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14Tập trung nguồn lực
kích hoạt “lõi nghèo”

24Khẳng định vị thế 
đô thị động lực

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng
kiểm tra trực tiếp Tổ giao dịch xã
của NHCSXH huyện Bác Ái tại xã
miền núi Phước Đại.



Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

2 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 82

Tín dụng ưu đãi tiếp
thêm động lực

Để có cái nhìn tổng thể về các
chương trình cho vay đối với hộ
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và
triển khai Quyết định 2085/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ
phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS,

mới đây Đoàn công tác của NHCSXH
Trung ương đã có chuyến khảo sát,
làm việc tại 2 huyện nghèo là Mường
Tè và Nậm Nhùn (Lai Châu).

“Bên cạnh nguồn vốn tín dụng
chính sách thì sự quan tâm của
huyện ủy, chính quyền và các hội,
đoàn thể địa phương trong việc đưa
ra giải pháp, hỗ trợ người dân SXKD,

thoát nghèo cũng rất quan trọng”, -
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương
Quyết Thắng chia sẻ suy nghĩ với
lãnh đạo chủ chốt của huyện Mường
Tè và Nậm Nhùn.

Qua khảo sát thực tế đang diễn
ra tại 2 huyện nghèo theo Nghị
quyết 30a cho thấy, nếu có ý thức
vươn lên thì việc thoát nghèo cũng

L�ng nghe 
tâm t� ng��i nghèo � nh�ng 
huy�n nghèo nh	t n�
c

>Bài và ảnh VIỆT QUANG
Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương vừa có chuyến
thăm, làm việc tại 2 huyện nghèo Mường Tè và Nậm Nhùn (Lai Châu).
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không quá gian nan và đã có những
hộ đã “ghi điểm” với các Lãnh đạo
của NHCSXH.

Chẳng hạn như hộ ông Lý Văn
Hợp ở bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa,
huyện Mường Tè từng vay 30 triệu
đồng chương trình hộ nghèo của
NHCSXH năm 2012 và nay gia đình
ông đã thay đổi và có cuộc sống
ổn định.

“Gần 6 năm về trước, sau khi
nhận tiền vay tại Điểm giao dịch xã,
gia đình tôi đã mua ngay 1 con trâu
và lợn sinh sản về nuôi. Gia đình tôi
được cán bộ tổ chức hội và Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn đến
kiểm tra và hướng dẫn cách tiêm
phòng bệnh, cách chăn thả”, ông
Hợp kể với Đoàn công tác. 

Đến nay gia đình ông Hợp đã có
tài sản là 3 con trâu, 5 con lợn sinh
sản và gần 30 con lợn thịt. Nhờ
NHCSXH cho vay, hiện nay gia đình
ông Hợp đã thoát nghèo, cải thiện
được đời sống sinh hoạt hằng ngày
và đặc biệt là đã mua sắm được xe

máy, ti vi, tủ lạnh…

Bà Vàng Thị Thảnh - Chủ tịch
UBND xã Bum Nưa chia sẻ, đến nay
hộ thoát nghèo là 104 hộ, chiếm tỷ
lệ 13,88%. Nhưng tổng số hộ nghèo
trên địa bàn xã vẫn còn 100 hộ,
chiếm tỷ lệ 13,35%, hộ cận nghèo là
50 hộ, chiếm tỷ lệ 6,68%. “Những
khó khăn trong công tác ủy thác vẫn
còn, như một bộ phận nhân dân còn
ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Chất lượng tín dụng ủy thác chưa
đồng đều, một số tổ chức hội nhận
ủy thác chưa sâu sát, chưa chủ động
trong công tác kiểm tra, giám sát”,
nữ Chủ tịch xã tâm tư.

Với dư nợ của một xã nghèo có
dư nợ đạt 29 tỷ đồng, với 2.380 lượt
hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác được vay vốn là tương đối
khá. Tuy nhiên, theo lãnh đạo chính
quyền xã Bum Nưa, tới đây vẫn
muốn mở rộng cho vay và đề nghị
NHCSXH Trung ương quan tâm bổ
sung nguồn vốn cho vay để duy trì
và mở rộng việc làm cho nhân dân,

đầu tư các phương án SXKD, tăng
thu nhập.

Xét thấy sự nỗ lực của Đảng ủy,
chính quyền và nhân dân xã Bum
Nưa trong công tác cho vay ủy thác
thời gian qua, nhất là ý thức sử dụng
vốn vay của người dân, Tổng Giám
đốc Dương Quyết Thắng đã công bố
NHCSXH sẽ chuyển thêm 3 tỷ đồng
nguồn vốn để giải ngân cho bà con tại
xã, giúp bà con có vốn, tạo động lực
để vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Những tràng pháo tay thể hiện
sự vui mừng của người dân Bum
Nưa sau công bố của Tổng Giám đốc
NHCSXH cho thấy nguồn vốn tín
dụng đã đóng góp rất quan trọng với
sinh kế của các hộ nghèo và các đối
tượng chính sách. 

Rời xã Bum Nưa, huyện Mường
Tè, Đoàn công tác của NHCSXH
Trung ương tiếp tục đến xã Mường
Mô của huyện Nậm Nhùn. Đây là
xã có tới 9/10 bản tái định cư để
thực hiện xây dựng thủy điện Lai
Châu. Điều kiện đất đai khó khăn

Tổng Giám đốc
Dương Quyết Thắng
thăm hộ vay vốn
Điêu Văn Sương ở
Bản Mường Mô 1,
xã Mường Mô,
huyện Nậm Nhùn.
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khi có trên 98% đất lúa ruộng đã bị
ngập. Phần lớn nhân dân đang
sống vào tiền trợ cấp của Nhà nước
sau tái định cư, việc xác định mưu
sinh sau khi hết chính sách hỗ trợ
tái định cư là bài toán nan giải. Đặc
biệt, hiện nay mới chỉ có 51% số hộ
trong xã được vay vốn, dư nợ gần
13,5 tỷ đồng. Điều quan trọng và
cũng là trách nhiệm của chính

quyền, các hội, đoàn thể ở xã
Mường Mô là phải đẩy mạnh tuyên
truyền về tín dụng chính sách xã
hội; nhân rộng các điển hình vay
vốn làm ăn hiệu quả.

Như hộ ông Điêu Văn Sương ở
Bản Mường Mô 1, xã Mường Mô mà
Đoàn công tác đến thăm. Xuất phát
điểm với 50 triệu đồng vay chương
trình hộ nghèo của NHCSXH vào

cuối năm 2014, gia đình ông Sương
đã dồn tiền mua mua một chiếc máy
xay xát gạo và con trâu sinh sản.
Đến nay, gia đình ông đã có 3 con
trâu, còn chiếc máy xay xát không
chỉ sử dụng cho gia đình mà còn đáp
ứng nhu cầu của bà con trong xã để
kiếm thêm thu nhập. “Vào những lúc
nhàn rỗi, tôi còn đi bắt cá ở lòng hồ,
có hôm được 10kg, tăng thu nhập và

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng kiểm tra thông tin hoạt động tín dụng chính sách tại Điểm giao dịch xã Bum Nưa, huyện
Mường Tè.
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đời sống gia đình, có tiền nuôi con
ăn học đến nơi đến chốn”, ông
Sương tự hào.

Dân huyện nghèo 
muốn được vay lãi suất
thấp hơn

Khi làm việc với Đoàn NHCSXH
Trung ương, Lãnh đạo các huyện
Mường Tè và Nậm Nhùn đều khẳng
định: Thời gian qua Đảng ủy, chính
quyền địa phương, các tổ chức hội,
đoàn thể đã có nhiều nỗ lực trong
công tác xóa đói, giảm nghèo. Hệ
thống NHCSXH tại các huyện vào
cuộc rất tích cực, thủ tục vay vốn
đơn giản, các cán bộ tín dụng
không quản ngại khó khăn. Thậm
chí có xã như Thu Lũm, huyện
Mường Tè, cách trung tâm huyện
tới 120km, hôm nào trời mưa phải
di chuyển 5 tiếng mới tới nơi, song
các cán bộ ngân hàng không nề hà
việc cắm bản 2 ngày để giải ngân,
thu nợ, thu lãi.

Tuy nhiên, do là huyện nghèo,
xuất phát điểm thấp, hạ tầng phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội còn rất
nhiều khó khăn, nhu cầu đầu tư lớn
trong khi đó nguồn lực đầu tư của
tỉnh có hạn, chưa đáp ứng đủ nhu
cầu. Ông Trần Đức Hiển - Phó Chủ
tịch UBND kiêm Trưởng Ban đại diện
HĐQT NHCSXH huyện Mường Tè
cho rằng, trình độ dân trí một số
vùng trên địa bàn huyện còn thấp,
tập quán sản xuất lạc hậu, nhiều hủ
tục còn chi phối đời sống nhân dân;
những năm qua tỷ lệ hộ nghèo đã

giảm nhưng chất lượng giảm nghèo
chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo
cao. Sản phẩm được sản xuất ra nhỏ
lẻ, khó tiêu thụ, dẫn đến lợi nhuận
thấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chia sẻ thêm về những khó khăn
của huyện nghèo, ông Hà Văn Sơn -
Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng
Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện
Nậm Nhùn, đó là công tác tuyên
truyền vận động vay vốn phát triển
sản xuất còn hạn chế, một số hộ
dân ở bản vùng sâu, vùng xa, giao
thông đi lại khó khăn chưa mạnh
dạn vay vốn. Nhiều người còn thiếu
cả chứng minh nhân dân, gây khó
khăn trong quản lý và triển khai
thực hiện các chương trình cho vay.
Tiếp lời ông sơn, bà Lại Thị Huế -
Trưởng phòng LĐTB-XH huyện Nậm
Nhùn cũng tâm tư: Có trường hợp
hộ vay vốn về nhưng khi cán bộ hỏi
người vay sẽ sử dụng vốn làm gì thì
họ lúng túng. Chính vì vậy, ngay
trong năm nay, chúng tôi sẽ bám sát
với địa chỉ của từng hộ nghèo, giúp
họ có phương án sản xuất thoát
nghèo. Nhưng về mặt nguồn vốn rất
mong NHCSXH có cơ chế đặc thù
riêng với vùng khó khăn, vùng đồng
bào DTTS để mở thêm cơ hội cho họ
thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo các huyện nghèo cũng
kiến nghị: NHCSXH xem xét bố trí
nguồn vốn cho vay lãi suất thấp hơn
để phát triển các mô hình chăn nuôi,
phát triển nông nghiệp tập trung
cho các doanh nghiệp, hợp tác xã
trên địa bàn; nâng mức cho vay làm

nhà ở theo Quyết định 33/QĐ-TTg từ
25 triệu đồng lên 50 triệu đồng/hộ;
nâng mức cho vay đối với chương
trình cho vay nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn lên 12 triệu
đồng/công trình; đồng thời xem xét
nâng mức chi hoa hồng cho Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt
động tại các xã thuộc vùng khó
khăn; thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác của NHCSXH
Trung ương khẳng định, với nhiệm
vụ của mình, ngân hàng không chờ
người vay đến mà luôn chủ động tìm
người vay song cũng phải xác định
rõ nhu cầu, nguồn lực cần bao nhiêu
thì mới bố trí nguồn lực, đảm bảo
nguồn vốn đến đúng địa chỉ, sử
dụng đúng mục đích.

Tổng Giám đốc Dương Quyết
Thắng cho biết, NHCSXH sẽ phối
hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc để
trao đổi và kiến nghị sửa đổi, điều
chỉnh chính sách phù hợp, triển khai
hiệu quả Quyết định 2085/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ
phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS.

“Các kiến nghị, đề xuất của địa
phương, Đoàn công tác NHCSXH
Trung ương sẽ tiếp thu. Nội dung
nào thuộc thẩm quyền giải quyết
của NHCSXH, chúng tôi nghiên cứu,
điều chỉnh phù hợp. Nội dung thuộc
thẩm quyền cao hơn, NHCSXH sẽ
phối hợp với các đơn vị liên quan đề
xuất lên Chính phủ và Thủ tướng
Chính phủ”, Tổng Giám đốc Dương
Quyết Thắng chia sẻ.�
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90% người dân không
biết chữ và không có nợ
quá hạn phát sinh

Nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh
Ninh Thuận, Bác Ái là 1 trong 64
huyện nghèo nhất nước theo Nghị
quyết 30a của Chính phủ. Từ khi
được tách ra vào năm 2001, huyện
Bác Ái có tới 95% là người dân tộc
Raglay với hơn 26.000 khẩu. Đây là
vùng núi cao hiểm trở, thiên nhiên
khắc nghiệt, có tới 70% hộ nghèo
đói, hơn 90% người dân không biết
chữ, sống chủ yếu du canh du cư,
tập quán sản xuất lạc hậu...

Bên cạnh đó, huyện Bác Ái khi
mới tách lập là sự thiếu thốn về y tế,
giáo dục, phát triển nông nghiệp lạc
hậu... Đây thực sự là “lực cản”, bài
toán khó để thay đổi hẳn diện mạo
huyện nghèo Bác Ái. Phương châm
của cấp ủy, chính quyền, các ngành
của huyện là phải kiên trì triển khai
thực hiện phát triển kinh tế - xã hội

gắn với giảm nghèo bền vững theo
từng giai đoạn.

Xác định tín dụng chính sách xã
hội nhằm thực hiện mục tiêu giảm
nghèo bền vững, xây dựng nông
thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội,
thời gian qua, các chủ trương, chính
sách tín dụng ưu đãi của NHCSXH
được triển khai bài bản trên địa bàn
huyện Bác Ái.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
người dân có nhu cầu vay vốn, mọi
thông tin về các chương trình tín
dụng ưu đãi, thủ tục vay vốn của
NHCSXH huyện Bác Ái đều được
thực hiện công khai tại tất cả 9 Điểm
giao dịch xã với sự giám sát chặt chẽ
của cấp ủy, MTTQ, chính quyền địa
phương và các tổ chức hội, đoàn thể.
NHCSXH huyện duy trì đều đặn
phiên trực giao dịch cố định hằng
tháng tại các xã, nâng cao chất
lượng các buổi họp giao ban nhằm
phổ biến kịp thời các chính sách mới,
nắm bắt những khó khăn, vướng

mắc trong quá trình thực hiện ở cơ
sở để có biện pháp kịp thời tháo gỡ.

Tâm sự với chúng tôi, bà Pinăng
Thị Nga, người dân tộc Raglay ở thôn
Châu Đắc, xã miền núi Phước Đại
cho biết: “Tôi vay vốn hộ nghèo 25
triệu đồng từ 3 năm trước về mua
bò sinh sản để nuôi. Nhờ sử dụng
vốn đúng mục đích và học hỏi kinh
nghiệm bà con trong thôn về chăn
nuôi, nay đàn bò của gia đình đã có
tới 5 con. Tôi biết trân trọng đồng
vốn quý giá này đã giúp gia đình tôi
làm ăn khá giả, thoát hẳn nghèo, trả
nợ đúng hạn cho Nhà nước”.

Nguồn vốn vay ưu đãi của Chính

HUY�N NGHÈO BÁC ÁI: 

90% ng��i dân 
không bi�t ch� 
và không có n� quá hn
phát sinh

>VIỆT HẢI
14 chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH huyện Bác Ái
(Ninh Thuận) thực hiện cho 4.900 hộ vay có tổng dư nợ
đạt trên 150 tỷ đồng đã góp phần làm thay đổi bộ mặt
huyện nghèo, giúp đời sống bà con dân tộc thiểu số Raglay
được cải thiện, nâng lên rõ rệt.
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phủ được NHCSXH huyện Bác Ái thực hiện trong
thời gian qua đã góp phần thu hút và tạo việc làm
cho trên 20 ngàn lao động; trên 370 lượt HSSV có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; cải tạo
và xây mới được hơn 1.500 công trình cung cấp
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây
mới, sửa chữa gần 1.500 căn nhà ở cho hộ nghèo,
góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ
59% cuối năm 2015, đến nay còn khoảng 45%.

Với mạng lưới gần 112 Tổ tiết kiệm và vay vốn
phủ kín khắp các thôn, buôn tại 9 xã trong toàn
huyện, NHCSXH huyện Bác Ái đã tập trung vào
những hoạt động trọng tâm là tạo điều kiện tốt
nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp
cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.�

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng kiểm tra trực tiếp Tổ giao dịch xã của
NHCSXH huyện Bác Ái tại xã miền núi Phước Đại.

“Nhiều năm qua NHCSXH huyện bố trí
Tổ giao dịch về trực tiếp tại xã để giải
ngân, thu nợ, thu lãi cho bà con hết sức
thuận lợi. Qua đó đã giúp hộ nghèo kịp thời
vay vốn, giúp địa phương thường xuyên
nắm bắt được tâm tư của hộ nghèo, giám
sát được việc vay vốn, từ đó đã có sự
nhắc nhở bà con trong việc sử dụng đồng
vốn chính sách có hiệu quả hơn...”.

Ông Chamaleá - Chủ tịch UBND xã Phước Đại
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“Làm nông lúc này khác
trước lắm rồi”

Vừa trên rẫy về, ông Hồ Văn Sỹ ở

xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức (Quảng

Nam) khoác vội cái áo tươm tất rồi
ra Hội trường của xã. Hôm nay,
Đoàn khảo sát về hiệu quả tín dụng
chính sách xã hội của NHCSXH và Ủy
ban Dân tộc đến thăm xã, tận mắt

nhìn tận tai nghe chuyện đồng bào
DTTS nơi đây sử dụng vốn chính
sách như thế nào.

Sông Trà là xã miền núi cao nằm
phía Tây của huyện Hiệp Đức, với

TÌM GI�I PHÁP Đ�T PHÁ T�NG HI�U QU� V�N �U ĐÃI 
Đ�I V	I Đ
NG BÀO DTTS: 

S� “đ�c tr�n” hn m�c 
tín d�ng?

>Bài và ảnh HOÀNG BÁCH
Dù tín dụng chính sách đã ghi những dấu ấn đáng kể trong việc giảm nghèo
của đồng bào DTTS, nhưng trong bối cảnh kinh tế - xã hội đang có nhiều biến
chuyển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có những giải pháp đột phá để tăng hiệu quả
vốn ưu đãi đối cho đồng bào, giúp bà con giảm nghèo bền vững. Một trong số
đó, từ nguyện vọng của chính bà con và mong muốn của chính quyền cơ sở,
chính là tăng hạn mức tín dụng...

Cán bộ NHCSXH huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam chia sẻ thông tin cho bà con xã Trà Đốc về các chương trình vay vốn ưu đãi
tại NHCSXH.
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hơn 43% dân số là người dân tộc Ca
Dong, Mơ Nông. Gia đình ông Hồ
Văn Sỹ là người dân tộc Ca Dong. “Ở
đây đi lại khó khăn, thời tiết khắc
nghiệt, nhưng người Ca Dong chúng
tôi luôn mong đẩy lùi cái đói cái
nghèo. Có tiền vay ưu đãi lãi suất
thấp này tốt lắm, giúp chúng tôi có
vốn để trồng keo nuôi bò. Được vay
vốn, lại còn được Hội Nông dân tập
huấn kỹ thuật nuôi trồng, làm
nương làm rẫy đỡ vất hơn, con bò
con lợn cũng sống tốt hơn” - ông Sỹ
nói - “Tôi phải ra gặp Đoàn khảo sát,
nhờ các anh chuyển lời lên cấp trên,
người DTTS ở Hiệp Đức cảm ơn sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước,
cảm ơn đồng vốn ưu đãi giúp chúng
tôi bước dần ra khỏi đói nghèo. Tôi
cũng phải nhờ các anh đề đạt với
Nhà nước cho chúng tôi vay nhiều
hơn, lâu hơn, lãi thấp hơn, vì làm
nông lúc này khác trước lắm rồi”.

Ông Sỹ kể, quanh đây trong xã
Sông Trà, nhiều hộ thoát nghèo nhờ
mấy năm vừa rồi trồng keo khoảng
4 năm, 5 năm trở ra là bán được. 10

năm qua, từ năm 2007 đến tháng
5/2018 tổng doanh số cho vay 56 tỷ
đồng vốn tín dụng chính sách trên
địa bàn xã, giúp cho 521 hộ nghèo
được vay vốn, đặc biệt có 256
hộ/283 hộ đồng bào DTTS vay vốn
đầu tư phát triển nhiều ngành nghề
như chăn nuôi, trồng trọt, trồng
rừng cao su, keo, đầu tư dịch vụ,
buôn bán... và làm nhà ở, từng
bước vươn lên thoát nghèo bền
vững, góp phần quan trọng vào
công tác giảm nghèo, cải thiện đời
sống kinh tế, bảo đảm an sinh xã
hội tại địa phương.

“Cây keo giúp bà con thoát
nghèo, nhưng cây cao su sẽ giữ bà
con DTTS ở Sông Trà thoát nghèo
bền vững hơn. Mà loại cây trồng này
đòi hỏi vốn đầu tư cao hơn, thời gian
đầu tư dài hơn. Chúng tôi mong các
cấp hữu quan xem xét tăng hạn mức
cho vay và kéo dài thời gian vay để
đồng vốn thực sự phát huy hết hiệu
quả của nó”, Chủ tịch UBND xã Sông
Trà Nguyễn Hồng Sơn đề nghị.

Tăng thêm vốn để duy trì
vững chắc thành quả

Ở một địa phương khác của
Quảng Nam. Xã Trà Đốc, huyện Bắc
Trà My, các chính sách tín dụng dành
riêng cho hộ đồng bào DTTS nghèo,
đặc biệt khó khăn theo các Quyết
định 32/QĐ-TTg, 54/QĐ-TTg, 755/QĐ-
TTg đã thật sự hiệu quả, tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho hơn 125 hộ đồng
bào được tiếp cận vốn của chương
trình. Các hộ vay chủ yếu sử dụng vào
mục đích trồng rừng, phát triển kinh
tế vườn, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Nhìn chung các hộ vay vốn đều
sử dụng đúng mục đích và đem lại
hiệu quả trong phát triển kinh tế,
từng bước vươn lên thoát nghèo
bền vững. Trong đó, hộ chị Hồ Thị
Danh ở thôn 2, xã Trà Đốc là hộ
nghèo, năm 2011 chị được vay 8
triệu đồng chương trình nhà ở 167,
sau đó chị vay 8 triệu theo Quyết
định 54 và 19 triệu đồng chương
trình hộ nghèo để trồng keo và chăn
nuôi bò. Nhờ quyết tâm làm ăn, gia
đình chị đã thoát nghèo, nay có
được 3,5ha keo và 4 con bò.

Vốn vay ưu đãi đã giúp cho hộ
đồng bào DTTS có thói quen vay tiền
để tự chủ phát triển kinh tế hộ gia đình,
bớt trông chờ, ỉ lại và dựa vào sự cấp
phát của Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo
toàn xã giảm được gần 10% trong 10
năm, đời sống của các hộ đồng bào
DTTS từng bước được nâng lên, an
ninh, quốc phòng được giữ vững.

“Để không tái nghèo và phát
triển kinh tế gia đình bền vững hơn,
bà con đầu tư nuôi trồng cây con có
hiệu quả kinh tế cao hơn, nhưng các
giống này cũng đòi hỏi đầu tư nhiều
hơn trong thời hạn lâu hơn. Vì thế,
chúng tôi mong muốn Nhà nước
tăng mức vay, tăng thời hạn vay và
điều chỉnh lãi suất thấp hơn, có
những cơ chế đặc thù cho bà con
DTTS”, ông Lê Ngọc Thái - Tổ trưởng
Tổ tiết kiệm và vay vốn số 4, xã Trà
Đốc bày tỏ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi.
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“Tỉnh Quảng Nam đang tiến
hành thực hiện nhiều giải pháp
tổng thể để phát triển kinh tế - xã
hội khu vực phía Tây, trong đó
quan tâm cải thiện đến đời sống bà
con DTTS. Cùng với các chương
trình phát triển kinh tế, đầu tư hạ
tầng..., việc Nhà nước tăng cường
tín dụng ưu đãi thông qua NHCSXH
là một “cú hích” giúp bà con DTTS ở
Quảng Nam thoát nghèo bền vững,
từng bước thay đổi bộ mặt đời
sống kinh tế - xã hội tại địa
phương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Nam Lê Văn Thanh chia sẻ
với Đoàn khảo sát.

Có thể nghiên cứu đề
xuất “đục trần” hạn mức
cho vay đối với hộ DTTS

Đến hết tháng 3/2018 có gần 1,5
triệu hộ đồng bào DTTS đang thụ
hưởng hầu hết các chương trình tín
dụng tại NHCSXH, với tổng dư nợ
43.376 tỷ đồng, chiếm hơn 24,4%
tổng dự nợ của NHCSXH.

Trong buổi Tọa đàm trực tuyến
“Vốn cho đồng bào DTTS - Thu hẹp
khoảng cách giàu nghèo miền núi và
đồng bằng” vừa diễn ra tại Hà Nội,
các chuyên gia, nhà quản lý, đại biểu
Quốc hội cho rằng, hướng đi của
chúng ta là giảm nghèo bền vững và
đã đến lúc phải hoạch định lại chính
sách cho vùng đồng bào DTTS.

Dù dư nợ bình quân một hộ
DTTS đạt 29 triệu đồng, cao hơn
bình quân chung tất cả các hộ (26
triệu đồng), tốc độ giảm nghèo của
các hộ DTTS cũng rất nhanh, nhưng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn
đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi
cho rằng, tín dụng chúng sách vẫn
đang đối mặt với nhiều khó khăn
thách thức. Theo ông Lợi, “Trung
bình 29 triệu đồng/hộ, nhưng lúc
này bối cảnh xã hội đã thay đổi rồi,
cách mạng công nghiệp 4.0 rồi”, nên
khó khăn về nguồn vốn là có lúc
chưa đáp ứng được yêu cầu của hộ
vay và đảm bảo tính thời vụ của việc
vay vốn.

“Các chính sách tín dụng cho
đồng bào đang có những bất cập
như chưa đáp ứng tính thời vụ sản
xuất của đồng bào, mức vay thấp,
chất lượng nguồn nhân lực không
cao, phong tục tập quán lạc hậu.
Phải xác định xây dựng chính sách ở
dạng động để thích ứng với tình hình
thực tế. Do đó, lãi suất, diện vay,
mức vay phải linh hoạt theo sự phát
triển của kinhh tế - xã hội”, ông Bùi
Sĩ Lợi nhận định.

Ông Tống Thanh Bình - Phó
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu
cũng cho hay, qua theo dõi 13
chính sách trên địa bàn Lai Châu,
ông thấy một số chương trình mức
vay còn thấp, chưa phù hợp với
tình hình thực tế, nên không thể
đầu tư cho sản xuất và khó sản
xuất cho quy mô. “Ví như, 6 triệu
đồng cho cả một công trình cung
cấp nước sạch thì làm sao làm
được? Hoặc như suất vay 50 triệu
đồng trước đây đáp ứng được, giờ
không còn phù hợp bởi với khoản

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Tống Thanh Bình (bên phải).
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Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh Thạch Phước Bình.

tiền đó không thể đầu tư sản xuất
cho quy mô” - ông Tống Thanh Bình
nói - “Quan điểm của tôi là xem xét
tăng định mức cho vay. Sau rà soát,
chính sách nào vẫn còn phù hợp thì
duy trì, chương trình nào có thể
kéo dài thêm thì đề nghị tăng mức
vốn vay lên”.

Từ thực tiễn ở Trà Vinh, ông
Thạch Phước Bình - Phó Trưởng
Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh cũng nhận
thấy, nguồn vốn so với  nhu cầu là
chưa đủ. “Chúng tôi rất chia sẻ việc
trong hoàn cảnh huy động nguồn
vốn khó khăn, nên tôi đề nghị quan
tâm bố trí vốn tập trung, không dàn
trải, có tính toán phù hợp. Nên
chăng có đánh giá lại xem hiệu quả
của chính sách tín dụng của đồng
bào DTTS, để có chính sách phù hợp
chứ không cào bằng. Tôi cũng chia
sẻ đề xuất của cử tri tỉnh Trà Vinh về
việc cần tăng mức vay vốn xây nhà ở
hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn...”, ông Thạch
Phước Bình nói.

Nhiều năm đau đáu làm thế nào
để đồng bào DTTS sử dụng vốn vay
hiệu quả, Phó Tổng Giám đốc
NHCSXH Nguyễn Văn Lý chia sẻ
mong mỏi của bà con, chính quyền
cơ sở cũng như nhận định của các
đại biểu dân cử. “Thời gian vừa rồi,
NHCSXH cũng thường xuyên quan
tâm bố trí vốn cho chương trình này.
Những vùng khó khăn luôn được ưu
tiên bố trí vốn và nguồn lực. Sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo
không khí cởi mở cho đồng bào
nhanh chóng tiếp cận được vốn vay
ưu đãi với chi phí thấp, sau đó lại
được sự hỗ trợ quan tâm của các
hội, đoàn thể để sử dụng vốn cho
hiệu quả. Điều này thực sự có tác
dụng kép: Người dân yên ổn làm ăn,
làm giàu, chính trị ổn định, đại đoàn
kết dân tộc được thắt chặt”.

Để “miền núi tiến kịp miền xuôi”,
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý
cho rằng cần có những chính sách
đột phá hơn. “Ví dụ, về việc ưu tiên
vốn, nơi nào khó thì ở đó càng

không được thiếu vốn, có thể phải
bố trí hoặc dành nguồn riêng cho
khu vực đó. Nên giảm “cho không”,
tức là chỉ cho tùy bối cảnh đặc thù,
tập trung đầu tư an sinh chung
(trường, đường, trạm...), đầu tư sinh
kế”, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn
Lý nói.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn
Lý cũng cho hay, hiện giờ các
chương trình tín dụng phải thiết kế
trần mức vay vì nguồn vốn có hạn.
“Thời gian tới, NHCSXH sẽ thường
xuyên ưu tiên bố trí vốn cho đồng
bào DTTS. Tăng hạn mức vốn vay nói
chung thì chưa thể thực hiện, nhưng
riêng đối với đồng bào DTTS nghèo,
tới đây, chúng tôi đưa ra rà soát
đánh giá và đề xuất Chính phủ “đục
trần” mức vốn để hộ nghèo DTTS
được vay nhiều hơn, nhằm tăng hiệu
quả việc vay vốn và sử dụng vốn của
bà con DTTS, đi kèm hướng dẫn làm
ăn để phù hợp của điều kiện của bà
con, kết nối cho được với tiêu thụ
sản phẩm...”.�

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý.
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Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục
Bảo trợ xã hội Bộ LĐTB-
XH, Chánh Văn phòng Ủy
ban Quốc gia về người

khuyết tật Việt Nam cho rằng, thời
gian qua Đảng và Nhà nước đặc biệt
quan tâm tới người khuyết tật thông
qua các chính sách được ban hành
gần đây. Gần đây nhất, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020,
với mục tiêu đào tạo nghề cho 5,5
triệu lao động nông thôn, trong đó hỗ
trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo
dưới 3 tháng cho 3,84 triệu lao động
nông thôn, người khuyết tật, thợ thủ
công, thợ lành nghề gắn với nhu cầu
của thị trường lao động. Cùng với đó,
việc đầu tư cho các cơ sở đào tạo
nghề cho người khuyết tật được tăng
cường. Trong giai đoạn 2011 - 2015,
thông qua Dự án “đào tạo nghề cho
lao động nông thôn” thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia về việc làm -
dạy nghề đã có 4 cơ sở đào tạo nghề
cho người khuyết tật.

Về vốn vay tạo việc làm cho
người khuyết tật sau đào tạo, theo
ông Nguyễn Văn Hồi, những năm
qua, Trung ương và các địa phương
đã quan tâm, tạo điều kiện cho
người khuyết tật tiếp cận các nguồn
tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về
việc làm và các nguồn vốn ủy thác
qua NHCSXH.

Ông Đào Anh Tuấn - Giám đốc
Ban Tín dụng HSSV&CĐTCSK
NHCSXH cho biết, đến nay, dư nợ
cho vay đối với doanh nghiệp sử
dụng lao động là người khuyết tật,
người khuyết tật tự phát triển sản
xuất đạt trên 118 tỷ đồng, với 5.838
khách hàng còn dư nợ. Trong đó,
dư nợ cho vay vốn từ Quỹ quốc gia
về việc làm đối với người lao động
là người khuyết tật, các cơ sở SXKD
sử dụng lao động là người khuyết
tật khoảng 113 tỷ đồng, với 5.794
khách hàng còn dư nợ. Dư nợ bình
quân một khách hàng người
khuyết tật chương trình cho vay
giải quyết việc làm là 19,5 triệu

đồng. Dư nợ cho vay từ dự án
Nippon đối với người khuyết tật,
doanh nghiệp sử dụng lao động
người khuyết tật là 4,5 tỷ đồng với
24 khách hàng còn dư nợ. Bên
cạnh đó, cho vay các chương trình
tín dụng khác với người khuyết tật
là 0,5 tỷ đồng với 20 khách hàng
còn dư nợ.

“Tín dụng chính sách nói chung
và tín dụng cho người khuyết tật và
doanh nghiệp sử dụng lao động là
người khuyết tật nói riêng đến nay
đã thực sự đi vào cuộc sống, được
người dân đồng tình ủng hộ”, ông
Đào Anh Tuấn nhấn mạnh.

NHÂN THÊM NH�NG   
>Bài và ảnh CHÍ KIÊN
Tại Hội thảo chính sách, giải pháp tín dụng phát triển đào tạo nghề và giới thiệu
sản phẩm của người khuyết tật do Bộ LĐTB-XH phối hợp với NHCSXH và Quỹ
Nippon của Nhật Bản vừa tổ chức tại Hà Nội đã mang tới bức tranh khá toàn
diện về công tác đào tạo, hướng nghiệp và cho vay vốn đối với người khuyết tật.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý phát biểu tại Hội thảo.
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  GIÁ TR� CU�C S�NG
Một trong những người hưởng

chính sách vay vốn từ Dự án cho
vay người khuyết tật của quỹ
NIPPON (Nhật Bản) và là người
khuyết tật nên ông Mai Đình Liêm
- Giám đốc Công ty TNHH Thương
mại và Dịch vụ Hảo Phú Gia vẫn
nhớ như in thời điểm vay vốn để
tiếp sức cho ông phát triển kinh
doanh. “Cuối năm 2013, tôi được
NHCSXH cho vay 1 tỷ đồng để đầu
tư sản xuất may mặc. Nếu không
có nguồn vốn của NHCSXH thì tôi
gặp nhiều khó khăn, vì lãi suất
cho vay thấp và ưu đãi về thời
gian cho vay”, ông Liêm tâm sự.
Hiện nay, cơ sở sản xuất may mặc
Hảo Phú Gia đã tạo công ăn việc
làm ổn định cho gần chục người
có hoàn cảnh khó khăn và người
khuyết tật và đó là niềm tự hào
với ông Liêm.

Để người khuyết tật, doanh
nghiệp SXKD sử dụng lao động là
người khuyết tật phát triển kinh tế,
tạo việc làm, nâng cao thu nhập,
ổn định cuộc sống, các chuyên gia
tham dự Hội thảo đề nghị: Chính
phủ cần tiếp tục rà soát, hoàn
thiện hệ thống văn bản pháp luật
về người khuyết tật, tạo điều kiện
để người khuyết tật được thụ
hưởng các chính sách của Nhà
nước. Đồng thời quan tâm hơn
nữa công tác đào tạo nghề, cân
đối, bố trí nguồn lực cho việc thực
hiện các chương trình tín dụng
chính sách. Hằng năm tăng cấp bổ
sung vốn cho Quỹ quốc gia về việc
làm. NHCSXH cũng mong muốn
các nhà tài trợ quốc tế quan tâm
hỗ trợ nguồn vốn để ngân hàng
cho vay ưu đãi với người khuyết
tật và doanh nghiệp SXKD sử dụng
lao động là người khuyết tật.�

THỨ TRƯỞNG BỘ LĐTB-XH LÊ TẤN DŨNG:
Hãy lan tỏa nghị lực sống của mình cho
cộng đồng

Việc trợ giúp cho người khuyết tật quan trọng là
tạo cơ hội phát triển, được học văn hóa, học nghề,
từ đó có việc làm thu nhập ổn định. Bên cạnh đó,
người khuyết tật còn cần sự hỗ trợ nguồn vốn để
tham gia SXKD, tạo thu nhập và cải thiện đời sống
kinh tế.

Với các thành tích mà các anh chị, người khuyết
tật đạt được thời gian qua là niềm cổ vũ đối với
hàng triệu người khuyết tật. Những tấm gương

chân thực này đã khơi gợi, lôi cuốn để nhiều người đang mặc cảm tự ti sẽ mạnh
dạn hơn bước ra khỏi sự bi quan để hòa nhập với cộng đồng. Tôi mong rằng các
anh chị giữ mãi ngọn lửa ý chí và lan tỏa nghị lực sống của mình cho cộng đồng và
những người cùng cảnh ngộ. Đây chính là giá trị, sự đóng góp xứng đáng của các
anh chị với sự phát triển đất nước.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NHCSXH NGUYỄN VĂN LÝ:
Người khuyết tật rất thuận lợi trong việc
tiếp cận vốn ưu đãi

Trong 20 chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ mà NHCSXH đang triển
khai như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông
thôn, giải quyết việc làm…, đều có người khuyết tật thụ hưởng. Hiện nay chúng tôi
đang cho vay giải quyết việc làm cho người khuyết tật hoặc doanh nghiệp sử dụng
lao động là người khuyết tật cùng với dự án cho vay người khuyết tật của Quỹ
Nippon (Nhật Bản). Qua tiếp cận những nguồn vốn này người khuyết tật có dịp thể
hiện mình, vượt qua mặc cảm, tăng thu nhập, đóng góp cho xã hội. Tôi cho rằng,
đây là tác động kép mà tín dụng chính sách đã mang lại cho người khuyết tật.

Hiện nay, việc tiếp cận của người khuyết tật với vốn tín dụng của NHCSXH rất
thuận lợi và người khuyết tật cũng là một trong những đối tượng ưu tiên vay vốn.
Cũng như các đối tượng chính sách khác, chúng tôi nắm nhu cầu và cho vay người
khuyết tật ngay tại địa phương họ sinh sống. Đặc biệt, chúng tôi cùng với chính
quyền, 4 tổ chức chính trị - xã hội địa phương và Tổ tiết kiệm và vay vốn đến tận nơi
người khuyết tật sinh sống giúp họ làm thủ tục vay vốn, giúp họ làm ăn.

Thời gian tới, chúng tôi xác định, việc cho vay tín dụng ưu đãi với người khuyết
tật là một trong những ưu tiên của NHCSXH.

Qua đây, chúng tôi muốn gửi tới thông điệp cho toàn xã hội rằng, chúng ta cần
phải quan tâm tới người khuyết tật hơn nữa, đặc biệt là giúp người khuyết tật
muốn tự mình có nguồn vốn, có dự án vươn lên trong cuộc sống.
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Từ chính sách đặc thù...
Có thể thấy Quyết định số

32/2007/QĐ-TTg đánh dấu một một
bước chuyển quan trọng trong việc
hỗ trợ phát triển kinh tế đối với đồng
bào DTTS cũng như quan điểm
Chính phủ trong việc chuyển dần từ
cơ chế hỗ trợ “cho không” sang “cho
vay”. Tiếp nhận bàn giao từ Kho bạc
Nhà nước (cho vay trực tiếp từ năm
1995 tại tỉnh Phú Thọ) có dư nợ 257
triệu đồng với 254 hộ vay vốn, năm
2007, NHCSXH được ngân sách
Trung ương phân bổ 94,439 tỷ đồng
cho 42 tỉnh, trong đó kinh phí cho
vay là 94,157 tỷ đồng, kinh phí quản
lý là 283 triệu đồng. Chỉ sau một thời
gian ngắn đến 31/12/2007, NHCSXH
đã cho vay được 85,924 tỷ đồng cho
18.142 hộ vay vốn, đạt 91,26% kế
hoạch, trung bình mỗi hộ được vay

4,7 triệu đồng; doanh số thu nợ là 75
triệu đồng.

Năm 2008, Quyết định số
74/2008/QĐ-TTg được ban hành phủ
rộng hơn đến hộ đồng bào DTTS tại
9/13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu
Long là An Giang, Vĩnh Long, Trà
Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng,
Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, theo
đó tổng số hộ thuộc đối tượng thụ
hưởng Quyết định số 74 là 86.691
hộ, đến 31/12/2009 đã thực hiện giải
ngân cho vay 18,9 tỷ đồng cho 2.044
hộ thuộc 6 tỉnh (An Giang, Vĩnh
Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng,
Kiên Giang). Trong đó có 316 hộ vay
vốn để mua 109ha đất sản xuất và
1.720 hộ vay vốn để chuyển đổi
ngành nghề.

Những hiệu ứng tốt từ các dòng
vốn chuyên biệt này là nền tảng để

cuối năm 2013, Chính phủ tiếp tục
triển khai các chương trình tín dụng
chính sách cho vay đối với hộ đồng
bào DTTS để phát triển sản xuất, giải
quyết vấn đề đất ở, việc làm nhằm
ổn định đời sống, thoát nghèo bền
vững theo các Quyết định số
54/2012/QĐ-TTg (trước đây là Quyết
định số 32/2007/QĐ-TTg), Quyết
định số 29/2013/QĐ-TTg (trước đây
là Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg),
và các Quyết định này có hiệu lực thi
hành đến hết năm 2015. Riêng 3
chương trình dân tộc, Ủy ban Dân
tộc đã cho phép kéo dài giải ngân
đến hết 31/12/2016.

Tính đến hết quý I/2018, các
chương trình cho vay dành riêng cho
đồng bào DTTS theo các Quyết định
32/2007/QĐ-TTg và Quyết định
54/2012/QĐ-TTg, Quyết định

>Bài và ảnh CHÂU GIANG
“Chính sách tín dụng đối với đồng bào DTTS có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đạt
được hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại các
địa phương, đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội ở vùng đồng bào DTTS , vùng
miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, góp phần giúp đồng bào
các dân tộc thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cùng chung
sức xây dựng, phát triển đất nước”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn
Chiến đã nhìn lại việc thực hiện tín dụng chính sách thời gian qua.

T�p trung ngu�n l�c 
kích hot “lõi nghèo”
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74/2008/QĐ-TTg và Quyết định
29/2013/QĐ-TTg, Quyết định
1592/QĐ-TTg và Quyết định 755/QĐ-
TTg đạt doanh số cho vay 3.078 tỷ
đồng; doanh số thu nợ 942 tỷ đồng.
Tổng dư nợ là 2.107 tỷ đồng, với
200.607 hộ có dư nợ, số lượt hộ
được vay vốn 352.789 hộ, với mức
cho vay bình quân là 8,7 triệu đồng.

Không chỉ chuyển dần từ “cho
không” sang “cho vay”, từ cho vay
không có lãi, đến cho vay lãi suất
thấp (0,1% tháng) và hiện nay là
0,275%/tháng (bằng 50% lãi suất cho
vay hộ nghèo), Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến
phân tích mức vay hợp lý và tăng
dần qua từng giai đoạn (từ 5 triệu
đồng/hộ lên 8 triệu đồng/hộ và hiện
nay là 15 triệu đồng/hộ), thời gian
vay phù hợp với chu kỳ sản xuất.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi do
NHCSXH thực hiện đầu tư cho gần
100% hộ đồng bào DTTS tại các xã,
thôn, bản đặc biệt khó khăn, tại
vùng sâu, vùng xa, có những hộ đã
vay vốn từ 2 đến 3 chương trình tín
dụng ưu đãi đã góp phần giải quyết
những vấn đề căn bản thiết yếu của
cuộc sống trong khu vực đồng bào
DTTS, góp phần đáng kể vào việc
phát triển kinh tế hộ gia đình nói
chung và hộ đồng bào DTTS nói
riêng. Đặc biệt, thông qua sử dụng
vốn tín dụng ưu đãi đã tác động đến
nhận thức, giúp đồng bào DTTS tự
tin, tăng dần vị thế trong xã hội.
Đồng thời tạo thêm nguồn lực giúp
các địa phương khai thác tiềm năng,
thế mạnh của từng tỉnh và toàn
vùng, đi đôi với bảo vệ môi trường
sinh thái. Kết quả này đã được Quốc

hội, các Bộ, ngành, cấp ủy Đảng,
chính quyền địa phương ghi nhận,
đánh giá cao.

Đến quyết tâm xóa 
lõi nghèo

Dù các chính sách tín dụng cho
đồng bào DTTS dừng lại cuối năm
2016, song trong năm 2017,
NHCSXH đã chủ động phối hợp các
Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng
Chính phủ cho phép sử dụng nguồn
vốn chưa giải ngân còn tồn đến
31/12/2016 và nguồn vốn thu hồi nợ
đến hạn từ năm 2017 - 2020 của các
chương trình cho vay theo các Quyết
định số 54/2012/QĐ-TTg,
29/2013/QĐ-TTg và 755/QĐ-TTg để
chuyển sang cho vay hỗ trợ nhà ở
đối với hộ nghèo theo Quyết định số
33/2015/QĐ-TTg.

Cán bộ NHCSXH hướng dẫn hộ vay là đồng bào DTTS làm các thủ tục vay vốn.



Từ nguồn vốn vay ưu đãi hộ nghèo, gia đình ông Phàn Giao Siểu, người dân tộc Dao ở thôn Nậm Ty, xã Nậm Ty, huyện Hoàng
Su Phì (Hà Giang) có điều kiện phát triển từ chăn nuôi quy mô nhỏ, hằng năm có lãi gia đình đầu tư máy xay xát, hiện mỗi năm
bán hàng chục tấn lợn thịt, gia đình đầu tư chăn nuôi bò quy mô lớn để tận dụng nguồn thức ăn có sẵn. Được chính quyền và
ngân hàng đánh giá là hộ làm kinh tế tổt, sử dụng vốn vay hiệu quả cần được nhân rộng.
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Và như hành trình hơn 15 năm
hoạt động, các chương trình tín
dụng cho đồng bào DTTS không chỉ
dừng lại ở các chính sách đặc thù.
Với vai trò là công cụ để thực hiện
chính sách giảm nghèo của Chính
phủ, NHCSXH luôn chỉ đạo tập trung
ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với
hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS tại các
xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt
khó khăn, biên giới, hải đảo... còn
nghèo nàn lạc hậu, sản xuất tự
cung, tự cấp. 

Đặc biệt, NHCSXH đã tập trung
củng cố, nâng cao chất lượng tín
dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt
là tại các khu vực Tây Nam Bộ, Tây
Nguyên, Tây Bắc với tỷ lệ hộ nghèo
cao, điều kiện kinh tế - xã hội có
nhiều khó khăn. Với cánh tay nối dài”

của NHCSXH là trên 187 nghìn Tổ tiết
kiệm và vay vốn phủ sóng khắp các
thôn, ấp, bản, làng xa xôi nhất,
nguồn vốn từ NHCSXH, đã góp phần
cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc
sống, làm chuyển biến nhận thức,
thay đổi cách thức làm ăn cho hàng
triệu hộ nghèo và các đối tượng
chính sách, nhất là tại các địa bàn
huyện nghèo, vùng khó khăn, vùng
sâu vùng xa. Hộ đồng bào DTTS đã
tự tin hơn và tăng dần vị thế trong
xã hội, đồng thời từng bước làm
quen với sản xuất hàng hóa và cơ
chế thị trường.

Huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai
Châu, huyện biên giới đặc biệt khó
khăn được chia tách địa giới hành
chính của huyện Sìn Hồ và Mường
Tè cuối năm 2012 càng nhìn rõ hiệu

ứng của dòng vốn tín dụng chính
sách. Toàn huyện có 5.552 hộ dân
thì có tới 5.171 hộ DTTS thuộc 11
dân tộc. Hộ nghèo những ngày đầu
thành lập lên tới gần 40%... và 63%
số hộ nghèo này tập trung vào 5 xã
có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Là huyện
có tiềm năng phát triển kinh tế, đất
đai rộng, có diện tích mặt nước rất
thuận lợi để nuôi trồng thủy, hải sản;
vốn rừng lớn là nơi cung cấp và điều
hòa nguồn nước cho hai lòng hồ
thủy điện trên dòng sông Đà. Song
phát triển kinh tế lại không dễ khi hệ
thống giao thông chưa hoàn thiện
nhất là đến các xã, bản vùng sâu,
vùng xa. Phần lớn các xã trên địa
bàn là các xã đặc biệt khó khăn, lại
thêm điều kiện thiên nhiên khắc
nghiệt nguy cơ tái nghèo lớn.
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Huyện thành lập trong bối cảch
các chương trình tín dụng cho đồng
bào DTTS đã gần về cuối. Tuy nhiên,
dòng vốn tín dụng cho đồng bào
không vì thế co lại. Và như, Giám đốc
NHCSXH huyện Nậm Nhùn cho biết,
ngân hàng luôn sẵn vốn, song cái
khó nhất vẫn là thay đổi thói quen,
tập quán sản xuất của người dân.
Nếu như thời điểm nhận bàn giao
dư nợ từ hai huyện Mường Tè và Sìn
Hồ vào 01/7/2014 chỉ 48,493 tỷ đồng
với 8 chương trình tín dụng, trong
khi đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ cao
1,77% dư nợ nhận bàn giao thì đến
cuối năm 2017, tổng dư nợ đạt
105,62 tỷ đồng/10 chương trình tín
dụng, 2.846 hộ với 3.773 món vay,
thông qua 93 Tổ tiết kiệm và vay vốn
và 1 dự án. Đáng nói là doanh số cho
vay 31.214 triệu đồng với 1.097
khách hàng và thu nợ cao: 17.679
triệu đồng cho thấy dòng vốn tín
dụng đạt hiệu quả và nhu cầu vay
của người dân cũng như những nỗ
lực của ngân hàng. Nhiều hộ dân từ
chỗ không có nguồn thu nhập nay
đã có một tài sản kha khá như hộ
Vàng Văn Chanh ở xã Mường Mô, từ
nguồn vốn tín dụng chính sách nay
đã có 4 con trâu và hiện thả thêm cá
lồng và đã xây dựng nhà cửa khang
trang; hộ ông Vàng Văn Trang ở xã
Nậm Manh nuôi 2 con trâu và mua
máy xay xát phục vụ bà con tăng
thêm thu nhập.

Những hiệu quả từ nguồn vốn
tín dụng chính sách trong đời sống
kinh tế đã góp phần đưa thu nhập
bình quân đầu người của Nậm Nhùn
đạt 18 triệu đồng/năm năm 2017,
tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2013.
Lương thực bình quân đầu người
đạt 380kg/người, đảm bảo an ninh
lương thực trên địa bàn huyện. Toàn
huyện đã có 3 xã cán đích nông thôn
mới, 95% dân số nông thôn được sử
dụng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo đã
giảm về 35% theo tiêu chí mới.

Lãnh đạo UBND huyện Nậm
Nhùn cho biết: “Hiện nay, có nhiều
hộ gia đình có điều kiện phát triển

kinh tế nhưng thiếu vốn, trong khi
nguồn vốn vay của Ngân hàng
thương mại trên địa bàn khó tiếp
cận, lãi suất cao, khi vay phải thế
chấp. Chính vì vậy hiện tại trước mắt
và lâu dài NHCSXH vẫn và sẽ là địa
chỉ tin cậy của bà con nơi đây để góp
phần quan trọng vào chương trình
mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo
việc làm và bảo đảo an sinh xã hội
tại địa phương”.

Khơi rộng dòng chảy 
ưu việt

Theo thống kê của NHCSXH, hộ
đồng bào DTTS đang thụ hưởng với
tổng dư nợ hơn 40.418 tỷ đồng
(chiếm 24% tổng dư nợ của
NHCSXH), tỷ lệ hộ đồng bào DTTS
trong tổng số khách hàng vay vốn tín
dụng chính sách xã hội tại các vùng
miền của toàn quốc như sau: Vùng
đồng bằng Sông Hồng chiếm 1,6%.
Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
chiếm 54%. Vùng Bắc Trung bộ và
Duyên hải miền Trung 18%. Vùng
Tây Nguyên chiếm 14%. Vùng Đông
Nam bộ chiếm 1,8%. Vùng Tây Nam
Bộ chiếm 10%/tổng số khách hàng.

Tiếp nối những thành quả đó,
một lần nữa NHCSXH đã phối hợp
cùng Ủy ban Dân tộc và các Bộ,
ngành liên quan nghiên cứu, tích
hợp nhiều chính sách cho vay đồng
bào DTTS theo các Quyết định:
33/QĐ-TTg; 29/2013/QĐ-TTg;
54/2012/QĐ-TTg; 755/QĐ-TTg thành
một chính sách cho vay áp dụng
chung đối với đồng bào DTTS trên
cả nước giai đoạn 2016 - 2020 trình
Chính phủ. Và, ngày 31/10/2016
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 2085/QĐ-TTg về phê
duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ
phát kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS và miền núi giai đoạn 2017 -
2020. Không chỉ tiếp nối các chính
sách tín dụng đặc thù cho các khu
vực khó khăn, Quyết định 2085/QĐ-
TTg này đã khắc phục được những
hạn chế, bất cấp của các chính sách
cho vay trước đây. Đối tượng được

thụ hưởng chính sách mở rộng
thêm với hộ người kinh ở xã khu
vực III, thôn đặc biệt khó khăn. Mức
cho vay tối đa của chương trình này
nâng lên bằng mức cho vay tối đa
của chương trình cho vay hộ nghèo
(hiện nay là 50 triệu đồng/hộ). Thời
hạn cho vay tối đa của chương trình
này lên 10 năm... Đặc biệt là chính
sách mới này đã gắn chặt vốn tín
dụng chính sách với phương án
SXKD của hộ vay và hạn chế được
tư tưởng trông chờ, ỉ lại, thiếu ý
thức vươn lên của đồng bào DTTS,
tạo động lực thúc đẩy thoát nghèo
bền vững.

Tuy nhiên để triển khai thực hiện
thành công chương trình cho vay đối
với đồng bào DTTS theo Quyết định
số 2085 của Thủ tướng Chính phủ,
cần phải có sự phối hợp chặt chẽ
giữa Ủy ban Dân tộc, NHCSXH và các
tổ chức chính trị - xã hội trong công
tác chỉ đạo theo ngành dọc của mỗi
đơn vị. Đồng thời, có sự phối hợp
chặt chẽ giữa cơ quan Dân tộc,
NHCSXH và các cấp, các ngành tại
địa phương từ việc rà soát đúng đối
tượng thụ hưởng chính sách, cho
vay gắn với hiệu quả sử dụng, các
mô hình kinh tế phù hợp với chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội tại các
địa phương.

NHCSXH cũng đề nghị trong thời
gian tới, khi thu hồi nợ của 3 chương
trình trước, đề nghị Chính phủ cho
phép chuyển nguồn vốn thu hồi
được sang chương trình cho vay hộ
đồng bào DTTS theo Quyết định
2085. Đồng thời, các cấp ủy, chính
quyền địa phương các cấp tiếp tục
quan tâm, chỉ đạo, nâng cao năng
lực hoạt động tín dụng chính sách
xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị số
40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
NHCSXH cũng sẽ tiếp tục ưu tiên
cân đối nguồn vốn trong chỉ tiêu kế
hoạch tín dụng được Chính phủ
giao hằng năm để đảm bảo nguồn
vốn thực hiện cho vay theo Quyết
định 2085 của Thủ tướng Chính phủ
hiệu quả.�
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Theo thống kê năm 2011, tỉnh
Quảng Nam còn 90.109 hộ
nghèo, chiếm tỷ lệ 24,18%,
cao hơn mức bình quân của

cả nước là 9,89%, có đến 3 huyện
nghèo theo Nghị quyết 30a và 78 xã
thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc
Chương trình 21, 135. Hầu hết hộ
nghèo có đời sống khó khăn, thiếu vốn
sản xuất, nhất là hộ nghèo đồng bào
DTTS sinh sống ở vùng sâu, vùng cao.

Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng
Nam xác định giảm nghèo bền vững
là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm trong chiến lược phát triển kinh
tế, an sinh xã hội, đồng thời ban
hành nhiều chính sách, giải pháp
triển khai thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia và tích cực đưa
Chỉ thị 40 của Đảng về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với tín
dụng chính sách xã hội vào cuộc
sống, nhằm tập trung mọi nguồn
lực, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo theo
hướng bền vững.

Ngay trong năm 2015, tỉnh
Quảng Nam đã ban hành kế hoạch
hành động thực hiện Chỉ thị 40 của
Ban Bí thư, HĐND tỉnh đề ra Nghị
quyết chuyên đề về giảm nghèo, cụ
thể hóa bằng các Quyết định của
UBND về giảm nghèo cho khu vực
miền núi, bổ sung Chủ tịch UBND xã
vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp

huyện và Đề án hỗ trợ tăng trưởng
nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Trên cơ sở đó, NHCSXH là đơn vị
thường trực triển khai Chỉ thị 40 của
Trung ương đã làm tốt công tác
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
các cấp trên địa bàn, lập kế hoạch
hành động, phối hợp với các tổ chức
chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy
mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu
rộng nội dung các chủ trương, chính
sách dành cho hộ nghèo và các đối
tượng chính sách... Theo đó, Ban đại
diện HĐQT NHCSXH từ tỉnh đến 18
huyện, thị xã, thành phố trực thuộc
được củng cố, kiện toàn kịp thời cả

về số lượng và chất lượng nên đã
phát huy tinh thần trách nhiệm và
chú trọng quan tâm sâu sát hơn đến
toàn bộ hoạt động tín dụng chính
sách từ khâu phân bổ nguồn vốn,
bình xét cho cho vay, sử dụng vốn
vay đúng mục đích, đạt kết quả,
thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở hộ
vay nêu cao ý thức trả nợ, nộp lãi
theo quy định của ngân hàng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40
của Ban Bí thư Trung ương Đảng, vai
trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính
quyền và tổ chức hội, đoàn thể ở
Quảng Nam đến với tín dụng chính
sách được nâng cao rõ rệt và toàn

Nhiều mô hình kinh tế gia đình phát triển bền vững, cho thu nhập đến hàng trăm triệu
đồng/năm nhờ phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách (Trong hình: Ông Huỳnh Văn
Tình ở thôn 5, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước đang giới thiệu cho mọi người về vườn
Thanh Trà của gia đình được vay vốn từ NHCSXH).
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Qu�ng Nam chuy�n mnh 
t� khi có Ch� th� c�a Đ�ng

>MINH UYÊN
Sau 2 thập niên tái lập tỉnh, Quảng Nam từ một địa phương nghèo đã đạt được
những thành tựu chính sách khá toàn diện, đặc biệt mấy năm gần đây tạo được
sự chuyển động mạnh mẽ về công tác giảm nghèo bền vững trên cơ sở phát
triển cùng sự lãnh đạo của Đảng đối với triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội, đời sống của người dân
từng bước nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể.
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diện. Đơn cử ở vùng cao Nam Trà My,
huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho các
Đảng bộ, Chi bộ xây dựng chương
trình cụ thể “đồng hành với người
nghèo”, từng cấp ủy đã phân công
mỗi đảng viên có trách nhiệm theo
dõi, giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ nghèo, hộ
cận nghèo về cách thức sử dụng vốn
vay ưu đãi đầu tư vào sản xuất. Kết
quả trong sản xuất và sự chuyển biến
về ý thức sử dụng vốn vay, thực hiện
trả nợ, nộp lãi đầy đủ, đúng hạn của
người vay trở thành tiêu chí đánh giá
phẩm chất, năng lực cán bộ đảng viên
hằng năm. Hầu hết các huyện, xã từ
miền núi đến vùng bãi ngang ven biển
Cù Lao luôn chú trọng đổi mới công
tác tuyên truyền chính sách tín dụng
ưu đãi với nhiều hình thức đa dạng,
nội dung phong phú; biểu dương
những gương điển hình tiên tiến trong
quá trình sử dụng vốn vay làm kinh tế
giỏi, thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, việc hỗ trợ về cơ sở
vật chất, tăng nguồn vốn ủy thác tạo
thêm điều kiện hoạt động cho
NHCSXH cũng được các cấp, các
ngành ở Quảng Nam quan tâm hơn
thông qua việc bố trí địa điểm làm
việc rộng rãi với trang bị đầy đủ bàn
ghế, bảng tin, điện lưới ở tất cả 244
Điểm giao dịch xã, góp phần thực
hiện tín dụng ưu đãi trên toàn tỉnh
tiến hành được nhanh chóng, an
toàn, đạt tỷ lệ trên 92%, được bà con
nông dân tin tưởng, khen ngợi.

Mặc dù vẫn còn là vùng nghèo
khó hơn so với các vùng miền khác
trong tỉnh Quảng Nam, nhưng do
quán triệt sâu sắc Chỉ thị 40 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng và tích cực
thực hiện chương trình giảm nghèo,
tất cả các huyện miền núi, đặc biệt
là các huyện miền núi cao, huyện
nghèo như Phước Sơn, Nam Giang,
Đông Giang, Tây Giang... cũng ưu
tiên trích nguồn vốn ngân sách
chuyển từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ
đồng để tiếp thêm sức mạnh cho
NHCSXH cho vay hộ đồng bào DTTS
đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Năm

2018, ngay từ những tháng đầu năm
nhiều đơn vị quan tâm bổ sung
nguồn vốn ngân sách chuyển sang
NHCSXH để cho vay, một số địa
phương có điều kiện kinh tế phát
triển như Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành,
Điện Bàn... bổ sung nguồn vốn ngân
sách huyện cho NHCSXH trên địa
bàn tương đối khá, cùng với nguồn
vốn TW đáp ứng kịp thời nhu cầu
vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác. 

Chính vì vậy, đến hết tháng 3/2018
nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách
cấp tỉnh, huyện ở Quảng Nam đạt
167,8 tỷ đồng, tăng so với cuối năm
2017 là 31,8 tỷ đồng, đạt 127% kế
hoạch TW giao, tăng so với trước khi
có Chỉ thị 40 là 93 tỷ đồng, nâng tổng
dư nợ 18 chương trình tín dụng chính
sách đạt trên 4.056 tỷ đồng, tăng 86 tỷ
đồng so với cuối năm 2017 với 142
ngàn hộ đang vay nợ quá hạn chỉ
chiếm tỷ lệ 0,04% tổng dư nợ.

Có thể nói, Chỉ thị 40 của Ban Bí
thư TW Đảng đã được các cấp ủy
Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn
thể nhân dân trong tỉnh Quảng Nam,
tích cực thực hiện. Chỉ thị thực sự đi
vào cuộc sống, tạo ra nhiều phong
trào giảm nghèo bền vững, xây dựng
nông thôn mới. Tất cả hộ nghèo, hộ
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có
nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay
vốn ưu đãi thuận lợi từ NHCSXH.

Tiêu biểu ở huyện miền núi Tiên
Phước, nhờ nguồn vốn ưu đãi đã xuất
hiện nhiều mô hình kinh tế gia đình
phát triển bền vững, thu nhập tới cả
trăm triệu đồng/năm. Đơn cử về vườn
cây Thanh Trà của ông Đặng Lực,
Huỳnh Văn Tình ở xã Tiên Hiệp; Trại
nuôi gà giống, lợn rừng của ông Võ
Duy Ân ở xã Tiên Hà; Vườn ươm giống
cây Gió Trầm của gia đình chị Huỳnh
Thị Liễu ở xã Tiên Mỹ... Đáng kể đến
trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Sự
ngụ thôn 5A xã Tiên Cảnh đã sử dụng
số tiền vay từ chương trình tín dụng
hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn và
Dự án phát triển 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 hàng trăm
khối gỗ, thu nhập hơn 500 triệu đồng.
Phấn khởi trước thành quả lao động,
ông Sự hoàn trả hết các khoản nợ vay
của ngân hàng và quyết định dùng
toàn bộ số tiền lời từ nghề trồng rừng
mở rộng diện tích vườn cây giống lâm
nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất của
bà con trong làng, ngoài xã.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 40 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng, hệ thống
chính trị các cấp tại tỉnh Quảng Nam
đã vào cuộc tích cực, giám sát hơn
trong công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm
tra, giám sát toàn diện hoạt động tín
dụng chính sách. Nguồn vốn được cho
vay đúng đối tượng thụ hưởng, đầu tư
đến 100% thôn, xã nghèo từ miền núi
cao đến vùng bãi ngang ven biển, góp
phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo từ
13,9% cuối năm 2015 xuống còn
9,28% cuối năm 2017.

“Để công tác tín dụng chính sách
phát triển tốt hơn, cùng với việc
không ngừng tăng trưởng nguồn vốn
và đảm bảo chất lượng tín dụng, góp
phần thực hiện hiệu quả chương
trình giảm nghèo và an sinh xã hội tại
địa phương, NHCSXH tỉnh Quảng
Nam tiếp tục đưa Chỉ thị 40 và các văn
bản của các cấp ủy, chính quyền trên
địa bàn về tín dụng chính sách vào
cuộc sống. Cụ thể là tập trung huy
động mọi nguồn lực tài chính, tạo lập
nguồn vốn chính sách, đồng thời triển
khai các giải pháp hữu hiệu thu hồi
nợ, lãi, nhanh gọn, đầy đủ, đảm bảo
nâng cao chất lượng tín dụng. Bên
cạnh đó, NHCSXH phối hợp chặt chẽ
với các Sở, ngành, tổ chức chính trị -
xã hội nhận ủy thác vay vốn xây dựng
giao ước thi đua, phấn đấu đạt mục
tiêu không có xã, phường nợ quá hạn,
góp phần đắc lực, hiệu quả Chương
trình giảm nghèo bền vững, phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương”,
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn
Thanh cho biết.�
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Thêm điểm tựa cho
người nghèo

Ông Nguyễn Thanh Hà - Giám
đốc NHXCSXH huyện Phong Thổ
cho biết, huyện có 18 xã, thị trấn thì
có đến 14 xã đặc biệt khó khăn,
trong đó 13 xã biên giới. Địa hình
núi trung bình và núi thấp xen
thung lũng (gần 70% diện tích có độ
dốc lớn trên 250), không có cánh
đồng lớn, nên ngay cả việc đảm bảo
lương thực những năm trước cũng
là chuyện khó khăn. Chính vì vậy,
định hướng phát triển kinh tế của
huyện hướng tới việc chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng
kinh tế hàng hóa như trồng rừng,
chè, bông, cây ăn quả, khai thác
dược liệu và chăn nuôi đại gia súc
như: trâu, bò, dê, ngựa. Dòng vốn
tín dụng chính sách bám sát vào
định hướng này góp phần giúp
những hộ nghèo, đối tượng chính
sách hòa nhập vào nhịp phát triển

kinh tế huyện, vươn lên thoát
nghèo. Tính đến thời điểm hiện tại,
đã có 8.256 hộ được tiếp cận vốn
vay từ NHCSXH huyện Phong Thổ,
với dư nợ trên 297.052 triệu đồng.
Trong đó nguồn vốn ngân sách địa
phương ủy thác sang NHCSXH để
cho vay hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác đã cho vay 4.867
triệu đồng với trên 200 hộ được vay
vốn. Nguồn vốn này cộng hưởng
cùng các nguồn vốn tín dụng ưu đãi
của Chính phủ đã góp phần giúp
trên 400 hộ thoát nghèo mỗi năm,
tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%/năm.

Về thăm xã Bản Lang, là một
trong những xã vùng cao biên giới
của huyện Phong Thổ, với 5 dân tộc
anh em cùng sinh sống (Dao, Thái,
Mông, Giáy, Kinh); trong đó dân tộc
Dao chiếm gần 60% càng cảm nhận
rõ hơn những hiệu ứng của nguồn
vốn tín dụng chính sách. Xã nằm
trong vùng có điều kiện khí hậu khắc

nghiệt, mùa nắng nóng thường kéo
dài dẫn đến tình trạng thiếu nước
phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.
Mùa mưa thường xuyên xảy ra lũ
lớn gây sạt lở đường đi lại, mương
máng, vùi lấp đồng ruộng, cả nhà
cửa và người cũng bị thiệt hại.

Những năm trước tỷ lệ hộ đói
nghèo còn cao, kinh tế chuyển đổi
chậm, sản xuất vẫn mang nặng tự
cung, tự cấp là chính; nhiều hộ dân
còn mang nặng tính trông chờ, ỉ lại
vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa cố
gắng vươn lên thoát nghèo, Chính vì
vậy, để hỗ trợ người dân Bản Lang
phát triển kinh tế, NHCSXH đã cùng
địa phương và các hội, đoàn thể vừa
nâng cao dân trí vừa lồng ghép các
kế hoạch phát triển kinh tế, mô hình
sản xuất cùng với việc đưa vốn đến
các đối tượng chính sách tín dụng xã
hội. Kết quả có thể thấy rõ qua cả
chất và lượng tín dụng. Hiện xã Bản
Lang có hơn 1.400 hộ thì đã có 1.138

Lai Châu mnh tay chuy�n 
“c�a đ� dành” cho ng��i nghèo

>Bài và ảnh MINH NGỌC - TRẦN VIỆT
Nếu nói về đất, Lai Châu chẳng thiếu khi diện tích đất tự nhiên. Song địa hình phức
tạp và bị chia cắt mạnh, mật độ dân cư thấp và phân bố không đều là trở ngại lớn
trong việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Và theo chiều ngược lại,
khi những con đường về nhiều xã, huyện còn gian khó, kinh tế hàng hóa cũng khó chạm
vào những vùng đất mà kinh tế tự cung, tự cấp đã vây bám từ ngàn đời. Cũng bởi vậy,
cùng với việc tối ưu hóa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ ủy thác
qua NHCSXH, thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng, địa phương ngày càng
“dành dụm” nhiều hơn nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH tỉnh để đẩy nhanh
tốc lực xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương.
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hộ đang vay vốn, dư nợ 45.644 triệu
đồng. Hằng năm, nguồn vốn tín
dụng chính sách đã góp phần giảm
trên 114 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm
hộ nghèo trên 4%.

Trong đó nguồn vốn ngân sách
địa phương ủy thác sang NHCSXH
để cho vay tại xã là 56 hộ, dư nợ trên
1,651 triệu đồng, các hộ gia đình
được tiếp cận vốn đều sử dụng vốn
đúng mục đích, phát huy hiệu quả
nguồn vốn vay. Như gia đình ông Vùi
Văn Phù ở bản Nà Cúng, xã Bản Lang
là một trong những hộ chuyển biến
rõ nét về điều kiện kinh tế sau khi
được tiếp cận vốn vay ưu đãi. Trước
đây gia đình không chỉ thuộc hộ
nghèo mà đời sống vô cùng khó

khăn. Năm 2016 gia đình được Tổ
tiết kiệm và vay vốn bình xét, tạo
điều kiện cho vay 30 triệu đồng hộ
nghèo, với số tiền này gia đình đã
đầu tư chăn nuôi lợn và trâu sinh
sản, tận dụng nguồn thức ăn dồi
dào, cũng như tích cực chăm sóc,
đàn lợn và trâu của gia đình đều
phát triển rất tốt, dần từng bước
thoát nghèo vươn lên làm giàu,
trong năm 2017 gia đình đã nâng
cấp sửa chữa được nhà của mình,
các con được học tập đầy đủ.

Gia đình bà Vàng Thị Tưởng, cư
trú ở bản Nà Cúng, xã Bản cho biết:
Tháng 6/2016 gia đình được vay 30
triệu đồng hộ nghèo từ nguồn vốn
ngân sách địa phương ủy thác sang

NHCSXH cho vay và 20 triệu đồng từ
nguồn vốn hộ nghèo của Chính phủ.
Nhờ có nguồn vốn đó gia đình đã
đầu tư nuôi trâu sinh sản, lợn, gà
thịt, sử dụng đúng mục đích, gia
đình đã phát huy được nguồn vốn
vay, chăm chỉ làm ăn và vươn lên
thoát nghèo.

Xung lực mới trên mặt
trận giảm nghèo

Những điển hình sử dụng vốn
vay hiệu quả ấy thêm một lần nữa
minh chứng cho hiệu quả triển khai
thực hiện Chỉ thị 40 tích cực của địa
phương trong 3 năm qua. Ông
Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc
NHCSXH kiêm Giám đốc NHCSXH

Gia đình chị Lò Lý Xó, người dân tộc La Hủ ở xã Tá Bạ, huyện Mường Tè được NHCSXH cho vay vốn ưu đãi hộ nghèo đã đầu tư
nuôi bò sinh sản, cải tạo thêm vườn đồi, hiện gia đình có đàn bò 4 con, cuộc sống gia đình đã bớt khó khăn hơn.
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tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi
có Chỉ thị 40, NHCSXH tỉnh đã chủ
động xây dựng kế hoạch tham mưu
cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban đại diện
HĐQT tỉnh ban hành các văn bản chỉ
đạo thực hiện. Cùng với việc tổ chức
quán triệt, triển khai thực hiện tới
toàn thể cán bộ, đảng viên tạo sự
thống nhất cao trong việc triển khai
Chỉ thị 40 vào cuộc sống. NHCSXH
đã phối hợp với cơ quan thông tin
tuyên truyền tới các tầng lớp nhân
dân về nội dung của Chỉ thị và các kế
hoạch triển khai Chỉ thị của cấp ủy,
chính quyền địa phương các cấp, các
Sở, ngành. Qua đó, các cấp uỷ, chính
quyền địa phương đã nhận thức rõ
hơn về vai trò, vị trí, hiệu quả của tín

dụng chính sách xã hội trong việc
thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải
quyết việc làm, xây dựng nông thôn
mới tại địa phương. Trên cơ sở đó, từ
tỉnh đến các huyện, thành phố đều
quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ
trợ NHCSXH về trụ sở, phương tiện,
trang thiết bị làm việc và ủy thác
nguồn vốn cho vay.

Đặc biệt, chi nhánh đã tham
mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành
công Hội nghị tổng kết 15 năm về
tín dụng chính sách xã hội đối với
người nghèo và các đối tượng chính
sách khác theo Nghị định số 78 của
Chính phủ. Tại Hội nghị, Tỉnh ủy,
HĐND, UBND đến các Sở, ban
ngành, huyện ủy, HĐND, UBND các

huyện có dịp cùng NHCSXH nhìn lại
và đánh giá rõ nét về vị trí, vai trò và
những thành quả đạt được của tín
dụng chính sách xã hội, những tồn
tại, hạn chế về cơ chế chính sách, về
mô hình tổ chức quản lý, về tổ chức
chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt thực tế
kiểm chứng sinh động của nguồn
vốn ủy thác địa phương qua
NHCSXH, trở thành nguồn bổ sung
đắc lực chủ động, ổn định ngay tại
địa phương, đáp ứng kịp thời nhu
cầu vay của hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác được chỉ
định cho vay trên địa bàn.

Việc ủy thác nguồn vốn từ ngân
sách địa phương sang NHCSXH để
cho vay các đối tượng chính sách

Thông tin về hộ vay, các chương trình tín dụng chính sách mới... được NHCSXH tỉnh Lai Châu niêm yết công khai tại 108 Điểm
giao dịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
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trên địa bàn một mặt tạo chuyển
biến trong nhận thức của các các
chính quyền, đoàn thể và các tầng
lớp nhân dân trong công cuộc xóa
đói giảm nghèo. Đây là sự nghiệp
của toàn Đảng, toàn dân. Mặt khác
thông qua việc ủy thác này các cấp
chính quyền, đoàn thể, các cơ quan
chức năng phải có trách nhiệm giám
sát thực thi đảm bảo đúng các quy
định từ đó chất lượng hoạt động của
NHCSXH cũng sẽ ngày càng nâng
lên, hiệu quả vốn vay đi vào thực
chất... đặc biệt cho các đối tượng
yếu thế.

Đặc biệt, sau Hội nghị tổng kết,
Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị về
việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện Chương trình tín
dụng chính sách xã hội, trong đó có
nội dung bố trí nguồn ngân sách địa
phương hằng năm cấp tỉnh tối thiểu
10 tỷ đồng, cấp huyện tối thiểu 500
triệu đồng chuyển sang NHCSXH
cùng cấp để cho hộ nghèo và các đối
tượng chính sách trên địa bàn được
vay vốn.

Để rồi nhìn lại sau 3 năm thực
hiện Chỉ thị 40, đến hết tháng
3/2018 nguồn vốn ủy thác từ địa
phương sang NHCSXH tỉnh Lai Châu
đạt 39 tỷ đồng để cho 1.244 lượt hộ
được vay vốn, trong đó dư nợ cho
vay hộ nghèo 21.176 triệu đồng, cho
vay giải quyết việc làm 15.956 triệu
đồng, cho vay hộ gia đình SXKD tại
vùng khó khăn là 600 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư chủ yếu làm
chuồng trại, chăn nuôi đại gia súc,
gia cầm, kinh doanh buôn bán nhỏ.
Qua kiểm tra, đánh giá các hộ vay
đã sử dụng vốn vay đúng mục đích,
hiệu quả của vốn vay đã và đang
phát huy tốt, các hộ nộp lãi đầy đủ
theo quy định, một số hộ vay vốn
đã trả được một phần gốc trước
hạn và nợ gốc phân kỳ; Nguồn vốn
đầu tư mua 1.068 con trâu, bò để
vừa sinh sản vừa tạo sức kéo với số
tiền là 15.800 triệu đồng; 281 lượt

hộ vay đầu tư với với số tiền 7,1 tỷ
đồng để làm chuồng trại, chăn nuôi
lợn và chăn nuôi gia cầm các loại;
112 lượt hộ vay vốn về để đầu tư
SXKD buôn bán nhỏ với số tiền là
2.895 triệu đồng, tạo việc làm cho
230 lượt lao động...

Như nhiều hộ dân trên vùng đất
Lai Châu này, gia đình ông Lò Văn
Binh và gia đình bà Lò Thị Thím ở
bản Hợp 2, xã Bản Lang thuộc hộ
nghèo, đầu năm 2018 được vay vốn
50 triệu đồng từ ngân sách địa
phương mà NHCSXH nhận ủy thác
phục vụ cho mục đích mua trâu
chăn nuôi sinh sản, phát triển kinh
tế hộ gia đình. Những cơ hội mới
cho người dân đang mở ra, nguồn
vốn ủy thác của địa phương cùng
với dòng vốn ngày một dày hơn từ
NHCSXH giúp cho Lai Châu góp
phần thực hiện mục tiêu mà tỉnh
đưa ra giảm tỷ lệ hộ nghèo 3 -
4%/năm (riêng các huyện nghèo
giảm từ 4%/năm trở lên) và hộ cận
nghèo từ 1 - 1,5%/năm theo chuẩn

nghèo quốc gia giai đoạn 2016 -
2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao
chất lượng cuộc sống của người
nghèo, đảm bảo thu nhập bình
quân đầu người của hộ nghèo tăng
1,5 lần so với năm 2015; Phấn đấu
có 1 đến 2 huyện nghèo ra khỏi
danh sách các huyện nghèo của cả
nước; 15% số xã, thôn, bản đặc biệt
khó khăn vùng dân tộc và miền núi
ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

“Nguồn vốn UBND tỉnh, huyện
chuyển sang NHCSXH để cho vay
trên địa bàn tăng trưởng ổn định
qua từng năm một mặt thể hiện
trách nhiệm, sự quan tâm, hỗ trợ
của chính quyền địa phương các cấp
đối với hộ nghèo và các đối tượng
chính sách, mặt khác góp phần chia
sẻ gánh nặng đối với ngân sách
Trung ương, qua đó nâng cao chất
lượng, hiệu quả trong việc thực hiện
mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền
vững, bảo đảm an sinh xã hội trên
địa bàn”, Phó Tổng Giám đốc Hoàng
Minh Tế ghi nhận.�

Tín dụng chính sách giúp bà con dân tộc tỉnh Lai Châu có nước sạch để dùng.
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Không dừng lại kết quả này,
TP Đà Nẵng ra quyết định
nâng mức chuẩn thu nhập
hộ nghèo cao hơn mức quy

định chung của cả nước (Cụ thể mức
chuẩn hộ nghèo mới ở Đà Nẵng là
1,3 triệu đồng/người/tháng, trong
khi đó chuẩn hộ nghèo ở thành thị cả
nước là 900.000 đồng/người/tháng).
Cùng với đó, quận Hải Châu cũng đã
đề ra nhiều chính sách đột phá trong
thực hiện Đề án gia�m nghèo giai
đoa�n 2016 - 2020, trong đó tập trung
triển khai 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, hướng tới mục tiêu giảm
nghèo bền vững.

Ông Võ Văn Thương - Bí thư
Quận ủy Hải Châu cho biết: “Việc
đưa Chỉ thị mới của Đảng về tín
dụng chính sách xã hội vào cuộc
sống và nâng chuẩn hộ nghèo của
thành phố được xem là khâu đột
phá trong thực hiện chính sách giảm
nghèo, đòi hỏi phải tập trung huy
động mọi nguồn lực, trong đó lấy
nguồn vốn tín dụng chính sách làm
chủ lực vì mục tiêu thoát nghèo.
Chính sự chuyển biến về nhận thức

và hành động đó đã giúp công tác
giảm nghèo đảm bảo thực chất hơn,
không chạy theo thành tích”.

Qua ghi nhận thực tế, thời điểm
Ban Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ
thị 40 về tín dụng chính sách xã hội
cũng là lúc thành phố quyết định
nâng chuẩn hộ nghèo. Theo đó, cấp
ủy, chính quyền quận Hải Châu đã
kịp thời đề ra kế hoạch hành động;
chỉ đạo các đơn vị, MTTQ, các hội,
đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ
với NHCSXH trên địa bàn chấp hành
nghiêm, hiệu quả trong việc đưa vốn
tín dụng chính sách đến đúng đối
tượng được thụ hưởng, nhất là hộ
nghèo theo chuẩn mới, nhằm tạo
tiếp cơ hội cho bà con chủ động
SXKD, thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, quận Hải Châu đã
ủy thác nguồn vốn sang NHCSXH để
cho vay người nghèo và các đối
tượng chính sách khác. Tính đến
nay, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 40,
quận Hải Châu là đơn vị có nguồn
vốn ủy thác sang NHCSXH cao nhất
cho các đối tượng chính sách vay với
7.588 triệu đồng. 

Mặt khác, công tác tuyên truyền
các chính sách, chủ trương của

Đảng, Nhà nước liên quan đến tín
dụng ưu đãi, chương trình giảm
nghèo và kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội được quan tâm với nhiều
hình thức đa dạng, nội dung phong
phú đến các tầng lớp nhân dân, nhất
là người nghèo và các đối tượng
chính sách. 

Do chấp hành nghiêm và thực
hiện tốt Chỉ thị mới của Đảng về tín
dụng chính sách số hộ nghèo hằng
năm ở quận Hải Châu giảm đến
20%, 3.334 lao động có việc làm thu
nhập ổn định, gần 15.000 hộ được
vay vốn ưu đãi thuận lợi, bình quân
mỗi hộ vay khoảng 25 triệu đồng
chủ động đầu tư SXKD, thoát nghèo
bền vững, chất lượng cuộc sống
được nâng cao.

Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng
Đoàn Ngọc Chung thông tin, nét nổi
bật trong quá trình thực hiện Chỉ thị
của Đảng về tín dụng chính sách xã
hội và Quyết định nâng chuẩn hộ
nghèo của TP Đà Nẵng nói chung và
quận Hải Châu nói riêng đã triển khai
bài bản từ công tác khảo sát đến đối
thoại với hộ nghèo để từ đó có
phương án hỗ trợ vay vốn. Điều quan
trọng là đã nâng cao, phát huy được

Kh!ng đ�nh v� th� 
ĐÔ TH� Đ�NG L�C

>Bài và ảnh ĐÔNG DƯ
Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quận Hải Châu 
(TP Đà Nẵng) đã chuyển mình, phát triển mạnh mẽ, vươn lên trở thành
trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của TP Đà Nẵng, đặc biệt năm 2015 đã
cơ bản xóa hết hộ nghèo, về đích trước 2 năm kế hoạch giảm nghèo giai
đoạn 2013 - 2017 của địa phương.
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Người nghèo và
các đối tượng
chính sách trên địa
bàn TP Đà Nẵng
nhận vốn vay tại
các Điểm giao dịch
xã, phường.

vai trò, vị trí của 282 Tổ tiết kiệm và vay
vốn và Ban quản lý tổ là những “cánh
tay nối dài” vững chắc nhất trong
hành trình đưa nguồn vốn đến với
người nghèo phát triển kinh tế, giảm
nghèo bền vững tại địa phương.

Đơn cử như gia đình bà Bùi Thị
Thảo ở phường Hòa Thuận Đông là
một trong những hộ vay, sử dụng
hiệu quả đồng vốn vay. Bà Thảo cho
biết, mấy năm nay, nhờ nguồn vốn
vay giải quyết việc làm từ NHCSXH,
gia đình bà vươn lên ổn định cuộc
sống. 10 năm trước, chồng mất, bà
Thảo một mình nuôi 2 con ăn học và
mẹ già yếu. Được địa phương giới
thiệu, bà Thảo tham gia sinh hoạt Tổ
tiết kiệm và vay vốn, được bình xét
vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn
chính sách để mua thêm máy móc,
thiết bị và chủ động lấy hàng về may.
“Ngoài may vá, những ngày rằm và
mồng một âm lịch, tôi còn làm thêm
các loại bánh chay để bán, kiếm
thêm tiền, từ đó có điều kiện giúp
gia đình có thêm thu nhập hay trả
nợ gốc và lãi đúng hạn cho ngân
hàng. Quan trọng là mình sử dụng
hiệu quả đồng vốn vay giúp cho việc
phát triển kinh tế gia đình và tạo

được niềm tin của Tổ tiết kiệm và vay
vốn với NHCSXH và với tổ chức hội”,
bà Thảo nói.

Cũng là hộ sử dụng vốn vay hiệu
quả, chị Ngô Thị Thúy Minh ở
phường Thạch Thang từ diện hộ
nghèo của thành phố, không có nhà
cửa đã vươn lên thoát nghèo. Trước
đây, chồng thường đau ốm, sức
khỏe yếu nhưng chị Minh phải nuôi
một mẹ già yếu và 5 con nhỏ, không
có vốn làm ăn nên gia đình hết sức
khó khăn. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi
20 triệu đồng hộ nghèo, chị Minh
mở quán bún trên đường Lê Lai, có
tiền lo cho 5 người con ăn học, đồng
thời hằng tháng trả lãi và gốc đầy đủ
cho NHCSXH.

Để có được những kết quả tích
cực đó, Ban Thường vụ, Thường trực
quận ủy Hải Châu đã chủ động bám
sát chủ trương của TW, thành phố,
kịp thời xây dựng kế hoạch, triển
khai công tác điều tra nhu cầu vay
từ tổ dân phố, phường, quận. Cách
làm của quận là thường xuyên chỉ
đạo hoạt động NHCSXH quận và 13
phường trên địa bàn quản lý vốn
vay chính sách; phân công thành
viên làm đầu mối theo dõi việc kiểm

tra, giám sát hoạt động tín dụng
chính sách của từng phường. Từ các
hoạt động của Ban đại diện HĐQT
và các thành viên Ban đại diện quận
được phân công từng phường đã
tạo mối liên hệ chặt chẽ, thúc đẩy
hoạt động tín dụng chính sách phát
huy hiệu quả.

Sau 3 năm triển khai Chỉ thị số 40
của Ban Bí thư TW Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
tín dụng chính sách xã hội, quận Hải
Châu đã tập trung thực hiện hiệu
quả các chương trình tín dụng chính
sách trên địa bàn; qua đó, đáp ứng
kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
để SXKD, cải thiện đời sống, góp
phần tích cực vào việc thực hiện
mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an
sinh xã hội tại địa phương.

Với những giải pháp năng
động, đúng hướng, quận Hải Châu
sẽ tạo ra những đột phá mới trong
phát triển kinh tế gắn với giảm
nghèo và bảo đảm an sinh xã hội
trong thời gian tới, tiếp tục khẳng
định vị thế một đô thị động lực
trung tâm của thành phố năng
động như Đà Nẵng.�
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Ươm mầm sinh kế 
Bây giờ anh Mai Long Hồ, sinh

năm 1971 ở tổ 4, khóm Thuận
Trung, phường Hòa Thuận, thành
phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã có
một cuộc sống ổn định với Cơ sở cưa
xẻ gỗ tại nhà, đủ để anh trang trải
cho cuộc sống gia đình và chăm lo
cho việc học của hai cô con gái nhỏ,
giúp con gái lớn của anh là Mai Thị
Thúy Liễu đã tốt nghiệp Học viện
Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.
Những nền tảng đó như anh tâm sự
nhờ cả vào đồng vốn vay từ

NHCSXH. Anh tâm sự và nhớ lại
những ngày tháng gian khó từ năm
2002 - 2010, gặp nhiều khó khăn về
kinh tế. Vợ anh nhận đan lục bình
với mức 30.0000 đồng/ngày, còn
anh đi làm thuê mỗi ngày kiếm được
70.000 đồng. Thu nhập ít ỏi lại
không ổn định nên việc phải chăm lo
cho 5 đứa con gái đang tuổi ăn, tuổi
học quá khó nhọc. Hoàn cảnh gần
như bế tắc” anh bùi ngùi kể lại. Vợ
anh chẳng thể chịu nổi bỏ đi để lại
gánh nặng gia đình lên đôi vai anh.
Thế rồi anh được NHCSXH tỉnh Đồng

Tháp cho vay vốn hộ nghèo
7.000.000 đồng để cưa xẻ gỗ. Cấp
ủy, chính quyền địa phương và các
hội, đoàn thể phường Hòa Thuận đã
vận động giúp anh cất được căn nhà
tình thương. Năm 2012, con gái lớn
đỗ đại học, anh đã xin vay tiếp
chương trình tín dụng HSSV có hoàn
cảnh khó khăn để cho con Mai Thị
Thúy Liễu học ngành tài chính kế
toán Học viện Ngân hàng. Làm đủ
nghề từ đi chở nước cho cơ sở nước
đóng chai. Sau khi đã tất toán
chương trình cho vay hộ nghèo mở

T"ng s�c b#n 
cho phát tri�n kinh t� t� Ch��ng trình 
m�c tiêu qu�c gia gi	i quy�t vi
c làm

>THÁI HÒA - NGỌC MINH
3,3 triệu lao động được tạo việc làm thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia
về việc làm trong 15 năm qua cùng nguồn vốn huy động 1.629 tỷ đồng của
NHCSXH đã góp phần duy trì và mở rộng việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng
thu nhập, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo,
tạo việc làm... Thông qua chương trình đã xuất hiện rất nhiều mô hình sản xuất
điển hình về làm ăn kinh tế giỏi, không chỉ ở thành thị mà còn cả ở nông thôn,
vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng
sản xuất hàng hóa ở nông thôn...
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được Cơ sở cưa xẻ gỗ tại nhà với
nguồn vốn giải quyết việc làm là
5.000.000 đồng, trả dần chương
trình cho vay HSSV hiện còn
20.000.000 đồng.

Cuối năm 2015, qua điều tra,
khảo sát của địa phương gia đình
anh thoát được nghèo. Từ năm 2016
đến nay anh và các con cố gắng làm
tích lũy được tiền để sơn, sửa lại nhà
và xây thêm phòng ngủ, căn nhà
đẹp hơn trước đây nhiều.

Ở một nấc thang cao hơn,
chương trình cho vay giải quyết việc
làm không chỉ tạo cơ hội cho người
vay mà mang tính chất lan tỏa ra
cộng đồng như hộ anh Trần Minh
Đức, sinh năm 1982 ở thôn Bảng
Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
(Quảng Trị) trồng và sản xuất tinh
bột nghệ. Trước khi được NHCSXH
cho vay vốn, hoạt động sản xuất tinh
bột nghệ của anh gặp nhiều khó
khăn vì không đủ tài chính để đầu tư
cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết
bị phục vụ cho việc sản xuất. Máy
thô sơ bé nhỏ, sản lượng làm ra hạn
chế. Lợi nhuận và hiệu quả kinh
doanh thấp, đã có lúc việc sản xuất
tinh bột nghệ của anh đi vào bế tắc.
May mắn thay, trong lúc khó khăn
đó anh đã tiếp cận được nguồn vốn
giải quyết việc làm của NHCSXH với
số tiền 50.000.000 đồng để phục vụ
cho việc mua sắm máy móc, mở
rộng quy mô sản xuất. Sau khi nhận
được vốn vay, anh đã mua mới dây

chuyền sản xuất tinh bột nghệ với
giá 70.000.000 đồng. Đồng thời thuê
thêm nhân công đẩy mạnh thu mua
nguyên liệu.

Với dây chuyền sản xuất mới có
công suất lớn, từ việc chỉ sản xuất
khoảng 2 tạ nguyên liệu/ngày, đến
nay, cơ sở của anh đã tăng năng suất
lên 1 tấn/ngày. Sản phẩm làm ra từ
chỉ 15kg tinh bột/ngày tăng lên 70 -
80kg/ngày. Sản phẩm được làm ra từ
máy móc hiện đại hơn nên chất
lượng cũng tăng lên, khách hàng tìm
đến mua ngày càng nhiều. Doanh
thu hằng tháng tăng từ 3 - 4 lần so
với khi sản xuất bằng máy móc thô
sơ. Sau chưa đầy 1 năm anh đã thu
hồi được vốn mua sắm máy móc,
trang thiết bị đã đầu tư và tích lũy
mở rộng quy mô sản xuất. Từ chỗ
chỉ giải quyết cho 2 lao động thường
xuyên, nay cơ sở đã giải quyết được
5 lao động với việc làm ổn định cùng
mức lương 5.000.000 đồng/tháng.
Đây cũng là động lực để anh phát
triển rộng diện tích trồng nghệ
nguyên liệu. Vùng nguyên liệu năm
ngoái chỉ trồng được 2ha nay đã
phát triển với diện tích 5ha. Giải
quyết được thêm 10 lao động thời
vụ với mức lương 150.000
đồng/ngày với các công việc như
trồng nghệ, chăm sóc, khai thác
nghệ...

“Vốn vay ưu đãi có lãi suất thấp
của NHCSXH đã giúp tôi mở rộng
quy mô sản xuất. Là yếu tố quyết

định đến hiệu quả kinh doanh sản
xuất của tôi. Vừa nâng cao thu nhập
và mức sống cho bản thân, giải
quyết được thêm nhiều việc làm,
qua đó giảm tỷ lệ thất nghiệp cho bà
con nông dân ở địa phương. Đây là
vấn đề tôi thấy có giá trị và ý nghĩa
thiết thực nhất mà NHCSXH đã
mang lại cho địa phương và bản
thân gia đình chúng tôi. Nguồn vốn
ưu đãi đã giúp tôi có tác dụng, góp
phần chuyển đổi việc phát triển
nông nghiệp của địa phương từ chỗ
manh mún nhỏ lẻ, phát triển lên nền
nông nghiệp hàng hóa” anh Đức
phấn khởi.

Lan tỏa giá trị trong 
đời sống

Những điển hình sử dụng hiệu
quả vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
trong 15 năm qua ủy thác qua
NHCSXH đã tạo việc làm mới và tăng
thêm việc làm cho người lao động,
giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần
thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia về giảm nghèo, tạo việc
làm. Nói như ĐBQH Bùi Sĩ Lợi - Phó
Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội
của Quốc hội khi đó nhìn nhận đã
“chọn mặt gửi vàng” đưa nguồn vốn
này về NHCSXH thay vì giải ngân qua
Kho bạc Nhà nước từ năm 2003.
Cộng thêm cơ chế chính sách ngày
một khơi mở cả về nguồn vốn, đối
tượng và mức vay, chương trình
ngày càng đậm dấu lan tỏa trong

15 năm qua, tín dụng chính sách đã duy trì và mở rộng việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, góp phần thực hiện tốt
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm.
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cộng đồng.

Còn nhớ ngày đầu tiếp nhận từ
Kho bạc Nhà nước với nguồn vốn
nhận bàn giao 1.782 tỷ đồng và dư
nợ 1.533 tỷ đồng. Việc phân phối và
điều hành vốn, trình tự và quy trình
thủ tục cho vay vẫn thực hiện như
hướng dẫn của giai đoạn 2002 về
trước. Từ tháng 4/2005 đến năm
2007, theo Quyết định số
71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của
Thủ tướng Chính phủ đã phân cấp
cho cấp tỉnh duyệt dự án trên 100
triệu đến 500 triệu đồng, cấp huyện
duyệt dự án đến 100 triệu đồng. Đối
với nguồn vốn của tổ chức hội, đã
phân cấp cho hội cấp tỉnh duyệt dự
án đến 100 triệu đồng, hội cấp Trung
ương duyệt dự án trên 100 triệu đến
500 triệu đồng. Người xin vay vốn
phải lập Dự án gửi Cơ quan LĐTB-XH
hoặc tổ chức hội, đoàn thể. Cơ quan
LĐTB-XH hoặc tổ chức hội, đoàn thể

quần chúng chủ trì, phối hợp với
NHCSXH tổ chức thẩm định và trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt cho
vay.

Từ tháng 2/2008 đến tháng
8/2015, Quỹ quốc gia về việc làm
được thực hiện cho vay theo Quyết
định số 71/2005/QĐ-TTg ngày
05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ
với cơ chế quản lý của Quỹ có một số
cải tiến theo hướng thuận lợi hơn
trong triển khai thực hiện. Đó là đối
với dự án có mức vay trên 30 triệu
đồng của Cơ sở sản xuất kinh doanh
phải có tài sản thế chấp, cầm cố
theo quy định hiện hành. Khi có nhu
cầu vay vốn các đối tượng vay vốn
phải xây dựng dự án, lập hồ sơ vay
vốn theo hướng dẫn của NHCSXH ở
địa phương, NHCSXH địa phương
chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định
trình cơ quan có thẩm quyền ra
quyết định phê duyệt dự án.

Từ tháng 9/2015 đến nay, độ mở
của Quỹ quốc gia về việc làm thêm
rộng theo Nghị định số 61/2015/NĐ-
CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ
quy định về chính sách hỗ trợ tạo
việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
và Thông tư hướng dẫn số
45/2015/TT-BLĐTBXH ngày
11/11/2015 của Bộ LĐTB-XH. Theo
đó, TW MTTTQ Việt Nam và Bộ Quốc
phòng không tham gia quản lý
nguồn vốn cho vay của Quỹ quốc gia
về việc làm. Đối tượng vay mở rộng
với người lao động và Doanh nghiệp
nhỏ và vừa, Hợp tác xã, Tổ hợp tác,
hộ kinh doanh. Mức vay tối đa là 50
triệu đồng với người lao động . Đối
với cơ sở SXKD, mức vay một dự án
tối đa là 1 tỷ đồng và không quá 50
triệu đồng cho một người lao động
được tạo việc làm. 

Đáng nói là cơ chế quản lý, điều
hành vốn cho vay của Quỹ Quốc gia

HTX nông nghiệp số 2, xã Định An, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) được vay vốn ưu đãi 100 triệu đồng từ Chương trình tín dụng giải
quyết việc làm mở rộng nhà xưởng, mua nguyên liệu, tạo việc làm ổn định thường xuyên cho 5 lao động trong vùng
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về việc làm đã tạo ra sự phối hợp
chặt chẽ giữa các ngành, các cấp tại
địa phương trong suốt quá trình
quản lý cho vay vốn. Cơ quan LĐTB-
XH mặc dù không phê duyệt cho vay
các dự án vay vốn nhưng đều phối
hợp với các cơ quan có liên quan tại
địa phương để tham gia giám sát,
kiểm tra các cơ quan thực hiện
chương trình và hoạt động cho vay
của NHCSXH. Thẩm quyền phê
duyệt Dự án theo Nghị định số
61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của
Chính phủ quy định về chính sách
hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia
về việc làm đã có sự phân cấp cho
cấp cơ sở, theo đó Chủ tịch UBND
cấp huyện nơi thực hiện dự án xem
xét, phê duyệt đối với dự án thuộc
nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản
lý hoặc Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh
của tổ chức thực hiện chương trình
xem xét, phê duyệt đối với dự án
thuộc nguồn vốn do tổ chức thực
hiện chương trình quản lý. Do đó,
các dự án có mức vay trên 100 triệu
đồng đến 500 triệu đồng không phải
trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc
Thủ trưởng hội, đoàn thể Trung
ương phê duyệt. Việc đổi mới này đã
góp phần rút gắn thời gian phê
duyệt các dự án.

Những chính sách được khơi mở
đã góp phần đưa tổng nguồn vốn
của chương trình sau 15 năm hoạt
động đạt 10.319 tỷ đồng, tăng 8.500
tỷ đồng so với thời điểm nhận bàn
giao năm 2003 (trong đó nguồn vốn
Quỹ quốc gia giải quyết việc làm

Trung ương là 4.468 tỷ đồng, tăng
2.686 tỷ đồng và nguồn vốn giải
quyết việc làm địa phương là 4.222
tỷ đồng, tăng 4.185 tỷ đồng so với
thời điểm nhận bàn giao; nguồn vốn
do NHCSXH huy động là 1.629 tỷ
đồng). 

Nhìn lại 15 năm qua trên 2,3
triệu lượt khách hàng được vay vốn
với doanh số cho vay đạt 32.979 tỷ
đồng, doanh số thu nợ đạt 24.181 tỷ
đồng, nợ quá hạn và nợ khoanh của
chương trình là 81 tỷ đồng, chiếm tỷ
lệ 0,8%/tổng dư nợ, cho thấy dòng
vốn không chỉ mở rộng đến các đối
tượng mà được sử dụng hiệu quả.
Tổng dư nợ đến hết quý I/2018 là
12.397 tỷ đồng (dư nợ tăng 10.864 tỷ
đồng so với khi nhận bàn giao năm
2003), với trên 389 ngàn khách hàng
vay; tốc độ tăng trưởng dư nợ bình
quân hằng năm là 10,2%.

Tuy nhiên, từ thực tiễn, nhiều ý
kiến cho biết nhu cầu vay vốn ưu đãi
để mở rộng quy mô sản xuất, giải
quyết việc làm cho người lao động ở
địa phương rất lớn. Rất nhiều hộ
thiếu vốn nên công việc bị đình trệ
bế tắc, cứ mãi luẩn quẩn với quy mô
nhỏ lẻ máy móc thô sơ lạc hậu nên
không phát triển được. Đặc biệt là
các mô hình khởi nghiệp họ rất bị
hạn chế về vốn sản xuất. Vay các nơi
khác thì không có tài sản để thế
chấp và phải trả lãi suất cao. Nguồn
vốn cho vay ưu đãi này còn khiêm
tốn.

Báo cáo của NHCSXH cũng cho

thấy nguồn vốn cho vay của Quỹ
quốc gia về việc làm còn hạn chế,
hằng năm ngân sách Nhà nước bổ
sung vốn cho Quỹ rất thấp, từ năm
2013 đến nay ngân sách Nhà nước
cấp bổ sung vốn cho Quỹ 146 tỷ
đồng, riêng năm 2016 và năm 2017
ngân sách Nhà nước chưa cấp bổ
sung vốn cho Quỹ nên chưa đáp ứng
được nhu cầu vốn tạo việc làm, duy
trì và mở rộng việc làm nhất là trong
giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó một
số địa phương chưa quan tâm đúng
mức đến hoạt động tín dụng chính
sách nói chung và cho vay vốn từ
Quỹ quốc gia về việc nói riêng làm
theo 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. UBND một số tỉnh, thành phố
chỉ đạo chưa kịp thời các Sở, ngành,
các cơ quan thực hiện Chương trình
phối hợp cùng với NHCSXH trong xử
lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng
chây ỳ để hạn chế tình trạng nợ quá
hạn, hạn chế vốn tồn đọng.

Đây cũng là những vấn đề mà
NHCSXH đề nghị được hỗ trợ, giải
quyết để việc thực hiện Nghị định số
61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của
Chính phủ là tối ưu hóa hiệu quả
trong thời gian tới, góp phần tăng
cường năng lực hội nhập của từng
người dân trong công cuộc CNH -
HĐH đất nước thực hiện Chương
trình quốc gia về việc làm cũng như
cộng hưởng giá trị trong hai Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
và xây dựng nông thôn mới.�
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Đã hơn 15 năm nay, người
dân xã Sơn Trạch mạnh
dạn chuyển đổi ngành
nghề phù hợp với tình

hình kinh tế địa phương. Chính
quyền xã cũng đã có những chủ
trương, chính sách đúng đắn, khích

lệ, động viên người dân chuyển đổi

ngành nghề phù hợp với thực tiễn để

có cuộc sống ổn định và bền vững

hơn.

Tuy nhiên, trong những năm đầu,

sau khi Vườn Quốc gia Phong Nha -

Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là
di sản thiên nhiên thế giới, người dân
xã Sơn Trạch, đặc biệt là những hộ
nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát
nghèo gặp nhiều khó khăn để
chuyển đổi ngành nghề, trong đó vốn
là nỗi lo hàng đầu. Nắm rõ thực trạng

“M� Đ��NG” 
cho phát tri�n du l�ch � Qu	ng Bình

>Bài và ảnh HIỀN PHƯƠNG
Thời gian qua, những đồng vốn ưu đãi từ NHCSXH trên địa bàn xã Sơn Trạch,
huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã góp phần tạo động lực cho nhiều hộ nghèo có cơ
hội hòa mình vào phát triển du lịch của xã. Đồng thời, đồng vốn ưu đãi còn thúc
đẩy các dịch vụ du lịch, nâng cao số lượng, tăng cường chất lượng.

Hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở xã Sơn Trạch giao dịch với NHCSXH tại Điểm giao dịch xã.
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trên, trong hơn hơn 15 năm đồng
hành cùng với người nghèo, NHCSXH
huyện Bố Trạch đã giúp cho hàng
trăm hộ nghèo xã Sơn Trạch có được
nguồn vốn phù hợp để làm kinh tế.

Tính đến cuối năm 2017, toàn xã
có 258 hộ nghèo, 344 hộ cận nghèo
và 89 hộ mới thoát nghèo. Hiện dư
nợ tín dụng của NHCSXH tại xã Sơn
Trạch đạt trên 45 tỷ đồng. Các ngành
nghề được người dân ưu tiên đầu tư
chủ yếu là đóng thuyền du lịch, nuôi
cá lồng, mở nhà hàng, quán ăn, bán
đồ lưu niệm, dịch vụ chụp, in ảnh
nhanh cho du khách...

Nguồn vốn để đầu tư phát triển
kinh tế của mỗi hộ trung bình từ 50 -
200 triệu đồng, trong đó vốn của
NHCSXH chiếm khoảng 30 - 60%.
Thông qua ủy thác qua các hội, đoàn
thể và 30 Tổ tiết kiệm và vay vốn
được phân bố đều khắp, người dân
trong xã đã được tiếp cận dễ dàng
hơn nguồn vốn ưu đãi.

Anh Nguyễn Văn Phú - một trong
những hộ vay mở rộng và phát triển
du lịch từ nguồn vốn ưu đãi cho biết:
“Trước đây, gia đình tôi cũng đã mua
một chiếc thuyền để làm đánh bắt cá
trên sông Son. Ngoài ra, để phụ giúp
thêm kinh tế gia đình, tôi phải đi làm
thuê, làm mướn cho người ta, kinh tế
gia đình rất bấp bênh và đời sống

không ổn định.

Từ khi Vườn Quốc gia Phong Nha
- Kẻ Bàng được công nhận là di sản
thế giới, ngoài chính sách ưu đãi của
UBND tỉnh, UBND xã Sơn Trạch cùng
với các TCTD đã tạo mọi điều kiện để
người dân làm kinh tế ổn định và bền
vững hơn. Bản thân tôi cũng đã vay
thêm 50 triệu đồng từ NHCSXH để
đóng thuyền du lịch cộng với việc mở
rộng nuôi cá lồng nên cuộc sống của
gia đình tôi khá lên rất nhiều và bắt
đầu có được khoản tiền tích góp đều
đặn hằng tháng...”.

Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Xanh
mạnh dạn vay thêm 50 triệu đồng
vốn tín dụng ưu đãi để mở một gian
hàng bán đồ lưu niệm. Mỗi tháng,
thu nhập bình quân của gia đình 8
triệu đồng. Tâm sự với chúng tôi, ông
Xanh cho biết: “Gia đình ông có ít đất
nông nghiệp, thu nhập hằng tháng
do quá thấp, không đủ chi phí sinh
hoạt. Bây giờ, nhờ có cửa hàng lưu
niệm, kinh tế gia đình ổn định hơn
nhiều”.

Ông Nguyễn Công Trứ - Chủ tịch
UBND xã Sơn Trạch cho hay, trong
năm vừa qua, xã đón trên 300 ngàn
lượt khách đến tham quan và du lịch,
tăng gần 7% so với cùng kỳ, trong đó
khách quốc tế đạt trên 22 ngàn lượt,
tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Toàn xã hiện có 16 dự án đăng ký
đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, có
11 dự án đã được UBND tỉnh quyết
định cho đầu tư. Với phương châm
làm thế nào để khách du lịch “vào
sâu, ở lâu và ra chậm”, giúp du lịch
phát triển bền vững, ngoài đầu tư cơ
sở, hạ tầng, các dịch vụ du lịch “ăn
theo” cũng được xã quan tâm và đầu
tư đúng mức.

Toàn xã Sơn Trạch có gần 700 hộ
dân thì có đến 312 hộ dân đang có
dư nợ tại NHCSXH huyện Bố Trạch và
có đến 90% hộ vay đầu tư phát triển
kinh tế có liên quan đến du lịch. Đây
được xem là một trong những nỗ lực
rất lớn của các TCTD đối với công tác
đầu tư phát triển du lịch tỉnh nói
chung và việc phát triển kinh tế bền
vững cho người nghèo, người khó
khăn của xã Sơn Trạch nói riêng.

Mỗi năm, xã Sơn Trạch có hàng
chục hộ thoát nghèo và cận nghèo
nhờ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH.
Việc hỗ trợ cho người dân vay vốn
phát triển các mô hình du lịch của
NHCSXH đã góp phần đẩy nhanh tốc
độ phát triển ngành du lịch của tỉnh
theo hướng bền vững, đồng thời giúp
các hộ dân có thêm động lực gắn bó
với nghề, phát triển nghề, cải thiện
thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội và
giải quyết việc làm trên địa bàn.�

Vay được vốn, gia đình ông Nguyễn Xuân Xanh mở cửa hàng
bán đồ lưu niệm tại Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Nhiều hộ cận nghèo ở xã Sơn Trạch được vay vốn mở cửa hàng
tạp hóa phục vụ du khách.
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Với phương thức cho vay ủy
thác, NHCSXH tỉnh Kiên
Giang và các hội, đoàn thể
đã xây dựng được mạng lưới

Tổ tiết kiệm và vay vốn đến 100% các
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
để tập hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo
và các đối tượng chính sách có nhu
cầu vay vốn đầu tư phát triển sản
xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống.
Cùng với mạng lưới hoạt động của
các NHCSXH tại các huyện, Điểm giao
dịch cố định tại 145 xã, phường, thị
trấn trên toàn tỉnh, đã tạo điều kiện
cho người dân dễ dàng tiếp cận được
các dịch vụ NHCSXH, thủ tục vay vốn
đơn giản, vốn tín dụng được giải ngân
đến tận tay người nghèo. Nguồn vốn
ưu đãi đã đáp ứng kịp thời nhu cầu
của các đối tượng thụ hưởng, góp
phần bảo đảm an ninh chính trị, trật
tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát
triển kinh tế ở nông thôn, đầy lùi nạn
cho vay nặng lãi ở nông thôn. Tín
dụng chính sách là một công cụ thực
hiện vai trò điều tiết của Nhà nước
trong nền kinh tế thị trường đến với
những đối tượng dễ bị tổn thương
nhất, một trong những công cụ đòn
bẩy kinh tế quan trọng, kích thích
người nghèo và các đối tượng chính
sách khác có điều kiện phát triển sản
xuất, cải thiện cuộc sống, thu hẹp
khoảng cách giàu nghèo.

NHCSXH tỉnh Kiên Giang đang
triển khai 15 chương trình tín dụng,
tổng dư nợ đến nay đạt 2.900 tỷ đồng
với trên 188 ngàn khách hàng còn dư
nợ. Trong đó, chương trình cho vay hộ

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo có dư nợ tín dụng cao. Trong 3
tháng đầu năm 2018, NHCSXH chi
nhánh tỉnh Kiên Giang giải ngân 5.285
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ
mới thoát nghèo đầu tư phát triển sản
xuất, chăn nuôi và mua bán nhỏ; xây
mới và nâng cấp sửa chữa 6.240 công
trình cung cấp nước sạch và 6.543
công trình vệ sinh môi trường; 993
lượt hộ gia đình vay vốn phát triển
SXKD tại các xã thuộc vùng khó khăn... 

Ông Nguyễn Văn Ngải, ngụ số
213/2 đường Quang Trung, phường
Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá cho biết:
“Trước đây, gia đình nghèo khó, gia
đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, hai
đứa con còn trong tuổi đi học, ngày
làm thuê chạy ăn từng bữa. UBND
phường Vĩnh Quang động viên, tạo
điều kiện cho tôi vay vốn NHCSXH 10
triệu đồng để mở tiệm tạp hóa buôn
bán nhỏ cho vợ để kiếm thêm thu
nhập, còn tôi ban ngày đi làm trật tự

đô thị, ban đêm thì đi thu
mua bỏ mối bán gà cho
các nhà hàng, quán ăn
trong TP Rạch Giá. Hiện
nay, trừ chi phí gia đình tôi
có thu nhập khoảng 6
triệu đồng/tháng. Cái
nghèo, cái khó đã dần rời
xa gia đình. Nhờ đồng vốn
của NHCSXH, với lãi suất
ưu đãi, tôi có cơ hội phát
triển kinh tế gia đình”.

Ông Huỳnh Lê Phong -
Phó Chủ tịch UBND
phường Vĩnh Quang, TP

Rạch Giá cho biết tình trạng “tín dụng
đen” tức cho vay lãi cao ngày càng
phổ biến trên địa bàn TP Rạch Giá,
các hộ nghèo thiếu vốn sản xuất có
thể vay nóng với lãi suất từ 5% -
20%/ngày. Nhằm hạn chế tình trạng
cho vay lãi cao, tạo điều kiện để các
hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn
được tiếp cận nguồn vốn tín dụng
chính sách, hằng năm, UBND phường
Vĩnh Quang căn cứ vào danh sách
bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo để
xem xét, đề xuất với NHCSXH tỉnh
Kiên Giang ưu tiên các nguồn vốn tín
dụng chính sách cho các đối tượng
này. Hoạt động bình xét hộ vay vốn
được sự giám sát chặt chẽ của chính
quyền, đoàn thể và nhân dân; các
chính sách về tín dụng, quy trình thủ
tục, lãi suất cho vay, danh sách hộ
vay,... được niêm yết công khai, minh
bạch đảm bảo nguồn vốn tín dụng
chính sách được chuyển kịp thời đến
đúng đối tượng có nhu cầu thực sự.�

Tín d�ng chính sách nâng cao 
đ�i s$ng ng��i dân � Kiên Giang 

>Bài và ảnh THÀNH VĂN
Thời gian qua, NHCSXH tỉnh Kiên Giang không ngừng phối hợp chính quyền địa
phương, các hội, đoàn thể triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến
với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần nâng cao đời sống người
dân, đồng thời đẩy lùi tình trạng “tín dụng đen” ở nông thôn.

Thông qua 145 Điểm giao dịch tại xã, NHCSXH tỉnh
Kiên Giang đã kịp thời chuyển tải vốn vay đến đúng
đối tượng thụ hưởng (Trong ảnh: NHCSXH giao dịch với
bà con xã Vĩnh Điều, huyện biên giới Giang Thành).
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Thiếu nguồn vốn để đầu tư
sản xuất, cải tạo vườn cây và
phát triển các mô hình chăn
nuôi, gia đình ông Bùi Quốc

Hùng, người dân tộc Mường, sống tại
xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi (Kon
Tum) dù nhiều đất nhưng kinh tế vẫn
không phát triển được. Năm 2003,
gia đình ông tiếp cận được nguồn
vốn vay NHCSXH huyện Ngọc Hồi. Từ
nguồn vốn vay này, gia đình trang
trải chi phí đầu tư mua bò để phát
triển chăn nuôi. Bên cạnh phát triển
chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài, gia đình
đầu tư phát triển vườn cây bằng các
loại cây có giá trị kinh tế. Sau nhiều
năm, gia đình ông đã có hơn 3.000
cây cà phê, thu nhập trung bình mỗi
năm từ 160 triệu đồng.

Không chỉ góp phần giảm nghèo
bền vững, nguồn vốn vay ưu đãi còn
góp phần rất lớn vào công cuộc xây
dựng nông thôn mới đang được triển
khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Kon
Tum. Ông Phan Văn Đông - Phó Chủ
tịch UBND xã Đăk Kan, huyện Ngọc
Hồi, cho biết: Qua các tổ chức hội,
đoàn, hầu hết các hộ nghèo trên địa
bàn xã Đăk Kan đã tiếp cận được
nguồn vốn vay. Hiện tổng dư nợ trên
địa bàn xã hơn 51 tỷ đồng với hơn
1.000 hộ được vay. Nhờ đó, tỷ lệ hộ
nghèo của xã giảm, hiện chỉ còn 47 hộ
(chiếm 3,19%), góp phần để xã hoàn
thành các tiêu chí nông thôn mới.

Tỉnh Kon Tum là địa phương
nghèo, thu ngân sách hằng năm còn
gặp nhiều khó khăn. Với mong
muốn 100% hộ nghèo được tiếp cận

nguồn vốn vay ưu đãi, tạo động lực
để vươn lên thoát nghèo, phát huy
hiệu quả của nguồn vốn vay,
NHCSXH tỉnh Kon Tum vẫn đảm bảo
nguồn vốn vay về được với tất cả các
hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là vùng
đồng bào DTTS, biên giới. Đến nay,
sau 15 năm hoạt động, tổng nguồn
vốn của ngân hàng đạt 2.072 tỷ
đồng, tăng 28 lần so với năm 2002.
Trong đó, nguồn vốn Trung ương
2.055 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy
thác từ ngân sách địa phương 17,1
tỷ đồng. Đặc biệt, Kon Tum còn thực
hiện chính sách hỗ trợ, cấp bù lãi
suất đã tạo điều kiện cho các hộ
nghèo là DTTS thuộc các xã đặc biệt
khó khăn mạnh dạn vay vốn để
SXKD, giảm bớt một phần khó khăn
trong việc trả lãi hằng tháng cho
ngân hàng.

Để tiếp tục đưa nguồn vốn vay
đến rộng rãi với tất cả người dân
nghèo cần vốn, ông Nguyễn Ngọc
Tuấn - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh
Kon Tum cho biết: Ngân hàng sẽ tập
trung huy động các nguồn lực,
nguồn vốn từ Trung ương và địa
phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn
của người nghèo và các đối tượng
chính sách xã hội khác. Thực hiện
các giải pháp đồng bộ, củng cố, nâng
cao chất lượng tín dụng chính sách
xã hội, trọng tâm là nâng cao chất
lượng ủy thác thông qua các tổ chức
chính trị - xã hội, hoạt động của Tổ
tiết kiệm vay vốn, các Điểm giao dịch
tại xã. Đặc biệt, ngân hàng sẽ lồng
ghép nguồn vốn tín dụng chính sách
với các nguồn vồn khác nhằm đưa
đến nguồn vốn vay tốt nhất cho
người nghèo.�

V$n vay �u đãi đ�n v
i 
ng��i nghèo vùng biên Ng&c H�i

>QUANG THÁI
Hàng ngàn hộ nghèo, khó khăn về vốn sản xuất, phát triển kinh tế trên địa bàn
tỉnh Kon Tum đã tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH.

Từ nguồn vốn vay này, các hộ dân ở Tây Nguyên có điều kiện phát triển kinh tế, xây
dựng được các mô hình làm kinh tế bền vững có hiệu quả kinh tế cao.
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Tín d�ng chính sách 
mang đ�n nh�ng “mùa vàng” 
� Bà R�a - V'ng Tàu

  >Bài và ảnh TRẦN VIỆT
Hơn 15 năm qua, NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cùng với 4 tổ chức hội,
đoàn thể chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi để đáp ứng nhu cầu vay vốn của
hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Nhờ tín dụng chính
sách đã góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu
giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định
chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tổng dư nợ của NHCSXH
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến nay đạt trên 1.940 tỷ đồng với 69.500 hộ vay.



Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu
đãi của NHCSXH tiếp tục được đầu tư đúng đối
tượng và có hiệu quả từ các nguồn vốn cho vay
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ tạo
việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, HSSV, hộ SXKD tại
vùng khó khăn... Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp
phần giúp cho hơn 11.800 lượt hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển

NHCSXH huyện Tân Thành
(Bà Rịa - Vũng Tàu) giao dịch
với bà con xã Tân Hòa tại
Điểm giao dịch.
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Gia đình ông Nguyễn Hồng Sơn ở ấp Tân Hòa,
xã Long Tân, huyện Đất Đỏ vay 30 triệu đồng
hộ cận nghèo về trồng hoa lan.
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Vay được 40 triệu đồng từ NHCSXH, gia đình ông
Võ Văn Nhàn ở ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên
Mộc về trồng thanh long ruột đỏ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Gái ở
ấp Phước Lộc, xã Phước Hội,
huyện Đất Đỏ vay 30 triệu
đồng nuôi heo sinh sản.

Được vay 40 triệu đồng chương trình tín dụng giải
quyết việc làm từ NHCSXH, gia đình ông Lý Văn
Phương ở thôn 1, xã Bình Trung, huyện Châu Đức
đã cải tạo thành công vườn trồng tiêu.

Ông Phan Văn Phê ở ấp Gò
Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất
Đỏ vay 40 triệu đồng để cải tạo
đất trồng dừa dứa.

SXKD, chăn nuôi, trồng trọt; giải quyết cho hơn 9.466
lượt hộ vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc
làm, trong đó tạo việc làm mới cho hơn 5.200 lao
động; giúp cho 7.752 hộ vay vốn đầu tư xây dựng
công trình cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh; giúp
cho hơn 2.800 lượt hộ gia đình vay vốn để trang trải
chi phí học tập cho HSSV trúng tuyển vào các trường
đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề,...�
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Sở dĩ ông dẫn lời như vậy là vì
ông xúc động trước việc
NHCSXH triển khai hiệu quả
các chính sách tín dụng ưu

đãi đối với đồng bào Chăm nói chung,
với 106 hộ đồng bào Chăm ở xã Tân
Thuận nói riêng. Ông Kha cho biết
thêm: Người Chăm vốn rất cần cù,
chăm làm nhưng thiếu vốn, nay được
ngân hàng cho vay chắc chắn bà con
sẽ biết cách đầu tư vào trồng trọt,
chăn nuôi “jien mưnưk tabiak jien”
(tiền đẻ ra tiền).

Trong năm qua, để đáp ứng kịp
thời nhu cầu vay vốn của đồng bào
dân tộc Chăm trong xã Tân Thuận,
NHCSXH huyện Hàm Thuận Nam đã
cho bà con vay từ nguồn vốn ưu đãi
hơn 3 tỷ đồng.

Bà con vay chủ yếu để SXKD,
phát triển kinh tế, nâng cao mức
sống, giảm nghèo bền vững. Thực tế
có nhiều hộ nhờ đồng vốn vay kịp
thời nay đã đổi đời. Như hộ bà
Thông Thị Nghé. Từ việc đầu tư phân
bón, chăm sóc, nước non cho 200
trụ thanh long có sẵn, giờ gia đình
bà đã xuống giống thêm được 300
trụ nữa. Với nửa mẫu đất thanh long
được chăm sóc tốt này, theo lời bà
ước tính việc thu nhập bình quân
tháng sẽ đủ cái ăn cái mặc, không sợ
đói như trước nữa.

Bà Nguyễn Thị Liễu vui vẻ chia
sẻ: “Nhờ vốn vay mà tôi đã nuôi

được 3 con học xong đại học, đời
sống gia đình tạm ổn định”.

Ông Nguyễn Thái Hòa - Giám đốc
NHCSXH huyện Hàm Thuận Nam cho
biết: “Ngân hàng đã chủ động phối
hợp với cấp ủy, chính quyền và các
hội, đoàn thể xã Tân Thuận, các thôn
để phổ biến chính sách tín dụng ưu
đãi của Đảng và Nhà nước đối với
đồng bào DTTS (ở địa phương này cụ
thể là đồng bào Chăm). Chúng tôi đã
niêm yết công khai, minh bạch các
quy trình, thủ tục cho vay. Đích thân
tôi và các đồng nghiệp hướng dẫn
tận tình nhằm tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho bà con khi vay vốn”.

Với việc sử dụng hiệu quả đồng
vốn vay của người Chăm ở xã Tân
Thuận đã tác động rất tốt đến việc
cân đối, bố trí nguồn vốn vay từ ngân

sách địa phương ủy thác cho
NHCSXH, đồng thời tạo niềm tin vững
chắc của đồng bào DTTS đến các chủ
trương của Đảng và Nhà nước.

Chia tay chúng tôi trên mảnh
vườn xanh mướt thanh long ai trĩu
quả, ông Thông Kha lại thay lời tạm
biệt bằng kiểu nói tiếng Việt pha với
tục ngữ cổ đặc trưng của mình: Cảm
ơn Nhà nước, nhưng cái chính người
vay phải chịu khó. Người Chăm
chúng tôi hiểu rõ “Hu ngap ka mưng
hu si bbơng” (có làm thì mới có ăn).
Quả đúng như vậy, chúng tôi thật
lòng mong mỏi với sự giúp đỡ kịp
thời của NHCSXH và với truyền thống
“Hu ngap ka mưng hu si bbơng” của
mình, đời sống đồng bào Chăm nơi
đây sẽ thay da đổi thịt từng ngày, có
cuộc sống ngày một no đủ.�

Khi ng��i Ch"m s( d�ng 
v$n vay �u đãi

>Bài và ảnh NGUYỄN TÂN HẢI
Ông Thông Kha, một nông dân nghèo người dân tộc Chăm ở xã Tân Thuận,
huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) nói với chúng tôi bằng tiếng địa
phương: “Kathaut glaih glar ita/Yah drei kaya dwah dwơn ramik” (Tức là:
Nghèo khó khiến ta khốn đốn/Vì vậy vay được vốn Nhà nước cần phải làm
ăn hiệu quả, tiết kiệm dành dụm).

Nông dân người Chăm ở Bình Thuận vay vốn trồng thanh long.
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Thực chứng cho thấy, Tổ tiết
kiệm và vay vốn là nền tảng
để nâng cao hiệu quả và
chất lượng vốn tín dụng, tổ

hoạt động tốt, tương trợ, phổ biến
kinh nghiệm giúp người vay sử dụng
vốn đúng mục đích, tạo thu nhập. Tổ
cũng là nơi đề xuất những đối tượng
thuộc diện vay có nhu cầu vay vốn
đảm bảo thực hiện được mục tiêu
công khai, dân chủ cũng là việc giám
sát của cộng đồng trong việc vốn
đến đúng đối tượng thụ hưởng, hạn
chế tiêu cực phát sinh trong việc sử
dụng nguồn lực của Nhà nước, góp
phần thực hiện hiệu quả chương
trình mục tiêu giảm nghèo và an
sinh xã hội.

***

“Có lẽ đến nay mới có dịp để tôi
nói nên những cảm nhận rất thật về
cái nghề được coi là “Ăn cơm nhà mà
lo chuyện thiên hạ”, bà Thiên Thị

Nên - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay
vốn xã Phước Ninh, huyện Thuận
Nam (Ninh Thuận) kể về cái nghề
làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay
vốn của mình sau 15 năm đồng
hành cùng NHCSXH. 

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất
thừa nắng gió, hạn hán mất mùa
quanh năm, cuộc đời bà cũng là
cảnh đời chung của bao người dân
nghèo khốn khó vùng này. Chính bởi
vậy, ngày bà nhận chức Tổ trưởng Tổ
tiết kiệm và vay vốn của NHCSXH
hơn 15 năm trước cũng vì suy nghĩ
và trăn trở muốn chính cuộc đời
mình cũng như bà con trong thôn
vượt qua nghèo, đói. Thế nhưng, từ
mong muốn đến hiện thực không
dễ. Các thành viên trong tô� đều sinh
sống chủ yếu bằng nghề nông, làm
thuê, làm mướn. Biết là cuộc sống
mình khó khăn song họ rất e ngại
khi nói đến vay mượn dù là Chính

phủ hỗ trợ, có lãi suất thấp. Nhiều
hộ sợ sư� du�ng vốn không hiê�u qua�,
không trả được nợ gốc và lãi cho
ngân hàng. 

Phải làm sao vận động hộ gia
đình nghèo trong thôn tích cực tham
gia vào Tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp
bà con tiếp cận được với nguồn vốn
ưu đãi của Chính phủ, hiểu được
cách làm ăn và sử dụng đồng vốn
đúng mục đích, có hiệu quả, luôn là
câu hỏi thôi thúc trong chị. Để rồi
như “mưa dần thấm đất, sự vận
động, tuyên truyền mỗi ngày của chị
đã giúp các hộ nghèo trong thôn đã
dần hiểu được những lợi ích mà
nguồn vốn ưu đãi mang lại. Hằng
tháng, chị đều tổ chức sinh hoạt tổ
và từ lâu đã đi vào nề nếp. Qua cuộc
họp, trao đổi với các thành viên
trong tổ có thể theo dõi hoạt động
chung của tổ, quá trình sử dụng vốn
vay của từng thành viên và đưa ra

huyện những người 
ăn cơm nhà, 
vác tù và hàng tổng
>Bài và ảnh NGỌC VIỆT
Là mắt xích cuối cùng trong dây chuyền dẫn vốn, hơn ai hết những Tổ
trưởng, Tổ phó Tổ tiết kiệm và vay vốn là người làng, người nước với
những người dân trong làng bản, nắm bắt và hiểu được từng gia cảnh,
từng khó khăn của thành viên. Để từ đó, cùng với việc tạo cơ hội cho hộ
nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, họ cũng chính là người sự
chia sẻ giúp đỡ cả về tinh thần và kinh tế đối với các thành viên đó... trở
thành những trợ lực không thể thiếu trong công cụ giảm nghèo.

C



Định kỳ hằng tháng, các tổ viên đến nhà Tổ trưởng nộp lãi tiền vay.
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những nhận xét để các tổ viên rút
kinh nghiệm, tránh tình trạng sử
dụng vốn vay sai mục đích, không
có hiệu quả, để nợ, lãi tồn đọng.
Dòng vốn được bình xét ưu tiên cho
những hộ còn khó khăn đang cần
vốn để đầu tư phát triển SXKD cần
ưu tiên, tạo điều kiện cho vay với
nguồn vốn cao nhất. Thành viên có
vốn rồi, chị lại càng sát sao quan
tâm tư vấn hướng sản xuất phát
triển kinh tế, không bỏ mặc thành
viên trong tổ tự tìm hướng đi. Đến
khi hộ vay gặp khó khăn hoặc xảy ra
rủi ro trong quá trình sử dụng vốn,
cùng với việc gần gũi, động viên, chị
kịp thời báo cáo để cấp trên có
hướng khắc phục và giúp đỡ. Chị
còn khuyến khích tổ viên của mình
tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật
gieo trồng, chăn nuôi, đẩy mạnh áp
dụng KHKT vào sản xuất do các
ngành chức năng của huyện tổ chức
để các thành viên chọn cho mình

những mô hình phát triển kinh tế
phù hợp. Thành viên tham gia sinh
hoạt tổ vì thế ngày càng nhiều. Đến
giữa năm 2017, số lượt tổ viên tham
gia Tổ tiết kiệm và vay vốn do chị
làm Tổ trưởng là 102 lượt tổ viên,
được NHCSXH cho vay vốn với tổng
số tiền 3.245 triệu đồng. Hiện nay,
Tổ tiết kiệm và vay vốn do chị quản
lý là 58 hộ, với số tiền vay là 1.645
triệu đồng.

Những Bằng khen ghi nhận thành
tích trong công cuộc giảm nghèo tại
địa phương của chị có đủ từ của
UBND xã, UBND huyện đến NHCSXH.
Song với chị cái quý giá nhất là niềm
vui từng ngày chứng kiến cuộc sống
ấm no của các thành viên trong tổ.
Trong 15 năm qua, trong Tổ tiết kiệm
và vay vốn cu�a chị đã có 95 lượt hội
viên được vay vốn ưu đãi, phát triển
kinh tế; trong số đó đã co ́35 hô� thoát
nghèo bền vững, trở thành hộ khá.

Điển hình như gia đình bà Đàng
Thị Kim Lý trước đây rất nghèo
không có nhà cửa, ruộng đất nhờ
vay vốn hộ nghèo 15.000.000 đồng
và 5.000.000 đồng hộ đồng bào
DTTS đặc biệt khó khăn về đầu tư
mua bò vỗ béo, cứ bò lớn bà bán và
mua lại bò nhỏ để tiếp tục vỗ bèo.
Cứ thế mà sau 9 năm vay vốn, đến
nay hộ bà Lý đã xây được nhà cửa
khang trang, mua thêm được 3 sào
ruộng và còn có 2 con bò, 1 con heo
nái và hiện nay bà Lý đã thoát hẳn
nghèo. Ngoài bà Lý, trong tổ còn
nhiều hộ cũng nhờ vay vốn hộ
nghèo mà đến nay cũng đã thoát
nghèo, kinh tế gia đình khá giả như
hộ bà Đàng Thị Xuân vay
15.000.000 đồng vốn hộ nghèo về
mua 2 con bò, đến nay gia đình bà
Xuân đã có đàn bò 6 con và còn
mua thêm được 2 sào đất để trồng
cỏ cho bò ăn...
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Không chỉ 100% hộ vay đều tư�
giác mang tiền nộp lãi và tiết kiệm
đến tận nhà Tổ trưởng, các hộ
thành viên còn hiểu và tạo thói
quen tích lũy tiền hằng tháng đê�
dành du�m tiền tra� nơ� gốc đi�nh kỳ và
đến ha�n, ngoài ra còn tạo được
nguồn vốn xoay vòng cho các tổ
viên khác. Đến nay đã có 100% tô�
viên trong tổ tham gia gư�i tiền tiết
kiê�m.

“Làm Tổ trưởng có nhiều vất vả,
nhiều khi nản chí, nhưng nó như
cái nghiệp đã ngấm vào xương
máu, chẳng thể nào rời xa được.
Chỉ mong rằng bằng sự nhiệt tình,
tinh thần trách nhiệm của mình, tôi
sẽ cố gắng giúp được nhiều hộ, đặc
biệt là những hộ có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn vươn lên thoát
nghèo và được bà con tin yêu, quý
mến hơn nữa. Bản thân cũng sẽ
hoàn thành trách nhiệm được bà

con tin tưởng giao phó”, bà Nên
tâm sự.

***

Những tấm gương như bà Nên
không phải là hiếm bởi thành công
của mô hình tín dụng chính sách
trong 15 năm qua. Cùng với những
trọng trách và quyền lợi mà chính
quyền và NHCSXH đặt lên vai họ lớn
dần trong 15 năm qua và thực tiễn
hoạt động thêm một lần nữa thực
chứng một cách tiếp cận người
nghèo và đối tượng chính sách hiệu
quả của NHCSXH.

Khắc phục những điểm yểu của
Tổ tiết kiệm và vay vốn giai đoạn
1995 - 2002 của Ngân hàng phục vụ
người nghèo (NHNg), cùng với việc
tiếp nhận toàn bộ 229 nghìn Tổ tiết
kiệm và vay vốn với 2,76 triệu hộ
nghèo vay vốn, tổng dư nợ đạt
7.022 tỷ đồng từ NHNg giúp hoạt

động cho vay hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác không bị
gián đoạn, NHCSXH đã đặt mục tiêu
phải củng cố và phát triển nội dung
hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay
vốn.

Trên tinh thần hướng đến một
mô hình tổ đáp ứng yêu cầu quản
lý tín dụng chính sách có quy mô
ngày càng lớn và chất lượng cao
hơn, ngày 27/7/2003 HĐQT
NHCSXH đã ban hành Quyết định
số 783/QĐ-HĐQT về quy chế tổ
chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm
và vay vốn (gọi tắt là Quy chế 783).
Trong đó quy định Tổ tiết kiệm và
vay vốn hoạt động độc lập với các
tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy
thác. NHCSXH ký hợp đồng ủy
nhiệm với các Tổ tiết kiệm và vay
vốn, tổ không được thu nợ gốc, có
thể được ủy nhiệm thu lãi, nếu có
đủ điều kiện và có tín nhiệm, hoạt

Tại mỗi buổi giao dịch định kỳ hằng tháng, NHCSXH phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành họp giao ban với các tổ
chức hội, đoàn thể và các Tổ trưởng Tổ tiết và vay vốn.
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động của tổ được NHCSXH trả phí
hoa hồng tính trên số lãi thực thu.
Tổ tiết kiệm và vay vốn được
NHCSXH hướng dẫn mở sổ sách,
ghi chép theo dõi nợ vay, kết quả
trả nợ, trả lãi của từng thành viên
trong tổ.

Thay vào đó NHCSXH thực hiện
quản lý cho vay, thu nợ trực tiếp
đến người vay tại các xã, phường,
thị trấn. Hằng tháng, NHCSXH giao
dịch tại Điểm giao dịch tại xã có sự
chứng kiến của Tổ tiết kiệm và vay
vốn, các tổ chức chính trị - xã hội
được ủy thác quản lý giám sát Tổ
tiết kiệm và vay vốn. Ngân hàng tổ
chức hạch toán, theo dõi đến từng
người vay, thực hiện công khai các
chính sách tín dụng, công khai danh
sách người vay, đảm bảo sự giám
sát của chính quyền cấp xã và cộng
đồng xã hội.

Trong 10 năm đầu NHCSXH hoạt
động, Quy chế 783 đã đóng vai trò
quan trọng trong việc tổ chức hoạt
động của Tổ tiết kiệm và vay vốn.
Tuy nhiên, để phù hợp với sự phát
triển lớn mạnh, hiện đại hóa của
NHCSXH, ngày 05/3/2013, HĐQT
NHCSXH đã ban hành Quyết định
số 15/QĐ-HĐQT về việc ban hành
Quy chế về tổ chức và hoạt động
của Tổ tiết kiệm và vay vốn (gọi tắt
là Quy chế số 15).

Quy chế số 15 ra đời đã bổ sung
đối tượng phục vụ của NHCSXH
không chỉ có “hộ nghèo” mà thêm
“hộ cận nghèo và đối tượng chính
sách khác”. Đồng thời hủy bỏ hình
thức tiết kiệm ban đầu dẫn đến sự
hiểu nhầm đây là tiết kiệm bắt
buộc người vay phải gửi tiền tiết
kiệm ban đầu thì mới được vay vốn
NHCSXH. Trách nhiệm liên đới của
tổ viên trong việc trả nợ vay ngân
hàng được hủy bỏ, thay vào đó là
cùng giám sát nhau trong việc vay
vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ

ngân hàng. NHCSXH cũng quy định
cụ thể tiêu chuẩn, nhiệm vụ của
từng thành viên trong Ban quản lý
tổ và quy định cụ thể Ban quản lý
tổ gồm có 01 Tổ trưởng và 01 Tổ
phó. Đáng nói là việc bổ sung vai
trò, trách nhiệm, giám sát của
Trưởng thôn trong việc thành lập
tổ, thay đổi Ban quản lý tổ, tham
gia quản lý vốn tín dụng, từ việc
nhận vốn, tham dự các phiên họp
bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát
hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay
vốn trên địa bàn đến việc tham gia
xử lý thu hồi các khoản nợ quá hạn,
nợ khó đòi. Việc thành lập Tổ tiết
kiệm và vay vốn theo cấp thôn đã
giúp cho việc quản lý nguồn vốn
được tốt, hộ vay thuận lợi hơn
trong việc bình xét hộ vay vốn và
thuận tiện cho việc sinh hoạt định
kỳ theo quy ước hoạt động của tổ;
đồng thời rất thuận lợi cho việc
kiểm tra giám sát, công khai dân
chủ trong thôn, hạn chế tình trạng
chiếm dụng nợ gốc, nợ lãi của
thành viên trong tổ hoặc hộ vay ké.

Cùng với việc tổ chức thành
công mạng lưới các Tổ tiết kiệm và
vay vốn đến từng thôn, ấp, bản,
làng, phum, sóc, tổ dân phố,... áp
dụng phương thức giải ngân trực
tiếp đến từng người vay vốn, tổ
chức giao dịch tại Điểm giao dịch xã
nên trong 15 năm qua, NHCSXH đã
chuyển tải trên 433.245 tỷ đồng vốn
tín dụng chính sách của Nhà nước
đến tận tay người thụ hưởng một
cách nhanh chóng, thông suốt, đảm
bảo công khai, dân chủ.

NHCSXH đã có sự phối hợp chặt
chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể
nhận ủy thác trong việc chỉ đạo
triển khai thực hiện rà soát và củng
cố Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay
cơ bản đã khắc phục được các vấn
đề tồn tại về hoạt động của tổ khi
nhận bàn giao, phần lớn các tổ đã
đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu

quả theo hướng dẫn của NHCSXH.
Tính đến hết năm 2017 NHCSXH
phối hợp với chính quyền địa
phương, các tổ chức chính trị - xã
hội quản lý là 185.238 Tổ tiết kiệm
và vay vốn hoạt động tại thôn, ấp,
bản, làng; trong đó 88,8% số tổ
được xếp loại tốt, 8,7% xếp loại khá,
1,4% xếp loại trung bình và 1,1%
xếp loại yếu.

Đặc biệt với việc hoàn thiện cơ
chế về quản lý, hoạt động tiền gửi
của Tổ tiết kiệm và vay vốn, từ
tháng 3/2009 việc gửi tiền thông
qua Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục
được thực hiện từng bước tạo cho
người nghèo có ý thức dành tiền
tiết kiệm, 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.
Đến hết quý I/2018, số dư tiền gửi
tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt
trên 7.396 tỷ đồng, tăng trên 7.334
tỷ đồng so với năm 2002, bình quân
một tổ có số dư tiền gửi là hơn 40
triệu đồng. Số Tổ tiết kiệm và vay
vốn có số dư tiền gửi đạt 99,8%
tổng số Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nhằm tăng cường quản lý và
chuyển tải vốn tín dụng chính
sách, khuyến khích sự tương trợ
giúp đỡ người nghèo và đối tượng
chính sách xã hội từ chính cộng
đồng, trong giai đoạn tới, Lãnh đạo
NHCSXH cho biết sẽ tiếp tục củng
cố, nâng cao chất lượng hoạt động
của Tổ tiết kiệm và vay vốn.
NHCSXH cũng đã có kế hoạch
hoàn thành việc kiện toàn quy mô
tổ theo cụm dân cư liền kề nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động tổ,
giảm chi phí vốn, góp phần hỗ trợ
người nghèo và các đối tượng
chính sách khác, góp phần nâng
cao hiệu ứng các chương trình tín
dụng của Chính phủ mà NHCSXH
đang và sẽ thực hiện ủy thác trong
tương lai.�



“Cầu nối” dẫn vốn 
hiệu quả

Trước đây, cuộc sống gia đình
anh La Văn Chính ở thôn Bản Ban,
xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên rất khó
khăn do không có vốn phát triển
kinh tế. Thông qua Hội Nông dân xã,
anh được vay 30 triệu đồng từ
NHCSXH để trồng cam. Có vốn, anh
tập trung chăm sóc hơn 2ha cam
sành, mỗi năm cho thu nhập gần
100 triệu đồng, cuộc sống gia đình
ổn định và đã thoát nghèo.

Cũng qua “kênh” Hội Nông dân,
anh Nguyễn Anh Tuấn ở thôn Hợp
Hòa, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương
được NHCSXH cho vay 50 triệu
đồng hộ nghèo. Có vốn, anh đầu tư
mua 1 cặp trâu mẹ con và 1 con bò
về nuôi. “Đến nay, con trâu mẹ đã
đẻ thêm 1 con nghé. Con nghé này
tôi sẽ giữ lại nuôi để nhân đàn. Với

thủ tục vay đơn giản, thời gian vay
5 năm, lãi suất thấp, vốn ưu đãi là
“cần câu cơm” hiệu quả cho những
người nghèo như tôi”, anh Tuấn
bộc bạch.

Hiện Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn
Hợp Hòa do Hội Nông dân xã Ninh
Lai quản lý có dư nợ 880 triệu đồng
với 38 hộ vay. Điểm đáng chú ý là
nhiều năm liền tổ không có nợ quá
hạn. Chia sẻ cách quản lý tín dụng
ưu đãi hiệu quả, anh Khương Văn
Bình - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay
vốn cho biết: “Tổ thực hiện chặt chẽ
việc bình xét, lựa chọn đúng đối
tượng thụ hưởng vốn vay ưu đãi.
Bên cạnh đó, trước và sau giải ngân
vốn vay, các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm
và vay vốn phải thường xuyên bám
sát, gần gũi hộ vay để tư vấn, định
hướng họ chọn cách làm ăn thích
hợp và động viên họ tham gia các

lớp tập huấn, dạy nghề trồng trọt,
chăn nuôi do các cấp hội tổ chức”,
anh Khương thổ lộ.

Đồng hành trên đường
thoát nghèo

Theo bà Lưu Thị Hải Yên -
Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ
nông dân tỉnh Tuyên Quang, đến
nay tổng dư nợ vốn vay của
NHCSXH tỉnh ủy thác qua Hội Nông
dân chiếm tỷ lệ 24,4% tổng dư nợ.
Cụ thể, là 540 tỷ đồng.
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V$n lên b�n xa
trúng đích

>Bài và ảnh THU HÀ
Thông qua nhận ủy thác của các tổ chức hội,
đoàn thể trong đó có Hội Nông dân, đồng vốn của
NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã đến đúng đối
tượng thụ hưởng một cách an toàn, hiệu quả, giúp
hàng nghìn hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.



“Để nguồn vốn ưu đãi đến đúng
đối tượng, các cấp hội và NHCSXH
hướng dẫn cán bộ hội, cán bộ Tổ tiết
kiệm và vay vốn thực hiện đúng quy
trình, các bước ủy thác cho vay.

Đồng thời luôn tạo điều kiện cho hội
viên tham gia các lớp tập huấn
chuyển giao KHKT về chăn nuôi,
trồng trọt, phương pháp quản lý
nguồn vốn... Nhiều hội viên đã thay
đổi nếp nghĩ, cách làm, đầu tư
chuyển đổi hình thức SXKD, từng
bước cải thiện và nâng cao mức
sống gia đình”, bà Yên cho hay.

Theo Phó Giám đốc NHCSXH
tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị
Dung, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ
quan quản lý Nhà nước với ngân

hàng, các tổ chức chính trị - xã hội,
Tổ tiết kiệm và vay vốn đã kết thành
mô hình quản lý hiệu quả kênh tín
dụng chính sách. “Hoạt động cho
vay vốn của NHCSXH tỉnh được
thực hiện khá chặt chẽ, các cấp hội,
đoàn thể tuân thủ nghiêm ngặt
những công đoạn, quy trình cho
vay. Nhờ đó, chất lượng tín dụng ủy
thác thông qua các tổ chức hội,
đoàn thể ngày càng được nâng lên”,
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Dung
khẳng định.�

Được vay vốn ưu đãi, nhiều hộ nghèo ở Tuyên Quang
đã đầu tư mở rộng quy mô nuôi bò sinh sản.
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T�NG D� N� 15 CH��NG
TRÌNH TÍN D�NG C�A
NHCSXH T�NH TUYÊN
QUANG HI	N NAY Đ�T
2.335 T� ĐNG, V�I H�N
22.500 H� VAY.
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Nhà bà Lâm Thị Thủy ở ấp
1 xã Suối Ngô nhìn ra
một cách rừng cao su -
những cây cao su đã cho

thu hoạch, hứa hẹn tiềm lực kinh tế.
Nhưng đó không phải là rừng cao su
nhà bà Thủy, mà chỉ là nơi gia đình
bà cạo mủ, nhặt lá thuê. “Trước nhà
nghèo lắm, hoàn cảnh lại éo le. Hai
con tôi phải nghỉ học sớm ở nhà
giúp mẹ, nhưng ở vùng đất thời tiết
khắc nghiệt đất đai ít ỏi này, việc làm
cũng chẳng có mấy. Năm 2011 gia
đình tôi vay 20 triệu đồng từ nguồn
vốn cho vay hộ nghèo của NHCSXH
để mua bò về nuôi, lần hồi bò mẹ đẻ
bò con, tích cóp được ít vốn, cũng
thoát nghèo. Sau đó, năm 2015, gia
đình tôi lại được vay 50 triệu đồng từ
chương trình cho vay hộ thoát
nghèo để tiếp tục đầu tư chăn nuôi”,
bà Thủy kể.

Ngoài 3 con bò tạo dựng từ tiền
vốn chính sách, ngày ngày mẹ con
bà Thủy đi cạo mủ nhặt lá cao su,
cũng kiếm được tiền cơm qua
ngày, nên mấy con bò đó thành

“của để dành” của mẹ con bà.
“Cũng mong tích cóp được ít nhiều,
mua được ít rừng cao su, để kinh tế
chủ động và vững vàng hơn”, bà
Thủy tâm sự.

Rời nhà bà Thủy, cùng chúng tôi
qua những con đường mịt bụi xuyên
cánh rừng cao su, bà Trần Thị Minh
- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Suối
Ngô kể, mười mấy năm tham gia
cùng NHCSXH huyện Tân Châu đưa
vốn xuống người dân, bà đã chứng
kiến từng ngày vốn chính sách ghi
dấu ấn ở vùng biên giới này. “Chừng
năm 2006 - 2007, khi bắt đầu triển
khai cho vay chương trình hộ gia
đình SXKD tại vùng khó khăn, cán bộ
hội chúng tôi cùng cán bộ ngân
hàng xuống tận nơi đi quán triệt chủ
trương, kiểm tra từng dự án, đi đến
tận rẫy gặp bà con. Đường đất xe
cày nát, trời mưa trời nắng gì đi cũng
vất vả, xe té lên té xuống. Rồi lúc đầu
vốn chưa nhiều, chọn hộ cho vay đã
vất, phải giải thích cho người dân
còn vất hơn”, chị Minh nói.

Thế nên, giờ kể về hiệu quả

đồng vốn chính sách, chị Minh mới
hào hứng liệt kê hàng loạt hộ gia
đình. Đó là gia đình anh Nguyễn Lê
Hùng và chị Trần Thị Phương Sinh
ở ấp 2 xã Suối Ngô vay 30 triệu
đồng chương trình hộ gia đình
SXKD tại vùng khó khăn để trồng
cao su. “Hồi vợ chồng mới lấy
nhau, thiếu lắm, nhà cửa không có,
phải đi ở nhờ. Thấy đất ở đây hợp
trồng cao su, nhưng vợ chồng
muốn làm cũng không có tiền.
Năm 2004, gia đình được vay 10
triệu đồng chương trình hộ nghèo,
từ đó tạo lập những rẫy cao su đầu
tiên. Năm 2008 thoát nghèo, sau
đó gia đình xây được căn nhà gạch.
Lần hồi gây dựng được 9ha cao su.
Năm 2013 lại được vay tiền từ
chương trình hộ gia đình SXKD tại
vùng khó khăn để trồng mới thêm
3ha cao su nữa. Giờ có 12ha cao
su, kinh tế vững chắc hơn nhiều
rồi, vừa thuê thêm 2 nhân công
vừa trực tiếp làm, thu nhập bình
quân 6 triệu đồng/tháng/người”,
anh Hùng khoe.

D�	I NH
NG 
TÁN CAO SU

>Bài và ảnh TRẦN VIỆT BÁCH
Ở huyện biên giới Tân Châu (Tây Ninh), có những cánh rừng cao su xanh tít
tắp được người dân và cán bộ địa phương thân mật gọi “Rừng cao su chính
sách”, bởi những cánh rừng đó được tạo nên từ vốn chính sách xã hội. Nhưng
hơn hết, những đồng vốn nhỏ nhoi ấy, không chỉ đem đến nguồn sống cho
nhiều hộ gia đình, mà góp phần tạo nên mối liên kết chặt chẽ chính quyền và
nhân dân nơi phiên dậu Tổ quốc.
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Vốn chính sách góp phần tạo dựng nên những cánh rừng cao su mang lại thịnh vượng cho bà con xã Suối Ngô, huyện Tân Châu.

Tân Châu là huyện vùng sâu,
biên giới có 11 xã và 1 thị trấn với
tổng số 76 ấp, khu phố, trong đó có
4 xã thuộc vùng khó khăn. Trong số
hơn 33,76 nghìn hộ dân với 126.514
nhân khẩu, có 14 DTTS đang sinh
sống trên địa bàn với 1.972 hộ,
chiếm 5,78% dân số toàn huyện.
Tổng số hộ nghèo, cận nghèo trong
toàn huyện là 2.191 hộ, chiếm
6,49%.

Qua 15 năm thực hiện, NHCSXH
huyện Tân Châu đã tiến hành giải
ngân cho vay được 13.572 lượt hộ
nghèo, hộ cận nghèo. Mức dư nợ
bình quân tăng từ 3 triệu đồng/hộ
năm 2003 lên 21,8 triệu đồng/hộ
năm 2017. NHCSXH đã tiến hành
giải ngân được 3.234 lượt khách
hàng vay vốn giải quyết việc làm, giải
ngân được 6.772 lượt hộ vay vốn hộ
gia đình SXKD tại vùng khó khăn,

cho 5.671 lượt hộ, khách hàng vay
vốn chương trình HSSV, giải quyết
cho 10.472 hộ gia đình vay vốn xây
dựng, sửa chữa các công trình cung
cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn,... Sự ra đời của NHCSXH
đã góp phần ngăn chặn được tệ nạn
cho vay nặng lãi ở khu vực nông
thôn, là một trong những công cụ
đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích
thích người nghèo và các đối tượng
chính sách khác có điều kiện phát
triển sản xuất, cải thiện cuộc sống,
phát triển kinh tế hộ gia đình.

Sau 15 năm hoạt động, NHCSXH
huyện Tân Châu đã từng bước củng
cố, nâng cao chất lượng hoạt động.
“Nhờ công tác tuyên truyền mạnh về
chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ
nghèo, sự quản lý của các cấp chính
quyền địa phương, các đơn vị nhận
ủy thác cùng với sự phối hợp chặt

chẽ của các ban, ngành, đoàn thể
chính trị - xã hội có liên quan đã tạo
bước đột phá về nhận thức của
người nghèo, thay đổi cách nhìn,
cách sống, có chí hướng làm ăn, ổn
định cuộc sống. Từ đó, tạo dựng
được nề nếp vay - trả sòng phẳng,
thực hiện đúng theo hợp đồng vay
vốn, từng bước thể hiện được ý chí
vươn lên thoát nghèo bền vững”,
ông Trương Hoàng Sơn - Giám đốc
NHCSXH Tân Châu chia sẻ.

Từ những kết quả đạt được nêu
trên, chất lượng hoạt động tín dụng
của NHCSXH huyện Tân Châu luôn
đạt ở mức cao, góp phần tích cực
thực hiện mục tiêu giảm nghèo
nhanh và bền vững, bảo đảm an
sinh xã hội, xây dựng nông thôn
mới, ổn định chính trị và phát triển
kinh tế - xã hội tại địa phương.�



Một mũi tên, hai đích đến
Về xã Anh hùng lực lượng vũ

trang nhân dân Ia Hrung thuộc
huyện Ia Grai (Gia Lai) những ngày
này, không khó để nhận ra những
con đường lầy lội, gập ghềnh 6 năm
trước đã được bê tông, nhựa hóa
phẳng lì, sạch sẽ. Dọc hai bên đường
là những ngôi nhà kiên cố, mọc lên
san sát, giữa bạt ngàn sắc trắng hoa
cà phê như những bông tuyết bồng

bềnh phủ trắng cành thoảng hương
thơm, thanh khiết hứa hẹn một mùa
cà phê bội thu. Một vùng quê trù
phú đang ngày càng hiển hiện thêm
rõ nét khi người dân nơi đây vừa đón
danh hiệu xã nông thôn mới đầu
năm 2018.

Là vùng căn cứ địa cách mạng
vững chắc trong suốt hai cuộc
kháng chiến song nhiều năm trước
dù người dân ở đây kiên cường chịu

thương chịu khó, nhưng đời sống
còn nhiều khó khăn nhất là 5 làng
của đồng bào Jrai chiếm 38% dân số
xã. Đến năm 2010, khi bắt tay vào
xây dựng nông thôn mới năm 2011,
xã Ia Hrung chỉ đạt 5/19 tiêu chí; hệ
thống cơ sở hạ tầng, đường giao
thông nông thôn chưa được hoàn
chỉnh... Chính vì vậy để có thể tiếp
sức cho chính quyền địa phương
cũng như người dân xã xây dựng

Gieo v$n xóa nghèo, 
vun m�m nông thôn m
i

>Bài và ảnh NGỌC HẢI
“Trong những năm qua, việc tăng cường nguồn vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả vốn
tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới
được xem là nhiệm vụ hàng đầu của NHCSXH trong việc thực hiện các Chương
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020”, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH
Nguyễn Văn Lý cho biết. Dòng vốn nhỏ nhưng len sâu vào tận bản, làng, phù hợp
với nhu cầu của người dân đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, vượt lên
thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới từ hải đảo xa xôi tới nơi vùng cao biên giới...
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nông thôn mới, NHCSXH huyện Ia
Grai đã bán sát kế hoạch phát triển
kinh tế, tập trung nguồn vốn, mở
rộng cho vay người nghèo và các
đối tượng chính sách khác từ việc
gieo những vạt cà phê, trồng tiêu
đến những chương trình tín dụng
hỗ trợ người dân vùng khó khăn
phát triển SXKD, xây dựng các công
trình cung cấp nước sạch và xây
nhà vệ sinh đảm bảo môi trường,
thay thế nhà tranh tre nứa lá, để
người dân vừa tạo sinh kế vừa đáp
ứng những nhu cầu thiết yếu của
đời sống.

Chỉ một năm sau khi triển khai
chương trình nông thôn mới của xã
năm 2011, đến cuối năm 2012. Xã
vùng 2 với 2 làng vùng 3 này khi đó
có hơn 1.300 hộ dân nhưng đã có
đến 1.033 hộ có dư nợ với NHCSXH
phần nào qua đó thấy rõ bức tranh
hộ nghèo ngày đó cũng như những
nỗ lực của ngân hàng góp phần
giảm nghèo chung tay xây dựng
nông thôn mới.

Bà Tăng Thị Minh Út - Chủ tịch
Hội CCB xã gắn bó với hoạt động của
NHCSXH từ năm 2013 tâm sự, vốn
tín dụng đã giúp nhiều người dân
trong đó có gia đình bà làm thay đổi
hẳn cuộc sống. Nguồn vốn vay theo
chương trình giải quyết việc làm
giúp bà phát triển vườn cà phê. Và
cũng chính từ việc trải và cảm nhận
sự hữu dụng của nguồn vốn ấy, bà
lại nhen thêm niềm tin, vận động
người dân trong xã, đặc biệt là đồng
bào Jrai vươn lên, thay đổi cuộc
sống. Như gia đình anh K Bu Níc Cư,
làng Út Một, hay như anh K Buh
Quý, không chỉ đời sống bớt khó
khăn cùng vườn cà phê hơn 500 gốc
đã cho thu hoạch năm đầu tiên, anh
vừa dựng được căn nhà mới khang
trang thay cho chiếc nhà ghép tôn
trước đó đã hoen gỉ. Đời sống của
từng người dân cứ mỗi năm một
thay đổi theo những mùa hoa cà
phê, hồ tiêu được nhen mầm từ
đồng vốn chính sách và điều kiện
sống thêm nâng cao với các chương

trình tín dụng, cho vay cung cấp
nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn, nhà ở, việc làm, HSSV...
Cuối năm 2017, chỉ còn hơn 900 hộ
được hưởng thụ vay vốn không có
nghĩa là dòng vốn thưa vắng dần bởi
dư nợ đạt 27,2 tỷ đồng tăng gần 10
tỷ đồng so với năm 2012. Nhiều hộ
đã không chỉ thoát nghèo mà thậm
chí thành tỷ phú và trở thành khách
hàng tiền gửi của NHCSXH... Chỉ tính
trong 3 năm (2014 - 2016), xã Ia
Hrung đã có 634 hộ thoát nghèo.
Đến nay, xã chỉ còn 92 hộ nghèo,
chiếm 6,8%.

Cuộc hành trình giảm nghèo
mang sứ mệnh đi cùng những
chương trình tín dụng chung tay xây
dựng nông thôn mới như thế không
chỉ có ở Ia Hrung mà đang được
NHCSXH triển khai trên toàn bộ các
tỉnh, thành trong cả nước với nhiều
hình thái hỗ trợ hiệu quả.

Như ở Đà Nẵng, bên cạnh các
chương trình tín dụng chính sách
chung, để “đốc công” xây dựng nông
thôn mới tại địa phương, NHCSXH
thành phố đã đăng ký hỗ trợ xây
dựng nông thôn mới cùng những
chính sách hỗ trợ riêng có với xã Hòa
Phú, huyện Hòa Vang. Chi nhánh đã
thông qua việc khảo sát để tham
mưu cho Ban đại diện HĐQT thành

phố và huyện Hòa Vang bố trí nguồn
vốn cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì
và mở rộng việc làm để thực hiện
xây dưng nông thôn mới, thực hiện
các hoạt động an sinh xã hội trên địa
bàn. Cũng trong năm 2017, NHCSXH
đã bổ sung nguồn vốn hỗ trợ tạo
việc làm, duy trì, mở rộng việc làm 2
tỷ đồng để triển khai cho vay đối với
xã Hòa Phú.

Hay như với Chương trình mục
tiêu quốc gia về giảm nghèo bền
vững, nguồn vốn tín dụng chính
sách cùng với nguồn lực xã hội hóa
mà NHCSXH giải ngân đã góp phần

triển khai Nghị quyết HĐND thành
phố về giảm nghèo giúp cho
310.709 lượt người, hộ nghèo thụ
hưởng, góp phần giúp 6.183 hộ
vươn lên thoát nghèo vượt kế hoạch
32,3%, đã 614 hộ nghèo có hoàn
cảnh đặt biệt khó khăn đã thoát
nghèo đạt 102% kế hoạch. Đặc biệt
Nghị quyết Thành ủy giao xóa hết hộ
nghèo là người có công đã được
thực hiện thành công với 100% hộ
nghèo (242 hộ) người có công được
giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, góp
phần vào kết quả thực hiện chương
trình thành phố “4 an” trên địa bàn,
giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,05% cuối
năm 2016 xuống còn 1,18% cuối
năm 2017.
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Với một tỉnh nghèo như Quảng
Nam càng nhìn rõ hơn những trợ lực
của NHCSXH trong công cuộc giảm
nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Năm 2017, nguồn vốn tập trung về
các xã thực hiện nông thôn mới, đặc
biệt các xã thuộc miền núi, hải đảo
chiếm gần 83,3% tổng doanh số cho
vay đạt 984 tỷ đồng. Đến cuối năm
2017, tổng dư nợ cho vay nông thôn
mới đạt 3.319 tỷ đồng, chiếm 84%
tổng dư nợ với 34.691 lượt hộ nghèo
cận nghèo và đối tượng chính sách
khác vay vốn. Nguồn vốn tín dụng
chính sách trên địa bàn đã góp phần
thoát nghèo hơn 18 ngàn hộ, đã góp
phần hoàn thành chỉ tiêu số 10 về
tăng thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ
nghèo; tín dụng đối với hộ nghèo
xây nhà theo Quyết định 33 của Thủ
tướng Chính phủ với 875 ngôi nhà
đã góp phần hoàn thành tiêu chí thứ
9 về xóa nhà tạm, nhà dột nát... Bức
tranh xây dựng nông thôn mới của

địa phương vì thế đã tăng 0,61 tiêu
chí/xã so với năm 2016 đạt bình
quân 13,11 tiêu chí/xã. Và nếu so với
năm 2010, mức tăng rất ấn tượng
với 10,5 tiêu chí/xã. Hiện Quảng
Nam có 71 xã đạt 19 tiêu chí nông
thôm mới, chiếm 34,8% tổng số xã.

Từ sứ mệnh đến trái tim
tâm huyết

Nhìn lại 22 chương trình tín dụng
chính sách mà NHCSXH đang triển
khai được xây lên từ chính nhu cầu
thiết thân của người nghèo, đối
tượng chính sách nhằm giúp họ có
thêm điểm tựa vượt qua khó khăn
trong cuộc sống, vươn lên thoát
nghèo, nâng cao chất lượng đời
sống, đảm bảo công bằng, an sinh
xã hội. Và bao hàm trong các chính
sách ấy là những trợ lực cho công
cuộc xây dựng nông thôn mới mà
như Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam đúc
kết, trong 19 tiêu chí xây dựng nông

thôn mới, NHCSXH đóng góp 6 tiêu
chí cho vấn đề hộ nghèo, tăng thu
nhập, hỗ trợ làm nhà ở, vệ sinh môi
trường, an ninh trật tự xã hội.

Và, trong diễn tiến của dòng chảy
phát triển kinh tế, các chương trình
tín dụng chính sách mới luôn được
NHCSXH triển khai nhanh chóng
đồng bộ cũng như có báo cáo với các
Bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó
khăn vướng mắc kịp thời đã góp phần
đầy nhanh việc thực hiện các Chương
trình mục tiêu quốc gia. Như năm
2017, NHCSXH đã triển khai Quyết
định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ (Phê duyệt danh sách thôn
đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu
vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và
miền núi giai đoạn 2016 - 2020);
hướng dẫn cho vay phát triển kinh tế
- xã hội vùng DTTS và miền núi theo
Quyết định 2085 của Thủ tướng
Chính phủ; cho vay 4 tỉnh chịu thiệt
hại từ sự cố môi trường biển, Nghị

Tín dụng chính sách tín dụng ưu đãi giúp nhiều hộ gia đình ở vùng nông thôn thoát nghèo bền vững, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới.
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định 112/2017/NĐ-CP về quy định
chế độ chính sách đối với thanh niên
xung phong cơ sở miền Nam tham
gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975;
Đề xuất các Bộ, ngành trình Chính
phủ điều chỉnh mức cho vay tín dụng
HSSV, lãi suất cho vay nhà ở xã hội, và
hiện đang trình nâng mức cho vay
chương trình nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn...

Tính đến cuối năm 2017, tổng dư
nợ các chương trình tín dụng chính
sách đạt 171,79 nghìn tỷ đồng với
gần 6,7 triệu hộ vay vốn. Trong đó,
tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế
hoạch Thủ tướng Chính phủ giao
hoàn thành 100%. Dư nợ tập trung
ở 6 chương trình có tính hỗ trợ
người dân thoát nghèo bền vừng và
đạt các chỉ tiêu nông thôn mới như:
cho vay hộ nghèo (22,7%), cho vay
hộ cận nghèo (17,63%), cho vay
nước sạch và vệ sinh môi trường...

Năm 2017, doanh số cho vay đạt
55,11 tỷ đồng với gần 2.100 nghìn
lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối
tượng chính sách khác được vay vốn.
Doanh số cho vay chủ yếu tập trung
vào hộ nghèo (20,24%), hộ cận nghèo
(16,8%), hộ mới thoát nghèo (18,87%),
nước sạch và vệ sinh môi trường
(13,15%), cho vay hộ gia đình SXKD tại
vùng khó khăn (12,45%). Nguồn vốn
tín dụng chính sách đã góp phần giúp
gần 400 ngàn hộ vượt qua ngưỡng
nghèo, thu hút và tạo việc làm cho
trên 204 ngàn lao động, giúp gần
4000 người đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài, giúp gần 65 ngàn HSSV
có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn
học tập trong năm, 1,2 triệu công
trình cung cấp nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn, gần 46 ngàn
căn nhà ở cho hộ nghèo và hộ dân
vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Riêng tại địa bàn các huyện nghèo
theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
ngày 27/12/2008 của Chính phủ,
doanh số cho vay đến hết năm 2017
đạt 4.265 tỷ đồng/148.000 lượt hộ
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng
chính sách khác. Tổng dư nợ các

chương trình tín dụng chính sách đạt
14.125 tỷ đồng/545 khách hàng còn
dư nợ. Dư nợ bình quân huyện nghèo
là 221 tỷ đồng.

Việc thực thi các Chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -
2020 được NHCSXH đặt nhiệm vụ
hàng đầu thêm rõ khi tổng cho vay
các xã nông thôn mới năm 2017 trên
toàn quốc đạt gần 34.000 tỷ đồng,
chiếm tỷ lệ trên 61% tổng doanh số
cho vay của NHCSXH. Tổng dư nợ đến
31/12/2017 tại các xã nông thôn mới
đạt 108.815 tỷ đồng chiếm 63% tổng
dư nợ tăng gần 8% với trên 5,4 triệu
khách hàng còn dư nợ, bình quân dư
nợ tại các xã là 16,3 tỷ đồng. Riêng
năm 2017, nguồn vốn tập trung vào
các xã xây dựng nông thôn mới đã
giúp cho trên 1,3 triệu lượt hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và
các đối tượng chính sách khác được
vay vốn. Vốn tín dụng chính sách góp
phần hỗ trợ việc làm cho gần 80 ngàn
lao động, trong đó trên 2.000 lao
động đi làm việc ở nước ngoài có thời
hạn, giúp trên 37 ngàn HSSV có hoàn
cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây
dựng trên 514 ngàn công trình cung
cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở
nông thôn mới, xây dựng trên 25
ngàn căn nhà ở cho hộ nghèo.

Gần 20 tỷ đồng các cán bộ, viên
chức NHCSXH ủng hộ cho người
nghèo và các đối tượng chính sách
trong năm 2017 góp phần thực hiện
hoạt động an sinh đối với cộng đồng
đặc biệt là những gia đình nghèo, gia
đình gặp rủi ro thiên tai...

Hoạt động tín dụng chính sách đã
góp phần thực hiện có hiệu quả các
chủ trương, chính sách, mục tiêu,
nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề
ra, tập trung phát triển nguồn lực,
bảo đảm an sinh xã hội, ổn định
chính trị, an ninh - quốc phòng và
phát triển kinh tế - xã hội. Dòng chảy
tín dụng hòa chung với các chính
sách thực hiện 2 Chương trình mục
tiêu quốc gia đã góp phần đưa tỷ lệ
các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm
2017 lên 34,4% trong khi chỉ tiêu là

31%. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm
1,51% trong khi chỉ tiêu Quốc hội giao
năm 2017 giảm từ 1,3 - 1,5%. Trong
đó tại các huyện nghèo bình quân tỷ
lệ hộ nghèo giảm còn dưới 40% (giảm
khoảng 5% so với năm 2016).

Theo kế hoạch năm 2018, cả
nước sẽ phấn đấu có ít nhất 39 - 40%
số xã (khoảng 3.530 xã) đạt chuẩn
nông thôn mới, tăng khoảng 5 - 6%
so với năm 2017; có ít nhất 54 đơn vị
cấp huyện được Thủ tướng Chính
phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới, tăng khoảng 10 đơn vị so với
năm 2017; bình quân tiêu chí/xã cả
nước tăng thêm tối thiểu 0,5 tiêu
chí/xã so với năm 2017; giảm số xã
đạt dưới 5 tiêu chí xuống dưới 60 xã.
Tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ
nghèo cả nước bình quân 1 -
1,5%/năm (riêng các huyện nghèo,
xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo
DTTS giảm 3 - 4%/năm) theo chuẩn
nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn
2016 - 2020.

Để đẩy nhanh tiến trình thực hiện
các mục tiêu này, Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Lý cho biết, cùng với việc
dồn các nguồn lực và triển khai có
hiệu quả các chương trình tín dụng
chính sách xã hội đã ban hành,
NHCSXH tiếp tục đơn giản hóa thủ
tục, nâng cao chất lượng tín dụng đặc
biệt là các sản phẩm chất lượng cao
nhằm phục vụ tốt hơn nữa người
nghèo và các đối tượng chính sách
khác. Tuy nhiên, với những đòi hỏi về
thu nhập điều kiện sống của người
dân ngày một cao, để có thể đồng
hành trên con đường chung tay xây
dựng nông thôn mới cùng cả nước,
hơn lúc nào hết NHCSXH đặt ra
những mục tiêu và kỳ vọng cao hơn
trong hoạt động của ngân hàng. Đó
không chỉ mục tiêu hỗ trợ các địa
phương hoàn thành 2 Chương trình
mục tiêu quốc gia mà kiến tạo động
lực phát triển kinh tế bền vững cho
nông thôn từ việc hỗ trợ sinh kế dài
lâu mà như quan điểm của Đảng và
Chính phủ là “cho cần câu chứ không
cho con cá”.�
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Mới chỉ 4 năm qua kể từ
lần đầu đặt chân tới
mảnh đất đại ngàn Y
Tý mà cảnh vật đã đổi

thay nhiều. Vẫn những ngôi nhà
Trình Tường ẩn hiện trong mây, song
Y Tý giờ đã có những quán cà phê và
nhà nghỉ homestay tiện nghi có
chăn, đệm điện. Hàng quán giờ
không chỉ có trong chợ mà lan ra
phía trung tâm xã phục vụ không chỉ
đồng bào địa phương mà đón khách
du lịch. Đồng bào bây giờ đã quen
với khách dưới xuôi, tiếng Kinh nói
liến thoắng, smartphone đã thấy
phổ biến trong giới trẻ ở trung tâm
xã. Ruộng nương giờ cũng chẳng còn
cả năm chăm chăm chờ một vụ lúa,
người dân đã chuyển đổi sang trồng
rau màu giá trị gia tăng cao, cây dược
liệu, mở rộng chăn nuôi phát triển
kinh tế cùng dòng vốn tín dụng chính
thống duy nhất vươn đến nơi này từ
NHCSXH huyện Bát Xát... Tính đến
nay, dư nợ tín dụng của Y Tý đã đạt
14.077 tỷ đồng với tỷ đồng, với 547
hộ còn dư nợ. Số dư tiền gửi tiết
kiệm đạt 197,8 triệu đồng. Bí thư
Đảng ủy xã Y Tý Ly Giờ Có, cho biết,
trong năm 2017 hộ nghèo của xã
giảm 14,28% còn 65,72 % giảm
khoảng 10% so với lần đầu tiên Phó

Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đặt
chân đến mảnh đất này nhưng là
tiêu chuẩn hộ nghèo đa chiều trong
đó nhiều hộ không còn nghèo vì kinh
tế mà vì các tiêu chí khác. Số người
nghèo chỉ riêng trong năm 2017 đã
giảm cả 100 người thay vì con số 3
năm trước theo chuẩn nghèo mới tới
gần 90%. Dòng vốn của NHCSXH
thấm dần vào mảnh đất này giúp
cho mầm mống kinh tế hàng hóa
phát triển, để rồi khi huyện, xã kêu
gọi doanh nghiệp, và đưa các dự án
phát triển nông nghiệp giá trị gia
tăng cao vào áp dụng, người dân Y Tý
đã đón nhận hồ hởi. Và khi biết có
khách du lịch tới, người dân cũng đã
tranh thủ mang hàng hóa nông sản
ra chào bán cho thấy kinh tế thị
trường đang chạm mảnh đất này.
Chẳng như những ngày đầu chúng
tôi theo chân Phó Thống đốc Đào
Minh Tú đi thực tế trong khóa đào
tạo nguồn mùa lúa chín năm 2014
cũng như trao quà cho đồng bào
cùng NHCSXH, kiếm được một người
Hà Nhì, Mông nói tiếng kinh còn khó,
muốn nói chuyện lại phải nhờ mấy
anh cán bộ phiên dịch.

Xuôi về A Mú Sung, Dền Sáng,
hay Sàng Ma Xáo, dù còn là những
xã đặc biệt khó khăn của huyện, với

tỷ lệ hộ nghèo lớn hơn 50%, cao gấp
2 lần bình quân tỷ lệ hộ nghèo
chung của huyện 28,3%, song đồng
bào đã không còn phó mặc cuộc
sống cho trời, sản xuất tự cung tự
cấp mà đã bắt nhịp với kinh tế hàng
hóa, vươn lên thoát nghèo.

Như xã Sàng Ma Sáo, đúng như ý
nghĩa là mào gà, địa hình nơi đây với
những dãy núi mào gà chia cắt mạnh
với nhiều vực sâu, nên đất rừng nhiều,
nhưng đất canh tác hữu hạn, đồng
bào Mông nơi đây chẳng thể dựa vào
cây lúa để bước qua đói nghèo. Nhất
là với Sùng A Dế ở thôn Ky Quan San,
xã Sàng Ma Sáo sinh liền một lúc 4
đứa con, đứa lớn mới chỉ học mẫu
giáo, vợ chồng anh vẫn phải nương
nhờ mái nhà của cha mẹ. Mong muốn
tích lũy kinh tế, thoát nghèo của Dế
gửi gắm vào 2 con trâu sinh sản mua
từ nguồn vốn vay NHCSXH. Cái nghèo,
cái khó của Ky Quan San còn cảm
nhận rõ hơn khi anh Thào A Xá làm
Trưởng thôn từ năm 2003 đến nay và
mới kiêm thêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm
và vay vốn cũng là người nghèo. Cả
thôn 83 hộ dân thì có 45 hộ nghèo, 6
hộ cận nghèo. Chính bởi vậy, với
người dân trong thôn anh, nguồn vốn
NHCSXH có nhiều ý nghĩa, người vay
nuôi trâu như anh và các hộ nghèo,

V# n)i con sông H�ng 
ch�y vào đ	t Vi�t
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cận nghèo trong thôn, đầu tư mở rộng
diện tích trồng cây xa mu. Người vay
dựng căn nhà chắc chắn cho 3 đứa
con và vợ chồng anh “mong an cư lập
nghiệp” theo Quyết định 33 của Thủ
tướng Chính phủ.

Vào sâu hơn như thôn Trung
Chải, xã Dền Sáng, có 59 hộ/108 hộ
là hộ nghèo và hơn nửa còn lại là hộ
cận nghèo. Dù nằm ngay dãy núi
phía trước mặt UBND xã và chưa
phải là nơi cao nhất, song Trung Chải
lại là nơi ít đất, ít nước nhất. Gặp
năm mưa thuận gió hòa, người dân
cũng phải đợi nước thêm một tháng
so với các thôn khác để cày cấy, gặp
phải năm thiếu mưa ruộng đành để
bạc trơ cùng nắng gió. Nói đâu xa,
ngay như Trưởng thôn Tẩu Sài Vảng,
người dân tộc Dao trông nhanh

nhẹn hoạt bát nhưng cũng chỉ vừa
mới thoát khỏi hộ nghèo vào cuối
năm 2017, nhưng để bền vững thoát
nghèo vẫn còn bề bộn. Ngoài tài sản
có được là 3 con trâu, thóc gạo mỗi
năm cũng chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn.

Chưa kể thời tiết khắc nghiệt,
mưa lũ, tuyết lạnh, khiến ranh giới
tái nghèo mong manh. Như gia đình
anh Phàn Xi Quan ở thôn Nậm
Giàng II, xã Dền Sáng vay 10 triệu
đồng của NHCSXH nuôi trâu từ năm
2014, đến nay đã phát triển thành
đàn được 3 con trâu. Đang định bán

một con đi trả nợ sớm cho NHCSXH
thì một con trâu vừa chết do không
chăm sóc cẩn thận. 50 bao lúa thu
hoạch một năm không đủ nuôi 6
miệng ăn chưa kể cháu nội nên có
việc gì, ai thuê anh đều làm từ bảo
dưỡng đường đến khuân vác...

Song khó đến mấy, dòng vốn tín
dụng vẫn là chỗ dựa lưng cho người
nghèo lúc bắt đầu cũng như khi khó
khăn. Bởi dù trung tâm huyện chỉ
cách thành phố Lào Cai vẻn vẹn
12km, song điểm đến xa nhất của
huyện miền núi vùng cao, biên giới
cách thành phố khoảng 80km với
những cung đường núi dốc quanh
co. Huyện có 10 xã, 31 thôn bản biên
giới với trên 70% diện tích là đồi núi,
gồm 14 dân tộc chung sống, DTTS
chiếm 82%. Chính bởi vậy cùng với

“ưu ái” của NHCSXH dồn nguồn vốn
cho huyện, việc bám sát kế hoạch
phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu
vật nuôi cây trồng từ huyện xuống
xã, nâng cao ý thức người dân trong
việc vay và sử dụng vốn đã đưa dư
nợ tín dụng đến cuối năm 2017 đạt
269,122 tỷ đồng với 8.537 hộ vay. Chỉ
riêng năm 2017, doanh số cho vay
của NHCSXH huyện Bát Xát đạt
88,132 tỷ đồng đã giúp 2.700 hộ
nghèo có vốn phát triển kinh tế,
nâng cao đời sống. Hiệu ứng từ
dòng chảy tín dụng cộng hưởng

cùng các chính sách phát triển kinh
tế của huyện đã giúp 1.396 hộ thoát
nghèo trong năm, giảm 9,15% so với
cuối năm 2016. Thu nhập bình quân
đầu người của huyện đạt 25,5 triệu
đồng/năm.

Càng đi, càng thấu hiểu những
gian khó của người dân Bát Xát,
những yêu thương của cán bộ
Ngành ngân hàng cũng như NHCSXH
lại càng thêm đong đầy. Cùng với lời
hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ
“Chung tay vì người nghèo, không để
ai bị bỏ lại phía sau”, những năm gần
đây, bên cạnh những đóng góp của
cán bộ NHCSXH trên địa bàn Lào Cai
đối với công tác an sinh xã hội, trợ
giúp đồng bào mỗi khi thiên tai, 4
năm trở lại đây các đoàn viên công
đoàn NHCSXH đã cùng với NHTW 5
lần trao quà và quà Tết cho đồng bào
các dân tộc để không còn người dân
nào không được đón Tết vì thiếu
thốn. Và như Giám đốc NHCSXH
huyện Bát Xát Lê Xuân Thọ cho biết,
từ đầu năm đến nay đã dồn vốn cho
các xã đặc biệt khó khăn với tăng
trưởng tín dụng trên 15% trong khi
tăng trưởng chung của huyện là 5%
cho thấy sự quan tâm, nỗ lực của
NHCSXH đưa vốn đến với người
nghèo phát triển kinh tế. Cùng với đó
là nguồn vốn ngân sách địa phương
không chỉ chuyển sang ủy thác
NHCSXH cho vay mà cùng với đó là
chính quyền địa phương đang nỗ lực
lồng ghép các dự án chuyển đổi cây
trồng giá trị gia tăng cao như rau
đậu, tỏi...

Cùng với con đường mới mà
huyện đang mở nối gần hơn các xã
khó khăn vùng biên với thị trấn Bát
Xát cũng như con đường cao tốc Nội
Bài - Lào Cai, kinh tế hàng hóa đang
ngày một lan tỏa trên mảnh đất này.
Hướng đi sản xuất nông sản và cây
dược liệu giá trị gia tăng cao, hướng
tới xuất khẩu sẽ là điểm tựa để
người dân Bát Xát bước qua cái
nghèo bền vững, bám đất bám rừng,
chung tay bảo vệ từng tấc đất biên
cương lãnh thổ.�

NHCSXH tỉnh Lào Cai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
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Bám sát địa bàn
Ông Phạm Hữu Lượt được Hội

CCB xã giao nhiệm vụ thực hiện
nhận uỷ thác với NHCSXH trong
quản lý vốn tín dụng ưu đãi trên địa
bàn 3 ấp của xã từ năm 2012. Thời
điểm nhận uỷ thác, tỷ lệ nợ quá hạn
trên địa bàn xã là 4,04% và tỷ lệ do
Hội CCB nhận uỷ thác của NHCSXH
là 5,45%. Đến nay, Hội CCB xã đang
quản lý 10 Tổ tiết kiệm và vay vốn,
dư nợ 7,5 tỷ đồng và không có nợ
quá hạn.

Xuân Hưng là xã khó khăn của
huyện Xuân Lộc, thời tiết khắc
nghiệt, nguồn nước tưới tiêu thường
xuyên thiếu hụt, tỷ lệ hộ nghèo cao,
có đông đồng bào DTTS sinh sống,
tỷ lệ nợ quá hạn cao... Nhận thức
được những khó khăn đó nên ông
luôn trăn trở, tìm mọi cách để tháo

gỡ những khó khăn trong hoạt động
uỷ thác nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao,
ông thường xuyên phối hợp chặt
chẽ với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay
vốn xuống từng hộ gia đình có nợ
quá hạn để tìm hiểu nguyên nhân
phát sinh. Ông Nguyễn Quang Châu
- Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn
ấp 3 cho biết: “Ông Lượt là người
luôn sâu sát cơ sở và thường xuyên
quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện
vọng của bà con hộ nghèo vay vốn
tín dụng ưu đãi, từ đó đã có những
giúp đỡ, động viên bà con phát triển
sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Tạo sự đồng thuận, kịp
thời tháo gỡ khó khăn 

Hộ ông Trần Văn Long ngụ tại ấp
1, xã Xuân Hưng là một trong

những hộ điển hình trong xã vượt
khó làm giàu từ sự hỗ trợ của vốn
vay ưu đãi: Năm 2012, gia đình ông
rơi vào cảnh túng quẫn khi vợ bị
bệnh nặng, giá cả nông sản xuống
thấp... Đồng cảm với hoàn ảnh khó
khăn của gia đình, ông Lượt đã báo
cáo và trao đổi với UBND xã, Hội
CCB, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay
vốn để tìm sự đồng thuận và đưa ra
giải pháp tối ưu giúp hộ vay từng
bước tháo gỡ khó khăn mà gia đình
đang gặp phải. Bắt đầu từ việc vay
vốn để duy trì đàn bò, đồng thời
mua thêm 6 con dê với số tiền 35
triệu đồng, tiếp đến ông giúp hộ vay
làm hồ sơ vay vốn chương trình tín
dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn
để con gái lớn tiếp tục thực hiện
ước mơ học tập. Đến nay, nhờ đồng
vốn ưu đãi cùng với sự chịu thương,
chịu khó lao động, sự giúp đỡ của

Gương sáng 
thực hiện nhiệm vụ ủy thác 
tại huyện Xuân Lộc

>Bài và ảnh MẠNH CHÍNH
Từ khi thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay, năm 2017 là năm thành
công của hệ thống NHCSXH nói chung, NHCSXH huyện Xuân Lộc (Đồng Nai)
nói riêng với những kết quả nổi bật như tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,2% tổng
dư nợ, là đơn vị đứng thứ hai trong toàn tỉnh về quy mô dư nợ 247 tỷ đồng, tỷ
lệ huy động tiết kiệm dân cư tại Điểm giao dịch xã đạt 183%, không có Tổ tiết
kiệm và vay vốn yếu, kém... Đóng góp cho kết quả đó có vai trò không nhỏ của
Hội CCB xã Xuân Hưng, mà trực tiếp là Phó Chủ tịch Phạm Hữu Lượt.
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UBND xã, Hội CCB, Tổ trưởng Tổ tiết
kiệm và vay vốn và đặc biệt là ông
Lượt mà gia đình ông Long nay đã
trở thành hộ khá giả trong ấp. Hiện
gia đình ông có đàn bò 6 con, 14
con dê và con gái ông đã hoàn
thành khóa học ra trường tìm được
việc làm ổn định.

Hay như hộ ông Đặng Quang
Thảo ngụ ấp 5. Trước đây gia đình
không có việc làm ổn định và phải
nuôi người con bị bệnh tâm thần,
nguồn thu nhập nhỏ nhoi của gia
đình chủ yếu từ tiền công làm
thuê. Sau khi tiếp xúc với gia đình,
bên cạnh việc tuyên truyền, giáo
dục để hộ vay chí thú làm ăn, ông
Lượt đã báo cáo UBND xã để nhờ
hỗ trợ hộ vay thuê đất và vay vốn
NHCSXH chăn nuôi dê. Nhờ việc hỗ

trợ, tạo điều kiện thuê đất và
khoản vay 40 triệu đồng từ
NHCSXH mà đến nay gia đình ông
Thảo đã trở nên khấm khá với đàn
dê trên 40 con, ông trở thành tấm
gương vượt khó, làm giàu.

Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng
Lâm Hữu Tú cho biết: “Ông Lượt rất
nhiệt tình, trách nhiệm với công việc
được giao. Đối với những hộ gặp
khó khăn trên địa bàn, ông luôn báo
cáo cấp ủy, chính quyền và NHCSXH
để tìm sự đồng thuận, kịp thời tháo
gỡ khó khăn cho hộ vay. Chính cách
làm này đã giúp cho rất nhiều hộ
khó khăn trên địa bàn xã trở nên
khá giả, địa bàn uỷ thác luôn “trắng”
nợ quá hạn và chất lượng hoạt động
uỷ thác của Hội CCB không ngừng
được nâng cao. Bên cạnh đó, ông

cũng thường xuyên tuyên truyền,
giáo dục để hộ nghèo thực hiện tốt
nghĩa vụ khi vay vốn. Với hình thức
tuyên truyền, vận động đó nên
100% hội viên CCB đều trả nợ, nộp
lãi đúng hạn, duy trì tiền gửi tiết
kiệm đều đặn”.

Phó Giám đốc NHCSXH huyện
Xuân Lộc Trần Xuân Mạnh cho biết:
“Bên cạnh việc thực hiện tốt việc
nâng cao chất lượng uỷ thác, ông
Lượt còn tham gia nhiệt tình các
phong trào thi đua do NHCSXH phát
động như Hội thi nghiệp vụ giỏi - Tài
năng văn nghệ năm 2017; tuyên
truyền nhân dân tham gia gửi tiền
tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã,… Sự
tận tình của ông Lượt luôn trở thành
gương sáng, được bà con tin yêu.�

Ông Phạm Hữu Lượt (áo xanh) trong một lần xuống cơ sở kiểm tra vốn vay.
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Theo đánh giá của ông
Nguyễn Tử Ân - Giám đốc
NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, từ
nguồn vốn vay ưu đãi của

Chính phủ đã tạo điều kiện cho các
hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác có vốn đầu tư phát triển
sản xuất, tăng thu nhập, nhiều gia
đình đã xóa nghèo vươn lên làm
giàu chính đáng, góp phần thực hiện
mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền
vững (bình quân mỗi năm giảm 3%).

Đặc biệt, tín dụng chính sách
không những đã đẩy lùi tình trạng
cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn,
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
DTTS mà còn góp phần bảo đảm an
sinh xã hội, xây dựng nông thôn
mới, ổn định chính trị, phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Năm 2018, NHCSXH tỉnh Đắk Lắk
cũng tiếp tục huy động các nguồn
lực để đẩy mạnh hoạt động tín dụng
chính sách đến các chương trình
trọng tâm là cho vay hộ nghèo, hộ
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải
quyết việc làm… nhất là các địa bàn
vùng nông thôn, vùng DTTS.

NHCSXH tỉnh cũng tiếp tục cử
cán bộ tín dụng được giao theo dõi
địa bàn tham gia sinh hoạt ở các
thôn, buôn cùng với đồng bào các
dân tộc để phối hợp tuyên truyền

các chương trình tín dụng chính
sách để đồng bào biết, yên tâm, có
Nhà nước hỗ trợ nguồn vốn vay lãi
suất thấp, không phải đi vay nóng
nặng lãi, vay “tín dụng đen”…

Chị Trần Thị Thoan ở thôn 13, xã
vùng sâu Ea Păl, huyện Ea Kar hồ hởi
chia sẻ, trong vài năm trở lại đây,
nguồn vốn ưu đãi đã về tận xã, thủ
tục vay rất đơn giản nên không ai đi
vay nặng lãi nữa. Cụ thể, gia đình chị,
năm 2017 thuộc diện hộ nghèo nên
được NHCSXH huyện cho vay để về

đầu tư phát triển chăn nuôi lợn, gà
cải thiện đời sống.

Lúc đầu chị Thoan nuôi gần 10
con lợn nái và lợn thịt. Khi lợn nái đẻ,
chị để lại nuôi nhân đàn và cứ thế từ
vài chục con tăng dần lên cả trăm
con. Sau khi trả hết nợ, chị Trần Thị
Thoan tiếp tục vay thêm 50 triệu
đồng cũng từ nguồn vốn của
NHCSXH huyện Ea Kar để tiếp tục
đầu tư mở rộng chuồng trại, đưa
chăn nuôi lợn của gia đình thành
trang trại, trồng thêm gần 1 héc - ta

Tín d�ng chính sách 
đ*y lùi “tín d�ng đen”

>Bài và ảnh QUANG HUY
Tín dụng chính sách không những đã đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi ở
vùng nông thôn mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn
mới, ổn định tình trình chính trị, an ninh trên địa bàn.

Tín dụng chính sách đã giúp đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Đắk Lắk ổn
định cuộc sống.
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hồ tiêu, chăn nuôi vỗ béo bò… nên
mỗi năm chị có thu nhập cả tỷ đồng.

Còn gia đình chị Đinh Thị Thu
Dung ở thôn 13, xã vùng sâu Ea Păl
cũng cho biết, năm 2013, gia đình
cũng thuộc diện hộ nghèo được
NHCSXH huyện Ea Kar về tận xã cho
vay được 20 triệu đồng. Sau khi vay
được nguồn vốn chị về đầu tư trồng
tiêu, đào ao nuôi cá, đến nay, gia
đình chị Dung không những trả hết
nợ vay mà mỗi năm còn có dư vài
trăm triệu đồng, xây được nhà, có
điều kiện cho con ăn học.

Không chỉ ở huyện Ea Kar mà
hàng ngàn hộ gia đình đồng bào các
dân tộc nghèo, cận nghèo ở các địa
bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên
giới như Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk,

Krông Bông, MĐrắk, Krông Năng…
cũng từ nguồn vốn vay của NHCSXH
mà đã thoát nghèo vươn lên làm
giàu chính đáng từ phát triển cây cà
phê, hồ tiêu, chăn nuôi lợn, bò…

Phó Chủ tịch UBND xã vùng sâu
Ea Păl, Nguyễn Minh Thuận khẳng
định, chính nhờ nguồn vốn vay ưu
đãi do NHCSXH triển khai thực hiện
hiệu quả hơn 15 năm qua nên trên
địa bàn xã không có hộ dân nào vay
nặng lãi hay tham gia “tín dụng đen”.

Chia sẻ điều này, chị Nguyễn Thị
Tiến ở thôn 13 xã vùng sâu Ea Păl cho
biết, nếu trước đây khó khăn trong
việc vay vốn ở các ngân hàng thì tình
trạng vay nặng lãi có thể xảy ra nhưng
hiện nay NHCSXH tạo mọi điều kiện
thuận lợi để người dân vay vốn đầy đủ.

Cũng theo ông Nguyễn Tử Ân,
từ năm 2017 đến nay, nguồn vốn
tín dụng chính sách từ NHCSXH
tỉnh Đắk Lắk đã tạo điều kiện cho
52.563 hộ gia đình đồng bào các
dân tộc có vốn để đầu tư phát triển
sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh và
giúp cho hàng ngàn hộ gia đình
đầu tư xây dựng công trình cung
cấp nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn. Hàng ngàn HSSV
có hoàn cảnh khó khăn cũng yên
tâm học tập. Cũng chính từ nguồn
vốn tín dụng chính sách này, từ
năm 2017 đến nay đã tạo điều kiện
giúp cho 13.906 hộ đồng bào thoát
nghèo vươn lên làm giàu, và trên
11.300 hộ từ hộ nghèo trở thành
hộ cận nghèo…�

Tại các buổi sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn, NHCSXH và các hội, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền kịp thời cho bà con
hiểu, vay vốn ưu đãi của Nhà nước, không nghe theo kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia “tín dụng đen”.



Chị Phạm Thị Thoa đang chăm sóc hoa cảnh.
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Thoát nghèo nhờ nguồn
vốn vay ưu đãi

Gia đình anh Nguyễn Văn Quý ở
phường Tân Quy Đông, thành phố
Sa Đéc thuộc diện hộ nghèo của địa
phương. Năm 2012, anh Quý mạnh
dạn vay vốn NHCSXH để thuê đất

SXKD hoa cảnh. Nhờ chăm chỉ sản
xuất và nguồn vốn lãi suất thấp nên
kinh tế gia đình dần khấm khá. Hiện,
anh đang được NHCSXH tiếp tục hỗ
trợ nguồn vốn vay 50 triệu đồng để
mở rộng sản xuất.

Anh Quý cho biết, nguồn vốn vay

từ các chương trình chính sách hỗ
trợ người dân rất nhiều, đó là nguồn
chi phí ban đầu để có thể đầu tư sản
xuất, so với việc vay bên ngoài, thì
vay NHCSXH lãi suất thấp và thời
gian hoàn vốn dài giúp nông dân bớt
gánh nặng chi trả.

Đ�a ngu�n v$n �u đãi 
� Đ�ng Tháp đ�n g�n dân

>Bài và ảnh THẢO VY
Những năm qua, với nhiều chương trình thiết thực, NHCSXH tỉnh Đồng Tháp đã
tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, đưa nguồn vốn tín dụng ưu
đãi đến gần với người dân, kịp thời giúp hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách
phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững.
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Cũng giảm bớt nỗi lo nhờ được
tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, chị
Phạm Thị Thoa ở khóm Tân Huề,
phường Tân Quy Đông, thành phố
Sa Đéc chia sẻ: “Trước đây, hoàn
cảnh gia đình tôi rất khó khăn,
không đất sản xuất, phải làm thuê,
làm mướn vất vả mà cái nghèo vẫn
cứ đeo bám. Năm 2008, địa phương
và ngân hàng xét hỗ trợ vay số tiền 5
triệu đồng, nhờ nguồn vốn đó mà
gia đình có vốn sản xuất đến nay.
Hiện gia đình tôi đang vay thêm 40
triệu đồng để mở rộng sản xuất”.

Bà Nguyễn Ngọc Hương - Phó
Giám đốc NHCSXH TP Sa Đéc cho
biết, chỉ riêng thành phố Sa Đéc đã
có trên 7.700 hộ đang được vay vốn
với dư nợ trên 160 tỷ đồng. Khi hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
được vay vốn ngân hàng lãi suất ưu
đãi sẽ hạn chế tình trạng cho vay
nặng lãi ở nông thôn. Đặc biệt là
mang đến cơ hội để người dân có
điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Để người dân chủ động
vươn lên thoát nghèo

Theo thống kê của NHCSXH tỉnh

Đồng Tháp, năm 2017 toàn tỉnh có
hơn 162 ngàn hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ mới thoát nghèo, trên 22
ngàn HSSV có hoàn cảnh khó khăn
cùng nhiều đối tượng chính sách khác
trên địa bàn tỉnh được vay vốn tín
dụng chính sách. Phần lớn dư nợ
được thực hiện thông qua các tổ chức
hội, đoàn thể nhận ủy thác... Theo đó,
trên 2.830 tỷ đồng đã được giải ngân.
Trong đó, bình quân dư nợ một số
chương trình cho vay SXKD đối với hộ
nghèo là 12 triệu đồng/hộ, hộ cận
nghèo 21 triệu đồng/hộ, hộ mới thoát
nghèo 19 triệu đồng/hộ; giải quyết
việc làm 23 triệu đồng/hộ.

Ông Lại Văn Bé Chín - Giám đốc
NHCSXH tỉnh Đồng Tháp nhận định,
tín dụng chính sách xã hội có ý nghĩa
quan trọng đối với NHCSXH khi cho
vay hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác. Vì vậy, đến nay nguồn
vốn đã được bao phủ đến các địa
phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Toàn tỉnh hiện có 144 Điểm giao
dịch/144 xã, phường, thị trấn. Giám
đốc Lại Văn Bé Chín cho biết thêm,
tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện 12
chương trình chính sách rất hiệu

quả, được cấp ủy, chính quyền và
cộng đồng người nghèo ủng hộ.

“Đơn vị sẽ tranh thủ các nguồn
vốn từ TW và địa phương để đáp
ứng đầy đủ, đảm bảo hộ nghèo và
các đối tượng chính sách có nhu cầu,
đủ điều kiện vay vốn đều được vay
vốn để SXKD. Mặt khác, hướng tới,
NHCSXH sẽ phối hợp các ngành, địa
phương khi tiến hành giải ngân
nguồn vốn gắn với chuyển giao
KHKT, phương thức sản xuất để
người nghèo chủ động vươn lên
thoát nghèo, tránh tái nghèo hoặc
nợ quá hạn cao”, ông Lại Văn Bé
Chín cho biết thêm.

Với những phản hồi tích cực, tín
dụng chính sách đã và đang phát
huy vai trò của mình và trở thành
một trong những giải pháp thực hiện
mục tiêu giảm nghèo căn cơ và bền
vững, bảo đảm an sinh xã hội cho địa
phương. Bởi lẽ, thông qua nguồn
vốn tín dụng, hộ nghèo và các đối
tượng chính sách có cơ hội học tập,
tìm kiếm việc làm, nâng cao sức sản
xuất hàng hóa, cải thiện cuộc sống
và tăng thu nhập cho gia đình.�
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Đổi thay 
trên quê h�)ng Bình Ph�
c
>Phóng sự ảnh của TRẦN VIỆT
Hằng năm, các chương trình tín dụng ưu đãi ở Bình Phước đã giúp hàng ngàn hộ
vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho nhiều lao động, giúp hàng ngàn HSSV có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải học tập... Trong đổi thay mỗi ngày trên
quê hương Bình Phước kiên cường, có dấu ấn đậm nét của đồng vốn chính sách.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi hộ cận nghèo, gia đình anh
Phạm Văn Tơ ở thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng có
điều kiện nuôi gà quy mô lớn, mỗi lứa bán tới 7.000 con.

Từ 30 triệu đồng vốn vay ưu đãi, gia đình ông Lâm Lon, 
người dân tộc Khmer ở ấp 5, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
có điều kiện mua bò sinh sản, cuộc sống đã thực sự ổn định.

Gia đình ông Điểu Ly De, dân tộc STiêng ở thôn 7, xã Long
Bình, huyện Phú Riềng được chính quyền hỗ trợ bò về nuôi,
NHCSXH cho vay vốn để chăm sóc 6.000m2 điều, đến nay cuộc
sống đã khá hơn rất nhiều.



Là hộ nghèo, gia đình khó khăn, vợ bị bệnh lâu năm, gia đình ông Trịnh Ngọc
Khẩn ở thôn 1, xã Long Bình, huyện Phú Riềng được NHCSXH cho vay vốn đã đầu
tư cải tạo vườn trồng rau sạch, cuộc sống gia đình từng bước bớt khó khăn. Ngoài
ra, gia đình còn được vốn tín dụng HSSV cho 2 con đi học, đến nay các con đã học
xong, có việc làm, trả hết nợ vay.

Gia đình ông Tống Văn Lỡ, người dân tộc Hoa ở thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng di cư từ vùng khác đến sinh
sống, đất canh tác không có nhiều, quanh năm chỉ làm mướn, cuộc sống gia đình khó khăn. Năm 2016, được
NHCSXH cho vay 50 triệu đồng vốn hộ nghèo nuôi dê.
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Bình Phước là tỉnh được
thành lập từ 1972, là địa
bàn trung chuyển giữa
Nam Tây Nguyên và miền

Đông Nam Bộ. Bình Phước có địa
hình đa dạng, gồm cao nguyên, đồi
núi và đồng bằng. Nơi đây có nhiều
dân tộc anh em cùng chung sống,
trong đó DTTS chiếm tỷ lệ lớn với
đa số là đồng bào STiêng, một số ít
là đồng bào dân tộc Hoa, Khmer,
Nùng, Tày...

Là tỉnh thuần nông, Bình Phước
đối mặt với nhiều khó khăn, thách
thức khi đa phần đồng bào DTTS
nơi đây còn hạn chế về kinh
nghiệm, kỹ thuật trong sản xuất.
Trong những năm gần đây, diện
mạo kinh tế - xã hội của Bình Phước
đang từng ngày đổi mới bởi sự vào
cuộc mạnh mẽ của các cấp các
ngành, trong đó có sự đóng góp từ
nguồn vốn tín dụng chính sách.
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Vào một ngày cố định trong tháng, hệ thống NHCSXH lại tổ chức giao dịch với bà
con tại Điểm giao dịch xã (Trong hình: NHCSXH huyện Phú Riềng (Bình Phước)
giao dịch với bà con xã Long Bình).

Được vay vốn 40 triệu đồng từ chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo,
gia đình ông Lê Trung Huỳnh ở ấp 8, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
đã trồng hồ tiêu, chăn nuôi lợn, gà, cơ hội thoát nghèo rất vững chắc.

Nguồn vốn tín dụng ưu
đãi đã được NHCSXH tỉnh kịp
thời chuyển tải đến đúng đối
tượng thụ hưởng, giúp hộ
nghèo, hộ cận nghèo và các
đối tượng chính sách khác có
điều kiện để đầu tư phát
triển sản xuất, thoát nghèo
và thoát nghèo bền vững.
Không ít người, từ “đòn bẩy”
tín dụng chính sách đã vươn
lên làm giàu, góp phần đáng
kể cho sự nghiệp giảm
nghèo, bảo đảm an sinh xã
hội, đóng góp tích cực cho
chương trình xây dựng nông
thôn mới ở địa phương.

Tính đến nay trên địa bàn
tỉnh Bình Phước còn gần
81.000 hộ đang có dư nợ từ
các chương trình tín dụng
của NHCSXH với tổng dư nợ
2.000 tỷ đồng.�
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Theo NHCSXH TP Cần Thơ,
tổng dư nợ cho vay từ
chương trình giải quyết việc
làm đến nay là 214 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn được NHCSXH TW
phân bổ, ngân sách thành phố và các
quận, huyện chuyển sang, chi nhánh
đã giải quyết cho 22.614 lượt hộ gia
đình được vay, thu hút và tạo việc làm
mới cho 33.921 lao động; đã tạo điều
kiện cho phần lớn những hộ khó
khăn, cần vốn để kinh doanh, mua
bán, cải tạo vườn, bên cạnh đó nguồn
vốn giải quyết việc làm đã góp phần
phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn
chợ nổi Cái Răng. Để phát huy hiệu
quả của nguồn vốn những năm qua,
NHCSXH đã phối hợp với chính quyền
địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể
bình xét cho vay và giải ngân nguồn
vốn đến các đối tượng thụ hưởng, ưu
tiên đầu tư cho các chương trình, dự
án sử dụng nhiều lao động, giải quyết
việc làm cho các hộ, nhóm hộ... Hằng
tháng, NHCSXH thực hiện giải ngân
cũng như thu hồi vốn và lãi tại các
Điểm giao dịch phường, xã, thị trấn
vào một ngày cố định, tạo thuận lợi
cho người vay vốn tiết kiệm thời gian,
chi phí đi lại.

Điển hình như chị Nguyễn Thị
Hoàng Oanh ngụ khu vực 3, phường
Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, từ nguồn
vốn vay chị đã biến khu vườn vài trăm
mét vuông thành nơi kinh doanh hoa
cảnh, tạo thu nhập ổn định cho gia
đình. Chị Oanh cho biết: “Năm 2017
gia đình tôi được vay 40 triệu đồng từ
NHCSXH, sau đó tôi đã đầu tư vào

vườn hoa cảnh. Nhờ nguồn vốn vay
ưu đãi này, tôi đã đầu tư mua thêm
nhiều chủng loại hoa cảnh mới để
bán. Bên cạnh đó, tôi tiếp tục cải tạo
thêm khu vườn để có không gian
trưng bày cho khách đến lựa chọn
mua hoa tại vườn”. Công việc kinh
doanh đã tạo việc làm ổn định cho cả
nhà chị Oanh. Chị Oanh còn chịu khó
đi giao hàng cho khách, tìm đầu mối
để bỏ hàng. Giờ mỗi tháng gia đình
chị có nguồn thu nhập hơn 8 triệu
đồng/tháng. 

Còn gia đình ông Lê Văn Sáu, ngụ
ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện
Phong Điền cũng được tiếp cận với
nguồn vốn vay giải quyết việc làm.
Ông đã được vay 50 triệu đồng, ông
dùng số tiền này đầu tư vào vườn
cam 4.500m2. Nhờ chịu khó chăm

sóc và học hỏi kinh nghiệm của nhiều
nhà vườn khác mà vườn cam nhà
ông Sáu ngày càng tươi tốt, trĩu quả.
Năm 2017, vườn cam của ông Sáu đã
mang về thu nhập trên 200 triệu
đồng cho gia đình, hiện nay vườn
cam của ông còn đang cho trái
nghịch mùa hứa hẹn sẽ mang lại
nguồn thu nhập lớn cho gia đình.
Ông Sáu, chia sẻ: “Nguồn vốn vay đã
hỗ trợ cho tôi chi phí cải tạo lại vườn,
mua thuốc, phân bón, nếu không gia
đình xoay xở cũng khó khăn. Cũng
nhờ vốn vay từ NHCSXH đã giúp cho
gia đình tôi có thu nhập, cải thiện
được kinh tế gia đình, tạo việc làm
cho 4 lao động”. 

Những ngày đầu hè, khu du lịch
Vàm Xáng do ông Trần Văn Liền ở xã
Mỹ Khánh, huyện Phong Điền làm

To vi�c làm +n đ�nh và 
t"ng thu nh�p cho ng��i dân

>Bài và ảnh PHI YẾN
Những năm qua, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ NHCSXH TP Cần
Thơ đã giúp nhiều hộ gia đình phát triển SXKD, tạo thu nhập ổn định, góp
phần giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố.

Cán bộ NHCSXH và Tổ tiết kiệm và vay vốn thăm cơ sở kinh doanh hoa cảnh của chị
Nguyễn Thị Hoàng Oanh.
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chủ, đón khách liên tục. Với ưu điểm
khu du lịch sinh thái xanh mát với
vườn cây ăn trái đa dạng, nhiều
chủng loại, khung cảnh yên bình,
nhiều dịch vụ vui chơi đậm chất Nam
Bộ, lại thuận tiện giao thông, du
khách đến đây có cả trong và ngoài
nước, thuộc nhiều lứa tuổi khác
nhau. Theo ông Liền, gia đình mới
kinh doanh dịch vụ du lịch chừng 4
năm nay. Lúc đầu, chỉ phục vụ khách
thăm quan vườn cây ăn trái và ăn
uống tại chỗ. Dần dà, ông phát triển
thêm các dịch vụ câu cá, tát ao, dỡ
chà, nơm cá, đờn ca tài tử... Đến đầu
2016, ông Liền mong muốn mở rộng
thêm mô hình homestay nhưng lại
thiếu vốn đầu tư. Được chính quyền
địa phương giới thiệu, ông Liền vay
số tiền 1 tỷ đồng ở NHCSXH (từ
nguồn vốn ngân sách địa phương
cho vay giải quyết việc làm), quyết
tâm xây dựng mô hình homestay bài
bản, sang trọng và mang phong cách
riêng. Chỉ tay về phía những căn
phòng homestay còn mới tinh, ông
Liền phấn khởi cho biết: “Đó là thành
quả số tiền 1 tỷ đồng vay vốn tín
dụng ưu đãi từ NHCSXH. Có cả thảy
10 căn đã đưa vào hoạt động 2 năm
nay. Hệ thống homestay độc đáo,
tiện nghi này giúp khu du lịch của gia

đình tôi hoàn chỉnh hơn, thu hút
khách nhiều hơn”.

Ông Vũ Văn Ban - Phó Chủ tịch
Hội CCB xã Mỹ Khánh, huyện Phong
Điền, cho biết: “Nhu cầu của người
dân vay vốn giải quyết việc làm ở xã
là khá lớn, vốn về là phân bổ không
đủ cho bà con. Người dân ở đây vay
vốn chủ yếu là cải tạo vườn, làm
vườn phục vụ du lịch sinh thái. Để hộ
dân sử dụng vốn hiệu quả, địa
phương cũng thường xuyên phối hợp
với trạm khuyến nông huyện tổ chức
tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao
tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông
nghiệp cho hội viên và lao động địa
phương. Sau khoá tập huấn, người
dân nắm được các kiến thức, qua đó
áp dụng kiến thức KHKT vào sản
xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, tạo
việc làm, tăng thu nhập. Bên cạnh đó,
hội cũng tư vấn, hướng dẫn hội viên
lựa chọn ngành nghề, lập dự án vay
vốn; đồng thời giám sát chặt chẽ việc
sử dụng vốn vay của hội viên. Nhờ
đó, trong những năm qua, nguồn vốn
chương trình giải quyết việc làm bảo
đảm cho vay đúng đối tượng; vốn vay
được sử dụng đúng mục đích, hiệu
quả, giúp hộ dân mở rộng sản xuất,
tạo thu nhập khá”.

Vốn giải quyết việc làm đã giúp
rất nhiều gia đình tạo thêm việc làm,
tạo thêm thu nhập, ổn định kinh tế.
Ông Huỳnh Văn Thuận - Giám đốc
NHCSXH TP Cần Thơ cho biết, nguồn
vốn vay giải quyết việc làm thông
qua NHCSXH đã giúp các hộ mở rộng
quy mô sản xuất, tạo việc làm, nâng
cao thu nhập, đặc biệt là nguồn vốn
ủy thác từ ngân sách địa phương đã
tập trung cho vay để phát triển du
lịch sinh thái và bảo tồn chợ nổi Cái
Răng. Qua kiểm tra tại các địa
phương cho thấy, hầu hết các hộ vay
vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích,
hiệu quả, thu hút lao động. Năm
2017, NHCSXH thành phố đã giải
ngân chương trình cho vay giải quyết
việc làm trên 97 tỷ đồng và 3 tháng
đầu năm 2018 là trên 42 tỷ đồng.
Phát huy kết quả đã đạt được, thời
gian tới, NHCSXH TP Cần Thơ sẽ tích
cực huy động vốn từ nhiều nguồn
lực, đẩy mạnh công tác cho vay, thu
hồi nợ, tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát, bảo đảm các hộ vay sử
dụng vốn đúng mục đích, có hiệu
quả, bảo toàn nguồn vốn của Nhà
nước, tạo thêm nhiều việc làm mới
cho người lao động, góp phần thực
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của thành phố.�

Tín dụng chính sách tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết nhiều lao động ở vùng nông thôn.
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Mạng lưới cơ sở 
phát triển

Giám đốc NHCSXH tỉnh Long An
Nguyễn Trọng Điệp cho biết: “Sau 15
năm hoạt động, NHCSXH tỉnh đã
đáp ứng tốt việc đưa nguồn vốn ưu
đãi đến hộ nghèo và các đối tượng
chính sách. Hiện nay, tổng số thành
viên của Ban đại diện các cấp là 354,
trong đó, Ban đại diện HĐQT cấp
tỉnh có 12 thành viên, do Chủ tịch
UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Ngoài ra, NHCSXH tỉnh phát triển
mạng lưới hoạt động rộng khắp gồm
Hội sở tỉnh và 14 NHCSXH cấp
huyện, đồng thời thành lập và tổ
chức hoạt động tốt tại 192 Điểm
giao dịch tại xã, phường, thị trấn với
2.993 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua
đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh,
tiết kiệm chi phí đi lại.

Ngân hàng của 
người nghèo

15 năm qua NHCSXH tỉnh Long
An đã hỗ trợ vốn cho 804 ngàn lượt
hộ nghèo và các đối tượng chính
sách, với số tiền 8.285 tỷ đồng. Qua
đó, góp phần giúp 70 ngàn hộ thoát
nghèo; duy trì tạo việc làm cho gần
58 ngàn lao động; hỗ trợ sửa chữa,
cải tạo và xây mới được trên 151
ngàn công trình cung cấp nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ

trợ xây dựng trên 14 ngàn căn nhà ở
cho hộ nghèo và các đối tượng chính
sách; hỗ trợ vốn học tập cho gần 99
ngàn HSSV có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn;...

Tân Thạnh là huyện làm tốt việc
đưa vốn tín dụng ưu đãi đến hộ
nghèo và các đối tượng chính sách.
Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị
Huê cho biết: “Hiện nay, huyện quản
lý và thực hiện 11 chương trình tín
dụng chính sách, có tổng dư nợ trên
206 tỷ đồng, với trên 9 ngàn hộ vay.
Doanh số cho vay đạt 542 tỷ đồng,
với 53 ngàn lượt hộ vay vốn. Từ đó,
góp phần tạo việc làm cho trên 7
ngàn lao động; hơn 12 ngàn HSSV có

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp
hơn 5 ngàn hộ thoát nghèo...”.

Trước đây, gia đình ông Lê Văn
Chệch, ngụ ấp Năm Ngàn, xã Tân
Ninh, huyện Tân Thạnh thuộc diện
hộ nghèo, không có đất sản xuất,
cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào
việc làm thuê. Năm 2011, gia đình
ông được NHCSXH huyện Tân Thạnh
hỗ trợ vay 20 triệu đồng để chăn
nuôi dê sinh sản. Từ số tiền đó, ông
mua được 5 con dê nái. Với số dê
ban đầu, gia đình ông nhân giống ra
hàng chục dê con; tiền bán dê con,
ông thuê 1ha đất nông nghiệp trồng
lúa và đầu tư nuôi cá. Đến nay, gia
đình ông Chệch đã thoát hẳn nghèo.

Đ�ng hành cùng 
ng��i nghèo v��t khó

>Bài và ảnh MINH CHÂU
Sau 15 năm hoạt động, NHCSXH tỉnh Long An đóng vai trò quan trọng trong
việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi kịp thời đến với hàng ngàn hộ
nghèo và các đối tượng chính sách khác, có điều kiện phát triển kinh tế, vươn
lên ổn định cuộc sống.

NHCSXH tỉnh Long An giao dịch với người nghèo tại các Điểm giao dịch xã.
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“Nếu không có vốn vay của
NHCSXH huyện, gia đình tôi chắc
chưa thoát nghèo. Giờ đây, gia đình
tôi tiếp tục chăm chỉ làm ăn, cố gắng
vươn lên thành hộ khá, giàu ở địa
phương”, ông Chệch cho biết.

Tiếp tục đồng hành cùng
người nghèo

Ông Nguyễn Trọng Điệp cho biết
thêm: “Đạt kết quả trên, thời gian
qua, NHCSXH tỉnh luôn nhận được
sự lãnh đạo, chỉ đạo của NHCSXH
TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền
các cấp. Từ đó, kịp thời tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc, giúp
NHCSXH tỉnh hoạt động ngày càng
hiệu quả, đồng thời với sự nỗ lực,
phấn đấu của tập thể cán bộ, viên
chức và người lao động NHCSXH
tỉnh và sự phối hợp của các hội,
đoàn thể nhận ủy thác, Chủ tịch
UBND xã, phường, thị trấn...”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị từ TW đến địa phương, từ

đó, huy động được nhiều nguồn lực
thực hiện tốt các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước trong việc
chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, các đối
tượng chính sách. Qua đó, NHCSXH
xứng đáng là ngân hàng của người
nghèo và các đối tượng yếu thế
trong xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần
Văn Cần cho biết: “Thời gian tới,
nhằm nâng cao chất lượng tín dụng
chính sách xã hội của NHCSXH,
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở,
ban ngành tổ chức quán triệt sâu
rộng và triển khai thực hiện hiệu quả
Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
tín dụng chính sách xã hội và Chỉ thị
số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đến tất cả cán bộ, công chức, viên
chức của cơ quan, đơn vị trong tỉnh
nhằm nâng cao nhận thức về vai trò
của tín dụng chính sách xã hội, góp
phần thực hiện hiệu quả các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà

nước về giảm nghèo, tạo việc làm,
phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm
an sinh xã hội, ổn định cuộc sống.
Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục tổ
chức thực hiện tốt chủ trương huy
động nguồn lực cho tín dụng chính
sách xã hội và quan tâm, tạo điều
kiện cho NHCSXH trên địa bàn tỉnh
hoạt động thuận lợi”.

Sau 15 năm hoạt động, NHCSXH
tỉnh Long An đã góp phần làm giảm
hộ nghèo; tạo việc làm mới cho hàng
ngàn lao động; hỗ trợ hàng ngàn
lượt gia đình xây dựng các công trình
cung cấp nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn... Cùng tỉnh nhà
xây dựng thành công xã văn hóa,
nông thôn mới theo lộ trình, từng
bước nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần cho người dân. Hy vọng,
với sự nỗ lực của các cấp, các ngành,
NHCSXH tỉnh Long An tiếp tục là
điểm tựa vững chắc cho người
nghèo, các hoàn cảnh yếu thế trong
xã hội.�

Ông Lê Văn Chệch (ngoài cùng bên trái) đang giới thiệu cho các ngành, các cấp về năng suất lúa mà ông vay vốn ưu đãi đầu tư.
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Với phương thức cho vay ủy
thác từng phần qua các tổ
chức chính trị - xã hội,
NHCSXH tỉnh và các hội,

đoàn thể đã xây dựng được mạng
lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn đến
100% các thôn, làng, tổ dân phố trên
địa bàn tỉnh để tập hợp hộ nghèo,
hộ cận nghèo và các đối tượng chính
sách có nhu cầu vay vốn NHCSXH
đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc
làm, cải thiện đời sống. Cùng với
mạng lưới hoạt động Điểm giao dịch
cố định tại 222/222 xã, phường, thị
trấn trên toàn tỉnh, đã tạo điều kiện
cho người dân dễ dàng tiếp cận
được các dịch vụ NHCSXH, thủ tục
vay vốn đơn giản, vốn tín dụng được
giải ngân đến tận tay người nghèo
tại các Điểm giao dịch xã, có sự giám
sát của các hội, đoàn thể, chính
quyền địa phương từ đó giúp việc
chuyển tải nguồn vốn chính sách
đến nhanh, đến đúng đối tượng thụ
hưởng, nhất là ưu tiên vốn cho vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Sau 15 năm hoạt động, NHCSXH
tỉnh Gia Lai đang triển khai 13
chương trình tín dụng, dư nợ 3.855

tỷ đồng, với gần 139 nghìn hộ vay.
Quy mô tăng trưởng vốn vay gấp
44,61 lần so với 2003, bình quân mỗi
năm tăng 31,02%. Riêng 3 chương
trình giảm nghèo ảnh hưởng lớn
trong xã hội là chương trình cho vay
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới
thoát nghèo chiếm 59% tổng dư nợ,
đã lấp đầy “khoảng trống” chính
sách đảm bảo cho hộ nghèo giảm
nghèo bền vững. Qua 15 năm triển
khai cho vay, nguồn vốn tín dụng
chính sách đã giúp cho 131.921 lượt
hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn
vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết
tạo việc làm cho 23.655 lao động,
giúp trên 57.337 HSSV có hoàn cảnh
khó khăn được vay vốn trang trải chi
phí học tập, giải quyết cho 794 đối
tượng chính sách đi xuất khẩu lao
động, giúp trên 10.967 hộ nghèo
được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở,
xây dựng được 106.116 công trình
nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn, giúp 74.897 hộ gia đình
ở vùng khó khăn có vốn để đầu tư
vào SXKD, góp phần quan trọng vào
mục tiêu giảm nghèo và xây dựng
nông thôn mới tại địa phương, cụ
thể giai đoạn 2011 - 2015 tỷ lệ hộ

nghèo của tỉnh giảm từ 23,73% còn
11,36%; giai đoạn 2016 - 2017 giảm
từ 19,71% xuống còn 13,34%, góp
phần đảm bảo an ninh chính trị, trật
tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát
triển kinh tế ở nông thôn, đẩy lùi nạn
cho vay nặng lãi ở nông thôn, là một
công cụ thực hiện vai trò điều tiết
của Nhà nước trong nền kinh tế thị
trường đến với những đối tượng dễ
bị tổn thương nhất và là một trong
những công cụ đòn bẩy kinh tế quan
trọng, kích thích người nghèo và các
đối tượng chính sách xã hội khác có
điều kiện phát triển sản xuất, cải
thiện cuộc sống, thu hẹp khoảng
cách giàu nghèo.

Ông Siu Biếp ở làng Koái, xã Ia
Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Trước
đây, gia đình nghèo khó, bố mẹ già
yếu, nhà đông anh em, gia đình
thuộc diện hộ nghèo, quanh năm
thiếu ăn phải vay mượn bên ngoài.
Được cán bộ xã, huyện động viên
nên mình đi vay vốn NHCSXH số tiền
50 triệu đồng để chăm sóc cà phê...
hiện nay thu nhập gia đình mình gần
60 triệu đồng/năm. Cái nghèo, cái
khó đã dần rời xa gia đình mình.

Gi�i pháp thoát nghèo 
t� ngu�n v$n �u đãi � Gia Lai

>Bài và ảnh NGUYỄN LÝ
Gia Lai là tỉnh nghèo khu vực Bắc Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, có gần
50% dân số là đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao so với
mức bình quân chung toàn quốc, đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo còn
13,34% (45.340 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 9,83% (33.406 hộ). Trong thời
gian qua, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm chăm lo cho hộ nghèo và các đối tượng
chính sách, trong đó các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và coi
đây là giải pháp quan trọng, hiệu quả để thực hiện tốt mục tiêu quốc gia
giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
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Mình cảm ơn Nhà nước đã có những
chính sách cho vay vốn hữu ích như
thế này.”

Ông Hri ở thôn Dôr 2, xã Glar,
huyện Đak Đoa cho biết: “Gia đình
mình thuộc diện hộ nghèo, được sự
tuyên truyền và vận động của cán
bộ giảm nghèo xã về chủ trương cho
vay hộ nghèo của NHCSXH, năm
2011 gia đình vay 20 triệu đồng để
chăm sóc 300 cây cà phê, đến năm
2014 gia đình đã trả nợ và tiếp tục
được vay 40 triệu đồng đầu tư thêm
400 cây cà phê. Nhờ nguồn vốn vay
NHCSXH, đến nay gia đình tôi đã đầu
tư trồng được 7 sào cà phê, sửa
chữa được nhà ở và mua được 1 xe
công nông, nuôi 2 con bò. Thu nhập
bình quân hằng năm gần 80 triệu
đồng. Hiện nay gia đình tôi đã thoát
nghèo bền vững, kinh tế gia đình
ngày càng phát triển có đủ điều kiện

để đầu tư sản xuất, mua sắm đồ
dùng gia đình và lo cho con cái ăn
học đầy đủ”.

Tuy nhiên, trên địa bàn tình hình
cho vay nặng lãi ở nông thôn vẫn
còn xảy ra ở một số nơi chủ yếu vào
các mùa giáp hạt, người dân phải đi
vay tại các tư thương trong thôn,
làng bằng tiền mă�t hoă�c vâ�t tư nông
nghiê�p để trang trải cho các chi phí
tiêu dùng hằng ngày. Một bộ phận
người đồng bào DTTS còn chưa ý
thức tiết kiệm, chi tiêu chưa hợp lý,
các tập tục lạc hậu, lãng phí ảnh
hưởng đến sinh hoạt, đời sống
người dân.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia
Lai về tăng cường công tác quản lý,
chủ động phòng ngừa trong hoạt
động “tín dụng đen” và kinh doanh
cầm đồ trên địa bàn, về phía
NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ

nguồn vốn TW, nguồn vốn địa
phương, phối hợp các hội, đoàn thể
tập trung rà soát đối tượng hộ
nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để
mở rộng cho vay, đáp ứng kịp thời
nhu cầu vốn cho hộ vay. Tăng cường
tuyên truyền về các chương trình tín
dụng chính sách đến với người dân,
phối hợp với các cấp, các ngành làm
tốt công tác khuyến nông, khuyến
lâm, hướng dẫn hộ vay làm ăn, phát
triển sản xuất, vươn lên thoát
nghèo. Mặt khác đề nghị chính
quyền địa phương, các hội, đoàn thể
tăng cường tuyên truyền trong vùng
đồng bào DTTS thực hiện tiết kiệm
trong chi tiêu phù hợp với điều kiện
kinh tế của từng hộ và tổ chức sản
xuất tích lũy vốn để tái đầu tư sản
xuất, góp phần nâng cao đời sống
cho người dân và hạn chế việc cho
vay nặng lại ở khu vực nông thôn.�

Nhờ vốn vay ưu đãi mà gia đình chị Siêu Mi ở thôn Cư PêR, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh
vay 30 triệu đồng đầu tư cải tạo 4.000m2 đất để trồng cà phê.
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Nếu năm 2010 hộ nghèo
trong đồng bào dân tộc
Khmer chiếm 35,9% thì
nay giảm còn 17,7% thu

nhập bình quân đầu người tăng
hằng năm, nhiều hộ Khmer có điều
kiện phát triển sản xuất, vươn lên
thoát nghèo bền vững.

Để đạt được kết quả công tác
giảm nghèo trong đồng bào DTTS ở
tỉnh Trà Vinh là nhờ nguồn vốn ưu đãi
“Bà đỡ của người nghèo” đã tạo điều
kiện cho các hộ DTTS nghèo ở tỉnh
phát triển sản xuất, cải thiện đời sống,
giảm nghèo, giải quyết việc làm…

Tính đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh có
76.774 hộ đồng bào DTTS được vay
vốn, với tổng dư nợ trên 737 tỷ đồng.

Ông Thạch Sol - Trưởng ấp Tắc
Hố, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú cho
biết: Toàn ấp có 295 hộ dân, trong đó
hộ đồng bào dân tộc Khmer chiếm
đa số với 98,6%. Trong thời gian qua,
hộ nghèo trên địa bàn ấp đều nhận
được sự quan tâm của tỉnh, huyện và
các cấp, các ngành. Đặc biệt, những
chính sách đối với hộ đồng bào DTTS
luôn được quan tâm sâu sát. Đặc
biệt, nguồn vốn ưu đãi trong thời
gian qua đã giúp nhiều hộ DTTS
thoát nghèo bền vững, có cơ hội gia
tăng thu nhập, cho con em học
hành, sửa chữa nhà ở, đầu tư phát
triển sản xuất, chuộc đất sản xuất...

góp phần giúp ấp sớm hoàn thành
chỉ tiêu thoát nghèo hằng năm, giảm
dần hộ nghèo trong ấp.

Theo bà Thạch Thị Kim Hồng - Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Tắc
Hố, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú chia
sẻ: “Chính sách cho vay ưu đãi thời
gian qua đã giúp cho nhiều hội viên
phụ nữ nghèo đồng bào dân tộc có
vốn sản xuất, chuyển đổi cây trồng,
vật nuôi hiệu quả. Nhờ đó, đời sống
hội viên nghèo dần ổn định và thoát
nghèo, đến nay trong 220 hội viên
chỉ còn 21 hộ nghèo”.

Mặc dù nguồn vốn vay nhỏ
nhưng đã tiếp sức cho nhiều hộ
đồng bào DTTS nghèo có cơ hội tái
sản xuất và vươn lên thoát nghèo. Ở
ấp Tắc Hố, xã Ngọc Biên, huyện Trà
Cú hầu như ai cũng biết đến vợ
chồng Trần Thị Ngọc Mai, bởi sự chịu
thương, chịu khó, vươn lên thoát
nghèo và trở nên khấm khá với diện
tích trên 5.000m2 đất thuê trồng các
loại ngô, cải, bí đao, mướp đắng.

Bà Quách Thị Út - một hộ nghèo
dân tộc Khmer vui vẻ cho biết: Với số
vốn vay 10 triệu đồng từ NHCSXH,
bà mua hạt giống, vật liệu cần thiết
để trồng rau sạch. Do chịu khó học
hỏi, rút kinh nghiệm, lại không dùng
hóa chất nên rau sạch của bà được
nhiều tiểu thương ở chợ Trà Cú đặt
hàng. Mỗi ngày, gia đình bà bán

được trên 400 nghìn đồng từ rau.
“Chính nguồn vốn đã hỗ trợ giúp gia
đình tôi đổi đời, bây giờ cuộc sống
gia đình tôi dễ thở hơn trước rất
nhiều rồi...”, bà Út nói.

Ở huyện Trà Cú còn rất nhiều câu
chuyện của người Khmer trong việc
thoát nghèo, như gia đình bà Thạch
Thị Sa Khum ở xã Ngọc Biên, huyện
Trà Cú phấn khởi nói: “Nhà tôi có
2.500m2 đất, đều đem cầm cố hết để
lo điều trị bệnh cho chồng và trang
trải cuộc sống. Để có cái ăn hằng
ngày, gia đình tôi phải thuê lại chính
mảnh đất của mình đã cầm cố để làm
ruộng. Trong 10 năm qua, gia đình tôi
luôn mơ ước có một ngày chuộc lại
đất đã cầm cố. Được Nhà nước hỗ trợ
cho gia đình tôi vay 27,5 triệu đồng
cộng với số tiền gom góp, gia đình đã
chuộc lại 1.000m2 đất, cả gia đình tôi
rất phấn khởi vì đã đạt được mong
ước bấy lâu”.

Anh Trì Cảnh, chủ cơ sở đóng
giường tre Trì Cảnh, ấp Trà Tro B, xã
Hàm Giang, huyện Trà Cú chia sẻ:
“Làng nghề đóng giường tre của
đồng bào Khmer ở xã Hàm Giang
trước đây gặp rất nhiều khó khăn,
do phần lớn thiếu vốn sản xuất. Nếu
1 lao động đóng 1 chiếc giường tre
phải mất thời gian từ 3 - 4 ngày, do
không vốn, nên không đủ nguyên
liệu để sản xuất, khi bán được sản

V$n chính sách giúp 
ng��i nghèo Trà Vinh v�ng b�
c

>CHÍ TÂM
Trà Vinh là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với 76.774 hộ tập
trung chủ yếu ở các huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Châu Thành… Thời
gian qua, nhờ thực hiện tốt các chương trình, chính sách, dự án của Đảng và
Nhà nước hỗ trợ đồng bào Khmer, trong đó có sự hỗ trợ đắc lực của tín dụng
chính sách, giúp đồng bào DTTS nghèo nơi đây vươn lên thoát nghèo.



Bà con dân tộc Khmer ở Trà Vinh vay vốn trồng khổ qua.

phẩm mới trả tiền mua nguyên liệu.
Do vậy, khi có người đặt hàng, phải
mua nguyên liệu với giá cao”.

Từ khi các hội, đoàn thể tín chấp
với NHCSXH cho vay mỗi hộ từ 20 - 30
triệu đồng, hộ nghèo và hộ cận nghèo
là đồng bào Khmer tại xã có vốn, mua
nguyên liệu phục vụ sản xuất... từ đó
đời sống người dân thay đổi hẳn.

Năm 2017, ở ấp Trà Tro B đã có
hàng chục hộ Khmer thoát nghèo bền
vững. Ông Thạch Minh Sỹ, là một trong
những hộ thoát nghèo chia sẻ: “Nhờ có
nguồn vốn vay hộ nghèo, giúp cho làng
nghề đóng giường tre của chúng tôi
“sống lại”. Thu nhập bình quân từ 3,5 -
4 triệu đồng/người/tháng. Cuộc sống
người dân trong ấp không còn khó
khăn, làng nghề ngày càng phát triển”.

Hay trường hợp của ông Thạch
Tươi là đồng bào dân tộc Khmer, ngụ
ấp Phú Mỹ, xã Mỹ Chánh, huyện Châu
Thành: Năm 2014, gia đình ông thuộc
diện hộ nghèo, được vay 30 triệu
đồng từ NHCSXH, ông mua bò để
nuôi, nhờ chịu khó, nay đã có được 5
con bò, giá trị gần 100 triệu đồng, hiện

nay gia đình ông đã thoát hẳn nghèo. 

Giám đốc NHCSXH huyện Trà Cú
Cao Thị Ngọc Hiền, cho biết: “Nguồn
vốn cho vay đối với hộ đồng bào
DTTS đã mang lại hiệu quả thiết
thực. Với sự tiếp sức của các hội,
đoàn thể và địa phương đã giúp
người dân sử dụng vốn đúng mục
đích, hiệu quả cao hơn, tiêu biểu là
những hộ dân ở các xã Ngọc Biên,
An Quảng Hữu, Hàm Giang...”.

Trao đổi với chúng tôi ông Nhan
Ra Ni - Phó Chủ tịch UBND huyện
Trà Cú nói: “Muốn giúp đồng bào
dân tộc Khmer thoát nghèo thì phải
sâu sát với từng hộ để “chắp cánh”
cho họ. Để bà con sử dụng vốn đạt
hiệu quả cao, các địa phương còn cử
cán bộ kèm cặp, hướng dẫn cách
làm ăn, thường xuyên kiểm tra mô
hình kinh tế của họ. Nhờ đó, công
tác giảm nghèo của huyện nói
chung, trong đồng bào người dân
tộc Khmer nói riêng cơ bản đã thực
hiện theo hướng giảm nghèo bền
vững và chống tái nghèo”.

Cùng với chương trình cho vay vốn

chính sách ưu đãi, thời gian qua, tỉnh
Trà Vinh còn quan tâm bố trí kinh phí
để xây dựng nhiều công trình giao
thông nông thôn, trường mẫu giáo tại
các địa phương có đông đồng bào dân
tộc. Bên cạnh đó, lãnh đạo địa
phương còn thường xuyên nắm tình
hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng
bào để kịp thời kiến nghị với cấp ủy,
chính quyền giải quyết những nguyện
vọng chính đáng trong đồng bào dân
tộc; tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát việc triển khai các chương
trình tín dụng ưu đãi, dự án hỗ trợ
đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh;
đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ được đầu
tư đúng địa bàn, đúng đối tượng, đúng
chế độ, chính sách quy định. Bên cạnh
đó, còn lồng ghép các chương trình
khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn
cách thức làm kinh tế cho các hộ vay.
Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của Trà Vinh
giảm 2%, riêng vùng đồng bào dân tộc
Khmer giảm 3%. Từ những kết quả đạt
được, Trà Vinh tiếp tục đề ra chỉ tiêu
2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân
2,5%; riêng trong vùng có đông đồng
bào Khmer giảm 3%.�
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Gia đình anh Nguyễn Văn Thắng
ở phường Trảng Dài, thành phố
Biên Hòa vay vốn ưu đãi mua
máy móc, làm 4000m2 nhà lưới
để trồng rau sạch.

Gia đình anh Đào Tiến Trương
ở khu phố 4, phường Trảng Dài,
thành phố Biên Hòa cũng được
NHCSXH cho vay vốn làm nhà
lưới trồng rau an toàn.

TÍN D�NG �U ĐÃI 
giúp ng�i nghèo � Đ�ng Nai 
có cu�c s�ng sung túc h�n
>Phóng sự ảnh của ĐẶNG MẠNH DŨNG
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Gia đình chị Bùi Thị Lương, người dân tộc Tày ở ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu
vay 50 triệu đồng vốn hộ nghèo từ năm 2015 về cải tạo vườn trồng cao su, nuôi bò sinh
sản. Hiện nay, vườn cao su của gia đình sắp cho thu hoạch, đàn bò cũng đã có 4 con,
gia đình có của ăn, của để.

Được vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, gia đình anh Nguyễn
Thảo ở phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa có điều kiện mở rộng nhà xưởng,
mua máy móc làm nghề mộc, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Tính đến nay, tổng
dư nợ 14 chương
trình tín dụng cho
vay ưu đãi đối với

hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác
trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai đạt trên 2.100 tỷ
đồng, với 101.179 hộ vay.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ
của các tổ chức hội, đoàn
thể nhận ủy thác trong
việc kiểm tra, giám sát
nên chất lượng tín dụng
luôn được củng cố, nâng
cao, nguồn vốn đã đến
đúng đối tượng thụ
hưởng và có điều kiện
phát triển kinh tế, cuộc
sống ngày một cải thiện,
chất lượng hơn.�
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Gia đình anh Lừ Ngọc Lân ở ấp 2,
xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu vay 30
triệu đồng cải tạo lại vườn cây ăn
trái, mang lại giá trị hiệu quả
kinh tế cao.

Hộ nghèo ở xã Hiệp Hòa, thành
phố Biên Hòa nhận vốn vay tại
Điểm giao dịch xã.

Một buổi giao dịch tại Điểm giao dịch xã Phú Lý,
huyện Vĩnh Cửu.

Cán bộ NHCSXH huyện Vĩnh Cửu
thường xuyên xuống cơ sở, động
viên hộ vay sử dụng vốn.
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Theo đánh giá của Bí thư
huyện ủy Sơn Động Trần
Công Thắng, kênh tín dụng
ưu đãi do NHCSXH tổ chức

thực hiện đã phủ kín 178 thôn, bản,
khu phố thuộc 23 xã, thị trấn toàn
địa bàn. Những cán bộ tín dụng
chính sách được xem như người lính
trên mặt trận giảm nghèo bền vững,
xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, những người làm tín
dụng chính sách ở huyện nghèo 30a
Sơn Động thường xuyên bám sát sự
chỉ đạo của ngành, căn cứ vào kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
chương trình giảm nghèo bền vững,
xây dựng nông thôn mới của địa
phương, tập trung huy động các

nguồn lực tài chính, đồng thời xây
dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả
phương thức quản lý vốn tín dụng
chính sách thông qua việc phân
công, phân cấp trách nhiệm trong
khâu điều tra, xác định hộ nghèo và
các đối tượng chính sách có đủ điều
kiện vay vốn; phối hợp chặt chẽ với
chính quyền cơ sở và 4 tổ chức hội,
đoàn thể nhận ủy thác với vai trò
giám sát, quản lý vốn vay, xây dựng
hệ thống Điểm giao dịch tại xã và
mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tại
thôn, bản. Hiện nay, 4 tổ chức hội,
đoàn thể ở Sơn Động quản lý 351 tỷ
đồng với 10.468 hộ vay.

Đến thăm gia đình chị Ngô Thị
Bền ở thôn Đồng Cúm, xã Giáo Liêm

vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để cải
tạo vườn trồng cây ăn quả đặc sản
như táo Đài Loan, cam lòng vàng để
mỗi năm thu từ 200 đến 300 triệu
đồng.

Cùng với đẩy mạnh cho vay ủy
thác tín dụng ưu đãi, NHCSXH huyện
Sơn Động thực hiện tổ chức giao
dịch ở 23 Điểm tại xã và củng cố,
nâng cao chất lượng hoạt động tại
325 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở khắp
các thôn, bản, cụm dân cư. Những
năm qua, hệ thống Điểm giao dịch
xã duy trì hoạt động theo định kỳ, nề
nếp, bất kể thời tiết mưa nắng hay
ngày nghỉ cuối tuần. Song song đó
mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn
cũng được sắp xếp theo hướng liền

Âm vang 
vùng núi cao 
S)n Đ.ng

>Bài và ảnh DƯ - VIỆT
Trên trục Quốc lộ 31 ngay giữa ngã 3 đi các
tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh là
huyện miền núi cao Sơn Động, vốn có số bản
làng cùng tỷ lệ hộ nghèo nhiều nhất của tỉnh
đang được nằm trong Chương trình 30a của
Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững
ngay từ đợt đầu tiên nên nhận được sự quan
tâm đầu tư của Chính phủ, trong đó có nguồn
vốn tín dụng chính sách.
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Được vay 30 triệu đồng từ chương trình tín dụng hộ cận nghèo, gia đình chị Lương Thị Ngân ở thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn
Động đầu tư trồng 2ha rừng keo và cây vải.

canh, liền cư, đảm bảo từng tổ có đủ
thành viên tham gia sinh hoạt, đủ
vốn ưu đãi hoạt động, có Ban quản
lý và Tổ trưởng đủ năng lực, nhiệt
tình quản lý tín dụng, kinh tế do vậy
đã nêu cao tính chủ động khâu bình
xét vay vốn công khai, dân chủ, chủ
động hướng dẫn, đôn đốc hộ vay sử
dụng vốn đúng mục đích, tạo điều
kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các
đối tượng chính sách tiếp cận nguồn
vốn chính sách cũng như không gặp
phiền hà trong việc trả nợ, trả lãi, gửi
tiền tiết kiệm.

Ông Ngọc Tiến Lệ - Chủ tịch
UBND xã Long Sơn cho biết: Nhiều
phương thức quản lý vốn tín dụng

ưu đãi của NHCSXH như cho vay tại
Điểm giao dịch xã, các hội, đoàn thể
nhận dịch vụ ủy thác, các Tổ tiết
kiệm và vay vốn bình xét công khai
dân chủ, bà con dân tộc ở 8 thôn
bản được tiếp cận nguồn vốn rất
thuận lợi, kịp thời. Hiện xã Long Sơn
có 947 hộ đang dư nợ hơn 21 tỷ
đồng vốn ưu đãi để đầu tư phát
triển chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, tăng thu nhập. Nguồn vốn
ưu đãi cũng đã hỗ trợ tích cực xã về
đích xây dựng nông thôn mới trước
thời hạn 12 tháng.

Thời gian tới, NHCSXH huyện Sơn
Động sẽ bám sát chỉ tiêu kế hoạch
được giao, phối hợp chặt chẽ với các

cấp chính quyền, hội, đoàn thể, ban
ngành có liên quan, tập trung huy
động nguồn lực tài chính, tổ chức
thực hiện hiệu quả các chương trình
tín dụng chính sách của Nhà nước,
nâng cao chất lượng hoạt động các
Điểm giao dịch xã, các Tổ tiết kiệm
và vay vốn, tăng cường công tác
thông tin tuyên truyền, đồng thời
nhân rộng những gương điển hình
tiên tiến trong thực hiện tín dụng
chính sách xã hội, góp phần đắc lực
phục vụ chương trình giảm nghèo
bền vững, xây dựng nông thôn mới
ở nơi xa xôi, nghèo khó của tỉnh Bắc
Giang.�
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Chị Trần Thị Thanh Toan, cán
bộ NHCSXH huyện Sa Pa
nói với chúng tôi về hiệu
quả mô hình nuôi bò theo

dự án nuôi bò thông qua nguồn vốn
vay tín dụng chính sách. Từ năm
2016, mô hình hỗ trợ nông dân thôn
Lếch Mông, xã Thanh Kim vay vốn
mua 18 con bò giống (mỗi hộ được
hỗ trợ 15 triệu đồng/con) đến nay,
đàn bò đã phát triển lên 54 con. Từ
dòng vốn tín dụng chính sách, đã
gieo niềm tin vào những giấc mơ đổi
đời của người dân thôn Lếch Mông,
thôn nghèo nhất huyện Sa Pa.

Sự thành công của mô hình bước
đầu đã khẳng định, đồng vốn tín
dụng chính sách chỉ phát huy hiệu
quả khi người dân biết vận dụng linh
hoạt “cần câu” để thoát nghèo, phát
triển kinh tế gia đình. Ông Nguyễn
Đắc Hoàng - Chủ tịch UBND xã
Thanh Kim cho biết: Năm 2017, tổng
dư nợ của xã Thanh Kim đạt 7,1 tỷ
đồng; chỉ có 7 triệu đồng nợ lãi và

không có nợ quá hạn. Để thực hiện
hiệu quả công tác quản lý nguồn
vốn, thời gian qua, chính quyền địa
phương đã phối hợp chặt chẽ với các
tổ chức hội, đoàn thể và cán bộ
NHCSXH huyện Sa Pa áp dụng giải
pháp phân tích nợ, dư nợ để tuyên
truyền, giải thích cho người dân hiểu
rõ trách nhiệm trong việc sử dụng
vốn vay; đồng thời, chú trọng công
tác thẩm định hộ vay, phân tích kỹ
khả năng trả nợ trước khi giải ngân
vốn vay...

Trong năm qua, việc giải ngân
nguồn vốn tín dụng chính sách
trên địa bàn huyện Sa Pa có nhiều
kết quả toàn diện. Các chương
trình cho vay đã phát huy tốt vai
trò trong công tác giảm nghèo bền
vững, an sinh xã hội và xây dựng
nông thôn mới tại địa phương.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã
tập trung chủ yếu vào lĩnh vực
nông nghiệp, chăn nuôi gia súc,
trồng hoa và cây dược liệu. Năm

2017, NHCSXH đã đầu tư cho 3.497
hộ vay vốn để phát triển kinh tế
gia đình từ chăn nuôi trâu, bò với
số tiền trên 102 tỷ đồng; 1.654 hộ
vay trên 61,6 tỷ đồng để trồng cây
dược liệu, cây ăn quả; 243 hộ vay
gần 9 tỷ đồng trồng hoa, cây cảnh,
rau an toàn; 180 hộ vay trên 6 tỷ
đồng kinh doanh dịch vụ; xây
dựng 988 công trình cung cấp
nước sạch và vệ sinh môi trường
trên 10,4 tỷ đồng; trên 3,3 tỷ đồng
làm 350 căn nhà trong chương
trình xóa nhà tạm...

Nguồn vốn chính sách đã giúp
nhiều hộ có vốn để phát triển kinh
tế. Nhiều mô hình phát triển kinh tế
hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn
định cho hộ vay, từ đó thực hiện tốt
việc trả nợ gốc, lãi đúng quy định,
vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ
có kinh tế khá. Điển hình như hộ ông
Sùng A Mềnh ở thôn Suối Thầu, xã
Tả Phìn vay 30 triệu đồng theo
chương trình cho vay hộ nghèo để

Vun góp những giấc mơ 
THOÁT NGHÈO

>MINH HÀ
Đất trời Sa Pa đang mát mẻ, trên các ruộng bậc thang đang vào mùa đổ nước,
bà con và những “đầu cơ nghiệp” bắt đầu bước vào vụ sản xuất mới. Trên nẻo
đường đến các thôn, bản vùng cao, những cán bộ NHCSXH huyện Sa Pa trở lại
với công việc thường nhật, tiếp tục đem đồng vốn tín dụng đến với hộ nghèo,
đối tượng chính sách, gieo niềm tin và vun góp những giấc mơ đổi đời, giúp họ
thoát nghèo, làm giàu từ chính bàn tay lao động trên đồng đất quê hương.
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đầu tư trồng địa lan; hộ ông Giàng A
Lử ở thôn Lếch Mông, xã Thanh Kim
vay 31 triệu đồng để mua bò sinh
sản phát triển chăn nuôi; hộ bà
Nguyễn Thị Chuyền, tổ 11a, thị trấn
Sa Pa vay 50 triệu đồng theo chương
trình cho vay giải quyết việc làm từ
nguồn vốn địa phương để đầu tư
trồng hoa ly...

Nguồn vốn tín dụng chính sách
xã hội đã phát huy sức mạnh, đầu tư
đúng hướng, đem lại hiệu quả, góp
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa
bàn huyện trung bình 7,5%/năm,
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
chương trình xây dựng nông thôn
mới tại một số xã, phát triển kinh tế
- xã hội theo các đề án của huyện.
Đặc biệt, trong năm 2017, huyện Sa
Pa đã cân đối ngân sách địa phương
chuyển sang NHCSXH huyện 970
triệu đồng để cho vay theo dự án

chăn nuôi bò, đáp ứng nhu cầu vốn
kịp thời cho người dân tại 10 xã.
Chất lượng tín dụng đã từng bước
nâng lên rõ rệt, thể hiện ở tỷ lệ nợ
quá hạn giảm 122 triệu đồng so với
năm 2016, lãi tồn giảm 100 triệu
đồng so với kế hoạch đề ra, tỷ lệ tăng
trưởng tín dụng hoàn thành 100%
kế hoạch. Hiện có 12/18 xã không có
nợ quá hạn và lãi tồn dưới 10 triệu
đồng; 99,5% số Tổ tiết kiệm và vay
vốn hoạt động tốt, khá. Ý thức chấp
hành trả nợ của hộ vay dần được
nâng lên. Năm 2017, NHCSXH huyện
Sa Pa đã được khen thưởng hoàn
thành xuất sắc chuyên đề kế hoạch
tín dụng.

Mặc dù hoạt động tín dụng
chính sách trên địa bàn huyện Sa Pa
đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên, để
tiếp tục nâng cao chất lượng tín
dụng, theo ông Lê Tân Phong - Phó

Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, trong
năm 2018 đã đề ra nhiều giải pháp
cụ thể để thực hiện tốt công tác tín
dụng, nâng cao hiệu quả quản lý và
sử dụng nguồn vốn cho vay tại cơ
sở. Cụ thể cũng sẽ chuyển sang
NHCSXH huyện 6 tỷ đồng để cho vay
hộ đồng bào DTTS trên địa bàn. Bên
cạnh đó tiếp tục nâng cao trách
nhiệm các tổ chức ủy thác cấp xã và
tiếp nhận nguồn vay mới an toàn.
Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của
TW, khơi tăng nguồn vốn tại địa
phương tham gia nguồn vốn hoạt
động của NHCSXH, đáp ứng nhu cầu
vốn cho hộ nghèo và các đối tượng
chính sách trên địa bàn... để đồng
vốn tín dụng chính sách đến với
người thụ hưởng đúng đối tượng,
trở thành “đòn bẩy” trong phát triển
kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền
vững tại Sa Pa.�

Tín dụng chính sách giúp đồng bào DTTS huyện Sa Pa trồng rau sạch.
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Quảng Ngãi hiện có tới 6
huyện nghèo miền núi
với đa số người dân là
đồng bào DTTS, nhận

thức còn thấp, đời sống kinh tế khó
khăn. Những năm trước đây, lợi dụng
sự thiếu hiểu biết của người dân,
nhiều tiểu thương đã tìm về tận thôn,
làng nằm trong các vùng dự án mời
gọi, lôi kéo để cho người dân vay vốn
lãi suất cao. Vì vậy, nhiều hộ dân đã

trở thành con nợ “bất đắc dĩ” của nạn
cho vay nặng lãi. Điển hình là người
dân nằm trong vùng dự án hồ chứa
nước Nước Trong, huyện Tây Trà và
công trình thủy điện Đakring thuộc
huyện Sơn Tây. Theo đó, hàng chục
hộ dân dù nhận được tiền đền bù lớn
lên đến hàng tỷ đồng nhưng cuối
cùng vẫn không còn đồng nào vì các
chủ nợ đã lấy hết. Không còn đất
cũng không còn tiền, nhiều hộ đã trở

nên nghèo hơn trước.

Trước thực tế trên, NHCSXH tỉnh
Quảng Ngãi đã kịp thời chỉ đạo các
NHCSXH tại các huyện miền núi phối
hợp với chính quyền địa phương, các
hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác
tuyên truyền và hướng dẫn người
dân vay vốn, phát triển kinh tế, vươn
lên thoát nghèo. Để giúp người
nghèo vùng cao tiếp cận vốn chính

Mang v$n đ�n cho 
đ�ng bào vùng cao

Anh Hồ Văn To, người dân tộc Cor ở thôn Răng Cưa, xã Trà Hiệp, huyện Tây Trà có được đàn bò hôm nay là do vay và sử dụng
hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH.

>Bài và ảnh HOA LÊ
Trong những năm qua, NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh đầu tư tín
dụng ưu đãi, góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt vùng sâu, vùng xa, cải
thiện đời sống cho đông đảo hộ nghèo và gia đình đồng bào DTTS.
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sách, giảm chi phí đi lại, NHCSXH đã
tổ chức giao dịch tại xã vào ngày cố
định hằng tháng. Với phương thức,
mô hình hoạt động triển khai rộng
khắp, thông qua ủy thác hội, đoàn
thể, thành lập Tổ tiết kiệm và vay
vốn đến tận thôn, làng, vùng sâu,
vùng xa và hải đảo... đã tạo điều kiện
cho người nghèo vay vốn, góp phần
đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi tại các
vùng cao.

Anh Hồ Văn Sâm, một trong
những hộ điển hình trong vay vốn
đầu tư trồng rừng, chăn nuôi bò
vươn lên thoát nghèo ở khu tái định
cư Nước Biếc, xã Trà Thọ, huyện Tây
Trà chia sẻ: “Vì nhường đất cho dự án
nên khi tôi về nơi ở mới không có đất
để làm ăn, cuộc sống gặp rất nhiều
khó khăn. Được sự hướng dẫn của
Hội Nông dân xã và cán bộ ngân
hàng nên tôi đã vay 20 triệu đồng từ
NHCSXH để mua đất, mua giống
trồng keo, mua bò về nuôi. Cũng nhờ
vậy mà cuộc sống của gia đình tôi đã
thoát được nghèo, trả hết nợ cho
ngân hàng”.

Nhận thấy vay vốn chính sách
làm ăn có hiệu quả, năm 2017, anh
Sâm tiếp tục vay 40 triệu đồng từ
nguồn vốn chính sách dành cho hộ
mới thoát nghèo để tái đầu tư sản
xuất. Đến nay, anh Sâm đã sở hữu
được 8ha keo cùng 4 con bò, 1 con
trâu. Đây là kết quả của đồng vốn
chính sách cùng sự nỗ lực của chính
người vay, góp phần giảm tỷ lệ hộ
nghèo nơi vùng cao này.

Không riêng gì anh Sâm mà đến
thời điểm này, nguồn vốn từ
NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã tới tay
tất cả các hộ nghèo, hộ đồng bào
DTTS có nhu cầu về vốn. Theo Phó
Chủ tịch UBND xã Trà Thọ Hồ Thị
Hồng Nga: “Những năm qua, nguồn
vốn chính sách đến với người dân rất
kịp thời và phát huy hiệu quả. Nhờ
đó, đời sống vật chất, tinh thần của
người dân được nâng lên rõ rệt. Đặc
biệt, mấy năm nay, nhận thức của
người dân đã dần được nâng lên, họ
không còn vay vốn lãi suất cao, “thị

trường đen” của các con buôn nữa
mà chỉ vay vốn chính thống của
Chính phủ qua NHCSXH để chí thú
làm ăn. Sau khi vay vốn, người dân
đã sử dụng đúng mục đích, tăng thu
nhập cho gia đình, góp phần giảm tỷ
lệ hộ nghèo tại địa phương”.

Có lợi thế về đất đai nhiều nhưng
làm lụng quần quật quanh năm cuộc
sống gia đình anh Đinh Văn Hòa, ngụ
thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện
miền núi Sơn Hà vẫn không thoát
khỏi cảnh nghèo vì không có vốn để
đầu tư phát triển sản xuất. Năm
2013, thông qua Tổ tiết kiệm và vay
vốn, anh Hòa đã được tiếp cận với
nguồn vốn chính sách. Từ số tiền 30
triệu đồng vay được, anh Hòa mua
giống trồng 1,5ha keo và hơn 10 sào
mía; đồng thời mua thêm bò về nuôi.
Vượt qua khó khăn ban đầu, cuộc
sống gia đình anh Hòa đã bắt đầu
làm ăn có dư. 

Nhận thấy nhu cầu của người dân
địa phương cần máy cày ruộng nên
năm 2016, anh Hòa bán hết bò trong
chuồng, lấy tiền đầu tư mua chiếc
máy cày 32 triệu đồng. Qua hai vụ
băm ruộng, sau khi trừ đi chi phí, anh
cũng thu lãi được 20 triệu đồng. Đến
nay, với mô hình kinh tế tổng hợp,
mỗi năm thu nhập bình quân của
anh Hòa đã đạt hơn 60 triệu đồng. Từ
những nỗ lực trên, năm 2017, gia
đình anh Hòa đã được đưa ra khỏi
diện hộ nghèo.

Với phương châm đầu tư đúng
đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng
mục đích, hiệu quả, hơn 15 năm qua,
nguồn vốn ưu đãi đã đến với cộng
đồng và được người nghèo tiếp cận
một cách nghiêm túc bằng những
mô hình phát triển kinh tế cụ thể
mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn
hoạt động tín dụng của NHCSXH tỉnh
Quảng Ngãi đạt trên 2.985 tỷ đồng,
tăng 204 tỷ đồng so với cùng kỳ năm
2017, tỷ lệ tăng trưởng 2,8%. Doanh
số cho vay quý I/2018 đạt 216 tỷ
đồng. Tổng dư nợ đến nay đạt 2.980

tỷ đồng, đạt 96,5% so với kế hoạch
năm, tăng so với cùng kỳ năm 2017
là 201 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trường dư
nợ 2,9%.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng
Ngãi Trần Duy Cường cho biết:
“Quảng Ngãi có 85 xã miền núi, 19
xã bãi ngang ven biển, 50 xã đặc
biệt khó khăn, xã biên giới, xã an
toàn khu và 47 thôn đặc biệt khó
khăn thuộc chương trình 135 giai
đoạn 2017 - 2020 nên đời sống kinh
tế của nhân dân còn khó khăn. Do
đó, để tiếp tục phát huy hiệu quả
các nguồn vốn tín dụng ưu đãi
trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh
Quảng Ngãi sẽ luôn bám sát mục
tiêu, định hướng, giải pháp phát
triển kinh tế của địa phương, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền trong
nhân dân về các chính sách tín
dụng ưu đãi; ưu tiên nguồn vốn tín
dụng cho các địa phương có tỷ lệ hộ
nghèo, hộ thoát nghèo còn cao,
nhất là các huyện miền núi, vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.
Mặt khác, tiếp tục nâng cao chất
lượng hoạt động tại Điểm giao dịch
xã; đặc biệt chất lượng tín dụng,
thường xuyên củng cố kiện toàn
mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn
tại các thôn, làng. Qua đó, lồng
ghép các chương trình khuyến
nông, lâm, ngư nghiệp, để đầu tư
nguồn vốn đạt hiệu quả; góp phần
đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi ở nông
thôn, vùng sâu, vùng xa”.

Bên cạnh việc cho vay, thời gian
qua, NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi còn
tuyên truyền cho bà con gửi tiết kiệm
tại ngân hàng thông qua các buổi
giao dịch tại xã, tạo tính tiết kiệm cho
người dân, nhất là các xã miền núi có
tiền đền bù từ dự án, tránh các
trường hợp người dân tiêu dùng
không đúng mục đích, trở thành con
nợ của các con buôn, thương lái như
trước đây. Chính sự kịp thời và gần
dân này, đến nay NHCSXH tỉnh
Quảng Ngãi đã huy động được tiền
gửi tiết kiệm 328 tỷ đồng, tăng 27 tỷ
đồng so với đầu năm.�
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Sinh ra và lớn lên trên mảnh
đất này nên chị gắn bó,
thấu hiểu với người dân
vùng quê nông thôn mấy

chục năm nay. Bằng ấy năm sống
cùng với những người phụ nữ
nghèo, tắt lửa tối đèn có nhau, chị
thấu hiểu được cái cảnh khốn khó
của những gia đình nghèo, đặc biệt
là chị em phụ nữ nghèo. Chị luôn
suy nghĩ và trăn trở làm sao có thể
giúp chị em phụ nữ nghèo vươn lên
trong cuộc sống, thoát nghèo bền
vững. Cái mốc đánh dấu “Người vác
tù và hàng tổng” của chị Tiếng là
năm 2008, chị được chị em phụ nữ
trong khóm tín nhiệm và bầu làm
Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn
khóm 3, thuộc sự quản lý của Hội
Phụ nữ phường 3. Thời gian đầu
đảm nhận Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và
vay vốn chị gặp không ít khó khăn
do nhận thức của chị em phụ nữ về
vay vốn ưu đãi và sử dựng vốn vay
còn hạn chế. Nhiều chị em là hộ
nghèo nhưng không dám vay vốn vì
sợ không trả được nợ gốc và lãi cho

ngân hàng. Chị luôn tích cực vận
động chị em phụ nữ trong khóm
tham gia vào Tổ tiết kiệm và vay
vốn, giúp chị em hiểu được cách
làm ăn và sử dụng đồng vốn ưu đãi
đúng mục đích, có hiệu quả. Được
sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ phường,
cán bộ NHCSXH và sự nhiệt tình
trong công việc của chị Tiếng, chị
em trong khóm đã hiểu được
những lợi ích mà nguồn vốn ưu đãi
mang lại và tích cực tham gia các
hoạt động của tổ, cùng nhau giúp
đỡ các thành viên vươn lên thoát
nghèo bền vững.

Trong quá trình bình xét cho vay,
chị luôn tôn trọng các thành viên
trong tổ, lấy ý kiến công khai, đồng
thời phân tích để chị em hiểu được
những trường hợp, những hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn cần ưu tiên,
tạo điều kiện cho vay với mức cao.
Khi đã được vay vốn, không bỏ mặc
thành viên trong tổ tự tìm hướng đi
cho mình mà chị thường xuyên bám
sát, gần gũi, động viên tổ viên của
mình tham gia các lớp tập huấn kỹ

thuật gieo trồng, chăn nuôi, đẩy
mạnh áp dụng kiến thức khoa học
vào sản xuất, định hướng để chị em
chọn cho mình những mô hình phát
triển kinh tế phù hợp. Hằng quý, Tổ
tiết kiệm và vay vốn do chị Tiếng
quản lý đều sinh hoạt định kỳ, qua
đó có thể theo dõi hoạt động chung
của tổ, quá trình sử dụng vốn vay
của từng thành viên và đưa ra
những nhận xét để thành viên rút
kinh nghiệm, tránh tình trạng sử
dụng vốn vay không có hiệu quả,
gây ra nợ đọng vốn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, từ
khi làm Tổ trưởng, chị Tiếng đã giúp
nhiều hội viên được vay vốn ưu đãi,
vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng
Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động
ngày càng có hiệu quả. Hiện nay, Tổ
tiết kiệm và vay vốn khóm 3 có 40
thành viên với tổng dư nợ trên 750
triệu đồng từ NHCSXH. Nguồn vốn
vay ưu đãi của NHCSXH đã giúp các
hộ đầu tư chăn nuôi, SXKD, dịch vụ
có hiệu quả. Hằng năm, Tổ tiết kiệm
và vay vốn do chị quản lý có nhiều

N� T+ tr��ng h�t mình 
vì công vi�c

>Bài và ảnh HUYỀN TRANG
Nhanh nhẹn, hoạt bát, cởi mở và nhiệt tình với công việc, đó là những cảm
nhận đầu tiên khi chúng tôi trò chuyện, tiếp xúc với chị, chị là Trần Ngọc Tiếng
- Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn khóm 3, phường 3, TP Vĩnh Long (Vĩnh
Long). Từ khi được bầu làm Tổ trưởng, chị đã giúp nhiều chị em phụ nữ có điều
kiện vươn lên thoát nghèo bền vững và trở thành hộ khá giả, góp phần thực
hiện thành công giảm nghèo tại địa phương.
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chị em phụ nữ vượt khó, thoát
nghèo bền vững. Điển hình như hộ
chị Nguyễn Thị Giang là một trong
những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, chị tâm sự: Không có cái gì khổ
bằng không có vốn, dù có chăm chỉ
làm việc bao nhiêu thì cũng vẫn khó
khăn. Nhiều lúc tôi không biết bấu
víu vào đâu để có tiền đầu tư phát
triển kinh tế gia. May mắn cho gia
đình tôi được chị Tiếng hết lòng giúp
đỡ, động viên khích lệ cố gắng vay
vốn đầu tư đổi mới cách làm ăn.
Được Tổ tiết kiệm và vay vốn khóm 3
xét và ưu tiên, gia đình tôi được vay
vốn ưu đãi của Nhà nước. Có vốn
trong tay, cùng với của hàng sẵn có,

gia đình tôi đã đầu tư buôn bán các
loại hàng hóa nhu yếu phẩm phục
vụ bà con. Việc buôn bán thuận lợi
đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, có
tiền cho con cái ăn học.

Theo đánh giá của Hội Phụ nữ
phường 3, hiện nay Tổ tiết kiệm và
vay vốn khóm 3 do chị Tiếng quản lý
là tổ hoạt động hiệu quả nhất trong
các Tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc
Hội Phụ nữ phường. Mỗi khi
NHCSXH phân bổ vốn, tổ thực hiện
bình xét công khai, công bằng và
hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn nhanh
nhất, quản lý tốt nguồn vốn vay nên
không có trường hợp nào bị nợ
đọng vốn, tồn lãi, các hộ vay thực

hiện nộp tiền lãi và gốc đúng hạn
theo quy định của NHCSXH. Với vai
trò của mình, chị Tiếng còn động
viên chị em tích cực tham gia gửi
tiền tiết kiệm, tạo nguồn vốn hỗ trợ
thành viên khó khăn trong tổ làm
ăn. Nhờ sự nhiệt tình, tinh thần
trách nhiệm cao trong công việc, chị
Tiếng đã giúp nhiều hộ, đặc biệt là
hộ có chị em phụ nữ đứng chủ vươn
lên thoát nghèo. 

Không chỉ là một Tổ trưởng giỏi,
chị Tiếng còn tham gia công tác
đoàn thể khóm. Dù ở cương vị nào,
chị luôn nhiệt tình, có tinh thần,
trách nhiệm trong công việc và được
bà con tin yêu, quý mến.�

Chị Trần Ngọc Tiếng (bên phải) kiểm tra việc sử dụng vốn ưu đãi của tổ viên.
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Đi khắp bản làng
Mới gặp ông Ploong Đinh - Chủ

tịch UBND xã A Xan, huyện Tây
Giang, ông đã “rào” trước chúng tôi
một câu: “Ồ, mình chuẩn bị đi họp
cho bà con vay tiền. Mình chỉ tiếp
bạn một chút thôi. Bà con vùng

biên giới đang cần vốn lắm...”. Nhìn
ra phía ngoài sân của UBND xã,
thấy bà con đang chờ đợi rất đông,
chúng tôi chưa hiểu về thủ tục vay
vốn trên dải Trường Sơn, nên thắc
mắc với ông Ploong Đinh: “Dân đi
vay tiền của ngân hàng thì để bà

con với cán bộ ngân hàng làm việc.
Việc gì xã phải chen vào cho mệt?”.
Không chần chừ, Chủ tịch Đinh cao
giọng giải thích: “Nói rứa là không
ổn rồi, xã là người đại diện pháp lý
đứng ra bảo lãnh cho dân vay ngân
hàng. Đến hạn thu hồi vốn, xã cũng

Nh&c nh/n 
tín d�ng chính sách 
n)i vùng biên

>Bài và ảnh LUÂN HẢI - HẢI ÂU
Phải tận mắt chứng kiến bộ “đồ nghề” và “hành trình” vượt núi, băng rừng, lội
suối... của các cán bộ tín dụng NHCSXH huyện Tây Giang (Quảng Nam),
chúng tôi mới thực sự hiểu hết nội dung ca từ bài hát: Em đi làm tín dụng của
nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý.
“... Em mang tiền Chính phủ cho bản làng vay đủ.
Nuôi thêm đàn lợn béo, trồng thêm lúa thêm ngô...”

Đường lên huyện
miền núi Tây Giang.
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lo luôn, không giống như dưới xuôi
mô”.

Sau hơn 5 năm hoạt động mô
hình “Ngân hàng Bò” do Bộ đội biên
phòng tỉnh Quảng Nam làm chủ
đầu tư, triển khai ở các xã biên giới,
đạt hiệu quả kinh tế hộ gia đình khá
cao, UBND tỉnh Quảng Nam quyết
định mở rộng mô hình “Ngân hàng
Bò” ra toàn bộ các xã miền núi
trong tỉnh. NHCSXH tỉnh chịu trách
nhiệm giải ngân vốn xuống tận tay
cho bà con.

Anh Võ Tấn Lũy - Tổ trưởng Tổ tín
dụng NHCSXH huyện Tây Giang tóm
lược công việc của mình: “Để đồng
vốn của Nhà nước đến tận đồng bào
ở vùng cao, chúng tôi phải lặn lội đi
nhiều lần: Lần thứ nhất, đi khảo sát,
vận động, giải thích cho bà con hiểu
có những quy định của Nhà nước về
đối tượng được vay vốn khác nhau.
Lần thứ hai, làm việc với xã và làm
các thủ tục hành chính cần thiết. Lần
thứ ba, mang tiền lên giao tận tay
cho bà con. Lần thứ tư, thứ năm...
“dòm ngó” xem đồng vốn được đồng
bào phát triển như thế nào?”.

Anh Lũy đi vào nhà lấy bộ dây
xích để chứng minh nhiệm vụ của
mình: “Đây này, chỉ có “hàng” này
quấn vào bánh xe gắn máy, khi đó
mới “ngự trị” được trên đường gian
khổ vắt qua dải Trường Sơn. Chúng
tôi chỉ thua lính biên phòng là không
đi tuần tra ở đường biên cột mốc,
còn tất cả các bản, làng ở rừng
Trường Sơn huyện Tây Giang chỗ
nào mà dân tín dụng lại không biết.
Mỗi chuyến đi công tác kéo dài từ 10
- 15 ngày mới về huyện lỵ, thời gian
đó không ngủ trong nhà dân thì ngủ
ở đâu? Anh nào đi công tác trên này
lại không có thành tích “đo đường”
biên giới”. 

“Nằm vùng” để lo phát
triển kinh tế hộ

Năm 2003, khi huyện Tây Giang
được thành lập thì NHCSXH huyện
cũng ra đời. Huyện biên giới Tây

Giang có 10 xã, đường sá đi lại rất
khó khăn, nhất là đường đến các
thôn, bản, trong đó có 5 xã chưa có
điện. Hầu hết là đồng bào Cơ Tu, ý
thức về việc vay vốn để phát triển
sản xuất, thoát nghèo là điều gì đó
thật xa vời đối với họ. Bởi vậy, công
việc đầu tiên của những cán bộ tín
dụng chính là đi tới tận từng thôn,
bản để thuyết phục, giải thích
chính sách cho vay vốn ưu đãi với
lãi suất thấp.

Tất cả các chương trình của
NHCSXH tại vùng cao Tây Giang vay
vốn này đều không phải thế chấp
bất cứ cái gì cho ngân hàng. Nhưng
cán bộ ngân hàng lại dành nhiều
thời gian để “Em mang tiền Chính
phủ cho bản làng vay đủ. Nuôi thêm
đàn lợn béo, trồng thêm lúa, thêm
ngô...”. Anh Lũy giải thích: “Đồng bào
chưa có kinh nghiệm tổ chức sản
xuất kinh tế hộ gia đình, cán bộ ngân
hàng sau khi giải ngân vốn đến tay
bà con, mình xuống ở lại dưới thôn,
hướng dẫn bà con cách chọn giống
bò tốt, nhà nào không biết cách làm
chuồng, mình cũng xắn tay lên làm
giúp họ. Nghĩa là hiệu quả cuối cùng
là đồng vốn phải “đẻ” ra nhiều con
bò mới, nhiều tấn lúa, con lợn, con
vịt và nhanh thu hồi vốn, quay vòng
cho hộ khác vay. Nhờ vậy, có nhiều
gia đình có cơ sở phát triển tốt trả lại
vốn cho ngân hàng”.

Đôi lúc cán bộ tín dụng là người
Kinh giải thích với đồng bào cũng
chẳng khác gì “nước đổ lá môn”, vì
đồng bào chỉ tin vào lời những
Trưởng bản có uy tín. Thế nên, sau
vài lần giải thích chẳng ăn thua cán
bộ tín dụng ta đổi chiến thuật, chọn
phương châm tiếp cận Trưởng bản
trước. Vậy là cán bộ “nằm vùng” vài
ngày để giúp cho Trưởng bản hiểu
rõ chính sách và giải thích lại cho
dân. Rồi thì lại chọn chính những
Trưởng bản ấy làm Tổ trưởng Tổ
tiết kiệm và vay vốn ở thôn, cầm tay
chỉ việc cho họ làm, dựa vào hiệu
quả công việc để trả tiền hoa hồng,

động viên họ cùng làm với cán bộ
tín dụng.

Sau đó, cán bộ tín dụng cùng đi
với Tổ trưởng xuống tận người dân
để giải thích, cán bộ nói tiếng Kinh,
còn Tổ trưởng có nhiệm vụ “phiên
dịch” sang tiếng Cơ Tu dân mới
hiểu. Chị Hồ Thị Minh Hương, cán
bộ NHCSXH huyện Tây Giang cho
biết: “Công việc “ăn dầm nằm dề” ở
bản để thuyết phục bà con quả là
lắm thử thách! Nếu không có lòng
kiên trì, nhẫn nại thì khó ai làm nổi.
Dân bản nói rằng họ thà nghèo, ăn
sắn ăn muối chứ vay thì họ chẳng
vay, không nợ Nhà nước được, nợ
khó trả lắm.

Dù có những khoản chỉ cho vay
5 triệu đồng, không lãi, 5 năm sau
mới trả nhưng họ cũng lắc đầu”.
“Mưa dầm thấm lâu”, nói một lần
không được thì nói mãi, đến khi
nào đồng bào thấu hiểu mới thôi.
Khi đồng bào chịu vay rồi thì cán
bộ tín dụng cũng phải tư vấn mô
hình trồng cây, chăn nuôi nào cho
phù hợp để họ ứng dụng. Những
khó khăn ban đầu dần được khắc
phục, nhiều người dân đã hiểu rõ
đó là chính sách ưu tiên đặc biệt
của Đảng và Nhà nước dành cho
đồng bào để họ có điều kiện thoát
nghèo nên mạnh dạn vay vốn,
trồng cây, chăn nuôi, phát triển
sản xuất.

Ở thôn Agrồng, xã A Tiêng,
huyện Tây Giang, nhiều hộ mạnh
dạn vay vốn để phát triển kinh tế gia
đình. Ông Ra Đăh Nham vay 13,5
triệu đồng mua 2 con bò, đến nay
đàn bò tăng lên được 5 con và luôn
trả lãi đúng hạn cho ngân hàng. Gia
đình ông Blúp Nghếch cũng vậy. Ông
Nghếch vay 15 triệu đồng để trồng
2ha keo, đến nay sắp đến vụ thu
hoạch. Ông cười hồ hởi cho biết:
“Sang năm thu hoạch keo xong, tôi
sẽ trả được nợ ngân hàng và đầu tư
trồng mới. Còn hiện tại thì gia đình
tôi chủ động trả lãi đúng hạn chưa
để cán bộ phải nhắc nhở!”.�
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Với huyện Đakrông (Quảng
Trị), trong nhiều năm qua,
việc củng cố, nâng cao chất
lượng tín dụng chính sách

luôn được chú trọng, đặc biệt quan
tâm đến xây dựng mạng lưới Tổ tiết
kiệm và vay vốn, bầu chọn đội ngũ
Tổ trưởng nhiệt tình, có đủ năng lực
về quản lý kinh tế, tín dụng cùng
giúp bà con tính toán làm ăn, trao
đổi kinh nghiệm SXKD, cách sử dụng
vốn vay ưu đãi hiệu quả, hỗ trợ nhau
lúc khó khăn, thực hành tiết kiệm,
góp phần nâng cao chất lượng
nguồn tín dụng chính sách, thực
hiện thành công chương trình giảm
nghèo bền vững và kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội ở vùng miền núi
dân tộc.

Theo báo cáo, đến nay có hơn
96% số Tổ tiết kiệm và vay vốn được
xếp loại khá, tốt. Hoạt động của Tổ

tiết kiệm và vay vốn ở 14/14 xã, thị
trấn huyện Đăk rông luôn đảm bảo
“3 đủ”: Đủ thành viên tham gia sinh
hoạt; đủ vốn hoạt động và đủ Tổ
trưởng có kiến thức quản lý đã làm
cho hoạt động của tổ đi vào nề nếp
trở thành “nhịp cầu vững chắc” giúp
nhiều người nghèo tiếp cận kịp thời
nguồn vốn vay ưu đãi vươn lên phát
triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Điển hình có Tổ tiết kiệm và vay
vốn thôn Khe Luồi, xã Mò Ó với 47
hộ là đồng bào dân tộc Vân Kiều
tham gia sinh hoạt. Dư nợ tín dụng
chính sách đạt 1,6 tỷ đồng, trong đó
chủ yếu là chương trình hộ nghèo,
hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn
và hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó
khăn. Đồng vốn vay đã được các hộ
vay tập trung sử dụng vào phát triển
chăn nuôi sinh lời, cải tạo ruộng
nương, chuyển đổi cây trồng có

năng suất cao, trồng rừng, bảo vệ
rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc.
Cùng đó, liên tục từ năm 2013 đến
nay không một tổ viên nào thuộc Tổ
tiết kiệm và vay vốn thôn Khe Luồi
chậm nộp lãi vay và không có nợ quá
hạn.

Góp phần làm nên thành tích đó
phải kể đến cô gái người dân tộc Vân
Kiều Hồ Thị Ngoai, vừa bước sang
tuổi 30 nhưng đã có chẵn 10 năm
liền làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và
vay vốn thôn Khe Luồi.

Hồ Thị Ngoai kể, trước đây, làng
quê Khe Luồi nói riêng và xã Mò Ó
nói chung vốn xa xôi, hẻo lánh, điều
kiện còn rất nhiều khó khăn. Đồng
bào dân tộc Vân Kiều, Cà Tu chỉ biết
gieo lúa, tỉa bắp trên nương đồi theo
lối tự cung, tự cấp và đời sống luôn
phụ thuộc vào thiên nhiên. Cuộc
sống của đồng bào còn gặp nhiều

Nh�p c�u d1n v$n 
thân th�)ng 
trên r2o cao Đakrông 

>Bài và ảnh XUÂN DƯ
Xác định Tổ tiết kiệm và vay vốn có vai trò quan trọng trong hành trình đưa vốn tín
dụng chính sách đến kịp thời với người nghèo, hơn 15 năm qua, NHCSXH đã cùng các
địa phương và 4 tổ chức hội, đoàn thể mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận các thôn,
ấp, bản. Nhờ đó, số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng
chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng tăng lên, góp phần thực hiện hiệu
quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Điểm giao dịch xã Mò Ó,
huyện Đăkrông đã trở
thành thân quen với bà con
dân tộc nơi đây.
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khó khăn trong việc tiếp cận KHKT,
bên cạnh đó trình độ văn hóa còn
thấp, kinh nghiệm sản xuất còn
nghèo nàn, cơ sở hạ tầng chưa phát
triển, khiến cho việc phát triển sinh
kế gặp không ít khó khăn. Do đó, vấn
đề xây dựng cho các hộ dân nơi đây
những phương hướng, giải pháp
giúp nâng cao sinh kế, đặc biệt là sử
dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng
ưu đãi của Chính phủ để cải thiện
mức sống hằng ngày cho người dân
là hết sức cần thiết, qua đó giúp
đồng bào nơi đây thay đổi tư duy,
làm ăn phát triển kinh tế.

Được Hội Phụ nữ và NHCSXH
huyện trực tiếp động viên, giúp đỡ,
tập huấn kiến thức quản lý, năm
2008 Hồ Thị Ngoai được bầu làm Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. “Vậy
là chính thức từ đầu năm 2008 được
bà con tín nhiệm bầu chọn, mình
bắt tay làm Tổ trưởng, tham gia tập
huấn nghiệp vụ, lập chứng từ sổ
sách, điều hành họp tổ, bình xét việc
vay vốn, đôn đốc, kiểm tra các hộ
vay sử dụng vốn đầu tư vào sản
xuất. Công việc trước lạ sau quen,
mình đã hoàn thành tốt công việc
bằng sự cố gắng của bản thân cộng
với sự giúp đỡ của cán bộ NHCSXH,
của hội, đoàn thể và bà con trong
tổ”, Hồ Thị Ngoai tâm sự.

Để bà con trong thôn luôn nắm
bắt kịp thời những chính sách của
Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu
đãi, Tổ trưởng Hồ Thị Ngoai luôn coi
trọng công tác tuyên truyền, phổ
biến và tích cực vận động bà con
mạnh dạn vay vốn. Bên cạnh đó, chị
còn hướng dẫn tỉ mỉ cách thức sử
dụng vốn vay trong sản xuất. Đồng
thời trong những buổi sinh hoạt tổ,
bên cạnh việc tổ chức bình xét dân
chủ, công khai việc vay vốn, buổi
sinh hoạt còn là nơi trao đổi kinh
nghiệm sử dụng vốn vay với việc
đưa tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh
đồi bắp, vườn hồ tiêu, cà phê, chăn
nuôi gia súc, gia cầm.

Theo hướng dẫn của Tổ trưởng
Ngoai chúng tôi đến thăm gia đình

bà Hồ Thị Thoảng ở thôn Khe Luồi là
hộ nghèo. Được vay 30 triệu đồng,
gia đình bà Hồ Thị Thoảng đầu tư
vào trồng cà phê và nuôi bò vỗ béo.
Được đồng vốn tiếp sức kịp thời
cộng với bản tính siêng năng lao
động, cặp bò béo khỏe mạnh, vườn
cây được mùa, được giá, tạo ra một
khoản thu nhập khá, vừa đủ trả lãi
đến kỳ cho ngân hàng, vừa để gia
đình tiếp tục đầu tư mở rộng sản
xuất. “Nhờ tham gia sinh hoạt Tổ tiết
kiệm và vay vốn và vay vốn ưu đãi từ
NHCSXH, cuộc sống gia đình đã ổn
định, có cơ hội thoát nghèo bền
vững trong năm nay”, chị Hồ Thị
Thoảng chia sẻ.

Chính sự thật thà, nhiệt tình công
tác của cô gái Vân Kiều làm Tổ trưởng
đã tạo được niềm tin yêu gắn kết giữa
Tổ tiết kiệm và vay vốn với thành viên
và còn như “nhịp cầu thân thương”
vững bền đưa ngân hàng đến với
đồng bào dân tộc rẻo cao xa xôi.
Tham gia sinh hoạt Tổ tiết kiệm và
vay vốn, bà con không những thấy rõ
lợi ích thiết thực do nguồn vốn ưu đãi
mang lại, qua đó mạnh dạn xóa bỏ
tính tự ti, ngại ngần, đã mạnh dạn vay
vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo
bền vững.

Đánh giá về Tổ tiết kiệm và vay
vốn trên địa bàn, Giám đốc NHCSXH
huyện Đăkrong Ngô Văn Bảo cho
biết: “Hiện nay, NHCSXH huyện có

164 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Hầu hết
các Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay
vốn làm tốt công tác quản lý nguồn
vốn vay từ khâu bình xét, lựa chọn
người vay, kiểm tra, đôn đốc người
vay trong việc sử dụng vốn đúng
mục đích, hiệu quả. Các tổ đều được
thành lập và hoạt động theo địa bàn
thôn, xóm. Định kỳ hằng năm, các Tổ
tiết kiệm và vay vốn được NHCSXH
tỉnh, huyện và hội, đoàn thể nhận ủy
thác các cấp tập huấn nghiệp vụ
quản lý vốn. NHCSXH huyện cũng
thường xuyên củng cố hoạt động Tổ
tiết kiệm và vay vốn, tập trung nâng
cao chất lượng tín dụng, từng bước
mang lại hiệu quả vốn vay, đóng góp

tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm
nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an
sinh xã hội và xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, Tổ tiết kiệm và
vay vốn thôn Khe Luồi nói riêng và
mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn ở
huyện biên giới Đăkrông cùng đội
ngũ Tổ trưởng từ khi được củng cố,
sắp xếp lại đã và đang tác động tích
cực, giúp đồng bào dân tộc chuyển
biến nhận thức và cách thức sử
dụng vốn vay ưu đãi đúng mục đích,
đạt hiệu quả hơn trong phát triển
kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng
thu nhập, dựng xây cuộc sống mới
tươi vui, hạnh phúc.�

Tổ trưởng Hồ Thị Ngoai (áo xanh) cùng cán bộ NHCSXH huyện Đăkrong thường
xuyên đến thăm hỏi, động viên hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích
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Nhận xét về chương trình
cho vay gia đình có công
với Cách mạng, ông
Nguyễn Văn Vũ - Trưởng

phòng Kế hoạch Nghiệp vụ tín dụng
NHCSXH tỉnh Hậu Giang cho biết:
Sau khi vay vốn, hộ gia đình người có
công đã sử dụng đúng mục đích, vốn
vay được đầu tư vào các mô hình

làm ăn một cách hiệu quả như cải
tạo vườn, chăm sóc vườn, chăn nuôi,
trồng hoa màu, mua bán nhỏ. Hộ
vay đóng lãi hằng tháng và gửi tiền
tiết kiệm, nhiều hộ đã trả nợ gốc
đúng theo phân kỳ, nguồn vốn thu
hồi tiếp tục được vay xoay vòng cho
các hộ khác. Qua đó, cho thấy hiệu
quả mang lại từ chương trình này rất

khả quan. Hằng tháng, sau khi trả lãi
theo thỏa thuận với NHCSXH, hộ vay
tham gia gửi tiết kiệm tương đương
với số tiền phải trả nợ gốc hằng
tháng để tích lũy nguồn vốn trả nợ
theo phân kỳ. Việc thực hiện gửi tiền
tiết kiệm vào tài khoản của từng
khách hàng thông qua Tổ tiết kiệm
và vay vốn để đến kỳ hạn trả nợ

Đ�a v$n đ�n ng��i có công
>THANH XOÀN
Từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh Hậu Giang
để hỗ trợ vốn cho vay sản xuất phát triển kinh tế đối với gia đình có công
đã ngày càng phát huy hiệu quả.

Nhờ có vốn vay mà nhiều hộ gia đình ở Hậu Giang có điều kiện chăm sóc vườn cây ăn quả tốt hơn, cho thu nhập khá.
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khách hàng yêu cầu chuyển khoản
trả nợ, qua đó cho thấy phương thức
cho vay của chương trình linh hoạt,
tạo điều kiện thuận lợi cho hộ vay
trong việc đóng lãi hằng tháng, gửi
tiết kiệm để trả gốc theo phân kỳ.

Một trong những gia đình được
vay vốn chương trình tín dụng người
có công với Cách mạng làm ăn hiệu
quả, bà Dương Kim Liễu ở ấp 1, xã Vị
Thanh, huyện Vị Thủy, phấn khởi cho
biết: “Cho người có công vay là
chương trình hết sức ý nghĩa. Gia
đình tôi vay được 25 triệu đồng.
Cũng nhờ có nguồn vốn vay mà đã
mua phân để bón cho dây tiêu và
trồng mới được 200 gốc bưởi da
xanh. Hiện tại, bưởi đang phát triển
tốt và vụ tết vừa rồi đã thu hoạch
trên 500kg, bán được trên 40 triệu
đồng nên gia đình tôi rất vui. Từ
đồng vốn vay đã tiếp sức cho gia
đình tăng gia sản xuất, đời sống
ngày càng phát triển hơn và còn
đóng lãi nợ vay, gửi tiết kiệm lại cho
NHCSXH đầy đủ”.

Từ khi vay thêm nguồn vốn từ
chương trình người có công đã giúp
cho gia đình bà Trần Thị Chính ở ấp
6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy có thêm
nguồn thu nhập tốt hơn. Bà Chính
tâm sự: “Năm 2015, xem trên mạng
thấy mô hình nuôi chim trĩ cho thu
nhập cao. Để có thêm thu nhập, sau
thời gian tìm tòi, học hỏi, gia đình đã
mua về cặp chim trĩ bố mẹ nuôi thử
và đã thành công. Năm 2017, được
NHCSXH huyện Vị Thủy cho vay
chương trình người có công, gia đình
có thêm nguồn vốn để cải tạo vườn,
đầu tư mua thêm chim trĩ bố mẹ và
máy ấp trứng. Từ 16 cặp chim trĩ bố
mẹ đến nay tăng lên được 50 con
mẹ để đẻ, bình quân một tháng gia
đình cho ấp từ 700 - 1.000 trứng
chim trĩ. Nhờ đó đã tăng thêm thu
nhập cho gia đình, sau khi trừ chi
phí, mỗi tháng kiếm được từ 15 triệu
đồng trở lên”.

Huyện Phụng Hiệp là một trong
những đơn vị có số lượng gia đình
người có công với Cách mạng vay
nhiều. Tính đến nay, tổng dư nợ cho
vay chương trình người có công với
Cách mạng trên địa bàn toàn huyện
là 112 hộ với tổng dư nợ trên 3,4 tỷ
đồng. Từ nguồn vốn này giúp nhiều
hộ gia đình vươn lên làm giàu. Bà
Nguyễn Thị Khen ở ấp Mỹ Chánh, xã
Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp cho
hay: “Gia đình tôi trồng được 500 gốc
mãng cầu xiêm đang cho trái. Nhờ có
thêm vốn vay mấy tháng nay gia đình
có tiền mua phân bón cho mãng cầu
tốt hơn. Rất vui là lần hái trái đầu tiên
bán được khoảng 40 triệu đồng. Phải
khẳng định rằng chương trình cho
vay này thật sự thiết thực và còn thể
hiện sự quan tâm của các cấp, chính
quyền đến những gia đình có công
với Cách mạng”.

Chỉ tay về phía hàng rào mới xây
chuẩn bị hoàn thiện, bà Phạm Thị
Khanh ở ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng
khoe: “Tiền xây dựng hàng rào là
nhờ bán trái cây của gia đình và tích
góp thêm. Được như vậy, một phần
là từ vay vốn chương trình người có
công 6 tháng nay. Với nguồn vốn này
gia đình đã mua thêm vật tư nông

nghiệp chăm sóc cây trồng hiện có,
nhờ đó cây trái phát triển tốt, giúp
bán được nhiều tiền hơn góp phần
trang trải chi phí sinh hoạt và dư ra
để làm hàng rào”.

Theo các địa phương, nguồn vốn
cho vay chương trình này còn hạn
hẹp nhưng nhiều hộ gia đình có công
với Cách mạng rất mong mỏi được
vay vốn. Bà Võ Thị Khôn - Trưởng ấp
Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng cho biết:
Hiện toàn ấp có 29 hộ có công nhưng
chỉ mới có được 5 hộ được vay vốn từ
chương trình. Hầu hết các hộ vay đều
sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Cho
nên để hỗ trợ cho những gia đình có
công còn lại được vay vốn phát triển
sản xuất, đề nghị các cấp, chính
quyền địa phương tạo điều kiện có
thêm nguồn vốn để cho vay.

Ông Nguyễn Thanh Triều - Giám
đốc NHCSXH tỉnh Hậu Giang, cho
biết: Để tiếp tục phát huy hiệu quả
của chính sách cho vay hỗ trợ vốn
sản xuất đối với người có công với
cách mạng, chi nhánh đã kiến nghị
với UBND tỉnh xem xét trình HĐND
tỉnh chuyển vốn ngân sách năm
2018 qua NHCSXH bổ sung nguồn
vốn cho vay. Đồng thời, xem xét đưa
vào kế hoạch vốn trung hạn giai
đoạn 2018 - 2020, vì theo kết quả
khảo sát ở địa phương thì hiện nay
nhu cầu vay vốn của hộ gia đình
chính sách là rất lớn. Bên cạnh đó,
cũng đề nghị Sở LĐTB-XH tỉnh chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc thường
xuyên rà soát và có số liệu đầy đủ,
chính xác về số hộ, số tiền nhu cầu
vay để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
xem xét và có chỉ đạo thực hiện.
Chính quyền địa phương, hội, đoàn
thể nhận ủy thác thường xuyên
kiểm tra việc tổ chức triển khai thực
hiện chương trình cho vay đối với
gia đình có công với Cách mạng
nhằm ngăn chặn ngay từ đầu
những sai sót và những biểu hiện
tiêu cực có thể xảy ra.�

TOÀN T�NH H�U GIANG
HI	N CÓ TRÊN 8.000 H�
GIA ĐÌNH CÓ CÔNG V�I
CÁCH M�NG. TRONG ĐÓ,
NGUN V�N �U ĐÃI M�I
CH� CHO VAY Đ��C 322
H�, V�I S� TI�N TRÊN
9,2 T� ĐNG.



NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

86 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 82

Người phụ nữ nghèo
thành triệu phú làng 
đúc gang

Ở ấp Trường Thọ, xã Trường
Hòa, huyện Hòa Thành (Tây Ninh),
bà Lê Thị Ngọc Mỹ là điển hình tiên
tiến trong việc sử dụng đồng vốn
chính sách. Đã từng là hộ nghèo,
vay vốn chương trình giải quyết việc

làm, hiện giờ, bà có cơ ngơi là
xưởng đúc gang mấy trăm mét
vuông, mặt hàng chính là cùm gang
lưới cào, có bạn hàng trải dài khắp
chục tỉnh ven biển...

Nghe những câu kể nhẹ nhàng
về sản nghiệp đó, không ai biết bà
Lê Thị Ngọc Mỹ đã phải trải qua
quãng đời khó khăn như thế nào.
“Đầu những năm 1980, cô chú lấy

nhau có 2 mặt con rồi mà vẫn nghèo
lắm. Quần áo có một bộ mặc chung
của nhau”, bà Mỹ kể với chúng tôi.

Quê bà có nghề truyền thống
đúc gang, vợ chồng bà cũng lấy đó
làm nghề kiếm sống. Nghề đúc gang
cần vốn lớn, mà vợ chồng bà lại
nghèo. Gia đình cho làm chung một
góc xưởng nho nhỏ. Cần tiền thì thế
chấp nhà cửa đất cát để vay NHTM,

>Bài và ảnh HOÀNG THỦY
Vốn chính sách đã giúp không ít người mẹ nghèo vượt qua nghịch cảnh, không chỉ
đem lại cho gia đình mình cơm ăn áo mặc, con cái được học hành, mà còn tạo nên
những tấm gương tốt trong cộng đồng.

Xưởng đúc gang nhà bà Lê Thị Ngọc Mỹ phát triển lớn mạnh có sự trợ giúp từ vốn chính sách.

Nh�ng b�
c ngo3t cu.c đ�i
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nhưng đa phần là phải vay nóng bên
ngoài, hoặc mua chịu tiền…

Thế nên, khi được cán bộ hội,
đoàn thể ở xã giới thiệu, biết đến
NHCSXH, bà Mỹ mừng lắm. Năm
2010, đúng lúc khan vốn, khoản vay
20 triệu đồng từ chương trình tín
dụng giải quyết việc làm cũng giúp
bà xoay xở được, giảm áp lực luân
chuyển vốn. Nhờ chí thú làm ăn, tích
tiểu thành đại, giờ bà đã mua được
xưởng đúc lớn hơn, và góc xưởng
nhỏ ngày trước trở thành mảnh
vườn con bên nhà để làm kỷ niệm.

Tiền kiếm được, ngoài việc đầu tư
vào xưởng, bà Mỹ dành một phần
lớn để làm từ thiện. Mỗi tháng bà
dành tặng các hộ nghèo hàng chục
suất quà là nhu yếu phẩm, còn giúp
người bệnh mua thuốc với chi phí lên
tới 700 - 800 triệu trong năm 2017.

“Đã từng vươn lên từ nghèo
khó, giờ khá hơn rồi, tôi có thể thuê
gần chục lao động giúp mình ở
xưởng. Tôi cũng quan tâm tuyển
người nghèo, vừa chỉ nghề cho họ,
vừa chỉ họ cách làm ăn để biết cách
thu xếp phát triển kinh tế gia đình”,
bà Mỹ nói.

Quyết tâm của người 
mẹ nghèo

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Cao
Bằng, năm 1996, bà Đinh Thị Định
(dân tộc Tày) rời quê hương theo
anh, chị vào lập nghiệp tại tỉnh Bình
Phước. Năm 1997, bà lập gia đình tại
ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi, huyện
Đồng Phú, bắt đầu cuộc sống gia
đình với đôi bàn tay trắng. Cuộc
sống cứ trôi đi trong cái bấp bênh,
thiếu trước hụt sau, nhất là sau khi
hai đứa con nhỏ ra đời.

Năm 2004, gia đình bà được vay
12 triệu đồng vốn hộ nghèo để đầu
tư vào trồng tiêu. Từ nguồn vốn quý
giá đó, bà đã trồng được 100 trụ
tiêu, tiền lãi từ tiêu được đầu tư tiếp
để nuôi heo giống, thu nhập mỗi

năm mấy chục triệu đồng. Năm
2007, khi kinh tế đã ổn định, gia đình
bà thoát nghèo, trả hết gốc và lãi cho
NHCSXH.

Niềm vui thoát nghèo chưa được
bao lâu thì năm 2009 chồng bà bị
ung thư. Mấy năm chạy chữa, của
cải phải bán sạch, năm 2011 người
chồng mất, để lại cho bà hai con nhỏ
và khoản nợ mấy chục triệu đồng.
Gia đình bà tái nghèo, NHCSXH lại
cho bà vay 38 triệu đồng để chăm
sóc tiêu và cao su. Đến nay, gia đình
bà đã tạo lập được hơn 1ha cao su,
điều và 200 trụ tiêu và được địa
phương hỗ trợ 1 con bò sinh sản, kết
hợp nuôi heo. Cuối năm 2015, gia
đình bà thoát nghèo, thu nhập bình
quân sau khi trừ chi phí khoảng 200
triệu đồng/năm.

“Nhớ lại chặng đường gian khổ
đã qua, tôi nghĩ chỉ có quyết tâm
thoát nghèo, cần cù, chịu khó học
hỏi kinh nghiệm sản xuất và không
nản chí thì sẽ có thành quả như
mong đợi. Kinh tế vững vàng như
hiện tại tất cả nhờ vào nguồn vốn
vay ưu đãi của NHCSXH. Tôi hy vọng

rằng, từ các chương trình tín dụng
chính sách này sẽ giúp người nghèo
và các đối tượng chính sách khác có
điều kiện học nghề, phát triển SXKD,
tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện
đời sống vươn lên thoát nghèo và
làm giàu”, bà Định xúc động chia sẻ. 

Tại Hội nghị tổng kết 15 năm
thực hiện tín dụng chính sách xã hội,
bà Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên BCH
TW Đảng, Chủ tịch TW Hội LHPN Việt
Nam cho biết, dù dư nợ do Hội Phụ
nữ quản lý cao nhất trong các hội,
đoàn thể nhận ủy thác của NHCSXH,
chiếm tới 34%, nhưng tỷ lệ nợ quá
hạn thấp nhất. “Thông qua thực hiện
tín dụng chính sách, đã nâng cao
nhận thức và ý thức của thành viên
vay vốn, hạn chế tư tưởng trông chờ
ỉ lại của hội viên phụ nữ nghèo, giáo
dục vận động chị em gửi tiết kiệm.
Qua sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay
vốn, hội viên phụ nữ cũng tuyên
truyền pháp luật, kiến thức khoa
học, tiêu thụ sản phẩm..., góp phần
chủ động phát triển kinh tế gia đình,
làm chủ cuộc sống”, bà Nguyễn Thị
Thu Hà nói.�

Vươn lên từ nghèo khó, bà Mỹ luôn tìm cách giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống.
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Theo Giám đốc NHCSXH tỉnh
Phú Yên, Hồ Văn Thục, thời
gian tới, ngân hàng sẽ phối
hợp với các hội, đoàn thể và

chính quyền địa phương tiếp tục
khảo sát nhu cầu vay vốn của các đối

tượng thụ hưởng, chú trọng nguồn
vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo
và hộ mới thoát nghèo để xây dựng
kế hoạch đề xuất TW bổ sung, đáp
ứng kịp thời nhu cầu vốn của người
dân trên địa bàn tỉnh.

Tích cực giải ngân
Mặc dù là ngày chủ nhật nhưng

theo lịch định kỳ, NHCSXH huyện Tây

Hòa vẫn tổ chức giao dịch tại Điểm

giao dịch xã Hòa Bình 1. Được các Tổ

NHCSXH tỉnh Phú Yên giao dịch với bà con xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa tại Điểm giao dịch xã.

Phú Yên đáp �ng k�p th�i 
nhu c�u v$n c�a h. nghèo

>Bài và ảnh LÊ HẢO
Ngay sau khi được Trung ương bố trí nguồn vốn năm 2018, NHCSXH tỉnh Phú Yên
và các đơn vị trực thuộc giải ngân ngay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách
khác trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đơn vị này cũng tiếp tục giải ngân vốn thu hồi
quay vòng để đáp ứng nhu cầu của hộ vay.
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trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên
địa bàn thông báo từ nhiều ngày
trước nên đúng ngày giao dịch, rất
đông người dân đến trụ sở UBND xã
chờ nhận vốn.

Bà Trần Thị Phận ở thôn Phú
Nông là một trong số đó. Bà Phận có
3 người con, trong đó có 2 người con
sinh đôi đang học đại học năm nhất
ở Đồng Nai. Học kỳ vừa rồi, bà đã vay
15 triệu đồng; học kỳ này, bà vay tiếp
15 triệu đồng cho con đóng học phí
và trang trải chi phí sinh hoạt.

Bà Phận cho biết: “Tôi đi bán vé
số ở miền Nam đã chục năm nay. Dù
vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng cho con
học hành tới nơi tới chốn. Lo cho
từng đứa vào đại học đã khó,
đằng này tôi phải lo cho hai
đứa cùng lúc nên khó khăn
gấp bội. Nhờ có tiền vay sinh
viên của NHCSXH, chúng tôi
đỡ ngặt được phần nào”.

Không riêng bà Phận,
khoảng 150 hộ dân khác ở
xã Hòa Bình 1 vừa qua
cũng được NHCSXH huyện
Tây Hòa giải ngân với tổng
số tiền 1,2 tỷ đồng. Ông
Nguyễn Chu - Giám đốc
NHCSXH huyện Tây Hòa cho biết,
huyện được phân bổ 15 tỷ đồng.
NHCSXH dự kiến sẽ hoàn thành đầu
tháng 7. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục
thu hồi vốn các chương trình và
quay vòng cho các đối tượng thuộc
diện được thụ hưởng vay.

Tại TP Tuy Hòa, NHCSXH tỉnh Phú
Yên cũng đang tích cực giải ngân
nguồn vốn mới được phân bổ. Trong
đó, vốn chương trình hỗ trợ tạo việc
làm, duy trì và mở rộng việc làm từ
nguồn vốn NHCSXH huy động (giải
quyết việc làm) được nhiều người
trông đợi, bởi đã nhiều năm rồi,
nguồn vốn này mới được phân bổ
mới ở Phú Yên.

Là một trong những người nhận
được vốn giải quyết việc làm đợt này,
chị Nguyễn Thị Hận ở thôn Phú Vang,
xã Bình Kiến vui mừng chia sẻ: “Vì gia

đình không thuộc diện hộ mới thoát
nghèo nên để có vốn làm ăn, tôi
đăng ký vay chương trình giải quyết
việc làm từ hơn một năm nay. Tôi
nghe nói vốn này rất ít, không phải ai
đăng ký cũng được. Chờ mãi cuối
cùng cũng tới lượt. Đợt này tôi vay 20
triệu đồng để mua bò về nuôi”.

Cũng vừa được vay vốn, bà
Nguyễn Thị Thìn ở khu phố 3,
phường 4, cho biết: Tôi bán bánh
xèo, bán cơm bình dân đã nhiều
năm nay. Nhờ việc bán bánh xèo,
bán cơm bình dân này mà tôi kiếm
được

đồng ra đồng vô trang trải chi phí
trong gia đình. Đợt này, tôi vay 15
triệu đồng vốn chương trình hộ cận
nghèo để tiếp tục công việc buôn
bán nhỏ lâu nay của mình.

Ưu tiên cho các hộ bị
thiệt hại do thiên tai 
gây ra

Theo NHCSXH tỉnh Phú Yên, TW
đã giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng
năm 2018 cho chi nhánh với tổng

nguồn vốn 145 tỷ đồng. Trong đó,
cho vay hộ nghèo 6 tỷ đồng, hộ mới
thoát nghèo 60 tỷ đồng, nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn 30
tỷ đồng, hộ gia đình SXKD tại vùng
khó khăn 25 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc
làm, duy trì và mở rộng việc làm từ
nguồn vốn NHCSXH huy động 10 tỷ
đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã
hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn
2017 - 2020 là 10 tỷ đồng, hỗ trợ nhà
ở đối với hộ nghèo 4 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Thục - Giám đốc
NHCSXH tỉnh Phú Yên, cho biết:
Ngay sau khi được giao chỉ tiêu kế
hoạch tín dụng, chi nhánh đã báo

cáo UBND tỉnh, tham mưu cho
Ban đại diện HĐQT NHCSXH

tỉnh phân bổ nguồn vốn kịp
thời cho các huyện, thị xã,

thành phố.

Ngân hàng cũng chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc
giải ngân nhanh chóng,
đáp ứng kịp thời nhu cầu
vay vốn của hộ nghèo và
các đối tượng chính sách

khác, đặc biệt ưu tiên giải
ngân cho các hộ bị thiệt hại

do bão lụt thuộc đối tượng
vay vốn có nguy cơ tái nghèo

sớm khôi phục SXKD ổn định cuộc
sống.

Theo ông Thục, NHCSXH tỉnh
Phú Yên đã đề nghị UBND các xã,
phường, thị trấn rà soát bổ sung kịp
thời vào danh sách hộ nghèo, hộ cận
nghèo đối với các trường hợp hộ bị
thiệt hại do bão, lụt, bị rủi ro có nguy
cơ tái nghèo... giúp nhân dân tiếp
cận được nguồn vốn tín dụng chính
sách để khôi phục sản xuất, ổn định
cuộc sống.

“Địa phương càng làm sớm công
tác này, người dân càng được hưởng
lợi, nhất là đối với các trường hợp hộ
cận nghèo. Bởi đây là những đối
tượng có nguy cơ tái nghèo cao, cần
được hỗ trợ vốn SXKD kịp thời để
thoát nghèo bền vững”, ông Thục
chia sẻ kinh nghiệm.�

Bà Trần Thị Phận ở thôn Phú Nông, xã
Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa nhận vốn
nay vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã để
cho con đi học.



Bản Pù Đứa của đồng bào
dân tộc Mông ở xã Quang
Chiểu, huyện Mường Lát
có 75 hộ thì đã có trên 200

con trâu, bò và 600 con lợn. Nhiều
hộ đã có ti vi, xe máy. Trò chuyện với
chúng tôi, anh Thao Văn Tông -
Trưởng bản Pù Đứa phấn khởi cho
biết: “Vừa qua dân bản ăn tết ấm no,
bởi mấy năm gần đây bà con đều
được mùa, SXKD đều có lãi, nên các
gia đình có điều kiện”. 

Trước đây đa số các hộ ở bản
Pù Đứa đều đói, nghèo, phải
trông chờ vào trợ cấp gạo của
Chính phủ, nhưng đến nay nhiều
hộ đã thoát nghèo xóa bỏ được tư
tưởng lạc hậu và đã biết làm ăn
kinh tế. Từ năm 2008 đến nay,
người dân bản Pù Đứa đã vay với
chính sách của NHCSXH tỉnh
Thanh Hóa 1,3 tỷ đồng.

Gia đình anh Tông là điển hình
vươn lên thoát nghèo nhờ sử dụng
có hiệu quả nguồn vốn vay và là tấm
gương cho đồng bào nơi đây học
tập, noi theo. Trước đó, gia đình anh
đã vay vốn từ NHCSXH để mua máy
xay xát. Công việc xay xát lương thực
cho bà con dân bản mang lại thu
nhập khá nên anh đã
trả hết nợ vay ngân
hàng. Đến năm 2016

gia đình anh tiếp tục vay
ngân hàng 30 triệu đồng để
khai hoang đất trồng lúa

nước. Dự kiến trong năm
2018 gia đình anh Tông sẽ trả

hết nợ ngân hàng và anh cũng có
kế hoạch tiếp tục vay vốn để nuôi
thêm trâu, bò cho gia đình.

Còn gia đình ông Thao Văn
Nhia, trước đây là hộ nghèo khó
trong bản, nhưng đến nay gia đình
ông đã có cơ ngơi cả bản phải nể
phục. Không giấu được niềm tự hào,
ông Nhia cho biết, từ năm 2008 gia

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

90 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 82

>Bài và ảnh TRINH HƯNG
Nhờ được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH tỉnh
Thanh Hóa và được tư vấn, hướng dẫn sử
dụng nguồn vốn đạt hiệu quả, đồng thời được
chuyển giao tiến bộ sản xuất, đồng bào Mông
ở Thanh Hóa đã SXKD có hiệu quả, góp phần
giảm nghèo, từ đó tình trạng di cư tự do cũng
giảm hẳn.

V$n nh4 
giúp ng��i Mông 
nuôi �
c m) l
n



đình ông đã vay vốn ưu đãi 10 triệu
đồng để nuôi trâu, bò. Năm 2014 gia
đình ông vay tiếp ngân hàng thêm
50 triệu nữa để mua thêm 4 con bê.
Hiện gia đình ông Nhia đã có 20 con
trâu, bò và một máy cày để cày. Còn
trong nhà ông Nhia các trang thiết bị
sinh hoạt cũng có khá đầy đủ, từ ti
vi, 3 chiếc xe máy đến đài catset đã
được ông Nhia mua để phục vụ sinh
hoạt gia đình.

Thực tế để đồng bào dân tộc
Mông sử dụng nguồn vốn hiệu quả,
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã phối

hợp với chính quyền địa phương và
các tổ chức hội, đoàn thể khảo sát
và lập danh sách số hộ đủ điều kiện
được vay (có tư liệu sản xuất, có
chuồng trại chăn nuôi, có nhà ở...)
nhằm tránh tình trạng đồng bào di
cư tự do; khi cho vay vốn, ngân
hàng đã kết hợp tư vấn, hướng dẫn
đồng bào sử dụng nguồn vốn để
sản xuất. 

Đơn cử như người dân bản Na
Tao ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát
mở rộng chăn nuôi con đặc sản là
gà đen, bản Cơm nuôi dê... Với địa

bàn có nhiều diện tích lúa nước, tổ
tư vấn hướng dẫn, tư vấn đồng bào
vay vốn để đầu tư máy cày, máy tuốt
lúa, nơi nhiều đồi núi thì chăn nuôi
trâu bò...

Từ những hộ đã thành công nhờ
sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, đã
khích lệ đồng bào nơi đây học tập,
thi đua phát triển kinh tế. Điều đáng
mừng là tỷ lệ hộ nghèo đồng bào
Mông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
từ trên 85% trong giai đoạn 2011 -
2015, đến năm 2017 giảm còn
khoảng 60%.�
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Đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào dân tộc Mông đã đổi thay
rất lớn.
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Nhiệm vụ trọng tâm của
Chương trình giảm nghèo
bền vững và xây dựng
nông thôn mới ở huyện

Phù Cừ được xác định rõ: Tăng cường
công tác lãnh đạo của các cấp ủy
Đảng, chính quyền; huy động các
ngành, nhân dân, các nguồn lực, trong
đó có công tác tổ chức thực hiện hiệu
quả các chương trình tín dụng chính
sách của Nhà nước, chung sức phát
triển sản xuất, chuyển dịch kinh tế gắn
với tạo việc làm, nâng cao thu nhập
cho người dân.

Thực tế chứng minh nguồn vốn
tín dụng chính sách đã tác động
mạnh mẽ, tạo nên sức sống mới ở
khắp miền quê chiêm trũng, vốn
nghèo khó, tĩnh lặng hơn so với các
vùng miền khác trong, ngoài tỉnh
Hưng Yên.

Theo báo cáo của NHCSXH,
doanh số cho vay trong quý I/2018
đạt gần 22 tỷ đồng với 704 lượt
khách hàng vay vốn, tập trung chủ
yếu vào các chương trình cho vay hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, xây dựng công trình nước
sạch và vệ sinh môi trường nông

thôn, nâng tổng dư nợ toàn huyện
đạt trên 250 tỷ đồng, hoàn thành
98,8% kế hoạch năm.

Hầu hết người nghèo ở 14 xã, thị
trấn huyện Phù Cừ có đủ điều kiện
và nhu cầu đều được tiếp cận thuận
lợi nguồn vốn ưu đãi đầu tư cho
SXKD. Đồng vốn vay góp phần đáng
kể thay đổi diện mạo và hạ tầng kinh
tế - xã hội nông thôn, đời sống người
dân được cải thiện.

Nổi bật trong công tác tín dụng
chính sách ở Phù Cừ là sự đổi mới
trong phương thức đầu tư tập trung,
ưu tiên các dự án chuyển đổi kinh tế,
thâm canh cây trồng, vật nuôi, mở
mang ngành nghề truyền thống, xây
dựng nông thôn mới tạo điều kiện
cho các xã chủ động xây dựng thực
hiện kế hoạch lồng ghép với các
chương trình dự án, ứng dụng tiến
bộ KHKT vào sản xuất.

Phù C� t�p trung huy đ.ng 
và s( d�ng hi�u qu� ngu�n v$n
chính sách

Những thông tin về chính sách tín dụng ưu đãi được NHCSXH huyện Phù Cừ 
niêm yết công khai ngay tại Điểm giao dịch xã.

>Bài và ảnh XUÂN DƯ
Phù Cừ - mảnh đất thuần nông, nằm phía đông nam của tỉnh Hưng Yên, có
gần 6.800ha đất trồng nhiều loại cây phong phú, giá trị kinh tế cao. Để khai
thác thế mạnh vùng đất này và phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi,
NHCSXH thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác
tổ chức giải ngân kịp thời, động viên, hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng hiệu
quả nguồn vốn vay góp phần thiết thực thúc đẩy thực hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia.



Nông dân Hưng Yên vay vốn ưu đãi mở rộng diện tích và áp dụng KHKT để trồng nhãn cho năng suất cao, năm 2018 vui mừng
khi nhãn có cơ hội xuất khẩu.
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Sự đổi mới phương thức đầu tư
đó đã góp phần hỗ trợ toàn huyện
tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp,
trong đó đáng kể đến phong trào
mở rộng diện tích lúa hàng hóa, lúa
lai của nông dân các xã Tống Trân,
Đoàn Đào, việc phát triển các mô
hình chuyên canh sản xuất rau quả
sạch, thâm canh kinh tế vườn, kinh
tế trang trại tại 4 xã Tam Đa, Nguyên
Hòa, Tiên Tiến, Minh Tiến.

Xã Minh Tân cách thị trấn huyện
Phù Cừ 22km, trước đây có tỷ lệ hộ
nghèo cao, nhưng do người nghèo
trên địa bàn xã đã sử dụng nguồn
vốn chính sách hiệu quả, cải tạo
232ha đất ruộng trũng làm lúa năng
suất bấp bênh sang đất vườn trồng
bưởi da xanh, cam đường canh và

thâm canh thả cá giống, nuôi cá thịt,
nâng mức thu nhập bình quân đầu
người lên 52 triệu đồng/năm, giảm
hộ nghèo từ 15,7% vào đầu năm
2012 xuống 4,2% cuối năm 2017, về
đích trước thời hạn tất cả 19 tiêu chí
của chương trình xây dựng nông
thôn mới.

Đồng vốn chính sách đánh thức
vùng đất khó Minh Tân đã xuất hiện
nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia
trại đạt hiệu quả kinh tế, thoát
nghèo bền vững. Điển hình là ông
Vũ Văn Vọng, 59 tuổi ở thôn Tân Tiến
mới ngày nào hoàn cảnh kinh tế gia
đình còn khó khăn, thiếu thốn. Năm
2012, tham gia sinh hoạt Tổ tiết kiệm
và vay vốn của Hội CCB xã, ông Vọng
được vay vốn ưu đãi đầu tư cải tạo

chân ruộng trũng thành khu vườn
trồng 200 cây nhãn lồng Hưng Yên,
180 gốc táo Đài Loan và nuôi 150
đàn ong lấy mật, đạt mức thu nhập
trên 500 triệu đồng/năm.

Mục tiêu năm 2018 và những
năm tiếp theo của NHCSXH huyện
Phù Cừ là chủ động vào cuộc chung
tay góp sức cùng các cấp ngành đẩy
mạnh tăng trưởng dư nợ, chuyển
tải kịp thời nguồn vốn đến đúng các
đối tượng, đầu tư cho các dự án
kinh tế trọng điểm, các xã phát triển
sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, tạo sự chuyển
động mới cho Chương trình giảm
nghèo bền vững, xây dựng nông
thôn mới.�
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Hiện nay, tại tỉnh Ninh
Thuận có khoảng 75.000
người Chăm sinh sống,
chiếm trên 30% dân số

của cả tỉnh. Qua 46 năm tái lập tỉnh
đến nay, đời sống của bà con người
Chăm đã có bước chuyển biến toàn
diện trong phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ
nghèo từng bước được giảm dần với
tỷ lệ 2 - 3% mỗi năm. Bên cạnh ý chí,
nỗ lực vươn lên trong sản xuất của
người dân, góp phần không nhỏ
trong phát triển kinh tế của mỗi gia
đình chính là sự đầu tư của nguồn
vốn tín dụng chính sách đã giúp bà
con mở rộng quy mô sản xuất, vươn
lên thoát nghèo bền vững.

Để triển khai thực hiện hiệu quả
các chính sách tín dụng ưu đãi đối
với đồng bào Chăm, trong nhiều
năm qua, NHCSXH tỉnh Ninh Thuận
luôn chủ động đưa nguồn vốn đến
với người dân một cách nhanh
chóng, nhất là đồng bào DTTS.

Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm
2018, NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đã
tập trung giải ngân 13 chương trình
tín dụng ưu đãi cho trên 1.340 hộ là
đồng bào Chăm, với số tiền gần 35,5

tỷ đồng, nâng tổng số hộ cho vay
đến nay lên trên 11.000 hộ.  Bên
cạnh việc đảm bảo 100% vốn ưu đãi
đến với người dân, đơn vị còn tích
cực phối hợp với các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể, tổ chức nhận ủy
thác đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, hướng dẫn hộ vay xây dựng
các mô hình kinh tế phù hợp, nâng
cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Huyện Ninh Phước là địa bàn tập
trung đông đảo người Chăm sinh
sống với trên 13.200 hộ. Thời gian
qua, với sự hỗ trợ và những chính
sách đặc thù của Nhà nước dành cho
đồng bào dân tộc nên đời sống của
bà con có những chuyển biến đáng
kể. Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng ưu
đãi từ NHCSXH đã tạo động lực mạnh
mẽ giúp cho hàng ngàn hộ gia đình
người Chăm được tiếp cận vốn đầu
tư phát triển kinh tế như: trồng trọt,
chăn nuôi, buôn bán... mở ra cơ hội
thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 

Đến thăm gia đình chị Châu Thị
Nắng ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, là
gương điển hình về vay và sử dụng
vốn hiệu quả. Được biết, trước đây,
gia đình chị thuộc diện hộ nghèo

nhất nhì tại địa
phương, đất sản xuất
chỉ vẻn vẹn 4 sào lại
thuộc vùng đất không
chủ động nước nên việc
canh tác gặp rất nhiều khó
khăn. Năm 2008, được Hội Phụ nữ
xã đứng ra tín chấp vay 10 triệu
đồng từ NHCSXH, chị đầu tư mua bò
về nuôi, sau nhiều năm gây dựng, từ
1 con ban đầu đã tăng lên thành 8
con. Năm 2014, chị quyết định bán
bớt 2 con bò lấy vốn cải tạo lại đất,
lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm
cho 1,5 sào đậu phộng và trồng
thêm 2,5 sào nho. Từ việc xây dựng
mô hình quy củ, đã cho thu nhập ổn
định trên 50 triệu đồng/năm. Năm
2016, gia đình chị chính thức xóa tên
khỏi danh sách hộ nghèo của xã. 

Hay trường hợp hộ ông Bá Khánh
ở thôn Hoài Trung, xã Phước Thái
cũng từ một hộ khó khăn, nhờ được
vay vốn và chí thú làm ăn nên đã thoát
nghèo, cuộc sống ngày một khấm khá
hơn. Ông Sang chia sẻ: “Năm 2008, gia
đình tôi được vay 8 triệu đồng của
NHCSXH, tận dụng đất vườn sau nhà,
tôi mua 4 con dê nuôi theo hình thức

>Bài và ảnh HỒNG LÂM
Với đồng bào Chăm ở dải đất tỉnh Ninh Thuận, trong hành trình phát
triển kinh tế, nguồn vốn tín dụng chính sách đã luôn sát cánh và là
“điểm tựa” tiếp sức cho đồng bào Chăm trên địa bàn có điều kiện đầu
tư phát triển sản xuất. Nguồn vốn thiết thực này đã góp phần quan
trọng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm
nghèo trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Khát vọng đổi đời 
c�a đ�ng bào Ch�m 
� Ninh Thu�n
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sinh sản kết hợp trồng cỏ. Từ việc đảm
bảo nguồn thức ăn, tiêm phòng đầy
đủ, nhờ vậy mà đàn dê phát triển
khỏe mạnh, sinh sản nhanh, đem lại
nguồn thu nhập ổn định. Giờ không
chỉ trả hết số tiền vay mà gia đình còn
có điều kiện sắm sửa các vật dụng
sinh hoạt, nuôi con ăn học”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh
Phước Nguyễn Hữu Đức nhìn nhận:
“Là một huyện có đông người Chăm
sinh sống, kinh tế của người dân gắn
liền với hoạt động sản xuất nông
nghiệp. Thông qua nguồn vốn vay
ưu đãi từ NHCSXH được xem là “đòn
bẩy” và cũng là “điểm tựa” giúp cho
người nghèo và các đối tượng chính
sách tại địa phương có vốn ban đầu
gây dựng cơ sở làm ăn. Tính đến
nay, trên địa bàn huyện có trên
6.800 hộ vay vốn với tổng dư nợ gần
180 tỷ đồng. Dư nợ bình quân cho

vay đối với hộ đồng bào dân tộc
Chăm khoảng 26 triệu đồng/hộ. Để
phát huy hiệu quả nguồn vốn vay,
huyện cũng thường xuyên kiểm tra,
giám sát các hộ vay vốn, lựa chọn
mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù
hợp để bà con đầu tư sản xuất. Qua
khảo sát thực tế, đa số những hộ vay
đều sử dụng vốn đúng mục đích,
mang lại hiệu quả nhất định”.

Bên cạnh việc chuyển tải kịp thời
nguồn vốn ưu đãi đến với người dân,
hằng quý NHCSXH các cấp đều phối
hợp chặt chẽ với chính quyền các
cấp mở lớp tập huấn về nâng cao
công tác tín dụng chính sách, củng
cố hoạt động mạng lưới Tổ tiết kiệm
và vay vốn ở những vùng có đồng
bào Chăm sinh sống. Đồng thời, chủ
động lồng ghép vốn tín dụng chính
sách với các dự án, chương trình
khuyến nông, khuyến lâm... nhằm

phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Có thể nói, chính sách cho vay ưu
đãi của NHCSXH không chỉ giúp bà
con người Chăm có điều kiện đầu tư
phát triển sản xuất mà còn góp phần
cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc
sống và làm thay đổi diện mạo nông
thôn, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Theo Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Ninh
Thuận, để triển khai thực hiện hiệu
quả các chính sách tín dụng ưu đãi
đối với đồng bào Chăm trong thời
gian tới NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục tập
trung nguồn lực, hoàn thiện cơ chế,
chính sách để thực hiện tốt hoạt
động tín dụng; đẩy mạnh giải ngân,
rà soát đối tượng vay vốn đảm bảo
đúng tiêu chí hưởng lợi. Từ đó giúp
người dân có cơ hội phát triển kinh
tế, góp phần đắc lực cùng với chính
quyền địa phương thực hiệu quả
công tác giảm nghèo bền vững.�

Chị Châu Thị Nắng ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải đầu tư vào chăn nuôi
và đã phát huy hiệu quả, thoát nghèo bền vững



NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

96 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 82

Hơn 10 năm trước, từ
huyện Yên Dũng (Bắc
Giang), bà Cước cùng
chồng là một CCB và các

con dắt díu nhau vào lập nghiệp ở
vùng đất mới Tân An, xã Ea Bar. Gần
nửa đời người vất vả, dành dụm
được ít vốn, vợ chồng bà dồn hết vào
mua 3ha đất để trồng lúa, trồng cây
ngắn ngày và dài ngày theo phương
châm “lấy ngắn nuôi dài” và “ăn tại
rẫy, ngủ tại rẫy”.

“Ban đầu tôi vay 30 triệu đồng từ
NHCSXH đầu tư trồng cao su, tiêu và
cây ăn trái như sầu riêng, bơ... Thấy
hiệu quả, vừa trả nợ gốc và lãi, tôi
tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng để
nhân rộng diện tích cao su từ 2ha lên
6ha và từ 1.000 lên 2.000 gốc tiêu và
100 cây ăn trái”, bà Cước cho hay.

Sau 6 năm chăm sóc, 2ha cao su
của gia đình bà Cước bắt đầu cho
mủ, thu hoạch 100 triệu đồng mỗi
năm; số cao su trồng sau cũng đã
cho thu hoạch 200 triệu đồng/năm.
Trừ các khoản chi phí, bình quân
mỗi năm gia đình bà có thu nhập
trên dưới 200 triệu đồng. “Nhờ làm
ăn hiệu quả, năm 2014 gia đình tôi
xây được ngôi nhà trị giá 800 triệu
đồng”, bà Cước khoe.

Cũng theo ông Hồ Văn Thuân, bà
Cước là một phụ nữ giỏi giang, chịu
khó, làm không biết mỏi. Vài năm
trước, chồng bị bạo bệnh qua đời,
nhưng bà vẫn tiếp tục chèo lái cơ

nghiệp của gia đình, tiếp tục vươn
lên. Thấy bà Cước vay vốn ngân
hàng và làm ăn hiệu quả, nhiều
người đã học tập làm theo mô hình
này. Đến nay thôn Tân Lập có gần 50
hộ vay vốn từ NHCSXH để phát triển
kinh tế gia đình. Hầu hết các hộ vay
đều đầu tư đúng mục đích, làm ăn
hiệu quả và trả nợ đúng hạn.

Theo bà Cước, ở vùng đất Tân
Lập nói riêng, xã Ea Bar và huyện
Sông Hinh nói chung, đầu tư để
trồng cây cao su, cây ăn quả và chăn
nuôi bò đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên,
mức cho vay của ngân hàng còn
thấp. “Nếu vay để thoát nghèo thì có

thể nhưng vay SXKD mà ngân hàng
chỉ cho mỗi hộ vay 50 triệu đồng là
thấp”, bà Cước nói.

Ông Trần Văn Thanh Minh - Phó
Giám đốc NHCSXH huyện Sông
Hinh cho biết đối tượng mà ngân
hàng hướng đến trong thời gian
qua ở địa bàn huyện Sông Hinh là
hộ nghèo và đồng bào DTTS. Nhìn
chung các hộ vay sử dụng nguồn
vốn đúng mục đích, phát huy được
hiệu quả; khả năng thu hồi vốn.
Trong đó, hộ bà Nguyễn Thị Cước là
một trong những khách hàng phát
huy tốt hiệu quả nguồn vốn, vươn
lên khá và giàu.�

Bà C�
c v��t khó 
làm kinh t� gi4i

>Bài và ảnh XUÂN HIẾU
Với ý chí làm giàu, không cam chịu nghèo khó, nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH,
gia đình bà Nguyễn Thị Cước ở thôn Tân An, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh (Phú
Yên) đã mạnh dạn đầu tư trồng cây công nghiệp, cây ăn quả các loại. Kết quả
không chỉ thoát được nghèo mà gia đình bà trở nên khá giả nhất nhì trong vùng.

“Bà Nguyễn Thị Cước năm nay đã gần 60 tuổi. Gia đình bà là một điển hình trong
sử dụng đồng vốn vay NHCSXH đạt hiệu quả cao”, ông Hồ Văn Thuân - Tổ trưởng Tổ
tiết kiệm và vay vốn thôn Tân An, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh cho biết.
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