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Thư chúc mừng năm mới
c�a Th�ng đ�c Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động ngành Ngân hàng

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, thay mặt Ban
Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành

Ngân hàng lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Chúng ta đón xuân Kỷ Hợi trong không khí cả nước đang
rất phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã
hội vượt bậc đã đạt được trong năm qua. Bất chấp những
bất ổn trên thị trường thế giới, kinh tế trong nước vẫn giữ
được ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, 9/12 chỉ tiêu
hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế
đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,08%, cao nhất trong
11 năm trở lại đây, chất lươ#ng tăng trưởng được cải thiện rõ
nét. Lạm phát bình quân được kiểm soát ở mức 3,54%, thấp
hơn mục tiêu 4% và đây là năm thứ 5 liên tiếp, lạm phát được
kiểm soát ở mức thấp hơn mục tiêu đề ra, khẳng định niềm
tin của thị trường vào khả năng kiểm soát lạm phát của
Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. 

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngành Ngân
hàng tự hào đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt
hoạt động, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là trong ổn định vĩ
mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
thông qua việc kiểm soát tốt tiền tệ, duy trì lạm phát cơ
bản ở mức thấp 1,48%; ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá,
thị trường ngoại hối trong bối cảnh lãi suất thế giới có xu
hướng gia tăng và nhiều đồng tiền trên thế giới mất giá
mạnh, tác động tiêu cực đối với kinh tế vĩ mô các nước. Tín
dụng được kiểm soát chặt chẽ và phân bổ hợp lý, chất
lượng được cải thiện rõ nét, hỗ trợ ngày càng hiệu quả hơn
cho tăng trưởng kinh tế. Công tác cơ cấu lại hệ thống các

TCTD, xử lý nợ xấu, thanh tra giám sát ngân hàng, phát
triển hoạt động thanh toán, cải cách hành chính, hợp tác
quốc tế, truyền thông... đạt nhiều kết quả tích cực.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà
nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả
mà các đồng chí đã nỗ lực đạt được trong năm qua. 

Năm 2019 được dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng
không ít khó khăn, thách thức đan xen và biến động khó
lường. Nhưng với những kết quả tích cực đã đạt được trong
năm 2018, tôi tin tưởng ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn
thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó,
góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2019, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch
phát triển của cả giai đoạn 2016 - 2020.

Đón chào năm mới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động ngành Ngân hàng hãy tiếp tục phát huy
những giá trị truyền thống của ngành, cùng đoàn kết, chủ
động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao và đóng góp tích cực vào thành tích chung của Ngành.

Chúc các đồng chí cùng gia đình một năm mới an
khang, thịnh vượng và đón Tết Nguyên đán cổ truyền đầm
ấm, hạnh phúc!

Thân ái!

LÊ MINH HƯNG

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM



T
rên tay bạn đọc là Đặc san “Thông tin NHCSXH” xuân Kỷ Hợi, cuốn Đặc

san đầu tiên của năm mới 2019. Cùng cả nước bước vào xuân mới, năm
nay, NHCSXH đón chào mùa xuân thứ 16 với vị thế của một ngân hàng
thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Thành tựu đó

là kết tinh của ý chí, của niềm tin, là động lực khơi dậy từ sức mạnh đoàn kết toàn hệ
thống, chung sức, chung lòng vì sự nghiệp lớn.

Năm nay, nhân dân ta mừng xuân, mừng NHCSXH tròn 16 tuổi trong lúc đất nước
vừa trải qua những khó khăn, thách thức trên con đường phát triển, nhưng chúng ta
tin với khí thế phấn khởi của những thành công, toàn thể cán bộ, viên chức và người
lao động trong hệ thống NHCSXH tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần lao
động cần cù, trí thông minh sáng tạo, đoàn kết nhất trí, siết chặt kỷ cương, tăng cường
trách nhiệm, đoàn kết vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển
năm 2019.

Một mùa xuân mới lại về trên khắp nẻo đường, ngõ phố quê hương Việt Nam. Mùa
xuân của thiên nhiên và mùa xuân đất nước đang hòa quyện với nhau tạo nên một sức
mạnh mới cho toàn hệ thống NHCSXH quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm
nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Trong niềm vui đón xuân, Đặc san “Thông tin
NHCSXH” xin gửi tới bạn đọc trong và ngoài ngành lời chúc mừng năm mới an khang -
thịnh vượng, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Qua Đặc san xuân Kỷ Hợi - món quà mừng
xuân, hy vọng bạn đọc cùng cảm nhận được nỗ lực và thành công của NHCSXH góp
phần tích cực trong sự nghiệp giảm nghèo, xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển.

BAN BIÊN TẬP

Vững tin
đón chào xuân mới...
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NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tín dụng tập trung chủ
yếu vào lĩnh vực ưu tiên

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong
năm 2018, bám sát Nghị quyết của
Quốc hội, Chính phủ, NHNN đã ban
hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày
10/01/2018 và Chỉ thị số 04/CT-
NHNN ngày 02/8/2018 về tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm trong năm 2018, đảm bảo
hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu
quả. Trên cơ sở đó, NHNN đã triển
khai đồng bộ các giải pháp chính
sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng,
đạt được các mục tiêu đề ra từ đầu
năm, qua đó góp phần quan trọng
trong kiểm soát lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh
tế hợp lý đồng thời đảm bảo an toàn
hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Những kết quả nổi bật trong điều
hành chính sách tiền tệ và hoạt
động ngân hàng được thể hiện qua
nhiều mặt. Đó là, NHNN đã thực
hiện đồng bộ, linh hoạt các công cụ
chính sách tiền tệ để ổn định thị
trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần
kiểm soát lạm phát ở mức 3,54% (là
năm thứ 5 liên tiếp lạm phát được

kiểm soát ở mức dưới 4%) và hỗ trợ
tăng trưởng kinh tế đạt 7,08% - cao
nhất trong 11 năm trở lại đây. Đến
cuối năm 2018, tổng phương tiện
thanh toán tăng khoảng 12,5% so
với cuối năm 2017.

Mặt bằng lãi suất cũng được duy
trì ổn định trong bối cảnh lãi suất thị
trường quốc tế gia tăng. Theo đó,
NHNN đã điều hành lãi suất phù
hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và
tiền tệ; tập trung điều tiết và đáp
ứng kịp thời nhu cầu thanh khoản
cho các TCTD, duy trì lãi suất thị
trường liên ngân hàng ở mức hợp lý;
điều chỉnh giảm lãi suất chào mua
OMO từ 5%/năm xuống còn
4,75%/năm để góp phần giảm chi
phí vốn cho TCTD; chỉ đạo các TCTD
tiếp tục rà soát và cân đối khả năng
tài chính để áp dụng mức lãi suất
cho vay hợp lý nhằm chia sẻ khó
khăn với khách hàng và đảm bảo an
toàn tài chính trong hoạt động. Mặt
bằng lãi suất của các TCTD năm
2018 về cơ bản ổn định; lãi suất cho
vay phổ biến khoảng 6% - 9%/năm
đối với ngắn hạn, trung - dài hạn
khoảng 9% - 11%/năm.

Tăng trưởng tín dụng phù hợp
với cân đối vĩ mô, đáp ứng nhu cầu
vốn của nền kinh tế, gắn liền với
nâng cao chất lượng, tập trung tín
dụng vào SXKD, tín dụng đối với các
lĩnh vực rủi ro được kiểm soát chặt
chẽ, đảm bảo hoạt động an toàn. Với
việc thực hiện đồng bộ nhiều giải
pháp, tín dụng tăng ngay từ những
tháng đầu năm và trải đều qua các
tháng, tín dụng đến cuối năm 2018
tăng khoảng 14% so với cuối năm
2017. Cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự
điều chỉnh tích cực; trong đó tín
dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực
SXKD, lĩnh vực ưu tiên, tín dụng đối
với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm
soát ở mức hợp lý. 

Bên cạnh đó, trong năm 2018,
NHNN đã chủ động và linh hoạt điều
tiết thị trường ngoại hối, điều hành
tỷ giá trung tâm linh hoạt, phối hợp
đồng bộ các công cụ chính sách tiền
tệ, điều tiết thanh khoản, lãi suất
tiền VND hợp lý để ổn định thị
trường, có điều kiện bổ sung dự trữ
ngoại hối, góp phần kiểm soát lạm
phát. Nhờ đó, tỷ giá và thị trường
ngoại tệ ổn định, thanh khoản đảm

Ti	p t
c c�ng c� lòng tin 
th� tr��ng, tng kh� nng ti	p c�n
v�n cho ng��i dân

>Bài và ảnh QUANG CẢNH

Ngay trong những ngày đầu tháng 1/2019, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành
Ngân hàng năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục
tiêu kép ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và lưu ý
xử lý tình trạng “tín dụng đen” đang “bủa vây” nhiều người yếu thế, buộc người vay
đến chỗ mất nhà, “trở thành những chị Dậu mới”...

Xuân Kỷ Hợi 2019



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
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bảo, các giao dịch ngoại tệ diễn ra
thông suốt, nhu cầu mua - bán ngoại
tệ hợp pháp của nền kinh tế được
đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Thị trường
vàng trong nước tiếp tục diễn biến
ổn định và dao động trong biên độ
hẹp trong bối cảnh giá vàng quốc tế
diễn biến phức tạp.

Công tác tái cơ cấu hệ thống các
TCTD gắn với xử lý nợ xấu, mặc dù
thời gian triển khai chưa dài nhưng
Nghị quyết số 42/2017/QH14 (Nghị
quyết 42) về thí điểm xử lý nợ xấu và
Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các
TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn
2016 - 2020 (Quyết định 1058) đã đi
vào cuộc sống, tạo được nhiều
chuyển biến tích cực. Có thể khẳng
định Nghị quyết số 42 và Quyết định
số 1058 thể hiện sự thống nhất về
quan điểm, sự quan tâm của Đảng,
Quốc hội, Chính phủ và NHNN

nhằm tháo gỡ khó khăn trong tái cơ
cấu hệ thống TCTD và xử lý nợ xấu,
lành mạnh hóa hệ thống, qua đó
góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế. Đặc biệt, trong năm qua, ngành
Ngân hàng đã chủ động đi đầu trong
ứng dụng các thành tựu của Cách
mạng công nghệ, qua đó nâng cao
chất lượng dịch vụ, gia tăng các tiện
ích cho khách hàng, thúc đẩy thanh
toán không dùng tiền mặt.

Ghi nhận thành tích của
NHCSXH trong công cuộc
giảm nghèo

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự
điều hành thành công và toàn diện
trên tất cả các lĩnh vực điều hành
của NHNN. Năm 2018, tình hình
kinh tế thế giới diễn biến phức tạp,
đặc biệt liên quan đến điều hành
chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Nhưng Đảng, Chính phủ đã cùng các
Bộ, ngành hợp lực, hoàn thành tốt
các chỉ tiêu, đặc biệt chỉ tiêu quan
trọng nhất thực hiện tốt cả số lượng
và chất lượng; trong đó đặc biệt nền
tảng kinh tế vĩ mô được thực hiện
tốt. Một điểm vui mừng nữa đó là
chỉ tiêu lạm phát được kiểm soát ở
mức 3,54% trong bối cảnh các nước
có nhiều biến động. Bên cạnh đó,
xếp hạng quốc tế về tín nhiệm Việt
Nam được nâng lên.

“Với bất cứ quốc gia nào thì vai
trò của hệ thống Ngân hàng rất quan
trọng, trong đó điều đặc biệt như
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng nói,
rất nhiều ngân hàng đã chia sẻ khó
khăn với nền kinh tế và doanh
nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh kinh
tế thế giới thiếu bền vững thì chúng
ta đã đóng góp nhiều hoạt động để
chia sẻ khó khăn với nền kinh tế và
người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.



6 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 84+85

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Xuân Kỷ Hợi 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
cũng nhất trí với quan điểm của Bộ
trưởng Bộ Công an Tô Lâm, trong bối
cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó
khăn, cần lưu ý các vấn đề của ngành
Ngân hàng trong quá trình phát
triển. Chính phủ dành rất nhiều thời
gian để lắng nghe ngành Ngân hàng,
xử lý cho ngành một số vấn đề, đồng
thời đánh giá cao NHNN là cơ quan
rất tập trung lo thể chế, chính sách
pháp luật một cách toàn diện.

Người đứng đầu Chính phủ cũng
đánh giá, ngành Ngân hàng đã tiên
phong ứng dụng công nghệ số, công
nghệ tài chính fintech, phát triển
phương thức thanh toán mới, đảm bảo
an ninh an toàn của hoạt động thanh
toán, cung ứng sản phẩm dịch vụ tiện
ích phục vụ người dân và doanh
nghiệp. Nhiều NHTM có lợi nhuận từ
khu vực dịch vụ tới 32%, không phụ
thuộc quá nhiều vào thu nhập từ tín
dụng. Thủ tướng đánh giá NHNN đi
đầu trong cải cách thủ tục hành chính,
cắt giảm điều kiện kinh doanh, góp
phần cải thiện đáng kể chỉ số tiếp cận
tín dụng cho người dân, doanh nghiệp.

Về “tín dụng đen”, theo Thủ
tướng, đây là tội phạm nguy hiểm,
Bộ Công an và NHNN đã phối hợp
cùng các Bộ, ngành xử lý.

Vui mừng trước thông tin NHNN
dành trên 5.000 tỷ đồng để xử lý vấn
đề này, Thủ tướng khẳng định:
“NHCSXH đã có nhiều thành tích
trong xóa đói, giảm nghèo, nên thời
gian tới phải có trách nhiệm cho vay
để đẩy lùi “tín dụng đen” ở vùng nông
thôn ra khỏi đời sống người dân. Hệ
thống ngân hàng, trước hết là
NHCSXH, NHNo&PTNT phải vươn ra
đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân.

Đồng thời, ngành Ngân hàng
cũng cần chủ động hơn trong phối
hợp với Bộ Công an để xử lý tốt hơn
tình trạng “tín dụng đen” cùng với
việc có giải pháp để người dân tiếp
cận tín dụng ngân hàng.

Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc: Điều
hành chính sách tiền tệ
phải kiên định ổn định
kinh tế vĩ mô

Tôi đánh giá cao NHNN có
Chương trình hành động triển khai

Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ
và lưu ý NHNN trước nguy cơ, rủi ro
từ kinh tế thế giới cần đề cao cảnh
giác, luôn theo dõi tình hình, có giải
pháp linh hoạt, chặt chẽ để điều
hành chính sách.

Trách nhiệm của NHNN và các
TCTD phải đóng góp vào sự phát
triển của đất nước, để năm 2019 đạt
kết quả cao hơn năm 2018, để
ngành Ngân hàng có sự bứt phá.
Đây là câu hỏi mà ngành Ngân hàng
cần giải đáp. Theo đó, tôi yêu cầu
ngành Ngân hàng tập trung thực
hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục điều hành chính
sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng,
hiệu quả, tăng cường khả năng ứng
phó để hạn chế tác động bất lợi từ
bên ngoài, kết hợp hài hòa với chính
sách tài khóa và chính sách vĩ mô
khác, kiên định ổn định kinh tế vĩ mô,
kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng
trưởng. Đây là mục tiêu kép, nặng nề,
đòi hỏi tầm nhìn cùng sự điều hành
khoa học, bản lĩnh, trí tuệ và kịp thời.

Hai là, NHNN sớm có lời giải bài
toán ngân hàng với cách mạng 4.0,
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ngân hàng phải làm gì để tiên phong
trong cách mạng 4.0, tạo cú hích đối
với cả nền kinh tế, trong đó có vấn
đề thanh toán điện tử. Xây dựng
chương trình hành động với việc
triển khai thực hiện các nội dung
chiến lược cho từng giai đoạn.
Hướng dẫn kiểm tra giám sát đánh
giá tình hình triển khai thực hiện
chiến lược để trình Thủ tướng Chính
phủ. Xây dựng trình Thủ tướng
phương án tăng vốn điều lệ của các
NHTM do Nhà nước nắm giữ trên
50% vốn điều lệ đến năm 2020 để
đáp ứng đủ vốn theo tiêu chuẩn,
chuẩn mực của Basel 2. Nâng cao
hơn nữa năng lực cạnh tranh, sự
minh bạch và tuân thủ chuẩn mực,
thông lệ quốc tế trong quản trị của
hệ thống tín dụng. Kiểm soát tăng
trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng
cao chất lượng, tập trung vào các
lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Ba là, đẩy mạnh quá trình cơ cấu
lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý
nợ xấu, phấn đấu hoàn thành các
mục tiêu, lộ trình đã đề ra.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện thể
chế, đẩy mạnh cải cách hành chính,
cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp, người dân tiếp cận dễ
dàng với dịch vụ ngân hàng.

Năm là, đẩy mạnh công tác truyền
thông về các sản phẩm dịch vụ ngân
hàng để người dân hiểu và sử dụng
các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Thủ tướng cũng đánh giá trong
số các Bộ, ngành Trung ương thì
công tác xử lý truyền thông của
ngành Ngân hàng là rất tốt, kịp thời.
Cùng với đó, ngành Ngân hàng cần
áp dụng các công nghệ hiện đại,
đồng thời lưu ý cố gắng triển khai hệ
thống thanh toán không dùng tiền
mặt, tạo ra một văn hóa tiêu dùng
thông qua thẻ, không dùng tiền mặt
cho nhân dân có bước đi phù hợp.

Sáu là, vấn đề hội nhập quốc tế.
trách nhiệm của các NHTM đầu tư ra
nước ngoài được kiểm soát tốt hơn,
cùng với các Bộ, ngành khác, NHNN
cần chủ động đàm phán, tham gia
đàm phán các nội dung liên quan đang
đàm phán; đánh giá tác động của hội
nhập đến tín dụng ngân hàng...

Bảy là, toàn hệ thống tiếp tục
siết chặt kỷ luật, kỷ cương, minh
bạch, làm tốt công tác tổ chức cán
bộ, phẩm chất cán bộ, chống tự diễn
biến, tự chuyển biến, quản lý tốt nội
bộ, thanh tra, giám sát tốt.

Tám là, trong dịp Tết Nguyên
đán, trong đó có việc quan tâm đến
người dân và cơ sở, không biếu xén
cấp trên.

Thống đốc NHNN Lê
Minh Hưng: Sự điều
hành quyết liệt của
Chính phủ đã tạo lập
môi trường kinh doanh
ổn định

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa
XIV cũng như tại Hội nghị trực tuyến
Chính phủ với các địa phương đều
khẳng định năm 2018 tiếp tục thành
công trong chỉ đạo điều hành của
Chính phủ. Bất chấp những bất ổn
trên thị trường thế giới, kinh tế trong
nước vẫn tiếp tục ổn định, các cân
đối lớn được đảm bảo, tăng trưởng
kinh tế duy trì ấn tượng ở mức
7,08%, cải thiện rõ nét về chất lượng
tăng trưởng.

Tuy hệ thống Ngân hàng có đóng
góp quan trọng với nền kinh tế
nhưng ngược lại, nhờ sự chỉ đạo
điều hành quyết liệt của Chính phủ
đã tạo lập môi trường kinh doanh ổn
định thì hệ thống ngân hàng mới có
môi trường kinh doanh thuận lợi.

Nhìn về thành công chung trong
công tác điều hành của Chính phủ,
nếu không có môi trường ổn định,
kiểm soát các cân đối lớn, đặc biệt là
kiểm soát lạm phát ở mức thấp thì hệ

thống TCTD không thể nào có môi
trường kinh doanh và đạt được kết
quả tốt như vậy.

Điều đó cũng nói lên rằng trong
những năm vừa qua, đặc biệt là trong
năm 2018, Chính phủ và Thủ tướng
Chính phủ rất quyết tâm và quyết liệt
trong việc hoàn thiện khuôn khổ
pháp lý và pháp quy, trong đó có cải
thiện môi trường pháp lý cho hoạt
động của các tổ chức kinh tế, TCTD
mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó,
Chính phủ cũng quyết tâm cải thiện
môi trường kinh doanh và tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp, các TCTD
hoạt động kinh doanh. Đó là những
yếu tố, nhân tố nền tảng thành công
để tạo lập môi trường cho các TCTD
hoạt động.

Điểm nổi bật nữa là ngành Ngân
hàng trong năm qua đã làm tốt công
tác chỉ đạo điều hành, cũng như
tham mưu cho Chính phủ trong việc
kiểm soát lạm phát. Quan trọng
nhất trong kiểm soát lạm phát, là đã
giữ được tâm lý kỳ vọng lạm phát -
một yếu tố rất quan trọng để tạo lập
môi trường vĩ mô.

Thông qua điều hành chính sách
vĩ mô chung, cũng như điều hành
chính sách tiền tệ chúng ta đã giữ
được lạm phát cơ bản ở mức rất
thấp, bình quân năm 2018 chỉ
khoảng 1,48% (con số này của năm
2016 là 1,83%, năm 2017 là 1,41%)
góp phần chung vào kiểm soát lạm
phát bình quân ở mức 3,54%. Đây là
điều rất quan trọng để tạo lập lòng
tin của thị trường và các nhà đầu tư,
đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài về
sự kiên định nhất quán của Chính
phủ và Ngân hàng Trung ương trong
ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, những kết quả nổi
bật trong điều hành chính sách tiền
tệ và hoạt động ngân hàng năm
2018 là: Trong bối cảnh sức ép tăng
lãi suất từ thị trường thế giới nhưng
chúng ta vẫn giữ mặt bằng lãi suất



8 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 84+85

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Xuân Kỷ Hợi 2019

cho vay ổn định; tín dụng tăng
trưởng ở mức hợp lý đi đôi với chất
lượng; công tác cơ cấu lại tổ chức tín
dụng và xử lý nợ xấu triển khai rất
tích cực; áp dụng đồng bộ các giải
pháp chính sách tiền tệ, điều hành
linh hoạt giữa thị trường và các công
cụ khác nhau cả trên thị trường tiền
đồng và ngoại tệ, kết hợp với điều
hành linh hoạt tỷ giá trung tâm
chúng ta đã giữ ổn định tỷ giá. Tỷ giá
trung tâm trong năm 2018 chỉ tăng
khoảng 1,7% - 1,8% và tỷ giá giao
dịch liên ngân hàng chỉ tăng 2,16%.
Như vậy, có thể nói chúng ta điều
hành khá thành công trong bối cảnh
nhiều biến động. Năm 2018, NHNN
vẫn mua ròng trên 6 tỷ USD để tăng
dự trữ ngoại hối. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt
được, cần phải thẳng thắn nhìn
nhận công tác điều hành của NHNN
và hoạt động của các TCTD còn
nhiều vấn đề thách thức đặt ra, cũng
như tồn tại hạn chế cần có bước đi
và lộ trình thời gian tới nhằm khắc

phục triệt để. Đó là trong bối cảnh
kinh tế thế giới diễn biến khó lường,
đòi hỏi phải chủ động, linh hoạt
trong chỉ đạo điều hành của NHNN
và trong công tác tham mưu cho
Chính phủ. Các đơn vị chức năng của
NHNN phải tăng cường công tác
tham mưu và linh hoạt, bám sát
diễn biến tiền tệ ở khu vực và quốc
tế, trong nước để chủ động đề xuất
những giải pháp.

Cùng với đó, hệ thống Ngân hàng
phải thường xuyên quan tâm đến
chất lượng, hiệu quả của công tác
thanh tra, giám sát, đặc biệt là công
tác giám sát từ xa; Hoàn thiện khuôn
khổ pháp lý, trong đó cần tiếp tục rà
soát bổ sung, đặc biệt là những quy
định liên quan điều hành chính sách
tiền tệ và hoạt động ngân hàng...

Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất
quan trọng đối với việc đảm bảo
hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội
giai đoạn 2016 - 2020 của đất nước.
Để có thể thực hiện được mục tiêu
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm

phát ở mức dưới 4%, tăng trưởng
kinh tế 6,8%, lại trong bối cảnh kinh
tế thế giới có biến động phức tạp
khó lường, các yêu cầu nhiệm vụ đặt
ra với ngành Ngân hàng trong năm
nay là rất nặng nề. Do đó, NHNN sẽ
tiếp tục kiên định mục tiêu điều
hành ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm
soát lạm phát.

Về điều hành tín dụng, năm 2019
định hướng của NHNN là điều hành
tăng trưởng tín dụng khoảng 14%
nhưng có điều chỉnh linh hoạt tùy
tình hình diễn biến kinh tế vĩ mô.
Những TCTD nào đã áp dụng chuẩn
mực quốc tế Basel 2 hay các TCTD
hoạt động an toàn lành mạnh sẽ
được NHNN cho phép tăng trưởng
tín dụng ở mức cao hơn.

Bên cạnh đó, về điều hành tỷ giá
và thị trường ngoại tệ năm 2019,
NHNN sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt,
chủ động, giữ ổn định tỷ giá để đảm
bảo lòng tin của thị trường vào chính
sách chung của ngành Ngân hàng.�

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị.
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“Ngân hàng lưu động”
của người nghèo 

Ngày cuối năm nên ai nấy đều
bận bịu để hoàn thành nốt những
công việc của mình. Với các cán bộ
của NHCSXH huyện Chư Pưh thì
hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng
trong năm 2018 tại thị trấn Nhơn

Hòa với bà con DTTS, dù Tết đến với
bao công việc gia đình nhưng lòng
nhiệt huyết của mỗi cán bộ NHCSXH
thì không hề giảm với mong muốn
giúp sức cùng bà con vươn lên mọi
khó khăn trong cuộc sống.

Mới mờ sáng mà cán bộ tín dụng
đã có mặt tại trụ sở NHCSXH huyện

để chuẩn bị trang thiết bị cho buổi
giao dịch với người dân. Tổ trưởng Tổ
giao dịch Phan Thị Hiền của NHCSXH
huyện Chư Pưh tâm sự: “Theo quy
định, NHCSXH tổ chức phiên giao
dịch với người dân tại xã vào một
ngày cố định hằng tháng. Ngày hôm
nay đến hẹn là chúng tôi về. Trừ ngày
Tết, còn các phiên giao dịch không

“Áo hồng cánh sen”
đem ni�m vui v� xã
>Bài và ảnh VIỆT HẢI
Đã từ lâu, câu nói ấy dường như đã trở thành “slogan” của NHCSXH và nó
càng thêm ý nghĩa khi chúng tôi trở lại mảnh đất Tây Nguyên, chứng kiến
sự tận tụy, tận tâm của các cán bộ NHCSXH tại các Điểm giao dịch xã.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trao đổi với chính quyền và
các hội, đoàn thể thị trấn Nhơn Hòa.



bao giờ bị chuyển ngày chưa nói đến
hủy dù là ngày lễ, thứ bảy hay chủ
nhật. Anh em làm ở NHCSXH huyện,
dù không phải địa bàn phụ trách
cũng là thành viên của các Tổ giao
dịch khác vì thế cũng chẳng mấy khi
có ngày nghỉ bên gia đình”.

Điểm giao dịch tại thị trấn càng
trở nên nhộn nhịp, bởi bà con đến
mỗi lúc một đông hơn. Các cán bộ
ngân hàng, người thì kiểm tra lại
máy in, máy tính, máy đếm tiền,
người thì tranh thủ thời gian trao đổi
với các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay
vốn nhằm giải đáp những thắc mắc
cùng bà con.

Có mặt tại Điểm giao dịch bên
trong Hội trường trụ sở UBND thị
trấn từ khá sớm, chị Kpả HPhe ở
thôn Plei Djriết, thị trấn Nhơn Hòa,
huyện Chư Pưh vồn vã kể rằng: Gia
đình chị được các cán bộ của
NHCSXH huyện tạo điều kiện cho
vay 50 triệu đồng và nguồn vốn này
đã thay đổi cuộc sống gia đình chị.
“Trước kia gia đình khó khăn lắm các

anh ạ” - chị mở lời câu chuyện và
chia sẻ: Đất thì cũng có một ít nhưng
lo ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra vốn
tích lũy. May có nguồn vốn “mồi” này
của NHCSXH mà gia đình đã trồng
thành công 5 sào hồ tiêu và nuôi
được cặp bò sinh sản. “Có cán bộ
ngân hàng về tận nơi nên mình
không phải mất nhiều thời gian, chi
phí đi lại để làm hồ sơ, nhận vốn,
nộp lãi, gửi tiết kiệm. Không chỉ vậy,
mình còn được hướng dẫn cách sử
dụng đồng vốn hiệu quả nữa nhé”,
chị Kpả HPhe thật thà nói.

Với các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và
vay vốn thì NHCSXH về tận nơi cư
trú càng giúp họ vui hơn khi tiết
kiệm được thời gian, thuận tiện
trong giao dịch. Chị Kpă HThứi - Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn
Hrãi Dõng 1, thị trấn Nhơn Hòa cho
biết: Trước kia, nếu hằng tháng
không có những cán bộ áo hồng
cánh sen về giao dịch với bà con tại
Điểm giao dịch thì mỗi tháng ít nhất
hai lần tôi phải ra trung tâm huyện

để họp giao ban và nộp hồ sơ, tiền
lãi, tiền tiết kiệm của các tổ viên cho
ngân hàng. Ngoài ra, Tổ trưởng
không được phép thu nợ gốc nên
các thành viên trong tổ phải ra tận
trung tâm huyện để trả nợ khi đến
hạn. Trong khi đó, đường từ thôn ra
trung tâm huyện xa nên việc đi lại
bất tiện và tốn kém. “Từ khi ngân
hàng về giao dịch tại đây, bà con
DTTS chúng tôi đã tiết kiệm được
nhiều thời gian, chi phí và công sức
đi lại”, Tổ trưởng Kpă HThứi bày tỏ.

Khi thấy Đoàn công tác ở tận TW
vào có Tổng Giám đốc NHCSXH nên
chị Kpă HThứi “tranh thủ” đề nghị:
NHCSXH xem xét báo cáo Chính phủ
nâng mức vay kịp thời cho hộ nghèo
và tăng thêm nguồn vốn giải quyết
việc làm cho bà con DTTS.

Thông tin với Tổng Giám đốc
NHCSXH ngay tại phiên giao dịch,
Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa,
Nguyễn Hữu Dương cho biết, đời
sống đồng bào DTTS tại các thôn,
làng còn rất khó khăn. Do đó, việc
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Niềm vui hộ nghèo khi nhận vốn vay ngay tại thị trấn.



NHCSXH đặt Điểm giao dịch cố định
tại thị trấn đã tạo thuận lợi cho bà
con trong quá trình giao dịch. Đặc
biệt, qua hoạt động của Điểm giao
dịch, người dân được gặp gỡ, chia
sẻ, hướng dẫn cách sử dụng vốn,
kinh nghiệm sản xuất nên đã phát
huy được hiệu quả vốn vay. Tính đến
nay, toàn thị trấn có 1.049 hộ vay với
dư nợ gần 37 tỷ đồng. “Bản thân tôi
đang là thành viên Ban đại diện
HĐQT của NHCSXH huyện nên càng
thấy trách nhiệm vô cùng lớn lao
này”, Chủ tịch Nguyễn Hữu Dương
cho biết.

Nỗ lực hết mình để
người dân dễ dàng tiếp
cận vốn

Phó Giám đốc NHCSXH huyện
Chư Pưh (Gia Lai) Ngô Trần Hậu cho
biết, toàn huyện có trên 8.000 hộ
được vay nguồn vốn ưu đãi với tổng
dư nợ là 232 tỷ đồng. Ngoài nguồn
vốn TW cấp để cho vay, thời gian qua
đơn vị còn huy động được
gần 20 tỷ đồng vốn nhàn
rỗi trong nhân dân.

Huyện có 9 xã, thị trấn
thì NHCSXH đã “phủ
sóng” 9 Điểm giao dịch.
Hằng tháng, vào những
ngày cố định, các Tổ
giao dịch của đơn vị
gồm Tổ trưởng và 3
giao dịch viên được
trang bị đầy đủ thiết bị
để về UBND các xã, thị
trấn giao dịch với
người dân. Phiên
giao dịch nào có
tổng thu nợ cao trên
1 tỷ đồng, đơn vị sẽ
xin ý kiến cấp trên
mở phiên giao dịch
phụ sau đó từ 3
đến 5 ngày để giải
ngân lại nhằm
giúp hộ nghèo, các
đối tượng chính sách
tiếp cận nguồn vốn ưu
đãi sớm nhất.

Tạm biệt các cán bộ Tổ giao dịch
xã của NHCSXH huyện khi họ vẫn
đang mải miết làm nốt công việc dù
đã tới giờ Ngọ.

Chia sẻ với Lãnh đạo chủ chốt chi
nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai và Giám
đốc 16 Phòng giao dịch huyện, Tổng
Giám đốc Dương Quyết Thắng cho
biết, từ thực tiễn kiểm tra nhiều
Điểm giao dịch xã trên địa bàn, gặp
gỡ và tiếp xúc với bà con, các Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, chính
quyền và các tổ chức hội, đoàn thể
nhận ủy thác tại địa phương, đa
phần bà con đề nghị nâng mức cho
vay một số chương trình và bổ sung
nguồn vốn cho vay giải quyết việc
làm cho địa phương. “Những kiến
nghị đề xuất này rất phù hợp với
thực tế hiện nay, HĐQT NHCSXH sẽ
trình Chính phủ xem xét nâng mức
cho vay. Do vậy, chi nhánh cần làm
tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là
thông tin đầy đủ, chính xác các
chương trình mới tới mọi tầng lớp

nhân dân”, Tổng Giám đốc nhấn
mạnh và lưu ý, năm 2019 sẽ tổ chức
sơ kết 5 năm thực hiện Chị thị số 40-
CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí
thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với tín dụng chính
sách xã hội, vì vậy chi nhánh tỉnh Gia
Lai tiếp tục bám sát, tham mưu kịp
thời, hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40,
chuyển nguồn vốn ngân sách địa
phương sang NHCSXH để cho vay
các đối tượng chính sách trên địa
bàn và thực hiện tốt kế hoạch sơ kết.

Chia tay Gia Lai trong tiết trời
mùa xuân ấm áp, Tổng Giám đốc
chúc toàn thể cán bộ, viên chức và
người lao động chi nhánh NHCSXH
tỉnh Gia Lai có sức khỏe dồi dào để
cùng hệ thống NHCSXH tiếp tục cống
hiến, vì hạnh phúc người nghèo và
các đối tượng chính sách khác, hòa
cùng công cuộc giảm nghèo, đẩy
mạnh an sinh xã hội của toàn Đảng,
toàn dân.�
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Từ vốn vay 30 triệu đồng của NHCSXH, gia đình chị Siêu My ở thôn Cư PêR, xã Ia Hla,
huyện Chư Pưh cải tạo thành công 4.000 mét vuông đất trồng cà phê và hồ tiêu.
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Phó Chủ nhiệm Uỷ ban
Về các vấn đề xã hội của
Quốc hội, Bùi Sĩ Lợi:
Hoàn toàn có thể!

Ngay từ khi thực hiện chương
trình xóa đói, giảm nghèo, Đảng,
Nhà nước đã xác định, tín dụng
chính sách giúp người nghèo, nhất
là đồng bào DTTS vươn lên thoát
nghèo bền vững là sự cần thiết và có
ý nghĩa quyết định. Do đó, tín dụng
chính sách hoàn toàn có thể giúp
các đối tượng này thích ứng với hội
nhập hoặc giảm thiểu những tác
động không mong muốn từ hội
nhập. Tôi khẳng định như vậy bởi để
giảm nghèo nhanh và bền vững cần
có 2 yếu tố cơ bản: Nguồn nhân lực
và nguồn vốn. Trong đó, ưu tiên
quan trọng nhất vẫn là tín dụng để
tạo sinh kế, phát triển SXKD. 

Hội nhập sẽ mang đến cho
chúng ta rất nhiều thách thức nhưng
không có nghĩa, nó sẽ làm cho người
ta nghèo đói hơn. Song, để người
yếu thế vượt qua thách thức của hội

nhập, Chính phủ cần bảo đảm
nguồn vốn tín dụng cho tất cả các hộ
nghèo có nhu cầu; ưu tiên vốn cho
các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao,
vùng DTTS, địa bàn thường xuyên bị
thiên tai, hạn hán, nhất là các vùng
lõi nghèo; tùy theo mức độ khó khăn

khác nhau, nên có mức lãi suất khác
nhau giữa các địa bàn nhưng bình
quân lãi suất không đổi. Đặc biệt,
phải tăng cường hiệu quả phối hợp
giữa đào tạo nghề, hỗ trợ kỹ thuật,
chuyển giao công nghệ với hoạt
động tín dụng chính sách của

Ng��i nghèo có th� �m no trên 
“cánh đ�ng h�i nh�p”?

>Bài và ảnh THÁI BÌNH
Tín dụng chính sách hiện là kênh hỗ trợ không thể thiếu trong việc thực
hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Chính phủ. Nhờ nguồn vốn này,
hàng triệu hộ dân đã thoát nghèo và không ít người trở thành doanh nhân
thành đạt. Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, một câu
hỏi đặt ra là: Liệu tín dụng chính sách có thể giúp những đối tượng dễ tổn
thương này thích ứng với biến động của thị trường và ấm no trên “cánh
đồng hội nhập” hay không?
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NHCSXH; gắn sản xuất với thị trường
tiêu thụ sản phẩm, làm sao, nông
phẩm của bà con đồng bào DTTS
phải trở thành hàng hóa, khắc phục
cho được tình trạng sản xuất tự
cung, tự cấp.

Bên cạnh đó, việc tăng nguồn
vốn tín dụng để tiếp tục thực hiện
các mục tiêu giảm nghèo bền vững
là cần thiết và cũng là nhu cầu khách
quan khi áp dụng chuẩn nghèo đa
chiều. Đồng thời, cần tiếp tục tái cơ
cấu lại mức vay, thời hạn vay, lãi suất
vay theo điều kiện cụ thể để phát
huy hiệu quả của vốn vay và tính chủ
động, sáng tạo của người vay. Đặc
biệt, tôi muốn nhấn mạnh, việc thiết
kế các chính sách tín dụng phải gắn
với các tiêu chí, điều kiện cụ thể,
nhằm nâng cao trách nhiệm, khắc
phục tư tưởng ỷ lại và trông chờ của
hộ nghèo!

Phó Chủ tịch Hội đồng
Dân tộc của Quốc hội,
Nguyễn Lâm Thành: Hội
nhập đòi hỏi những điều
chỉnh phù hợp

Rõ ràng, trong xu thế hội nhập và
phát triển hiện nay, tín dụng chính
sách đang trở thành một kênh hỗ trợ
quan trọng cho hộ nghèo, hộ đồng
bào DTTS. Một mặt, nó giúp người
dân có điều kiện để đầu tư, mở rộng
sản xuất; chuyển từ tự túc, tự cấp
sang sản xuất hàng hóa, từ sản xuất
quy mô nhỏ sang sản xuất quy mô
lớn hơn, chất lượng sản phẩm đáp
ứng được nhu cầu thị trường. Mặt
khác, tạo thành lưới đỡ khi phát sinh
rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, yếu tố
thị trường cũng như rủi ro cá nhân
trong đời sống mà không phải chịu
sức ép của cho vay thương mại lãi
suất cao, đặc biệt là “tín dụng đen”.
Chính sách tín dụng ngày càng hoàn
thiện theo hướng từ cho không sang
cho vay có điều kiện, đã giúp người

dân làm quen với cơ chế thị trường;
làm ăn có tính toán và từ bỏ dần nếp
nghĩ giản đơn trong sản xuất, chi
tiêu gia đình; thúc đẩy sự nỗ lực,
sáng tạo vươn lên thoát nghèo và
làm giàu chính đáng.

Tuy nhiên, hội nhập không cho
phép chúng ta chủ quan cũng như
thỏa mãn với những gì đã đạt được.
Hội nhập sẽ buộc những mảng tối,
yếu kém phải bộc lộ và đó là cơ hội
để chúng ta tự điều chỉnh, sửa đổi
cho phù hợp với thực tế. Đối với
chính sách tín dụng cũng vậy.
Chúng ta cần rà soát, đánh giá lại
toàn bộ các chính sách giảm nghèo
hiện hành. Trên cơ sở đó, xác định
chính sách nào cần tiếp tục thực
hiện; chính sách nào cần sửa đổi,
bổ sung và chính sách nào nên kết
thúc theo hướng gọn chính sách,
gọn đầu mối quản lý. Chẳng hạn
như, đánh giá mức độ phù hợp về
mục đích, định mức, cơ chế lãi suất
ưu đãi... của các chính sách tín dụng
ưu đãi hiện tại, có biện pháp điều
chỉnh phù hợp với tiêu chí nghèo đa
chiều; hoàn thiện cơ chế tạo lập

nguồn vốn, cơ chế tài chính, tín
dụng của NHCSXH theo hướng ổn
định và bền vững; bảo đảm chi phí
và gắn trách nhiệm quản lý, thực
hiện nghĩa vụ vay, hoàn trả nợ;
hoàn thiện chính sách cho vay, thời
điểm vay, định mức và lãi suất cho
vay ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận
nghèo, đặc biệt hộ nghèo, hộ cận
nghèo DTTS, vùng miền núi, biên
giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn.

Trong quyết định ngân sách
hằng năm, cần giao trực tiếp, tăng
vốn và linh hoạt vốn cho NHCSXH.
Nên quy định một tỷ lệ nhất định từ
nguồn vượt thu ngân sách TW hằng
năm để bổ sung nguồn vốn cho vay
các chương trình tín dụng chính
sách. Bố trí cấp bổ sung vốn thực
hiện các chương trình do ngân sách
Nhà nước cấp, nhằm đáp ứng đủ
nhu cầu vay vốn của các đối tượng
thụ hưởng theo mục tiêu đề ra của
chương trình. Cùng với đó, tiếp tục
nâng cao chất lượng, hiệu quả phối
hợp, ủy thác cho vay thông qua các
tổ chức chính trị - xã hội. 



Tổng Giám đốc NHCSXH
Dương Quyết Thắng:
Mỗi đồng vốn đều chứa
đựng giá trị nhân văn!

NHCSXH hoạt động đã được 16
năm, cũng là chừng ấy thời gian tôi
gắn bó với ngân hàng đặc biệt này.
Vì thế, tôi hiểu rõ giá trị nhân văn và
sức mạnh tiềm tàng đằng sau mỗi
đồng vốn ưu đãi. Các khoản vay dù
chỉ là 5, 10 hay 50 triệu đồng đã
mang lại cuộc sống bình yên và
hạnh phúc cho rất nhiều người.
Nhiều học sinh nghèo, nhờ nguồn
vốn vay HSSV mà trở thành nhà
giáo, bác sỹ, kỹ sư, doanh nhân,
công nhân... Nhiều người “đi làm
thuê về làm chủ” nhờ vốn vay xuất
khẩu lao động. Hàng triệu người
thoát nghèo và không ít trong số đó
vươn lên trở thành triệu phú, tỷ phú
đã quay lại giúp đỡ người nghèo
hơn mình nhờ “thấu cái nhân văn”
mà chính sách tín dụng ưu đãi mang
lại cho mình. Tôi nghĩ đây là những
nền tảng cơ bản giúp họ tự tin trong
bất cứ hoàn cảnh nào, môi trường
nào kể cả hội nhập.

Cũng chính bởi ý nghĩa đó, mà
từ 3 chương trình tín dụng bàn giao
(năm 2002) đến nay NHCSXH đang
thực hiện 22 chương trình tín dụng
chính sách cùng một số chương
trình, dự án do các địa phương, tổ
chức trong, ngoài nước ủy thác
sang. Chúng tôi cũng đã thiết lập
được mạng lưới hoạt động sâu,
rộng tới tận thôn, bản với mô hình
tổ chức quản lý đặc thù, như một
nhà báo từng nói: “tín dụng chính
sách thực sự là cầu nối giữa Dân -
Chính - Đảng”.

Tuy nhiên, đúng như những gì
hai vị đại biểu Quốc hội đã phân
tích, tín dụng chính sách đã cho thấy
nhiều điểm không còn phù hợp, cần
được sửa đổi, bổ sung. Về phía cơ
quan thực thi chính sách, chúng tôi

luôn xác định nhiệm vụ của mình
trong thực hiện mục tiêu giảm
nghèo bền vững của quốc gia. Từ
đó, chủ động, tập trung huy động
nguồn lực và tổ chức triển khai hiệu
quả các chương trình; tập trung chỉ
đạo thực hiện các giải pháp củng cố
và nâng cao chất lượng hoạt động
tín dụng chính sách. Trong đó, đặc
biệt coi trọng chất lượng tín dụng,

công tác ủy thác của các tổ chức
chính trị - xã hội nhận ủy thác, chất
lượng của các Tổ tiết kiệm và vay
vốn. Tăng cường thanh tra, kiểm
soát nội bộ; giám sát tình hình sử
dụng vốn của người vay... Cùng với
đó, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, đoàn kết thống nhất trong
toàn hệ thống để thực hiện tốt nhất
nhiệm vụ được giao.�
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Những con số qua 16 năm:
Doanh số cho vay của NHCSXH đạt hơn 500 nghìn tỷ

đồng. Nhờ đó:
- Hơn 34 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính

sách đã được vay vốn; 
- Trên 5,6 triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hơn 3,6

triệu lao động có việc làm; hơn 3,6 triệu lượt HSSV có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; 

- Trên 119 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách
được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; 

- Xây dựng trên 11 triệu công trình cung cấp
NS&VSMTNT; gần 700 nghìn căn nhà cho hộ nghèo, hộ
gia đình chính sách và nhà phòng, tránh bão, lụt…
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>Bài ảnh
NGỌC VIỆT

“Tín dụng chính
sách xã hội là
giải pháp để
thực hiện mục

tiêu giảm nghèo một cách cơ
bản và bền vững”. Câu đầu
tiên trong Chiến lược Phát
triển NHCSXH giai đoạn 2011 -
2020 cũng là kim chỉ nam cho
mỗi hoạt động của cán bộ, viên
chức và người lao động trong hệ
thống NHCSXH từ ngày đầu
thành lập. Để rồi từ đây, NHCSXH
không đơn thuần chỉ là đơn vị ủy
thác của Chính phủ tích cực và hiệu
quả tín dụng chính sách này mà
còn đảm nhiệm vai trò cầu nối, đòn
bẩy thúc đẩy việc hoàn thiện hệ
thống chính sách, đồng thời tối đa
hóa hiệu ứng từng chính sách qua
cách thức sáng tạo cùng sự bền bỉ
thực thi chính sách.

Khởi tạo những động năng
Về thăm xã Tân Hội, huyện Đức

Trọng (Lâm Đồng) - một trong 11 xã
của cả nước, đại diện cho vùng Tây
Nguyên và Lâm Đồng được TW
chọn thí điểm xây dựng mô hình
nông thôn mới trong thời kỳ CNH-
HĐH giai đoạn 2009 - 2011 lại càng
thấm câu nói mà Tổng Giám đốc
NHCSXH Dương Quyết Thắng từng
nhiều lần nhấn mạnh “Ở đâu chính
quyền địa phương quan tâm, ở đó
công tác tín dụng chính sách triển
khai hiệu quả góp phần tích cực vào
công tác giảm nghèo, phát triển
kinh tế địa phương”. 

Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Tân
bật mí, một trong những điểm tựa
để xã cán đích nông thôn mới kể từ
cuối năm 2013 và giữ vững danh
hiệu này đến nay, đó chính là Đảng
ủy, UBND xã chủ động tận dụng
nguồn vốn tín dụng chính sách hòa
vào các định hướng phát triển kinh
tế của xã vừa đẩy nhanh tiến trình
giảm nghèo, vừa bù lấp những
khoảng trống thiết yếu của đời sống
dân sinh cũng là các yếu tố cấu
thành chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều,
xây dựng nông thôn mới. Thay vì mở
rộng hỗ trợ tín dụng tràn lan, xã thắt
chặt việc bình xét hộ nghèo để có
những chính sách đầu tư trọng điểm
cũng như tránh tình trạng bà con
trông chờ, ỷ lại. Với những hộ mới
thoát nghèo, hộ nghèo, đối tượng

chính sách hằng tháng, hằng quý
Đảng ủy, UBND xã cử người xuống
họp, xem bà con có nhu cầu gì
không, để kịp thời hỗ trợ, đặc biệt là
cùng các hội, đoàn thể hướng dẫn
bà con tiếp cận nguồn vốn tín dụng
chính sách phát triển kinh tế. 

Câu chuyện tín dụng chính sách
thực hiện 2 Chương trình mục tiêu
Quốc gia về giảm nghèo, xây dựng
nông thôn mới của Tân Hội, thêm
sinh động khi ông Tân nhớ lại
khoảng thời gian 2010 - 2011, dịch
chân tay miệng bùng phát do thiếu
nhà vệ sinh, ông đã tận dụng nguồn
vốn vay tập trung hỗ trợ bà con xây
nhà vệ sinh sạch sẽ - một tiêu chí
quan trọng trong cấu phần xây
dựng nông thôn mới và giảm nghèo
đa chiều.

K	t n�i s�c m�nh h� th�ng chính tr� đ� 
“không ai bị bỏ lại phía sau”

Người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi ngay tại trụ sở UBND xã.
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“Tân Hội có nhiều nguồn vốn tín
dụng từ Quỹ Tín dụng nhân dân đến
Agribank, nhưng nguồn vốn của
NHCSXH là nguồn vốn có tính quan
trọng quyết định cho công cuộc
giảm nghèo của xã trong những
năm qua”, ông Tân tâm sự.

Hay như xã Đắk Wer, huyện Đắk
R’Lấp (Đắk Nông) tách ra từ xã Nhân
Cơ vào năm 2005 với hộ nghèo và
mù chữ chiếm tới 70%, cả xã chẳng
có nổi một con đường cấp phối để đi
lại. Nhưng chỉ sau 13 năm, đã trở
thành 1/10 xã nông thôn mới của
tỉnh Đắk Nông.

Phó Chủ tịch UBND xã Lê Quang
Dũng vẫn nhớ như in những ngày
“vạn sự khởi đầu nan” ấy. Xã không chỉ
có đồng bào bản địa mà còn có những
người dân di cư từ các tỉnh miền núi
phía Bắc, các tỉnh Tây Nguyên khác về.
Cả xã chia làm 2 khu vực với hai thái
cực, một khu vực người dân chăm chỉ,
“thuận buồm xuôi gió” đưa vốn tín
dụng vào, phần còn lại là sự kỳ công
của chính quyền cũng như NHCSXH
từ việc tuyên truyền người dân thay
đổi tư duy tự cung, tự cấp, trông chờ,
ỷ lại vào sự hỗ trợ của Chính phủ theo
kiểu “mưa dầm thấm đất” cho đến
việc hỗ trợ bà con lựa chọn hình thái
kinh tế, nguồn vốn để thoát nghèo. Ai
có sức, có đất thì chính quyền và
NHCSXH định hướng vào trồng cà
phê, hồ tiêu, người có con học tốt thì
hướng đến con đường giảm nghèo từ
việc đầu tư cho con đi học. Sự tận tâm,
tận lực của chính quyền xã với người
dân cùng nguồn vốn tín dụng luôn
sẵn sàng đã giúp thay đổi tư duy phát
triển kinh tế của người dân Đắk Wer
sang kinh tế hàng hóa, tích lũy đất đai,
mở rộng sản xuất.

Những thực chứng ấy thêm minh
chứng cho tính đúng đắn của việc ra
đời Chỉ thị số 40-CT/TW ngày
22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng
về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối
với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị
40). Từ những ngày đầu góp sức xây
dựng Chỉ thị, trong 4 năm qua,
NHCSXH tiếp tục nối những nhịp cầu

đưa Chỉ thị vào cuộc sống. Những
cuộc làm việc với các Bộ, Ban ngành
TW và cấp ủy, chính quyền các tỉnh,
thành phố trở thành một trong
những nội dung quan trọng mà Ban
lãnh đạo NHCSXH cũng như các chi
nhánh triển khai thường niên.

Chỉ tính riêng năm 2018, Ban
lãnh đạo NHCSXH đã đi thực địa và
làm việc với gần 1/3 số tỉnh, thành
trong cả nước để đánh giá hiệu quả
tín dụng chính sách trên địa bàn từ
đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ
thị 40.

Từ sự chia sẻ đến những cái siết
chặt tay giữa chính quyền địa phương
và NHCSXH đã góp phần đưa nguồn
vốn địa phương ủy thác sang
NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác tăng 8.000
tỷ đồng. Riêng năm 2018 tăng 2.764
tỷ đồng so với cuối năm 2017, đưa
tổng nguồn vốn ủy thác của địa
phương đến 31/12/2018 đạt 11.809 tỷ
đồng. Nguồn vốn ủy thác không chỉ
dồi dào ở những tỉnh có tiềm lực mà
cả ở những địa phương còn đang khó
khăn như: Đồng Tháp (+73 tỷ đồng),
Quảng Ngãi (+42 tỷ đồng),...

Tối đa hóa sức mạnh 
nội lực

Ghi nhận những đóng góp quan
trọng của NHCSXH trong thành tựu
chung của Ngành, Thống đốc NHNN
kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh

Hưng nhấn mạnh: “Chính sách tín
dụng là chính sách căn cơ, bền vững,
lâu dài trong thực hiện công tác bảo
đảm an sinh xã hội”. Trong đó,
NHCSXH không chỉ là đại diện ủy thác
giải ngân tín dụng mà còn là một động
lực góp phần gia tăng nguồn lực hỗ
trợ thực hiện tín dụng chính sách.

Điều này có thể thấy rõ không chỉ
từ việc tăng cường hiệu quả Chỉ thị 40
mà còn là việc cải thiện các chính
sách, công cụ để tối đa hóa nguồn
vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân
trên thị trường. Đáng nói là sáng kiến
huy động tiết kiệm tại Điểm giao dịch
xã đã góp phần đẩy mạnh huy động
vốn của các tổ chức, cá nhân trên thị
trường đạt 25.056 tỷ đồng, tăng
6.562 tỷ đồng so với năm 2017, đưa
tổng nguồn vốn tín dụng chính sách
đạt 194.420 tỷ đồng đến 31/12/2018,
tăng 19.038 tỷ đồng so năm 2017. 

Cũng từ những đợt kiểm chứng,
lắng nghe từ người dân, chính quyền
về các chính sách tín dụng, NHCSXH
đã điều chỉnh nguồn vốn và phương
thức chuyển tải vốn hợp lý hiệu quả
hơn, đồng thời kiến nghị đến các cơ
quan chức năng, Chính phủ để có
những chính sách hợp lòng dân, gia
tăng động lực cho công cuộc giảm
nghèo, xây dựng nông thôn mới của
cả nước. Nhìn lại 8 năm thực hiện
chiến lược 2011 - 2020, có tới 8/22
chính sách tín dụng mới và 1 chính

Tín dụng chính sách giúp hộ nghèo thay đổi phương thức sản xuất.
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sách được điều chỉnh bổ sung để
tiếp tục thực hiện đi vào từng “phân
khúc” đối tượng chính sách và những
người yếu thế có tính tới cả yếu tố
vùng miền, địa lý. Hệ thống tín dụng
chính sách góp phần giảm sự thiếu
hụt các chiều vào của chỉ số nghèo
đa chiều, hiện thực hóa mục tiêu
thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc như:
Trình độ giáo dục người lớn, chất
lượng nhà ở, nguồn nước sinh hoạt,
nhà tiêu hợp vệ sinh...

Các chính sách cũng được triển
khai điều chỉnh cho phù hợp với
khả năng sử dụng thanh toán của
đối tượng cũng như từng địa
phương. Giai đoạn từ năm 2011
đến nay, Thủ tướng Chính phủ
đã 3 lần ban hành Quyết định
giảm lãi suất cho vay một số
chương trình tín dụng tại
NHCSXH. Và mới đây nhất là việc
điều chỉnh mức vay của chương
trình tín dụng NS&VSMTNT phù hợp
hơn với nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, chính sách mở rộng độ
phủ tín dụng thực hiện song hành
cùng việc các giải pháp củng cố và
nâng cao chất lượng tín dụng của
NHCSXH. Từ việc đồng bộ các cơ chế,
quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao
chất lượng công tác xử lý nợ bị rủi ro,
đến việc tăng cường phối hợp chặt
chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội
nhận ủy thác củng cố, kiện toàn,
nâng cao chất lượng hoạt động Tổ
tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở; phối
hợp với chính quyền địa phương và
các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy
thác tăng cường giám sát quá trình
sử dụng vốn vay, nâng cao ý thức và
nguyên tắc “có vay - có trả” cho
người dân.

Chính sách tín dụng vừa có cái lý
vừa thêm đầy đặn chữ tình khi
NHCSXH luôn theo sát từng bước
chuyển động trong đời sống sản xuất
của người dân. Như UNDP đánh giá,
nguyên nhân tái nghèo chủ yếu do
thiên tai, NHCSXH luôn kịp thời chỉ
đạo các đơn vị thường xuyên theo
dõi diễn biến để kịp thời ứng phó,

quan trọng hơn là  nắm bắt kịp thời
thiệt hại của khách hàng vay vốn, áp
dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ
khó khăn như: Xử lý nợ, cơ cấu lại
thời hạn trả nợ, tiếp tục cho vay khôi
phục sản xuất sau mưa lũ... Tính
nhân văn trong tín dụng chính sách
của Đảng, Nhà nước ta đối với người
nghèo và các đối tượng yếu thế vì thế
càng nhân thêm giá trị trong quá
trình thực thi tín dụng chính sách.

Đến 31/12/2018, tổng dư nợ tín
dụng chính sách của NHCSXH đạt
187.792 tỷ đồng, tăng 16.003 tỷ đồng
(+9,3%) so với năm 2017, với gần 6,7
triệu hộ nghèo và các đối tượng chính
sách đang được vay vốn. Trong đó, dư
nợ tín dụng thực hiện theo kế hoạch
Thủ tướng Chính phủ giao đạt
165.141 tỷ đồng, tăng 12.938 tỷ đồng,
hoàn thành 100% kế hoạch. Riêng
năm 2018 hơn 2,1 triệu lượt hộ
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng
chính sách khác được tiếp cận vốn với
doanh số cho vay đạt 62.078 tỷ đồng,
tăng 6.964 tỷ đồng so với năm 2017.
Tổng doanh số thu nợ năm 2018 đạt

45.888 tỷ đồng, tăng 5.379 tỷ đồng so
với năm 2017 và tỷ lệ nợ quá hạn và
nợ khoanh chiếm 0,78%/tổng dư nợ,
trong đó nợ quá hạn chiếm
0,39%/tổng dư nợ, thêm minh chứng
cho hiệu quả dòng vốn tín dụng.

Bức tranh tín dụng năm 2018
cũng đã dự báo một chiến lược 10
năm của NHCSXH hoàn thành mục
tiêu đề ra, góp phần làm đẹp thêm
một chính sách nhân văn của Đảng,
Nhà nước ta đối với người nghèo và
các đối tượng chính sách khác. Đây là
nền tảng để NHCSXH tiến bước vững
chắc ở tuổi 17 với những tham vọng
lớn hơn nữa. Từ việc dần hình thành
những trụ đỡ mới cho người yếu thế
về việc làm, nhà ở, cho đến việc áp
dụng công nghệ hiện đại vào hoạt
động, NHCSXH kỳ vọng chính sách tín
dụng không chỉ đáp ứng 100%  nhu
cầu mà còn phải đủ nhanh để người
dân không vì chậm tiếp cận tín dụng
mà bị bỏ lại phía sau trong hành trình
thoát nghèo, phát triển bền vững.�
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Nơi nào có nhu cầu, nơi
đó có NHCSXH

Chủ tịch UBND xã Đắk Mar,
huyện Đắk Hà không giấu nổi niềm
tự hào vì với tỷ lệ đồng bào DTTS
chiếm 42% nhưng Đắk Mar là xã thứ
2 trong tỉnh Kon Tum cán đích nông
thôn mới. Và từ năm 2014 đến nay,
chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
được củng cố và nâng cao cùng dòng
vốn tín dụng chính sách. Chủ tịch
UBND xã Đắk Mar cho biết, chỉ tính
riêng trong 3 năm (2016 - 2018) tổng
doanh số cho vay các chương trình
tín dụng chính sách trên địa bàn xã
đạt 35 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính
sách đã góp phần thu hút, tạo việc
làm tại chỗ 37 lao động; giúp 22 HSSV
có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn
học tập; 491 hộ vay vốn SXKD; xây
dựng hơn 1.340 công trình cung cấp

nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ
sinh… Ba năm qua, toàn xã đã có
3.276 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo
và các đối tượng chính sách được vay
vốn từ NHCSXH huyện. Con số dư nợ
toàn xã đến hết năm 2018 đạt trên
39,8 tỷ đồng, tăng 6,5% so với thời
điểm đầu năm 2016, có vẻ thấp hơn
mức bình quân chung của tỉnh và
toàn quốc, nhưng lại phản ánh sự
tăng tốc thành công trong công tác
giảm nghèo của xã. Tỷ lệ hộ nghèo
còn 4,62%; tỷ lệ lao động trên địa bàn
có việc làm thường xuyên đạt 98,1%.
Thu nhập bình quân đầu người của
xã đạt 38 triệu đồng/người/năm.
Nguồn vốn tín dụng đã góp phần
giúp xã hiện thực hóa định hướng
cho nhân dân là người đồng bào
DTTS xây dựng nhà ở, các công trình
phụ trợ và chuồng trại chăn nuôi phải

được bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận
tiện cho sinh hoạt cũng như cảnh
quan nông thôn, ứng dụng công
nghệ cao vào sản xuất chủ yếu trên
cây cà phê, khuyến khích phát triển
kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ để
phát triển kinh tế. Báo cáo của UBND
huyện Đắk Hà chỉ rõ bên cạnh các
tiêu chí khác được duy trì, 5/6 tiêu chí
nông thôn mới được nâng cao có góp
công của tín dụng chính sách về nhà
ở, thu nhập, hộ nghèo, việc làm và
môi trường. 

Với những xã đặc biệt khó khăn
như Đắk Ui, công cuộc xây dựng
nông thôn mới được tiến hành đồng
thời và lồng ghép. Như Tổng Giám

Chăm chút
từng hạt giống
nông thôn m�i
>Bài và ảnh MINH HẢI
Chúng tôi về Kon Tum khi những tia nắng vàng rực
chớm xuân chiếu rọi xuống cao nguyên đang căng đầy
nhựa sống. Những chồi non cựa mình bật dậy khắp núi
rừng. Những vườn cà phê, hồ tiêu đang xanh xẫm lại tích
lũy năng lượng cho một mùa ra hoa mới. Và hơn thế là
sức sống mới trong mỗi căn nhà, mỗi bản làng khi nông
thôn mới ùa về từng ngõ ngách cùng nguồn vốn tín
dụng chính sách của NHCSXH.
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đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng
nhiều lần nhấn mạnh “nơi nào có
người nghèo, có đối tượng chính
sách thuộc diện ưu đãi tín dụng, nơi
đó có NHCSXH”, dòng vốn NHCSXH
không chỉ phủ hết các hộ nghèo có
nhu cầu mà đang đóng góp vào sự
hoàn thiện của từng tiêu chí nông
thôn mới. 

Cộng hưởng sức vươn
nông thôn mới

Nhìn rộng ra toàn tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2016 - 2018, tổng doanh số
cho vay các chương trình tín dụng
đạt trên 2.056 tỷ đồng (trong đó
doanh số cho vay tại các xã nông

thôn mới đạt 1.667 tỷ đồng). Tổng dư
nợ các chương trình tín dụng chính
sách đến hết năm 2018 đạt trên
2.367 tỷ đồng, tăng hơn 670 tỷ đồng
(+41%) so với thời điểm đầu năm
2016 (dư nợ tại các xã nông thôn mới
trong toàn tỉnh đạt 1.939 tỷ đồng,
chiếm 83,5%/tổng dư nợ). Nguồn
vốn tín dụng đến với gần 74 nghìn
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các
đối tượng chính sách được vay vốn
từ NHCSXH (trong đó, số hộ được
vay vốn tại các xã nông thôn mới đạt
hơn 63 nghìn lượt hộ). Vốn tín dụng
chính sách xã hội đã góp phần thu
hút, tạo việc làm tại chỗ và đi làm
việc có thời hạn ở nước ngoài cho

hơn 3,5 nghìn lao động (riêng các xã
nông thôn mới là trên 1,8 nghìn lao
động); giúp 743 HSSV có hoàn cảnh
khó khăn được vay vốn học tập
(riêng các xã nông thôn mới là 577
HSSV); xây dựng gần 29 nghìn công
trình cung cấp nước sạch, công trình
nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn
(riêng các xã nông thôn mới là hơn
28 nghìn công trình); hơn 997 căn
nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình
chính sách chưa có nhà ở trên toàn
tỉnh (riêng các xã nông thôn mới là
hơn 927 căn nhà)...

Trong năm 2018, doanh số cho
vay các chương trình tín dụng chính
sách tại tỉnh Kon Tum đạt 731 tỷ

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng thăm hộ gia đình vay vốn chính sách đầu tư SXKD có hiệu quả trên địa bàn huyện Đắk Hà.
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đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay,
toàn tỉnh đã có trên 25 nghìn lượt hộ
nghèo, hộ cận nghèo và các đối
tượng chính sách được vay vốn từ
NHCSXH. Tín dụng chính sách đã góp
phần thu hút, tạo việc làm tại chỗ và
đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
cho 1.677 lao động; giúp 141 HSSV
có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn
học tập; xây dựng 9.424 công trình
cung cấp nước sạch, công trình nhà
tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn; hơn
466 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ
gia đình chính sách chưa có nhà ở
trên toàn tỉnh…

Nguồn vốn tín dụng hướng vào
các nội dung về phát triển sản xuất
của Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới đã góp
phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế
và nâng cao thu nhập bền vững cho
người dân nông thôn, phát huy và
nhân rộng các mô hình sản xuất
hiệu quả. Nhiều mô hình sản xuất
tiêu biểu đã được nhân rộng như: Cà
phê sạch vì sức khỏe cộng đồng; mô
hình sản xuất rau sạch; mô hình
trồng sâm Ngọc Linh, phát triển cây
dược liệu... 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban
Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu
quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh
Kon Tum, Nguyễn Văn Hòa cho
biết, cùng với những nỗ lực của tỉnh
và nguồn vốn từ ngân sách Nhà
nước đến nay, toàn tỉnh đã có
19,8% số xã đạt tiêu chí thu nhập,
24,4% số xã đạt tiêu chí về hộ
nghèo, 91,9% số xã đạt tiêu chí lao
động có việc làm; 36% số xã đạt
tiêu chí về tổ chức sản xuất. Tỷ lệ
dân cư nông thôn sử dụng nước
hợp vệ sinh đạt khoảng 86,5%.
Toàn tỉnh có 13/86 xã được công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ
lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ
23,3% (năm 2016) xuống còn 20,3%

(cuối năm 2017), ước thực hiện
năm 2018 là 17,45%, đạt mục tiêu
giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch
đề ra. Từ năm 2016 - 2018, trên địa
bàn tỉnh có 07/61 xã đặc biệt khó
khăn, xã biên giới, xã an toàn khu
hoàn thành mục tiêu Chương trình
135 năm 2016.

Ghi nhận sự triển khai, thực hiện
các Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ, văn bản hướng dẫn của các Bộ,
ngành về các Chương trình mục tiêu
quốc gia về giảm nghèo bền vững và
xây dựng nông thôn mới tại tỉnh
Kon Tum, Đoàn khảo sát Ban Chỉ
đạo TW các Chương trình mục tiêu
quốc gia, Tổng Giám đốc Dương
Quyết Thắng cảm ơn sự quan tâm
của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt
động của chi nhánh, đặc biệt là công
tác tạo lập nguồn vốn để bổ sung
nguồn vốn thực hiện tín dụng chính
sách xã hội trên địa bàn. Trong giai
đoạn 2016 - 2018, mặc dù ngân
sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn
nhưng đã ưu tiên bố trí 17 tỷ đồng
sang NHCSXH tỉnh để cho vay hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
khác, đưa số dư vốn ủy thác từ ngân
sách địa phương tại NHCSXH đạt 27
tỷ đồng. 

Tuy nhiên, câu chuyện giảm
nghèo và xây dựng nông thôn mới
của Kon Tum cần nhiều hơn thế sự
hỗ trợ của các Bộ, ngành có liên
quan. Để thực hiện thành công các
mục tiêu của 2 Chương trình quốc
gia trong giai đoạn tới, Chủ tịch
UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Chính
phủ và các Bộ, ngành liên quan xem
xét, tiếp tục bố trí nguồn vốn
Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững trong giai
đoạn 2018 - 2020 cho một số công
trình tại các xã, thôn là đối tượng thụ
hưởng theo quy định; tăng mức vay

ưu đãi hỗ trợ về nhà ở đối với hộ
nghèo; xem xét, điều chỉnh quy định
thực hiện một số tiêu chí nông thôn
mới cho phù hợp với tình hình thực
tế của địa phương, khu vực…

Đặc biệt, cần cấp kinh phí sớm và
đồng bộ nguồn vốn thực hiện chính
sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh
tế - xã hội vùng DTTS và miền núi
giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết
định số 2085/QĐ-TTg ngày
31/10/2016 và Quyết định số
2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt
Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH các
DTTS rất ít người giai đoạn 2016 -
2025. Đồng thời quan tâm bố trí đủ
kinh phí cho địa phương thực hiện
các chính sách, các Chương trình
mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư
tại vùng DTTS, miền núi, vùng đặc
biệt khó khăn.

Ghi nhận những mong muốn
của tỉnh, là Thành viên Ban Chỉ đạo
TW, Tổng Giám đốc Dương Quyết
Thắng cho biết sẽ báo cáo Thường
trực Ban Chỉ đạo TW để tổng hợp trả
lời. Trên cương vị Tổng Giám đốc
NHCSXH, bổ sung thêm vốn cho xã
Đắk Ui 3 tỷ đồng để cho hộ nghèo và
các đối tượng chính sách khác vay
vốn phát triển kinh tế - xã hội. Đồng
thời, đề nghị tiếp tục kiểm tra, rà
soát nhu cầu của người dân để
NHCSXH bố trí nguồn vốn kịp thời,
giúp bà con phát triển sản xuất,
vươn lên thoát nghèo bền vững,
phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh
Kon Tum có 25 xã đạt chuẩn nông
thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn
tỉnh bình quân giai đoạn 2016 - 2020
là 3% - 4%/năm (riêng các huyện
nghèo giảm từ 6% - 8%/năm) theo
chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn
2016 - 2020.�
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Mấy năm “chờ” vốn
Đưa chúng tôi tới thăm nhà anh

Trịnh Văn Kiên, chị Tống Thị Thảo
Ngọc ở đường Trần Văn Ơn, khối 5,
phường An Sơn, TP Tam Kỳ, ông
Nguyễn Thọ Pha - Chủ tịch UBND
phường khoe: “Nhà này vừa tân gia
hôm qua đấy”.

Trong ngôi nhà mới còn thơm mùi
vôi vữa, ít đồ đạc nhưng ngập tràn
hạnh phúc, thân phụ của anh Kiên
mới từ Bắc vào thăm con nhân dịp có
nhà mới không giấu nổi niềm vui:
“Các cụ ta bảo, đàn ông có ba việc lớn:
Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà”, Kiên đã
nhập ngũ hai chục năm nay, vợ chồng
các cháu sống với nhau 18 năm nay,
con cái cũng lớn, giờ có căn nhà mới
của riêng các cháu, bố mẹ già chúng
tôi ngoài quê cũng an lòng”.

Anh Kiên và chị Ngọc cũng vui
quýnh lên, đi ra vào trò chuyện với
khách. 18 năm nay, từ khi cưới nhau,
vợ chồng anh chị ở chung với các
anh chị em trong một căn nhà nhỏ
do bố mẹ chị Ngọc để lại. Là lính
Biên phòng, quanh năm xa nhà, hết
đi đồn núi lại xuống đồn biển, mới
về công tác ở đơn vị đóng ở thành
phố, gần vợ gần con hơn, anh Kiên

cũng thấm thía hơn nhu cầu về một
chỗ ở chu đáo khi các con bắt đầu
lớn khôn. Bao năm tích góp, anh chị
mua được mảnh đất hơn trăm mét
vuông ở TP Tam Kỳ.

“Mấy năm nay, từ khi luật có quy
định về cho vay mua, xây mới, sửa
chữa nhà ở, vợ chồng chúng tôi
trông ngóng lắm. Chúng tôi đọc báo,
xem ti vi, lên mạng tìm hiểu. Vừa rồi,
chúng tôi khởi công nhà, bắt đầu sử
dụng số tiền tiết kiệm và mượn của
bà con. Khởi công được ít ngày thì
được tin Chính phủ có vốn cho vay,
chúng tôi chạy ngay ra phường hỏi
thủ tục rồi về cùng với Tổ tiết kiệm
và vay vốn chuẩn bị hồ sơ vay vốn”,
anh Kiên kể.

“Anh Kiên ra UBND phường,
gặp tôi, hỏi: Anh ơi em phải làm
sao? Hộ khẩu của em ở đơn vị theo
quy định của Quân đội mà thủ tục
vay vốn Chương trình nhà ở xã hội
qua NHCSXH lại yêu cầu vợ chồng
phải cùng hộ khẩu tại địa chỉ xây
nhà”, Chủ tịch Nguyễn Thọ Pha kể -
Thế là chúng tôi hỏi các cơ quan
chuyên môn về hộ khẩu rồi cùng
anh Kiên tìm ra giải pháp phù hợp
với quy định pháp luật để anh chị

có thể hoàn thiện hồ sơ vay vốn
chính sách chương trình cho vay
nhà ở xã hội”.

Giờ đây, việc lớn thứ ba trong đời
theo quan niệm của người xưa đã
được anh Kiên thực hiện trọn vẹn,
với sự hỗ trợ một phần từ 400 triệu
đồng vay ưu đãi qua NHCSXH. Có
ngôi nhà khang trang, chị Ngọc yên
tâm quay lại nghề dạy học, áp lực trả
nợ không quá lớn phần nào tạo động
lực cho gia đình anh chị tiếp tục
những mục tiêu lớn hơn trong đời.

Ở một góc khác của thành phố
Tam Kỳ, tại khu phố Mới, phường Tân
Thạnh, gia đình ông Trương Văn Ngô
và bà Trần Thị Thu Thủy đang bận
rộn hoàn thiện căn nhà mới. Ông
Ngô công tác ở Trung tâm phát triển
quỹ đất TP Tam Kỳ “quản lý quỹ đất
của cả thành phố đấy nhưng hai vợ
chồng được đền bù giải phóng mặt
bằng lô đất nho nhỏ này mãi chưa
xây được nhà vì điều kiện kinh tế gia
đình còn khó khăn”.

Ông Ngô cũng biết đến chính
sách cho vay nhà ở xã hội, suốt mấy
năm nay “canh từng diễn biến nhỏ,
chờ trông ngày Nhà nước có tiền cho
chúng tôi vay”. Nay, với 400 triệu

CHÍNH SÁCH CHO VAY 
NHÀ � XÃ H�I ĐI VÀO CU�C S�NG

>Bài và ảnh HOÀNG THỦY
Quảng Nam đang là tỉnh giải ngân vốn vay ưu đãi Chương trình cho vay nhà ở
xã hội có dư nợ cao. Hàng trăm gia đình người lao động, công chức, viên chức
thu nhập thấp đã có ngôi nhà mới khang trang, chắc chắn hơn, biến giấc mơ
an cư thành câu chuyện có thật.

Kỳ 1: “Giấc mơ có thật” ở Quảng Nam
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đồng vay được từ chương trình, gia
đình ông bà có cơ hội xây được một
ngôi nhà đẹp đẽ đàng hoàng, để “Tết
này cả gia đình được ở nhà mới”.

Về việc triển khai cho vay
Chương trình nhà ở xã hội trên địa
bàn, ông Nguyễn Thọ Pha - Chủ tịch
UBND phường An Sơn kể: “Khi tỉnh
phân khai vốn, nhiều hộ dân đã nộp
đơn xin vay chương trình này. Rà
soát từ Tổ tiết kiệm và vay vốn, rồi
lên phường, “so bó đũa chọn cột cờ”,
đợt đầu chỉ 2 hộ trong phường được
vay, nhưng nhu cầu vay chương
trình này trên địa bàn phường còn
rất lớn”.

Thống nhất trong chỉ
đạo và đồng bộ trong
triển khai

Quảng Nam là một trong những
địa phương thực hiện chính sách cho
vay mua nhà ở xã hội quyết liệt và
cũng là địa phương cho vay với số
tiền đến nay là 50 tỷ đồng.

Chia sẻ về việc triển khai chương
trình này, ông Phan Thái Bình - Phó
trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng
Nam cho hay, tại Quảng Nam, nhu
cầu về nhà ở rất lớn, đặc biệt là đối
với người thu nhập thấp.

“Ngay cả những đối tượng không
được thụ hưởng chính sách họ cũng
rất đồng tình ủng hộ bởi đối tượng
được vay vốn có thể là một họ hàng
nào đó trong gia đình của họ, và việc
vay vốn đó có thể giải quyết chỗ ở
không chỉ cho đối tượng được vay,
mà cả các thành viên trong gia đình
họ. Vì vậy, chính sách về cho vay nhà
ở xã hội nhận được sự vào cuộc,
đồng tình rất lớn từ nhân dân”, ông
Phan Thái Bình nói.

Theo ông Bình, đối với chính
sách cho vay nhà ở xã hội, Quảng
Nam đã có sự chuẩn bị cho vay ngay
từ khi chính sách mới được ban
hành. Năm 2018, Quảng Nam được

phân bổ 50 tỷ đồng nhưng trong
một thời gian rất ngắn, với sự vào
cuộc của các cấp chính quyền địa
phương, các Sở, ngành, hội, đoàn
thể, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ
của người dân, NHCSXH đã hoàn
thành giải ngân.

“Tôi cho rằng, chương trình này
đã hoàn thành việc giải ngân số vốn
được phân bổ”, ông Bình nói - “Vì sao
có sự giải ngân nhanh? Là nhờ có sự
chỉ đạo thống nhất và triển khai
đồng bộ của các cơ quan hữu trách,
cùng với nhu cầu thực sự của người
dân. Khi các cấp chính quyền và
người dân cùng hiểu rõ chính sách
thì triển khai nhanh. Đơn cử khi làm
hồ sơ, thủ tục mà vướng ở cấp cơ sở,
lúc đó chính quyền cơ sở vào cuộc sẽ
giải quyết nhanh chóng”.

Qua thực tiễn tại Quảng Nam,
ông Bình cho rằng, một trong những
vướng mắc hiện nay vẫn là nguồn
vốn. “Qua khảo sát, đánh giá kế
hoạch việc thực hiện Nghị định số
100/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho
thấy, Quảng Nam luôn triển khai
“làm trước một bước”. Cụ thể, năm
2018 kết thúc ngân sách xong thì kế
hoạch năm 2019 đã sẵn sàng.

Dự kiến ban đầu, nguồn vốn nhu
cầu của năm 2018 cũng như mỗi
năm Quảng Nam cần khoảng 300 tỷ
đồng. Ví dụ trong năm 2018, Trung
ương phân bổ cho Quảng Nam là 50
tỷ đồng, mới chỉ đáp ứng 16% nhu
cầu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là năm
đầu tiên chúng tôi triển khai chương
trình này, điều đáng ghi nhận là sự
vào cuộc của các cấp, ngành cũng
như sự chủ động tìm hiểu chính sách
của người dân”, ông Bình cho biết.

Thứ nữa, để việc cho vay có hiệu
quả, ngoài việc hỗ trợ lãi suất, ông
Bình cho rằng, để đảm bảo chặt chẽ,
tránh việc trục lợi chính sách thì
chọn đối tượng phải chính xác. Xác
định được chính xác đối tượng có

nghĩa là đã thẩm định được đối
tượng, không để diễn ra tình trạng
trục lợi, vay từ ngân hàng này rồi
sang ngân hàng khác gửi. 

Tuy nhiên, trong việc thực hiện
Chương trình cho vay nhà ở xã hội,
thực tiễn áp dụng tại Quảng Nam
cũng như nhiều địa phương cho thấy,
còn không ít vướng mắc như vấn đề
hộ khẩu, chứng từ, số lượng dự án
nhà ở xã hội đáp ứng yêu cầu...

Vượt qua những “rào cản” này như
thế nào để chính sách đi vào cuộc
sống một cách suôn sẻ, phát huy thực
sự hiệu quả an sinh xã hội quan trọng
của chính sách đang là một trong
những vấn đề được các Sở, ngành
hữu trách như Xây dựng, NHCSXH,
các địa phương quan tâm, tháo gỡ,
cũng được hàng triệu người thu nhập
thấp ngóng trông mỗi ngày.�

Cùng với 400 triệu đồng vay Chương
trình nhà ở xã hội, gia đình anh Trịnh
Văn Kiên đã xây được căn nhà đẹp, trị
giá hơn 1 tỷ đồng.



Quang cảnh buổi tọa đàm trực tuyến “cho vay mua nhà ở xã hội - hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp”.
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Thiếu quỹ đất sạch và lợi
nhuận ít ỏi không hấp
dẫn nhà đầu tư

Trong một phiên chất vấn tại
Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Phạm Hồng Hà cho biết, cung, cầu
nhà ở xã hội đang mất cân đối, trong
đó, nhà cho công nhân đang thiếu
trầm trọng.

Được biết, tính đến nay cả nước
đã hoàn thành 1.189 dự án nhà ở xã
hội với diện tích gần 4 triệu mét
vuông , mới chỉ đạt 30% trong Chiến

lược nhà ở Quốc gia đến năm 2020.

Khẳng định quan điểm rõ ràng
của Đảng, Hiến pháp và Luật pháp
về nhà ở cho người dân, ông Bùi Sĩ
Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các
vấn đề xã hội của Quốc hội đã đưa
ra câu trả lời rút ra từ giám sát thực
tiễn cho câu hỏi “Tại sao chính sách
rất cần thiết, rất nhân văn và rất hợp
lòng dân nhưng vẫn khó khăn để
thực thi?”.

Theo ông, thứ nhất, thủ tục đất
làm nhà rất khó khăn, do các vấn đề
liên quan đến chuyển đổi đất, đất

thổ cư, đất bao canh, thủ tục chuyển
quyền sở hữu đất, cấp quyền sử
dụng đất cho đồng bào DTTS, giao
đất, giao rừng cho đồng bào miền
núi, đồng bào DTTS. Khó khăn thứ
hai là đền bù giải phóng mặt bằng và
bàn giao đất sạch. Hầu hết các địa
phương từ TP Hồ Chí Minh, Thái
Nguyên, Bình Dương... rất vất vả để
có quỹ đất sạch giao cho các chủ
đầu tư xây nhà ở xã hội.

Một khó khăn nữa, theo ông, do
ưu đãi đối với các dự án nhà ở xã hội
chưa thực sự thu hút nhà đầu tư do

Kỳ 2: Tháo gỡ bất cập để chính sách
thuận đường tới đích

>Bài và ảnh HOÀNG THỦY
Từ thực tiễn thực hiện chính sách cho vay ưu đãi Chương trình nhà ở xã
hội cho thấy còn không ít vướng mắc cần tháo gỡ để chính sách an sinh
xã hội quan trọng này thuận đường tới đích.
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lợi nhuận định mức không quá 10%,
“tức là không hấp dẫn, làm sao nhà
đầu tư vào cuộc?”.

Qua thực tế giải ngân cho vay
nhà ở xã hội thực hiện qua NHCSXH
cho thấy, đa số hồ sơ đã được giải
ngân là các hồ sơ vay xây mới, cải
tạo nhà ở. Các hồ sơ mua nhà từ dự
án nhà ở xã hội, nhất là từ công
nhân Khu công nghiệp, vẫn còn rất
hạn chế.

Gỡ khó về vốn: Nhìn nhận
vai trò của các địa phương

Một trong những vấn đề quan
trọng thu hút nhiều quan tâm của cả
các nhà quản lý, nhà hoạch định
chính sách và người dân là nguồn

ngân sách thực hiện chương trình
nhà ở xã hội.

Từ khi Nghị định số 100/2015/NĐ-
CP ra đời và có hiệu lực, phải mất
một thời gian, những khoản vay đầu
tiên chương trình nhà ở xã hội mới
được giải ngân. Một trong những
khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn vốn
cho vay chương trình nhà ở xã hội.
Từ năm 2018 đến năm 2020, Chính
phủ bố trí khoảng 2.326 tỷ đồng
(năm 2018 là 1.000 tỷ đồng) cho các
đối tượng vay mua nhà ở xã hội,
nhưng theo khảo sát của Bộ Xây
dựng thì nhu cầu tới năm 2021 đã
lên tới 18.000 tỷ đồng. Mới đây, Bộ
Xây dựng đã có văn bản đề xuất
Chính phủ bố trí thêm 3.000 tỷ đồng.

“Trong thời gian tới, tôi hy vọng Quốc
hội, Chính phủ có thể cân đối thêm,
bởi đây cũng là chương trình nhân
văn, nhu cầu chính đáng, sẽ góp
phần tạo an ninh xã hội, bảo đảm
phát triển xã hội”, Phó Tổng Giám
đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý chia sẻ
tại buổi tọa đàm “Cho vay mua nhà
ở xã hội - Hiện thực hóa ước mơ an
cư lạc nghiệp”.

“Chính sách đi liền với ngân
sách thì phải như thế nào? Đầu
tiên, phải rà soát lại hệ thống chính
sách của chúng ta đối với nhà ở cho
thu nhập thấp và nhà ở xã hội.
Chính sách phải gắn liền với thực
tiễn đời sống. Từ thực tiễn cơ sở
chúng ta đánh giá quá trình xây
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dựng chính sách. Chính sách phải
có tính hấp dẫn, thông thoáng, thủ
tục phải gọn nhẹ và thuận lợi, hấp
dẫn thì mới có tính thu hút, khả
thi”, ông Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Về các vấn đề xã hội của
Quốc hội nhấn mạnh.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng - Phó
Trưởng ban Dân nguyện cho rằng,
có 4 phương thức để tăng vốn cho
chương trình nhà ở xã hội, trong đó
trước tiên các địa phương có nguồn
thu nhập tốt có thể dành khoản đó
để chuyển sang NHCSXH ủy thác
cho vay, vừa đáp ứng được nhu cầu
của người dân trên địa bàn, vừa bảo
toàn được vốn của địa phương.

Thứ hai, bản thân các NHTM cần
có chính sách thực hiện bù lãi suất
cho phù hợp, vừa đảm bảo an toàn,
độ mở và độ chắc chắn để các NHTM
thấy được lợi ích và tham gia vào
thực hiện chính sách này.

Một giải pháp khác là, cần lồng
ghép được chương trình nhà ở xã
hội với các chương trình khác. “Các
địa phương đô thị hóa nhiều, có vốn
giảm nghèo, vốn xây dựng nông
thôn mới vậy tại sao chúng ta không
điều chỉnh nguồn vốn này, chuyển
một phần vốn cho NHCSXH để thực
hiện cho vay nhà ở xã hội? Đương
nhiên phải có vì chúng ta đang
hưởng lợi từ các Khu công nghiệp,
mà xây dựng nông thôn mới thì phải
gắn liền với chương trình này”, ông
Lưu Bình Nhưỡng nói.

Ông Nhưỡng cho biết: “Tính đến
năm 2020, chúng ta thiếu 15.764 tỷ
đồng. Chúng ta muốn tăng vốn
nhưng lại vướng là trong vốn trung
hạn chúng ta phân bổ xong. Thủ
tướng yêu cầu sửa Nghị quyết số
1023/NQ-UBTVQH13, sau đó sửa
Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg nhằm
bảo đảm căn cơ và lâu dài. Hiện giờ
chỉ còn cách là chúng ta cần xem xét
khả năng bố trí được một phần vào
vốn dự phòng được không? Vừa qua,
trên diễn đàn Quốc hội, nhiều ĐBQH
đã phát biểu, nhà ở xã hội, nhà ở Khu
công nghiệp là vấn đề rất cấp bách
giống như lũ lụt, lở đất. Vậy cắt ra vài
nghìn tỷ trong 180.000 tỷ đồng vốn
dự phòng cho thực hiện vấn đề này
thì vấn đề sẽ được giải quyết”.

Nhiệm vụ thiết thực nhất
là phải đúng đối tượng

Ngay sau khi chính sách được
ban hành, NHCSXH - đơn vị được
Chính phủ giao thực hiện cho vay
nhà ở xã hội - đã tổ chức Hội nghị
toàn quốc để tập huấn cho cán bộ,
từng bước xử lý vướng mắc. “Hiện
nay, hầu hết các địa phương số

lượng nhà ở xã hội chưa nhiều, do
đó nguồn cung để NHCSXH cho vay
còn hạn chế, nhiều tỉnh còn không
có nhà ở xã hội. Đó là chưa kể nhiều
dự án chủ đầu tư đã gọi vốn NHTM,
buộc chúng tôi phải giải chấp mới
cho vay theo diện nhà ở xã hội
được”, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH
Nguyễn Văn Lý nói. 

Theo NHCSXH, thực hiện
Chương trình cho vay nhà ở xã hội,
đến nay đã thực hiện với dư nợ đạt
trên 905 tỷ đồng. Phó Tổng Giám
đốc Nguyễn Văn Lý cho hay
“NHCSXH rất tích cực để đưa chính
sách này tới từng đối tượng. Nhiệm
vụ thiết thực nhất là phải đúng đối
tượng. Hiện nay điều kiện giải ngân
thông thoáng hơn, thủ tục và thời
gian cũng nhanh chóng hơn”.

Một nguyên nhân liên quan đến
tiến độ giải ngân vốn vay chương
trình này, đó là về phía người vay
cũng nhiều người có nhu cầu
nhưng không đáp ứng được điều
kiện được ngân hàng để vay vốn
được như đất một nơi, hộ khẩu một
nơi, hoặc đất chưa có giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, đất xây
dựng không theo quy hoạch...
“Chúng tôi xác định rằng, vốn của
Chính phủ để bảo đảm an sinh xã
hội song cũng phải chấp hành quy
tắc về pháp luật nhà ở, đất đai, xây
dựng. Hơn nữa, đây là chương trình
dài hạn, tạo sự tin tưởng cho người
dân, khác với hỗ trợ cho vay trước
đây nên nhiều đối tượng cũng cân
nhắc hơn”, Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Lý cho biết.

Với những vướng mắc này được
đánh giá là không đáng kể và dần
dần sẽ giải quyết được, ngân hàng,
chính quyền địa phương sẽ hướng
dẫn cụ thể hơn để người vay đáp
ứng các điều kiện đề ra.�
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>Bài và ảnh MAI THỦY

“Năm mới này mẹ con
chúng tôi sẽ có một
căn hộ nhỏ, tiện
nghi để các cháu

sinh hoạt, học tập. Năm mới này, vợ
chồng tôi sẽ chấm dứt được cảnh ở
trọ khổ cực như 10 năm qua, ông bà
chúng tôi đã yên tâm có nơi nương
náu tuổi già sau khi khu tập thể cũ
giải tỏa...”. Đó là chia sẻ của những
người thu nhập thấp trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh khi đón nhận món quà
xuân đặc biệt từ Chương trình cho
vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định
số 100 của Chính phủ được thực
hiện qua NHCSXH.

Toàn hệ thống dồn sức
Công việc trong những tháng

cuối năm 2018 tại NHCSXH tỉnh Hà
Tĩnh càng bận rộn hơn khi 50 tỷ
đồng cho vay chương trình nhà ở xã
hội được hoàn thành. Dù vậy, niềm
vui mang cơ hội an cư đến với người
thu nhập thấp đã thôi thúc tất cả các
cán bộ NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh từ Hội
sở tỉnh tới các Phòng giao dịch vào
cuộc đồng bộ, chính xác và hiệu quả
để giải ngân kịp thời nguồn vốn. 

Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh,
Lưu Văn Minh cho biết: “Để thực
hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn từ
TW phân bổ thì trước đó NHCSXH
tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán
bộ, viên chức và người lao động

nắm vững quy trình nghiệp vụ để
chủ động triển khai khi được thông
báo kế hoạch vốn. Đồng thời, công
tác tuyên truyền chủ trương, chính
sách về chương trình cho vay nhà ở
xã hội cũng được NHCSXH tỉnh Hà
Tĩnh phối hợp với các tổ chức chính
trị - xã hội nhận ủy thác và các cơ
quan thông tin đại chúng thực hiện
một cách rộng rãi. Bên cạnh đó, cơ
chế chính sách cho vay đối với
Chương trình nhà ở xã hội được
NHCSXH công khai tại 262/262
Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn
trong toàn tỉnh để người dân theo
dõi, nắm bắt.

Bắt tay vào việc thực hiện các
quy trình thủ tục cho vay, NHCSXH
tỉnh Hà Tĩnh luôn tuân thủ các quy
định và thực hiện phối hợp chặt chẽ
với các đơn vị, tổ chức hội nhận ủy
thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn trong
quá trình bình xét đối tượng vay vốn,
đảm bảo chương trình được công
khai, minh bạch, mang lại niềm tin
trong nhân dân. Tăng cường lực
lượng, không kể ngày nghỉ, bước
chân của cán bộ tín dụng NHCSXH
đã đi mòn các lối ngõ của TP Hà Tĩnh
và các địa bàn lân cận để thẩm định
đối tượng vay vốn. Đồng thời phối
hợp với các địa phương, cơ quan liên
quan hướng dẫn, hỗ trợ người vay
thực hiện hồ sơ thủ tục vay một cách
nhanh chóng, thuận lợi. Nhờ đó đến
hết năm 2018, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh
đã hoàn thành chỉ tiêu TW giao.

Chắp cánh ước mơ xanh
Khi đồng tiền tích lũy của gia

đình cộng với những đợt giải ngân
vốn vay ưu đãi của NHCSXH đã được
chuyển đến nhà đầu tư thì Dự án thí
điểm nhà ở xã hội phường Thạch
Linh, TP Hà Tĩnh đang được đẩy
nhanh tiến độ thi công để bàn giao
cho chủ sở hữu vào cuối năm 2019
theo cam kết. Đó cũng là lúc những
người thu nhập thấp đang đến gần
với ước mơ về nơi an cư với chất
lượng cuộc sống được nâng lên.

Tại một dãy nhà trọ trong ngõ
nhỏ đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh,
chúng tôi gặp 3 gia đình cán bộ,
nhân viên của các cơ quan, đơn vị ở
TP Hà Tĩnh vừa được vay vốn
Chương trình nhà ở xã hội tại
NHCSXH. Họ là giáo viên, thu nhập ở
mức trung bình, gần như chỉ đáp
ứng các nhu cầu chi tiêu và việc học
hành của con cái. Ở trọ đã nhiều
năm, có gia đình con cái đã lớn
nhưng mọi sinh hoạt chỉ gói gọn
trong những căn phòng chưa đầy 20
mét vuông. Dự định mua đất làm
nhà dù đã ấp ủ từ lâu nhưng khó
lòng thực hiện được, chỉ khi Chương
trình cho vay ưu đãi cùng dự án xây
dựng nhà ở xã hội được triển khai,
ước mơ đó mới có cơ hội trở thành
hiện thực. Theo chia sẻ của các gia
đình, Chương trình cho vay nhà ở xã
hội có mức ưu đãi rất phù hợp cho
người thu nhập thấp. Với mức trả
khoảng 3 triệu đồng/tháng trong

Mùa xuân “gõ cửa” 
nh�ng gia đình
thu nh�p th�p � Hà T�nh



Dự án thí điểm nhà ở xã hội phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) đang được triển khai đúng tiến độ, phấn đấu bàn giao nhà trong
năm 2019.
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vòng 15 năm, họ đã nắm chắc cơ hội
sở hữu căn hộ tiện nghi, đảm bảo
cho mọi sinh hoạt gia đình.

Gặp vợ chồng anh Hoài Nam,
công tác tại Thanh tra tỉnh và chị Cẩm
Lạc, công tác tại Bệnh viện Mắt Sài
Gòn - Hà Tĩnh ngay tại quầy giao dịch
của NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn
thiện những thủ tục cuối cùng để
được nhận vốn vay từ Chương trình
cho vay nhà ở xã hội. Anh Nam chia
sẻ, gia đình đang phải đi thuê nhà ở.
Sắp tới, gia đình lại đón thêm thành
viên mới, trong khi đó tổng thu nhập
cả hai vợ chồng chỉ khoảng 10 triệu
đồng/tháng thì việc mua đất xây nhà
không bao giờ mơ tới. Thế nhưng, khi
được biết thông tin về NHCSXH cho

vay mua nhà ở xã hội, lãi suất
4,8%/năm, vợ chồng anh mừng vui
khó tả, biết chắc chắn ước mơ về căn
hộ mới sẽ nằm trong tầm tay.

“Tôi cảm ơn chính quyền địa
phương, các cấp, các ngành và
NHCSXH đã tạo điều kiện cho vợ
chồng tôi về thủ tục vay vốn. Có thể
nói đây là một chính sách  nhân văn
và có ý nghĩa thiết thực giúp những
gia đình như chúng tôi hiện thực
hóa được giấc mơ có nhà để ổn định
cuộc sống”, anh Nam phấn khởi nói.

Niềm vui của gia đình anh Nam,
chị Lạc cũng là hạnh phúc chung của
hàng trăm gia đình khác khi đang
thực hiện các thủ tục để tiến tới ước
mơ được sở hữu căn hộ tại Dự án thí

điểm nhà ở xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Khi những món vay đầu xuân
năm mới này của Chương trình cho
vay nhà ở xã hội được giải ngân tận
tay, đúng đối tượng thụ hưởng, mang
niềm hy vọng đến với những người
thu nhập thấp, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh
đang rà soát nhu cầu của người dân
và đề nghị TW bố trí nguồn vốn cho
vay năm 2019. Cùng với đó tăng
cường phối hợp để chuẩn bị triển
khai chương trình, trong đó đặc biệt
chú trọng đến việc nâng cao trình độ
nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng, cán
bộ nhận ủy thác và cải cách hành
chính để phục vụ nhân dân tốt hơn;
đảm bảo vốn vay được hiệu quả và
đến đúng đối tượng vay vốn.�
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Chính quyền vào cuộc
quyết liệt

Đầu năm 2017, tỷ lệ nợ quá hạn
các chương trình tín dụng chính
sách xã hội của xã Hòa Xuân Đông
xếp thứ 9/10 xã, thị trấn trên địa
bàn huyện Đông Hòa. Trước tình
hình này, ông Huỳnh Minh Thường
- Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông,
thành viên Ban đại diện HĐQT
NHCSXH huyện Đông Hòa đã chủ trì
cuộc họp với sự tham gia của đại
diện các hội, đoàn thể trên địa bàn
tìm hướng khắc phục. Cụ thể, các
đơn vị liên quan sẽ tiến hành rà
soát những trường hợp nợ dây dưa,
kéo dài để xây dựng kế hoạch thu
nợ phù hợp; đối với các hộ vay đi
làm ăn xa thì tranh thủ lúc họ về địa
phương để vận động thu nợ. Các Tổ
tiết kiệm và vay vốn kịp thời thông
báo cho hộ vay trước 3 tháng khi nợ

chuẩn bị đến hạn. Các hội, đoàn
thể, thôn, tổ bình xét hộ vay công
khai, đúng đối tượng; đồng thời tập
trung kiểm tra xem hộ vay sử dụng
vốn có đúng mục đích hay không...
Ngoài ra, ông Thường còn yêu cầu
Trưởng, Phó các hội, đoàn thể nhận
ủy thác vốn phải tham gia giao ban
hằng tháng với ngân hàng để nắm
được chủ trương, chính sách, tình
hình triển khai các chương trình tín
dụng chính sách trên địa bàn xã;
đồng thời phản ánh những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình
thực hiện.

“Bằng nhiều biện pháp đồng bộ,
quyết liệt như vậy, chất lượng tín
dụng chính sách trên địa bàn đã có
sự cải thiện đáng kể. Từ một xã có tỷ
lệ nợ quá hạn áp chót, đến cuối năm
2017, Hòa Xuân Đông đã vươn lên
trở thành đơn vị có nợ quá hạn thấp

nhất huyện và duy trì cho đến nay”,
ông Thường phấn khởi cho biết.

Xã An Mỹ, huyện Tuy An cũng là
một trong những địa phương thực
hiện tốt công tác quản lý vốn và triển
khai các chương trình tín dụng chính
sách trên địa bàn. Hiện xã có tổng
dư nợ hơn 27 tỷ đồng, tăng gần 4 tỷ
đồng so với đầu năm, với 1.200 hộ
còn dư nợ và không có nợ quá hạn.
Toàn xã có 25 Tổ tiết kiệm và vay
vốn, tất cả đều xếp loại tốt. Kết quả
này có được một phần nhờ sự quan
tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo xã.
Ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch
UBND xã An Mỹ cho biết: “Từ khi là
thành viên Ban đại diện HĐQT cấp
huyện, tôi thường xuyên tham gia

CH� TH� 40
� n�i “đ�t Phú 
tr�i Yên”

>Bài và ảnh LÊ HẢO
Sau 4 năm triển khai, đến nay, Chỉ thị số 40-CT/TW
ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách
xã hội đã thực sự trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt
động của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Phú Yên
nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng tín dụng chính
sách, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm
nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
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họp giao ban với NHCSXH tại xã,
tham gia các cuộc họp định kỳ của
Ban đại diện HĐQT cấp huyện để
nắm bắt kịp thời diễn biến hoạt
động tín dụng, tiếp nhận những nội
dung mới, đồng thời kiến nghị
những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình triển khai các chương trình
tín dụng chính sách để tìm cách tháo
gỡ kịp thời. Qua đó góp phần nâng
cao chất lượng tín dụng chính sách
tại địa phương”.

Không chỉ thay đổi từ cấp cơ sở,
mà ở cấp huyện, chính quyền các địa
phương cũng thực hiện nhiều giải
pháp để nâng cao hơn nữa trách
nhiệm đối với hoạt động tín dụng

chính sách xã hội. Theo Phó Chủ tịch
UBND TP Tuy Hòa, Nguyễn Văn
Khoa, địa phương đã thống nhất
đưa tỷ lệ nợ quá hạn trở thành một
chỉ tiêu quan trọng trong việc bình
xét thi đua của các tập thể, cá nhân
và bình xét khu phố, thôn văn hóa
trên địa bàn dân cư. Bên cạnh đó,
thành phố cũng chỉ đạo các thành
viên Ban đại diện tăng cường kiểm
tra, giám sát đầy đủ theo kế hoạch;
chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, đảm
bảo nguồn vốn tín dụng chính sách
được hiệu quả, chất lượng tín dụng
ngày càng được nâng cao. “Đối với
các địa bàn chất lượng tín dụng
thấp, chúng tôi làm việc trực tiếp,
giao nhiệm vụ cho địa phương thực

hiện tốt các chỉ tiêu được giao. Từ
đó, các xã, phường đã có những
chuyển biến tích cực; cấp ủy, chính
quyền địa phương quan tâm hơn
trong công tác giám sát nguồn vốn,
chất lượng nợ được cải thiện”, ông
Khoa nói.

Nâng cao trách nhiệm
của địa phương

Theo Giám đốc NHCSXH Phú
Yên, Hồ Văn Thục, ngay sau khi có
Chỉ thị số 40, chi nhánh đã tổ chức
nghiên cứu, quán triệt và triển khai
đến toàn thể đảng viên, cán bộ, viên
chức và người lao động; đồng thời
chủ động làm tốt công tác tham
mưu giúp Tỉnh ủy, UBND, các Ban,

Tín dụng chính sách giúp các làng nghề ở Phú Yên hồi sinh.
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ngành liên quan
trong việc ban hành
các văn bản, kế
hoạch... thực hiện.
Đặc biệt, từ năm 2016,
đơn vị đã tham mưu
cho UBND tỉnh ban
hành công văn đề nghị
các huyện, thị xã, thành
phố, hằng năm tùy vào
tình hình thực tế của
nguồn ngân sách, bố trí
và chuyển từ 500 triệu
đồng đến 1 tỷ đồng ủy
thác sang NHCSXH để
cho vay giải quyết việc
làm. Từ đó đến nay, mặc
dù ngân sách còn khó
khăn nhưng mỗi năm cùng
với nguồn vốn của tỉnh, các
địa phương đều cố gắng chuyển
vốn ủy thác sang NHCSXH Phú Yên
thực hiện cho vay. Hiện tổng nguồn
vốn địa phương ủy thác cho ngân
hàng đạt gần 52 tỷ đồng, trong đó
năm 2018 là hơn 11 tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên,
Trần Hữu Thế, cho biết: “Để nâng
cao trách nhiệm của địa phương
trong việc cùng với TW thực hiện tốt
tín dụng chính sách, UBND tỉnh yêu
cầu UBND các huyện, thị xã, thành
phố tiếp tục tăng cường nguồn vốn
ngân sách địa phương trong tổng
nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Phú
Yên. Cụ thể, từ năm 2019 mỗi huyện
tối thiểu 700 triệu đồng/năm, riêng
TX Sông Cầu và TP Tuy Hòa tối thiểu
1,5 tỷ đồng/năm ủy thác qua
NHCSXH tỉnh Phú Yên để cho người
nghèo và các đối tượng chính sách
khác vay, góp phần hoàn thành mục
tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững,
xây dựng nông thôn mới, giải quyết
việc làm và bảo đảm an sinh xã hội
tại địa phương”.

Sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt
của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ
sở đã góp phần nâng cao chất lượng
tín dụng chính sách, giúp nguồn vốn
vay đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Là hộ nghèo, mới vay vốn chính sách
được gần 2 năm nay nhưng kinh tế
gia đình ông Lê Trọng Hùng ở khu
phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện
Sông Hinh đã được cải thiện đáng
kể. Ông Hùng cho biết: “Tôi được vay
30 triệu đồng vốn hộ nghèo từ năm
2017. Với số vốn này, tôi mua 10 con
dê về nuôi. Được một thời gian, dê
sinh sản, đàn lớn dần lên 40 con.
Mới đây, tôi đã xuất bán và mua 60
con cừu để nuôi tiếp. Bên cạnh đó,
tôi còn tận dụng hơn 3 sào đất vườn
để trồng 300 trụ tiêu, 50 gốc cam và
nuôi gần 100 con gà. Nếu không có
nguồn vốn “mồi” từ NHCSXH, tôi
không thể mạnh dạn làm ăn như
ngày hôm nay”.

Không riêng hộ ông Hùng, trong
giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh Phú
Yên có trên 120 nghìn lượt hộ vay
vốn, với doanh số cho vay đạt trên
2.570 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên
2.000 tỷ đồng, góp phần giúp hơn
20.000 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ
nghèo trên 2%/năm; thu hút, tạo
việc làm cho hơn 7.000 lao động;
gần 27.000 HSSV thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó

khăn được vay vốn học tập; xây
dựng mới gần 54 nghìn công trình
cung cấp NS&VSMNT; gần 13 nghìn
hộ SXKD vùng khó khăn được vay
vốn; 526 hộ nghèo vay vốn xây dựng
nhà ở, 50 nhà ở xã hội. Ngoài ra,
nguồn vốn tín dụng chính sách góp
phần hoàn thành các chỉ tiêu xây
dựng nông thôn mới, đến nay, toàn
tỉnh có 45/88 xã đạt chuẩn nông
thôn mới, chiếm tỷ lệ 51,14%.

“Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Phú
Yên sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy,
chính quyền địa phương, các tổ chức
chính trị - xã hội thực hiện có hiệu
quả Chỉ thị số 40. Phối hợp các cấp,
ngành tham mưu chính quyền địa
phương lồng ghép nguồn vốn cho
vay với các chương trình khuyến
nông, khuyến lâm, khuyến ngư,
chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, vật nuôi. Đồng thời
tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các
chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước về tín dụng chính sách xã
hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất
là người nghèo và các đối tượng
chính sách khác”, Giám đốc Hồ Văn
Thục nói.�

NHCSXH huyện Tây Hòa (Phú Yên) giao dịch với bà con tại Điểm giao dịch
xã Hòa Bình 1.



>Phóng sự ảnh của TRẦN VIỆT LINH
Mười sáu mùa xuân qua, NHCSXH tỉnh Cao Bằng đã phối hợp chặt
chẽ với các cấp chính quyền địa phương rà soát, làm thủ tục cho
hơn 310 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính
sách khác được vay vốn. Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho đồng
bào DTTS nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, ổn định SXKD..., góp phần cải thiện đời sống,
nâng cao thu nhập và từng bước đẩy lùi nghèo khó, làm giàu chính
đáng, giữ gìn biên giới của Tổ quốc.

Xuân ấm no
trên quê h��ng Pác Bó

Vào những ngày đầu xuân năm mới, 
các đơn vị trực thuộc NHCSXH tỉnh Cao Bằng tích cực
giải ngân vốn cho bà con để kịp mùa vụ đông xuân

31ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 84+85

www.vbsp.org.vn / www.vbsp.vn



Gia đình bà Trương Thị
Hồ, dân tộc Tày ở xã
Quang Trung, huyện Hòa
An vay 50 triệu đồng
nguồn vốn SXKD tại vùng
khó khăn, cải tạo hơn 1ha
vườn đồi trồng cam.

Gia đình ông Lương Văn Giáo, dân tôc Tày ở thôn Khau Súng
Khuổi Bắc, xã Quang Trung, huyện Hòa An vay 50 triệu đồng
vốn hộ nghèo mua trâu sinh sản về nuôi. Sau một thời gian,
gia đình ông đã có tới 4 con, cuộc sống sung túc hơn.

Gia đình chị Hoàng Thị Lìm, dân tộc Tày ở xã Đoài Côn,
huyện Trùng Khánh vay vốn làm nhà ở để đón Tết.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh
Hoàng Văn Nhất, dân tộc Nùng ở thôn Bản
Niếng, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh có
điều kiện cải tạo 6.000 mét vuông vườn đồi
trồng quýt, mang lại giá trị kinh tế cao.

32 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 84+85

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Xuân Kỷ Hợi 2019



Vốn vay ưu đãi giúp người dân xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh cải tạo đất đồi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ đó tạo thành
vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản nhất vùng.

Gia đình chị Nông Thị Hồng, dân tộc
Tày ở xóm Bản Giàng, xã Đa Thông,
huyện Trà Lĩnh vay 50 triệu đồng
nguồn vốn SXKD tại vùng khó khăn
để nuôi ong lấy mật.

Hộ nghèo ở huyện Trùng Khánh
vay vốn chính sách mua máy cày phục vụ ruộng đồng.
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>NGUYỄN QUỐC VIỆT

Mậu Tuất chưa qua, Kỷ Hợi đã rộn ràng
Bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch
Cờ đỏ vàng sao ngập tràn cả nước
Triệu triệu người cùng cất tiếng reo vang.

Dù thấp thua thu nhập bình quân
Chất lượng sống không ngừng cải thiện
Tuổi đôi mươi trào dâng bao khát vọng
Dưới màu cờ Tổ quốc thiêng liêng.

Mừng làng quê đổi mới, hành khúc xuân…
Nông thôn mới tiến dần lên kiểu mẫu
Nông công nghiệp giao thương mở đường xuất nhập khẩu
Rộng đường quê phố thị hóa văn minh.

Thời tiết thất thường, đây đó bất yên
Bão lụt, nắng mưa chuyện đất trời khó tránh
Gương dũng cảm quên mình trong lũ cuốn
Nghĩa rách lành đùm bọc sẵn tình thương!

Cửa ngõ ASEAN bên bờ biển Đông
Mười lăm triệu du khách, bầu bạn đến
Liên Hiệp quốc vừa nâng tầm Việt Nam qua chữ tín
Xứng tiến trình hội nhập và đổi mới thành công.

Chính sách tiền vững giá Việt Nam Đồng
Ổn vĩ mô duy trì đà tăng trưởng
Ngoại hối dâng cao, vàng đô luôn rủng rỉnh
Chợ mê man hàng hóa thỏa sức mua.

Đường Cách mạng qua bao ghềnh thác
Giặc nội xâm từng bước loại trừ
Vững lòng tin con mắt thần của Đảng
Với mắt trần giám sát của nhân dân
Năm mươi năm di chúc Bác răn dạy ân cần
Nhiệm vụ Bác trao quyết làm tròn bổn phận.

Mừng vận hội quốc gia và thế nước
Lan tỏa niềm tin từ ngõ phố, đường làng
Mừng xuân mới rộn ràng Tết Hợi
Thách thức - Thời cơ - Hạnh phúc… khúc quân hành.

Hà Nội, xuân Kỷ Hợi 2019

Hành khúc 
Xuân Kỷ Hợi
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>NGUYỄN HUY QUYẾN

Anh là cán bộ giải ngân
“Chính sách xã hội” giúp dân giảm nghèo

Vượt sông lội suối trèo đèo
Không quản vất vả gieo neo nhọc nhằn

Gặp khi chịu khát đói ăn
Gian nan đâu sợ khó khăn sá gì

Băng rừng vượt dốc anh đi
Đường trơn lũ cuốn hiểm nguy chất chồng

Với lòng nhân ái mênh mông
Cảm thông dân bản ngóng trông từng ngày

Đem tiền Nhà nước cho vay
Giảm nghèo xóa đói dựng xây cuộc đời

Vùng cao tiến kịp vùng xuôi
Nhà cao phố lớn muôn nơi đàng hoàng

Điện - Đường - Trường - Trạm khang trang
Nâng cao dân trí bản làng văn minh

Ơn Bác ơn Đảng quang vinh
Anh là cầu nối ấm tình yêu thương

Góp phần làm đẹp quê hương
Dân giàu nước mạnh biên cương vững vàng

Ngân hàng Chính sách cưu mang
Nhờ anh cầu nối dân làng biết ơn!                                                                          

Anh là cầu nối
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>Phóng sự ảnh
của TRẦN VIỆT
Tổng dư nợ các
chương trình cho vay
ưu đãi trên địa bàn
tỉnh Bắc Ninh đến nay
đạt 2.207 tỷ đồng, với
81.204 hộ vay. Tín
dụng chính sách đã góp
phần giúp 1.993 hộ vượt
qua ngưỡng nghèo; thu
hút, tạo việc làm cho
2.643 lao động, 640 lượt
HSSV có hoàn cảnh khó
khăn được vay vốn học
tập; xây dựng 20.199
công trình cung cấp
nước sạch...

NHCSXH huyện Lương Tài (Bắc Ninh) giao dịch với hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác tại Điểm giao dịch xã Bình Định.

Xuân về
trên quê hương Quan họ
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Gia đình anh Phạm Đức Giáp ở thôn Ngô Phần, xã Bình Định,
huyện Lương Tài sử dụng 30 triệu đồng vốn hộ nghèo nuôi bò
sinh sản. 

Gia đình anh Hà Trọng Diên ở thôn Ngô Phần, xã Bình
Định, huyện Lương Tài vay 50 triệu đồng vốn hộ cận
nghèo về chăn nuôi.

Nhờ vốn vay ưu đãi từ chương trình
giải quyết việc làm và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ,
Công ty Phát Việt ở xã Quảng Phú, huyện Lương Tài có điều
kiện mở rộng nhà xưởng, mua sắm máy móc và tạo việc
làm cho 20 lao động địa phương.

Gia đình anh Đỗ Xuân Yên ở thôn Đào Viên, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành vay 40 triệu đồng mua nguyên liệu để 
sản xuất đồng truyền thống. 
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Gia đình anh Vương
Văn Giang ở thôn Dư
Xá, xã Ninh Xá, huyện
Thuận Thành vay vốn
nuôi gà đẻ trứng.

Hiện nay, gia đình anh
Hà Trọng Diên được
đánh giá là sử dụng
hiệu quả vốn vay, có
cơ hội thoát nghèo
bền vững.

Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình anh Nguyễn Văn Điền ở thôn Văn Quan,
xã Trí Quả, huyện Thuận Thành có điều kiện cải tạo hàng nghìn mét
vuông ao nuôi cá, chăm sóc gà giống.

Đến nay, 4 lao động trong gia đình anh Nguyễn Văn
Điền có thu nhập ổn định.
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Nguồn vốn ưu đãi được NHCSXH tỉnh Hưng Yên cho vay đúng đối tượng.

Vào một ngày đầu xuân
năm mới, về làm việc tại
tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám
đốc Dương Quyết Thắng

và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Đỗ Tiến
Sỹ đều có chung một nhận xét,
đánh giá cao sự hỗ trợ của nguồn
vốn tín dụng ưu đãi trong 16 năm
qua đối với hộ nghèo và các đối
tượng chính sách trong cả nước,
trong đó có tỉnh Hưng Yên. Đây

chính là động lực quan trọng, trực
tiếp cho địa phương khai thác tiềm
năng của một vùng trọng tâm tam
giác kinh tế đồng bằng Bắc Bộ,
trong đó đạt kết quả rõ nét là thúc
đẩy sản xuất, chuyển mạnh sang
nông nghiệp hàng hóa. Từ đó, nâng
cao đời sống của nông dân, góp
phần thực hiện tốt các chương trình
giảm nghèo bền vững, xây dựng
nông thôn mới.

Đến đầu mùa xuân Kỷ Hợi 2019,
NHCSXH tỉnh đang cho vay 10
chương trình tín dụng ưu đãi với
tổng dư nợ là 2.512 tỷ đồng, 81.662
hộ còn dư nợ.

Nguồn vốn ưu đãi bấy lâu nay
được chuyển tải nhanh chóng đến
đúng địa chỉ người dân nghèo khắp
miền quê tả ngạn sông Hồng và đã
được họ sử dụng hiệu quả vào
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây

Xuân tươi vui
kh�p mi�n quê H�ng Yên
trù phú
>Bài và ảnh ĐÔNG DƯ - QUỐC VIỆT



dựng mô hình trang trại kinh tế, mở
mang ngành nghề, tạo việc làm
trong nước, ngoài nước, sửa chữa
nhà ở, cải tạo công trình cung cấp
nước sạch...

Cùng sự phấn đấu nỗ lực của các
cấp ngành và nhân dân, NHCSXH
tỉnh Hưng Yên đã góp phần chuyển
đổi gần 900ha đất trồng lúa hiệu
quả thấp ở các huyện Ân Thi, Phù
Cừ, Yên Mỹ sang trồng cây hàng hóa
kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm,
thủy sản, nâng giá trị mỗi ha đạt trên
162 triệu đồng/năm.

Trên vùng đất bãi sông Hồng,
sông Luộc, đồng vốn ưu đãi đã tiếp
sức, truyền lực để hàng nghìn hộ
nông dân siêng năng, say sưa thâm
canh sản xuất, triển khai nhiều mô
hình trồng trọt, chăn nuôi an toàn
sinh học theo hướng VietGap, phát
triển thêm giống cây trồng mới, có
giá trị kinh tế cao như lúa lai, nhãn
đầu dòng, bưởi Hoàng Trạch và xây
dựng được nhãn hiệu cho các sản
phẩm nổi tiếng gồm nhãn lồng
Hưng Yên, quất cảnh Văn Giang, vải
thiều chín sớm Phù Cừ, chuối tiêu
hồng Kim Động, gà Đông Tảo Khoái
Châu, mật ong hoa nhãn Tiên Lữ,
tương bần Mỹ Hào, làng trăm nghề
huyện Văn Lâm.

Hơn nữa, hưởng ứng phong trào
thi đua “Cả nước chung tay xây

dựng nông thôn mới”, liên tục
những năm qua, NHCSXH tỉnh
Hưng Yên đã kịp thời đầu tư, ưu
tiên đầu tư “phủ sóng” vốn tín dụng
ưu đãi đến các xã thuộc chương
trình xây dựng nông thôn mới, đến
nay có 87/145 xã đạt chuẩn nông
thôn mới, thu nhập bình quân đầu
người khu vực nông thôn hơn 35
triệu đồng/người/năm. Đặc biệt,
nguồn vốn ưu đãi cũng tạo đà thúc
đẩy Hưng Yên phấn đấu đến năm
2020 về đích “tỉnh nông thôn mới”.

Từ hiệu quả của nguồn vốn tín
dụng ưu đãi, mảnh đất Hưng Yên

trù phú và giàu truyền thống đã đổi
thay không ngừng, đang có “tiếng
lành” vang xa khắp đất nước, để
đến ngày tiết xuân ấm áp đầu năm
Kỷ Hợi chúng tôi được sự hướng
dẫn trực tiếp của Giám đốc
NHCSXH tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Thị
Xuân tới thăm mô hình trồng cam
theo tiêu chuẩn VietGap tại xã
Quảng Châu, TP. Hưng Yên đảm bảo
quy trình sản xuất hàng hóa với sản
phẩm sạch, an toàn. Chủ tịch UBND
xã Phan Văn Tam cho biết, 10 năm
qua xã đã tổ chức dồn điền đổi
thửa, vận động nhân dân vay vốn
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ưu đãi, tập trung vốn vay, công sức
chuyển đổi đất trồng màu hiệu quả
thấp sang trồng cây ăn quả. Đến
nay, hầu hết hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ mới thoát nghèo đều
được vay vốn ưu đãi, gần 18 tỷ đồng
đầu tư trồng 180ha cam Vinh, cam
canh, cam chín muộn, sản xuất
theo chuẩn VietGap. Cùng với nhãn
lồng, táo thiện phiến, cam là cây
chủ lực giảm nghèo bền vững,
mang lại cho nông dân hiệu quả
cao về kinh tế, hàng năm mỗi héc -
ta cho lãi hơn 400 triệu đồng, tạo
việc làm cho hơn 1.000 lao động.
Còn theo hộ trồng cam Vũ Văn Toản
ở xóm Cao Xá, xã Quảng Châu, hiện
gia đình có 1.500 cây cam các loại.
Những ngày Tết Nguyên đán này,
vườn cam đã cho gia đình anh thu
ngót 600 triệu đồng để dư dật tiền
nong trả nợ trước thời hạn cho
ngân hàng và tiếp tục thực hiện kế
hoạch nâng diện tích cây ăn quả.

Rời xã Quảng Châu sang huyện
Khoái Châu, nơi có diện tích canh
tác lớn nhất tỉnh và nhiều nông dân
tiêu biểu sử dụng vốn vay ưu đãi
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
theo hướng sản xuất hàng hóa.
Chúng tôi trò chuyện với anh Phạm
Năng Thành, hộ đi đầu đưa cây
chuối tiêu hồng về vùng đất bãi ven
sông Hồng và có nhiều diện tích
trồng nghệ ở xã Chí Tân, anh Thành

cho biết, nhờ 2 lần vay vốn của
NHCSXH huyện, gia đình đã chủ
động cải tạo cả khu đất sình lầy,
trồng 15ha chuối tiêu hồng theo
quy trình VietGap và mở 4 cơ sở
chiết xuất tinh bột nghệ, mỗi năm
làm ra gần 20 tấn bột nghệ thành
phẩm, từ đó không chỉ đem lại thu
nhập cao cho gia đình mà còn tạo
việc làm cho hàng chục lao động
trong thôn, xóm.

Tương tự, việc sử dụng vốn vay
ưu đãi vào trồng dưa vàng thơm
trên diện tích 30 mẫu tại xã Bãi Sậy,
huyện Ân Thi đã giúp nông dân tiếp
cận với tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng
công nghệ cao, mở ra hướng sản
xuất an toàn theo chuỗi sản phẩm.
Gia đình anh Đỗ Văn Chuyên ở xã
Trai Trang đã sử dụng 100 triệu
đồng vốn vay giải quyết việc làm
của NHCSXH huyện Yên Mỹ mở
trang trại chăn nuôi theo mô hình
khép kín. Anh Chuyên chia sẻ, vay
vốn ưu đãi rất thuận lợi, kịp thời,
kích thích người vay lựa chọn loại
hình sản xuất phù hợp, hiệu quả.
Nhờ nguồn vốn vay, vợ chồng tôi đã
đầu tư xây dựng mô hình trang trại
chăn nuôi khép kín từ chăn nuôi
đến, chế biến, tiêu thụ, do đó giúp
người sản xuất kiểm soát từ đầu
vào đến đầu ra, phát hiện, loại bỏ
kịp thời các nguy cơ mất an toàn
thực phẩm. Trong chuỗi sản phẩm,

cũng như giảm khâu trung gian
cung ứng trực tiếp thành phẩm
cung ứng cho cửa hàng thực phẩm
sạch và người tiêu dùng giá bán ổn
định. Sản phẩm thực phẩm của trại
chăn nuôi khép kín đạt chất lượng,
có uy tín, được khách hàng ưa
chuộng, mang lại nguồn thu nhập
đáng kể cho hộ gia đình.

Hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đối
với chương trình giảm nghèo, xây
dựng nông thôn mới, phát triển kinh
tế - xã hội đã được khẳng định ở
Hưng Yên. Từ nguồn vốn ưu đãi,
ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên
đã có chuyển biến tích cực theo
hướng sản xuất hàng hóa quy mô
lớn. Nhiều khu vực trang trại, hộ sản
xuất có thu nhập từ 500 - 700 triệu
đồng. Từ đó, đời sống nông dân
được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo toàn
tỉnh hiện còn khoảng 3%.

Đón chào xuân mới trong tiết trời
giao hòa ấm áp, NHCSXH tiếp tục
đẩy mạnh hoạt động, hiệu quả vững
chắc, tập trung huy động nguồn lực,
tăng trưởng dư nợ, thực hiện cho
vay đúng đối tượng, kịp thời, trọng
tâm, trọng điểm để lúa ngô trên
đồng xanh ngắt, hoa quả trong vườn
vàng rực, cùng niềm vui rộn ràng
khắp miền quê Hưng Yên trù phú,
giàu truyền thống.�
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Từ nguồn vốn ưu đãi,
nông dân Hưng Yên đã
phát triển vườn chuyên
canh cây ăn trái.
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Chúng tôi may mắn
được NHCSXH tỉnh
Quảng Ngãi dành thời
gian đưa lên rừng, ra

biển để “mục sở thị” những mô
hình sản xuất giỏi, thoát nghèo
nhờ đồng vốn ưu đãi.

Điểm dừng chân đầu tiên
trong chuyến hành trình là Minh
Long, một trong 6 huyện miền
núi phía Tây Quảng Ngãi có tới
71% người dân tộc H’rê sinh sống
và 100% số thôn, xã nằm trong
vùng đặc biệt khó khăn. Chuyện
thoát nghèo cho vùng quê này
không phải bây giờ mới đặt ra, mà
đã được nhiều cấp ngành trong
tỉnh, huyện cùng nhiều chương
trình, dự án hỗ trợ nhưng hiệu quả
đạt thấp, thiếu tính bền vững, để
đến tận cuối đông, đầu xuân năm
2011, Đảng bộ, chính quyền huyện
mới tìm được hướng đi, mở lối thoát
nghèo cho nhân dân.

Từ mùa xuân năm ấy, lối thoát
nghèo đã mở hướng làm giàu cũng
rõ. Cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Các nguồn lực từ Chương trình 134,
135, xây dựng nông thôn mới, đặc
biệt là nguồn vốn tín dụng ưu đãi

V�n chính sách d�t nên
mùa xuân �m no � Qu�ng Ngãi

>Ghi chép của MINH UYÊN
Quảng Ngãi nổi tiếng khắp cả nước với những danh thắng như nền văn
hóa lâu đời Sa Huỳnh, khu du lịch “núi Ấn, sông Trà”, căn cứ Cách mạng
lịch sử Ba Tơ - Minh Long. Song, miền quê “lưng tựa vào Trường Sơn, mặt
hướng ra biển Đông” này có các dạng địa hình tương đối phức tạp, với
nhiều núi đồi sỏi đá và lắm cồn cát ven biển, chiếm hơn 1/2 diện tích tự
nhiên toàn tỉnh. Cùng với đó là 85 xã nằm ở vùng sâu, vùng DTTS, vùng
bãi ngang hải đảo đã trở thành thách thức lớn đối với công cuộc giảm
nghèo của Quảng Ngãi. Cũng từ khó khăn đó đã hối thúc những người làm
tín dụng chính sách trong 16 năm qua luôn nỗ lực, bền bỉ gieo vốn cho no
ấm được nở hoa, kết trái trên vùng đất này. 

Ông Đinh Văn Kiên ở xã Long Mai, huyện Minh Long vay vốn nuôi bò.
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Ao tôm của gia đình anh Huỳnh Văn Trung được đầu tư từ vốn vay chính sách.

làm cho đất với người vùng núi cao
thức dậy. Chủ trương chính sách
đúng, cùng nguồn vốn lớn về đã làm
điểm tựa cho Minh Long thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế, khai
thác thế mạnh, nông - lâm nghiệp
trên toàn địa bàn. Điển hình là việc
sử dụng nguồn vốn ưu đãi đầu tư
xây dựng mô hình kinh tế vườn rừng
theo phương châm “người người
trồng rừng, nhà nhà trồng rừng” ở
xã Thanh An đã lan tỏa đến các
thôn, xã khác để đến xuân mới, toàn
huyện có 10.670ha rừng keo lá tràm,
nâng độ che phủ của rừng lên 54%
tổng diện tích đất lâm nghiệp, đảm
bảo cung ứng 80% nguyên liệu cho
các cơ sở chế biến gỗ xuất khẩu trên
địa bàn. 

Đưa chúng tôi thăm những cánh
rừng keo xanh ngút ngàn bao quanh
sườn đồi, Chủ tịch UBND xã Thanh
An, Đinh Ê Hoàng hồ hởi nói: “Hiện
tại khoảng 89% số hộ ở 14 thôn

trong xã đã vay vốn của NHCSXH
huyện trên 15 tỷ đồng, chủ yếu đầu
tư vào phát triển kinh tế đồi rừng.
Đáng chú ý, nhiều gia đình đã lồng
ghép tốt đồng vốn vay với ứng dụng
KHKT vào lập vườn ươm cây giống,
mở rộng diện tích khai hoang trồng
rừng nguyên liệu, tạo nguồn thu
nhập mỗi năm 70 - 80 triệu đồng”.

Tiêu biểu như gia đình chị Đinh
Thị Sóc, dân tộc H’rê ở thôn Diệp Hạ,
xã Thanh An trước đây cuộc sống rất
khó khăn. Được sự động viên của Hội
Phụ nữ địa phương cùng sự hướng
dẫn tận tình của NHCSXH, chị mạnh
dạn vay vốn ưu đãi trồng 10 nghìn cây
keo lai, nuôi 2 cặp trâu sinh sản. Đến
nay cuộc sống của gia đình chị đã đủ
đầy hơn. Sau khi trả hết nợ vay ngân
hàng, gia đình chị dành dụm mua xe
ô tô bán tải để vận chuyển giống má,
phân bón vào mùa trồng rừng.

Trở lại miền quê “núi Ấn, sông
Trà” vào đầu năm mới lúc nắng xuân

bừng sáng, chúng tôi không chỉ ghi
nhận sự đổi thay rõ rệt trên những
con đường, làng mạc, ruộng vườn,
bãi biển, cánh rừng mà còn rạo rực
ấm lòng bởi tận tai nghe, mắt thấy
những mô hình thoát nghèo, những
chuyện làm giàu của người dân nhờ
đồng vốn ưu đãi tiếp sức. Trong
“ngàn lẻ một” câu chuyện vươn lên
thoát nghèo làm giàu ngay trên
mảnh đất quê hương mà bà con
làng chài An Thành 2, Bình Phú
huyện Bình Sơn xôn xao kể thì
chuyện đi lên từ đôi bàn tay trắng
của “tỷ phú chân đất” Huỳnh Văn
Trung là một tấm gương sáng, xứng
đáng được biểu dương khen ngợi.

Sinh ra và lớn lên ở vùng biển,
sau khi xây dựng gia đình, anh
Huỳnh Văn Trung chỉ chuyên cấy lúa,
trồng khoai và lúc nông nhàn ra bến
cá làm thuê, song cuộc sống vẫn
nghèo túng. Không cam chịu hoàn
cảnh, vợ chồng anh tìm đến vùng
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đất hoang hóa ven biển lập nghiệp.
Khởi đầu từ 20 triệu đồng vốn vay
hộ nghèo năm 2012, cùng với khát
vọng, ý chí dám nghĩ, dám làm, anh
Trung đã khai hoang và trồng được
1ha rừng cây tràm, 2 khoanh ao
ruộng nuôi tôm, cá nước lợ. Không
dừng ở đó, sau vài vụ thu hoạch,
hoàn trả nợ vay, lại được sự động
viên hỗ trợ của anh em, bạn bè,
chính quyền địa phương thôi thúc
anh Trung vay tiếp 50 triệu đồng vốn
hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn
để cải tạo chuyển đổi 4ha đất sình
lầy sang trồng rừng ngập mặn, thâm
canh cây ăn quả và đào ao thả cá,
nuôi vịt. Đất không phụ công người,
từ năm 2015, mô hình VAC của anh
đã cho thu nhập ổn định, năm sau
cao hơn năm trước, từ một trăm
triệu đồng đến ngót 1 tỷ đồng. Có
kinh nghiệm, có tích lũy, có NHCSXH
làm điểm tựa, Huỳnh Văn Trung
quyết tâm sang xuân mới mở rộng
mô hình chăn nuôi theo hướng liên
kết giữa nông dân với doanh nghiệp
chăm sóc đàn vịt 5.000 con, 3 dãy
chuồng nuôi heo khép kín, đồng thời
xây dựng trang trại trồng trọt 15ha,
trong đó có 8ha keo, 4ha cam, bưởi,
một vườn ươm cây giống chọn lọc
đủ các loại.

Với khát vọng thoát nghèo,
những năm qua, các hộ dân nghèo
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi luôn
trăn trở, thử nghiệm, xây dựng
những mô hình SXKD phù hợp, lại
được NHCSXH tiếp lửa, truyền lực
nên có được cuộc sống no đủ, tươi
vui hơn.

Đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín
dụng ưu đãi từ NHCSXH đối với
chương trình giảm nghèo bền vững
ở địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng
Ngãi, Lê Viết Chữ cho biết: “Cùng với
các chương trình, dự án khác, vốn tín
dụng ưu đãi đã trở thành động lực
quan trọng giúp địa phương thực
hiện thành công Chương trình mục

tiêu quốc gia về giảm nghèo bền
vững và xây dựng nông thôn mới”.

Có thể nói, suốt 16 năm qua,
dòng vốn chính sách luôn chảy đều,
thấm sâu vào lòng đất, lòng người,
để cho cả miền quê “núi Ấn, sông
Trà” vơi bớt khó khăn, giảm dần hộ
nghèo, tăng trưởng đều kinh tế. Tính
đến mùa xuân này, tổng dư nợ các
chương trình tín dụng của NHCSXH
tỉnh Quảng Ngãi đạt trên 3.120 tỷ
đồng, với 97 nghìn hộ vay, bình quân
mỗi hộ có dư nợ 32 triệu đồng.
Những đồng vốn đó đã góp phần
thiết thực giúp Quảng Ngãi trở
thành tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trung
bình của cả nước, với hơn 60 nghìn
hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo
và số xã đặc biệt khó khăn từ 85 xã
đầu năm 2010 xuống còn 71 xã vào
cuối năm 2018.

Cuộc hành trình của NHCSXH
tỉnh Quảng Ngãi đạt được những
thành tích đáng kể đó, trước tiên là
luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ
đạo quyết liệt của cấp ủy, chính
quyền địa phương cùng sự phối hợp
chặt chẽ của các Ban, ngành, đoàn
thể đã tạo lực cho nguồn vốn tín
dụng ưu đãi tham gia trực tiếp thực
hiện chương trình giảm nghèo bền
vững, xây dựng nông thôn mới. Đặc
biệt từ mùa xuân năm 2015 đến nay
đã bám sát nội dung Chỉ thị số 40-
CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với tín dụng chính sách xã hội,
các cấp ủy Đảng, chính quyền đã
quan tâm sâu sát hơn, tạo điều kiện
thuận lợi đến mọi hoạt động của
NHCSXH, cụ thể đã hỗ trợ cơ sở vật
chất, bố trí địa điểm đất đai xây
dựng trụ sở làm việc các Phòng giao
dịch cấp huyện, các Điểm giao dịch
cấp xã. Riêng trong năm 2018, tỉnh
bố trí 42 tỷ đồng vốn ngân sách địa
phương ủy thác sang NHCSXH để
cho vay hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác.

Với mạng lưới 214 Điểm giao
dịch xã đã nâng độ che phủ rộng
khắp toàn tỉnh xuống tận các xã, tạo
điều kiện thuận lợi cho người nghèo
được tiếp cận dễ dàng nguồn vốn ưu
đãi. Tiếp đó là sự đổi mới thủ tục,
phương thức cấp tín dụng được thực
hiện ủy thác một số công đoạn
thông qua các tổ chức chính trị - xã
hội và việc củng cố kiện toàn hệ
thống 2.900 Tổ tiết kiệm và vay vốn
trên địa bàn 14 huyện, thành phố đã
huy động được sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị vào cuộc
thực sự và chuyển tải kịp thời đồng
vốn ưu đãi đến các đối tượng.

Đón xuân mới, nhìn lại cuộc
hành trình 16 năm thực hiện các
chương trình tín dụng ưu đãi ở
Quảng Ngãi rất đáng tự hào, chất
lượng tín dụng luôn được củng cố,
nâng cao. Bí quyết để có được
thành công này chính là toàn bộ
hoạt động của NHCSXH đã và đang
trở thành công cụ hữu hiệu, mở lối
thoát nghèo cho nhân dân, giúp địa
phương thực hiện tốt kế hoạch
phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh
xã hội.

Thời gian cứ trôi, dưới chân núi
Ấn, bên dòng sông Trà, những cán bộ
tín dụng chính sách vẫn tràn đầy tình
yêu nghề, đồng hành với người nghèo
và các đối tượng tín dụng chính sách
khác, chỉ với ước mong chân thành
tạo điều kiện thuận lợi cho họ thoát
cảnh nghèo khó, đi tới mùa xuân no
ấm, nở hoa rực rỡ sắc màu.�
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Đưa “luồng gió mới” đổi
thay vùng nông nghiệp
lạc hậu

Nếu mai này xã Thiết Ống, huyện
Bá Thước có trở thành vùng trồng
dưa lưới đặc sản ở địa phương thì ắt
hẳn gia đình ông Phạm Bá Hoan và
bà Cao Thị Nhặt, dân tộc Mường ở
thôn Quyết Thắng hẳn được mọi
người coi như là người khởi đầu
“cuộc đổi thay” này.

Đây là vườn dưa mà con trai ông
bà - anh Phạm Văn Đức - đưa về
Thiết Ống. Hiện nay, dưa vàng kim

cô của gia đình ông Hoan, bà Nhặt
nổi tiếng lắm, có bao nhiêu bán hết
bấy nhiêu, có nhiều lý do nhưng có
lý do đặc biệt nhất là giống dưa khá
ngon này lại được gia đình ông bà
trồng theo cách mới, vừa đảm bảo
sạch lại đảm bảo chất lượng.

Nhưng không phải ai cũng biết,
ngoài ông Hoan, bà Nhặt và anh
Đức, có một “người” góp phần quan
trọng đưa dưa lưới về Thiết Ống - đó
là đồng vốn chính sách. Bà con xung
quanh nói, ông bà Hoan - Nhặt chịu
khó lắm, từ đôi tay cần cù của ông
bà, một vùng đồi núi đá sỏi gồ ghề

được cải tạo dần dần qua năm tháng
thành vườn cây ao cá, vườn cây mùa
nào thức ấy, luôn xanh tốt. Còn ông
Hoan chia sẻ với chúng tôi, không có
sự đồng hành của vốn chính sách và
của cán bộ hội, đoàn thể, cán bộ
NHCSXH huyện Bá Thước, thì hành
trình của gia đình không dễ dàng
đến như vậy được.

Trong cuộc sống của gia đình ông
Hoan, vốn chính sách ghi dấu ấn khá
rõ ràng. Để phát triển kinh tế gia
đình, ông bà vay từ chương trình hộ
nghèo, đến hộ gia đình SXKD tại
vùng khó khăn, để cải thiện chất

Mùa xuân hy vọng ở xứ Thanh
>Bài và ảnh HOÀNG BÁCH
Những vùng núi, vùng biển xứ Thanh, vốn được biết đến với sự khó khăn
nghèo khổ bao đời, đang thay da đổi thịt mỗi ngày, nhờ nỗ lực của các thế
hệ người Thanh Hóa và sự đồng hành của nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Hộ nghèo ở
Thanh Hóa
phấn khởi nhận
vốn vay ưu đãi
tại Điểm giao
dịch xã.
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NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Xuân Kỷ Hợi 2019

lượng cuộc sống, ông bà vay chương
trình NS&VSMTNT, và để cho con trai
Phạm Văn Đức đi học, ông bà vay
vốn chương trình HSSV. Ông Phạm
Bá Hoan kể, cùng với mấy chục triệu
đồng từ những đợt vay vốn ấy, cuộc
sống gia đình đổi thay rồi, thoát
nghèo rồi, thoát nghèo cả về tài sản,
cả về kiến thức nữa.

Và trên con đường đó, hai người
con lớn của ông bà đã trưởng thành,
làm giáo viên, làm cán bộ xã, cậu con
út sau thời gian học trên phố trở về
làm nông với ông bà nhưng đem
theo về cả kiến thức KHKT, kinh
nghiệm học hỏi giao lưu qua Internet
và nhạy bén thị trường để bắt đá sỏi
phải nghe lời con người. Chính anh
tiên phong đưa giống dưa kim cô về
vườn nhà, thức đêm, thức hôm
chăm dưa như chăm con, và thu
được mùa vàng, thu được cả tiếng
“dưa nhà ông Hoan, anh Đức”. “Từ
đó, tôi khuyến khích bà con trong
vùng tham khảo cách thức trồng
dưa, trồng các giống cây mới có hiệu
quả kinh tế cao hơn, không thụ động
ngồi chờ mùa vụ như bao năm nay
nữa - anh Đức nói - Gia đình đang
tính vay vốn giải quyết việc làm hay
hộ mới thoát nghèo để có thể cải tạo
chuồng trại, làm nhà lưới chủ động
trồng trọt, đưa công nghệ cao vào
thay đổi nông nghiệp lạc hậu bao đời
ở vùng quê”.

Việc “chuyển đổi cơ cấu cây
trồng”, đưa giống mới vào trồng ở
một vùng quê xa xôi ở Bá Thước vô
cùng có ý nghĩa, bởi Bá Thước là
huyện thuộc vùng khó khăn với gần
85% dân số là đồng bào DTTS, chủ
yếu là người Thái, Mường, gần
10.000 hộ dân thuộc hộ nghèo và hộ
cận nghèo.

Vốn chính sách còn giúp nhiều hộ
gia đình nơi đây xây dựng mô hình
du lịch Homestay để tận dụng tiềm
năng về du lịch ở địa phương, biến Bá
Thước thành một trong những điểm
du lịch ngày càng được nhiều người

biết đến. Việc triển khai các chương
trình tín dụng lồng ghép với các
chương trình khuyến nông, khuyến
lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa
học công nghệ, hướng dẫn thị
trường... tăng thêm hiệu quả sử dụng
vốn vay, góp phần, thúc đẩy sự phát
triển kinh tế - xã hội, đang mang tới
những kỳ vọng đổi thay đáng bộ mặt
địa phương trong thời gian tới.

Cùng hàng nghìn gia
đình vững bước đi lên

Ở một vùng quê khác của Thanh
Hóa, chúng tôi đã được chứng kiến
câu chuyện về những gia đình vững
bước đi lên với sự đồng hành của
vốn chính sách. Cách đây chưa lâu,
năm 2011, gia đình anh Vũ Ngọc
Miền và vợ là Hoàng Thị Hương ở
thôn Khánh Vân, xã Hải Nhân, huyện
Tĩnh Gia, vẫn thuộc diện hộ nghèo.
Gia đình có nghề làm chổi đót,
nhưng vốn không có, lại nuôi 3
người con tuổi ăn tuổi học, nên cái
khó cứ bó luẩn quẩn ở gia đình anh.
Năm 2011, gia đình anh vay 10 triệu
đồng từ chương trình tín dụng hộ
nghèo qua NHCSXH huyện Tĩnh Gia
để đầu tư mua nguyên vật liệu làm
chổi. Sau đó, gia đình lại vay vốn
chương trình HSSV cho 3 cô con gái
đi học đại học, với số dư lên đến 80
triệu đồng.

Cái hay của nghề làm chổi đót
nhà anh Miền là không chỉ phát triển
kinh tế gia đình mà còn giải quyết
việc làm cho nhiều lao động trong
vùng, tùy sức ai hợp khâu nào làm
khâu ấy, công tính theo sản phẩm.
Nguyên liệu mua từ vùng núi Thanh
Hóa, mỗi tháng hiện giờ nhà làm
khoảng 6.000 cái bán chủ yếu ở thị
trường Thanh Hóa - Nghệ An. “Có sự
hỗ trợ của NHCSXH nên giờ gia đình
tôi làm chổi nuôi con đi học không
đến nỗi eo hẹp lắm, lãi có thể ít
nhưng không sợ bị lỗ. Nhưng đặc
thù làm chổi đót nguyên liệu thu
hoạch chỉ trong vài tuần, tôi cũng

muốn vay thêm để mua nguyên liệu
dự trữ, sản xuất quy mô hơn, thậm
chí có thể lập công ty, xuất chổi sang
nước ngoài...”, anh Miền tâm sự.

Ở thôn Sơn Hải, xã Ninh Hải,
huyện Tĩnh Gia, gia đình ông bà Cao
Văn Luyện và Nguyễn Thị Hương là
một mẫu mực về phát triển kinh tế.
Ra ở riêng năm 1988 cùng hai bàn tay
trắng, vốn liếng là sự cần cù, ông bà
bươn chải dần dần phát triển. Đầu
tiên chế biến moi cá, rồi có tí vốn thì
học tập kinh nghiệm nuôi tôm thẻ.
Trên con đường phát triển kinh tế
của gia đình, 50 triệu đồng vốn chính
sách, ông bà xây dựng cơ sở nuôi
trồng gần nhà. Giờ đây, con cái đã
trưởng thành, kinh tế gia đình cũng
vững mạnh với cơ sở chế biến nông
sản, nuôi tôm, làm nước mắm... gia
đình ông bà không những tạo việc
làm thường xuyên cho khoảng 10
người và thời vụ cho hàng chục
người, mà còn là mô hình điểm về
phát triển kinh tế trong vùng.

Ngoài ra, có thể kể tới hộ chị Lê
Thị Duyên ở thôn Ninh Sơn, xã
Trường Lâm vay vốn hộ nghèo 50
triệu đồng, giờ gia đình chị đã có đàn
bò với 13 con, hay gia đình anh Lê
Hữu Quyến ở thôn 3, xã Định Hải
vay 45 triệu đồng vốn chương trình
hộ cận nghèo hiện gia đình đã có
một xưởng sản xuất gạch cốm lớn;
gia đình anh Cao Đình Diện ở thôn
7, xã Định Hải vay vốn chương trình
hộ mới thoát nghèo 40 triệu đồng,
đến nay gia đình anh đã có 150 con
lợn thịt và 4 con bò, kinh tế ngày một
khá giả…

Câu chuyện vốn chính sách ở
huyện Tĩnh Gia có thể coi là câu
chuyện thu nhỏ của vốn chính sách
ở Thanh Hóa, bởi đây là huyện có cả
miền núi, miền biển, trung du, có đủ
các chương trình tín dụng ưu đãi
đang triển khai trên địa bàn tỉnh. 16
năm qua hành trình của vốn chính
sách ở Tĩnh Gia, hoạt động tín dụng
chính sách ưu đãi đã góp phần tạo
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công ăn việc làm cho hàng
vạn lao động, giúp địa phương
phát huy được lợi thế, thế
mạnh của từng miền, từng
vùng, từng hộ gia đình, tạo
điều kiện sản xuất, đẩy lùi nạn
cho vay nặng lãi, tình trạng bán
lúa non, bán và cầm cố ruộng
đất ở nông thôn, đời sống dân
nghèo được cải thiện góp phần
ổn định kinh tế, chính trị, xã hội
của địa phương.

Đồng vốn nhỏ tạo nên
đổi thay lớn

Tín dụng chính sách đã góp
phần đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn
giai đoạn 2016 - 2020 từ 13,5% (năm
2016) xuống còn 8,43% (năm 2017),
trong đó, 7 huyện nghèo theo Nghị
quyết 30a giảm từ 33,9% (năm 2016)
xuống còn 24,62% (năm 2017).

Chứng kiến những đổi thay bền
vững qua 16 năm hành trình của
đồng vốn chính sách tại Thanh Hóa,
chúng tôi nhớ câu chuyện mà Chủ
tịch UBND huyện Lang Chánh,
Nguyễn Xuân Hồng chia sẻ. Ông
Hồng nói rằng, khác với việc hỗ trợ
cho không, khi vay vốn để phát triển
kinh tế, người dân ý thức được trách
nhiệm đối với đồng vốn, có vay, có
trả, nên cũng tìm tòi mọi cách để
nâng cao hiệu quả SXKD, nhờ đó
không chỉ đời sống kinh tế phát triển
mà cả tư duy của người dân cũng
thay đổi. “Từ tâm lý trông chờ, ỷ lại
ăn sâu bám rễ từ lâu, bà con đã dần
thay đổi nhận thức, trở nên chủ
động hơn trong việc lên kế hoạch
phát triển kinh tế gia đình mình, tìm
hiểu ứng dụng khoa học, công nghệ,
nâng cao tư duy trong phát triển
kinh tế - xã hội. Đó là một trong
những kết quả đáng quý mà tín
dụng chính sách mang lại”, ông
Nguyễn Xuân Hồng nhận định.

Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có
7,9 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn
thuộc sự quản lý của 4 hội, đoàn thể

nhận ủy thác. Tất cả 635 xã, phường,
thị trấn trong tỉnh đều có Điểm giao
dịch xã của NHCSXH, nơi người vay
được giao dịch trực tiếp với NHCSXH
theo lịch giao dịch định kỳ và cũng là
nơi niêm yết công khai các chính
sách tín dụng, quy trình thủ tục,
danh sách hộ vay vốn để mọi người
đều được giám sát. 

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,
NHCSXH đã triển khai 19 chương
trình tín dụng, tổng dư nợ đến hết
năm 2018 là 8.665 tỷ đồng với 265,8
nghìn hộ đang vay vốn. Nguồn vốn
tín dụng chính sách phần lớn được
tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn; chú trọng ưu
tiên, tập trung vốn cho vay hộ nghèo
là đồng bào DTTS, cho vay đối với các
xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt
khó khăn, giúp người dân có vốn để
sản xuất, cải thiện cuộc sống từ đó
vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Thông qua việc tổ chức hiệu quả
các chương trình tín dụng chính
sách, hoạt động của NHCSXH đã góp
phần quan trọng trong việc thực
hiện các chương trình mục tiêu về

giảm nghèo bền vững, tạo việc làm,
xây dựng nông thôn mới, phát triển
nguồn nhân lực, giảm thiểu các tác
động của biến đổi khí hậu, đồng thời
tập hợp lực lượng, phát triển hội
viên của các tổ chức chính trị - xã hội
và thực hiện nhiệm vụ ổn định chính
trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Đặc
biệt ở các vùng đồng bào DTTS, vùng
đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng
xa, biên giới, việc cho vay ưu đãi, kề
vai sát cánh với hộ nghèo và các đối
tượng chính sách còn có tác động
quan trọng đối với việc giữ đất, giữ
biên cương Tổ quốc. Hoạt động tín
dụng chính sách cũng giúp thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội theo định
hướng của Đảng và Nhà nước. 

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã
tác động đa chiều vào đời sống người
dân, từ cơm ăn áo mặc nhà ở đến
công việc học hành. Và, từ dòng chảy
miệt mài của từng đồng vốn chính
sách nhỏ, đã tạo nên những dòng
sông tri thức làm đổi thay bền vững
nhiều cuộc đời, vun lên những niềm
hy vọng vào tương lai tốt đẹp trên
những vùng quê xứ Thanh!�

Gia đình ông Hoan sử dụng vốn vay trồng cây ăn quả.
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Theo chân cán bộ xã Phú
Sơn, huyện Chợ Lách (Bến
Tre) chúng tôi đến thăm gia
đình chị Nguyễn Thị Kiều

Chinh ở ấp Lân Đông, là một trong
những hộ thoát nghèo trong năm
2018. Tiếp chúng tôi, chị không dấu

nỗi niềm vui mừng, xúc động khi

năm nay gia đình chị chính thức

thoát nghèo. Chị Chinh tâm sự: Gia

đình trước đây nghèo khó, nhà có 4

nhân khẩu, anh Nguyễn Thế Giới -

chồng chị sống bằng nghề mua bán

nhỏ để nuôi con ăn học, công việc

tất bật từ năm này qua năm khác

nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu

trước hụt sau. Thế rồi cơ may lại đến

với gia đình chị Chinh khi được Hội

Phụ nữ huyện mở lớp tập huấn

KHKT về trồng trọt và được NHCSXH

cho vay 50 triệu đồng vào năm 2017.

Đón xuân bên nh�ng
câu chuy�n thoát nghèo

>Bài và ảnh THANH TÂM
Đón Tết năm nay, nhiều hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã trả sổ hộ
nghèo, vươn lên làm ăn khấm khá, cuộc sống đã đổi thay từng ngày, mang ấm no
hạnh phúc cho mọi nhà. Nhiều hộ gia đình thoát nghèo trong năm nay đều bày tỏ
niềm phấn khởi, vui tươi chuẩn bị đón một mùa xuân với nhiều ý nghĩa.

Chị Nguyễn Thị Kiều Chinh ở ấp Lân Đông, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách (Bến Tre) chăm sóc vườn hoa cảnh.
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Chị nhớ lại: “Nhiều năm sống trong
cảnh nghèo khó, vợ chồng chị phải
đi làm mướn, làm thuê có thu nhập
nuôi con và lo bữa cơm từng ngày.
Nhưng, sau khi tham dự xong lớp
tập huấn, vợ chồng chị quyết tâm
đầu tư vào chăm sóc hoa cảnh. Từ
vốn vay NHCSXH, vợ chồng chị
mạnh dạn cải tạo vườn trồng hoa.
Góp ít thành nhiều, chị cùng chồng
tằn tiện, chắt chiu nhờ đó cuộc sống
gia đình chị dần dần được đầy đủ,
nhà cửa ổn định. Thấy cuộc sống gia
đình tạm ổn, có thu nhập nên vợ
chồng chị đem trả sổ hộ nghèo cho
địa phương rồi tự thân vươn lên.
Nhìn nhận về thành quả đã đạt được
chị Chinh rút ra bài học thoát nghèo
không phải đi đâu xa, nếu có quyết
tâm và vốn vay ưu đãi từ NHCSXH
đồng hành thì trên chính mảnh đất
của quê hương cũng có thể vươn lên
làm giàu.

Là một trong những hộ thoát
nghèo tiêu biểu của huyện Chợ Lách,
gia đình chị Kiều Chinh rất thấm thía
cái nghĩa tình mà NHCSXH đã tạo
điều kiện hỗ trợ vốn vay ưu đãi để gia

đình chị phát triển như hôm
nay. Cuộc sống gia đình chị
hiện tại đã vượt qua khó khăn.
Tết năm nay, gia đình chị đã
thoát nghèo và đón xuân đầm ấm
hơn mọi năm. Chị Chinh tâm sự:
“Trước kia gia đình tôi khổ lắm, từ khi
được hỗ trợ về vốn và kỹ thuật kèm
theo sự cố gắng vươn lên thoát
nghèo của gia đình nên cuộc sống
của vợ chồng tôi ổn rồi, không còn
nghèo nữa, Tết năm nay gia đình tôi
ấp áp lắm, tôi cảm ơn các cấp, đặc
biệt là Hội Phụ nữ huyện đã quan tâm
để tôi có được như ngày hôm nay”.

Cùng chung niềm vui đón năm
mới như gia đình chị Kiều Chinh,
quyết tâm vượt lên cái nghèo đó là
câu chuyện vượt khó, thoát nghèo
của gia đình anh Đỗ Văn Nhơn ở ấp
Anh Trạch Đông, xã Thành Thới A,
huyện Mỏ Cày Nam. Xuất thân trong
một gia đình nghèo, vợ chồng anh
Đỗ Văn Nhơn và 2 đứa con của chị
phải sống trong căn nhà tạm bợ.
Được sự quan tâm của NHCSXH và
chính quyền địa phương, năm 2016
gia đình anh Nhơn được vay 50 triệu

đồng từ nguồn vốn hộ nghèo chăn
nuôi bò sinh sản.

Chia sẻ về quá trình vươn lên
thoát nghèo, anh Nhơn cho biết:
“Trước kia, gia đình tôi rất khó khăn.
Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa
phương và chịu khó lao động nên giờ
gia đình tôi không phải sống trong
cảnh nghèo khó nữa. Tết này gia
đình tôi có đầy đủ hơn”. 

Câu chuyện thoát nghèo của hai
gia đình tràn đầy niềm tin và hy vọng
khi được sự quan tâm của các cấp,
các ngành và tiếp cận được nguồn
vốn từ NHCSXH chăm lo cho con cái
học hành và có điều kiện phát triển
kinh tế vượt khó thoát nghèo để đón
một năm mới trong niềm vui trọn
vẹn sẽ càng thêm ý nghĩa hơn.�



Gia đình ông Nguyễn
Thành Chót ở ấp 2, xã
Long Trị, TX Long Mỹ
(Hậu Giang) là một trong

những gia đình sử dụng hiệu quả
nguồn vốn vay của NHCSXH. Năm
2015, gia đình ông được vay ưu đãi
theo chương trình cho vay hộ nghèo
với số tiền 15 triệu đồng. Từ số tiền

này, gia đình ông đã mạnh dạn mua
2 con bò giống sinh sản. Với đức tính
cần cù, chịu khó, ông đã chăm sóc 2
con bò phát triển ổn định, sinh sản
đều mỗi năm. Đến nay, gia đình ông
đã có 7 con bò, thu nhập từ việc
chăn nuôi cũng ổn định 50 triệu
đồng/năm và mang lại hiệu quả, đời
sống gia đình từng bước được cải
thiện. Năm 2017, gia đình ông thoát
nghèo và hoàn trả đủ số vốn lại cho
NHCSXH. Tiếp đó, trong năm 2017
gia đình ông tiếp tục vay 45 triệu

đồng hộ mới thoát nghèo đầu tư
nâng cấp và mở rộng chuồng

trại để chăn nuôi bò, đến nay,
gia đình ông đã thoát nghèo
bền vững và có cuộc sống khá
giả, ông còn chia sẻ kinh
nghiệm chăn nuôi bò sinh
sản cho các gia đình có hoàn

cảnh khó khăn khác trong ấp
cùng học tập làm theo.

Gia đình chị Trần Thị Ngọc
Uyên ở khu vực 3, phường Thuận An
được NHCSXH TX Long Mỹ cho vay
số tiền 15 triệu đồng hộ nghèo để
đầu tư chăn nuôi. Chị đã mạnh dạn
đầu tư vốn vay nuôi cá chạch
thương phẩm và nuôi gia cầm, thu

nhập từ việc
chăn nuôi đạt
48 triệu
đồng/năm, chị
đã hoàn trả đủ
vốn vay NHCSXH
và xin ra khỏi danh
sách hộ nghèo. Chị dự
tính, năm 2019, gia đình chị
sẽ tiếp tục vay vốn NHCSXH theo
diện hộ mới thoát nghèo để tiếp tục
đầu tư vào chăn nuôi.

Gia đình ông Nguyễn Thành
Chót, chị Trần Thị Ngọc Uyên là 2
trong số hàng nghìn gia đình được
thụ hưởng vốn vay từ NHCSXH tỉnh
Hậu Giang. Qua thực tế, có thể thấy
những đồng vốn tình nghĩa từ
NHCSXH đã thực sự đem lại ấm no,
hạnh phúc cho những hoàn cảnh
khó khăn và chắp cánh cho những
ước mơ, khát vọng thoát nghèo.

Hiện nay, NHCSXH tỉnh Hậu
Giang đang thực hiện 16 chương
trình cho vay ưu đãi, có tổng dư nợ
đến hết năm 2018 đạt trên 2.195 tỷ
đồng, tăng 9,2% so với cuối năm
2017, với hơn 97 nghìn hộ còn dư nợ.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Hậu
Giang, Nguyễn Thanh Triều cho biết:

Như “Cánh én”
d�t mùa xuân t��i vui

ẢNH: TRẦN VIỆT

>NGUYỄN VĂN VŨ
Trong cái hối hả của những ngày đầu xuân năm mới, được đồng
hành cùng NHCSXH tỉnh Hậu Giang làm cuộc hành trình đến
những địa chỉ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ NHCSXH,
chúng tôi có thêm những cảm nhận về trách nhiệm của những
người chung sức đưa đồng vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Nguồn vốn ấy như “cánh én” dệt nên những mùa xuân tươi vui.
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Mùa xuân đã về với người
nghèo ở Hậu Giang.



“Khi vay vốn ưu đãi, hộ nghèo và các
đối tượng chính sách được cán bộ tín
dụng hướng dẫn và cung cấp đầy đủ
hồ sơ vay vốn miễn phí; được tham
gia các lớp tập huấn, các chương trình
khuyến nông, khuyến lâm tại địa
phương; được hưởng lãi suất ưu đãi
theo quy định của Chính phủ và nhận
tiền vay, trả nợ vay tại Điểm giao dịch
xã, phường. Đây là những chính sách
ưu việt nhất của NHCSXH”.

Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh Hậu
Giang còn thực hiện ủy thác qua 4 tổ
chức hội, đoàn thể một số nội dung
trong quá trình vay vốn.  Đến nay,
trên địa bàn tỉnh có 76 Điểm giao
dịch xã và 2.280 Tổ tiết kiệm và vay
vốn tại cơ sở, trực tiếp hướng dẫn hộ
nghèo và các đối tượng chính sách về
thủ tục vay vốn, quản lý vốn vay,
chuyển giao KHKT vào sản xuất, chăn

nuôi; hướng
dẫn các hộ
vay biết cách
sử dụng đồng
vốn đúng mục
đích, hiệu quả.
Việc cho vay,
thu nợ, thu lãi
được cán bộ tín
dụng thực hiện
trực tiếp tại các
Điểm giao dịch với
thủ tục hành chính
nhanh, đúng quy
định nhằm tạo điều
kiện thuận lợi cho nhân dân.

Có thể nói, hiệu quả nguồn vốn
ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Hậu Giang
mang lại đã góp phần củng cố lòng
tin của dân với Đảng, Nhà nước.
Nguồn vốn ấy như “cánh én” không

chỉ mang mùa xuân mà còn đồng

hành cùng nhân dân xây dựng một

cuộc sống ấm no hạnh phúc, góp

phần cùng với địa phương thực hiện

tốt chương trình giảm nghèo và bảo

đảm an sinh xã hội.�
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Kiên Giang là tỉnh có gần 65
nghìn hộ dân tộc Khmer
(chiếm 15% dân số toàn
tỉnh), sinh sống đan xen với

các dân tộc Kinh, Hoa. Những năm

qua, được Đảng, Nhà nước quan
tâm, thông qua các Chương trình
mục tiêu quốc gia như 134, 135,
32,... đặc biệt là các Quyết định 167
và 74 của Chính phủ đã giúp đồng

bào Khmer có đất sản xuất, có vốn,
tư liệu, phương tiện phục vụ sản
xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cải
thiện cuộc sống gia đình bằng nhiều
nguồn lực. 
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NHCSXH tỉnh Kiên Giang luôn sát cánh cùng đồng bào dân tộc Khmer.

Mang Tết đến sớm 
v�i đ�ng bào dân t�c Khmer 
� Kiên Giang

>THÀNH VĂN 
Về Kiên Giang vào những ngày cả nước sang xuân mới, hình ảnh đầu tiên
gây ấn tượng đối với chúng tôi là sức sống mới đang về với người dân, nhất
là vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Ðó không chỉ vì không
khí rộn ràng, náo nức khi xuân về, Tết đến mà còn là diện mạo của những
làng quê nghèo đang có nhiều khởi sắc.
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Luôn đồng hành với bà
con dân tộc Khmer có
nguồn vốn ưu đãi từ
NHCSXH tỉnh Kiên Giang,
những năm qua nguồn
vốn đã hỗ trợ cho bà con
vay các chương trình tín
dụng khác nhau. Chỉ tính
riêng dư nợ cho vay
đồng bào DTTS của
NHCSXH tỉnh Kiên
Giang là 332 tỷ đồng,
trong đó hơn 262 tỷ
đồng chủ yếu đầu tư
cho đồng bào dân tộc
Khmer, góp phần
giảm nghèo, tạo việc
làm, ổn định xã hội,
nâng cao dân trí.
Nguồn vốn chính
sách đã giúp cho
9.329 lao động có
việc làm, 1.842 HSSV
vay vốn học tập, xây dựng
hơn 5.103 công trình cung cấp
NS&VSMTNT, 903 căn nhà ở cho hộ
nghèo và gia đình chính sách, 47 lao
động đi làm việc có thời hạn ở nước
ngoài, trên 1.886 hộ được đầu tư vốn
để SXKD, hỗ trợ cho 583 hộ đồng bào
DTTS được sinh sống trong các cụm
tuyến dân cư vượt lũ... Những con số
trên đã khẳng định sự cố gắng, nỗ
lực của NHCSXH tỉnh Kiên Giang kịp
thời đưa đồng vốn chính sách đến
với người dân, giúp đồng bào dân tộc
Khmer đẩy mạnh hoạt động SXKD,
tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Hàng trăm nghìn hộ dân trên địa bàn
tỉnh đã vượt lên sự tự ti, mặc cảm và
cả những khó khăn để làm giàu.

Không gì vui hơn khi mùa xuân
đang tràn ngập khắp ngả đường,
ngõ phố, có nhiều hộ đồng bào dân
tộc Khmer vay vốn ưu đãi từ
NHCSXH đã vươn lên thoát nghèo
bền vững, điển hình như gia đình chị
Thị Nhung, dân tộc Khmer ở ấp Tà
Tây, xã Phi Thông, TP Rạch Giá có 5

nhân khẩu, không có ruộng đất để
canh tác. Trước khi vay vốn ưu đãi,
gia đình đi làm thuê, làm mướn cuộc
sống chỉ lo bữa ăn qua ngày. Được
Hội Phụ nữ xã giới thiệu và NHCSXH
cho vay 30 triệu đồng mở cửa hàng
tạp hóa, nhờ chăm chỉ và tiết kiệm
trong chi tiêu, cửa hàng của chị ngày
càng mở rộng, đến nay gia đình chị
đã thoát hẳn nghèo. 

Cũng tại xã Phi Thông, gia đình
anh Danh Chưởng, dân tộc Khmer,
có 6 khẩu với 2 lao động chính mà
chỉ có 4 sào đất sản xuất, được
NHCSXH cho vay 30 triệu đồng,
anh đã đầu tư xen canh, tăng vụ
trồng các loại rau màu, số tiền thu
từ việc bán rau mỗi ngày cũng
được 50 - 100 nghìn đồng. Ngoài
ra, anh còn đầu tư chăn nuôi dê.
Sau mấy năm tích lũy, đến nay gia

đình anh đã thoát nghèo và xây
được căn nhà mới để đón xuân,
mua xe máy mới. Anh tâm sự: “Nếu
không có nguồn vốn ưu đãi thì
chắc chắn rằng cuộc sống còn khó
khăn trăm bề”.

Tại huyện Giang Thành có hộ chị
Lai Phươl, dân tộc Khmer ở ấp Tân
Tiến, xã Tân Khánh Hòa và hộ chị
Tiên Rum ở ấp Chàm Chổi, xã Vĩnh
Điều đều có hoàn cảnh rất khó khăn,
nhà cửa tạm bợ, sau khi NHCSXH
cho vay vốn các chị đầu tư vào chăn
nuôi và buôn bán nhỏ. Nhờ cần cù,
chịu khó, đến nay cả hai chị đã có
cuộc sống ổn định, các con có điều
kiện đến trường, mua sắm các tiện
nghi sinh hoạt trong gia đình.

Bên cạnh sự hỗ trợ về vốn vay ưu
đãi, đồng bào dân tộc Khmer còn
được thụ hưởng nhiều chính sách,

Ở Kiên Giang, ngày càng xuất hiện nhiều 
mô hình SXKD giỏi là đồng bào dân tộc Khmer.
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dự án do Nhà nước ban hành. Chủ
trương lớn bắt đầu bằng Chỉ thị số
68/CT-TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí
thư (khóa VI) về công tác ở vùng
đồng bào dân tộc Khmer. Sau đó là
Nghị quyết TW 7 (khóa IX) phát huy
sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc
và công tác dân tộc, tôn giáo. Đi
cùng chủ trương là hàng loạt
chương trình, dự án, chính sách liên
quan đến đồng bào Khmer được
triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tất cả các lĩnh vực của đời
sống từ kết cấu hạ tầng, vấn đề nhà
ở, học tập, giải quyết việc làm, nước
sinh hoạt rồi cả đất ở, đất sản xuất
cùng các chính sách tín dụng ưu đãi
cho đồng bào Khmer nghèo trên địa
bàn được quan tâm đầu tư đồng bộ.

Sự đổi thay diện mạo ở các
phum sóc của đồng bào dân tộc
Khmer ở Kiên Giang đã bắt đầu. Các
công trình điện, đường, trường, trạm
và nước sạch ở vùng đồng bào

Khmer được đầu tư đồng bộ kiên cố
và vững chắc. Theo báo cáo của
UBND tỉnh, từ khi triển khai các
chương trình, dự án hướng về đồng
bào Khmer cùng với chủ trương xây
dựng nông thôn mới, tính đến nay,
toàn tỉnh có 1 huyện đạt chuẩn và
57 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn
mới. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2015
đã công nhận 18 xã, từ 2016 - 2018
công nhận 31 xã. Bình quân đạt 15,8
tiêu chí/xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm
Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH
tỉnh Kiên Giang, Lê Thị Minh Phụng
khẳng định: “Chương trình 135 là
chính sách lớn của Đảng, Nhà nước
chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu
sắc. Chương trình đã mang đến sự
đổi thay căn bản cho các xã đặc biệt
khó khăn của tỉnh, tạo điều kiện
cho đồng bào dân tộc Khmer ổn
định cả về đời sống vật chất lẫn tinh
thần. Trong thành tích đó phải kể

đến sự đóng góp rất lớn của hệ
thống NHCSXH”.

Với sự quan tâm, đầu tư của
Đảng và Nhà nước, vùng đồng bào
DTTS đang thay đổi từng ngày. Thời
gian tới, tỉnh Kiên Giang tiếp tục đầu
tư để vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
bào dân tộc trở thành vùng nông
thôn mới, với hệ thống cơ sở hạ tầng
hoàn thiện, thu nhập bình quân đầu
người vùng DTTS tăng từ 2 - 3 lần,
giảm dần khoảng cách chênh lệch
mức sống giữa các dân tộc, các
vùng. Phấn đấu hằng năm giảm từ
1,7% số hộ nghèo và đến năm 2020
tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào
Khmer chỉ còn dưới 6%.

Với mục tiêu và giải pháp cụ thể
của tỉnh và sự đồng hành của vốn vay
ưu đãi từ NHCSXH, chắc chắn rằng
trong tương lai vùng đồng bào dân
tộc ở tỉnh Kiên Giang sẽ mang diện
mạo mới với khí thế của mùa xuân.�

Bà con dân tộc Khmer đã biết tính toán làm giàu ngay tại quê hương.
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Có kết quả đó, một
phần phải kể đến
nguồn vốn ưu đãi từ
NHCSXH tỉnh Trà

Vinh 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...

Nếu năm 2010 hộ nghèo
trong đồng bào dân tộc Khmer
chiếm 35,9% thì nay giảm còn
20,46%, 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.

Tính đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh
có 51.410 hộ đồng bào DTTS được

>Bài và ảnh CHÍ TÂM
Mùa xuân đã về trên khắp các bản làng, thôn xóm hòa trong niềm vui thoát
nghèo của nhiều hộ gia đình. No ấm đã về, tương lai được mở ra nhờ được vay
vốn đầu tư phát triển kinh tế, hỗ trợ làm nhà ở nâng cao đời sống gia đình...

Bà Quách Thị Út vay vốn ưu đãi trồng rau mang lại thu nhập cao.

Mùa xuân no ấm



vay vốn, với tổng dư nợ trên 586 tỷ
đồng. Ông Thạch Sol - Trưởng ấp Tắc
Hố, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú (Trà
Vinh) cho biết: Ấp có 314 hộ dân,
trong đó hộ đồng bào dân tộc
Khmer chiếm đa số với 91,2%. 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. Nguồn vốn ưu đãi từ
NHCSXH tỉnh Trà Vinh 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 phụ
nữ ấp Tắc Hố chia sẻ: “Trong thời
gian qua, chính sách cho vay ưu đãi
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”.

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 chị Trần Thị Ngọc Mai, bởi sự
chịu thương, chịu khó, vươn lên

thoát nghèo và trở nên khấm khá
với diện tích trên 7.000 mét vuông
đất thuê (trồng các loại bắp, cải, bí
đao, mướp đắng).

Bà Quách Thị Út là hộ nghèo dân
tộc Khmer vui vẻ cho biết: Bằng số
vốn 25 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 tuyệt đối không
dùng hóa chất nên rau sạch của bà
được nhiều tiểu thương ở chợ Trà Cú
đua nhau 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. 

56 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 84+85

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Xuân Kỷ Hợi 2019



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
2.500 mét vuông 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. Mới đây
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
2.500 mét vuông 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 ở ấp Trà Tro B, xã
Hàm Giang, huyện Trà Cú chia sẻ với
chúng tôi: 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. Từ khi
các hội, đoàn thể tín chấp với
NHCSXH cho vay mỗi hộ từ 20 - 50
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 từ chương
trình 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. Nhờ đó,
cuộc sống người dân trong ấp không
còn khó khăn, làng nghề ngày càng
phát triển”.

Hay trường hợp của ông Kim
Thai là đồng bào dân tộc Khmer,
ngụ ấp Bến Trị, xã Tập Sơn, huyện
Trà Cú: Năm 2014, gia đình ông
thuộc diện hộ nghèo, được vay 15
triệu đồng từ NHCSXH, ông mua bò
để nuôi, nhờ chịu khó, nay đã có
được 6 con bò, giá trị gần 80 triệu
đồng, hiện nay gia đình ông đã
thoát 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 Tập Sơn,
Ngọc Biên, Tân Sơn”.

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”.

Được biết, để đồng vốn phát huy
hiệu quả, cấp ủy, chính quyền địa
phương trong tỉnh Trà Vinh luôn đặc
biệt quan tâm, lồng ghép các
chương trình khuyến nông, khuyến
lâm, hướng dẫn cách thức làm kinh
tế cho các hộ vay. Năm 2018, tỷ lệ hộ
nghèo của Trà Vinh giảm 2,46%,
riêng vùng đồng bào dân tộc Khmer
giảm 4,43%. Từ những kết quả đạt
được, Trà Vinh tiếp tục đề ra chỉ tiêu
2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân
1,5%; riêng trong vùng có đông đồng
bào Khmer giảm 3%.

Một mùa xuân mới lại về, dọc
những con đường về huyện Trà Cú,
huyện có đông đồng bào Khmer
nhất tỉnh Trà Vinh, không khí vui
xuân đã bắt đầu hiện rõ trên những
cành mai. Với phần đông người
Khmer ở Trà Vinh, từ rất lâu Tết
Nguyên đán đã là tết quan trọng
nhất, một cái Tết chung của sự đoàn
kết, gắn bó trong cộng đồng Kinh,
Khmer, Hoa... và NHCSXH luôn nỗ
lực chuyển tải nguồn vốn tín dụng
ưu đãi để bà con phát triển sản xuất,
thoát nghèo bền vững, đón Tết được
đầm ấm hơn.�
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Một trong những hộ dân
được hỗ trợ nguồn
vốn vay ưu đãi để
phát triển kinh tế là

gia đình chị Võ Thị Cúc ở ấp Cái
Quảng, xã Đất Mũi, huyện Ngọc
Hiển. Từ năm 2017, thông qua Hội
Nông dân, gia đình chị Cúc đã
mạnh dạn vay 35 triệu đồng để
phát triển SXKD. Từ số tiền này,
chị Cúc đầu tư xây dựng chuồng
trại để chăn nuôi lợn nái và nuôi
trồng thủy sản (nuôi tôm, cá,
cua). Hiện tại, gia đình chị đang
nuôi 5 con lợn nái, gần 65 con
lợn con và 9.000 mét vuông
thủy sản. Bình quân, mỗi
năm, một con lợn nái đẻ
được 2 lứa, mỗi lứa từ 10 đến
14 con. Sau khi giữ lại một
số lợn con để nuôi lợn
thương phẩm, số còn lại chị
Cúc xuất bán.

Tính bình quân, mỗi năm gia
đình anh thu nhập trên 120 triệu
đồng. Không dừng lại ở đó, tận dụng
diện tích đất vườn nhà rộng, gia đình
chị Cúc còn trồng thêm xoài, mận.

Chị Cúc chia sẻ: “Nhờ có nguồn

vốn ưu đãi từ NHCSXH, gia đình tôi
đã đầu tư vào chăn nuôi lợn và nuôi
trồng thủy sản, nhờ đó có kinh tế ổn
định hơn, sửa sang được nhà cửa,

mua sắm một số vật dụng trong nhà
và nuôi con ăn học. Để ổn định kinh
tế, thời gian tới, gia đình tôi mong

>Bài và ảnh HỒNG HOÀI HẬN
Cà Mau, vùng đất nhiều huyền thoại luôn để lại trong lòng mọi người những cảm
nhận mới lạ mỗi lần ghé thăm. Mùa xuân này, trở lại những địa danh thân thuộc:
Ðất Mũi, Ngọc Hiển, Năm Căn... trên chiếc ca nô 115 mã lực, xé gió, dọc theo cửa
sông lớn Tam Giang, ngoằn ngoèo theo kênh rạch rồi đi ngang cửa biển Ông Trang,
Ông Linh và cửa biển Rạch Tàu chúng tôi chứng kiến dân cư bên bờ sông có cuộc
sống bình an, sung túc hơn trước. Công cuộc giảm nghèo đã lan tỏa, đặc biệt là
những hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận nguồn vốn
vay ưu đãi từ NHCSXH để phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, góp
phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Xuân về
n�i mi�n đ�t m�i Cà Mau



59ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 84+85

www.vbsp.org.vn / www.vbsp.vn

muốn được vay thêm vốn
để mở rộng chuồng trại
chăn nuôi và SXKD, tăng
thêm thu nhập”.

Hiện nay, NHCSXH
tỉnh Cà Mau đang triển
khai thực hiện cho vay 12
chương trình tín dụng ưu
đãi. Nguồn vốn vay ưu đãi
đã giúp các hộ dân trên
địa bàn tỉnh Cà Mau tập
trung phát triển kinh tế,
giúp cho nhiều gia đình
thoát nghèo, ổn định
cuộc sống. Ông Trần
Hoàng Nhỏ - Chủ tịch Hội
Nông dân tỉnh Cà Mau cho
biết: “Ban Thường vụ Hội
Nông dân tỉnh đứng ra tín chấp
cho trên 43.136 lượt hộ nông dân
vay vốn ở 758 Tổ tiết kiệm và vay
vốn, hiện dư nợ trên 639 tỷ đồng.
Đây thực sự là nguồn vốn có ý
nghĩa, không chỉ giúp cho hội viên
nông dân được vay vốn mà còn tạo
động lực, tăng thêm tình đoàn kết
giữa những người nông dân nghèo
cùng có ý chí vươn lên”.

Trên cơ sở đó, bà con nông dân
đã sử dụng nguồn vốn đúng mục
đích, hiệu quả để tham gia phát
triển kinh tế ở địa phương. Từ nguồn
vốn vay của NHCSXH, nhiều hộ gia
đình đã giảm nghèo bền vững. “Thời
gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo
cho Hội Nông dân các địa phương và
các Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục
tuyên truyền, vận động hội viên thực
hiện chính sách tín dụng để phát
huy hiệu quả nguồn vốn này, để có
thêm những mùa xuân ấm no, hạnh
phúc với người dân nghèo”, ông Nhỏ
chia sẻ thêm.

Đến mùa xuân này, tổng nguồn
vốn của NHCSXH tỉnh Cà Mau đạt
trên 2.322 tỷ đồng; trong đó vốn
nhận ủy thác từ địa phương đạt 70
tỷ đồng, hoàn thành 99,2% kế hoạch

năm. Tổng dư nợ các chương trình
tín dụng đến nay đạt 2.320 tỷ đồng,
với 125.534 người nghèo và các đối
tượng chính sách vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách góp
phần hỗ trợ và tạo việc làm cho trên
150 nghìn lao động, trong đó có
hơn 275 lao động đi làm việc có thời
hạn ở nước ngoài; giúp hơn 11.700
HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay
vốn học tập; xây dựng gần 60 nghìn
công trình cung cấp NS&VSMTNT;
xây dựng trên 10.495 căn nhà ở cho
hộ nghèo...

Giám đốc NHCSXH tỉnh Cà Mau,
Phan Văn Lùng cho biết: “Thời gian
tới, chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện các chương trình cho vay
ưu đãi để kịp thời đưa vốn về cho
các hộ dân sử dụng đúng mục đích,
đúng đối tượng và tạo vốn để nâng
cao đời sống, thu nhập cho người
dân. Đồng thời tiếp tục tham mưu
tốt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
Trưởng Ban đại diện HĐQT tỉnh,

huyện, thành phố thực hiện tốt Chỉ
thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014
của Ban Bí thư TW Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh
đó, chi nhánh tiếp tục phối hợp
thường xuyên với các hội, đoàn thể
cấp tỉnh, huyện, thành phố và cấp xã
kiểm tra việc sử dụng vốn vay của
các hộ dân đúng mục đích, đúng đối
tượng, giúp cho hộ vay có công ăn
việc làm, đồng thời sử dụng vốn vay
có hiệu quả”.

Với mục tiêu giúp người dân có
chiếc “cần câu” để thoát nghèo, phát
triển kinh tế, NHCSXH tỉnh Cà Mau
đã có sự đầu tư đúng hướng, giải
quyết việc làm cho hàng chục nghìn
lao động nông thôn trên địa bàn,
giúp hàng trăm hộ nghèo vươn lên
thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững, để mùa xuân về nơi miền đất
mũi thêm vui.�

Vốn vay ưu đãi đã đến với người nghèo ở các xã tại tỉnh Cà Mau.



Miền núi chiếm 74,06%
diện tích tự nhiên của
tỉnh Quảng Nam. Toàn
tỉnh có 33.432 hộ đồng

bào DTTS, trong đó có 18.927 hộ
đồng bào DTTS nghèo, chiếm tỷ lệ
56,6%. Sau 20 năm tái lập tỉnh, hiện
nay Quảng Nam đạt mức thu ngân
sách khoảng 21.000 tỷ đồng/năm, là
một trong 16 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương có điều tiết ngân
sách về Trung ương. Đưa ra những
con số đối lập trên để thấy “lõi
nghèo” của Quảng Nam đang rơi vào
đồng bào DTTS ở các huyện miền
núi phía Tây của tỉnh. Như vậy, nếu
kết hợp được nguồn lực từ các chính
sách của Trung ương và nguồn lực
riêng của địa phương để giải quyết
hiệu quả vấn đề đói nghèo ở vùng

DTTS và miền núi thì đó sẽ là yếu tố
quan trọng khiến tổng thể bức tranh
kinh tế - xã hội của Quảng Nam trở
nên hoàn chỉnh hơn.

Cũng như các địa phương khác
vùng DTTS, miền núi, những năm
qua, Quảng Nam luôn nhận được sự
quan tâm của Đảng, Nhà nước qua
nhiều chương trình, dự án đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội các huyện
miền núi, trong đó có các chương
trình tín dụng chính sách dành riêng
cho hộ đồng bào DTTS. Trong những
năm qua, NHCSXH tỉnh Quảng Nam
phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể
đã triển khai đồng bộ và làm tốt công
tác nhận ủy thác, giải ngân, tạo điều
kiện cho hộ đồng bào DTTS tiếp cận
với nguồn vốn tín dụng ưu đãi để
SXKD, vươn lên thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Minh Thư - Phó
Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My
kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT
NHCSXH huyện cho biết: “Được vay
vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện đã tạo
“áp lực” theo chiều hướng tích cực,
buộc đồng bào DTTS phải xóa bỏ tư
tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự cho
không của Nhà nước; chủ động áp
dụng KHKT vào chăn nuôi, trồng
trọt, dịch vụ; hình thành ý thức vươn
lên làm ăn để trả được nợ và có tích
lũy cho bản thân, gia đình. Những
áp lực tích cực đó đã góp phần thúc
đẩy hoàn thành các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, nhất là mục
tiêu giảm nghèo ở vùng đồng bào
DTTS và miền núi của tỉnh Quảng
Nam nói chung, huyện Bắc Trà My
nói riêng”.

Năm 2018, Bộ LĐ-TBXH tiếp tục phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức
Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 lần thứ II.
Các tác phẩm dự thi được nhiều tác giả lựa chọn phản ảnh khá đa dạng công cuộc phát
triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trên cả nước, gắn với thực tiễn triển khai công tác
giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Các tác giả đã phản ánh khá đậm nét quá
trình xây dựng chính sách và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Kết thúc Cuộc thi
tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 lần thứ II có một số tác
phẩm phản ánh về hiệu quả đồng vốn tín dụng chính sách nhận giải cao trong cuộc thi.
Ban biên tập trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một số tác phẩm.

>THS. NGUYỄN QUANG HẢI - HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN
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Kỳ 1 - Tín dụng chính sách
trên đất Quảng
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Đến Quảng Nam bây giờ không
khó để tìm được những hộ đồng
bào DTTS đã thoát nghèo sau khi
tiếp cận với vốn tín dụng chính
sách. Điển hình như ông Nguyễn
Văn Lượng, từ một hộ nghèo dân
tộc Ca Dong đã mạnh dạn vay
vốn đầu tư trồng sâm Ngọc Linh
từ năm 2008, nay đã có trên 20
nghìn gốc sâm, trở thành tỷ phú
của huyện Nam Trà My. Hay hộ
ông Ra Pát Mơi ở thôn A Tép 2,
xã Bhalêê, huyện Tây Giang
thuộc đối tượng vay vốn theo
Quyết định số 32/QĐ-TTg,
năm 2009, vay 5 triệu đồng
để trồng rừng, đến nay, gia
đình có 4ha keo lá tràm, 5
con bò và nay đã thoát
nghèo bền vững. Hộ chị Hồ
Thị Danh ở xã Trà Đốc,
huyện Bắc Trà My vay vốn
chương trình hộ nghèo 19
triệu đồng để trồng keo và
chăn nuôi bò, nay đã có 3,5ha
keo và 4 con bò; anh Phạm
Văn Đoàn, hộ nghèo người Ca
Dong, xã Trà Đốc, huyện Bắc
Trà My mạnh dạn vay vốn
chương trình hộ nghèo 50 triệu
đồng và 15 triệu đồng theo Quyết
định số 755/QĐ-TTg, nay, gia đình
anh đã thoát nghèo với trang trại 15
con heo giống và 1,5ha rừng.

Ông Nguyễn Quang Dinh - Giám
đốc NHCSXH tỉnh Quảng Nam cho
biết, các hộ đồng bào DTTS tiêu biểu
nêu trên là minh chứng cho những
kết quả sinh động trong công tác
xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Giai
đoạn 2012 - 2017, bình quân mỗi
năm giảm 5,23%, vượt chỉ tiêu giảm
nghèo của tỉnh đề ra; thu nhập bình
quân đầu người đạt 11 triệu
đồng/năm; nhiều hộ gia đình nhờ
vốn chính sách SXKD hiệu quả, tích
lũy được tiền để xây dựng nhà cửa
kiên cố, sạch, đẹp, mua sắm trang
thiết bị phục vụ sản xuất và đời
sống… Qua đó, nâng cao năng suất
lao động, nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của đồng bào, góp

phần vào sự phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.

Nằm ở phía Tây huyện Hiệp Đức,
Sông Trà là xã miền núi cao, với 85%
diện tích tự nhiên là đồi núi. Xã có 6
thôn, trong đó có 4 thôn là đồng bào
DTTS. Tại 4 thôn này, tỷ lệ hộ nghèo
lên tới 69,8%, cao gấp 7,5 lần so với 2
thôn có người Kinh sinh sống. Theo
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hồng Sơn,
nguồn thu nhập chính của đồng bào
DTTS Ca Dong, M’nông (chiếm
43,14% tổng dân số của xã) là từ sản
phẩm nông nghiệp, trồng rừng và
chăn nuôi. Tuy điều kiện tự nhiên rất
khó khăn nhưng với nguyện vọng
thoát nghèo, 90% hộ đồng bào DTTS
đã tìm đến “bà đỡ” NHCSXH. 

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp
huyện Bắc Trà My, Phan Thành
Phương cho rằng: Trước đây đồng
bào có tâm lý “sợ” không dám vay.
Từ khi có hệ thống NHCSXH thì bà

con mới dám vay vì lãi suất ưu đãi
hơn so với các NHTM. Để bảo toàn
nguồn vốn vay đã được đầu tư vào
sản xuất, bà con chủ động thay đổi
nhận thức và hành động. Ví dụ,
trước khi vay vốn để chăn nuôi, dù
đồng bào được ngành nông nghiệp
ra sức vận động phải tiêm phòng
cho gia súc mà vẫn không thực hiện
thì nay, đồng bào chủ động nhắc cán
bộ thú y địa phương về lịch tiêm
phòng cho gia súc. Nhờ sự chuyển
biến trong nhận thức và hành động
của đồng bào, từ năm 2007 đến nay,
Sông Trà không có hộ nợ quá hạn, tỷ
lệ thu lãi hằng tháng luôn đạt trên
99% số lãi phải thu, không có hộ nợ
lãi trên 2 tháng. Trên phạm vi toàn
tỉnh, các chương trình tín dụng dành
riêng cho hộ đồng bào DTTS cũng có
chất lượng tín dụng rất tốt, không có
nợ quá hạn phát sinh, nợ khó đòi và
nợ khoanh.�
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Đồng bào DTTS ở Quảng Nam vay vốn trồng rừng.
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Với 22 chương
trình tín dụng và
một số dự án
phục vụ hộ nghèo

và các đối tượng chính sách,
trong đó đối tượng đặc biệt
quan trọng và được quan
tâm nhất là hộ đồng bào
DTTS. Theo Quyết định số
2085/QĐ-TTg ngày 30/10/2016
của Thủ tướng Chính phủ về
chính sách đặc thù hỗ trợ phát
triển kinh tế - xã hội vùng DTTS
và miền núi giai đoạn 2016 -
2020, hộ DTTS nghèo và hộ
nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản
đặc biệt khó khăn sinh sống bằng
nghề nông, lâm nghiệp thiếu đất ở,
đất sản xuất theo mức bình quân
chung của địa phương, thiếu nước
sinh hoạt, chưa được hưởng các
chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản
xuất, nước sinh hoạt phân tán; hộ
DTTS nghèo sinh sống tại các xã khu
vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn
được vay vốn chính sách tín dụng ưu
đãi nhằm tạo quỹ đất sản xuất, làm
dịch vụ hoặc làm nghề khác để tăng
thu nhập, giảm nghèo bền vững. 

Mặc dù được vay vốn tín dụng
chính sách với lãi suất ưu đãi nhưng
sau chu kỳ vay vốn, trong khi cơ bản
các hộ người Kinh sinh sống ở vùng
đặc biệt khó khăn đã thoát nghèo thì
một bộ phận lớn người DTTS cùng

vay vốn vẫn nghèo. Phó Tổng Giám
đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý cho
biết, theo tính toán, trong 3 người tái
nghèo thì có 2 người là DTTS. Câu hỏi
đặt ra là cùng được hưởng chính
sách như nhau, cùng sinh sống trong
vùng có điều kiện tự nhiên, khí hậu
giống nhau nhưng tại sao người
DTTS khó thoát nghèo hơn người
Kinh? Một ví dụ điển hình ở xã Sông
Trà, huyện Hiệp Đức có 6 thôn, trong
đó có 2 thôn người Kinh, 4 thôn
thuần đồng bào DTTS (Ca Dong,

M’nông) nhưng tỷ lệ hộ nghèo ở 4
thôn có đồng bào DTTS lên tới 69,8%,
cao gấp 7,5 lần so với mức 9,3% hộ
nghèo ở 2 thôn người Kinh. Trả lời
cho câu hỏi này là tổng thể của nhiều
đáp án. Về mặt tâm lý, lãnh đạo địa
phương cho rằng đồng bào DTTS dễ
bằng lòng với cuộc sống, nhu cầu vật
chất và tinh thần đơn giản cho nên ý
thức vươn lên thoát nghèo không
cao bằng người Kinh. Tuy vậy, qua
tìm hiểu thực tế của chúng tôi, đáp
án trên chỉ đúng phần nào. Yếu tố tác

Kỳ 2 - Một số vấn đề quan tâm
ở vùng DTTS và miền núi

>THS. NGUYỄN QUANG HẢI - HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN
Tín dụng chính sách là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước
nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp
cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập,
cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát
triển kinh tế gắn liền với giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Đồng bào dân tộc M’nong ở Đắk Nông sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi phát triển
kinh tế gia đình.
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động quan trọng khiến công cuộc
vượt nghèo của đồng bào DTTS gặp
nhiều khó khăn chính là khả năng
hạn hẹp trong tiếp cận với các
phương tiện giúp nâng cao nhận
thức. Bản thân đồng bào DTTS
không hoàn toàn là trông chờ, ỷ lại
vào Nhà nước như lâu nay nhiều
người vẫn quan niệm. Khi chịu “áp
lực” của việc vay - trả nợ vay, đồng
bào rất có trách nhiệm tính toán làm
ăn. Song nếu như ở 2 thôn người
Kinh xã Sông Trà, bà con đã biết kết
nối Internet để tìm hiểu thông tin thị
trường, giá cả, tham khảo kỹ thuật
trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ...
thì ở 4 thôn đồng bào DTTS, việc này
chưa từng được thực hiện. 

Kết quả điều tra thực trạng kinh
tế - xã hội của đồng bào DTTS do Ủy
ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê phối
hợp tiến hành đã chỉ ra những con
số đáng suy ngẫm. Tính đến
01/8/2015, tổng số hộ người DTTS có
máy vi tính là 234.108, chiếm tỷ lệ
7,7%. Một số DTTS có tỷ lệ có máy vi
tính rất thấp: Xinh Mun 0,5%, Si La,
Chứt 1%; Kháng, Raglay 1,1%; Xơ
Đăng 1,4%; Ba Na 1,3%... Số hộ đồng
bào DTTS có kết nối Intennet là
196.809 hộ, chiếm tỷ lệ 6,5%. Các
dân tộc có tỷ lệ kết nối internet thấp
gồm: Khơ Mú 0,1%; Kháng 0,2%, Xơ
Đăng, Mảng 0,5%; Co 0,8%; Chứt
0,7%... Thiếu thốn phương tiện để
tiếp xúc với CNTT không chỉ làm
nghèo nàn đời sống tinh thần của
đồng bào mà còn hạn chế khả năng
truy cập để tìm hiểu, học hỏi kiến
thức, mô hình, kinh nghiệm làm ăn.
Theo kết quả điều tra, các DTTS có tỷ
lệ hộ có máy vi tính và kết nối
Internet càng thấp thì tỷ lệ nghèo
càng cao và ngược lại. 

Cùng với thế giới, Việt Nam đang
bước vào cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng dựa
trên nền tảng là tìm kiếm sự kết hợp
các công nghệ lại với nhau, làm mờ
nhạt ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số
và sinh học. Muốn sản xuất ra sản
phẩm có tính cạnh tranh, mang lại

hiệu quả kinh tế cao, đòi hỏi phải
sản xuất nông nghiệp công nghệ
cao. Tuy nhiên, do năng lực kinh tế
hạn chế, điều kiện tự nhiên khắc
nghiệt, phong tục tập quán sản xuất
của đồng bào DTTS còn lạc hậu mà
sản xuất nông nghiệp ở khu vực
vùng DTTS, miền núi nước ta về cơ
bản vẫn mang tính nhỏ lẻ, ít ứng
dụng khoa học công nghệ cao, vì
vậy, được dự báo là sẽ chịu sự ảnh
hưởng nặng nề từ cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0. 

Do tiềm lực kinh tế của đất nước
có hạn nên hiện nay, tín dụng chính
sách mới chỉ dừng ở mức cho vay tối
đa 50 triệu đồng. Muốn người nông
dân DTTS có thu nhập cao, thích
nghi với sản xuất nông nghiệp thời
kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 thì
phải khuyến khích họ hạn chế trồng
những loại cây cơ bản như lúa hoặc
ngô mà chuyển sang trồng cây có
giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ
tiêu, cao su, dược liệu... Tuy nhiên,
hạn mức cho vay tín dụng chính
sách như vậy là quá thấp so với nhu
cầu. Ở vùng cao Quảng Nam, 50
triệu đồng chỉ mua được 1ha đất
lâm nghiệp, nếu trồng keo, dù được
coi là loại cây nhanh lớn thì cũng
phải mất 5 năm mới cho thu hoạch.
Trong 5 năm đó, 1ha keo sinh lợi để
giảm nghèo còn khó, nói gì đến việc
làm giàu, nhất là trong điều kiện
giao thông cách trở, đồng bào bị ép
giá vận chuyển cao khiến lợi nhuận
càng giảm.

Thu nhập không cao không chỉ
ảnh hưởng đến đời sống vật chất của
đồng bào DTTS mà rộng hơn còn
ảnh hưởng đến việc thực hiện mục
tiêu xây dựng nông thôn mới ở vùng
DTTS, miền núi. Trong Bộ tiêu chí
quốc gia về xã nông thôn mới giai
đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm
theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg
ngày 17/10/2016 của Thủ tướng
Chính phủ thì chỉ tiêu chung thu
nhập bình quân đầu người khu vực
nông thôn đến năm 2020 là cao hơn
hoặc bằng 45 triệu đồng/người (chia

theo các khu vực: trung du, miền núi
phía Bắc, Bắc Trung bộ ≥ 36 triệu
đồng; đồng bằng sông Hồng ≥ 50
triệu đồng; Duyên hải Nam Trung bộ,
Tây Nguyên  ≥ 41 triệu đồng; Đông
Nam bộ ≥ 59 triệu đồng; Đồng bằng
sông Cửu Long ≥ 50 triệu đồng).

Khi tiêu chí thu nhập không hoặc
khó đạt được thì đương nhiên tiêu
chí giảm hộ nghèo đa chiều cũng
không hoặc khó đạt được. Vẫn theo
kết quả điều tra thực trạng kinh tế -
xã hội 53 DTTS, thu nhập bình quân
nhân khẩu 1 tháng của hộ đồng bào
DTTS chỉ là 1.161.400 đồng; 42,1%
thu nhập là từ hoạt động sản xuất
nông lâm nghiệp, thủy sản. Một số
DTTS có mức thu nhập hằng tháng
rất thấp, trong khi thu từ sản xuất
nông lâm nghiệp, thủy sản lại chiếm
rất cao trong cơ cấu thu nhập hằng
tháng, ví dụ: dân tộc Mông thu nhập
bình quân hằng tháng 575,2 nghìn
đồng, sản xuất nông lâm nghiệp
chiếm 75,8%; dân tộc Khơ Mú thu
nhập bình quân hằng tháng 511,7
nghìn đồng, sản xuất nông lâm
nghiệp chiếm 74,7%; dân tộc La Chí
thu nhập bình quân hằng tháng 576
nghìn đồng, sản xuất nông lâm
nghiệp chiếm 73,9%; dân tộc Mảng
thu nhập bình quân hằng tháng
436,3 nghìn đồng, sản xuất nông
lâm nghiệp chiếm 65,8%; dân tộc Ơ
Đu thu nhập bình quân hằng tháng
566,2 nghìn đồng, sản xuất nông
lâm nghiệp chiếm 63%...

Vùng DTTS, miền núi hiện nay
được giới chuyên gia nhận định là
vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi
khí hậu nặng nề, với việc bão, lũ, sạt
lở đất thường xuyên xảy ra, mức độ
ngày càng khốc liệt, thiệt hại về
người và của rất khó lường… Nông
nghiệp là lĩnh vực chịu tổn thương
sâu sắc của biến đổi khí hậu trong
khi nó lại chiếm tỷ trọng cao trong cơ
cấu nguồn thu của đồng bào DTTS.
Nếu không có các giải pháp hữu
hiệu thì rất khó thực hiện mục tiêu
giảm nghèo nhanh, bền vững ở vùng
đồng bào DTTS.�
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Trong tổng thể các giải pháp
thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội vùng DTTS và miền
núi, không thể không nhắc

đến vai trò của tín dụng chính sách.
Gần 3.000 tỷ đồng được NHCSXH
giải ngân cho đồng bào DTTS vay
trong 16 năm qua đã tạo nên sinh kế
hiệu quả trong mỗi hộ gia đình đồng
bào DTTS; thể hiện sự ưu việt của
chế độ, sự quan tâm của Đảng, Nhà
nước và toàn xã hội đối với cộng
đồng các DTTS Việt Nam. Đầu tư cho
vùng DTTS tuy hiệu quả kinh tế
mang lại không cao như với các vùng
khác nhưng hiệu quả xã hội đạt
được là rất lớn, góp phần ổn định xã
hội, tránh nguy cơ bất ổn do đời
sống của đồng bào quá khó khăn,
thu hẹp sự doãng ra trong khoảng
cách giàu - nghèo giữa các dân tộc,
các vùng trong cả nước. 

Từ những đòi hỏi bức thiết trong
sản xuất và đời sống của đồng bào
các DTTS cũng như đứng trước
những bài toán cần giải của thời kỳ
cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra yêu

cầu cấp thiết cần tiến hành một số
giải pháp trong công tác xóa đói, giảm
nghèo nói chung, tín dụng chính sách
ở vùng DTTS và miền núi nói riêng. 

Một là, bố trí lại cơ cấu vốn để
đảm bảo cân bằng lợi thế so sánh
giữa vùng DTTS, miền núi và các

vùng khác. Hiện nay, “lõi nghèo” của

cả nước tập trung ở vùng DTTS và

miền núi. Đối với một vùng đặc thù

thì nhất định phải có chính sách đặc

thù, trong đó “bơm” nhanh, đủ vốn

tín dụng chính sách là giải pháp

quan trọng hàng đầu. 

Kỳ 3 - Một số giải pháp trong thực hiện
tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS

>THS.NGUYỄN QUANG HẢI - LƯƠNG THỊ VIỆT YẾN - TRẦN HỒNG QUỲNH
Vùng DTTS, miền núi chiếm 3/4 diện tích tự nhiên của cả nước, là địa bàn cư trú chủ
yếu của 53 DTTS, với 13.386.330 người, chiếm khoảng 14,6% dân số cả nước. Vùng
DTTS và miền núi được xác định là có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc
phòng, an ninh, môi trường sinh thái của cả nước. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta
luôn đặc biệt quan tâm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền
núi, trọng tâm là công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào
DTTS. Những năm kháng chiến, vùng DTTS và miền núi luôn là “cái nôi” của cách
mạng. Thúc đẩy vùng DTTS và miền núi tiến lên không chỉ thể hiện sự công bằng
trong chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước, thu hẹp khoảng cách chênh lệch với
các vùng khác mà còn là biểu hiện của sự tri ân với “cái nôi” của cách mạng, tạo điều
kiện để đồng bào các dân tộc được thụ hưởng thành quả công cuộc đổi mới đất nước. 

Đồng bào DTTS nhận vốn vay ưu đãi ngay tại Điểm giao dịch xã.
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Quyết định số 2085/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển
kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền
núi giai đoạn 2017 - 2020 đặt mục
tiêu tổng quát là: “tập trung giải
quyết những vấn đề khó khăn, bức
xúc nhất về đời sống, sản xuất; từng
bước cải thiện và nâng cao điều kiện
sống cho các hộ DTTS nghèo, hộ
nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp
phần giảm nghèo bền vững, giảm
dần chênh lệch trong phát triển giữa
các vùng DTTS và miền núi với các
vùng khác trong cả nước” và mục
tiêu cụ thể là: “tạo điều kiện thuận lợi
để hộ DTTS nghèo, hộ nghèo ở vùng
đặc biệt khó khăn vay vốn tín dụng
ưu đãi để phát triển sản xuất”.

Tuy nhiên, tại Báo cáo số 91/BC-
UBDT ngày 28/6/2018 của Ủy ban
Dân tộc báo cáo tình hình thực hiện
Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
2018 nêu rõ: “một số chính sách mới
ban hành nhưng chưa được bố trí
vốn để triển khai thực hiện”, trong
đó có Quyết định số 2085/QĐ-TTg”. 

Việc chậm được bố trí vốn thực
hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát
triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và
miền núi giai đoạn 2017 - 2020 ảnh
hưởng đến kết quả xóa đói, giảm
nghèo trong đồng bào DTTS, vốn
được xác định là nhóm yếu thế, gặp
nhiều khó khăn. Trước tình hình này,
Ủy ban Dân tộc đã kiến nghị và tại
Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày
10/7/2018 phiên họp của Chính phủ
với các địa phương và phiên họp
thường kỳ tháng 6/2018, Chính phủ
quyết nghị: “Đồng ý chủ trương sử
dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để hỗ
trợ cho các địa phương thực hiện
chính sách dân tộc ban hành theo
Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày
31/10/2018 về chính sách đặc thù hỗ
trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng
DTTS và miền núi giai đoạn 2017 -
2020 và Quyết định số 2086/QĐ-TTg
ngày 31/10/2016 phê duyệt Đề án Hỗ

trợ phát triển kinh tế - xã hội các DTTS
rất ít người giai đoạn 2016 - 2020”.

Trong các bài trước đã đề cập, đa
số người DTTS sinh sống bằng
nguồn lợi do sản xuất nông, lâm
nghiệp, thủy sản mang lại. Song với
mức bình quân thu nhập đầu người
thấp thì rất khó đạt được mục tiêu
giảm nghèo bền vững. Cần làm sao
khuyến khích đồng bào DTTS giảm
trồng ngô, lúa thuần mục đích đảm
bảo lương thực sang trồng cây công
nghiệp theo thế mạnh của vùng, bởi
vì một số ngành thương mại, dịch
vụ, công nghiệp chỉ có thể phát triển
trên nền sản xuất nông nghiệp quy
mô lớn. Phát triển sản xuất nông
lâm nghiệp tập trung, tạo ra vùng
nguyên liệu lớn là một trong những
điều kiện cần và đủ để thu hút
doanh nghiệp đầu tư các nhà máy
chế biến vào vùng DTTS, miền núi,
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
và chuyển đổi mô hình tăng trưởng
kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ
tịch UBND huyện Hiệp Đức (Quảng
Nam) chia sẻ: một nhà máy chế biến
nguyên liệu, nếu giải quyết việc làm
cho khoảng 500 công nhân là lao
động tại địa phương với mức lương
từ 4 - 6 triệu đồng/tháng chắc chắn
sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn
so với người nông dân thuần sản
xuất ngô, lúa. Muốn làm được như
vậy, phải xóa bỏ được những bất lợi
về điều kiện tự nhiên giữa vùng
DTTS, miền núi với các vùng khác thì
mới có thể giúp vùng này phát triển
nông nghiệp, công nghiệp, thương
mại, dịch vụ. Điều này đồng nghĩa với
việc Nhà nước phải có cơ chế hỗ trợ
đủ mạnh cho vùng DTTS, miền núi
thông qua việc cơ cấu lại vốn đầu tư
theo hướng Quốc hội quyết định và
ưu tiên bố trí vốn tín dụng chính
sách cho vùng DTTS và miền núi,
vùng đặc biệt khó khăn. Vốn tín dụng
chính sách cần được thiết kế lại với
hạn mức cho vay cao hơn, thời hạn
cho vay dài hơn để phù hợp với chu
kỳ sản xuất của các loại cây công

nghiệp dài ngày và có khả năng giúp
đồng bào tạo ra những vùng nguyên
liệu quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu
phục vụ công nghiệp chế biến. Chính
phủ khi đã ban hành chính sách nhất
định phải bố trí nguồn lực thực hiện
chính sách, để những mục tiêu chính
sách đạt được hiệu quả và góp phần
củng cố lòng tin của nhân dân.

Hai là, thay đổi nhận thức và tập
trung khuyến khích đồng bào DTTS
mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất.
Hiện nay, bình quân dư nợ của một hộ
đồng bào DTTS là trên 27,5 triệu đồng,
lớn hơn dư nợ bình quân chung. Khi
được vay vốn làm ăn, đồng bào rất có
trách nhiệm. Tỷ lệ nợ quá hạn của
đồng bào DTTS là 78 tỷ đồng, chiếm
3,81%, nợ khoanh chiếm 2,64%. Theo
TS. Trần Hữu Ý - Giám đốc Trung tâm
Đào tạo, NHCSXH, tỷ lệ nợ quá hạn đối
với hộ DTTS cao hơn tỷ lệ chung, nhất
là tại khu vực Tây Nam Bộ là do đồng
bào thường sinh sống ở vùng khó
khăn, thiên tai, dịch bệnh, bị ảnh
hưởng bởi biến đổi khí hậu, giá cả thị
trường biến động thất thường... Đồng
bào chủ yếu sinh sống ở nơi có địa
hình phức tạp, núi cao hiểm trở, diện
tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp
nên sản xuất phân tán, khó tập trung
để tạo vùng sản phẩm hàng hóa quy
mô lớn. Sản phẩm làm ra khó tiêu thụ
nên lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ.
Một số hộ thiếu kiến thức làm ăn,
phong tục sản xuất lạc hậu nên SXKD
thua lỗ. Những phân tích của TS. Trần
Hữu Ý cho thấy, nguyên nhân nợ của
đồng bào DTTS sau khi vay vốn ngân
hàng chủ yếu là do yếu tố khách quan
đưa lại và điều này cho thấy khát vọng,
ý chí vươn lên, sự cần cù của đồng bào
DTTS cần được thừa nhận, trân trọng
và tạo điều kiện để phát huy. 

Trong xu hướng cùng cả nước
hướng tới xây dựng quốc gia khởi
nghiệp, Ủy ban Dân tộc đang tích cực
tuyên truyền, vận động, xây dựng các
mô hình khởi nghiệp trong đồng bào
DTTS. Ủy ban Dân tộc đã tổ chức
Diễn đàn “Hợp tác, kết nối hỗ trợ
đồng bào DTTS khởi nghiệp” và cuộc
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thi “Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị”
nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS ở Việt
Nam khởi nghiệp. Đây là những bước
đi nhằm cụ thể hóa tinh thần của
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII về
phát triển kinh tế tư nhân trở thành
một động lực quan trọng của nền
kinh tế thị trường định hướng XHCN
trên địa bàn vùng DTTS và miền núi.
Những mô hình khởi nghiệp thành
công sẽ là giáo cụ trực quan sinh
động, khích lệ, động viên cộng đồng
người DTTS mạnh dạn học tập, làm
theo, tạo ra cơ hội phát triển vươn
lên cho mỗi người, mỗi gia đình và
cộng đồng. Vì vậy, những ý tưởng
khởi nghiệp cần được tạo điều kiện
vay vốn tín dụng chính sách để hiện
thực hóa vào thực tế SXKD.

Một vấn đề đặt ra là lâu nay,
chính sách của chúng ta tập trung
quá nhiều cho người nghèo. Việc này
là cần thiết vì tỷ lệ hộ nghèo vùng
DTTS cao gấp hơn 3 lần tỷ lệ nghèo
chung của cả nước. Song, có lẽ hỗ trợ
đồng bào DTTS khởi nghiệp từ tín
dụng ưu đãi cần có cách tiếp cận
theo tư duy mới. Thay vì chỉ quan
tâm đến 23,1% hộ nghèo DTTS thì
cần có chính sách để 76,9% người
DTTS không thuộc nhóm nghèo có
cơ hội giàu lên (tức là cần có chính
sách tăng giàu). Chính lực lượng này
sẽ là đầu tàu tạo công ăn việc làm,
thu nhập cho người nghèo, thúc đẩy
công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền
vững tại địa phương.  

Ông Đinh Xuân Tiến - Trưởng
phòng Dân tộc huyện Minh Hóa
(Quảng Bình) hiến kế: Để khuyến
khích thoát nghèo, thay vì đầu tư
cho hộ nghèo, thì hãy làm ngược lại,
tăng chính sách kích thích, khen
thưởng tập trung vào những hộ cận
nghèo và mới thoát nghèo, từ đó
làm cho hộ nghèo có ham muốn
phấn đấu vươn lên thoát nghèo để
được “nhận thưởng”. 

Ba là, xác định thêm một số tiêu
chí để ràng buộc điều kiện được vay
vốn tín dụng chính sách nhằm bảo

toàn nguồn vốn của Nhà nước và
tăng độ an toàn trong SXKD cho
đồng bào DTTS.

Sản xuất nông nghiệp trình độ
không cao, nhỏ lẻ, chịu tác động sâu
sắc của biến đổi khí hậu như ở vùng
DTTS và miền núi nước ta hiện nay
tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì vậy, để
thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng
DTTS và miền núi, bảo toàn nguồn
vốn của Nhà nước, bảo vệ người
nông dân DTTS trước những rủi ro
có thể xảy ra, cần thiết nên bổ sung
một số điều kiện trước khi họ được
vay vốn tín dụng chính sách. Chẳng
hạn như họ phải được đào tạo nghề
ngắn hạn, có chứng chỉ một số kỹ
thuật phổ biến như: cách chữa bệnh
lở mồm long móng trên gia súc, kỹ
thuật trồng trọt...

Bên cạnh đó, cần áp dụng giải
pháp hộ nào đăng ký thoát nghèo
thì mới được vay vốn tín dụng chính
sách để buộc họ phải có trách nhiệm
với khoản vay và có tinh thần vươn
lên thoát nghèo. 

Cần có chính sách hỗ trợ “hậu
thoát nghèo”, tức là hộ đã thoát
nghèo cần tiếp tục được vay vốn tín
dụng ưu đãi thêm một thời gian
nhất định để củng cố kết quả thoát
nghèo, đồng thời khắc phục tâm lý
“không muốn thoát nghèo để thụ
hưởng chính sách ưu đãi” trong một
bộ phận đồng bào. 

Bốn là, nâng cao hiệu quả phối
hợp giữa các cơ quan khuyến nông,
khuyến lâm, khuyến ngư chủ trì về
hướng dẫn chuyển giao KHKT với cơ
quan cho vay vốn là NHCSXH. 

Hiện nay, vẫn còn tình trạng việc
của cơ quan nào thì cơ quan ấy chủ
động thực hiện dẫn đến sự bất cập,
không phù hợp giữa thời điểm tập
huấn chuyển giao KHKT với thời
điểm giải ngân của ngân hàng. Vì
vậy, có thể xem xét giao ngân hàng
được chủ trì thuê mời chuyên gia tập
huấn cho đồng bào song song với
thời điểm giải ngân dự án cho vay.
Ngân hàng có trách nhiệm tư vấn

cho đồng bào DTTS trồng cây gì,
nuôi con gì, tổ chức sản xuất như
thế nào, tiêu thụ sản phẩm ra sao
dựa trên thế mạnh của vùng, miền
khi người vay có nhu cầu vay vốn,
nhằm tăng cường, củng cố mối quan
hệ giữa ngân hàng và người vay.

Năm là, linh hoạt trong áp dụng
quy định trả lãi vay. Theo quy định
của NHCSXH, người vay phải trả lãi
hằng tháng. Tuy nhiên đối với vùng
DTTS và miền núi, nhất là vùng miền
núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, do tính
chất đặc thù về điều kiện tự nhiên và
khí hậu, nên vào mùa đông thường
không sản xuất hoặc sản xuất quy
mô nhỏ phục vụ nhu cầu đời sống
thường ngày của gia đình. Trong
trường hợp như vậy, đối với các dự
án vay vốn để trồng trọt, chăn nuôi,
nên áp dụng cơ chế trả lãi gộp thay vì
trả lãi hàng tháng để tạo điều kiện
cho đồng bào yên tâm vay vốn.

Sáu là, phát huy vai trò của người
có uy tín trong đồng bào DTTS. Cả
nước hiện có trên 33 nghìn người có
uy tín trong đồng bào DTTS. Họ là các
Già làng, Trưởng thôn, bản, người có
uy tín trong dòng họ. Đây là lực lượng
quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy,
chính quyền địa phương với đồng bào
các DTTS. Đội ngũ này cần được tập
huấn về chế độ, chính sách cho vay tín
dụng ưu đãi để phổ biến, tuyên
truyền, vận động đồng bào mạnh dạn
vay vốn cũng như nhắc nhở bà con sử
dụng vốn đúng mục đích, an toàn. 

Chính phủ xác định tín dụng chính
sách tiếp tục là công cụ kinh tế hữu
hiệu trong việc thực hiện mục tiêu
giảm nghèo đa chiều nhanh và bền
vững, bảo đảm công bằng, bình đẳng
xã hội. Vì vậy, các Bộ, ngành liên quan
cần tăng cường nguồn lực cho hệ
thống NHCSXH nhằm đáp ứng tốt hơn
nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, đối
tượng chính sách, tạo cơ hội để người
nghèo vươn lên, góp phần đạt mục
tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” và xây
dựng nông thôn mới vùng DTTS và
miền núi giàu mạnh trong tiến trình
phát triển cùng đất nước.�
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Cán bộ NHCSXH đang giải thích
chính sách vay vốn cho bà con dân
tộc Mông ở xã Lao Chải, huyện Mù
Cang Chải (Yên Bái).

Là một trong những hộ đầu tiên của bản Xéo
Dì Hồ A rời núi cao để đến khai hoang tại xã

Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), ông
Sùng A Khua đã biến nơi rừng núi hoang vu

thành trang trại quy mô, trở thành triệu phú,
khiến nhiều người khâm phục.

Thay đ!i n	p ngh�, 
cách làm đ� thoát nghèo

>Phóng sự ảnh của MẠNH DŨNG
Những điển hình thoát nghèo từ vay vốn phát triển sản xuất ở các xã đặc biệt
khó khăn vùng cao, vùng đồng bào DTTS, đang góp phần xóa đi tâm lý trông chờ,
ỷ lại vào trợ cấp của Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhiều hộ nghèo có
tích lũy, vươn lên khá giả ngày càng nhiều ở nhiều vùng đất mà trước đây chỉ có
đói nghèo. Để đạt những kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn vốn tín
dụng chính sách do NHCSXH thực hiện. 

(TÁC PH�M ĐO�T GI�I B, TH� LO�I PHÓNG S� �NH)



Nhờ vốn vay của NHCSXH
tỉnh Yên Bái, đến nay, ông
Khua đang nuôi 800 con vịt
siêu trứng, 400 con ngan, 3
con trâu, 6 con bò. Đàn vịt
800 con, bình quân mỗi
ngày đẻ 500 - 600 quả
trứng, bán với giá 3.000
đồng/quả, đã cho gia
đình khoản thu đáng kể.
Ngoài ra, gia đình ông
Khua còn tận dụng đất
đồi để trồng thêm các
loại cây ăn trái như
chuối, mận, sơn tra...
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Từ chăn nuôi, trồng cấy, mỗi năm trừ các khoản chi phí, gia
đình ông đã có tổng thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Đặc biệt,
ông Khua còn nhiệt tình chia sẻ, truyền đạt những kiến thức,
kinh nghiệm, giúp nhiều hộ trong xã vươn lên thoát nghèo.

Với những đóng góp đáng ghi nhâ#n, gia đình ông
Khua đã được UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen vì
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông
dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu
và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2012 - 2017”.
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Những “điểm sáng”
thanh niên khởi nghiệp

Trước đây, anh Đinh Công Bịnh -
Phó bí thư Đoàn xã Phúc Tiến,
huyện Kỳ Sơn chỉ chăn nuôi nhỏ với
vài ba con trâu, cùng với vài sào
ruộng nên đời sống gặp nhiều khó
khăn. Cùng với cách làm ruộng kiểu
cũ và kém hiệu quả đã ăn sâu vào
nếp nghĩ của bà con địa phương,
cho nên nhiều hộ ở xã Phúc Tiến mãi
vẫn chưa thể thoát nghèo. “Là cán
bộ đoàn, trẻ tuổi, năng động nên
mình phải gương mẫu vươn lên làm
giàu cho gia đình, cũng là để các bạn
trẻ và người dân học tập làm theo.
Vùng đất quê nên có rất nhiều tiềm
năng để phát triển kinh tế nông
thôn, vì vậy những thanh niên trẻ
tuổi phải “dám nghĩ dám làm”, anh
Đinh Công Bịnh chia sẻ.

Nói là làm, đầu năm 2018 anh
cùng 8 đoàn viên trong xã Phúc Tiến
thành lập Tổ hợp tác lập đề án chăn
nuôi và mạnh dạn vay 95 triệu đồng
từ chương trình cho vay GQVL thông
qua NHCSXH huyện Kỳ Sơn để phát

triển chăn nuôi bò sinh sản. Hiện
nay, đàn bò của Tổ Thanh niên HTX
Phúc Tiến đã phát triển lên 28 con,
cùng với đó là đàn dê khoảng 150
con. Ngoài ra, những thanh niên
trong Tổ HTX còn được các kỹ sư
khuyến nông huyện tư vấn phát

triển mô hình trồng rau sạch, an
toàn. Dự định năm tới, anh Bịnh cho
biết, sẽ triển khai mô hình nuôi dế
thương phẩm với nguồn vốn dự kiến
khoảng 200 triệu đồng. Từ “khởi
nghiệp” của anh, nhiều đoàn viên
trong và ngoài xã đã tìm đến học

>Bài và ảnh THANH MẠNH
Nuôi bò, dê sinh sản, trồng và ươm hoa hồng, hoa lan, sản xuất trà túi lọc cà gai
leo... là những mô hình kinh tế do những tổ thanh niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
làm chủ, đã bước đầu đem lại thành công. Chương trình khởi nghiệp này bắt
nguồn từ vốn vay ưu đãi Quỹ quốc gia về việc làm, đã giúp lao động ở địa
phương có thêm việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vị thế của
thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp.

“KH�I NGHI	P”
t" v�n vay �u đãi 
Qu# qu�c gia vi�c làm

Anh Đinh Công Bịnh - Phó bí thư Đoàn xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa
Bình) vay 95 triệu đồng vốn từ NHCSXH huyện để phát triển chăn nuôi bò
sinh sản theo mô hình HTX.
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tập, được huyện Đoàn Kỳ Sơn cũng
như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
Hòa Bình ủng hộ, khích lệ và tạo
điều kiện về nguồn vốn vay ưu đãi.

Cùng với mô hình phát triển kinh
tế chăn nuôi của anh Đinh Công
Bịnh, tại tỉnh Hòa Bình còn nhiều mô
hình khác của thanh niên thành
công từ nguồn vốn vay từ các
chương trình tín dụng chính sách
của NHCSXH. Điển hình như anh Bùi
Văn Huế ở xã Chí Thiện, huyện Lạc
Sơn, nhờ được vay vốn từ chương
trình giải quyết việc làm đã có thêm
kinh phí để mua sắm máy móc, mở
rộng cơ sở ấp trứng gia cầm và sản
xuất gà ri đáp ứng nhu cầu của
người dân trên địa bàn huyện.
Không chỉ tạo việc làm cho gia đình,
anh còn tạo điều kiện cho 4 - 5 lao
động thường xuyên với mức thu
nhập 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Anh Bùi Quốc Hoàn - Phó bí thư
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa
Bình cho biết: “Phong trào “khởi
nghiệp” đang thu hút các đoàn viên
thanh niên ở tỉnh, nhất là thanh niên
vùng DTTS trên địa bàn luôn được

các cấp, các ngành của tỉnh quan
tâm, cổ vũ. Mong muốn của các bạn
đoàn viên là được tiếp cận nguồn
vốn vay ưu đãi, do đó tỉnh Đoàn luôn
tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên
được vay vốn. Tỉnh Đoàn đã tích cực
chỉ đạo về định hướng cho vay, mục
tiêu sử dụng vốn vay, tổ chức thẩm
định các dự án đảm bảo nhanh
chóng, thuận lợi cho các đối tượng
vay vốn. Đồng thời, giám sát tình
hình thực hiện vốn vay của đoàn cơ
sở; phối hợp với các ngành tổ chức
kiểm tra, giám sát quá trình triển
khai nguồn vốn ở địa phương...”.

Trong công tác huy động nguồn
vốn vay cho thanh niên, tỉnh Đoàn
tỉnh Hòa Bình đã có những chỉ đạo
tốt từ khâu thành lập Tổ tiết kiệm và
vay vốn, vì vậy nguồn vốn vay cho
thanh niên địa phương không ngừng
tăng qua các năm. Nếu như năm
2009 tổng số dư nợ uỷ thác từ
NHCSXH do Đoàn Thanh niên tỉnh
quản lý là gần 140 tỷ đồng thì đến
nay tổng dư nợ đã lên tới 700 tỷ
đồng với hơn 24.100 hộ vay tham gia
tại 700 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong

đó, nguồn vốn chương trình cho vay
giải quyết việc làm là 17,5 tỷ đồng,
chương trình cho vay HSSV có hoàn
cảnh khó khăn hơn 45 tỷ đồng, vay
xuất khẩu lao động là 430 triệu đồng.

“Hiện nay, dư nợ cho vay chương
trình giải quyết việc làm qua kênh TW
Đoàn tại tỉnh Hòa Bình đạt 1.500 tỷ
đồng với 28 dự án vay vốn phát triển
kinh tế của thanh niên. Dư nợ cho
vay chưa nhiều, nhưng các mô hình
được vay vốn đều phát triển bền
vững, qua đó, đã tạo việc làm thường
xuyên cho gần 100 lao động là thanh
niên nông thôn với thu nhập ổn định
từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng”, anh Bùi
Quốc Hoàn nói.

“Gỡ khó” để thanh niên
tiếp cận nguồn vốn
nhiều hơn

Trao đổi về hiệu quả nguồn vốn
cho vay tạo việc làm từ Quỹ quốc gia
giải quyết việc làm ủy thác qua
NHCSXH và các tổ chức hội, đoàn
thể, ông Nguyễn Đức Cường - Phó
Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hòa
Bình cho biết, điều kiện kinh tế - xã

Đàn bò thuộc Tổ hợp tác Phúc Tiến.
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Anh Bùi Văn Hiền, dân tộc Mường ở đội 3 xã Đông Phong,
huyện Cao Phong đầu tư trồng bưởi da xanh từ năm 2014 trên
diện tích 5.000 mét vuông.

Các ngành của tỉnh Hòa Bình thường xuyên xuống cơ sở
kiểm tra hộ vay.

hội của địa phương còn nhiều
khó khăn, do đó cùng với
nguồn lực sẵn có, tiếp cận được
với các nguồn vốn vốn ưu đãi
để tạo cơ hội cho người dân, các
hộ gia đình tự tạo việc làm là hết
sức quan trọng đối với người
dân địa bàn.

Cũng theo ông Nguyễn Đức
Cường, trong những năm gần
đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
LĐTB&XH phối hợp chặt chẽ với
NHCSXH trong việc triển khai
chính sách cho vay vốn ưu đãi từ
Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
Mỗi năm, thông qua nguồn vốn này
đã tạo việc làm thêm cho 1.500 lao
động, chiếm khoảng 8% số lao động
được tạo việc làm mới trên địa bàn
toàn tỉnh.

“Việc tiếp cận và phát huy được
những nguồn vốn của NHCSXH với
người dân cũng như thanh niên địa
phương, đã đem lại hiệu quả kinh tế
như các dự án trồng cây có múi ở các
huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy;
nuôi cá lòng hồ ở huyện Đà Bắc, Tân
Lạc; chăn nuôi gia súc, trồng cây
dược liệu ở huyện Yên Thủy, Mai
Châu... Góp phần giải quyết việc làm
cho người lao động đặc biệt là đồng
bào DTTS, miền núi khó khăn như

khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình,
nơi có điều kiện sinh kế hết sức khó
khăn. Sự phối hợp giữa Sở LĐTB&XH
với NHCSXH, cùng các hội, đoàn thể
đã đạt được hiệu quả cao”, ông
Nguyễn Đức Cường khẳng định.

Theo khảo sát, năm 2018, các dự
án có nhu cầu vay đến gần 30.000 tỷ
đồng để giải quyết việc làm nhưng
số vốn cấp mới thông qua việc thu
hồi vốn của các dự án ở các chu kỳ
trước mới ở khoảng 8 tỷ đồng. Đây
cũng là khó khăn trong điều kiện

ngân sách tỉnh còn hạn chế. Ông
Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc
Sở LĐTB&XH tỉnh Hòa Bình bày tỏ:
“Chúng tôi mong muốn NHCSXH
cũng như các cơ quan chức năng tạo
điều kiện cho Hòa Bình có nguồn
vốn dồi dào hơn, đáp ứng nhu cầu
vay vốn của người dân, cũng là để
đáp ứng nhu cầu của số đông đồng
bào DTTS, đặc biệt là những người
dân ở lòng hồ đã hy sinh nhà cửa
ruộng vườn cho công trình thủy điện
của Tổ quốc”.�
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Các cấp ủy Đảng, chính
quyền các cấp quan tâm,
chú trọng công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, tạo điều

kiện về mọi mặt cho hoạt động của
NHCSXH. Đến nay, đã có 144 Chủ
tịch UBND xã tham gia thành viên
Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp
huyện (đạt tỷ lệ 100%). Với sự tham
gia trực tiếp của người đứng đầu
cơ sở, việc chỉ đạo, quản lý, công
tác kiểm tra giám sát các chương
trình tín dụng chính sách được
thực hiện thường xuyên, kịp thời
phát hiện các tồn tại, vướng mắc
trong triển khai thực hiện để có
biện pháp xử lý. Bên cạnh đó,
thông qua công tác tuyên truyền,
triển khai thực hiện Chỉ thị số 40
đã huy động được sự quan tâm,
vào cuộc của cấp ủy, chính quyền
các cấp trên địa bàn tỉnh đối với
công tác quản lý, đôn đốc và kiểm
tra các hoạt động tín dụng chính
sách, góp phần tăng trưởng dư nợ,

nâng cao chất lượng hoạt động của
tín dụng chính sách.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay các
chương trình tín dụng chính sách
của NHCSXH tỉnh Đồng Tháp đạt
3.088 tỷ đồng, tăng 955 tỷ đồng so
với thời điểm trước khi có Chỉ thị số
40 với 160.300 khách hàng đang còn
dư nợ của 12 chương trình tín dụng
đang được chi nhánh triển khai thực
hiện, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ
0,29%/tổng dư nợ, đây quả là một
con số đáng tự hào cho những
người làm tín dụng chính sách trên
địa bàn một tỉnh còn nhiều khó
khăn như Đồng Tháp.

Thực hiện Chỉ thị số 40, nguồn
vốn ngân sách địa phương chuyển
sang NHCSXH tỉnh để cho vay hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
đạt gần 313 tỷ đồng, trong đó ngân
sách tỉnh 273 tỷ đồng, ngân sách các
huyện gần 40 tỷ đồng, trong đó có
một số thị xã, huyện có nguồn vốn
ngân sách chuyển qua NHCSXH cao

như huyện Lấp Vò, Tháp Mười,
Thanh Bình, Tam Nông, TX Hồng
Ngự, Châu Thành.

Gia đình ông Nguyễn Thụy Bình
ở ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B,
huyện Lấp Vò là một trong những hộ
có sự chuyển biến rõ nét về điều
kiện kinh tế sau khi được tiếp cận
nguồn vốn ưu đãi. Theo lời ông
Nguyễn Thụy Bình, trước đây gia
đình rất khó khăn. Năm 2015, ông
được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình
xét, tạo điều kiện vay 50 triệu đồng
từ chương trình giải quyết việc làm,
sau khi được tập huấn chuyển giao
KHKT nuôi bò của Phòng Nông
nghiệp huyện. Với số tiền này, ông
đã đầu tư mua 4 con bò giống sinh

Khi chính sách 
đi vào cu�c s�ng
� quê h��ng 
Đ�ng Tháp M��i

>LÊ HỒNG CÚC
Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày
22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng
chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều chuyển
biến tích cực.
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sản. Tận dụng nguồn thức ăn dồi
dào ở khu vực nông thôn, cũng như
tích cực chăm sóc, đàn bò của gia
đình ông phát triển tốt. Đến nay,
trong chuồng bò của gia đình ông
luôn duy trì từ 8 - 12 con bò. Trong
đó có 5 con bò trong giai đoạn sinh
sản. Mỗi năm, ông bán 2 - 4 con, thu
về lợi nhuận hơn 100 triệu đồng,
nhờ trang trại của gia đình, ông đã
tạo việc làm cho một người con và
còn thuê thêm một lao động nhàn
rỗi tại địa phương với mức lương chi
trả 3 triệu đồng/người/tháng.

Giám đốc NHCSXH huyện Lấp
Vò, Phùng Thanh Vinh Quang
khẳng định: “Sau khi thực hiện Chỉ
thị số 40, trách nhiệm của chínhNHCSXH tỉnh Đồng Tháp giao dịch với bà con tại Điểm giao dịch xã.

Gia đình anh Mai Văn Nhàn ở khóm Tân Hiệp, TP Sa Đéc vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn địa phương cải tạo lại vườn hoa cây
cảnh phục vụ Tết Nguyên đán.
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quyền cơ sở trong tất cả các khâu
bình xét, cho vay, sử dụng vốn, thu
hồi nợ đến hạn được nâng cao rõ
rệt... Không những thế, sự phối hợp
chính quyền xã, các tổ chức hội,
đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn
được thực hiện chặt chẽ hơn. Đặc
biệt là việc đưa Chủ tịch UBND xã
tham gia là thành viên Ban đại diện
HĐQT NHCSXH cấp huyện. Điều
này không chỉ nâng cao được vai
trò, trách nhiệm của người đứng
đầu địa phương, mà còn giúp
NHCSXH “cập nhật” những khó
khăn, vướng mắc để có giải pháp
xử lý kịp thời.

Còn tại xã Định Yên, huyện Lấp
Vò sau khi thực hiện Chỉ thị số 40, xã
không còn nợ quá hạn và điều kiện
kinh tế của các hộ nằm trong diện
được vay vốn ưu đãi cũng từng bước

được cải thiện, từ đó, tỷ lệ hộ nghèo
giảm dần qua các năm.

Ông Mai Văn Lập - Chủ tịch
UBND xã Định Yên cho hay: “Hiện
nay, tỷ lệ hộ nghèo tại xã (xét theo
tiêu chí mới) giảm còn 2,2%. Toàn xã
có gần 100 hộ được tiếp cận vốn từ
NHCSXH, với dư nợ hơn 3,4 tỷ đồng”.

Theo ông Mai Văn Lập, để có
được kết quả này, công tác kiểm tra,
giám sát, cũng như nâng cao vai trò
trách nhiệm của các tổ chức nhận ủy
thác được địa phương chú trọng. Đi
đôi với đó, xã đặc biệt quan tâm đến
việc chuyển giao tiến bộ KHKT để
người dân phát huy hiệu quả các dự
án khi đầu tư vốn. Trong đó, xã ưu
tiên quan tâm đến những ấp còn
nhiều hộ nghèo, nhằm hướng dẫn,
tuyên truyền bà con sử dụng vốn
đúng mục đích, không trông chờ, ỷ lại

vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đến nay,
trên địa bàn xã không có nợ quá hạn.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Đồng
Tháp, Lại Văn Bé Chín cho biết:
“Ngay sau khi có Chỉ thị số 40, chúng
tôi đã chủ động tham mưu cho Tỉnh
ủy, UBND, các Ban, ngành có liên
quan trong việc ban hành các văn
bản, kế hoạch... nhằm quán triệt và
tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40. Tại
các huyện, thị xã, thành phố trong
tỉnh, NHCSXH tham mưu giúp huyện
ủy, UBND huyện ban hành văn bản
chỉ đạo về việc tổ chức triển khai tới
từng đơn vị. Về phần mình, NHCSXH
tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị tổ
chức cho toàn thể cán bộ, viên chức
và người lao động nghiên cứu, học
tập, nắm bắt nội dung của Chỉ thị số
40 để làm công tác tuyên truyền và
triển khai thực hiện gắn với nội dung
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công việc cụ thể. Chỉ đạo cán bộ tín dụng
có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến
nội dung của Chỉ thị số 40 tại địa bàn
mình phụ trách và tham mưu giúp cấp ủy
địa phương triển khai thực hiện trong
thời gian sớm nhất; coi việc triển khai
thực hiện Chỉ thị số 40 là nhiệm vụ hàng
đầu của mỗi cán bộ, viên chức và người
lao động mỗi đơn vị trực thuộc”. 

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 40,
nguồn vốn dành cho hộ nghèo và các đối
tượng chính sách luôn tăng theo từng
năm. Hằng tháng, vào ngày giao dịch tại
xã, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tham gia
họp giao ban, từ đó, quán triệt, nâng cao
vai trò trách nhiệm của các tổ chức hội,
đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ
tiết kiệm và vay vốn, trong đó, chú trọng
khâu giám sát, kiểm tra hướng dẫn bà
con sử dụng vốn hiệu quả, ông Lại Văn Bé
Chín cho biết thêm.�
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Để thực hiện tốt các chính
sách ưu đãi, đưa nguồn
vốn vay đến các hộ dân
trên địa bàn tỉnh Quảng

Ninh, NHCSXH từ tỉnh đến các huyện
đã phối hợp tốt với các hội, đoàn thể

và các tổ, nhóm giao dịch tại cơ sở
trong hoạt động tín chấp cho hội
viên vay vốn. Một trong những tổ
chức hội thực hiện tốt việc ủy thác
cho vay hộ nghèo phải kể đến các
cấp Hội Phụ nữ.

Ở thôn Hà Tràng Đông, xã Đông
Hải, huyện Tiên Yên có gia đình chị
Lương Thị Hương được biết đến là
gương sáng vươn lên thoát nghèo
tiêu biểu. Chị Hương đã được Hội
Phụ nữ xã tín chấp với NHCSXH

>Bài và ảnh NGUYỄN DUNG
Triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối
tượng chính sách khác, những năm qua đã có hàng chục nghìn hộ nghèo
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Từ đây,
tạo động lực, khuyến khích các hộ nghèo chủ động phát triển sản xuất, mở
rộng đầu tư kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Tín d
ng chính sách 
� vùng đ�t m$ Qu�ng Ninh

NHCSXH TX Quảng Yên đang giao dịch với bà con tại xã Tiền An.
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huyện vay 50 triệu đồng hộ
nghèo để phát triển, mở rộng
mô hình trồng cam, bưởi kết
hợp chăn nuôi ngan, gà vịt
hiệu quả. Cùng với gia đình
chị Hương còn có 4 hội viên
phụ nữ trong xã đã viết đơn
tự nguyện thoát nghèo
trong năm nay nhờ sử
dụng hiệu quả nguồn vốn
vay phát triển các mô hình
trồng trọt, chăn nuôi.

Hay như gia đình chị
Hoàng Thị Dung ở thôn
Khau Pưởng, xã Lục Hồn,
huyện Bình Liêu, từ một
hộ nghèo phải lo ăn
từng bữa, đến nay gia
đình chị đã vươn lên
làm giàu, xây được
nhà cửa khang trang.
Chị Dung chia sẻ:
Năm 2013, với sự
giúp đỡ, định hướng
của Hội Phụ nữ xã,
gia đình tôi đã mạnh
dạn vay vốn để chuyển
đổi diện tích đất ruộng và
vườn tạp sang trồng 100 gốc cam.
Qua các năm, vườn cây phát triển
tốt và liên tục mở rộng, đến nay có
trên 500 cây cam đường canh cho
thu nhập ổn định hàng trăm triệu
đồng mỗi năm. Từ số tiền này, gia
đình tôi đã trả được vốn vay
NHCSXH đúng kỳ hạn và tiếp tục đầu
tư cho vụ tới và tăng thêm diện tích
cây trồng.

Hiện nay, NHCSXH tỉnh Quảng
Ninh đang phối hợp chặt chẽ với các
hội, đoàn thể triển khai và quản lý
hiệu quả 16 chương trình tín dụng
trong tổng số 18 chương trình tín
dụng đang triển khai thực hiện tại
Quảng Ninh. Đến hết năm 2018
tổng dư nợ đạt 2.729 tỷ đồng, trong
đó dư nợ ủy thác qua các tổ chức
hội, đoàn thể quản lý là 2.679 tỷ
đồng cho 71.011 hộ nghèo và đối
tượng chính sách khác vay. Trong

năm 2018, nguồn vốn ưu đãi đã giúp
4.327 hộ thoát nghèo; thu hút và tạo
việc làm trên 7.000 lao động; 107
HSSV vay vốn học tập; hỗ trợ xây
dựng hơn 13.100 công trình cung
cấp NS&VSMTNT,...

Bên cạnh việc thực hiện tốt công
tác cho vay, nâng cao chất lượng tín
dụng, những năm qua, các hội, đoàn
thể còn thực hiện tốt công tác vận
động nhân dân tham gia gửi tiết
kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn,
nhằm tạo ý thức cho hội viên tiết
kiệm, làm quen với các dịch vụ tài
chính, từ đó tạo thêm những vốn tự
có để tái đầu tư SXKD. Đến cuối năm
2018, đã có 67.684 thành viên tại
2.336/2.338 Tổ tiết kiệm và vay vốn
thực hiện gửi tiền tiết kiệm với tổng

số tiền 199,2 tỷ đồng, tăng 24,1 tỷ
đồng so với đầu năm.

Không chỉ phát huy hiệu quả
nguồn vốn vay tín dụng theo các
chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo
giúp người dân vùng sâu, vùng xa,
vùng đặc biệt khó khăn phát triển
kinh tế, vươn lên thoát nghèo sớm
hoàn thành tiêu chí số 11 về hộ
nghèo trong xây dựng nông thôn
mới, các hộ dân còn được vay vốn ưu
đãi theo chương trình tín dụng
NS&VSMTNT. Qua đây, đã giúp rất
nhiều hộ dân có nguồn vốn để cải tạo
hệ thống nước sinh hoạt, xây dựng
công trình nước sạch, công trình vệ
sinh khép kín... góp phần quan trọng
thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường
trong xây dựng nông thôn mới.�

Chị Lương Thị Hương vay vốn chính sách phát triển kinh tế gia đình.
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Từ câu hỏi “vì sao”?
Cái tên H’Lan, dân tộc Mạ, xã

Quảng Khê, huyện Đắk G’long đã trở

thành một trong những điển hình

thoát nghèo vươn lên làm giàu tại
khắp đại ngàn Tây Nguyên. Là hộ
nghèo lâu năm của xã, năm 2016,
H’Lan được giới thiệu tham gia Hội
thi sáng kiến giảm nghèo bền vững

do Bộ LĐTB&XH phối hợp với
Chương trình Phát triển Liên Hợp
Quốc UNDP tổ chức. Tham gia và
được tiếp xúc với nhiều người, trong
đó có những hộ nghèo giống mình,

Chuy�n làm giàu 
c
a ng��i M � Đ�k G’long

>Bài và ảnh DUY NHI 
Người Mạ là một trong 3 DTTS nghèo, lạc hậu nhất của tỉnh Đắk Nông
nhưng giờ, cái “mác” ấy đã dần bị đẩy lùi. Chính việc mạnh dạn thâm canh
cây cà phê thay cho cây sắn, ngô, lúa cùng với sự đồng hành trên mỗi
bước đi của các chương trình tín dụng ưu đãi đã giúp bà con từng bước làm
giàu trên chính mảnh đất của mình.
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mà nay đã vươn lên khá giả khiến
chị H’Lan băn khoăn. Và câu hỏi “vì
sao họ thoát được nghèo?” cứ cuốn
lấy tâm trí chị. Câu hỏi lớn dần bao
nhiêu thì qua hội thi, câu trả lời cũng
bắt đầu hé lộ.

Nhờ học hỏi kinh nghiệm cũng
như sự hỗ trợ của các chuyên gia
trong việc lựa chọn phương thức sản
xuất, chị H’Lan bắt đầu nhận thấy
đây là điều quan trọng giúp gia đình
chị chăn nuôi tốt hơn, trồng cây sẽ
không bị sâu bệnh. Đặc biệt nhất
cùng với các kiến thức học hỏi qua
hội thi, điều làm cuộc sống của gia
đình chị thực sự thay đổi chính là 35
triệu đồng vốn để đầu tư trồng cao
su, trồng điều từ NHCSXH huyện
Đắk G’long. “Qua gần 2 năm, nguồn
vốn hộ nghèo và những kinh nghiệm
quý của cán bộ, chính quyền Đắk
G’long đã giúp gia đình chị thoát
nghèo. Căn nhà lá đã được thay
bằng nhà gỗ, các con không còn bữa
đói, bữa no và thu nhập từ vài trăm
nghìn/năm, nay đã lên đến 180 triệu
đồng/năm...”, chị H’Lan kể.

Cũng vẫn câu hỏi ấy, gia đình
anh H’Giang ở xã Đắk Som đã tìm
ra con đường thoát nghèo cho gia
đình. Năm 2008, anh đã bắt đầu
“cuộc chiến” với đói nghèo. Anh
được các cán bộ NHCSXH huyện
Đắk Glong tạo điều kiện cho vay lần
lượt 3 chương trình: NSVS&MTNT,
hộ nghèo đến hộ gia đình SXKD tại
vùng khó khăn. Anh H’Giang cho
hay: “Ngoài thâm canh cà phê, gia
đình tôi đã tự nuôi thêm bò để
cung cấp nguồn phân xanh. Trong
2 năm nay, lượng phân chuồng đã
góp rất lớn vào năng suất cà phê,
giúp cà phê xanh tốt, quả to, chống
hạn tốt. Tới đây, tôi sẽ tiến hành
loại bỏ diện tích cà phê xấu, già cỗi,
năng suất kém... áp dụng kỹ thuật
mới, trồng cà phê hiện tại ghép với
gốc cà phê mít để tăng năng suất,
chất lượng”.

Hành trình thoát nghèo của
H’Giang phải mất gần chục năm
nhưng “chậm mà chắc”. Giờ cả gia
đình H’Giang đã có ngôi nhà hai tầng
kiên cố, trị giá cả tỷ đồng. Doanh thu
từ cà phê mỗi năm đạt khoảng 500
triệu đồng. Cuộc sống bắt đầu dư
dật cũng là lúc anh nghĩ, phải giúp
cho người Mạ mình giàu lên thôi!

... đến những cái kết đẹp
Cũng mang tâm trạng băn khoăn

vì sao cùng sống trên mảnh đất,
cùng hít thở bầu không khí như
nhau và cũng từng nghèo xơ xác, vậy
mà gia đình H’Giang, H’Lan thoát
nghèo, mình lại không? Sự thành
công của những người Mạ đã trở
thành động lực thôi thúc chàng
thanh niên K’Sar đi tìm câu trả lời
cho chính mình. “Trong hành trình
tìm kiếm, tôi may mắn gặp được Y
Thị Loan - K’Sar nhìn vợ và bắt đầu
câu chuyện - Khi tôi gặp vợ, tôi
nghèo lắm, chỉ có mỗi chiếc quần, vợ
cũng không có gì. Nhưng vợ chồng
như đũa có đôi, quan trọng nhất vẫn
là có tình cảm, có cùng chí hướng.
Bù lại, cô ấy tháo vát, chăm chỉ, hiền
lành. Vợ chồng tôi làm thuê làm
mướn mãi, rồi sau phát được ít
vườn, làm cái chòi lên ở”.

Chỉ căn nhà tôn ấm cúng, ngăn
nắp, bên là khu chuồng trại chăn
nuôi hàng nghìn con gà; vài chục con
dê; dải cà phê xanh mướt quả… Chị
Y Thị Loan cho biết, đây là thành quả
của sự đồng lòng và sự hỗ trợ từ
những đồng vốn của NHCSXH huyện
Đắk Glong. Với anh chị, 20 triệu
đồng vốn chính sách vay từ chương
trình giải quyết việc làm năm 2006
như phép màu trong câu chuyện cổ
tích, hỗ trợ cho gia đình chị rất
nhiều. “Hình dung xem, khi không có
gì để thế chấp, chỉ có cách duy nhất
là vay nóng lãi cao bên ngoài, thì
mấy chục triệu tiền chính sách lãi
suất thấp không phải thế chấp có ý
nghĩa rất lớn. Khoản tiền đó, đối với

gia đình tôi lúc ấy không hề nhỏ. Nó
giúp vợ chồng tôi tạo những cơ sở
đầu tiên cho vườn cà phê ngoài kia”,
chị Loan nói.

Có mắt thấy, tai nghe chuyện
của gia đình chị Y Thị Loan - anh
K’Sar mới thấy ý chí, quyết tâm của
mỗi cá nhân cùng với vai trò của
đồng vốn chính sách trong cuộc
sống bà con DTTS Đắk Som quan
trọng tới nhường nào. Ngoài đồng
vốn để hỗ trợ, vợ chồng chị SXKD,
gia đình chị còn được vay vốn để
xây dựng và cải tạo lại công trình
nước sạch, vệ sinh môi trường và
đặc biệt là khoản vay hơn 33,7 triệu
đồng từ chương trình HSSV có
hoàn cảnh khó khăn cho con trai là
Bùi Anh Văn đi học ngành dược.
Giờ cuộc sống đã tạm ổn định, Bùi
Anh Văn đã tốt nghiệp ra trường và
mở cửa hàng dược ở địa phương.
Anh chị cũng dư dả để tính toán
làm ăn vững bền hơn. “Tôi nuôi bấy
nhiêu bò, gà, dê vừa không tốn tiền
mua phân vừa có phân bón cà phê
mang lại năng suất cao hơn, coi
như mỗi năm tiết kiệm được 150
triệu đồng tiền phân bón; trong khi
đó, dê gà bán đi lãi ít, lãi nhiều cũng
đủ nuôi các con qua ngày, lấy ngắn
nuôi dài. Tận dụng cỏ vườn làm
thức ăn cho dê, không phải phun
thuốc diệt cỏ, cà phê không bị
nhiễm hóa chất, tiện cả đôi đường”,
chị Loan vui vẻ nói.

Rời huyện Đắk Som, Đắk Glong
trong lời mời “hai năm nữa quay lại
để mừng nhà mới cho anh chị nhé!”
mà Y Thị Loan nhắn với chúng tôi
thấy trong lòng vui khôn tả. Vui, vì
chính sách đã đến được với bà con;
vui vì đồng bào đã thay đổi cách
nghĩ, cách làm, đã quyết tâm không
để đói nghèo bủa vây; vui vì chính
họ đã làm lan tỏa tinh thần làm giàu
cho mình và cho quê hương.�
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Vốn đã đến tay
đồng bào DTTS

Trong những năm qua,
các hộ đồng bào DTTS cả
nước nói chung và Bình
Thuận nói riêng đã được
Đảng, Nhà nước quan tâm
chăm lo đời sống bằng nhiều
chính sách thiết thực hiệu
quả. Đáng kể, có các chính
sách tín dụng ưu đãi đối với
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ
có hoàn cảnh khó khăn ở vùng
đồng bào DTTS do NHCSXH
thực hiện. Chính sách tín dụng
ưu đãi ra đời trở thành công cụ
đắc lực trong thực hiện giảm
nghèo, được chính quyền các cấp
trên địa bàn quan tâm chỉ đạo. Qua
16 năm hoạt động, đến nay, ưu đãi
này đã phát triển thành 17 chương
trình tín dụng, đã và đang từng bước
làm thay đổi đời sống, xã hội của
khu vực đồng bào DTTS.

Nguồn vốn ưu đãi đã mang lại
hiệu quả thiết thực, góp phần đáng
kể vào việc phát triển kinh tế vùng
đồng bào DTTS. 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. Kết quả này đã được cấp ủy,
chính quyền địa phương ghi nhận,
đánh giá cao. Tổng dư nợ cho vay
các chương trình tín dụng chính
sách của NHCSXH tỉnh Bình Thuận
đến nay đạt trên 2.445 tỷ đồng,
126.270 hộ vay. Trong tổng số khách
hàng 101.320 hộ, có 14.720 khách
hàng là hộ DTTS (chiếm tỷ lệ 14,5%)
trên địa bàn tỉnh đang được thụ
hưởng hầu hết các chương trình tín
dụng tại NHCSXH, với dư nợ 305 tỷ
đồng, chiếm 12,4%/tổng dư nợ của

NHCSXH tỉnh. Dư nợ bình quân đạt
20,7 triệu đồng/hộ.

Mặc dù các chính sách tín dụng
ưu đãi mang lại sự thay đổi rõ rệt cả
về đời sống và nhận thức của đồng
bào nhưng trên thực tế, cuộc sống ở
khu vực đồng bào DTTS vẫn còn
nhiều khó khăn. Nhiều chương trình
hỗ trợ của Nhà nước, trong đó có các
chương trình tín dụng ưu đãi không
phù hợp gây khó khăn trong triển
khai và làm giảm giá trị nhân văn
của chính sách.

TÍN D%NG CHÍNH SÁCH XÃ H�I 
tng v� th	 cho đ�ng bào � Bình Thu�n

>Bài và ảnh VŨ THÁI BÌNH
Từ chỗ chỉ dựa vào thiên nhiên và sự hỗ trợ của Nhà nước để sinh sống
qua ngày thì ngày nay, nhiều hộ đồng bào DTTS đã biết áp dụng KHKT
vào sản xuất, biết tích lũy, làm chủ cuộc sống và tham gia, góp ý kiến
vào các hoạt động xây dựng quê hương. Song, theo ĐBQH Bố Thị Xuân
Linh (Bình Thuận), để phát huy hơn nữa mặt tích cực này, giúp bà con
khẳng định vị thế của mình trong xã hội, cần có những chính sách hỗ trợ
đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.

ĐBQH Bố Thị Xuân Linh.
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Chính sách cần gắn sát
với thực tiễn

Theo ghi nhận, hầu hết đối
tượng vay vốn là hộ DTTS tỉnh Bình
Thuận đều sinh sống tại những nơi
có địa hình hiểm trở dễ bị ảnh
hưởng do sự biến đổi cực đoan của
thời tiết. Một số địa phương do bị
ảnh hưởng lốc xoáy, mưa to ở
thượng nguồn các nhánh sông, suối
trên địa bàn huyện đổ về, kết hợp
với lượng mưa nội đồng đã gây tình
trạng ngập lụt, làm thiệt hại cây lúa,
bắp và các loại khác. Các công trình
giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, sạt
lở làm ảnh hưởng đến tình hình sản
xuất, chất lượng và sản lượng sản
phẩm làm ra thấp so với nhu cầu thị
trường. Cùng với đó, sự leo thang
của giá cả vật tư, phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật và mất giá của các
mặt hàng nông sản, đã làm ảnh
hưởng đến sản xuất và đời sống của
đồng bào, dẫn đến một số hộ vay
SXKD thua lỗ, khả năng trả nợ cho
Nhà nước thấp.

Bên cạnh đó, theo quy định tại
Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối
với HSSV, đối tượng được vay vốn
chương trình HSSV phải là hộ thuộc
gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy
nhiên, trên thực tế, nhiều hộ không
thuộc các đối tượng trên nhưng lại
khó khăn về tài chính, không đủ điều
kiện trang trải cho con ăn học, vì học
phí đại học, cao đẳng hiện nay cao
cho nên hộ đồng bào DTTS rất cần

đến sự hỗ trợ của Nhà nước thông
qua chương trình tín dụng HSSV.

Ngoài ra, nguồn lực để thực hiện
các chương trình tín dụng chính sách
còn hạn chế so với nhu cầu thực tế
của hộ nghèo và các đối tượng chính
sách. Nhiều hộ đồng bào khi đầu tư
vào sản xuất nông nghiệp, lâm
nghiệp, chăn nuôi trâu, bò, xây dựng,
sửa chữa nhà ở, công trình nước sạch,
vệ sinh môi trường, đều gặp phải tình

trạng vốn vay quá ít so với giá cả thị
trường, vì thế nhiều hộ vẫn khó bứt
phá. Công tác phối hợp giữa các hoạt
động khuyến nông, khuyên lâm,
khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển
giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm với
hoạt động tín dụng chính sách chưa
được gắn kết, dẫn đến một bộ phận
người nghèo sử dụng vốn vay kém
hiệu quả, chưa có ý chí nghị lực thực
sự vươn lên để thoát nghèo bền vững.

Xuất phát từ thực tế này, tôi đề
nghị Chính phủ quan tâm tăng
nguồn vốn vay và bố trí nguồn vốn
kịp thời đối với các chương tình tín
dụng chính sách mới được ban hành
để bảo đảm tính hiệu lực và hiệu quả
chương trình. Bổ sung đối tượng
được vay theo Quyết định số 157 về
tín dụng đối với HSSV theo hướng tạo
điều kiện cho gia đình DTTS có mức
thu nhập trung bình được tiếp cận
chính sách. Chỉ đạo UBND các tỉnh,
thành phố bổ sung nguồn vốn từ
ngân sách địa phương để ủy thác qua
NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác trên địa bàn.
Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố
cần gắn kết hơn nữa trong việc đầu
tư chương trình tín dụng chính sách
với mô hình SXKD có hiệu quả phù
hợp với chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội tại các địa phương. Nỗ lực
làm tốt chính sách khuyến nông,
khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển
giao KHKT, có định hướng thị trường
tiêu thụ sản phẩm... để giúp hộ dân
nâng cao năng suất, bảo đảm cho
đầu ra của sản phẩm.�

BÌNH THU�N LÀ N�I
SINH S�NG VÀ GIAO
THOA V�N HÓA Đ�C S�C
C	A 35 DÂN T
C ANH
EM. TRONG ĐÓ, DTTS CÓ
86.100 NG��I, CHIM T�
L� 7,3% DÂN S� TOÀN
T�NH, NHI�U NH�T LÀ
DÂN T
C CH�M 40,3%,
DÂN T
C RAGLAY 17,9%,
DÂN T
C K’HO 13,1%, DÂN
T
C HOA CHIM 11,9%.
Đ�NG BÀO DTTS Đ�NH C�
SINH S�NG T�P TRUNG 17
XÃ THU�N VÀ 32 THÔN
XEN, GHÉP THU
C 8/10
HUY�N, TH�, THÀNH PH�.
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Mang đến những mùa xuân 
ấm no, hạnh phúc

>Bài và ảnh MỸ TÚ
Xuân Kỷ Hợi đã đến, hơi thở của mùa xuân đậu trên những chồi non, lộc biếc, tô thắm
những cánh mai, đào rực rỡ bung hoa. Xuân về trên từng ngả đường, khu phố. Xuân gõ
cửa, đem đến niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi nhà. Mùa xuân no ấm đã về với những hộ
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ. 16 mùa xuân đồng hành cùng
với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, NHCSXH TP Cần Thơ không ngừng nâng cao
chất lượng tín dụng, chất lượng uỷ thác của các tổ chức hội, đoàn thể, quản lý tốt nguồn
vốn ưu đãi, thực hiện chủ trương công khai, dân chủ, minh bạch các hoạt động tín dụng
chính sách, đảm bảo nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, cùng với các
cấp, các ngành tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về chính sách tín dụng ưu
đãi, xoá bỏ tư tưởng bao cấp, trông chờ, ỷ lại để người nghèo nỗ lực cố gắng sử dụng đồng
vốn ưu đãi hiệu quả, làm giàu chính đáng.

Nông dân Cần Thơ chăm sóc hoa phục vụ ngày Tết.
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Chở mùa xuân no ấm về
với người nghèo

Đến hết năm 2018, tổng dư nợ
của NHCSXH TP Cần Thơ đạt 2.276 tỷ
đồng, tăng 243 tỷ đồng so với năm
2017, với 94 nghìn hộ còn dư nợ. Vốn
tín dụng ưu đãi đã giúp hộ nghèo và
các đối tượng chính sách khác có vốn
để đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu
nhập, đảm bảo đời sống và từng
bước thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo
toàn thành phố đã giảm từ 2,55%
cuối năm 2017, xuống còn 1,53% vào
cuối năm 2018 (giảm 1,02%).

Với mức vay bình quân là 30 triệu
đồng/hộ, năm 2018, hơn 25.300 hộ
(trong đó có 782 hộ nghèo và 1.160
hộ cận nghèo) đã có cơ hội tiếp cận
nguồn vốn chính sách, có đồng vốn
để phát triển kinh tế, thoát khỏi đói
nghèo, cải thiện cuộc sống.

Khi chúng tôi đến nhà, ông Lê
Văn Sơn ở khu vực Bình An, phường
Long Hòa, quận Bình Thủy đang dở
tay việc chăm sóc dàn hoa Tết. Nhìn
dàn hoa xanh mướt đang trổ nụ,
ông Sơn phấn khởi cho biết, Tết này
ông trồng được 800 giỏ hoa các loại,
như: cúc đài loan, dạ thảo, vạn thọ,...
Với chất lượng giỏ hoa năm nay, mỗi
cặp hoa cúc cỡ đại của ông có thể
bán được 500 nghìn đồng, thu về
khoản lợi nhuận khá, giúp cả nhà
đón Tết đầm ấm, sung túc.

Là hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn, lại lớn tuổi, thường xuyên đau
ốm, gia đình ông Sơn trước đây
thuộc diện hộ nghèo của phường.
Nhờ nguồn vốn vay của NHCSXH,
ông Sơn mạnh dạn đầu tư nhiều
hơn vào các vụ hoa Tết hằng năm,
không chỉ ngày càng tăng hơn về số
lượng mà chất lượng hoa cũng nâng
lên rõ rệt, giúp tăng thu nhập cho gia
đình. Từ đó, gia đình ông dần thoát
nghèo bền vững. Ông Sơn chia sẻ:
“Với lãi suất ưu đãi, nguồn vốn vay
của NHCSXH gần như cho nông dân

chúng tôi mượn trước để đầu tư làm
ăn, sản xuất. Nguồn vốn thật sự đã
hỗ trợ rất nhiều, giúp gia đình tôi
thoát nghèo bền vững. Năm 2018,
tôi vay 20 triệu đồng từ chương trình
cho vay hộ mới thoát nghèo đầu tư
cho vụ hoa Tết. Tôi cố gắng chăm sóc
dàn hoa để đảm bảo chất lượng hoa
tết thật tươi tốt, bán có giá để trả
nguồn vốn vay cho ngân hàng đúng
thời hạn quy định”.

Niềm vui của ông Sơn cũng là
niềm vui chung của hàng nghìn hộ
nghèo khác ở TP Cần Thơ khi mỗi độ
Tết đến xuân về. Nhờ nguồn vốn
chính sách mà họ đã có điều kiện để
phát triển sản xuất hoặc chính thức
thoát khỏi cảnh nghèo khó. Như chị
Mai Hồng Nhung ở khu vực Tân
Thạnh, phường Thuận Hưng, quận
Thốt Nốt cũng được bình xét, vay
vốn ưu đãi này được hơn 4 năm nay.
Với 2 lần vay 40 triệu đồng về cải tạo
vườn tạp, chuyển sang trồng cây có
múi, đến nay vườn cây ăn trái của
gia đình đã bắt đầu cho trái chín, thu
nhập cải thiện hơn, kinh tế gia đình
đã vơi bớt khó khăn. 

Giám đốc NHCSXH TP Cần Thơ,
Huỳnh Văn Thuận cho biết: “Việc đầu
tư vốn chương trình trong năm qua
NHCSXH đã chú trọng tới chất lượng,
vừa thực hiện cho vay đúng đối
tượng, vừa nâng mức cho vay đảm
bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng
của hộ nghèo. Các đơn vị đã chủ
động tham mưu cho chính quyền
cấp xã trong việc rà soát danh sách
hộ nghèo và phê duyệt đối tượng
vay vốn. Đến nay, 100% hộ nghèo đủ
điều kiện và có nhu cầu vay vốn phát
triển sản xuất đã được vay vốn. Đến
hết năm 2018, dư nợ chương trình
cho vay hộ nghèo đạt trên 163 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng trên 7% tổng
dư nợ các chương trình”.

Qua khảo sát về hiệu quả tín
dụng chính sách đã cho thấy đa số

hộ nghèo được vay vốn chính sách
đã chuyển biến về ý thức trong sử
dụng vốn đầu tư vào SXKD nhằm
mục đích thoát nghèo, chuyển biến
về ý thức vay - trả; nhiều hộ nghèo
đã cải thiện đời sống nhờ sử dụng
vốn ưu đãi. Việc trả nợ đến hạn được
các hộ vay chấp hành nghiêm túc,
trong năm 2018 có gần 1.000 lượt
hộ trả nợ với doanh số thu nợ trên
22 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm
xuống còn 0,22% tổng dư nợ.

Nguồn vốn để làm giàu
Cũng nhờ nguồn vốn chính

sách, nhiều nông dân đã không chỉ
thoát nghèo mà còn vươn lên làm
giàu chính đáng. Gia đình ông
Nguyễn Văn Tùng ở phường Long
Hòa, quận Bình Thủy cũng nhờ
nguồn vốn vay từ NHCSXH, đầu tư
trồng hoa quanh năm, giúp cải
thiện đáng kể kinh tế gia đình. Chỉ
tay về phía căn nhà khang trang vẫn
còn mới của gia đình, vợ chồng ông
Tùng cho biết, nhờ nguồn vốn vay
ưu đãi của NHCSXH đồng hành và
hỗ trợ mà vợ chồng ổn định cuộc
sống, phát triển kinh tế ngày một
khấm khá.

Gần đó, anh Nguyễn Văn Dũng,
29 tuổi, cũng đã khởi nghiệp thành
công nhờ sự hỗ trợ của nguồn vốn
vay ưu đãi này. Bắt tay vào nghề
trồng hoa nhờ học hỏi kinh nghiệm
từ cha ông, anh Dũng xác định,
phải đầu tư, mở rộng quy mô kinh
tế với đa dạng các loại hoa, có thể
bỏ mối quanh năm cho các cửa
hàng kinh doanh hoa kiểng thì thu
nhập sẽ cao hơn rất nhiều so với
chỉ duy trì mô hình trồng hoa dịp
Tết mà gia đình anh đã làm suốt
mấy chục năm qua. Tuy nhiên, vốn
liếng đầu tư ban đầu là một thách
thức nan giải. Được địa phương
giới thiệu chương trình giải quyết
việc làm của NHCSXH, anh Dũng
mạnh dạn đăng ký, rồi được bình
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xét cho vay 50 triệu đồng. Với
số vốn này, anh đầu tư trồng
các loại hoa giỏ treo như
dừa cạn và dạ yến thảo, bỏ
mối quanh năm cho các
điểm kinh doanh hoa kiểng
ở nội ô TP Cần Thơ. Dám
nghĩ, dám làm và chịu khó,
thêm sự giúp sức của
NHCSXH về vốn, anh
Dũng được xem là một
trong những nông dân
trẻ thành công với nghề
trồng hoa ở quận Bình
Thủy. Tết này, anh Dũng
sở hữu khoảng 8.000
giỏ hoa các loại. Còn
với ông Đặng Minh
Xuân ở khu vực Tân
Thạnh, phường
Thuận Hưng, quận
Thốt Nốt, từ nguồn
vốn vay ưu đãi
không chỉ giúp phát
triển mô hình kinh tế
tại nhà, tạo thu nhập ổn
định cho gia đình ông mà còn giúp
giải quyết việc làm, tăng thu nhập
cho 11 lao động tại địa phương.
Năm 2016, ông Xuân dùng hết số
tiền tích cóp của cả nhà đầu tư hệ
thống máy móc làm bánh tráng
theo hướng công nghiệp thay cho
lò tráng bánh thủ công. Sau đó,
ông được Hội Phụ nữ phường giới
thiệu, Tổ tiết kiệm và vay vốn bình
xét cho vay 45 triệu đồng từ
NHCSXH đầu tư nguyên vật liệu
cần thiết để vận hành máy tráng
bánh. Ông Xuân cho biết: “Nguồn
vốn ít nhưng đã tiếp sức cho vợ
chồng tôi ngay lúc khó khăn. Một
phần nhờ nguồn vốn này, cơ sở sản
xuất ổn định, mỗi ngày xay bột, đổ
bánh khoảng 350kg gạo”. Làm ăn
thuận lợi, vào mùa xuân này, vợ
chồng ông Xuân đã lên kế hoạch di
dời và mở rộng thêm quy mô cơ sở
sản xuất.

Ông Huỳnh Văn Thuận cho biết
thêm: “Mục tiêu của NHCSXH là góp
phần cùng với địa phương thực hiện
tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm
an sinh xã hội. Nguồn vốn của
NHCSXH chủ yếu tập trung cho
SXKD. Vốn cho vay các đối tượng
chính sách kết hợp với hướng dẫn
của ngành nông nghiệp; tiến bộ
KHKT; đặc biệt yếu tố thị trường mở
rộng đã tạo điều kiện cho người dân
áp dụng vào thực tế đời sống.

Trong thời gian tới, NHCSXH TP
Cần Thơ sẽ phối hợp chặt chẽ với
các tổ chức hội, đoàn thể làm tốt
công tác ủy thác cho vay ở từng địa
phương để quản lý đồng vốn có
hiệu quả tiếp tục mở rộng hoạt

động, thực hiện mục tiêu của Chính
phủ về giảm nghèo. Năm 2019, đơn
vị phấn đấu đưa tổng dư nợ lên
khoảng 2.510 tỷ đồng, tiếp tục cho
vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo,
giải quyết việc làm,... duy trì tỷ lệ nợ
quá hạn dưới 0,22%, củng cố và
nâng cao chất lượng tín dụng về mọi
mặt, đảm bảo 100% hộ có nhu cầu,
đủ điều kiện đều được NHCSXH cho
vay vốn.

Xuân đã đến thêm bao niềm vui,
bao niềm hy vọng mới đối với người
nghèo đang cần vốn. Tin tưởng rằng,
nguồn vốn chính sách sẽ lại đem
một mùa xuân no ấm đến với mọi
nhà, mọi người, để mùa xuân thêm
tươi, nhà nhà thêm vui.�

Gia đình anh Nguyễn Văn Dũng ở phường Long Hòa,
quận Bình Thủy vay vốn chính sách trồng hoa phục vụ Tết.
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Nhân dịp Tết Kỷ Hợi, đoàn viên công đoàn NHCSXH đóng góp 300 triệu đồng để cùng Công đoàn Ngành ngân hàng tặng quà
cho 400 hộ nghèo tại xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu và xã Suối Tọ, huyện Phù Yên (Sơn La).

Bên ngoài Hội trường
UBND xã Tam Kim, huyện
Nguyên Bình, có một cậu
bé người Dao Tiền dễ

thương chừng 5 tuổi tung tăng nhảy
nhót. Và khi nhìn thấy bố em xách
chiếc túi đựng chăn ấm và quà Tết
vừa được Tổng Giám đốc NHCSXH
Dương Quyết Thắng tận tay trao
tặng, em chạy ùa tới, hớn hở ghé tay
xách giúp bố. Anh Lý Kiềm Hin ở
thôn Nà Hoảng, xã Tam Kim vừa
cùng con đỡ chiếc chăn ấm rất đẹp,

vừa xúc động nói với chúng tôi:
“Ngày thường đã được NHCSXH cho
vay vốn, được các anh chị tuyên
truyền chính sách, hướng dẫn kĩ
thuật chăn nuôi trồng trọt, ngày Tết
còn được Lãnh đạo Ngân hàng từ
Hà Nội lên đây tặng quà chúc Tết, tôi
vui lắm. Cảm ơn tình cảm của các
anh, chị NHCSXH. Chúng tôi phải cố
hơn để sang năm không còn nghèo
nữa, để tình cảm và sự quan tâm
của các bác đối với chúng tôi được
đền đáp”.

Tam Kim và Hoa Thám là hai xã
có truyền thống “quê hương Cách
mạng” của huyện Nguyên Bình. Tam
Kim có khu di tích đặc biệt Quốc gia
Rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập
Đội Việt Nam tuyên truyền giải
phóng quân, tiền thân của Quân đội
nhân dân Việt Nam. Hoa Thám có di
tích Đồn Nà Ngần là nơi đánh thắng
trận thứ 2 của Đội Việt Nam tuyên
truyền giải phóng quân. Đây là nơi
sinh sống của bà con các dân tộc
Dao, Nùng, Mông, Mường… Nhưng

Mang v� nh�ng 
mùa xuân yêu th��ng

>Bài và ảnh HOÀNG HOA
Hàng trăm hộ gia đình chúng tôi gặp ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã
chẳng bận tâm tới giá rét, bởi bà con đang được sưởi ấm bằng tình cảm
yêu thương mà “các bác NHCSXH” - như cách gần gũi bà con vẫn gọi -
mang đến cùng họ chào đón xuân sang.
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đây cũng là những xã thuần nông,
giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ
tầng còn thiếu thốn, đời sống nhân
dân còn vất vả, tỷ lệ hộ nghèo còn
cao dù cấp ủy Đảng, chính quyền và
bà con địa phương đã nhiều cố gắng.

Tại phiên họp HĐQT NHCSXH quý
IV/2018, Thống đốc NHNN kiêm Chủ
tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng
nhận định, trong kết quả chung toàn
ngành Ngân hàng, NHCSXH đóng góp
quan trọng, đặc biệt chính sách tín
dụng là chính sách căn cơ, bền vững,
lâu dài trong thực hiện công tác bảo
đảm an sinh xã hội.

Là Ngân hàng được Chính phủ
thành lập để thực hiện chính sách tín
dụng ưu đãi của Nhà nước đối với
người nghèo và các đối tượng chính
sách khác để giảm nghèo bền vững,
tạo việc làm, phát triển nguồn lực,
bảo đảm an sinh xã hội, ổn định

chính trị và phát triển kinh tế - xã hội,
nên ngay từ khi thành lập, NHCSXH
đã luôn sát dân, ở gần dân, đồng
hành trong từng chính sách, từng
chương trình tín dụng. 16 năm qua,
bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị, chuyên môn được Thủ
tướng Chính phủ giao, CBVCLĐ toàn
hệ thống NHCSXH luôn chú trọng
phát huy truyền thống và đạo lý
“Uống nước nhớ nguồn”. Bằng tấm
lòng thiện nguyện, CBVCLĐ NHCSXH
đã tích cực tham gia các hoạt động
xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,
giúp đỡ người nghèo và các đối
tượng chính sách, thực hiện trách
nhiệm đối với cộng đồng và tri ân
người có công với đất nước.

Và, như một truyền thống tốt
đẹp được cả hệ thống NHCSXH giữ
gìn, những ngày này, dù công việc
bộn bề, nhưng Lãnh đạo NHCSXH

luôn dành thời gian đến thăm, chúc
Tết người có công, người nghèo, bà
con các DTTS ở vùng sâu vùng xa. Ở
Nguyên Bình hôm nay, 200 hộ dân
đã được nhận 200 phần quà Tết.
Vượt trên giá trị vật chất, đó là tấm
lòng tri ân của những người làm tín
dụng chính sách, gửi gắm mong
muốn về một mùa xuân ấm áp hơn
nữa sẽ về với mọi nhà.

Trong năm 2018, Công đoàn
NHCSXH đã chỉ đạo các cấp công
đoàn trong hệ thống và phối hợp với
chuyên môn đồng cấp tổ chức thực
hiện các chương trình an sinh xã hội
với tổng số tiền 27,6 tỷ đồng nhằm
thực hiện công tác đền ơn đáp
nghĩa, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh
hùng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, cán
bộ lão thành Cách mạng; Xây nhà
tình nghĩa cho các đối tượng chính
sách; Ủng hộ hỗ trợ đồng bào bị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trao tặng quà Tết tới các hộ nghèo,
gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).



thiên tai do mưa lũ; Ủng hộ lực
lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc,
tặng quà động viên Quân và dân
các huyện đảo Trường Sa...
Ngoài các hoạt động trên, các
Công đoàn cơ sở NHCSXH trực
thuộc cũng đã tích cực ủng hộ hỗ
trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn, thực hiện công tác đền ơn
đáp nghĩa, ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ
em và thực hiện các chương trình
an sinh xã hội khác.

Cùng với hành trình tới Cao
Bằng, khởi đầu từ trái tim của
những người làm tín dụng chính
sách, các đoàn viên công đoàn
NHCSXH đang thực hiện nhiều
chuyến đi mang mùa xuân yêu
thương ấm áp với hy vọng về
những niềm hạnh phúc đến mọi
miền đất nước... 

NHCSXH trao 200 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn xã 
Châu Sơn, huyện Đình Lập (Lạng Sơn).
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Hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công với Cách mạng trên địa bàn huyện
Nguyên Bình (Cao Bằng) phấn khởi nhận quà Tết từ NHCSXH.



Hành trình “Chăn
ấm vùng biên
năm 2019” đã tới
với hộ nghèo, gia
đình chính sách
xã Sơn Lâm,
huyện Hương Sơn
và xã Sơn Thọ,
huyện Vũ Quang
(Hà Tĩnh).
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200 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì và xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần 
(Hà Giang) xúc động nhận quà Tết.

Xuân Kỷ Hợi 2019
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Người nghèo của tỉnh Sóc Trăng đón
nhận tình cảm ấm áp của NHCSXH.

Xuân ấm no đến với đồng bào
vùng cao của huyện Sìn Hồ và
huyện Tam Đường (Lai Châu).

NHCSXH thực hiện công
tác an sinh xã hội trên địa
bàn tỉnh Sơn La.



Những niềm yêu làm
thay đổi cuộc đời

Đối với nguyên Phó Tổng Giám
đốc NHCSXH Võ Minh Hiệp, có lẽ
Chương trình Cặp lá yêu thương
diễn ra tại Tây Ninh tháng 3/2018 là
một chương trình đặc biệt. Đã từng
tham dự nhiều chương trình Cặp lá
yêu thương ở các tỉnh, thành khác,
đây là lần đầu ông dự chương trình
ý nghĩa này ngay trên quê hương
mình, với những tình cảm nồng ấm
cho chính những em nhỏ - những Lá
chưa lành đến từ các huyện xã trong
tỉnh Tây Ninh.

Ông Võ Minh Hiệp cũng là một
trong những Lá lành đầu tiên của
Chương trình Cặp lá yêu thương, khi
chương trình được hình thành cách
đây 3 năm. “Cặp lá yêu thương” là
chương trình được Trung tâm tin tức
VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam
phối hợp với Bộ LĐTB&XH và
NHCSXH triển khai trên toàn quốc.
Bộ LĐTBXH chỉ đạo Sở LĐTBXH các
tỉnh, thành phố cung cấp danh sách
các trường hợp hoàn cảnh khó khăn
(ưu tiên học sinh nghèo vượt khó ở
các tỉnh, thành phố) cho VTV24.
VTV24 sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm -
“Lá lành” hỗ trợ các hoàn cảnh khó
khăn - “Lá chưa lành” thông qua
chương trình “Cặp lá yêu thương”.
NHCSXH đóng vai trò là ngân hàng
đồng hành cho chương trình,

chuyển tiền miễn phí tới tận tay các
hoàn cảnh khó khăn - “Lá chưa lành”
thông qua các Điểm giao dịch của
NHCSXH được đặt tại trụ sở UBND
xã. Mỗi hoàn cảnh khó khăn sẽ được
kêu gọi để được hỗ trợ với số tiền tối
thiểu là 200.000 đồng/tháng.

Theo chương trình này, nhà hảo
tâm sẽ lựa chọn các hoàn cảnh khó
khăn để hỗ trợ trực tiếp, tạo thành
một “Cặp lá yêu thương”. NHCSXH
thực hiện mở và quản lý tài khoản
“Cặp lá yêu thương” để chuyển tiền
từ “Lá lành” đến “Lá chưa lành”.

Những dòng giới thiệu Chương
trình cùng với nhiệm vụ phối hợp
tưởng chừng đơn giản, nhưng với
hơn 9.000 cán bộ, viên chức và

người lao động trong hệ thống
NHCSXH, Chương trình đã được anh
chị em quan tâm với sự trân trọng
sâu sắc. Cũng đơn giản thôi, vì anh
chị em là những người làm việc vì
người nghèo, đối tượng chính sách,
gắn bó hằng ngày với người nghèo,
đối tượng chính sách, nên niềm vui
của mỗi mảnh đời người nghèo vượt
khó vươn lên chính là niềm vui của
mỗi người làm tín dụng chính sách.

Trong Chương trình “Cặp lá yêu
thương” ở Tây Ninh tháng 3/2018, mẹ
con bé Hải Liên - chị Phan Thị Kim
Ngoành ở ấp Trại Bí, xã Tân Phong,
huyện Tân Biên đã được các cán bộ
Trung tâm Công nghệ thông tin
NHCSXH và NHCSXH tỉnh Tây Ninh
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Ba mùa xuân
ch� đ&y nh�ng ni�m vui
>Bài và ảnh HỒNG TƯƠI
Ba năm qua, gần 3.000 Lá chưa lành đã nhận được quan tâm
yêu thương của các Lá lành. Trong hành trình chở những niềm
yêu đó, có dấu chân không mỏi của hàng nghìn cán bộ, viên chức,
người lao động NHCSXH trên khắp mọi miền đất nước.
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tặng một ngôi nhà trị giá 50 triệu
đồng, các doanh nghiệp khác tặng
toàn bộ tôn cho ngôi nhà và Sổ tiết
kiệm cho gia đình em. Tình cảm của
các cô chú đã giúp 5 mẹ con Liên có
mái nhà kiên cố hơn, giúp Liên hiện
thực hóa giấc mơ được đến trường.
Còn cô bé “xương thủy tinh” giàu nghị
lực và lạc quan Võ Thị Yến Nhi ở khu
phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn,
TP Tây Ninh cũng được bác Võ Minh
Hiệp và nhiều Lá lành khác tặng Sổ
tiết kiệm và những ủng hộ khác để em
có điều kiện được chăm sóc tốt hơn,
được viết tiếp “những câu chuyện đời
riêng tôi” như em từng hát.

Tính đến hết năm 2018, số tiền
đã được các nhà hảo tâm ủng hộ
chuyển vào TK 1000001001242424
của Chương trình Cặp lá yêu thương
mở tại Sở Giao dịch NHCSXH là trên
33,6 tỷ đồng. Chương trình đã hỗ trợ
cho gần 3.000 Lá chưa lành tại 57
tỉnh, thành phố với tổng số tiền  gần
29 tỷ đồng. 

Hành trình từ tấm lòng
những người làm tín
dụng chính sách

Những tấm lòng nhân ái qua
Chương trình Cặp lá yêu thương đã
làm thay đổi nhiều cuộc đời, nhiều
gia đình. Có những em nhỏ tưởng
không thể tiếp tục đến lớp, giờ đã đạt
được ước vọng đi học... 3 năm
Chương trình Cặp lá yêu thương,
cũng là 3 năm kể những câu chuyện
xúc động về hàng nghìn bạn nhỏ
vượt qua hoàn cảnh khó khăn, 3 năm
kể những câu chuyện tình người của
những Lá lành có mặt trên sân khấu
hoặc chưa bao giờ tiết lộ danh tính
của mình, và cũng là 3 năm ghi dấu
những bước chân của người làm tín
dụng chính sách trên khắp mọi miền
đất nước trên các chặng đường đồng
hành cùng Cặp lá yêu thương...

Những người anh, người chị áo
hồng - như lời yêu thương mà các
em bé Lá chưa lành gọi, thường là
những người “đứng sau” các chương

trình truyền hình trực tiếp, nhưng lại
là người đồng hành trong cuộc sống
đời thường của các bạn nhỏ. Cùng
với việc chuyển tới các em số tiền hỗ
trợ từ các Lá lành, bản thân cán bộ,
viên chức, người lao động NHCSXH
vừa là Lá lành, vừa là người quan
tâm thăm hỏi động viên các Lá chưa
lành. Tình cảm từ tâm đó là nguồn
động viên không nhỏ, giúp các em và
gia đình tự tin vươn lên.

Trong khi Khánh Linh, Khánh
Huyền (Đắk Nông) vui vẻ bên cạnh
sách vở bàn học mới, chị Trần Thị
Đào - mẹ các em xúc động chia sẻ:
Như một giấc mơ, Chương trình đã
đem đến cho mẹ con chúng tôi niềm
hy vọng, cho chúng tôi động lực
vươn lên. Chúng tôi biết, chúng tôi
không bị bỏ quên trong khó khăn,
mà được rất nhiều người quan tâm
chia sẻ, nhất là các anh chị em
NHCSXH tại địa phương thường
xuyên hỏi thăm, động viên gia đình,
cùng hội đoàn thể ở địa phương trao
đổi với mẹ con tôi tìm cách phát triển
kinh tế gia đình, vượt qua khó khăn.

Còn đối với anh Trịnh Anh Tuấn -
cán bộ NHCSXH huyện Bá Thước
(Thanh Hóa), câu chuyện của em Bùi
Đức Trọng ở xã Thiết Ống, huyện Bá
Thước từng mang đến cho anh nhiều
cảm xúc. Trọng sinh năm 2005, năm
nay 13 tuổi. Sau khi bố mẹ bỏ nhau
rồi bỏ đi đâu mất tích, em sống với
bà. Bà em năm nay gần 70 tuổi rồi,
đã qua tuổi lao động, nên hai bà cháu
hộ nghèo cứ nghèo mãi, quanh quẩn
không biết cơm cháo qua ngày đi học
cho cháu như thế nào. Mà Hùng thì
ham học, nên khi được các Lá lành sẻ
chia trong chương trình Cặp lá yêu
thương để tiếp tục đến trường, Trọng
mừng lắm. “Trong các bên phối hợp
làm chương trình, chúng tôi là những
người gần các cháu thường xuyên
nhất, do đặc thù công việc của chúng
tôi gắn bó với người dân, nhất là các
hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Do
vậy, chúng tôi luôn nỗ lực để có thể
chia sẻ vật chất và tinh thần nhiều
hơn cho các Lá chưa lành, vì tương lai

của các em, của gia đình các em, và
vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho
vùng đất mà chúng tôi gắn bó”, anh
Tuấn chia sẻ.

Thế nên, trong hành trình đi làm
mỗi ngày của những cán bộ tín dụng
chính sách tại cơ sở, có thêm “hạng
mục” thăm hỏi, động viên các Lá chưa
lành và gia đình các em. Cùng với
Chương trình, cùng Công đoàn Ngân
hàng và các tổ chức công đoàn cơ sở
“Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời”
cho mỗi Lá chưa lành, các anh chị còn
đem đến cho các em sự đồng hành
tinh thần và sẻ chia sâu sắc.

“Trong 3 năm qua, đồng hành
cùng Cặp lá yêu thương, hệ thống
Công đoàn NHCSXH đã đóng góp số
tiền hơn 5,8 tỷ đồng hỗ trợ các Lá
chưa lành”, Chủ tịch Công đoàn
NHCSXH Đoàn Văn Khải chia sẻ.

Đối với cán bộ của NHCSXH,
chặng đường đồng hành cùng người
nghèo, cùng các Lá chưa lành không
phải chỉ là chặng đường của những
ngày ghi hình, chặng đường của
những chương trình trực tiếp, hay
chặng đường của những lần chuyển
tiền định kỳ và chắc chắn cũng
không chỉ là chặng đường của 5 năm
dự án Cặp lá yêu thương. Đó là một
hành trình dài, xuất phát từ trái tim,
từ tấm lòng của những người làm tín
dụng chính sách, để được nhận về
nụ cười từ các em nhỏ, hạnh phúc
của những cụ già, niềm vui từ những
cuộc đời đổi thay...�

Tại trụ sở UBND xã, người giám hộ và
Lá chưa lành nhận tiền hỗ trợ từ
chương trình qua NHCSXH.



Sắc đào giữa mùa xuân Hà Nội.

Xuân về bên bờ Hồ Gươm.

>TRẦN GIÁP sưu tầm
Khi gió đông ngát hương, bầu trời từng đàn chim én liệng chao nghiêng. Thiên nhiên Việt Nam

như chợt bừng tỉnh đón chào mùa xuân mới sau những ngày đông lạnh giá. Trên các cành cây
khẳng khiu trơ trụi được “cài” lên bằng chồi non, lộc biếc. Bên dưới nền đường, màu lá úa phủ
khắp lối đi. Cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm những chiếc lá rơi xào xạc. Cả đất trời như chuyển
mình khi tia nắng mặt trời ấm áp báo hiệu mùa xuân đã về. Đâu đó trong mỗi gốc cây ngọn cỏ,
nàng xuân lẩn khuất và e thẹn nhẹ nhàng bước chân mùa xuân đến với mọi người, mọi nhà và đến
với đất trời Tổ quốc thân yêu. Chiếc gậy thần kỳ trên tay nàng xuân khẽ chạm nhẹ vào từng loài
cây cỏ đánh thức nàng hoa bừng tỉnh như khoe sắc cùng xuân.
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Ngập tràn
hương sắc mùa Xuân
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Khi nàng xuân bắt đầu rải những tia nắng mật ngọt đầu
tiên cũng là lúc những vườn mận đơm hoa trắng xóa.

Xuân Tây Bắc đậm chất hoang sơ.

Đến Tây Bắc vào mùa xuân, ta như lạc vào miền văn hóa
lạ, hấp dẫn, mê hồn.

Vào mỗi dịp Tết đến
xuân về, chợ hoa ở
khu vực phố cổ lại
nhộn nhịp.

Hoa đào nở bên những căn nhà trình tường ở Y Tý (Lào Cai).



Những đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch xúng xính trong
váy áo rực rỡ.

Những cành hoa anh đào Sa Pa khoe sắc đỏ thắm báo hiệu
một mùa xuân mới đã về.

Cảnh thần tiên
những ngày xuân
Tây Bắc.

Mỗi dịp xuân về TP Đà Lạt lại khoác lên mình màu áo
mới với ngàn hoa khoe sắc.

Những cánh hoa bên hồ Xuân Hương.

94 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 84+85

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Xuân Kỷ Hợi 2019



95ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 84+85

www.vbsp.org.vn / www.vbsp.vn

TP Hồ Chí Minh
rộn ràng đón xuân về.

Muôn hoa khoe sắc. Người dân TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp đón xuân.

Ở Sa Đéc (Đồng Tháp) xứ sở của trăm loài “kỳ hoa dị quả”
vào vụ thu hoạch.



Mai vàng - đặc trưng của đất trời phương Nam đã khoe sắc chào
đón mùa xuân mới.

Những chậu hoa được tưới nước, chăm sóc
cẩn thận.

Cứ đến độ giáp
Tết, muôn loài
hoa lại nở rộ
rực rỡ, thi nhau
khoe sắc, mang
lại không khí
xuân ngập tràn.

Làng hoa Sa Đéc rạng ngời sắc xuân.
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