hà Lũy...
 Trò chuyện với chúng tôi, chị Đoàn 
Thị Thủy, sinh năm 1988 vui vẻ cho biết: 
Năm 2009, gia đình chị thuộc diện hộ 
nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn, 
thậm chí có lúc không có gạo ăn, phải đi 
làm thuê kiếm sống. Nhờ NHCSXH, chị 
Thủy được vay 30 triệu đồng để trồng 
2ha keo lai. Chỉ hai năm sau, chị Thủy đã 
trả hết nợ. Tháng 8/2013, chị Thủy được 
vay thêm 10 triệu đồng hộ cận nghèo để 
trồng 3ha keo lai. Đến tháng 8/2015 chị 
trả hết nợ vay. Nhờ vậy, gia đình chị đã 
thoát nghèo, cuộc sống ngày càng khấm 
khá. Hiện tại, ngoài ngôi nhà sàn truyền 
thống, chị Thủy đã xây được thêm 1 căn 
nhà gạch, mái ngói, nền lát gạch hoa, 

mua sắm đầy đủ các phương tiện, xe 
máy, tivi, tủ lạnh...
 Đặc biệt hơn cả là trường hợp của gia 
đình anh La Mai Dĩnh (sinh năm 1980), 
trú tại Canh Liên. Trao đổi với chúng tôi, 
anh Dĩnh cho biết: Những năm 2006 
gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Nhờ 
NHCSXH gia đình anh được vay 10 triệu 
đồng để mua bò giống nuôi. Năm 2008, 
anh Dĩnh bán bò, trả hết nợ. Nhờ “uy tín” 
này, anh Dĩnh tiếp tục được NHCSXH 
cho vay 30 triệu đồng. Với đồng vốn này, 
sau khi tham khảo, nghiên cứu, anh Dĩnh 
quyết định đầu tư, trồng 7 nghìn cây keo 
lai (khoảng 3,5ha). Đến tháng 12/2011, 
anh Dĩnh bán keo lai, có dư tiền trả nợ 
cho NHCSXH. Tháng 9/2012, anh Dĩnh 
lại vay NHCSXH 25 triệu đồng để trồng 

Mùa xuân
bên những
cánh rừng xanh

 Những năm qua, những cánh rừng được phủ xanh đồi trọc ở Bình Định ngày càng phát triển. 
Đạt được kết quả này có một phần đóng góp không nhỏ của NHCSXH tỉnh Bình Định. Đáng lưu ý, 
từ những chương trình cho vay trồng rừng, phát triển lâm nghiệp, đời sống của người dân trên địa 
bàn, nhất là đồng bào DTTS ngày càng được khá lên.

Đồng vốn tín dụng chính sách đã góp phần phủ xanh những cánh 
rừng bạch đằng ở huyện miền núi Vân Canh (Bình Định)
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3,5ha keo lai. Đến tháng 4/2015 thì anh 
lại bán keo trả nợ ngân hàng. Hiện gia 
đình anh Dĩnh đã ra khỏi danh sách hộ 
nghèo, “có của ăn, của để”, xây dựng 
được ngôi nhà khang trang, với đầy 
đủ tiện nghi. Thậm chí anh Dĩnh còn 
được mọi người vinh danh là “Kiện 
tướng trồng rừng”...
ĐỂ RỪNG CÂY, ĐỜI NGƯỜI MÃI MÃI 

LÀ XUÂN XANH
 Những hộ gia đình nêu trên chỉ là “ví 
dụ điển hình” về sự nỗ lực vươn lên thoát 
nghèo của hàng trăm gia đình ở huyện 
miền núi Vân Canh.
 Thật vậy, trao đổi với chúng tôi, 
bà Lê Thị Men -  Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 
và vay vốn thôn Hà Lũy cho biết: Tổ có 
49 thành viên, với dư nợ lên đến gần 
1,4 tỷ đồng.
 Cụ thể hơn, ông Nguyễn Văn Vinh 
- Giám đốc NHCSXH huyện Vân Canh, 
cho biết: Đến hết năm 2015, tổng dư 
nợ cho vay các chương trình tín dụng 
của đơn vị đạt trên 154 tỷ đồng, với tỷ 
lệ tăng trưởng đạt gần 15%. Trong đó, 

dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo 
đạt trên 59 tỷ đồng (tăng 2,5 tỷ đồng); 
dư nợ hộ cận nghèo đạt gần 26 tỷ đồng 
(tăng gần 16 tỷ đồng)... Riêng cho vay 
trồng rừng có gần 14,4 tỷ đồng/347 hộ 
vay... Đáng lưu ý, trong năm 2015, trên 
địa bàn huyện Vân Canh đã có 130 hộ 
thoát nghèo...
 Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Bình Định 
cho biết: Chương trình cho vay các dự án 
trồng rừng, phát triển lâm nghiệp trên 
địa bàn tỉnh ngày càng phát triển và đạt 
được những kết quả khả quan. Trong 
số này có Dự án phát triển ngành Lâm 
nghiệp (Dự án WB3), Chương trình 30a... 
Trong đó, Dự án WB3, theo thống kê của 
ngành chức năng, qua 5 năm triển khai 
(2010 - 2015), riêng chuỗi rừng trồng 
cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh đã triển khai 
khoảng 3 nghìn ha tập trung...
 Có thể nói, chương trình cho vay 
trồng rừng, phát triển lâm nghiệp ở Bình 
Định đã đạt được những kết quả đáng 
ghi nhận. Hầu hết các hộ gia đình vay 
vốn trồng rừng không chỉ sử dụng vốn 

hiệu quả, mà còn tích cực, chủ động 
trong việc trả nợ vay cho NHCSXH và 
nhất là không có chuyện chây ì khi thực 
hiện nghĩa vụ đối với ngân hàng...
 Chiều xuống ở miền rừng núi Vân 
Canh thật lạ. Tiết trời cuối đông se lạnh 
báo hiệu một mùa xuân đã về. Bất giác 
tôi nhớ đến giai điệu và ca từ của ca khúc 
Rừng Chiều của nhạc sĩ Vũ Thanh:

 Rừng chiều nghe lao xao
 Tiếng lá non gọi gió

 Tôi đứng giữa ngàn xanh
 Mà say trong hương rừng

 Từ làng quê xa xôi
 Tôi đến đây với rừng xanh

 Rừng ơi có nghe
 Nhịp rung lòng tôi...

 Vâng, mùa xuân đã về. Hy vọng 
rằng, năm Bính Thân này, chương trình 
tín dụng cho vay trồng rừng, phát triển 
lâm nghiệp ở Bình Định sẽ tiếp tục 
phát triển và gặt hái được những kết 
quả khả quan, để mỗi rừng cây, đời 
người mãi mãi xanh tươi.

Bài và ảnh VIẾT HIỀN

(Tiếp theo trang 84) 

 Tương tự, hộ anh Huỳnh Trung Chinh 
ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh 
Bình, huyện Thanh Bình là hộ cận nghèo 
cũng được vay 30 triệu đồng để chăn 
nuôi bò. Anh Chinh cho biết, gia đình 
chỉ có 1.600m2  đất trồng hoa màu nên 
không có tích lũy. Với quyết tâm vươn lên 
thoát khỏi hộ cận nghèo, anh Tùng bàn 
bạc với gia đình vay vốn từ NHCSXH. Sau 
khi được xét vay vốn, anh Chinh mua 2 
con bò về vỗ béo, đồng thời quyết định 
dành khoảng 800m2 đất để trồng cỏ voi 
cho bò ăn, diện tích còn lại thì trồng ớt. 
Nhờ chăm sóc tốt nên 2 con bò chóng 
lớn. Ngoài chăn nuôi, anh Chinh cùng vợ 
tranh thủ đi làm thuê để kiếm thêm thu 
nhập. Nhờ chí thú làm ăn nên cuộc sống 
gia đình anh Chinh đã tạm ổn định, tương 
lai sẽ có tích lũy từ việc chăn nuôi bò.
 Ông Trần Đăng Nhiên - Phó Giám 
đốc NHCSXH huyện Thanh Bình cho biết, 
đến cuối năm 2015, toàn huyện Thanh 
Bình có 21.132 hộ được tiếp cận với các 
nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH để đầu 
tư phát triển kinh tế hộ với tổng dư nợ 
hơn 200 tỷ đồng, trong đó có hàng trăm 

hộ được vay vốn chương trình hộ cận 
nghèo. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, 
phần lớn các hộ cận nghèo sử dụng vốn 
đúng mục đích, hiệu quả cao. Do đó, 
trong năm 2015, toàn huyện Thanh Bình 
có trên 900 hộ thoát nghèo và thoát hộ 
cận nghèo, đây là thành quả đáng ghi 
nhận trong nỗ lực giảm nghèo bền vững 
của địa phương.
 Sau hơn 2 năm triển khai, đến mùa 
xuân này dư nợ cho vay hộ cận nghèo 
của NHCSXH tỉnh Đồng Tháp đạt trên 250 
tỷ đồng với gần 13 nghìn lượt khách hàng 
được vay vốn. Chương trình cho vay hộ 
cận nghèo được triển khai cho vay chặt 
chẽ. NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các Phòng 
giao dịch điều tra, khảo sát số hộ cận 
nghèo trên địa bàn, nắm bắt nhu cầu vay 
của người dân để xây dựng kế hoạch tín 
dụng phù hợp. Ngân hàng cũng tích cực 
tham mưu với chính quyền địa phương 
phân bổ chỉ tiêu, điều chuyển vốn giữa 2 
chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận 
nghèo để bảo đảm nguồn vốn tín dụng 
trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường 
xuyên phối hợp với UBND các xã, các tổ 

chức hội, đoàn thể để củng cố, nâng cao 
chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; bảo 
đảm các chỉ số giải ngân, thu nợ, thu lãi tại 
Điểm giao dịch xã. Ngoài ra, NHCSXH tỉnh 
còn tập huấn cho các thành phần có liên 
quan; phối hợp với các hội, đoàn thể các 
cấp, Ban giảm nghèo xã, Tổ tiết kiệm và 
vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến chính sách tín dụng hộ cận 
nghèo, tham gia bình xét kịp thời, đúng 
đối tượng thụ hưởng.
 Để đồng vốn chính sách tiếp tục 
phát huy hiệu quả, chính quyền các 
cấp, ngành liên quan cần định hướng, 
hướng dẫn các hộ dân vay vốn cách 
làm kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi sao cho phù hợp với thổ 
nhưỡng, khí hậu địa phương và nhu cầu 
thị trường. Các hội, đoàn thể, Ban giảm 
nghèo, Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng 
phải tích cực kiểm tra, giám sát hộ vay 
sử dụng vốn đúng mục đích, đôn đốc 
thu hồi nợ đến hạn; kịp thời bình xét 
cho những hộ khó khăn có nhu cầu vay 
vốn phát triển kinh tế gia đình.

Bài và ảnh LÊ CÚC

Tin hiệu vui ...
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Bình Liêu là huyện miền núi 
biên giới với dân số trên 3 
vạn người, trong đó DTTS 
chiếm 96%, đây là huyện 

có tỷ lệ đồng bào DTTS cao nhất tỉnh 
Quảng Ninh và cũng thuộc nhóm 
huyện có tỷ lệ đồng bào DTTS cao 
nhất cả nước. Cuộc sống của người 
dân hết sức khó khăn, kinh tế chủ yếu 
dựa vào nông - lâm nghiệp, thêm vào 
đó, trình độ dân trí của đồng bào còn 
nhiều hạn chế.
 Trước thực tế đó, Chính phủ đã 
triển khai nhiều chương trình dự án 
nhằm hỗ trợ bà con phát triển kinh 
tế, giảm nghèo và nâng cao dân trí. 
Một trong số đó là các chương trình 
tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách. Những 
năm gần đây, chương trình này đã 
phát huy hiệu quả to lớn, giúp bà 
con có điều kiện chuyển đổi giống 
cây trồng, vật nuôi có năng suất, 
chất lượng cao theo hướng sản 
xuất tập trung, phù hợp với thổ 

nhưỡng, khí hậu của địa phương. 
Nhiều giống cây trồng mới được bà 
con đưa vào sản xuất đã cho hiệu 
quả kinh tế cao như cây hoa hồi, cây 
dong riềng phục vụ cho nghề làm 
miến truyền thống...
 Dư nợ các chương trình tín 
dụng ưu đãi toàn huyện Bình Liêu 
đến nay đạt trên 117 tỷ đồng, với 
4.050 hộ đang vay. Trong đó, dư 
nợ cho vay hộ cận nghèo hơn 50 
tỷ đồng; hộ nghèo gần 26 tỷ đồng 
và hộ gia đình SXKD tại vùng khó 
khăn là 16 tỷ đồng... Nguồn vốn 
ưu đãi làm giảm tỷ lệ hộ nghèo 
từ 43,27% năm 2011 xuống còn 
khoảng 8,2% vào cuối năm 2015.
 Mặc dù còn nhiều khó khăn, 
nhưng những gì cố gắng của đồng 
bào DTTS ở huyện Bình Liêu đã 
và đang trở thành điểm sáng nơi 
vùng biên Tổ quốc. Những hình 
ảnh của HOÀNG TRUNG sẽ đề cập 
đến hiệu quả đồng vốn ưu đãi của 
bà con nơi đây.

TRÊN MIỀN BIÊN GIỚI BÌNH LIÊU
 Ai đã đến và đã biết Bình 
Liêu (Quảng Ninh) thì hôm nay 
trở lại sẽ không khỏi ngỡ ngàng 
trước những đổi thay của miền 
biên viễn cực Bắc của Quảng 
Ninh. Bình Liêu nay không còn 
hình ảnh những thửa ruộng 
“ngủ đông”, không còn những 
nhà tranh vách đất, không còn 
những trẻ em mặt mũi nhem 
nhuốc... Bình Liêu hôm nay 
đón khách bằng những ngôi 
nhà kiên cố, những đồi keo, 
vườn dong riềng xanh mướt 
tầm mắt. Diện mạo kinh tế - xã 
hội ở huyện với 96% số dân là 
đồng bào DTTS đang có những 
chuyển biến tích cực.

Sức 
sống 
mới 

Sức 
sống 
mới 
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Cách đây 3 mùa xuân, gia đình chị Chíu 
Tài Mùi, dân tộc Dao ở thôn Ke Mọi, xã 
Đồng Văn vay 30 triệu đồng vốn hộ gia 
đình SXKD tại vùng khó khăn về mua 
giống lúa lai có năng suất, chất lượng cao

Từ nguồn vốn vay ưu đãi hộ cận 
nghèo 50 triệu đồng, gia đình chị 
Hoàng Thị Ngọc, dân tộc Tày ở thôn 
Nà Luông, xã Lục Hồn đầu tư vào 
việc nuôi lợn thịt

Các cán bộ NHCSXH huyện 
Bình Liêu đang hướng dẫn 
bà con dân tộc Dao làm thủ 
tục vay vốn
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Năm 2009, huyện Bình Liêu khuyến 
khích và tạo điều kiện để bà con 
vay vốn ưu đãi phát triển trồng cây 
dong riềng nhằm khôi phục nghề 
làm miến truyền thống

Gia đình anh chị Hoàng Đức Hải, dân 
tộc Tày ở thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô 
vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi chương 
trình hộ gia đình SXKD tại vùng khó 
khăn về trồng thanh long
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Sự bình yên no đủ đã và 
đang làm thay đổi diện 
mạo nông thôn miền núi 
vùng biên Bình Liêu

Từ một nông sản truyền thống tại 
địa phương, đến nay thương hiệu 
miến dong Bình Liêu đã trở thành 
một sản phẩm chủ lực, mang lại giá 
trị kinh tế cao cho bà con trong vùng
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Chào anh cán bộ Ngân hàng
Chính sách xã hội về làng giúp dân

Nhu cầu vay vốn đang cần
Chăn nuôi, thả cá, làm vườn, kinh doanh

Thiếu vốn nên phải nhờ anh
Để dân chăm chỉ làm ăn kịp thời

Đồng xanh lúa tốt bời bời
Ao sâu cá lội, vịt bơi đầy đàn
Nghề gò, nghề mộc, nghề hàn

Nông nhàn đã có việc làm thường xuyên
Đời sống ngày một nâng lên

Nhà xây ngói đỏ ruộng vườn khang trang
Nhà tranh vách đất không còn

Ruộng đồng có máy nổ giòn thay trâu
Thương nhau xin nhớ nhắc câu

Đến hạn lại trả lần sau dễ dàng
Gặp anh cán bộ Ngân hàng

Miệng chào tay bắt mặt mừng chung vui

Anh cán bộ Ngân hàng
Thơ xuân

Thơ Đức Phương



 Lời bài hát “Để gió cuốn đi” của cố 
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đưa tôi qua cung 
đường lên xã Y Tý thuộc huyện Bát Xát 
(Lào Cai) cùng đoàn cán bộ Công đoàn 
NHNN Việt Nam và NHCSXH đi trao quà 
tết cho đồng bào và chiến sĩ nơi biên 
cương Tổ quốc vào một ngày trở gió với 
đợt lạnh được dự báo là giá buốt nhất 
từ đầu mùa đông đến nay.
 “Cơ sở hạ tầng nông thôn ở Bát Xát 
nói chung và Y Tý nói riêng giờ đã tốt 
lên nhiều. Về cơ bản là đã hoàn thành”, 
Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhìn nhận 

so với thời gian gần 2 năm trước khi 
ông đặt chân lên mảnh đất này. Một 
tháng sống trải nghiệm cùng Đoàn cán 
bộ dự nguồn cấp cao hồi tháng 9/2014 
tại Y Tý, ông lại càng thấm nỗi vất vả 
nhọc nhằn của đồng bào các dân tộc và 
chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc. Thiếu 
nước canh tác, khí hậu khắc nghiệt với 
gió Lào khô rát mùa hè và những đợt 
lạnh thấu xương vào mùa đông khiến 
việc chăn nuôi trồng trọt của người dân 
thêm vất vả. Đói nghèo vì thế sẽ khó 
lùi xa nếu thiếu lực đẩy của dòng vốn 

tín dụng của NHCSXH. 382 hộ nghèo, 
chiếm 44,7 % các hộ trong xã vẫn là 
một con số đáng để nói về câu chuyện 
đường dài giảm nghèo ở Y Tý, và theo 
chuẩn mới đa chiều sẽ gần 90% số hộ.
 Xóa nghèo bền vững là một con 
đường gian nan, đòi hỏi sức bền, thời 
gian và sự nỗ lực dám nghĩ, dám làm 
của chính quyền địa phương cho đến 
từng người dân. Đây cũng là trăn trở 
của không chỉ riêng Phó Thống đốc 
Đào Minh Tú mà là tâm tư của các đoàn 
viên công đoàn khi đặt chân đến mảnh 

“Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không”

ĐÃ THẤY XUÂN VỀ 
TRONG GIÓ ĐÔNG

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cùng Đoàn công tác trao qua cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai)
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đất này. Dù là những món quà nhỏ, 
song mỗi năm lên đây các cán bộ ngân 
hàng cũng phải đắn đo với từng món 
quà không chỉ là cho tết thêm đậm đà 
mà còn là những vật dụng giúp đời 
sống của người dân đỡ vất vả.
 Năm trước là chăn ấm, năm nay là 
áo rét. Lại đúng lúc đợt gió lạnh nhất 
từ đầu mùa đông đang sầm sập ở 
cửa biên giới, món quà tết lại thêm ý 
nghĩa. Bà Lồ Thị Lú ở thôn Hồng Ngài 
không chọn cho mình món quà là 
chiếc áo rét nữ mà chọn chiếc áo rét 
nam để cho con trai cả của bà. Chồng 
mất sớm cách đây gần 10 năm, cuộc 
sống của gia đình giờ bước qua những 
ngày thiếu đói, khi 
cậu con trai lớn biết 
cầm cái cày, cái cuốc 
vạt lên những ngọn 
núi, mở rộng diện 
tích trồng lúa. Bà 
là một trong 10 hộ 
nghèo còn lại của 
thôn Hồng Ngài. 
Đây là một thôn 
được cho là khấm 
khá nhất trong xã. 
Trưởng thôn Vàng 
A Sáo mới 28 tuổi, 
song đã đủ uy tín 
trong thôn khi trở 
thành một trong 
những hộ khấm khá 
nhất với thu hoạch 
1 năm cả trăm bao 
thóc, 1,5 tạ thảo quả, vài con trâu.
 Trao quà cho toàn bộ 382 hộ 
nghèo trong xã, cùng quà cho cán bộ 
chiến sĩ Đồn biên phòng xã Y Tý, Phó 
Thống đốc Đào Minh Tú không quên 
nhắn nhủ đồng bào các dân tộc Y Tý 
cần nỗ lực phát triển kinh tế hơn nữa. 
Bởi thoát nghèo bền vững khó có thể 
làm ngay mà phải dần dần. “Bà con cần 
tiếp tục củng cố sản xuất, chăn nuôi để 
tạo ra thu nhập chứ không chỉ là làm 
đủ ăn. Có thế thì mới thoát nghèo bền 
vững và có đời sống ngày càng tốt đẹp 
hơn, con cái có điều kiện học hành để 
sau này quay lại quê hương phát triển 
kinh tế. Trong quá trình đó, bà con cần 
tiền, cần vốn đã có NHCSXH giúp đỡ. 
Vốn ngân hàng lúc nào cũng có sẵn, 
nhưng bà con phải mạnh dạn vay vốn 
làm ăn”, Phó Thống đốc nói.
 Đó chỉ là một trong những điểm 
đến của các đoàn cán bộ công đoàn, 

thanh niên NHCSXH dịp tết này. Với 
những cái tên hành trình thân thương 
như “Tết vì người nghèo 2016”, “Chăn 
ấm vùng biên”. Không chỉ là đại diện 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban lãnh 
đạo NHCSXH đã chia nhau đích thân 
trao những món quà tết cho người 
nghèo. Như những ngày đầu năm 
2016, Đoàn công tác do Tổng Giám đốc 
Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn 
đã tới thăm và trao tặng quà tết cho 250 
hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại 
xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên (Yên Bái). 
Trước đó là những món quà ý nghĩa 
thiết thực, chứa đựng tình cảm của 
đoàn viên công đoàn NHCSXH đã được 

trao tận tay cho hơn 1.500 hộ nghèo, 
gia đình chính sách trên địa bàn các 
tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Quảng 
Bình, Thừa Thiên - Huế và Tây Ninh.
 Những món quà tết càng thêm ý 
nghĩa với những người trong bản Nậm 
Tảng, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn 
(Lai Châu). Từ sáng sớm Trưởng bản Tẩn 
Sài Khuân đã giục 31 hộ dân trong thôn 
xuống núi nhận quà tết của NHCSXH. 
Mặc dù, thời gian dự kiến trao quà là 2 
giờ chiều, nhưng các hộ nghèo và gia 
đình chính sách đã đến từ sớm. Những 
chiếc chăn mới càng quý giá khi tết đã 
gần kề nó không chỉ là món quà với các 
hộ mà còn là niềm vui cho người già và 
con trẻ. Cũng bởi vậy, ngay khi nhận 
quà tết, Trưởng bản Tẩn Sài Khuân lại 
thúc giục người dân về bản trước khi 
màn đêm buông xuống.
 Chủ tịch xã Hua Bum Nguyễn Văn 
Cao nhìn nhận: “Trong những năm qua 

được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, 
đặc biệt từ nguồn vốn ưu đãi đã đưa tỷ 
lệ đói nghèo trên địa bàn xã từng bước 
giảm dần. Và nay những món quà tết của 
NHCSXH lại giúp bà con có một cái tết 
đủ ăn, đủ mặc và đủ ấm. Đây sẽ là những 
điểm tựa niềm tin để những người dân 
Hua Bum nỗ lực và vươn lên hơn nữa”.
 Những túi quà tết được thiết kế, 
chuẩn bị riêng cho từng vùng miền, 
người dân theo nhu cầu và bản sắc văn 
hóa trong hành trình trao qua tết của 
NHCSXH năm nay không phải là món 
quà vật chất lớn nhưng đó là tấm chân 
tình của cán bộ,  viên chức và người 
lao động trong hệ thống NHCSXH 

gửi tới đồng bào 
nơi vùng cao, biên 
giới. “Chúng tôi biết 
rằng đây là những 
địa bàn có vị trí địa 
chiến lược rất quan 
trọng. Mặc dù được 
Đảng và Nhà nước 
rất quan tâm và 
đồng bào cũng đã 
cố gắng tự mình 
vươn lên. Tuy nhiên, 
do điều kiện địa lý, 
dân trí… nên kết 
quả phát triển kinh 
tế - xã hội còn nhiều 
hạn chế, đời sống 
bà con còn rất nhiều 
vất vả. Chính vì thế 
cán bộ, viên chức và 

người lao động NHCSXH mong muốn 
được chia sẻ, góp phần cùng với các 
cấp, các ngành động viên, tiếp thêm 
động lực, ý chí vươn lên cho các hộ 
đồng bào nghèo”, Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Đức Hải cho biết.
 Chia tay các hộ nghèo, gia đình 
chính sách, chúng tôi trở về Hà Nội trong 
niềm vui thêm đong đầy khi ở những 
vùng cao đặc biệt khó khăn này hơn 
50% các hộ dân trong tỉnh là đối tượng 
vay vốn của NHCSXH. Rồi đây, với những 
quy chuẩn hộ nghèo mới cùng các chính 
sách tín dụng mới được triển khai, những 
người nghèo, đặc biệt là đồng bào DTTS 
nơi vùng cao biên giới sẽ có thêm những 
điều kiện phát triển kinh tế. Xuân vì thế 
sẽ mỗi năm thêm ấm áp không chỉ vì có 
cơm ăn, áo mặc mà ấm từ trong lòng 
người dân với hiệu ứng chính sách được 
thắp lên từ dòng vốn và tấm chân tình 
của cán bộ NHCSXH.

Như thông lệ, vào những ngày cận tết, NHCSXH tổ chức các Đoàn công tác tặng quà cho các 
hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại các tỉnh trong cả nước như thể hiện những tình cảm 
tốt đẹp nhất dành cho người nghèo (Trong ảnh: Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tặng 
quà tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên (Yên Bái)
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Hộ nghèo ở xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch 
(Quảng Bình) nhận quà tết từ NHCSXH

NHCSXH  trao quà tết cho bà con xã Long 
Khánh, huyện Bến Cầu (Tây Ninh) 

Những phần quà đã được trao cho hộ nghèo và 
gia đình chính sách ở xã Phong Chương, huyện 
Phong Điền (Thừa Thiên - Huế)

Bài và ảnh MINH NGỌC - NGỌC GIÁP

Bà con ở xã vùng cao khó khăn É Tòng, 
huyện Thuận Châu (Sơn la) phấn khởi 
nhận quà tết
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CÔNG ĐOÀN NHCSXH
HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2015

 Dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chuyên môn thường xuyên giúp đỡ, tạo điều 
kiện về mọi mặt, Công đoàn NHCSXH đã có những đóng góp quan trọng trong việc tạo động lực, 
khí thế thi đua cho cán bộ, viên chức và người lao động toàn hệ thống nỗ lực phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2015

Cùng với sự phát triển của 
hệ thống NHCSXH, những 
năm qua hoạt động của 
Công đoàn NHCSXH đã đạt 

được những thành tích đáng tự hào, 
đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể 
cán bộ, viên chức và người lao động 
(CBVC&NLĐ) trong toàn hệ thống, 
trong đó có vai trò lãnh đạo trực tiếp 
của Đảng ủy NHCSXH TW; sự phối hợp 
chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHCSXH, 
năm 2015 phong trào thi đua của 
CBVC&NLĐ và hoạt động Công đoàn 
NHCSXH tiếp tục có sự chuyển biến về 
mọi mặt, hoạt động đi vào chiều sâu, 
hiệu quả, vị thế và vai trò của Công 
đoàn đã được ghi nhận, đánh giá cao.
 Năm 2015, Công đoàn NHCSXH 
làm tốt công tác tuyên truyền, 

giáo dục chính trị tư tưởng trong 
CBVC&NLĐ; phát động và tổ chức 
thực hiện các phong trào thi đua 
cả chiều rộng và chiều sâu; đổi mới 
phương thức và hình thức hoạt động; 
chú trọng phát triển đoàn viên; nâng 
cao chất lượng hoạt động của tổ 
chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ 
Công đoàn; tích cực ủng hộ đóng 
góp xây dựng các loại quỹ, ủng hộ 
nhân đạo từ thiện; thực hiện tốt quy 
chế dân chủ ở cơ sở; quản lý, sử dụng 
kinh phí đúng mục đích, hiệu quả. 
 Với khí thế thi đua sôi nổi do 
Công đoàn và chuyên môn phát 
động, công tác tuyên truyền giáo 
dục tới đoàn viên và người lao động 
được các cấp Công đoàn toàn hệ 
thống đặc biệt quan tâm, coi đây là 

công tác trọng tâm xuyên suốt quá 
trình hoạt động của tổ chức Công 
đoàn, qua đó CBVC&NLĐ luôn kiên 
định mục tiêu lý tưởng cách mạng 
của Đảng, phát huy truyền thống 
và giữ vững bản chất của giai cấp 
công nhân Việt Nam.
 Bên cạnh các hoạt động chuyên 
môn, Công đoàn NHCSXH còn tổ chức 
các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể 
thao, trong đó điểm nhấn là tổ chức 
thành công Hội thao lần thứ III tại 8 
khu vực trên toàn quốc, qua đó tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi để đoàn 
viên có cơ hội giao lưu, học hỏi trao đổi 
kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết và 
hiểu biết lẫn nhau.
 Trong năm 2015, công tác chăm 
lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (thứ năm từ trái qua) trao quà cho hộ nghèo ở xã Ia Khươl, huyện Chư Păh (Gia Lai) 
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CBVC&NLĐ thường xuyên được quan 
tâm, Công đoàn các cấp tham gia xây 
dựng, kiểm tra giám sát việc thực hiện 
pháp luật, chính sách, chế độ liên quan, 
các chế độ chính sách đối với người lao 
động như đề bạt, nâng lương, khen 
thưởng, trích Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 
y tế đều được thực hiện công khai, dân 
chủ đúng chế độ quy định.
 Trong năm 2015 các cấp Công 
đoàn cũng đã trích Quỹ Tình nghĩa 
để hỗ trợ các đoàn viên bị bệnh hiểm 
nghèo, tai nạn bất thường, khó khăn 

đột xuất, đoàn viên từ trần, xây nhà 
mái ấm Công đoàn cho đoàn viên 
nghèo và hỗ trợ khác... cho 574 đoàn 
viên Công đoàn, tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn 
đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo và 
các đối tượng chính sách trên khắp 
cả nước, như ủng hộ người nghèo, 
xóa nhà tạm, nhà dột nát, ủng hộ trẻ 
mồ côi, người tàn tật, phụng dưỡng 
mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ xã 
nghèo, huyện nghèo theo Nghị quyết 
30a của Chính phủ, cứu trợ đồng bào 

thiên tai, thăm hỏi tặng quà các chiến 
sỹ bộ đội biên giới, hải đảo, các trung 
tâm thương binh... ngoài việc ủng hộ 
bằng tiền Công đoàn các cấp còn ủng 
hộ bằng hiện vật như, khám bệnh 
tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 
người nghèo, tặng quần áo, đồ dùng 
học tập, chăn, màn… thể hiện tinh 
thần trách nhiệm đối với cộng đồng 
xã hội và tri ân với người có công với 
đất nước. Qua đó, xây dựng được hình 
ảnh người cán bộ ngân hàng trong 
thời kỳ hội nhập và đổi mới.

Năm 2015, Công đoàn NHCSXH 
đã tổ chức thành công Hội thao 
tại các Khu vực trong cả nước. 
Hội thao là dịp cổ vũ, động viên 
phong trào rèn luyện thể thao 
theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; 
là sân chơi bổ ích để cán bộ, 
viên chức và người lao động các 
đơn vị trong hệ thống NHCSXH 
giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm, từ đó tăng thêm tình 
đoàn kết, gắn bó, góp phần 
hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ 
chính trị của ngành
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Một trong những kết quả hoạt động năm 2015 
là Công đoàn NHCSXH đã tổ chức thành công 
phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm 
việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015

Trong năm 2015, Công đoàn NHCSXH cũng đã phối 
hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi 
Việt Nam trao tặng xe đạp cho các em học sinh mồ 
côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên, nhằm giúp các em có thêm điều kiện để 
học tập tốt, vơi bớt đi những khó khăn thường 
ngày, vững bước vào năm học mới

Nhiều chị em được tôn vinh
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PV

Công đoàn NHCSXH phát động phong trào nhận giúp đỡ các “lá chưa lành” trong chương trình “Cặp lá yêu thương”

Tham gia Giọng hát hay ngành 
Ngân hàng lần thứ III
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Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
năm 2015 Đoàn Thanh niên 
NHCSXH TW đã làm tốt công 
tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, đạo đức lối sống, công tác giáo 
dục truyền thống, pháp luật luôn được 
xác định là nhiệm vụ then chốt, cốt lõi 
hàng đầu, tập trung đổi mới nội dung, 
phương thức giáo dục của Đoàn, triển 
khai sâu rộng với hình thức đa dạng 
phong phú thông qua các hoạt động 
như phát động phong trào thi đua 
hưởng ứng cuộc vận động “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, 
gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; 
tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ 
đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng 

hơn” nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh 
nhật Bác; triển khai cuộc vận động 
“Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt 
Nam thời kỳ mới” với các giá trị cốt 
lõi, nền tảng “Tâm trong”, “Trí sáng”, 
“Hoài bão lớn”; tham gia đóng góp 
ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị 
Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tuyên 
truyền về văn hóa giao thông, ý thức 
bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên 
nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, 
các hiệp định thương mại thế hệ mới, 
hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, 
ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam,…
 Trong năm 2015, đoàn viên 
thanh niên đã tích cực thi đua đảm 
nhận công trình, phần việc thanh 
niên kết hợp hài hòa với thực hiện 

phong trào “sáng tạo trẻ”, phong 
trào thi đua “Đoàn viên thanh niên 
xung kích, tình nguyện đi công tác 
hỗ trợ tăng cường tại các chi nhánh 
trên toàn quốc”, “thanh niên sẵn 
sàng đảm nhận khâu khó, việc mới 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
chuyên môn được giao”.
 Tuổi trẻ NHCSXH đã thật sự khẳng 
định vai trò xung kích, tình nguyện 
trên các lĩnh vực hoạt động bằng sự 
lao động, sáng tạo và việc làm thiết 
thực, ý nghĩa vì cộng đồng, phát huy 
sức mạnh của tuổi trẻ góp phần vào 
hiệu quả hoạt động của NHCSXH trong 
sự nghiệp giảm nghèo và bảo đảm an 
sinh xã hội. Dưới đây là những hình 
ảnh phản ánh hoạt động năm 2015 
của đoàn viên thanh niên NHCSXH TW.

Tuổi trẻ - Xung kích - Tình nguyện
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Tham gia ngày hội văn hóa thể thao 
lần IV cùng với các đơn vị thuộc Đoàn 
khối Doanh nghiệp TW

Trao tặng công trình vui chơi ngoài trời 
cho trường mầm non huyện đảo Cồn Cỏ 
(Quảng Trị)

Tích cực tham gia cuộc thi 
Olympic tiếng Anh do Đoàn 
khối Doanh nghiệp TW tổ chức
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Thăm và tặng quà trẻ em 
nghèo, trẻ em khuyết tật tại 
huyện Côn Đảo (Kiên Giang)

Chương trình hiến máu tình 
nguyện trong năm qua đã 
được các đoàn viên hưởng 
ứng tích cực tham gia

Tặng quà cho các gia đình 
chính sách tại huyện Côn Đảo 

(Kiên Giang)
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Nghị quyết nêu rõ: Mục tiêu 
tổng quát của Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 
2016 là giữ vững ổn định 

kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng 
kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng 
cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo 
đảm phát triển bền vững. Đẩy mạnh 
thực hiện các đột phá chiến lược, tái 
cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô 
hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 

thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Phát 
triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công 
bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, 
nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện 
đời sống nhân dân. Quản lý và sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng, 
chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh 
cải cách hành chính, tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật hành chính và xã hội; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
Nhà nước; tạo sự chuyển biến rõ nét về 
phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường 
quốc phòng, an ninh, kiên trì đấu tranh 
bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia; 
bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công 
tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
 Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong 
năm 2016 như tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng 
kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 
10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch 
xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu 
dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát 
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Năm 2015 là năm có quá nhiều 
khó khăn thách thức đối với 
toàn hệ thống NHCSXH. Tác 
động tiêu cực của khủng 

hoảng kinh tế thế giới kéo dài đã 
làm giảm tốc độ huy động nguồn 
lực tài chính hoạt động của ngành 
Ngân hàng nói chung và NHCSXH 
nói riêng. Đặc biệt, mặc dù công tác 
giảm nghèo trên phạm vi cả nước và 
từng địa phương đã đạt được những 
thành tựu quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo 
liên tục giảm nhưng số hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, nhất là ở vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn 
cao. Vì vậy, Đảng, Chính phủ luôn xác 
định giảm nghèo là nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm cần được thực hiện 
thường xuyên, liên tục.
 Thực tế, trong năm vừa qua toàn 
hệ thống NHCSXH đã triển khai đồng 
bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phù hợp 
tiếp tục huy động được nhiều nguồn 
lực, đồng thời tổ chức chuyển tải kịp 
thời nguồn vốn tín dụng chính sách 
của Nhà nước đến khắp mọi miền, tới 

tận vùng đặc biệt khó khăn trên biên 
giới, ngoài hải đảo với phương châm 
“tất cả vì người nghèo”.
 Theo báo cáo, đến hết năm 2015 
tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 
147.131 tỷ đồng, tăng 7,6% so với 
năm 2014, trong đó vốn nhận ủy thác 
từ ngân sách địa phương đạt 4.895 tỷ 
đồng. Doanh số cho vay cả năm 2015 
đạt trên 49 nghìn tỷ đồng. Đã có trên 
2.358 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối 
tượng chính sách được vay vốn, giúp 
cho trên 400 nghìn lượt hộ vượt qua 
ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm 
cho trên 173 nghìn lao động, trên 2,4 
nghìn lao động đi làm việc có thời hạn 
ở nước ngoài, giúp trên 103 nghìn 
lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn 
được vay vốn, xây dựng trên 1.349 
nghìn công trình NS&VSMTNT, trên 
5,3 nghìn căn nhà phòng, tránh bão, 
lụt cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung 
và gần 2,5 nghìn căn nhà vùng ngập 
lũ đồng bằng sông Cửu Long…
 Rõ ràng, những con số đó phản 

ánh sự nỗ lực cao độ cùng việc chỉ 
đạo quyết liệt, tạo bước đột phá của 
NHCSXH trong thực thi nhiệm vụ, 
hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch 
được Thủ tướng Chính phủ giao.
 Ngay từ đầu năm, mọi hoạt động 
của NHCSXH đã bám sát mục tiêu là 
tập trung huy động các nguồn lực 
tài chính để tạo lập nguồn vốn chính 
sách. Cùng với đó toàn hệ thống 
không chỉ dừng ở mức làm tốt công 
tác tham mưu cho các cấp ủy, chính 
quyền quán triệt và triển khai Chỉ thị 
40 của Ban Bí thư TW Đảng về tín dụng 
chính sách xã hội vào cuộc sống, mà 
còn thực sự đổi mới tư duy và phương 
pháp đầu tư tín dụng chính sách, góp 
phần đắc lực vào chương trình giảm 
nghèo bền vững. Cùng với đó, các 
nhiệm vụ chính yếu cũng được đặt 
đúng vị trí xuất phát của năm 2015 
là: Hoàn thiện mô hình tổ chức và 
phương thức quản lý tín dụng đặc 
thù đạt hiệu quả, phù hợp với điều 
kiện thực tiễn nguồn vốn chính sách 
đến đúng đối tượng thụ hưởng, tăng 
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 Phóng viên: Ông có thể cho biết những 
kết quả nổi bật, cơ bản trong hoạt động ủy 
thác vốn tín dụng chính sách thông qua Hội 
Nông dân trong năm 2015?
 Trả lời: Tổng dư nợ các chương trình 
vốn tín dụng chính sách của NHCSXH ủy 
thác qua Hội Nông dân Việt Nam là 44.894 
tỷ đồng, tăng 5,32% so với năm 2014. Hội 
đang thực hiện ủy thác 16 chương trình tín 
dụng chính sách với gần 2,3 triệu hộ vay, 
mức vay bình quân của một hộ đã tăng lên 
19,5 triệu đồng. Chất lượng tín dụng trong 
năm 2015 tiếp tục được cải thiện. Nợ quá 
hạn trung bình của cả hệ thống 0,38%, 
giảm 0,03% so với năm 2014. Có 57 tỉnh, 
thành phố tỷ lệ nợ quá hạn thấp dưới 1%, 
chiếm tỷ lệ 90%. Một số tỉnh phối hợp với 
NHCSXH thu hồi dứt điểm nợ chiếm dụng, 
không có phát sinh nợ mới như Sơn La, 
Bắc Kạn, Kiên Giang...
 Trong năm 2015, công tác kiểm tra, 
giám sát thực hiện chương trình ủy thác 
vốn tín dụng chính sách tiếp tục được các 
cấp Hội Nông dân trong cả nước chú trọng, 
quan tâm. Công tác giao ban định kỳ giữa 
NHCSXH với các cấp Hội Nông dân tiếp tục 
được duy trì, chất lượng các buổi giao ban 
tốt hơn, công tác kiểm tra được các cấp hội 
thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; vận 
động các hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết 
kiệm được đẩy mạnh.
 Phóng viên: Để đạt được những kết quả 
nêu trên, trong năm 2015, Hội Nông dân Việt 
Nam đã có những giải pháp nào nhằm chỉ 
đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác ủy 
thác tín dụng chính sách?
 Trả lời: Năm 2015 Ban Thường vụ TW 
Hội Nông dân Việt Nam tập trung chỉ đạo 

các tỉnh, thành hội phối hợp với NHCSXH 
cùng cấp tổ chức quán triệt, phổ biến sâu 
rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW của 
Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính 
sách xã hội; phổ biến, thông tin kịp thời 
các chính sách mới theo quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ như: cho vay hộ mới 
thoát nghèo, giảm lãi suất cho vay đối với 
một số chương trình tín dụng chính sách; 
nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, 
hộ cận nghèo... các quy định của NHCSXH 
về thu lãi, thu gốc, thu tiết kiệm; chính sách 
giảm lãi khi trả nợ trước hạn; các hướng 
dẫn nghiệp vụ tín dụng mới đến cán bộ 
hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách.
 TW Hội Nông dân Việt Nam cũng khẩn 
trương chỉ đạo cấp hội cơ sở phối hợp chặt 
chẽ với NHCSXH trên địa bàn nâng cao chất 
lượng tín dụng, tập trung củng cố, nâng cao 
chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay 
vốn; thực hiện tốt công tác bình xét cho vay. 
Chúng tôi đã thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát đi đôi với hướng dẫn và đôn đốc Hội 
Nông dân cơ sở khắc phục những hạn chế 
đã được phát hiện. TW Hội Nông dân Việt 
Nam tập trung chỉ đạo những nơi có nợ quá 
hạn, nợ tồn đọng cao phối hợp với NHCSXH, 
chính quyền địa phương tích cực thu hồi các 
khoản nợ quá hạn, nợ lãi, nợ chiếm dụng 
(nếu có); thực hiện kiểm kê, đối chiếu và 
phân loại nợ, khả năng trả nợ của người vay; 
hạn chế phát sinh nợ mới... Các cấp Hội Nông 
dân chủ động và phối hợp với NHCSXH tổ 
chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội được 
phân công quản lý, theo dõi chương trình ủy 
thác và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn; kết 

hợp giải ngân vốn vay ưu đãi với hoạt động 
chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, tư vấn, 
dịch vụ, hướng dẫn cách làm ăn cho nông 
dân. Qua đó, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và các đối tượng chính sách sử dụng hiệu 
quả đồng vốn...
 Phóng viên: Những năm trước, khu vực 
đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Bắc và Tây 
Nguyên có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn các khu 
vực khác. NHNN, NHCSXH đã có nhiều giải 
pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn ở các khu 
vực này. Vậy Hội Nông dân Việt Nam đã có 
giải pháp nào để góp phần giảm tỷ lệ nợ quá 
hạn ở các khu vực này, thưa ông?
 Trả lời: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt 
Nam, sự phối hợp chặt chẽ của NHCSXH, 
sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính 
quyền địa phương, các cấp hội vùng Tây 
Nam bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên đã tích cực 
triển khai các giải pháp để củng cố nâng 
cao chất lượng tín dụng ủy thác, nên năm 
2015 có những bước chuyển biến mạnh 
mẽ cả về chất và lượng so với những năm 
trước đây. Ban Thường vụ TW hội đã thành 
lập Ban Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất 
lượng tín dụng ủy thác tại tỉnh, thành hội 
vùng Tây Nam bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên. 
Một số giải pháp chủ yếu để Hội Nông dân 
Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng 
tín dụng ở 3 khu vực trên là:
 Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến những chính sách mới 
của Nhà nước về các chương trình tín 
dụng ưu đãi; các văn bản nghiệp vụ về các 
chương trình cho vay mới của NHCSXH 
đến cán bộ, hội viên, nông dân; làm rõ 
nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, 
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 Cao Phong
 �h�ng n�m g�n ���� ��i hiệu �u� �inh t� c�� m� c�� c�m m�ng ��i� t�nh ��� ��nh �� �ác 
�ịnh c�� c�m n�i ri�ng �� c�� c� m�i �� c�� tr�ng ch� ��c t�i �ị� �h��ng� �h�� ��� t�nh �� ��n 
h�nh h�n một �ghị �u��t �� �hát tri�n một �� ��t �h�m tr�ng ��nh ��c tr�ng tr�t tr�n �ị� ��n� 
tr�ng �� c� c�� c�m� ��ng th�i �u� h��ch �hát tri�n ��n �u�t c�m �n t��n t�� trung ��n n�m 
����� Các ��ng tr�ng c�m t�� trung ��i �u� m� ��n ���c h�nh th�nh� á� d�ng ���� ti�n ti�n� 
ng��i n�ng d�n tr�ng c�m c�ng ���c t�� �i�u �iện �� ti�� c�n ngu�n ��n ��� �u ��i c�� Ch�nh 
�h� th�ng �u� ��C����

Hiện, với dư nợ đạt trên 180 tỷ 
đồng, nguồn vốn ưu đãi chiếm 
trên 30% tổng nguồn vốn đầu 
tư vào huyện Cao Phong. Tín 

dụng chính sách giúp bà con có điều 
kiện đầu tư mua cây giống, vật tư, mở 
rộng, chuyển đổi diện tích đồi rừng tạp 
thành những vườn cam trù phú. Đến 
nay, tổng diện tích cây có múi của huyện 
Cao Phong đạt khoảng 1.700ha, trong 

đó riêng cam là 1.200ha. Qua đánh giá 
bình quân 1ha cam, quýt cho thu nhập 
khoảng 600 triệu đồng, trừ chi phí, người 
nông dân còn lãi 400 triệu đồng/vụ.
 Cuối năm 2014, tỉnh Hòa Bình được 
đón nhận chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” cho 
sản phẩm cam Cao Phong. Đây là bước 
đột phá chiến lược về phát triển tài sản 
trí tuệ tại tỉnh Hòa Bình, giúp quảng bá 
và giới thiệu sản phẩm cam của Cao 

Phong, đồng thời giúp bà con nông dân 
yên tâm sản xuất và làm giàu trên chính 
mảnh đất quê hương mình.
 Những hình ảnh dưới đây do 
nhóm phóng viên vừa thực hiện trong 
không khí cả nước rộn ràng chào đón 
năm mới 2016 sẽ khắc hoạ rõ nét hơn 
về hành trình của tín dụng chính sách 
trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Phóng sự 
do ĐINH THẮNG thực hiện 
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 �h�ng n�m �u�� �� ��nh �� c� �� th�� d� ��i thịt tr�ng �hát tri�n �inh t� �� n�ng c�� ��i 
��ng ng��i d�n� Các ch��ng tr�nh t�n d�ng �u ��i c�� Ch�nh �h� ���c ��C��� tri�n �h�i th�c 
hiện �� gi�� �� ��nh c� th�m ngu�n ��c �u�n tr�ng �� th�c hiện th�nh c�ng ch��ng tr�nh ���� 
�� gi�m ngh��� gi�i �u��t �iệc ��m �� ��� d�ng n�ng th�n m�i�

Hiệu quả của nguồn vốn ưu đãi 
đã được ghi nhận trên mảnh 
đất nghèo. Ngay từ ngày đầu 
thành lập, cùng với sự nỗ lực 

phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức 
và người lao động trong toàn đơn vị, 
NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt 
chẽ với các cấp hội, đoàn thể nhận ủy 
thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn giải ngân 
đến đối tượng thụ hưởng, đáp ứng kịp 
thời nguồn vốn cho người dân phát 

triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. 
Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH 
tỉnh Hà Tĩnh đạt 3.395 tỷ đồng với gần 
130 nghìn hộ đang có dư nợ. Trong 
thời gian qua nguồn vốn cho vay các 
chương trình tín dụng đã góp phần 
giúp cho 242 nghìn lượt khách hàng 
được vay vốn, thu hút và tạo việc làm 
cho trên 22 nghìn lao động; trên 130 
nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó 
khăn được vay vốn học tập; xây dựng 

hơn 84 nghìn công trình NS&VSMTNT; 
xây mới và sửa chữa gần 11 nghìn căn 
nhà cho hộ nghèo và 702 chòi, nhà ở 
phòng tránh bão, lụt...
 Tết Bính Thân 2016 này, những 
người nghèo của Hà Tĩnh được 
đón một cái tết đầy đủ, ấm áp hơn, 
nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ những 
đồng vốn nhân văn này. Dưới đây 
là phóng sự ảnh của NGỌC MAI xin 
được gửi tới bạn đọc.
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���� ����� ��� ����� �� ��� ����
 ���i �� ch� ��� c�� các c�� u� ��ng� ��nh ��� chu��n m�n th��ng �u��n gi�� ��� t�� �i�u 
�iện �� m�i m�t� C�ng ���n ��C��� �� c� nh�ng ��ng g�� �u�n tr�ng tr�ng �iệc t�� �ộng ��c� 
�h� th� thi �u� ch� cán �ộ� �i�n ch�c �� ng��i ��� �ộng t��n hệ th�ng n� ��c �h�n ��u h��n th�nh 
t�t nhiệm �� ���c gi�� tr�ng n�m ����

Cùng với sự phát triển của 
hệ thống NHCSXH, những 
năm qua hoạt động của 
Công đoàn NHCSXH đã đạt 

được những thành tích đáng tự hào, 
đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể 
cán bộ, viên chức và người lao động 
(CBVC&NLĐ) trong toàn hệ thống, 
trong đó có vai trò lãnh đạo trực tiếp 
của Đảng ủy NHCSXH TW; sự phối hợp 
chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHCSXH, 
năm 2015 phong trào thi đua của 
CBVC&NLĐ và hoạt động Công đoàn 
NHCSXH tiếp tục có sự chuyển biến về 
mọi mặt, hoạt động đi vào chiều sâu, 
hiệu quả, vị thế và vai trò của Công 
đoàn đã được ghi nhận, đánh giá cao.
 Năm 2015, Công đoàn NHCSXH 
làm tốt công tác tuyên truyền, 

giáo dục chính trị tư tưởng trong 
CBVC&NLĐ; phát động và tổ chức 
thực hiện các phong trào thi đua 
cả chiều rộng và chiều sâu; đổi mới 
phương thức và hình thức hoạt động; 
chú trọng phát triển đoàn viên; nâng 
cao chất lượng hoạt động của tổ 
chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ 
Công đoàn; tích cực ủng hộ đóng 
góp xây dựng các loại quỹ, ủng hộ 
nhân đạo từ thiện; thực hiện tốt quy 
chế dân chủ ở cơ sở; quản lý, sử dụng 
kinh phí đúng mục đích, hiệu quả. 
 Với khí thế thi đua sôi nổi do 
Công đoàn và chuyên môn phát 
động, công tác tuyên truyền giáo 
dục tới đoàn viên và người lao động 
được các cấp Công đoàn toàn hệ 
thống đặc biệt quan tâm, coi đây là 

công tác trọng tâm xuyên suốt quá 
trình hoạt động của tổ chức Công 
đoàn, qua đó CBVC&NLĐ luôn kiên 
định mục tiêu lý tưởng cách mạng 
của Đảng, phát huy truyền thống 
và giữ vững bản chất của giai cấp 
công nhân Việt Nam.
 Bên cạnh các hoạt động chuyên 
môn, Công đoàn NHCSXH còn tổ chức 
các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể 
thao, trong đó điểm nhấn là tổ chức 
thành công Hội thao lần thứ III tại 8 
khu vực trên toàn quốc, qua đó tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi để đoàn 
viên có cơ hội giao lưu, học hỏi trao đổi 
kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết và 
hiểu biết lẫn nhau.
 Trong năm 2015, công tác chăm 
lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
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Chúc mừng
   năm mới


