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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

Chúng ta đón năm mới Canh Tý 2020 trong không
khí phấn khởi trước những thành tựu ấn tượng, toàn
diện của đất nước trong năm qua. Dưới sự lãnh đạo,
chỉ đạo quyết liệt, sáng suốt của Đảng, Quốc hội,
Chính phủ, đây là năm thứ 2 liên tiếp chúng ta đạt
và vượt cả 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội,
kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức
thấp, tăng trưởng kinh tế bền vững ở mức cao; chất
lượng tăng trưởng và môi trường kinh doanh được
cải thiện mạnh mẽ; năng lực cạnh tranh quốc gia
tăng 10 bậc... tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn
thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020.

Trong niềm vui chung đó, ngành Ngân hàng tự
hào đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các mặt
hoạt động. Mặc dù tình hình kinh tế, tiền tệ thế giới
diễn biến phức tạp, nhưng năm 2019 tiếp tục là một
năm thành công trong điều hành chính sách tiền tệ
và hoạt động ngân hàng. Mặt bằng lãi suất giảm, thị
trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, đồng VND là một
trong các đồng tiền ít biến động nhất trong khu vực.
Chất lượng tín dụng tiếp tục được cải thiện. Công tác
cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, hoạt
động thanh toán, công nghệ, đảm bảo an ninh, an
toàn hoạt động ngân hàng, cải cách hành chính...
được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả khả

quan. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng ổn
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy
tăng trưởng ở mức cao, được Quốc hội, Chính phủ,
các ngành, các cấp, các tổ chức tài chính quốc tế và
các nhà đầu tư đánh giá cao.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng
những thành tựu mà hệ thống ngân hàng đạt được
trong năm qua và tin tưởng rằng với những kết quả
đã đạt được trong năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến
nay, ngành Ngân hàng sẽ vững vàng vượt qua những
khó khăn, thách thức mới, tiếp tục hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020,
lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp năm mới, kính chúc các đồng chí cùng gia
đình an khang, thịnh vượng và tiếp tục đóng góp cho sự
phát triển vững mạnh của Ngành và của đất nước.

Thân ái!

LÊ MINH HƯNG

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM



Đường sáng mùa xuân...

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín
dụng chính sách xã hội đã làm sáng rõ hơn nhận

thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về một chính sách
tín dụng đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước dành
cho đối tượng yếu thế. Để rồi khi cấp ủy, chính quyền địa
phương cùng hệ thống chính trị chung tay thực hiện, con
đường trực tiếp và trọng yếu trợ đỡ người nghèo và các đối
tượng chính sách nhất là tín dụng chính sách xã hội ngày
càng rộng mở, giúp họ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống,
tự tin hòa nhập với cộng đồng, trở thành những tế bào quan
trọng góp phần cho sự phát triển bền vững của địa phương
và đất nước.

Trên con đường mà Đảng, Nhà nước đã chỉ ra ấy, những
cán bộ NHCSXH mang trong mình trọng trách của Đảng,
Chính phủ giao phó đưa đồng vốn đến với người dân không
chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm. Những ngày đông
qua, xuân đến, sống và gắn bó cùng từng bản làng, người
dân từ vùng đồng bằng phì nhiêu đến những miền núi cao,
hải đảo, sự thấu hiểu nỗi cơ cực của những con người chưa
có cơ hội đổi đời vì thiếu vốn đã nuôi dưỡng ý chí và nghị lực
của từng cán bộ tín dụng, chẳng quản khó khăn, gác lại cả
những ngày vui bên gia đình cuối tuần để kịp đưa đồng vốn
về cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. 

Mở ra một chân trời tươi sáng mới cho người nghèo và
các đối tượng chính sách, họ nhận về mình những khó khăn,
vất vả, từ việc dõi theo từng hộ vay để bảo toàn đồng vốn quý
giá mà Đảng, Nhà nước giao phó. Lại lo lắng và trăn trở hơn
làm sao giải ngân cho đúng đối tượng, cho trúng con đường
phát triển kinh tế để mỗi người dân không chỉ có việc làm mà
quan trọng hơn là tạo dựng sinh kế bền vững.

Để rồi nhìn lại ngày cuối năm, bước sang một năm mới
với khí thế mới, hệ thống NHCSXH lại hân hoan từng con số
tăng trưởng, lại càng thấy ý nghĩa hơn khi những đồng vốn

đó nở hoa, kết trái trong đời sống, gom góp lên những hạnh
phúc bình dị trong mỗi nếp nhà, mỗi xóm thôn, thực hiện
mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ai cũng có cơm ăn
áo mặc, ai cũng được học hành”.

Như lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã
từng nhắn nhủ đến toàn thể cán bộ, người lao động
NHCSXH đầu năm 2019, đảm bảo “đồng tiền, bát gạo” của
Nhà nước đến được đối tượng chính sách một cách dễ dàng,
trong năm 2020 này, NHCSXH sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa
để thể hiện rõ vai trò “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước
quan tâm tới các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đặc biệt,
trong một năm cuối khép lại Chiến lược phát triển NHCSXH
giai đoạn 2011 - 2020, Lãnh đạo NHCSXH cũng đã “đặt
hàng” toàn thể cán bộ, người lao động NHCSXH cùng chung
tâm ý xây dựng một đường hướng chiến lược mới trong việc
thực thi tín dụng chính sách xã hội. Ở đó, cán bộ tín dụng
không chỉ là những người truyền dẫn vốn mà còn đóng vai
trò tham mưu cùng các Bộ, ngành trình Chính phủ hoàn
thiện hệ thống các chương trình tín dụng chính sách đủ
tâm, đủ tầm để làm sao rút ngắn hành trình thoát nghèo
bền vững của người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp
họ hòa nhập nhanh cùng cánh cửa hội nhập kinh tế thế giới
của đất nước đang ngày càng rộng mở.

Trong niềm vui xuân, đón Tết, Đặc san “Ngân hàng
Chính sách xã hội Việt Nam” xin gửi tới toàn thể bạn đọc
trong và ngoài hệ thống lời chúc mừng năm mới An khang,
Thịnh vượng, nhiều niềm vui và hạnh phúc. 

Như một món quà mừng xuân, Đặc san xuân Canh Tý sẽ
cùng bạn đọc cảm nhận những nỗ lực và thành công của
NHCSXH đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng
chính sách trên con đường đi tới những mùa xuân ấm no,
hạnh phúc!

BAN BIÊN TẬP
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NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

ĐI	U HÀNH CHÍNH SÁCH TI	N T�,
gi
 n�n t�ng v mô �n đ�nh, h� tr�
t�ng tr��ng kinh t� cao

>Bài và ảnh ĐỨC NGHIÊM - HOÀNG GIÁP

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2020, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị
trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020. Thủ tướng đánh giá
cao sự nỗ lực của ngành Ngân hàng, trong đó có NHCSXH đóng góp tích
cực trong việc đẩy lùi “tín dụng đen”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
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Luôn tạo điều
kiện cho doanh
nghiệp và người
dân tiếp cận vốn
vay

Phát biểu khai mạc
Hội nghị, Thống đốc
NHNN Việt Nam Lê Minh
Hưng trân trọng cảm ơn Thủ
tướng Chính phủ đã dành thời
gian đến dự và chỉ đạo Hội nghị,
đồng thời sự có mặt của Lãnh đạo
các Bộ, ngành, địa phương thể
hiện sự quan tâm tới NHNN và hệ
thống ngân hàng.

Theo Thống đốc, tại Hội nghị
Chính phủ với các địa phương tổ
chức vào những ngày cuối cùng của
năm 2019, trong Báo cáo của Chính
phủ đã đánh giá đầy đủ những kết
quả ấn tượng về tình hình kinh tế -
xã hội năm 2019. Và, ngành Ngân
hàng rất tự hào khi đã đóng góp vào
thành công chung đó.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy,
năm 2019, chính sách tiền tệ (CSTT)
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính
sách tài khóa và các chính sách vĩ
mô khác để điều hành chủ động,
đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT,
duy trì ổn định thị trường tiền tệ,
ngoại tệ; kiểm soát lạm phát cơ bản
bình quân ở mức 2,01%, tạo dư địa
thuận lợi để điều chỉnh giá các mặt
hàng do Nhà nước quản lý, đặc biệt
trong điều kiện ảnh hưởng phức tạp
của dịch bệnh. Qua đó góp phần
kiểm soát lạm phát CPI bình quân cả
năm ở mức thấp nhất trong 3 năm
qua; thanh khoản hệ thống được
đảm bảo, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu
chi trả cho nền kinh tế.

Về điều hành lãi suất, NHNN bám
sát chỉ đạo của Chính phủ, diễn biến
thị trường để triển khai tổng thể các

biện pháp nhằm tạo điều kiện cho
doanh nghiệp và người dân tiếp cận
vốn vay chi phí hợp lý, hỗ trợ SXKD.
Từ ngày 16/9/2019, NHNN điều chỉnh
giảm đồng bộ 0,25%/năm các mức lãi
suất điều hành; từ ngày 19/11/2019
giảm 0,2 - 0,5%/năm trần lãi suất huy
động các kỳ hạn dưới 6 tháng và
0,5%/năm trần lãi suất cho vay đối
với các lĩnh vực ưu tiên; giảm
0,75%/năm lãi suất nghiệp vụ thị
trường mở.

Đồng thời, chỉ đạo các TCTD chủ
động cân đối nguồn vốn và năng lực
tài chính để áp dụng lãi suất cho vay
hợp lý; điều hòa thanh khoản ổn định
thị trường, nhờ đó duy trì lãi suất thị
trường liên ngân hàng phù hợp, tạo
điều kiện hỗ trợ nguồn vốn chi phí
hợp lý cho TCTD. Kết quả sau các
động thái điều hành của NHNN, mặt
bằng lãi suất thị trường có xu hướng
giảm. Lãi suất huy động các kỳ hạn
dưới 6 tháng giảm 0,2 - 0,5%/năm và
lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên
giảm 0,5%/năm.

Về điều hành tín dụng, tiếp tục
được kiểm soát chặt chẽ, tập trung
phân bổ vào các lĩnh vực sản xuất,
ưu tiên tạo động lực cho phát triển,

góp phần đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn của nền kinh tế, đáp ứng kịp
thời nhu cầu hợp pháp về vốn, nhất
là vốn tín dụng tiêu dùng của người
dân, góp phần hạn chế “tín dụng
đen”. Tín dụng ngoại tệ tiếp tục
được kiểm soát theo đúng lộ trình
hạn chế đô la hóa theo chủ trương
của Chính phủ; tín dụng đối với lĩnh
vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát ở
mức hợp lý...

Trong năm 2019, thực hiện chỉ
đạo của Thủ tướng, để góp phần
hạn chế, đẩy lùi “tín dụng đen”, trong
các Chỉ thị từ đầu năm, Thống đốc
NHNN đều yêu cầu các TCTD đẩy
mạnh triển khai các giải pháp tháo
gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi
cho các tổ chức và người dân tiếp
cận vốn; có giải pháp tín dụng phù
hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của
người dân, góp phần hạn chế “tín
dụng đen”.

Bên cạnh đó, công tác cải cách
thủ tục hành chính cũng được
NHNN đặc biệt quan tâm. NHNN đã
liên tiếp 4 năm liền xếp vị trí số 1 về
cải cách hành chính (CCHC) trong
các Bộ, cơ quan ngang Bộ. NHNN
xác định mục tiêu xuyên suốt là đẩy
mạnh CCHC trong hệ thống NHNN
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gắn với đổi mới phương thức phục
vụ của ngành Ngân hàng lấy người
dân, doanh nghiệp làm trung tâm và
phải tạo chuyển biến rõ nét về cải
thiện môi trường kinh doanh trong
hoạt động ngân hàng. 

Với việc triển khai các giải pháp
quyết liệt trên, ngành Ngân hàng cơ
bản đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn
phục vụ SXKD, các nhu cầu đời sống
chính đáng của người dân. Đến cuối
năm 2019, tín dụng tăng xấp xỉ 14%

so với cuối năm 2018. Cơ cấu tín
dụng tiếp tục có sự điều chỉnh tích
cực, tập trung vào lĩnh vực SXKD,
lĩnh vực ưu tiên.

Công tác cơ cấu lại các TCTD
cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Sự ổn
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định, an toàn của hệ thống các TCTD

được giữ vững, thể hiện ở các mặt

như: Năng lực tài chính của các

TCTD tiếp tục được củng cố, vốn

điều lệ tăng dần qua các năm; quy

mô hệ thống các TCTD tiếp tục tăng;

năng lực quản trị điều hành, hoạt
động kiểm tra, kiểm toán nội bộ và
quản lý rủi ro của các TCTD từng
bước được nâng cao để tiệm cận với
thông lệ quốc tế; sự minh bạch
trong hoạt động của hệ thống các
TCTD đã được nâng cao một bước.

Các giải pháp xử lý nợ xấu được
triển khai đồng bộ cùng với các biện
pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu
mới phát sinh đã góp phần nâng cao
chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ
xấu của hệ thống các TCTD.  

Với sự chỉ đạo quyết liệt của
NHNN và sự nỗ lực của hệ thống các
TCTD, đến tháng 12/2019, tỷ lệ nợ
xấu nội bảng của toàn hệ thống các
TCTD ở mức 1,89% (hoàn thành mục
tiêu dưới 2%). Tính từ năm 2012 đến
cuối tháng 12/2019, toàn hệ thống
các TCTD ước tính đã xử lý được
1.064 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Lũy kế
từ 15/8/2017 đến cuối tháng
12/2019, ước tính toàn hệ thống
TCTD đã xử lý được 305,7 nghìn tỷ
đồng nợ xấu xác định theo Nghị
quyết 42 (không bao gồm sử dụng
dự phòng rủi ro và khoản bán nợ
cho VAMC thông qua phát hành trái
phiếu đặc biệt). 

Trong lĩnh vực thanh toán, bên
cạnh hoàn thiện cơ sở pháp lý,
NHNN đã triển khai đồng bộ các giải
pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán
không dùng tiền mặt (TTKDTM).

NHCSXH và Agribank
đóng góp tích cực đẩy lùi
“tín dụng đen”

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng
Chính phủ chia sẻ với đặc thù của
ngành Ngân hàng phải vất vả quyết
toán trong ngày cuối của năm, thậm
chí sang cả những ngày đầu năm và
đánh giá cao sự có mặt đông đảo của
gần 3.800 đại biểu chủ chốt trong hệ
thống ngành Ngân hàng dự Hội nghị.

Nhìn lại thành tích đạt được năm
2019 của ngành Ngân hàng, Thủ

tướng cho biết, trong bối cảnh thế
giới, thị trường tài chính tiền tệ biến
động, các nước phải nới lỏng chính
sách tiền tệ thì NHNN đã thực hiện
tốt các mục tiêu kiểm soát cung tiền,
lãi suất, kiểm soát lạm phát ở mức
thấp nhất trong 3 năm qua. Tỷ giá cơ
bản ổn định. Mặt bằng lãi suất có xu
hướng giảm là điểm sáng đáng ghi
nhận. Tỷ lệ nợ xấu giảm. Dự trữ ngoại
hối đạt gần 80 tỷ USD, gấp 2,5 lần từ
đầu nhiệm kỳ và gấp gần 6 lần so với
2011. Trong năm qua, chúng ta bỏ ra
500 nghìn tỷ đồng để mua dự trữ
ngoại hối, tăng cung tiền lớn như vậy
nhưng vẫn kiểm soát được lạm phát.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
tại Hội nghị Chính phủ với các địa
phương rằng Ngân hàng Thế giới
(WB) nhận xét “mây đen phủ lên toàn
cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa
sáng lên Việt Nam”. Thủ tướng bổ
sung, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đánh
giá Việt Nam có sự năng động, tính
đúng đắn trong điều hành chính sách. 

Trong những thành quả đạt được
có sự đóng góp quan trọng của
NHNN. Kiên định mục tiêu kiểm soát
lạm phát, ổn định vĩ mô là điểm sáng
của NHNN suốt từ đầu nhiệm kỳ đến
nay. Trong đó nổi bật là vai trò kiểm
soát lạm phát thấp hơn đáng kể so
với mức bình quân 4,74% của thế
giới cho thấy, CSTT linh hoạt, điều
hành bản lĩnh, đồng bộ của NHNN.

Song song với đó, tín dụng tăng
gần 14% thấp hơn rất nhiều so với
những năm trước, nhưng GDP lại đạt
mức ấn tượng 7,02%. Điều đó cho
thấy, dòng vốn ngân hàng đã đi đúng
hướng, chất lượng tín dụng tăng. Với
quy mô GDP nền kinh tế lên tới 270
tỷ USD, trong đó tín dụng đóng góp
trên 8,2 triệu tỷ đồng là con số không
hề nhỏ. Nhưng điều quan trọng hơn,
tôi đánh giá cao là sự phối hợp của
NHNN với các Bộ, ngành trong điều
hành vĩ mô, chính sách tài khóa để



vừa đảm bảo lạm phát ở mức thấp,
duy trì tăng trưởng kinh tế cao với
mặt bằng lãi suất thấp.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng đánh
giá cao NHNN đã linh hoạt, khéo léo
trong điều hành khi mua vào để
tăng dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục
gần 80 tỷ USD, gấp 2,5 lần từ đầu
nhiệm kỳ, nhưng không ảnh hưởng
lớn đến lạm phát. Trong khi đó một
số nước như Trung Quốc cùng kỳ dự
trữ ngoại hối giảm 5%, Malaysia
giảm, còn một số nước chỉ tăng nhẹ.
Không những vậy, NHNN dùng
ngoại hối này gửi lại các TCTD quốc
tế, trong nước thu lãi gần 20.000 tỷ
đồng, có thể nói là rất thành công. 

“Hoạt động kinh doanh ngân
hàng cải thiện đáng kể”, Thủ tướng
nói và chia sẻ: Vốn điều lệ của các
ngân hàng tăng dần qua các năm, tỷ
lệ an toàn vốn - CAR trên 12% đảm
bảo an toàn trong hoạt động. Trong
thời gian qua, nhiều ngân hàng tái
cơ cấu thành công, xử lý nợ xấu tốt,
nhiều NHTM xung phong hỗ trợ

Chính phủ thực hiện dự án về điện

lực, giao thông, nông nghiệp... Bên

cạnh đó, NHNN phối hợp với Bộ

Công an thực hiện đẩy lùi “tín dụng

đen”, trong đó đóng góp tích cực

nhất là NHCSXH và Agribank.

Hệ thống ngân hàng nắm bắt xu

hướng và cơ hội từ cuộc Cách mạng

công nghệ 4.0 khi tiên phong ứng

dụng công nghệ hiện đại, nâng cao

chất lượng dịch vụ. Xu hướng ngân

hàng số và sử dụng công nghệ bắt

đầu cung ứng các sản phẩm tiện ích

trên nền tảng công nghệ...�
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Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng: Xây dựng kịch
bản điều hành khác nhau để kịp thời ứng xử
trong các tình huống

Năm 2020 là năm cuối cùng nhiệm kỳ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng. Do đó NHNN và hệ thống ngân
hàng cần tập trung xử lý quyết liệt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp và khó
lường  đòi hỏi năng lực dự báo, hoạch định cũng như chủ động trong các
phương án điều hành cần làm tốt hơn nữa. Đơn cử trong điều hành tỷ giá, thị
trường ngoại tệ, phải chuẩn bị nhiều kịch bản điều hành khác nhau để kịp
thời ứng xử trong các tình huống. Thời gian tới, NHNN tiếp tục chủ động bám
sát các diễn biến của thị trường quốc tế và khu vực để kịp thời tham mưu cho
Chính phủ và Thủ tướng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và
các Bộ, ngành để xử lý các vấn đề với các đối tác thương mại mà chúng ta
quan tâm. 

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị.
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Có thể nói, chưa bao giờ Việt Nam có
một cơ đồ như hôm nay, nhưng đối với
hệ thống CSTT còn nhiều khó khăn,
thách thức. Năm 2020 có nhiều vấn đề
đặt ra để suy nghĩ như rủi ro gia tăng từ
kinh tế tài chính toàn cầu.

Bên cạnh thành quả nhiều mặt,
ngành Ngân hàng vẫn còn một số hạn
chế, bất cập, thách thức, đặc biệt là cơ
cấu lại TCTD và xử lý nợ xấu. Tiềm lực
tài chính ngân hàng còn hạn chế, chất
lượng sản phẩm dịch vụ chưa cao, dịch
vụ còn nghèo nàn, trình độ quản trị và
công nghệ còn thấp so với thế giới. Xử
lý các TCTD yếu kém còn nhiều trở ngại,
khó khăn. Công tác bảo đảm an ninh,
an toàn còn nhiều phức tạp từ lộ thông
tin cá nhân, tấn công mạng, mất tiền
tài khoản làm ảnh hưởng đến uy tín
các ngân hàng, kể cả vấn đề tiền ảo.

Để thực hiện các nhiệm vụ năm
2020, ngành Ngân hàng phối hợp chặt
chẽ với các địa phương thực hiện tốt
các nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị
quyết 01, 02 của Chính phủ vừa ký
ngày 01/1/2020. Ổn định vĩ mô vẫn là
trung tâm điều hành của Chính phủ, vì
thế, NHNN phải điều hành chính sách
tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp
đồng bộ, hiệu quả với chính sách tài
khóa và chính sách khác để ổn định

kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ
trợ SXKD, thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng thời, theo dõi sát tình hình để
kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị,
cho Chính phủ và Thủ tướng Chính
phủ các biến động vĩ mô tiền tệ, tín
dụng quốc tế và trong nước. Chẳng
hạn, mức tăng trưởng tín dụng năm
2020 là bao nhiêu thì NHNN phải tính
toán, đề xuất với Chính phủ trên tinh
thần đây là kênh vốn quan trọng để
góp phần tăng trưởng. Điều hành lãi
suất, tỷ giá linh hoạt phù hợp với cân
đối vĩ mô, diễn biến thị trường và yêu
cầu quản lý là yêu cầu đối với CSTT mà
Nghị quyết 01 của Chính phủ nêu ra.
Cùng với đó là tăng dự trữ ngoại hối,
đảm bảo chất lượng tín dụng, ngăn
chặn “tín dụng đen”.

Trong năm 2020, NHNN phải đồng
thời thực hiện hai mục tiêu kép. Một là
tạo môi trường thuận lợi cho các TCTD
phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu
quả, cạnh tranh quốc tế. Thứ hai là đa
dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch
vụ, đáp ứng yêu cầu và tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho người dân và doanh
nghiệp, với phương châm dễ dàng tiếp
cận các dịch vụ tín dụng ngân hàng
trong thời gian ngắn nhất, chi phí
thấp nhất.

Bên cạnh đó, công tác dự báo, ứng
phó, đối sách phải đặc biệt chú ý; đẩy
mạnh phối hợp với các Bộ, ngành và cơ
quan chức năng, nhất là Bộ Tài chính,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công
thương để thường xuyên trao đổi, có
quyết sách hàng tháng trình Chính
phủ.

Tôi đề nghị NHNN thực hiện tốt Đề
án 1058 và Nghị quyết 42 của Quốc hội,
tập trung xử lý các TCTD yếu kém, hạn
chế nợ xấu phát sinh. Các NHTM cũng
phải tự tính toán, đẩy mạnh giải pháp
nâng cao năng lực tài chính, năng lực
điều hành và hiệu quả hoạt động, đảm
bảo an toàn từng tổ chức và hệ thống.

Tôi yêu cầu NHNN chỉ đạo các NHTM
ứng dụng công nghệ hiện đại, thành
tựu của cuộc Cách mạng công nghệ
lần thứ 4 vào ngân hàng, tạo điều kiện
chuyển đổi mô hình Nhà nước điện tử
và mô hình ngân hàng số. Nhiều NHTM
đã đăng ký trở thành ngân hàng số là
điều đáng mừng. Đặc biệt là các ngân
hàng cần có khát vọng vươn lên lọt vào
Top của khu vực và thế giới. Thành
công lớn của NHNN trong thời gian
qua là thành công căn bản, toàn diện
nên cần phát huy thành quả, để thời
gian tới làm tốt hơn nhiệm vụ nặng nề
được giao...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Năm 2020, ngành Ngân hàng phải
đồng thời thực hiện hai mục tiêu kép

Thứ hai, đảm bảo cung ứng đủ vốn cho phát triển kinh
tế - xã hội đạt được mục tiêu của Chính phủ và Quốc hội đã
đề ra; đồng thời tiếp tục nỗ lực và tập trung các biện pháp
để tăng cường hiệu quả chất lượng tín dụng một cách bền
vững, hạn chế nợ xấu phát sinh; chuyển dịch cơ cấu tín
dụng tốt hơn nữa để hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu các ngành
và lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là ngành Công thương và
ngành Nông nghiệp.

Thứ ba, công tác thanh tra giám sát, mặc dù đã được
tăng cường nhưng đây là lĩnh vực mà NHNN tiếp tục chỉ
đạo đẩy mạnh và củng cố cả về thanh tra Trung ương và
các chi nhánh; tiếp tục phát huy các kết quả đã làm được
trong giám sát từ xa, cảnh báo sớm để ngăn chặn, phòng
ngừa rủi ro; xử lý nghiêm minh các vi phạm. Năm 2020 là
năm cuối cùng thực hiện Đề án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu

theo Đề án 1058. Vì vậy cần tập trung quyết liệt xử lý nợ
xấu, cơ cấu lại các TCTD.

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng phải liên tục nên NHNN
đã chủ động báo cáo Thủ tướng xây dựng Đề án tái cơ cấu
cho giai đoạn tới để tiếp tục củng cố hệ thống lành mạnh
hơn. Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng tập trung hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý, pháp quy cho hoạt động ngân hàng,
đặc biệt là nghiên cứu sửa đổi Luật NHNN, Luật các TCTD,
Luật Bảo hiểm tiền gửi để báo cáo Chính phủ, Quốc hội
phê duyệt trong thời gian sớm nhất. NHNN chỉ đạo các
TCTD tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động tín
dụng của ngân hàng, đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

Cuối cùng, là công tác truyền thông, hoạt động ngân
hàng là lĩnh vực hết sức nhạy cảm nên công tác truyền
thông cần lưu ý triển khai quyết liệt và bài bản hơn trong
thời gian tới.
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“Có thể nói
NHCSXH
và chính
sách tín

dụng xã hội là một trụ cột
quan trọng của Chương
trình mục tiêu quốc gia về
giảm nghèo bền vững.
Nhờ trụ cột này, giai đoạn
2015 - 2018, số hộ nghèo
giảm nhanh, góp phần đẩy
lùi “tín dụng đen”, tạo
nguồn lực cho các địa
phương thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới (NTM),
giảm nghèo bền vững gắn với
các Đề án phát triển kinh tế -
xã hội của địa phương, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần
cho người dân”, Phó Thủ tướng
Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết
tại Hội nghị trực tuyến về vai trò và
hiệu quả của tín dụng chính sách
trong thực hiện mục tiêu giảm
nghèo bền vững.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Tấn
Dũng cho biết: Trong những năm vừa
qua, Quốc hội, Chính phủ luôn tập
trung ưu tiên nguồn lực để bố trí
thực hiện các chính sách an sinh xã
hội và Chương trình mục tiêu quốc
gia về giảm nghèo bền vững. Nhờ đó,
đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên
địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo,
thôn bản đặc biệt khó khăn cũng như
thực hiện các chính sách hỗ trợ trực
tiếp cho hộ nghèo.

Cùng với việc triển khai đồng bộ
các chính sách, chương trình giảm
nghèo từ nguồn lực hỗ trợ đầu tư
của Nhà nước, của cộng đồng,
doanh nghiệp và các địa phương, cả
nước đã thực hiện đạt và vượt mục
tiêu giảm nghèo mà Quốc hội, Chính
phủ giao hàng năm, bình quân mỗi
năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,55%
(bình quân giảm 300 nghìn hộ/năm),
tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các
huyện nghèo giảm 5,5%/năm; cơ sở
hạ tầng trên địa bàn các huyện
nghèo, xã nghèo được cải thiện rõ
rệt, đời sống người nghèo được cải
thiện, khả năng tiếp cận các dịch vụ

xã hội cơ bản được nâng lên.

Từ 3 chương trình tín dụng nhận
bàn giao (hộ nghèo, HSSV và giải
quyết việc làm), đến nay tín dụng
chính sách xã hội đã và đang triển
khai thực hiện trên 20 chương trình
và một số chương trình, dự án do
các địa phương, tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước uỷ thác sang
NHCSXH thực hiện. Đến 31/12/2019,
tổng dư nợ đạt 206.805 tỷ đồng,
tăng 64.277 tỷ đồng so với
31/12/2015, tốc độ tăng trưởng dư
nợ bình quân hàng năm đạt 9,7%,
với trên 6,6 triệu khách hàng còn dư
nợ. Vốn tín dụng chính sách xã hội

TÍN D�NG CHÍNH SÁCH XÃ H�I
t�o ngu�n l�c xây d�ng nông thôn m�i
và gi�m nghèo b�n v
ng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

>NHÓM PV
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được đầu tư đến 100% xã, phường,
thị trấn trên toàn quốc, trong đó tập
trung ưu tiên cho vay khu vực DTTS
và miền núi, vùng khó khăn, vùng
sâu, vùng xa, biên giới. Trong giai
đoạn 2016 đến  hết năm 2019, đã có
trên 8,6 triệu lượt hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác được vay
vốn từ NHCSXH, với doanh số cho
vay đạt 245.224 tỷ đồng; góp phần
giúp trên 1,4 triệu hộ vượt qua
ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm
cho trên 775 nghìn lao động (trên 17
nghìn lao động đi làm việc có thời
hạn ở nước ngoài); gần 200 nghìn
HSSV có hoàn cảnh khó khăn được
vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9
triệu công trình nước sạch, vệ sinh
môi trường nông thôn; trên 108
nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo.

Mô hình tổ chức quản trị của
NHCSXH mang tính đặc thù, đáp
ứng yêu cầu tập trung nguồn lực xã

hội, tăng hiệu quả sử dụng vốn, thực
hiện xã hội hóa hoạt động tín dụng
chính sách xã hội, NHCSXH đã thực
hiện phương thức quản lý tín dụng
chính sách xã hội thông qua hình
thức: Phân công, phân cấp trách
nhiệm của chính quyền cơ sở trong
việc xác nhận đối tượng thụ hưởng
chính sách; thực hiện dân chủ, công
khai trong cộng đồng dân cư; kết
hợp với sự tham gia của 4 tổ chức
chính trị - xã hội nhận ủy thác với vai
trò giám sát xã hội và làm ủy thác
một số nội dung công việc trong quy
trình nghiệp vụ tín dụng chính sách.
Đây là hướng đi đúng, giúp cho việc
chuyển tải nguồn vốn tín dụng đến
đúng đối tượng thụ hưởng kịp thời,
hiệu quả; đồng thời nâng cao vai trò
quản lý Nhà nước, đặc biệt của
chính quyền cấp xã.

Với cách thức hoạt động nghiệp
vụ sáng tạo để phục vụ tốt nhất cho

hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác, NHCSXH tổ chức gần 11
nghìn Điểm giao dịch tại xã, phường,
thị trấn trong toàn quốc và gần 200
nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn tại
100% thôn ấp, bản làng.

Hiệu quả của tín dụng chính sách
xã hội đã khẳng định phương thức
quản lý và mô hình tổ chức quản trị,
điều hành, tác nghiệp của NHCSXH là
hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực
tiễn của nước ta. Điều này được Ủy
ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII
đánh giá: “Chính sách tín dụng cho
hộ nghèo là một trong những “Điểm
sáng” trong các chính sách giảm
nghèo. Đây cũng là chính sách xây
dựng mối liên kết tốt giữa Nhà nước
thông qua NHCSXH với các tổ chức
hội, đoàn thể và người nghèo, phát
huy được tính chủ động, nâng cao
trách nhiệm của người nghèo với
chính quyền cơ sở.
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Tổng Giám đốc NHCSXH Dương
Quyết Thắng cho biết, bên cạnh
những kết quả đạt được, hoạt động
tín dụng chính sách xã hội thời gian
qua vẫn còn những thách thức, đó
là: Nguồn lực để thực hiện các
chương trình tín dụng chính sách xã
hội còn hạn chế so với nhu cầu thực
tế của người nghèo và các đối tượng
chính sách. Chất lượng tín dụng
chính sách chưa đồng đều. Một số
vùng, địa phương tỷ lệ nợ quá hạn
còn cao. Đối tượng thụ hưởng một
số chương trình tín dụng như cho
vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn,
cho vay phát triển kinh tế - xã hội
vùng DTTS và miền núi mới chỉ giới
hạn trong phạm vi nhất định, các hộ
gia đình có mức sống trung bình
chưa được tiếp cận. Tại một số nơi,
công tác phối hợp giữa hoạt động
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến

ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao
công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của
các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự
nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ
chức chính trị - xã hội với hoạt động
tín dụng chính sách chưa được gắn
kết, dẫn đến một bộ phận người
nghèo sử dụng vốn vay chưa hiệu
quả, chưa thoát nghèo bền vững.

“Có thể khẳng định tín dụng
chính sách xã hội đã đạt được hiệu
quả tích cực, phù hợp với chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước về giảm nghèo bền vững, bảo
đảm an sinh xã hội, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của người
dân”, Tổng Giám đốc Dương Quyết
Thắng thông tin.

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc
NHNN Đào Minh Tú cho biết: “Tín
dụng chính sách xã hội được thiết kế

với một chuỗi các sản phẩm tín dụng
phục vụ người nghèo và các đối
tượng chính sách khác, tạo thành
một hệ thống chính sách đồng bộ,
bao phủ các nhóm đối tượng thụ
hưởng, hỗ trợ đa chiều cho người
dân không chỉ giảm nghèo mà còn
thoát nghèo bền vững”.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành
khẳng định: “Đời sống vật chất và
tinh thần của người nghèo và các đối
tượng chính sách khác ngày càng
được cải thiện; hệ thống chính trị
ngày càng được củng cố; khối đại
đoàn kết toàn dân tộc không ngừng
được nâng cao; góp phần quan trọng
vào mục tiêu giảm nghèo bền vững
xây dựng NTM, bảo đảm an sinh xã
hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội;
tăng cường và củng cố lòng tin của
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nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”.

Cho biết những năm qua các cấp
Hội Nông dân luôn đồng hành cùng
NHCSXH triển khai các chương trình
tín dụng chính sách xã hội đến hộ
nghèo và các đối tượng chính sách,
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
Nguyễn Xuân Định khẳng định, các
chương trình tín dụng chính sách xã
hội được ban hành thể hiện sự đột
phá trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng và Nhà nước đối với công
tác giảm nghèo, tạo sự chuyển biến
nhận thức mạnh mẽ trong toàn hệ
thống chính trị, đó là chuyển cách
làm từ “cho con cá bằng đưa cần
câu” cho người nghèo. Qua đó đã
thúc đẩy họ làm ăn, sử dụng vốn có
lợi nhất, bớt dần sự ỷ lại để vươn lên
thoát nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm

Đồng Nguyễn Văn Yên cho biết, tín
dụng chính sách là một trong những
công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà
nước, và đã có tác động tích cực đối
với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của tỉnh; làm chuyển biến phương
thức sản xuất của hộ nghèo, đồng
bào DTTS theo hướng sản xuất hàng
hóa. Từ nguồn vốn các chương trình
tín dụng ưu đãi trong 5 năm qua đã
giúp cho gần 11.000 hộ trên địa bàn
tỉnh thoát nghèo, tạo việc làm và
tăng thêm việc làm cho 10.500 lao
động; góp phần làm giảm tỷ lệ hộ
nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2016 -
2020 từ 6,67% xuống còn 2,85% cuối
năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Quyến ở thôn An
Hội Bắc, xã Hoài Sơn, huyện Hoài
Nhơn (Bình Định) cho biết, trước đây
gia đình thuộc diện hộ nghèo. Tham

gia vào Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn
An Hội Bắc và được bình xét cho vay
30 triệu đồng để nuôi bò sinh sản, từ
2 con bò cái, gia đình bà đã phát
triển lên 4 con. Quyết tâm tạo thêm
nguồn vốn lâu dài, năm 2018, sau
khi trả hết số vốn vay hộ nghèo, bà
mạnh dạn đề nghị vay tiếp 30 triệu
đồng từ chương trình vay hộ mới
thoát nghèo để mở rộng chăn nuôi
bò sinh sản và trồng thêm 2,5ha
keo. Tuy nhiên khó khăn ập đến khi
người con đầu bước chân vào giảng
đường đại học cũng là lúc chồng bà
bị tai nạn và ra đi mãi mãi. Từ một
gia đình bình thường, giờ mất đi trụ
cột lao động chính, kinh tế gia đình
bấp bênh, luôn trong cảnh thiếu
trước hụt sau, các con có nguy cơ
phải bỏ dở việc học. Được NHCSXH
cho vay chương trình tín dụng HSSV,
con bà đã tốt nghiệp đại học loại giỏi
và có việc làm ổn định.

Đánh giá cao hiệu quả tín dụng
chính sách xã hội trong thực hiện
mục tiêu giảm nghèo bền vững, Phó
Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ,
trên cơ sở các nguồn lực huy động
được, NHCSXH đã triển khai 20
chương trình tín dụng, trong đó tập
trung cho 9 chương trình tín dụng
lớn là cho vay hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ mới thoát nghèo,
NS&VSMTNT, giải quyết việc làm,
HSSV, tín dụng đối với vùng khó
khăn, cho vay hỗ trợ nhà ở cho
người nghèo, tín dụng chính sách xã
hội dành riêng cho hộ đồng bào
DTTS với dư nợ chiếm tới 98%.
Ngoài việc gia tăng về số lượng, chất
lượng tín dụng cũng được nâng lên.
Trong khi nợ xấu của nền kinh tế lớn
thì nợ quá hạn các chương trình tín
dụng chính sách xã hội chỉ chiếm tỷ
lệ 0,7%.

“Có thể nói, NHCSXH và chính
sách tín dụng xã hội là một trụ cột
quan trọng của Chương trình mục
tiêu quốc gia về giảm nghèo bền
vững. Nhờ trụ cột này, giai đoạn
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2015 - 2018, số hộ nghèo giảm rất
nhanh, góp phần đẩy lùi “tín dụng
đen”, tạo nguồn lực cho các địa
phương thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm
nghèo bền vững gắn với các Đề án
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần cho người dân”, Phó Thủ
tướng cho biết.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ, chính sách tín dụng cho hộ
nghèo là chính sách được triển khai
rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng
lớn nhu cầu vốn cho người nghèo,
tác động trực tiếp và mang lại hiệu
quả thiết thực, là điểm sáng trong
các chính sách giảm nghèo. Đây
cũng là chính sách xây dựng được
mối liên kết tốt giữa Nhà nước -
NHCSXH - các tổ chức hội, đoàn thể
và người nghèo, phát huy được tính
chủ động, nâng cao trách nhiệm của
người nghèo đối với chính quyền cơ
sở qua việc giữ mối liên hệ, hướng
dẫn làm ăn, đôn đốc giải ngân, thu
nợ của ngân hàng.

Nêu lên những nguyên nhân của
sự thành công, song Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ cũng chỉ ra các mặt
còn tồn tại, trong đó có việc vốn của
các địa phương ủy thác qua NHCSXH
còn khiêm tốn. Cả nước chỉ có 32/63
tỉnh có mức ủy thác qua NHCSXH trên
100 tỷ đồng.

Từ thực tế trên, Phó Thủ tướng đề
nghị các địa phương tăng cường sự
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy
Đảng, chính quyền đối với hoạt động
tín dụng chính sách xã hội, coi đây là
một trong những nhiệm vụ trong
chương trình, kế hoạch, hoạt động
thường  xuyên của các cấp ủy, các
ngành, địa phương; tổ chức huy động
tốt các nguồn lực cho tín dụng chính
sách xã hội, gắn phát triển nông
nghiệp, nông thôn, phát triển giáo
dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm

an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng cho rằng cần
nâng cao hơn nữa trách nhiệm của
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã
hội trong việc thực hiện tín dụng
chính sách xã hội, nâng cao hiệu quả
giám sát của toàn dân với công tác
này; tập trung huy động nguồn lực
và hoàn thiện cơ chế chính sách
nhằm thực hiện có hiệu quả hơn tín
dụng chính sách từ nay đến năm
2020 và giai đoạn 2021 - 2025. Trong
đó, tập trung các nguồn vốn tín
dụng chính sách xã hội có nguồn
gốc từ ngân sách Nhà nước vào một
đầu mối là NHCSXH.

“Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất
hạn mức phát hành trái phiếu Chính
phủ, để có mức vốn của Nhà nước
và có nguồn gốc Nhà nước đủ lớn
cho NHCSXH, có cơ chế cho ngân
hàng tự huy động nguồn vốn trong
xã hội để tập trung cho hộ mới thoát
nghèo và hộ có mức sống trung
bình, giải quyết sinh kế, vươn lên
làm giàu”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Theo Phó Thủ tướng, cần ưu tiên
cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà
nước để thực hiện các chương trình
tín dụng chính sách xã hội và đảm
bảo hoạt động ổn định của NHCSXH,
tính tới việc thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển bền
vững kinh tế - xã hội các xã miền núi
và đồng bào DTTS được Quốc hội
thông qua.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính,
NHNN Việt Nam, NHCSXH chủ động
tiếp thu các ý kiến đề xuất để hoàn
thiện chính sách như nâng mức cho
vay, kéo dài thời gian cho vay đối với
hộ mới thoát nghèo, tăng mức cho
vay đối với hộ sản xuất và chương
trình tín dụng NS&VSMTNT,...

Hoan nghênh TP. Hồ Chí Minh có
chủ trương hàng năm bổ sung ít nhất
600 tỷ đồng cho vay các đối tượng

chính sách, Phó Thủ tướng đề nghị
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
khác tiếp tục dành một phần nguồn
vốn thích đáng từ ngân sách để bổ
sung nguồn vốn cho vay các đối
tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

“Tối thiểu mỗi địa phương khó
đến mấy cũng phải có 100 tỷ đồng
ủy thác qua NHCSXH. 16 tỉnh cân đối
được ngân sách thì ít nhất phải có
500 tỷ đồng, còn Hà Nội và TP. Hồ
Chí Minh mỗi địa phương có ít nhất
5.000 tỷ đồng, như vậy mới có
nguồn lực để mở rộng đối tượng,
kéo dài thời gian và nâng mức cho
vay”, Phó Thủ tướng kêu gọi.

Phó Thủ tướng đề nghị, năm 2020
và giai đoạn 2021 - 2025, tăng trưởng
tín dụng hàng năm của NHCSXH tối
thiểu phải đạt 10%, phấn đấu ở mức
12%. MTTQ mở rộng cuộc vận động
“Vì người nghèo” để huy động sự đóng
góp của các tổ chức xã hội, doanh
nghiệp, cá nhân bổ sung nguồn vốn
cho tín dụng chính sách xã hội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh
đến việc nâng cao năng lực và hiệu
quả hoạt động của NHCSXH, củng cố,
nâng cao chất lượng hoạt động của
Hội đồng quản trị các cấp, tăng
cường công tác kiểm tra, kiểm soát
nội bộ; thực hiện tốt việc huy động,
quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả,
nâng cao hiệu quả công tác ủy thác
với các tổ chức chính trị - xã hội,
không để phát sinh nợ đọng, nợ
khoanh mới. Phó Thủ tướng lưu ý các
Bộ, ngành không để nợ nghĩa vụ của
Nhà nước đối với NHCSXH. Bên cạnh
đó, yêu cầu NHCSXH làm tốt hơn nữa
công tác truyền thông để người
nghèo và các đối tượng chính sách
khác hiểu được chính sách nhân văn
tốt đẹp của Đảng, Nhà nước.�
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Tích hợp chính sách cho
đồng bào

Phóng viên: Thưa ông, Đề án
tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào DTTS và miền
núi giai đoạn 2021 - 2030 có tầm
quan trọng như thế nào?

Trả lời: Việc ban hành Nghị
quyết 88 theo tôi là một quyết định,
một quyết sách đúng đắn của Quốc
hội. Đây cũng là cơ hội để chúng ta
tiếp tục thực hiện lời dặn của Bác Hồ
về công tác dân tộc, nhất là đồng
bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, biên
giới và hải đảo; đồng thời hiện thực
hóa Điều 70 của Hiến pháp; để miền
núi tiến kịp miền xuôi; để đồng bào,
ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng
được học hành và có cuộc sống ấm
no, hạnh phúc, bảo đảm công bằng
xã hội và giảm nhanh khoảng cách
giữa các vùng miền cũng như các
cộng đồng dân tộc trong cả nước.

Như chúng ta đã biết, công tác
dân tộc và chăm lo cho vùng đồng

bào DTTS không chỉ bây giờ mới
được quan tâm. Tuy nhiên, thời gian
qua, sự quan tâm chưa thật sự hiệu
quả có nguyên nhân khách quan về
điểm xuất phát thấp và điều kiện tự
nhiên khó khăn; có nguyên nhân
chủ quan do việc đầu tư còn dàn
trải, dẫn đến thất thoát, lãng phí
nguồn lực mà hiệu quả không như
mong muốn. Chúng ta có tới 118
chính sách đầu tư cho vùng đồng
bào DTTS, miền núi nhưng lại nằm
rải rác ở các lĩnh vực, các Bộ, ngành,
các chương trình, đề án...

Do đó, việc ban hành Nghị quyết
88 là dịp để tích hợp các chính sách
lại với nhau, trở thành Chương trình
mục tiêu quốc gia đầu tư phát triển
bền vững cho vùng đồng bào DTTS,
miền núi. Nghị quyết 88 đã chỉ rõ các
chỉ tiêu, trọng tâm, trọng điểm cần
ưu tiên; tránh chồng chéo, trùng lắp,
thất thoát, lãng phí và minh bạch
cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát
trong quá trình thực hiện.

Phóng viên: Nội dung cốt lõi của
Đề án này là gì, thưa ông?

Trả lời: Nội dung bao trùm của
Đề án là đầu tư cho vùng DTTS, miền

Đ� ÁN T�NG TH� PHÁT TRI�N KINH T� - XÃ H�I VÙNG Đ�NG BÀO
DTTS VÀ MI�N NÚI GIAI ĐO	N 2021 - 2030

Sớm hành động
đ� hi�n th�c hóa các m�c tiêu

>Bài và ảnh VŨ BÌNH

Ngày 18/11/2019, Quốc hội thông qua Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề
án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và
miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tám ngày sau đó, Hội nghị triển khai Nghị quyết
diễn ra với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. “Điều này cho
thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của Đề án với sự phát triển của đất nước
nói chung và vùng sâu, vùng xa nói riêng”, Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm
Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận định. 

Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm
Thường trực Ủy ban Về các vấn đề 
xã hội của Quốc hội.
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Xuân Canh Tý 2020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

núi. Cụ thể, tập trung ưu tiên đầu tư
cho địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng
đồng bào DTTS và miền núi; giúp các
khu vực này phát triển bền vững,
phát huy tiềm năng, lợi thế của
vùng, tạo cơ chế, chính sách để tập
trung nguồn lực; đồng thời động
viên, hướng dẫn để đồng bào vươn
lên, ứng dụng tiến bộ khoa học vào
sản xuất và cuộc sống, không cam
chịu đói nghèo.

Đề án cũng nêu rõ, đối tượng
được hưởng lợi là các xã, thôn vùng
đồng bào DTTS và miền núi; hộ gia
đình, cá nhân người DTTS; hộ gia
đình, cá nhân người dân tộc Kinh
thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo,
sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó
khăn và doanh nghiệp, hợp tác xã,
các tổ chức kinh tế - xã hội hoạt động
ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn...

Đề án đưa ra mục tiêu tổng quát,
đồng thời xác định các mục tiêu cụ
thể đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030. Trong đó, đáng chú ý là
phấn đấu mức thu nhập bình quân
của người DTTS đến năm 2025 tăng
hơn 2 lần so với năm 2020; đến
2030 bằng ½ thu nhập bình quân
chung của cả nước. Bên cạnh đó,
sau 10 năm thực hiện Đề án, hộ
nghèo sẽ giảm xuống dưới 10%; cơ
bản không còn các xã, thôn đặc biệt
khó khăn.

Chính phủ sớm ban hành
Chương trình hành động 

Phóng viên: Để đạt được mục
tiêu trên cần có giải pháp như
thế nào, thưa ông?

Trả lời: Nhìn lại chặng đường dài
chúng ta nỗ lực cho công cuộc giảm
nghèo, đặc biệt là giảm nghèo vùng
đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó
khăn, mới thấy thành tựu to lớn của
đất nước. Thành tựu đó không chỉ
chúng ta thừa nhận với nhau mà thế
giới cũng đánh giá rất cao. Tuy
nhiên, thời điểm này, chúng ta

chuyển sang giai đoạn mới, giai
đoạn giảm nghèo bền vững nên
cách thức và giải pháp phải có sự
thay đổi, nhằm thích ứng với tình
hình mới. Quan điểm của tôi, ngoài
việc đầu tư tập trung, có trọng tâm,
trọng điểm thì cách thức cũng phải
chuyển từ cho không sang cho vay
có điều kiện nhằm phát huy năng
lực nội sinh của đồng bào DTTS và
miền núi. 

Trong Đề án cũng nêu khá chi tiết
các giải pháp thực hiện. Tôi hoàn
toàn đồng tình với việc chúng ta phải
khẩn trương giải quyết tình trạng
thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất,
nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào DTTS và miền
núi và các đơn vị sự nghiệp công của
lĩnh vực dân tộc. Bên cạnh đó, phát
triển giáo dục đào tạo, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực; tăng
cường nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ
sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào
DTTS và miền núi để phục vụ công

tác dự báo, hoạch định, quản lý thực
hiện chính sách dân tộc.

Phóng viên: Một trong những
giải pháp nêu trong Đề án là đổi
mới và mở rộng chính sách tín
dụng của NHCSXH theo hướng
tăng định mức, mở rộng đối
tượng được vay. Quan điểm của
ông về vấn đề này như thế nào?

Trả lời: Tôi cho rằng, đây là giải
pháp hoàn toàn phù hợp và khả thi.
Suốt nhiều năm qua, kết quả giám
sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội,
Hội đồng Dân tộc và của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về công tác
giảm nghèo đều cho thấy vai trò
quan trọng của NHCSXH. Đây là một
kênh giảm nghèo hiệu quả, đắc lực
của Chính phủ.  

Điểm sáng lớn nhất của NHCSXH
chính là mô hình tổ chức quản trị
đặc thù - hoàn toàn phù hợp với
điều kiện tình hình kinh tế - xã hội
của chúng ta. Nó lôi cuốn cả hệ
thống chính trị vào cuộc; kết nối một
cách sâu sắc, bền vững giữa người
nghèo với các cấp ủy, chính quyền từ
Trung ương đến địa phương. Chính
yếu tố này đã giúp NHCSXH huy
động và quản lý nguồn vốn có hiệu
quả, sử dụng đúng mục đích và
mang lại những tác động tích cực
đến khu vực khó khăn, vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào DTTS. 

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng
chính sách, đối tượng vay, Chính
phủ cần sớm hoàn thiện, ban hành
Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết 88; tiến hành nhanh việc
phân công nhiệm vụ tới các cơ quan
hữu quan để đưa Nghị quyết và các
văn bản quy phạm pháp luật sớm đi
vào cuộc sống. Đồng thời, hướng
dẫn các Bộ, ngành, HĐND, UBND
tỉnh, thành phố triển khai thực hiện
thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội
và Chương trình hành động của
Chính phủ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm
ơn ông!�

“Trong suốt quá trình thực
hiện, có 10 triệu lượt hộ được
vay vốn, như vậy NHCSXH
đã bao phủ toàn bộ thôn bản,
xã phường. Đặc biệt, nợ quá
hạn và nợ khoanh của
NHCSXH chỉ chiếm 0,7%. Tôi
cho là đây là thành tựu nổi
bật và rất đáng lưu ý”.

Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ
nhiệm Thường trực Ủy ban Về
các vấn đề xã hội của Quốc hội,
cho biết
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Không
chỉ nỗ
lực làm
tròn vai

thực hiện chuyển
tải nguồn vốn ưu
đãi đến đúng đối
tượng thụ hưởng,
quản lý và bảo
toàn tốt nguồn
vốn mà hơn thế, từ
sự thấu hiểu cuộc
sống của người dân
đã góp phần cùng
Chính phủ kiến tạo
những giá trị mới
cho chính sách tín
dụng từ việc hoàn
thiện hệ thống các
chính sách, khơi dậy
những nguồn lực mới;
đặc biệt là định hướng nguồn vốn
vào các mô hình phát triển kinh tế
có tác động lan tỏa sâu, giúp người
dân đi nhanh hơn để không ai bỏ lại
phía sau mà còn rút ngắn khoảng
cách hội nhập kinh tế phía trước.

Dặm dài kiến tạo từng
giá trị cuộc sống

Nhìn vào cuốn Sổ vay vốn
NHCSXH của bà Nguyễn Thị Kim ở
phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh
(Hà Tĩnh) chỉ còn trang cuối cùng còn
trắng. Hơn 10 năm vay vốn chính

sách, Sổ vay vốn đã kín đặc các
chương trình từ hộ nghèo, hộ cận
nghèo, giải quyết việc làm,
NS&VSMTNT, hộ gia đình SXKD tại
vùng khó khăn. Riêng chương trình
cho vay HSSV có tới 3 lần vay cho 3
người con học đại học với số tiền
trên 101 triệu đồng.

Hiện không còn là hộ nghèo,
nhưng số tiền phải trả cho NHCSXH

từ chương trình tín dụng HSSV 78
triệu đồng, hộ nghèo 30 triệu đồng
cho thấy con đường thoát nghèo của
gia đình bà những năm qua là cả quá
trình chật vật. Đấy là còn có vốn vay
nuôi con gà, con lợn, có đồng ra,
đồng vào, còn nếu không có vốn vay,
ông bà cũng không thể tưởng tượng
nổi mình sẽ xoay sở thế nào để nuôi
7 người con ăn học xuay quanh với 7

Hành trình kiến tạo giá trị mới
>Bài và ảnh NGỌC TRANG

“Chính sách tín dụng cho hộ nghèo là một trong những “điểm sáng”
trong các chính sách giảm nghèo”, nhận định của Quốc hội và
Chính phủ cũng như xã hội càng thêm minh chứng cho hành trình
kết quả hoạt động 17 năm đầy ý nghĩa và tự hào của bao lớp thế hệ
cán bộ NHCSXH.

Hoạt động của NHCSXH tại các Điểm giao dịch xã, phường trong cả nước đã giúp
người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi dễ dàng,
thuận lợi hơn.
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sào ruộng. Bà Kim kể, đói thì không
có, bởi chồng bà vốn là người tháo
vát, trước thì xe thồ, nay xe máy cứ
chiều đến đi khắp các huyện bán
nông cụ rồi tối về thu mua chè xanh,
chanh và rau quả cho bà để sớm mai
xuống chợ. Song miệng ăn núi nở.
Dù 3 cô con gái cuối, tiền học được
NHCSXH cho vay nhưng còn chi phí
sinh hoạt, tất cả trông chờ vào việc
tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi lợn,
nuôi gà từ nguồn vốn vay ưu đãi. Bà
khẳng định, nếu Nhà nước không
cho vay vốn thì chỉ có người con trai
đầu được đi học đại học, còn các cô
con gái sau cũng khó khăn như 3 chị
gái trước đó là hết cấp 3 rồi nghỉ học,
phụ giúp cha mẹ lo cuộc sống hàng
ngày, đủ tuổi lấy chồng.

“Qua cơn bĩ cực”, dù chưa tới hồi
thái lai, song từ năm 2015 đến nay
khi các con của ông bà ra trường có
việc làm ổn định đã giúp trả nợ dần,
nuôi cô con gái út đang học đại học
và sửa sang căn nhà che mưa nắng
lúc tuổi già. Con cái dần trưởng
thành. Cuộc sống nghèo khó gia
đình ông bà từ đây cũng đoạn tuyệt.

Có thể thấy, 17 năm hoạt động,
tín dụng chính sách xã hội phát triển
về qui mô và chiều sâu với hơn 20
chương trình được đầu tư đến 100%
xã, phường, thị trấn trong toàn quốc,
trong đó tập trung ưu tiên cho vay
vùng có đông đồng bào DTTS, miền
núi, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng
xa, biên giới, hải đảo. Chỉ tính riêng
giai đoạn sau khi áp dụng chuẩn
nghèo đa chiều từ năm 2016 đến
nay đã có gần 7,7 triệu lượt hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
khác được vay vốn ưu đãi tại
NHCSXH với doanh số cho vay đạt
211.744 tỷ đồng; góp phần giúp trên
1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo;
thu hút, tạo việc làm cho trên 745
nghìn lao động (trên 16 nghìn lao
động đi làm việc có thời hạn ở nước

ngoài); gần 200 nghìn HSSV có hoàn
cảnh khó khăn được vay vốn học
tập; xây dựng trên 4,6 triệu công
trình cung cấp NS&VSMTNT; trên
105 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo,...

Hứa hẹn những bứt phá
mới từ tư duy và cách
làm sáng tạo

Trong năm 2019, tổng doanh số
cho vay của NHCSXH đạt 72.814 tỷ
đồng với gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo,
hộ cận nghèo và các đối tượng chính
sách khác được vay vốn. Tín dụng
chính sách xã hội trong năm 2019 đã
hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm
cho hơn 266 nghìn lao động, trong
đó giúp gần 7.000 lao động đi làm
việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp
hơn 36 nghìn HSSV có hoàn cảnh
khó khăn vay vốn học tập; xây dựng
trên 1,2 triệu công trình cung cấp
nước sạch, công trình vệ sinh ở nông
thôn; xây dựng 15 nghìn căn nhà ở
cho hộ nghèo ổn định cuộc sống;
hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo
Nghị định 100/2015/NĐ-CP,... Hoạt
động tín dụng chính sách xã hội đã
góp phần quan trọng thực hiện hiệu
quả các chủ trương, chính sách, mục
tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước
đề ra về giảm nghèo bền vững, xây
dựng NTM, tập trung phát triển
nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã
hội, ổn định chính trị, an ninh, quốc
phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể nói hiệu quả của các
chương trình tín dụng chính sách
không chỉ gia tăng tỷ lệ thuận theo
con số tăng trưởng tín dụng mà hứa
hẹn những bứt phá mới và lan tỏa
rộng hơn nữa từ tư duy và cách làm
sáng tạo của NHCSXH, các cấp chính
quyền, tổ chức hội, đoàn thể và của
chính người nghèo.

Đơn cử như vấn đề tạo nguồn
vốn cho vay hộ nghèo và tín dụng
chính sách giờ đã có sự tham gia tích

cực của cấp ủy Đảng, chính quyền
các cấp ủy thác vốn qua NHCSXH để
cho vay hộ nghèo và đối tượng chính
sách, hoặc cho vay theo dự án riêng
của địa phương. Tính đến hết năm
2019, tổng nguồn vốn ngân sách địa
phương ủy thác sang NHCSXH đạt
15.443 tỷ đồng. Thậm chí, chính
quyền cấp xã cũng quan tâm chuyển
nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để
cho vay hộ nghèo và các đối tượng
chính sách sách trên địa bàn.

Ngay cả nguồn vốn của Chính
phủ, nhưng phương thức và cách
thức đưa vào đời sống lồng ghép
cùng các dự án phát triển kinh tế,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
của địa phương cũng tạo ra những
giá trị cộng hưởng và lan tỏa cao
hơn đối với các hộ nghèo và đối
tượng chính sách, giúp họ có tăng
tốc giảm nghèo, tự rút ngắn khoảng
cách thu nhập và hội nhập kinh tế
giữa các địa phương vùng miền.

Những mô hình kinh tế năng
động mà NHCSXH đang truyền dẫn,
thắp lửa trong cộng đồng đã và đang
góp phần đưa kết nối hộ nghèo và
các đối tượng chính sách vào các
chuỗi sản xuất lớn có giá trị gia tăng
cao hơn. Đây cũng là hướng đi mà
NHCSXH cùng các địa phương đang
xây dựng để nâng cao giá trị gia tăng
trong sản xuất từ tín dụng chính
sách xã hội trong những năm tới.

Tuy nhiên, định hướng sản xuất
hàng hóa quy mô lớn tiến tới thâm
nhập các chuỗi giá trị cũng đặt ra
bài toán nâng cao bình quân mức
vốn cho vay, để hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác không
chỉ được vay đúng mà còn vay đủ
để cùng NHCSXH kiến tạo cuộc
sống mới cho chính mình một cách
hiệu quả nhất, sớm hòa cùng công
cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của
đất nước.�
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Tín dụng chính sách luôn
được quan tâm

Còn nhớ, trong buổi gặp mặt cán
bộ, người lao động NHCSXH đầu
xuân năm mơi 2019, Thủ tướng
Chính phủ đánh giá mô hình hoạt
động của NHCSXH được thực tế
chứng minh là phù hợp với điều

kiện, cấu trúc hệ thống chính trị của
nước ta, không những về hiệu quả
kinh tế, khả năng tiếp cận tín dụng,
sử dụng vốn, mà còn có ý nghĩa
chính trị - xã hội rất lớn.NHCSXH cần
tiếp tục quản lý tốt nguồn vốn tín
dụng chính sách xã hội, đáp ứng kịp
thời, bảo đảm cho vay thuận lợi cho
người dân, đúng đối tượng, đúng

mục đích sử dụng, công khai, minh
bạch. Cùng với đó, NHCSXH cũng
cần tích cực tham gia để góp phần
giải quyết vấn nạn “tín dụng
đen”.Bên cạnh đó, cần phối hợp
tăng cường kiểm tra, giám sát thực
hiện, củng cố chất lượng hoạt động
để hệ thống NHCSXH đáp ứng tốt
yêu cầu ngày càng cao trong giai

NH�NG �I�M NH�N
tín d�ng chính sách xã h�i

>Bài và ảnh CẢNH TRANG

Cùng với sự khởi sắc của kinh tế - xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã
hội năm 2019 cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào
bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Đây cũng là năm đánh dấu nhiều sự
kiện nổi bật của NHCSXH trong hành trình hơn 17 năm đồng hành cùng
người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
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đoạn phát triển mới. Đồng thời, Thủ
tướng cũng yêu cầu các cơ quan như
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Văn phòng Chính phủ trình Thủ
tướng Chính phủ giao vốn điều lệ,
cấp vốn kịp thời cho NHCSXH để
thực hiện các chương trình chính
sách xã hội hàng năm.

5 năm triển khai Chỉ thị
số 40-CT/TW

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả
hoạt động của NHCSXH, ngày
22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương
Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-
CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng với tín dụng chính sách xã
hội (Chỉ thị số 40). Có thể nói, đây là
văn bản rất quan trọng, thể hiện sự
quan tâm của Đảng đối với một
chính sách thiết yếu, một kênh tín

dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo,
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)...
vươn lên ổn định cuộc sống, phát
triển sản xuất, giảm nghèo bền
vững. Qua 5 năm triển khai và thực
hiện Chỉ thị số 40, trên địa bàn các
tỉnh, thành phố cả nước đều ghi
nhận đã có sự chuyển biến tích cực
trong nhận thức, ý thức, tinh thần
trách nhiệm của các cấp ủy, chính
quyền đoàn thể, của đội ngũ cán bộ,
viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo,
người đứng đầu các cấp trong việc
triển khai thực hiện nhiệm vụ thực
thi tín dụng chính sách, phát triển
kinh tế - xã  hội, giảm nghèo bền
vững, bảo đảm an sinh xã hội, góp
phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị ngày càng trong sạch
vững mạnh.

Đẩy mạnh hơn nữa vốn
ưu đãi đến với vùng
DTTS

Hội thảo khoa học “Đánh giá
hiệu quả các chương trình tín dụng
chính sách xã hội đối với đồng bào
DTTS tại Việt Nam” được tổ chức
trong năm vừa qua đã mang lại bức
tranh toàn cảnh về cho vay ưu đãi ở
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
DTTS. Các đại biểu đều đánh giá vốn
tín dụng chính sách xã hội đã làm
thay đổi căn bản nhận thức của
đồng  bào DTTS từ mặc cảm, tự ti,
nay mạnh dạn vay vốn và làm ăn có
hiệu quả; giúp đồng bào dần nâng
cao chất lượng cuộc sống; nâng cao
trình độ quản lý SXKD, cũng như
trình độ quản lý vốn để dần vươn
lên thoát nghèo, làm giàu trên chính
quê hương mình, góp phần ngăn



chặn tệ cho vay nặng lãi ở vùng nông
thôn, vùng DTTS... Đến nay, có trên
1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào
DTTS đang thụ hưởng hầu hết các
chương trình tín dụng tại NHCSXH
với tổng dư nợ gần 50 nghìn tỷ đồng,
chiếm 25% tổng dư nợ của NHCSXH.
Dư nợ bình quân đạt 34 triệu
đồng/hộ, cao hơn mức bình quân
chung của cả nước là 30,4 triệu
đồng/hộ.

HSSV được vay ưu đãi
tối đa 2,5 triệu/tháng

Theo Quyết định số 1656/QĐ-
TTg điều chỉnh mức cho vay quy
định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định
số 157/2007/QĐ-TTg ngày
27/9/2007 của Thủ tướng Chính

phủ về tín dụng đối
với HSSV, từ ngày
01/12/2019, mức cho
vay tối đa đối với HSSV
là 2,5 triệu
đồng/tháng. Như vậy,
so với mức cũ đã
ápdụng từ 15/6/2017 thì
mức cho vay mới tăng
thêm 1 triệu
đồng/tháng/HSSV.
Chương trình tín dụng
HSSV có ý nghĩa nhân văn
sâu sắc cả về kinh tế, chính
trị và xã hội, tạo được sự
đồng thuận cao của các
ngành, các cấp, của cộng
đồng xã hội, sự gắn kết giữa
kinh tế với xã hội trong công
tác giảm nghèo, bảo đảm an
sinh xã hội, góp phần tạo
nguồn nhân lực cho đất nước.

Ứng dụng tài chính 
kỹ thuật số cho 
người nghèo

Tháng 9/2019, NHCSXH phối
hợp với Bộ Ngoại giao Thương mại

Úc và Quỹ Châu Á (TAF) tổ chức Lễ
khởi động dự án “Dịch vụ ngân hàng
trên điện thoại di động - Tài chính
toàn diện và tạo quyền năng kinh tế
cho người thu nhập thấp và phụ nữ
ở Việt Nam” giai đoạn 2. Dự án nhằm
mục tiêu tăng cường và cải thiện sự
tiếp cận tới các dịch vụ tài chính cho
các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, đặc
biệt là các doanh nghiệp vi mô do
phụ nữ điều hành. Dự án giai đoạn 2
từ năm 2019 - 2022 thực hiện tại 10
tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Giang,
Lào Cai, Nghệ An,Quảng Trị, Bình
Định, Đắk Lắk, CầnThơ và TP Hồ Chí
Minh.

Đồng thời, NHCSXH cũng đã và
đang xây dựng Đề án phát triển
Công nghệ thông tin NHCSXH đến
năm 2025 nhằm tăng cường ứng
dụng công nghệ trong hoạt động
nghiệp vụ và đặc biệt là phát triển
dịch vụ thanh toán số cho hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác.

Nâng mức cho vay hộ
nghèo và một số chương
trình khác

Trong năm 2019, Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch
Hội đồng quản trị NHCSXH ký Quyết
định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng
mức cho vay và thời hạn cho vay tối
đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu
cầu vốn phục vụ SXKD; đồng thời
Tổng Giám đốc NHCSXH ký ban
hành văn bản hướng dẫn về việc
thực hiện nâng mức cho vay và thời
hạn cho vay tối đa đối với hộ cận
nghèo, hộ mới thoát nghèo và cho
vay phát triển kinh tế - xã hội vùng
DTTS và miền núi.

Theo đó, mức cho vay tối đa đối
với hộ nghèo, hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay
phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS
và miền núi theo Quyết định số
2085/QĐ-TTg được nâng từ 50 triệu
đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay
không phải bảo đảm tiền vay. Đồng
thời, nâng thời hạn cho vay tối đa hộ
nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho
vay phát triển kinh tế - xã hội vùng
DTTS và miền núi lên 120 tháng. 

Mức cho  vay và thời hạn cho vay
cụ thể đối với từng hộ vay được căn
cứ vào mục đích sử dụng vốn vay,
chu kỳ SXKD, vốn tự có, khả năng trả
nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay
của NHCSXH. Trường hợp hộ vay
thuộc đối tượng của các chương
trình tín dụng nêu trên đang sử
dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện
trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận,
nếu có nhu cầu vay thêm vốn để
thực hiện phương án SXKD có khả
thi thì có thể vay bổ sung nhưng
mức dư nợ không vượt quá 100 triệu
đồng/hộ. Đây là một trong những
giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp
cận vốn của người dân tại mọi vùng
miền trong toàn quốc, qua đó, cùng
với các loại hình tổ chức tín dụng
khác của ngành Ngân hàng góp
phần đẩy lùi “tín dụng đen”.�
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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai Vũ Xuân
Cường: Tín dụng chính sách - giải pháp
tạo nguồn lực ưu việt! 

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Lào Cai xác
định đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo
bền vững và xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên
suốt của chính quyền. Hàng năm, chúng tôi dành 70%
nguồn lực để đầu tư cho các lĩnh vực trên. Tuy nhiên
trong thời gian dài, nguồn lực đầu tư từ ngân sách cũng
như phương thức, cách thức hỗ trợ đầu tư cho người
dân trên địa bàn đã nảy sinh nhiều bất cập, hạn chế,
không kích thích được đồng bào nỗ lực làm ăn. Chính vì
vậy, khi chính sách tín dụng ưu đãi ra đời và được hoàn
thiện qua từng năm, đã trở thành động lực quan trọng
để chúng tôi thực hiện đầu tư cho nông nghiệp, nông
thôn cũng như giảm nghèo bền vững.

Điểm đáng chú ý, trong 5 năm qua, việc Ban Bí thư
Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40 đã giải quyết
căn bản sự dàn trải trong đầu tư các nguồn lực cho công
tác giảm nghèo. Chỉ thị số 40 đã tạo điều kiện cho chúng
tôi cũng như NHCSXH tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ
chế chính sách tín dụng xã hội với sự tham gia tích cực
của MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn. Qua triển khai,
chính sách này rất phù hợp với nhu cầu và nhận thức của
người dân, tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn trở

thành nguồn lực quan trọng, ổn định, bền vững và ngày
càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn lực đầu tư
cho giảm nghèo.

Năm 2019 kết thúc, chúng tôi tiếp tục là tỉnh đứng
trong Top đầu khu vực miền núi phía Bắc về giảm
nghèo. Toàn tỉnh giảm 7.654 hộ nghèo, tương ứng giảm

TÍN D�NG CHÍNH SÁCH: 
Mắt xích quan trọng
trong giảm nghèo

>Bài và ảnh DUY NHI

Khép lại năm Kỷ Hợi, Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều mặt của đời sống
xã hội. Đây cũng là năm thứ hai kể từ năm 2011, tổng sản phẩm trong nước (GDP)
đạt 7,02%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. “Động lực chính cho sự tăng trưởng này
đến từ nhiều lĩnh vực; trong đó, không thể không nhắc đến vai trò của tín dụng chính
sách xã hội - một trong những mắt xích quan trọng giúp việc giảm nghèo của Việt
Nam ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế” - đó là nhận định của nhiều Đại biểu Quốc
hội (ĐBQH) khi đánh giá về vai trò của tín dụng chính sách xã hội!
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4,79%. Số hộ nghèo còn lại là 19.710 hộ, tương
ứng còn 11,46% hộ nghèo; số hộ cận nghèo là
16.974 hộ, tương ứng tỷ lệ cận nghèo là 9,87%.
Đặc biệt, Lào Cai là địa phương xếp vị trí thứ 2/14
tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, sau tỉnh Bắc
Giang với tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt
10,32%; GRDP bình quân đầu người đạt 70,5
triệu đồng/năm, tăng 7,5 triệu đồng so năm
2018... Kết quả này, không chỉ tôi mà cả tập thể
Ban Thường vụ tỉnh đều ghi nhận, có phần đóng
góp vô cùng quan trọng của tín dụng chính sách
xã hội.

Với những tín hiệu tích cực trên, sẽ là nền
tảng để chúng tôi thực hiện thắng lợi các mục
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai
khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đề ra. Trên chặng
đường về đích ấy, chắc chắn không thể thiếu tín
dụng chính sách xã hội - trụ cột quan trọng trong
giảm nghèo. Tuy nhiên, việc thực hiện các
chương tình tín dụng ưu đãi sẽ dựa trên tinh thần
hỗ trợ có điều kiện; tức là chuyển từ “cho không”
sang “cho vay” để nâng cao tính chủ động của
người dân trong việc vươn lên thoát nghèo, làm
giàu và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tư
duy sản xuất hàng hóa, tư duy kinh tế thị trường,
chủ động trong phát triển kinh tế gia đình.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Lê
Viết Chữ: Cần ưu tiên, tập trung bố trí
vốn cho NHCSXH

Xin khẳng định, không chỉ tôi mới nhìn ra vai trò, vị trí
của chính sách tín dụng ưu đãi trong công cuộc giảm nghèo
của các địa phương. Ngay từ khi ra đời, chính sách này đã
thể hiện tính đúng đắn, phù hợp và nhân văn với điều kiện,
hoàn cảnh chung của đất nước. Tuy nhiên, làm sao để
nguồn vốn này phát huy tối đa hiệu quả của nó thì còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố và sự vận dụng của mỗi địa phương.

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng
Ngãi, chúng tôi cho rằng, trước hết phải có dự án tốt hoặc
kế hoạch sản xuất khả thi. Điều quan trọng nhất là cần có
kế hoạch phát triển cho từng vùng, định hướng phát triển
sản xuất cho người dân. Trên cơ sở chính sách chung của
vùng miền, địa phương, các tín dụng viên, các hội viên thực
hiện chuyển giao nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ giúp
người dân tạo kế sinh nhai, sử dụng nguồn vốn ưu đãi một
cách hiệu quả. Hơn ai hết, các cơ quan đoàn thể, chính trị
cơ sở phải đồng hành cùng NHCSXH và người dân trong tất
cả các khâu vay vốn, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Chừng
nào có những người đồng hành như vậy, dân mới yên tâm
vay vốn để làm. Chừng nào làm được như vậy thì nguồn
vốn mới được sử dụng hiệu quả. Tôi nghĩ đó là những giải
pháp cấp bách.

Tôi cũng đồng tình với quan điểm của đồng chí Vũ Xuân
Cường là cần tập trung các nguồn lực hỗ trợ người nghèo về
thành một đầu mối là NHCSXH. Nhà nước cần ưu tiên hơn
trong việc bố trí vốn cho NHCSXH vì hiệu quả của nó cả về
mặt xã hội và kinh tế. Nguồn vốn phải tạo động lực giúp
người dân vươn lên thoát nghèo, chứ không cam chịu mình
là hộ nghèo nữa. Song, để đạt được điều này, cần phải tuyên
truyền để từng hộ nghèo thấy khát khao vươn lên thoát
nghèo; thấy tự hào khi không còn nghèo nữa. Đặc biệt,
nguồn vốn và nhu cầu vay vốn của người dân rất lớn, tuy
nhiên nguồn lực của chúng ta đang hạn chế, do đó tôi kiến
nghị cả Trung ương lẫn các địa phương và toàn hệ thống
chính trị huy động nhiều nguồn lực bằng nhiều phương
thức khác nhau để giúp cho người nghèo.

Một tin vui là tại Kỳ họp thứ Bảy vừa qua, Quốc hội đã
thông qua Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chắc
chắn, đây sẽ là điều kiện vô cùng thuận lợi để vùng đồng
bào DTTS nói chung và người nghèo nói riêng có cơ hội bứt
phá và cũng sẽ là “đất” để nguồn vốn ưu đãi phát huy hơn
nữa tính ưu việt.
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Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn
ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Y Khút Niê: Tín dụng
chính sách đã thu hẹp khoảng cách
giàu - nghèo

Đắk Lắk là một tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 12%,
trong đó hộ nghèo là DTTS chiếm tới 64%. Việc cho vay
vốn tín dụng chính sách là chủ chương đúng đắn và
nhân văn của Đảng và Nhà nước. Thông qua các chính
sách tín dụng, đã tạo niềm tin cho nhân dân, đẩy mạnh
phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững, chăm lo
cho các đối tượng yếu thế để “không ai bị bỏ lại phía
sau”, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Trong những lần tiếp xúc cử tri, chúng tôi đều ghi
nhận được sự quan tâm của người dân, cử tri các cấp đối
với các chương tình tín dụng chính sách. Một chính sách
nhân văn; thuận lợi trong thủ tục, giao dịch; không cần
tài sản thế chấp, lại được tư vấn kịp thời cách thức bảo
toàn và phát huy nguồn vốn vay; một chương trình tín
dụng công khai, minh bạch, ít rủi ro và tỷ lệ nợ quá hạn
thấp... Đặc biệt, chúng tôi cũng vừa sơ kết 5 năm thực
hiện Chỉ thị số 40 của Đảng. Phải nói rằng, Chỉ thị số 40
đã mang luồng gió mới, làm thay đổi cách nghĩ, chuyển
biến cách làm của người dân lẫn cán bộ đảng viên. Sau
5 năm triển khai, tại Đắk Lắk đã có gần 300.000 hộ được
vay vốn, với số tiền 4.730 tỷ đồng, tăng 1.729 tỷ đồng so

với 2014. Trong đó, dư nợ cho vay đồng bào DTTS là hơn
1.600 tỷ đồng. Tín dụng chính sách xã hội được đầu tư
đến 100% xã, phường trên toàn tỉnh; trong đó ưu tiên
cho vay các xã vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn. Đối
tượng vay đa phần là hộ nghèo, đồng bào DTTS, HSSV
vay vốn để đi học... Kết quả thực hiện chính sách tín
dụng gắn với giảm nghèo bền vững rõ nhất đó là, nếu
như năm 2014, Đắk Lắk có tới 45% là hộ nghèo thì nay
chỉ còn 12%.�



Trong chuyến công
tác đầu xuân năm
mới, Tổng Giám đốc
NHCSXH Dương
Quyết Thắng đã đến
xã Sín Thầu, huyện
Mường Nhé (Điện
Biên) kiểm tra thông
tin tín dụng chính sách
được công khai tại
Điểm giao dịch xã.
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Vượt qua cung đường 80km

dọc theo các xã biên giới

giữa thấp thoáng sắc hồng

của những cánh đào phai,

chúng tôi về xã Sín Thầu, huyện

Mường Nhé, cảm nhận khí thế từ

chính quyền đến người dân nơi địa

đầu Tổ quốc nỗ lực hoàn thành nốt

tiêu chí hộ nghèo để cán đích NTM

vào năm 2020. 

Nói về Sín Thầu, hay rộng ra là

Mường Nhé, cũng là hữu duyên khi

cùng được thành lập cách đây 17

năm. Dù NHCSXH có “sinh sau, đẻ

muộn” hơn chút, song hơn 17 năm

qua trên mảnh đất này, NHCSXH đã

giúp đồng bào DTTS Hà Nhì ở xã Sín

Thầu chuyển đổi thành công từ làm

>Bài và ảnh VĂN GIANG

Không còn sắc vàng của cánh đồng lúa chín Mường Thanh, cũng chưa tới  mùa
của sắc trắng tinh khôi hoa ban mềm mại, song mảnh đất xứ “Mường Trời” xưa
và nay là Điện Biên anh hùng vẫn say lòng người giữa tiết trời se se ngọt ngọt
cùng sắc nắng sơn khê đầu xuân nồng nàn, vấn vít cùng lời hát then điệu múa
sạp của các cô gái Thái. Xuân thêm ấm áp từ nhà ấm ra đồng cùng dòng vốn
tín dụng chính sách xã hội mà cán bộ NHCSXH tỉnh Điện Biên không quản ngại
nắng mưa, băng rừng vượt suối mang đến kịp thời hỗ trợ người dân tạo dựng
sinh kế, thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

Xuân sớm xứ “Mường Trời”



nương sang trồng lúa nước. Rồi
những năm gần đây là hướng dòng
vốn tín dụng chính sách hòa cùng kế
hoạch phát triển chăn nuôi đại gia
súc giúp nhiều hộ dân không chỉ
thoát nghèo mà còn trở thành “đại
gia” với tài sản vài chục con trâu, bò.

Về thăm bản Tả Kố Khừ, cái
nghèo đang dần lùi xa thay vào đó là
hơn 100 căn nhà khang trang, vững
chãi, lợp ngói, tôn dọc hai bên dòng
suối Mo Pí hiền hòa. Hộ ông Sùng
Phì Sinh là một trong những điển
hình vay vốn NHCSXH chăn nuôi gia
súc thoát nghèo. Từ 2 con bò mẹ
mua từ nguồn vốn vay, thêm vài
vòng quay vay vốn, đàn gia súc tăng
dần qua từng năm, đến nay cuộc
sống gia đình ông đã ổn định. 

Nguồn vốn tín dụng cũng đang
dìu dắt những hộ cuối cùng của bản
thoát nghèo như gia đình anh Giàng
Ý Bầu hiện đang vay 30 triệu đồng
hộ nghèo mua thêm trâu sinh sản.
Hay như anh Khoàng Chừ Lòng vay

40 triệu đồng vốn hộ cận
nghèo đầu năm 2017 mua
thêm trâu sinh sản song đến
cuối năm 2017 và tháng 5
năm 2019 đã tất toán xong
khoản vay với NHCSXH từ
nguồn tiền bán trâu. “Mình
hết khó, trả vốn cho NHCSXH
để cho bà con khác khó khăn
hơn được vay vốn SXKD”, anh
Khoàng Chừ Long tâm sự.

Nguồn vốn tín dụng chính sách
xã hội đã đến 100% thôn bản không
chỉ ở Sín Thầu mà có ở tất cả 11 xã
đặc biệt khó khăn của huyện Mường
Nhé. Trong 5 năm qua đã tạo điều
kiện cho 12.017 lượt hộ nghèo và
đối tượng chính sách khác trên địa
bàn được vay vốn tạo việc làm, phát
triển SXKD, tăng thu nhập, ổn định
nâng cao chất lượng cuộc sống với
tổng doanh số cho vay 348 tỷ đồng.
Từ đó giúp hơn 1.055 hộ vượt qua
ngưỡng nghèo đưa tỷ lệ hộ nghèo
trung bình của huyện hàng năm
giảm 5,1%; hơn 80 lượt HSSV có

hoàn cảnh khó khăn được vay vốn
để trang trải chi phí học tập; đầu tư
xây dựng 876 công trình cung cấp
NS&VSMTNT; trợ giúp hơn 298 hộ
nghèo xây dựng nhà ở kiên cố, thoát
khỏi cảnh nhà tạm bợ... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm
Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH
tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý cho biết,
không phải vì phụ trách NHCSXH thì
quan tâm hơn mà bởi vì ông trân
trọng những công việc và giá trị mà
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NHCSXH mang lại là duy nhất không
tổ chức tín dụng nào có, đó là hỗ trợ
người nghèo và đối tượng yếu thế
dễ tổn thương nhất và cũng tiềm ẩn
nhiều rủi ro nhất.

Chỉ tính riêng trong 5 năm qua,
NHCSXH đã cho vay 122 nghìn lượt
hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác với doanh số đạt 3.834 tỷ
đồng, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo
hàng năm giảm từ 3 - 4%. Theo đó,
đã có gần 23 nghìn lượt hộ vượt qua
ngưỡng nghèo; hơn 1.000 HSSV có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi
học; gần 7.000 lao động được tạo việc
làm từ Quỹ quốc gia giải quyết việc
làm; 91 lao động đi làm việc tại nước
ngoài; có hơn 14 nghìn công trình
cung cấp NS&VSMTNT, hơn 2.000 căn
nhà ở ổn định cho hộ nghèo được
xây dựng.

“Những con số đó cho thấy, tín
dụng chính sách xã hội là một
nguồn vốn quan trọng đóng góp
vào thành quả phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Điện Biên. Đây cũng
là nguồn vốn góp phần ngăn chặn
“tín dụng đen” đến người nghèo và

đối tượng yếu thế, duy trì trật tự an
toàn xã hội, quốc phòng, an ninh và
biên giới chủ quyền quốc gia được
giữ vững, niềm tin của nhân dân các
dân tộc đối với chính sách ưu việt
của Đảng và Nhà nước ta ngày càng
được củng cố và nâng cao”, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý
nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bài toán giảm nghèo
bền vững vẫn còn là một thách thức
lớn đối với Điện Biên khi kinh tế vẫn
chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp,
tại các vùng sâu, vùng xa sản xuất 1
vụ trong năm, điều kiện tiêu thụ sản
phẩm hạn chế. Toàn tỉnh có 127.667
hộ, trong đó hộ nghèo chiếm tỷ lệ
37,08% (trong đó, hộ nghèo về thu
nhập 46.507 hộ); hộ cận nghèo,
chiếm tỷ lệ 9,78%.

Mong muốn Chính phủ và
NHCSXH có nhiều nguồn vốn hơn hỗ
trợ người dân Điện Biên vượt khó,

Phó Chủ tịch tỉnh Lê Văn Quý cho
biết, Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chỉ
thị về hàng năm bổ sung nguồn vốn
ngân sách địa phương khoảng 1%
tổng thu ngân sách trên địa bàn
chuyển sang NHCSXH để cho vay.

Chia tay Điện Biên khi những
thửa ruộng bậc thang đang phơi
nắng chờ mùa nước đổ vào vụ mới,
những cánh rừng keo, cây ăn trái.
Phía xa dưới những tán rừng già,
người dân đang mang theo cả ước
mong và kỳ vọng thoát nghèo nhanh
hơn không chỉ của họ mà của chính
các cán bộ NHCSXH đang tháng
ngày không quản nắng mưa, mong
gieo thêm vốn tín dụng để người
dân vững tâm an cư, lập nghiệp, hòa
cùng công cuộc kiến thiết biên
cương vững chắc của Tổ quốc, đưa
Điện Biên bắt nhịp nhanh hơn cùng
hành trình phát triển hội nhập của
đất nước.�
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Xuân Canh Tý 2020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Dù địa hình đồi núi dốc
cheo leo, điều kiện tự
nhiên khó khăn, nhưng
với hướng đi đúng và sự

cần cù chịu khó của đồng bào vùng
cao huyện Mù Cang Chải (Yên Bái),
đồng vốn chính sách đã góp phần
mang lại cuộc sống ấm no.

Vượt qua nghèo đói
Nếu như từ thị xã Nghĩa Lộ lên

thị trấn huyện lỵ Mù Cang Chải phải
qua chặng đường 100km vượt đèo
Khau Phạ - một trong tứ đại đèo của
vùng Tây Bắc, thì từ thị trấn huyện
đến xã xa nhất là Chế Tạo cũng mất
bằng ấy thời gian để đi qua 35km
đường đèo dốc quanh co khó khăn
hơn nhiều. Bù lại, đoàn chúng tôi
được ngắm những thửa ruộng bậc
thang uốn lượn trên những sườn núi
hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn,
được đi xuyên qua cánh rừng
nguyên sinh của vùng lõi khu bảo
tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải
với những cây cổ thụ vài người ôm.

Xã Chế Tạo nằm ở chóp phía Tây
Bắc của tỉnh Yên Bái, giáp với tỉnh
Sơn La và Lai Châu, bao bọc bởi dãy
núi cao trên 2.000 mét, trong đó
đỉnh cao nhất là 2.512 mét. Trong
ngày giao dịch định kỳ hàng tháng
của NHCSXH huyện tại đây, Giám
đốc NHCSXH huyện, Bùi Văn Hóa
chỉ tay sang bản Tà Dông lấp ló
mươi nóc nhà ở sườn núi đối diện
trụ sở UBND xã dẫn chứng vui: “Có
lần đứng đây nghe thấy tiếng mổ
lợn của đồng bào, nhưng sang đến
nơi thì bà con đã ăn xong đi về hết”.
Bản Tà Dông cũng không phải là
bản xa nhất, nhưng trời mưa nhỏ
thì Chủ tịch UBND xã Sùng A Chống
đi về nhà cũng mất 4 tiếng đồng hồ,
mưa to hơn thì ngủ lại phòng làm
việc luôn.

Do điều kiện tự nhiên khó khăn
là vậy, mới chỉ 2/6 bản của xã có điện
lưới, toàn xã có 409 hộ (99% là dân
tộc Mông) thì có đến 210 hộ nghèo,
chiếm tỷ lệ 53%. Nhưng điều đó
không cản trở được khát vọng vươn

lên có cuộc sống ấm no của đồng
bào nơi đây. Đến trả hết nợ NHCSXH
tại phiên giao dịch định kỳ ở trụ sở
xã, anh Giàng A Ly cho biết, năm
2014, anh được vay 30 triệu đồng hộ
nghèo, liền mua 1 con trâu. Sau 5
năm, trâu cái trưởng thành và sinh
thêm 1 con nữa, anh Ly bán 1 con
đủ trả nợ đến hạn, còn 1 con làm
vốn để dành. Anh Ly cho biết đã có
kinh nghiệm nên phiên giao dịch
tháng sau sẽ làm thủ tục đề nghị vay
vốn tiếp 50 triệu đồng để mua trâu
đực vỗ béo. Trong khi đó, cũng đến
trả hết nợ NHCSXH, anh Giàng A
Sàng dẫn chúng tôi về thăm căn nhà
gỗ khang trang mới làm ở gần UBND
xã và bày tỏ dự định sẽ tiếp tục vay
vốn NHCSXH để đầu tư 2 phòng nghỉ
Homestay phục vụ khách du lịch.

Bên đàn bò 15 con đang ăn cỏ,
ông Giàng A Sình ở bản Chế Tạo, xã
Chế Tạo kể về câu chuyện vươn lên
thoát nghèo của gia đình. Ban đầu
từ nguồn vốn vay NHCSXH 15 triệu
đồng hộ nghèo, ông Sình mua 1 con

CH� TR�!NG C�A Đ"NG, 
Ý NGUY�N C�A DÂN 

>Bài và ảnh NGỌC KHÔI

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40, việc thực hiện chính
sách này đã thêm một luồng sinh khí mới bằng sự tham gia tích cực của cả hệ
thống chính trị từ cơ sở. Nguồn lực giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách cũng
được tăng cường, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Bài 1: Gieo vốn trên đỉnh mây ngàn

05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (CHỈ THỊ SỐ 40)
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bò cái và đầu tư làm chuồng trại.
Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm và
tích lũy, số bò trong chuồng tăng
dần, phân bò thì dùng để bón cho
cây lúa, cây ngô. Nhưng nhà ông
Sình chưa thể thoát nghèo ngay bởi
cả 5 người con đều được đi học đại
học, trong thời gian đó ông lại được
NHCSXH cho vay vốn HSSV có hoàn
cảnh khó khăn. Đến nay cả 5 người
đã ra trường, có việc làm ổn định
và trả hết nợ ngân hàng. Giờ thì
ông Giàng A Sình tự hào chưa
phải giàu có gì nhưng cũng đủ ăn
đủ tiêu, ông còn làm Tổ trưởng
Tổ tiết kiệm và vay vốn của bản
để tuyên truyền, chia sẻ kinh
nghiệm với bà con. Ông chia sẻ:
“Nhờ nguồn vốn chính sách gia đình
mình đã hết khó khăn, giờ mình
mong muốn đồng vốn đến với nhiều
người nữa để có đời sống tiến bộ
hơn”.

Cả hệ thống chính trị
vào cuộc

Nói về “độ phủ” tín dụng chính
sách trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã
Chế Tạo Sùng A Chống cho biết, đến
nay tổng dư nợ tín dụng chính sách
ở xã đạt trên 9 tỷ đồng, riêng doanh
số cho vay năm 2019 là hơn 1 tỷ
đồng, trong đó có đến 193/210 hộ
nghèo là có dư nợ (các hộ còn lại chủ
yếu do mất sức lao động). Hàng
năm, xã giao chỉ tiêu kế hoạch cho
từng thôn, bản, tổ chức chỉ đạo Ban
giảm nghèo của xã rà soát từng hộ,
từng đối tượng có nhu cầu vay vốn,
bình xét đối tượng được vay công
khai, khách quan trong Tổ tiết kiệm
và vay vốn. Hàng tháng xã tiến hành
kiểm tra công tác cho vay, qua đó
cho thấy các hộ vay đều sử dụng
nguồn vốn đúng mục đích và không
có nợ quá hạn.

Hoạt động tín dụng chính sách
có chất lượng tốt phải kể đến sự
tham gia tích cực của hệ thống chính
trị cơ sở, đặc biệt là sau khi Ban Bí
thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ
thị 40. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch

HĐND xã Chế Tạo, Giàng A Lềnh cho
biết, sau khi có Chỉ thị số 40, Đảng
ủy xã đã họp Ban chấp hành đưa ra
Nghị quyết chỉ đạo các hội, đoàn thể,
các chi bộ triển khai rộng rãi đến
nhân dân để chính sách đến với
người dân nghèo. Từ đó, người dân
càng hiểu đồng vốn và sử dụng hiệu
quả. Bí thư các chi bộ tăng cường
tuyên truyền, kiểm tra giám sát đối
với việc thực hiện chính sách tín
dụng ưu đãi, góp phần giảm nhanh
tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 85% xuống
còn 53% sau 5 năm.

Đánh giá về việc thực hiện Chỉ thị
số 40, Bí thư huyện ủy Mù Cang Chải
Nông Việt Yên cho rằng: “Đã có một
sự thay đổi lớn trong nhận thức cán
bộ đảng viên. Nếu như trước đây,
vẫn có cán bộ cơ sở nghĩ rằng đây là
sự hỗ trợ bình thường của Nhà
nước. Nhưng khi chúng tôi làm tốt
công tác quán triệt tuyên truyền thì
nhận thức của cán bộ cũng như
người dân về việc cho vay ủy thác
này của NHCSXH đã thay đổi rõ rệt.
Đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính
quyền cũng như cả hệ thống chính
trị giúp người dân giảm nghèo thông
qua việc ủy thác từ NHCSXH chứ
không còn là hỗ trợ từ Trung ương”.

Có lẽ vì thế mà như Giám đốc Bùi
Văn Hóa cho biết, dù là huyện đặc
biệt khó khăn nhưng đến nay, UBND
huyện đã trích ngân sách 1,6 tỷ đồng
ủy thác qua NHCSXH, hòa chung vào
nguồn vốn tín dụng chính sách hơn
244 tỷ đồng trên địa bàn giúp cho
9.752 hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác được tiếp cận với
nguồn vốn ưu đãi; 3.918 hộ vượt
qua ngưỡng nghèo; 188 HSSV có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi
học; giải quyết việc làm cho 219 lao
động từ nguồn Quỹ quốc gia về việc
làm; 8 lao động được vay để đi xuất
khẩu lao động có thời hạn ở nước
ngoài; hỗ trợ cho 170 hộ nghèo
được vay vốn làm nhà ở...

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần
xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo
đối với hoạt động tín dụng chính
sách xã hội là một trong những
nhiệm vụ trong chương trình và kế
hoạch, hoạt động thường xuyên của
các cấp ủy, các ngành, địa phương và
đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt chủ
trương huy động các nguồn lực cho
tín dụng chính sách xã hội gắn với
phát triển nông nghiệp, nông thôn,
phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo
việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và
giảm nghèo bền vững.�

Chủ tịch UBND xã Chế Tạo Sùng A Chống (trái) thăm cơ ngơi của vợ chồng ông
Giàng A Sình.



Ông Nguy n ình Tâm
 thôn Nam Thành, xã

C m Nam, huy n C m
Xuyên kh ng nh ý
ngh a c a tín d ng
chính sách dành cho
HSSV i h c.
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Xuân Canh Tý 2020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I

Không  ai b  h c vì
thi u ti n

a cho chúng tôi xem cu n S
vay v n NHCSXH ghi chi ti t nh ng
l n c gi i ngân, ông Nguy n V n
Truy n  xóm i Liên, xã c
Thanh, huy n c Th  (Hà T nh) bùi
ngùi nh  l i th i k  v t v  c a gia

ình. Ông Truy n t ng là sinh viên
khoa V n - i h c T ng h p Hà N i
nh ng vì hoàn c nh gia ình nên

ph i b  d  con ng h c t p. L y
v  l p gia ình r i nh ng cái nghèo
v n eo bám cho n khi c ti p
c n ngu n v n u ãi c a Nhà
n c, v  ch ng ông m i có i u
ki n u t  ch n nuôi l n, bò 
phát tri n kinh t . Th  nh ng khi 3
ng i con l n l t vào i h c thì áp
l c chi phí nuôi con n h c l i è
n ng lên gia ình, i u làm ông
Truy n kh  tâm nh t là nguy c  con
mình ph i ngh  h c gi a ch ng nh

b  c a chúng. Ch ng trình tín
d ng dành cho HSSV có hoàn c nh
khó kh n th c s  ã tr  thành c u
cánh cho gia ình.

n nay, ông Truy n ã c
NHCSXH cho vay 117 tri u ng,
trong ó ng i con u (sinh n m
1992) ã t t nghi p i h c Giao
thông v n t i, có vi c làm  Hà N i
và ang tr  n  theo phân k , ng i
con th  2 h c Cao ng Y t  Hà
T nh c ng ã ra tr ng và có vi c

Bài 2: Nuôi giấc mơ đến trường
ở vùng quê nghèo

>Bài và nh NG C KHÔI

V  nh ng vùng quê gian khó nh ng giàu truy n th ng hi u h c  Hà T nh,
ngu n v n u ãi không ch  mang ý ngh a nhân v n sâu s c mà còn là

ng l c giúp nhi u gia ình v n lên b ng kinh t  tri th c.

05 N M TH C HI N CH  TH  S  40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 C A BAN BÍ TH  TRUNG NG NG
V  T NG C NG S  LÃNH O C A NG I V I TÍN D NG CHÍNH SÁCH XÃ H I (CH  TH  S  40)
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làm ở quê nhà. Còn cô con gái út
đang học năm thứ tư Đại học Bách
Khoa Hà Nội được các anh chị hỗ
trợ thêm nên kinh tế gia đình bắt
đầu có tích lũy. Đến năm 2016 gia
đình ông Truyền ra khỏi diện hộ
nghèo và tiếp tục được NHCSXH
cho vay 50 triệu đồng hộ cận nghèo
để đầu tư chăn nuôi.

Cùng chung tâm trạng phấn khởi
như ông Truyền, ông Nguyễn Đình
Tâm ở thôn Nam Thành, xã Cẩm
Nam, huyện Cẩm Xuyên khẳng định:
“Nếu không có nguồn vốn vay của
Nhà nước thì các cháu không thể đi
học được”. Ông Tâm có 4 người con
đều học đại học, có những giai đoạn
phải “phân kỳ” gửi tiền cho con, đứa
đầu tháng, đứa giữa tháng bởi vợ
chồng ông xoay không kịp. Đến nay,
3 người con đã ra trường có việc làm
ổn định, cậu út vừa tốt nghiệp Đại
học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
đang chờ xin visa đi làm việc tại Nhật
Bản. Ông chia sẻ, phong trào học tập
đã thành truyền thống của quê
hương, các cháu được học hỏi kiến
thức và có nghề nghiệp mới có thể
thoát nghèo trên vùng đất thuần
nông này.

Chất lượng tạo nên sự
bền vững

Chương trình tín dụng dành cho
HSSV được triển khai từ năm 2007
theo Quyết định số 157/2007/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cũng như các chương trình tín
dụng chính sách khác, mô hình
quản lý bằng việc NHCSXH ủy thác
một số công việc qua 4 tổ chức hội,
đoàn thể là Hội Nông dân, Hội Phụ
nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn
Thanh niên; đồng thời thực hiện
công khai, dân chủ các khâu bình
xét, phê duyệt, giám sát... ở Tổ tiết
kiệm và vay vốn và chính quyền địa
phương đã chứng minh sự phù
hợp, được quốc tế đánh giá là cách
làm sáng tạo, độc đáo ở Việt Nam.

Chỉ thị số 40 cũng đã đánh giá:
Trong những năm qua, tín dụng
chính sách xã hội do NHCSXH thực
hiện là một giải pháp sáng tạo, có
tính nhân văn sâu sắc và phù hợp
với thực tiễn của Việt Nam, góp phần
quan trọng thực hiện có hiệu quả
các chủ trương, chính sách, các mục
tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà
nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo
việc làm, phát triển nguồn nhân lực,
bảo đảm an sinh xã hội, ổn định
chính trị và phát triển kinh tế - xã hội
theo định hướng XHCN. 

Tỉnh Hà Tĩnh có số lượng HSSV
vay vốn nhiều, nguy cơ nợ quá hạn
cũng tiềm ẩn nếu họ ra trường chưa
có việc làm. Bởi vậy, khi triển khai
sâu rộng các giải pháp đã đề ra
trong Chỉ thị số 40, quy mô và chất
lượng tín dụng chính sách đã được
nâng lên rõ rệt. Giám đốc NHCSXH
tỉnh Hà Tĩnh Lưu Văn Minh cho biết:
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40,
NHCSXH tỉnh đã cho 216.532 lượt hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
vay số tiền 6.795 tỷ đồng. Vốn tín
dụng chính sách đã giúp cho 36.950
hộ thoát nghèo; 37.127 HSSV có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn
để trang trải chi phí học tập; 7.679
việc làm được tạo ra do được vay
vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm; 346
người được vay vốn đi lao động có
thời hạn ở nước ngoài... Tính đến
nay, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đang
quản lý hơn 4.700 tỷ đồng, tăng
1.300 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ
thị số 40, với 118.400 hộ gia đình thụ
hưởng 16 chương trình tín dụng ưu
đãi của Chính phủ. Vốn tín dụng
chính sách được cho vay đúng đối
tượng, hộ nghèo và các đối tượng
chính sách sử dụng vốn đúng mục
đích, đạt hiệu quả, trả nợ đúng hạn,
do vậy chất lượng tín dụng ngày
càng được củng cố và nâng cao, nợ
quá hạn tại NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh
chỉ chiếm tỷ lệ 0,05% tổng dư nợ.

Đánh giá về kết quả trên, Uỷ viên

BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy Hà Tĩnh, Lê Đình Sơn cho rằng,
thực hiện chính sách này là trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Chính vì vậy, các ngành, các cấp đã
tham gia từ tỉnh đến cơ sở, ngay
từng thôn đã hình thành các Tổ tiết
kiệm và vay vốn, các thành viên
tham gia đã trợ giúp cho người
nghèo đạt nhiều kết quả tốt. Nguồn
vốn chính sách ở Hà Tĩnh gắn với xây
dựng NTM, xây dựng khu dân cư
kiểu mẫu đặc biệt là cho HSSV có
hoàn cảnh khó khăn vay vốn. Đây là
chủ trương ý Đảng hợp lòng dân, cả
hệ thống chính trị vào cuộc và đang
đạt kết quả cao, góp phần cho Hà
Tĩnh phát triển nhanh và bền vững
trong thời gian tới.

“Tỉnh cũng xác định cần phải có
nguồn vốn cho người dân vay, bỏ
vốn vào đó là không mất đi, không
phải cho không. Bởi vậy, trong thời
gian qua, Hà Tĩnh đã tăng đến 3 lần
vốn ngân sách địa phương ủy thác
sang NHCSXH, hiện nay là trên 110
tỷ đồng. Chúng tôi mong có thêm
nguồn lực cho người nghèo được
vay nhiều hơn nữa”, Bí thư Tỉnh ủy
Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Các tổ chức chính trị - xã hội
nhận ủy thác của NHCSXH có trách
nhiệm thực hiện đầy đủ các nội
dung được ủy thác; phối hợp chặt
chẽ với NHCSXH và chính quyền địa
phương trong việc củng cố, nâng cao
chất lượng hoạt động tín dụng chính
sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối
tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra,
giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến
hạn, hướng dẫn người vay sử dụng
vốn hiệu quả; lồng ghép với các
chương trình, dự án của các tổ chức
chính trị - xã hội. Làm tốt công tác tư
vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân
rộng các mô hình SXKD điển hình,
giúp nhau vươn lên thoát nghèo và
làm giàu, chính đáng.�
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Xuân Canh Tý 2020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Đi làm thuê để về làm chủ
Về Đồng Tháp - thủ phủ của xứ

sen hồng mùa này, hai bên đường là
những cánh đồng ăm ắp nước mang
theo những sản vật mùa lũ. Ở tổ 11,
ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện
Cao Lãnh ai cũng biết tấm gương
khởi nghiệp thành công của anh
Nguyễn Chương Phi (sinh năm
1989), Giám đốc Công ty TNHH
Quang Vinh Food đang tạo việc làm
cho 20 lao động có mức lương trung
bình 5 triệu đồng/tháng.

Bên dây chuyền sấy khô hoa

quả, nông sản, anh Phi kể cho chúng
tôi nghe về thời kỳ lập nghiệp của
mình. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.
Hồ Chí Minh, anh Phi đi làm thuê
cho một công ty thủy sản. Với quyết
tâm vươn lên “làm cái gì đó”, lại nhờ
chính sách hỗ trợ của tỉnh, năm
2014 anh được NHCSXH cho vay 70
triệu đồng chi phí đi XKLĐ tại Nhật
Bản. Đến năm 2017, anh Phi về nước
với số vốn tích lũy được 600 triệu
đồng, anh lại được NHCSXH cho vay
400 triệu đồng vốn giải quyết việc

làm để đầu tư xây dựng nhà xưởng,
mua máy sấy chân không để sấy
nông sản. Anh Phi chia sẻ: “Vì nông
sản lúc ấy rất rẻ, nhiều khi họ bỏ đi
hoặc cho bò, cho dê ăn. Thấy như
vậy thì phí quá, mình mở ra công ty
này giúp đỡ được một số nông hộ”. 

Có kiến thức được đào tạo bài
bản, có kỹ năng và kinh nghiệm từ
khi XKLĐ ở Nhật Bản, nên anh Phi đã
vượt qua được những khó khăn ban
đầu, công ty ngày càng phát triển.
Chỉ sau 2 năm, anh đã đầu tư thêm
2 máy sấy lớn trị giá hàng tỷ đồng,
nâng sản lượng lên 7 - 8 tấn/tháng,
chủ yếu là chuối và khoai lang sấy
khô. Sản phẩm của Quang Vinh
Food đã có mặt ở nhiều siêu thị trên
cả nước và khách nước ngoài đến
đặt hàng xuất khẩu. Anh tâm sự:
“Hiện tại bây giờ công ty phát triển
rất tốt, mua được sản phẩm của
nông dân rất nhiều. Vì vậy, tạo được
nhiều việc làm tại địa phương. Tôi
hạnh phúc với điều mình đang làm”.

Anh Phi chỉ là một trong số hàng
nghìn thanh niên ở tỉnh Đồng Tháp
đi XKLĐ nhờ chính sách khuyến
khích của tỉnh. Xác định XKLĐ là một
hướng đi giúp người dân có thu
nhập cao, đồng thời góp phần nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa

Anh Nguyễn Chương Phi - Giám đốc Công ty TNHH Quang Vinh Food giới thiệu sản
phẩm của công ty.

Bài 3 - Nhiều cách làm sáng tạo
trên đất sen hồng

>Bài và ảnh NGỌC KHÔI

Điều thuận lợi ở Đồng Tháp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm đến tín dụng
chính sách từ rất sớm, nên việc triển khai Chỉ thị số 40 đã nhanh chóng đi
vào cuộc sống và có nhiều sáng tạo.

05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (CHỈ THỊ SỐ 40)
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phương nên Tỉnh ủy Đồng Tháp đã
có chủ trương đẩy mạnh công tác
đưa người lao động đi làm việc có
thời hạn ở nước ngoài. Tỉnh đã ban
hành chính sách hỗ trợ từ ngân sách
địa phương cho vay với tất cả hộ gia
đình có lao động đi làm việc ở nước
ngoài để chi phí khám bệnh, học
định hướng với mức từ 80% đến
90% chi phí, những trường hợp
khó khăn được Ban chỉ đạo xuất
khẩu lao động tỉnh cho vay đến
100% chi phí. Tính từ năm 2015
đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã
có 5.876 trường hợp được vay
vốn ưu đãi để đi lao động ở nước
ngoài, với số tiền hơn 424 tỷ
đồng, trở thành tỉnh dẫn đầu khu
vực ĐBSCL trong lĩnh vực xuất khẩu
lao động.

Chủ động, sáng tạo tìm
nguồn vốn cho bà con vay

Chỉ thị số 40 đã yêu cầu “HĐND,
UBND các cấp tiếp tục dành một
phần nguồn vốn từ ngân sách địa
phương để bổ sung nguồn vốn cho
vay các đối tượng chính sách xã hội
trên địa bàn”, “MTTQ mở rộng cuộc
vận động vì người nghèo để huy
động sự đóng góp của các tổ chức
xã hội, doanh nghiệp và cá nhân bổ
sung nguồn vốn cho tín dụng chính
sách xã hội”. Trên thực tế tại xã Bình
Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, cấp ủy
và chính quyền địa phương đã sớm
có cách làm sáng tạo là tổ chức một
đêm nhạc Vì người nghèo gây quỹ
được 368 triệu đồng, sau đó ủy thác
qua NHCSXH cho các hộ nghèo vay
vốn làm ăn.

Chở tôi bằng xe máy xuống thăm
các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND xã
Bình Thạnh Trung Đoàn Thanh Hiền
vừa đi vừa chia sẻ chính anh là người
tham mưu tổ chức đêm nhạc Vì
người nghèo bởi lẽ ca sĩ Minh Luân
là... người bà con. Cái hay của việc ủy
thác cho ngân hàng là nguồn vốn
của Quỹ vì người nghèo đến nay vẫn

còn nguyên, được quay vòng cho
nhiều hộ nghèo vay vốn vươn lên.
Đến nay, trên địa bàn xã có dư nợ 33
tỷ đồng, lớn nhất huyện Lấp Vò. Bà
con sử dụng vốn vay hiệu quả, góp
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,57%
(năm 2012) xuống 3,5% (năm 2019),
xã đạt 13/19 tiêu chí về NTM.

Nhà ông Ngô Văn Thành ở ấp
Tân Thạnh, xã Bình Thạnh Trung là
một trong những hộ điển hình thoát
nghèo nhờ chuyển đổi cơ cấu cây
trồng. Trước kia ông Thành chỉ trồng
lúa, còn đất vườn bỏ không vì chưa
có kinh nghiệm. Năm 2013, khi giá
lúa xuống thấp, được cán bộ địa
phương tuyên truyền, ông Thành
mới mạnh dạn vay vốn NHCSXH
dành cho hộ nghèo để đầu tư mua 2
con bò. Khi bò sinh con, bán lấy vốn
ông đầu tư cải tạo đất trồng táo,
quýt. Đến nay thì sự cần cù, chịu khó
đã được đền đáp khi 5 công đất (1
công đất bằng 1.000m2) trồng quýt
đã bắt đầu cho thu hoạch 2
tháng/lần, mỗi lần hơn 1 tấn trị giá
35 triệu đồng; 3 công đất trồng táo
cho sản lượng mỗi tuần là 8 tạ, thu
15 - 20 triệu đồng, tính ra lãi gấp
nhiều lần trồng lúa. Đàn bò của gia

đình ông cũng tăng lên 12 con, trị giá
cả trăm triệu đồng. Hộ ông Thành
đã thoát nghèo nhưng vẫn được tiếp
tục cho vay vốn ưu đãi theo chương
trình dành cho hộ mới thoát nghèo
để phát triển kinh tế bền vững.

Đánh giá về chính sách tín dụng
ưu đãi, Uỷ viên BCH Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê
Minh Hoan cho rằng, từ khi có Chỉ thị
số 40, sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị, sự lãnh đạo của các cấp ủy
mạnh mẽ hơn, xuyên suốt hơn, có
trọng tâm hơn, kết nối toàn bộ sức
mạnh của hệ thống chính trị để hỗ
trợ đưa nguồn vốn đến các đối tượng
chính sách. Thông qua đó không chỉ
tạo điều kiện cho bà con thoát
nghèo, mà còn củng cố niềm tin vào
sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Thông qua ủy thác với NHCSXH, các
tổ chức chính trị - xã hội cũng quan
tâm chăm lo nhiều hơn cho đoàn
viên, hội viên của mình, tạo sự gắn bó
giữa đoàn viên, hội viên tốt hơn...
“Hiệu quả của Chỉ thị số 40 không
phải chỉ về mặt kinh tế cho người
nghèo mà cả tác dụng về mặt xã hội,
chính trị”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh
Hoan nhấn mạnh.�

Đóng gói sản phẩm hoa quả sấy tại Công ty Quang Vinh Food.



Biến vùng đất khô cằn
thành lợi thế

Chúng tôi về miền nắng gió Ninh
Thuận vào đúng dịp được chung vui
cùng đồng bào Chăm đón mừng lễ
hội Katê năm 2019 với sự no đủ, phấn
khởi. Trong ngôi nhà khang trang ở
thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh
Phước, bà Châu Thị Ân niềm nở đón
khách bằng những ly trà măng tây
khô do nhà làm ra.

Bà Ân kể hồi trước gia đình là hộ
nghèo, phải đi làm thuê bởi trên vùng
đất cát khô cằn chẳng biết làm gì cho
hiệu quả cũng như không có vốn. Vào
giai đoạn khó khăn, bà được Nhà
nước cho vay vốn ưu đãi để mua 2
con bò nuôi vỗ béo và sinh sản. Bà
còn được vay vốn cho các con đi học,
xây công trình NS&VSMTNT.

Năm 2017, khi xã có chủ trương
phát triển cây măng tây xanh, bà Ân
mạnh dạn bán bò lấy vốn và vay thêm
NHCSXH đầu tư trồng 3 sào hết
khoảng 135 triệu đồng. Trên vùng đất
tiểu vùng sa mạc nổi tiếng với đồi cát
Nam Cương này không ngờ cây măng
tây xanh lại bén rễ cho hiệu quả cao.
Bà Ân cho biết, măng tây trồng 4
tháng là cho thu hoạch liên tục 3
tháng, sau đó nghỉ 1 tháng chăm sóc.
Sản lượng thu hoạch của mỗi sào là
10kg/ngày, giá bán 50.000 đồng/kg do

HTX Tuấn Tú bao tiêu hết sản phẩm.

Sau khi trừ chi phí, bà Ân có lãi 1
triệu đồng/ngày với 3 sào măng tây
xanh. Mà cây măng tây có vòng đời 10
năm mới phải đầu tư lại. Chính vì hiệu
quả cao nên từ chỗ chỉ có 13 hộ tham
gia đến nay HTX đã có 63 hộ trồng
măng tây xanh. Chính từ sự gương
mẫu, làm ăn hiệu quả, có nhiều hộ
dân đến học tập kinh nghiệm, bà Ân
còn được tín nhiệm bầu làm Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Toàn tổ có 60 hộ đều là đồng bào
Chăm, dư nợ đạt 2,3 tỷ đồng mà
không có nợ lãi tồn, đến nay đã có 20
hộ thoát nghèo. Bà Ân chia sẻ: “Là Tổ
trưởng mình phải đi đầu gương mẫu,

rồi tuyên truyền vận động bà con có
vay, có trả, phải tiết kiệm, sử dụng vốn
đúng mục đích”.

Bà Ân có cách làm sáng tạo là vận
động chị em mỗi người tiết kiệm
100.000 đồng/tháng để đi thăm quan
hàng năm, có những chị từ bé đến lớn
còn chưa biết quảng trường Ninh
Thuận nay đã được đi du lịch Nha
Trang, Phan Thiết... nên sau mỗi
chuyến đi được mở mang tầm nhìn,
khiến chị em rất phấn khởi, tập trung
làm ăn, cán bộ tuyên truyền vận động
cũng thuận lợi hơn.

Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy,
chính quyền và các hội, đoàn thể ở cơ
sở như chúng tôi đã nêu ở các bài

Bài cuối - Bài học kinh nghiệm từ cơ sở
>Bài và ảnh NGỌC KHÔI
Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp
giúp cho chính sách tín dụng ưu đãi có hiệu quả cao, không chỉ giúp người nghèo
phát triển kinh tế và mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, mà còn chỉ ra những
bài học kinh nghiệm về phương thức, tổ chức vận động quần chúng thực hiện chủ
trương, đường lối của Đảng.
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Bà Châu Thị Ân (áo xanh) giới thiệu bó măng tây đã được sơ chế.
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trước, mô hình Tổ tiết kiệm và vay vốn
còn được xem là cánh tay nối dài của
NHCSXH để đưa nguồn vốn cùng các
chính sách của Đảng, Nhà nước đến
trực tiếp với người dân. Bởi vậy, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban
đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Ninh
Thuận, Lê Văn Bình đã nhấn mạnh một
trong các giải pháp nâng cao chất
lượng tín dụng chính sách chính là việc
nâng cao chất lượng hoạt động của các
Tổ tiết kiệm và vay vốn. Cấp ủy và chính
quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm túc
việc họp bình xét cho vay, đảm bảo
công khai, minh bạch, đúng đối tượng;
kiên quyết thay thế các Tổ trưởng Tổ
tiết kiệm và vay vốn thiếu nhiệt tình,
thiếu trách nhiệm, không đủ uy tín,
năng lực quản lý và sức khỏe.

Huy động sức mạnh tập
thể từ lợi ích 
cá nhân

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số
40, các chương trình tín dụng chính
sách đã triển khai đến nhiều đối
tượng với mục tiêu đa dạng, tạo nên
bước đột phá về cải thiện điều kiện
sống, giáo dục, môi trường và việc
làm cho người nghèo, góp phần
thực hiện thành công Chương trình
mục tiêu quốc gia về giảm nghèo
bền vững và xây dựng NTM; bảo
đảm an sinh xã hội, ngăn chặn tệ
cho vay nặng lãi ở khu vực nông
thôn, ổn định an ninh trật tự, phát
triển nguồn nhân lực...

Nói về kết quả thực hiện Chỉ thị số
40, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh
Hoan phân tích: “Tôi nghĩ cái được
lớn nhất là cấp ủy, chính quyền đều
vào cuộc, đều xem đây là cơ hội để
từng địa phương, từ cấp xã lên cấp
huyện mang lại hạnh phúc, ấm no
cho nhân dân. Cái được thứ hai nữa
là các tổ chức chính trị - xã hội cũng
có điều kiện quan tâm chăm lo nhiều
hơn cho đoàn viên, hội viên của
mình. Thông qua ủy thác cho vay từ
NHCSXH, sự gắn bó giữa đoàn viên,
hội viên được tốt hơn”. Trên thực tế,
hoạt động nhận ủy thác từ NHCSXH

đã tạo điều kiện cho các tổ chức
chính trị - xã hội nhận ủy thác tập
hợp lực lượng, củng cố, nâng cao cả
về số lượng, chất lượng phong trào
hoạt động, tăng số lượng hội viên,
góp phần củng cố hệ thống chính trị
cơ sở, giúp người nghèo có điều kiện
được sinh hoạt tại các tổ chức chính
trị - xã hội, qua đó được tiếp cận với
nhiều hoạt động lồng ghép như hoạt
động khuyến nông, khuyến lâm,
khuyến ngư, chuyển giao KHKT,
chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân
trí... Tính đến nay, 4 tổ chức chính trị
- xã hội đang phối hợp với NHCSXH
tham gia quản lý trên 203 nghìn tỷ
đồng, chiếm 99.6% tổng dư nợ tín
dụng chính sách.

Thực hiện Chỉ thị số 40 đã cho thấy
những bài học kinh nghiệm làm cơ sở
cho giai đoạn phát triển tiếp theo của
tín dụng chính sách xã hội. Đó là chủ
trương xuất phát từ cơ sở, phản ánh
đúng nguyện vọng của nhân dân,
cùng với sự quyết tâm, quyết liệt trong
tổ chức thực hiện của tổ chức Đảng,
chính quyền các cấp. Cơ quan được
giao tham mưu triển khai thực hiện
nhiệm vụ là NHCSXH đã bám sát, chủ
động và tích cực tham mưu các cấp,
các ngành để triển khai thực hiện. Mô
hình tổ chức và phương thức hoạt
động mang đặc thù riêng phù hợp với
cấu trúc chính trị ở Việt Nam; thể hiện
tính nhân văn và phát huy sức mạnh
tổng hợp của toàn xã hội. Công tác
thông tin, tuyên truyền được quan
tâm thực hiện và triển khai bài bản tới
các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân
dân kịp thời và đầy đủ để biết, kiểm
tra, giám sát từ cơ sở...

Chia sẻ về những bài học kinh
nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê
Đình Sơn cho rằng: “Điều quan trọng
là cán bộ phải biết tổ chức cho người
dân, gắn với cộng đồng, lồng ghép
được nguồn lực tham gia. Trong quá
trình thực hiện chính sách tín dụng,
đội ngũ cán bộ càng hiểu sâu sắc
người dân hơn và kết quả làm được
cho người nghèo là thước đo năng lực
cán bộ”.�

Tính đến 31/12/2019,
tổng dư nợ các chương trình
tín dụng chính sách đạt
206.805 tỷ đồng, với hơn
6,5 triệu hộ nghèo và các
đối tượng chính sách đang
còn dư nợ; tập trung chủ
yếu vào 8 chương trình lớn,
chiếm trên 96% tổng dư nợ,
gồm: Chương trình cho vay
hộ nghèo, 5 năm qua đã
giúp cho gần 1,8 triệu hộ
vươn lên thoát khỏi ngưỡng
nghèo; Chương trình cho
vay hộ cận nghèo; Chương
trình cho vay hộ mới thoát
nghèo; Chương trình cho
vay NS&VSMTNT giúp xây
dựng gần 6 triệu công trình
nước sạch vệ sinh, góp phần
xây dựng NTM; Chương
trình cho vay hộ gia đình
SXKD tại vùng khó khăn;
Chương trình cho vay giải
quyết việc làm giúp cho gần
902 nghìn lao động có việc
làm; Chương trình cho vay
HSSV có hoàn cảnh khó
khăn với trên 301.000
HSSV được vay vốn đi học;
Chương trình cho vay hỗ trợ
hộ nghèo về nhà ở.

Chất lượng tín dụng ngày
càng được nâng cao; nợ quá
hạn và nợ khoanh chỉ chiếm
tỷ lệ 0,7% tổng dư nợ.
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Bước đột phá từ
tầm nhìn

Chuyển thể sâu sắc của thành
phố có thể nhìn thấy rõ qua các
quyết sách như UBND quyết định về
việc giao dự toán ngân sách địa
phương hàng năm ủy thác qua
NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác. Lãi thu
từ nguồn ngân sách thành phố ủy
thác qua NHCSXH cũng được phân
bổ trở lại cho NHCSXH bổ sung
nguồn vốn cho vay. Nguồn vốn
ngân sách thành phố còn được bổ
sung từ nguồn dự phòng rủi ro và
phí quản lý. 

Đặc biệt để đột phá “lõi nghèo”
và thực hiện mục tiêu phát triển của
thành phố, UBND thành phố đã bố
trí ngân sách ủy thác sang NHCSXH
thành phố để triển khai thực hiện
một số chương trình tín dụng chính

sách theo cơ chế đặc thù riêng của
địa phương như: Cho vay phát triển
nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng
cao đời sống nông dân giai đoạn

2016 - 2020, cho vay giải quyết việc
làm đối với người nghèo và các đối
tượng chính sách khác; hỗ trợ cho
hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết

Hà N�i đi đ#u t$ c% ch�
đ&c thù riêng có

>Bài và ảnh NGỌC QUYẾT

So với chuẩn nghèo Quốc gia, số hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành
phố Hà Nội tăng thêm 11.184 hộ, tương tự với hộ cận nghèo, số hộ tăng
thêm cũng lên tới 11.9693 hộ, chính vì vậy để có thể đưa tỷ lệ hộ nghèo
của thành phố giảm trên 70% sau 5 năm theo chuẩn của địa phương và
giảm tới hơn 80% so với chuẩn quốc gia, Hà Nội tiếp tục có bước đột phá
mới trong việc chuyển nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH với những cơ chế
đặc thù của thành phố, đặc biệt là sự chung tay của 100% quận, huyện để
hỗ trợ người dân trên chính địa bàn của mình phát triển kinh tế bền vững.

Làng hoa Tây Tựu được nông dân chăm sóc, thu hoạch phục vụ dịp Tết.
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định 33/2015/QĐ-TTg; hỗ trợ chính
sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh
tế - xã hội vùng DTTS và miền núi
giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn
thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành
phố Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ
kinh nghiệm: “Cấp ủy, chính quyền
địa phương ở nơi đâu quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo triển khai tốt Chỉ thị số
40 thì nơi đó tín dụng chính sách xã
hội được triển khai hiệu quả”. Hà Nội
trở thành địa phương duy nhất
trong cả nước có 100% quận, huyện,
thị xã quan tâm chuyển vốn ủy thác
sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác
trên địa bàn. 

Nhìn lại 5 năm nguồn vốn nhận
ủy thác đầu tư tại địa phương là
2.903 tỷ đồng, tăng 1.805 tỷ đồng
(+164%) so với năm 2014, chiếm tỷ
trọng 36% tổng nguồn vốn. Trong
đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân
sách thành phố đã lên tới 2.505 tỷ
đồng, tăng 1.514 tỷ đồng, tăng gấp
2,6 lần so với trước giai đoạn khi có
Chỉ thị. Nguồn vốn nhận ủy thác tại
địa phương, NHCSXH thành phố đã

giải ngân cho trên 134 nghìn hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
khác vay vốn, thu hút, tạo việc làm
ổn định cho trên 147 nghìn lao động,
hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.906 căn
nhà cho hộ nghèo.

Lan tỏa hiệu quả từ trí
lực đồng tâm

10 đơn vị hành chính phường thì
có đến 9 đơn vị được nâng cấp từ xã.
Lại thêm thời gian lập quận mới chỉ
hơn 6 năm, nên điều mà người ta
nhớ đến về quận Nam Từ Liêm vẫn
là những làng nghề lên phố như bún
Phú Đô, cốm Mễ Trì, gò hàn Xuân
Phương - Phương Canh, đào Đại Mỗ,
bưởi  Xuân Phương, Tây Mỗ... Tốc độ
đô thị hóa nhanh và mạnh mẽ  cũng
đem đến những áp lực không nhỏ
trong việc giải quyết bài toán an sinh
xã hội, tạo việc làm và sinh kế bền
vững cho người dân. Thấu hiểu được
những vấn đề này cũng như “tiếng
lòng của dân”, bên cạnh việc hỗ trợ
NHCSXH triển khai tín dụng chính
sách hiệu quả tại địa phương, hỗ trợ
người nghèo và các đối tượng chính
sách, UBND quận Nam Từ Liêm đã

tham mưu cho Quận ủy, HĐND quận
trích một phần ngân sách bổ sung
thêm nguồn vốn cho NHCSXH quận
để cho vay hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác, đặc biệt là
cho vay giải quyết việc làm và cho
vay Đề án phát triển làng nghề bún
Phú Đô. Từ năm 2015 đến nay, tổng
số dư nguồn vốn ngân sách quận
chuyển sang NHCSXH quận là 47 tỷ
đồng (trong đó 36 tỷ đồng cho vay
giải quyết việc làm, 11 tỷ đồng cho
vay theo Đề án phát triển làng nghề
bún Phú Đô).

Hay như ở huyện Đông Anh, Phó
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị
Tám cho biết, huyện luôn gắn việc
thực hiện hoạt động tín dụng chính
sách xã hội với việc thực hiện các
chương trình, đề án trọng điểm.
Cùng với 8,6 tỷ đồng nguồn vốn ngân
sách huyện ủy thác qua NHCSXH,
chiếm 2,5% tổng nguồn vốn cho vay,
sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40
doanh số cho vay toàn huyện đạt
654 tỷ đồng, với trên 21.800 lượt hộ
nghèo và đối tượng chính sách khác
trên địa bàn toàn huyện được vay
vốn. 3.367 lượt hộ cận nghèo được

Vốn tín dụng chính
sách góp phần tô
thắm bức tranh
NTM của thủ đô.
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vay vốn tạo điều kiện để phát triển
sản xuất, cải thiện cuộc sống; trên
7.250 lao động tạo được việc làm;
hơn 1.526 lượt HSSV có hoàn cảnh
khó khăn được vay vốn; đầu tư xây
dựng trên 13.000 công trình
NS&VSMTNT; 292 hộ nghèo được trợ
giúp xây dựng nhà ở kiên cố, thoát
khỏi cảnh nhà tạm bợ... Qua đó, đưa
Đông Anh đạt huyện đạt chuẩn NTM
vào cuối năm 2016, trở thành huyện
thứ 2 của Hà Nội, thứ 7 trong cả
nước đạt chuẩn NTM. Đây cũng là
nền tảng tạo đà cho huyện triển khai
thực hiện Đề án đầu tư xây dựng
huyện Đông Anh thành quận và các
xã, thị trấn thành phường trong
tương lai không xa.

Tựu chung lại nhiều “điểm sáng”
như huyện Đông Anh tạo nên một
bức tranh tín dụng trên toàn thành
phố đầy màu sắc ấm áp sau 5 năm
thực hiện Chỉ thị số 40. Tổng doanh
số cho vay của thành phố từ cuối
năm 2014 đến nay đạt 13.226 tỷ
đồng đã giúp cho trên 487 nghìn
lượt hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác được vay vốn,
trong đó có gần 170 nghìn lượt hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, góp phần giúp cho 57 nghìn
hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; cho
vay gần 170 nghìn lượt khách hàng
vay vốn giải quyết việc làm, góp
phần thu hút, tạo việc làm cho trên
186 nghìn lao động; giúp cho trên
17 nghìn lượt HSSV được vay vốn
học tập, cho vay xây dựng mới và
cải tạo gần 250 nghìn công trình
cung cấp NS&VSMTNT, hỗ trợ xây
mới, sửa chữa cải tạo 3.906 căn nhà
ở cho hộ nghèo.

Vốn tín dụng chính sách đã góp
phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng
NTM của thành phố, hiện nay, đã có
4/18 huyện, thị xã và 325/386 xã
được công nhận đạt chuẩn NTM,
vượt kế hoạch trước 2 năm so với
mục tiêu đề ra. “Đảng ta đã chọn

đúng và trúng khi triển khai thực
hiện tín dụng chính sách. Đây là một
chương trình mang đậm tính nhân
văn và càng thêm sâu sắc với sự lãnh
đạo của Đảng, sự vào cuộc cả hệ
thống chính trị - xã hội”, Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô
Thị Thanh Hằng tâm đắc.

Chính vì vậy, Hà Nội tiếp tục đặt
quyết tâm thực hiện có hiệu quả
hơn nữa những chỉ đạo của Ban Bí
thư tại Chỉ thị số 40. Đặc biệt, tiếp

tục tập trung mọi nguồn lực ngân
sách cho NHCSXH thông qua hoạt
động ủy thác các hội, đoàn thể; kiểm
tra, giám sát những khó khăn người
dân để nâng cao chất lượng tín dụng
chính sách. Đồng thời chủ động gắn
kết các chương trình dự án đầu tư,
các mô hình kinh tế về nông nghiệp,
công nghiệp; đặc biệt phát huy tối
đa tiềm năng lợi thế các làng nghề
truyền thống để tạo việc làm, thoát
nghèo bền vững.�

“Hà Nội luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Chỉ thị số 40, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng
mang tính nhân văn sâu sắc phù hợp với thực tiễn của
thành phố. Sau khi sáp nhập Hà Nội có 30 quận, huyện;
584 xã, phường, thị trấn; trong đó 18 quận huyện và
386 xã, phường có tỷ lệ hộ nghèo cao và không đồng
đều. Vì vậy, Thành ủy nhận thức sâu sắc việc triển khai
hiệu quả Chỉ thị số 40 góp phần quan trọng trong thực
hiện các chủ trương, chính sách, các mục tiêu nhiệm vụ
mà Đảng bộ đã đề ra; đặc biệt là Chương trình mục tiêu
quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chương trình mục
tiêu quốc gia về xây dựng NTM”, Ủy viên BCH Trung
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô
Thị Thanh Hằng khẳng định.
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Làn gió phát triển
kinh tế mới

Chị Tô Thị Chuyền sinh
năm 1967 tại thôn Phù Tải
2, xã Kim Đính, huyện Kim
Thành không nén nổi niềm
vui nghẹn ngào khi chia sẻ
sự đổi đời của gia đình mình
từ “ánh sáng” Chỉ thị số 40. Dù
đã từng vay vốn NHCSXH từ
năm 2010, song chị cũng chỉ
dám vay để cho người con thứ
hai nhập học Cao đẳng Công
nghiệp Hà Nội, với số tiền là 8,6
triệu đồng. Cuộc sống gia đình
vẫn bộn bề nỗi lo cơm áo chỉ
chòng chọc trông vào 1,1 mẫu
ruộng nuôi 3 người con ăn học. 

Chính vì vậy, năm 2014 cùng
với chủ trương của chính quyền lồng
ghép tín dụng chính sách xã hội với

H
I D��NG:

Đ�ng l�c phát tri�n kinh t�
b�n v
ng

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết Chỉ thị số 40 là quyết sách
đúng đắn, hợp lòng dân.

>Bài và ảnh LÊ NGUYỄN

Nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng sông Hồng, trong tam giác kinh tế trọng
điểm phía Bắc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có lợi thế về giao thông, kinh
tế - xã hội song đời sống của người dân Hải Dương vẫn còn khó khăn. “Chính vì
vậy, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh
ủy Hải Dương đã xác định công tác giảm nghèo, xây dựng NTM là một nhiệm
vụ cấp thiết và quan trọng, Chỉ thị số 40 ra đời đã tạo ra bước chuyển biến
tích cực trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa
bàn”, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải
Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhìn lại chặng đường đã qua.

05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (CHỈ THỊ SỐ 40)
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chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chị đã
mạnh dạn vay 19 triệu đồng hộ
nghèo để chuyển đổi 5 sào ruộng
năng suất thấp lập vườn trồng cây
vải thiều, nhãn trên nền đất ruộng
cũ. Kiến thức và kỹ năng chưa có của
chị và gia đình đã nhận được sự hỗ
trợ nhiệt tình của Hội Nông dân xã
với việc mời cán bộ khuyến nông về
tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm
sóc, vườn cây ăn quả của chị, vì thế
ngày một tăng năng suất. Đến giữa
năm 2017, chị đã trả hết số nợ vay
ban đầu của cả chương trình tín
dụng HSSV và hộ nghèo. Tháng
5/2018, chị tiếp tục được địa phương
quan tâm xét duyệt cho vay vốn hộ
cận nghèo 50 triệu đồng để mở rộng
mô hình sản xuất hiện có và tiếp tục
nâng mức cho vay tối đa lên 100
triệu đồng trong năm 2019 để
chuyển đổi mục đích sang đào ao
thả cá. Cháu thứ 3 của gia đình cũng
đã nhập học Cao đẳng Kinh tế công
nghiệp Hà Nội từ nguồn vốn vay
HSSV lần đầu là 7,5 triệu đồng.

“Chỉ thị số 40 đã làm thay đổi
nhận thức của các cấp ủy, chính
quyền, hệ thống chính trị đối với việc
thực hiện tín dụng chính sách xã hội
trên địa bàn; vai trò, vị trí của tín
dụng chính sách do NHCSXH thực

hiện trong việc giảm nghèo, giải
quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã
hội”, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Nguyễn Dương Thái nhìn lại kết quả
5 năm triển khai trên địa bàn. 

Như ở huyện Tứ Kỳ, việc chính
quyền chỉ đạo UBND các xã, thị trấn
phải xác định nhiệm vụ chỉ đạo hoạt
động tín dụng chính sách ưu đãi của
Chính phủ là một trong những nội
dung trong chương trình, kế hoạch
hoạt động thường xuyên của đơn vị
đã đem đến “làn gió mới” trong hoạt
động tín dụng chính sách xã hội.
Những chuyển đổi này có thể nhìn
thấy từ việc UBND xã, thị trấn xác
định rõ vai trò trách nhiệm trong
việc xác nhận đối tượng cho vay,
theo dõi sử dụng vốn vay, đôn đốc
xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn,
thực hiện các biện pháp kiên quyết
để thu hồi nợ, tránh tình trạng trông
chờ, ỷ lại vào cơ chế, chính sách, tạo
tâm lý muốn vay nhưng không
muốn trả nợ trong nhân dân. Tín
dụng chính sách xã hội vì thế tăng
cả chất và lượng. Sau 5 năm triển
khai Chỉ thị số 40, NHCSXH huyện
đã cho vay 1.972 lượt hộ nghèo,
1.960 hộ cận nghèo, 3.773 hộ mới
thoát nghèo, góp phần giảm nghèo
từ 7,7% năm 2015 xuống còn 2,58%;

hộ cận nghèo từ  5,6%
còn  3,91%; giúp 7.848
hộ xây dựng mới hoặc
sửa chữa cải tạo được
15.696 công trình
cung cấp nước sạch
và vệ sinh môi
trường nông thôn,
giải quyết việc làm
cho 8.164 lao động
tại chỗ ở địa
phương, giúp cho
2.650 HSSV có
hoàn cảnh khó
khăn theo học tại
các trường đại
học, cao đẳng,
đào tạo nghề.

Điểm tựa
giảm
nghèo,
xây dựng
NTM

Từ quan
điểm tín
dụng chính
sách xã hội
là công cụ
quan trọng
và trực tiếp
thúc đẩy giảm
nghèo bền vững và xây
dựng NTM, 05 năm qua nguồn vốn
ngân sách địa phương ủy thác sang
NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho
vay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã
tăng thêm 33 tỷ đồng, nâng tổng
nguồn vốn địa phương chuyển sang
đến nay là hơn 61 tỷ đồng. Nguồn
vốn này hòa cùng nguồn vốn của
NHCSXH trong 5 năm qua đã hỗ trợ
196.087 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo
và các đối tượng chính sách khác
được vay vốn với doanh số cho vay
đạt 5.523 tỷ đồng. 

Trong đó đã có 38.755 hộ vượt
qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho
6.518 lao động; giúp 608 hộ nghèo
và gia đình chính sách được vay vốn
đi lao động có thời hạn ở nước
ngoài; giúp 19.374 HSSV có hoàn

Chị Tô Thị Chuyền, xã Kim Đính, huyện Kim Thành vui mừng chia sẻ sự đổi đời của
gia đình mình từ “ánh sáng” Chỉ thị số 40.
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cảnh khó khăn được vay vốn học
tập; xây dựng 211.001 công trình
cung cấp NS&VSMTNT, 310 căn nhà
cho hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác... Những con số này đã
góp phần đẩy nhanh tiến trình thực
hiện NTM trên địa bàn. Tính đến
nay, toàn tỉnh có 190/220 xã được
công nhận đạt chuẩn NTM; 3 huyện,
thành phố là Kinh Môn, Cẩm Giàng,
Chí Linh về đích NTM. Các huyện
Nam Sách, Gia Lộc, Thanh Miện,
Bình Giang và thành phố Hải Dương
đang đề nghị Trung ương thẩm định
huyện NTM và hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng NTM.

“Có thể khẳng định Chỉ thị số 40
là quyết sách đúng đắn, hợp lòng

dân, khẳng định thêm chủ trương
của Đảng, Nhà nước ta luôn quan
tâm chăm lo đến đời sống của người
nghèo và các đối tượng chính sách,
chăm lo đến công tác an sinh xã hội,
thông qua đó nhân dân tin tưởng
hơn vào chính sách của Đảng, Nhà
nước, tạo sự gắn kết trong toàn
đảng, toàn dân...”, Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận. Chính
vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu
quả Chỉ thị số 40, phát huy hơn nữa
một chính sách nhân văn của Việt
Nam, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong
thời gian tới Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo cấp
ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện
quan tâm hơn nữa đến hoạt động
tín dụng chính sách xã hội trên địa

bàn. Đồng thời, tiếp tục xác định việc
lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng
chính sách xã hội là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm trong
chương trình hoạt động thường
xuyên.

Những hiệu ứng của tín dụng
chính sách xã hội trên địa bàn cùng
hứa hẹn những bứt phá mới khi đầu
năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đã ban hành Nghị quyết số 19-
NQ/TU, trong đó nhấn mạnh “Mỗi
năm ngân sách tỉnh dành từ 20 - 50
tỷ đồng cho Chương trình giảm
nghèo; trong đó, ưu tiên bố trí kinh
phí chuyển sang NHCSXH tỉnh Hải
Dương để cho vay hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác”.�

Tín dụng chính sách giúp nông dân Hải Dương có mùa màng bội thu.



>Bài và ảnh HẢI HƯNG

Về Hưng Yên vào những ngày đầu xuân mới, cảm nhận về một miền quê nông
thôn mới trù phú đang ngày càng rõ nét. Những con đường bê tông sạch bong
nối từ nhà ra ruộng, những mùa vàng bội thu và hơn thế là sự chuyển dịch cơ
cấu cây trồng vật nuôi mạnh mẽ cùng nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH hướng
tới những phân khúc giá trị gia tăng cao hơn đang góp công cán đích 100%
số xã đạt chuẩn NTM cuối năm 2019 vượt xa kế hoạch đề ra cho năm
2020 chỉ là 80% số xã. “Tín dụng chính sách xã hội là nền tảng quan trọng
để Hưng Yên từng bước hoàn thiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM,
củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”. Đó là
ghi nhận của Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.
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Tạo nền tảng trong xây
dựng NTM

280 hộ thoát nghèo, giảm
5,8%; 525 hộ thoát cận nghèo,
giảm gần 11%; xã không còn hộ
đói, không còn hộ không có nhà để
ở; 100% hộ dân ổn định SXKD tại
chỗ, không còn hiện tượng đất đai
bỏ hoang hóa, Lãnh đạo xã Tân Tiến,
huyện Văn Giang cảm kính về thành
quả triển khai tín dụng chính sách xã
hội tại xã nhà 5 năm qua. Con số đó
càng có ý nghĩa với một xã có dân số
lớn nhất huyện, tỷ lệ hộ nghèo, hộ
cận nghèo cao thu nhập từ việc
trồng lúa không đảm bảo sinh kế
bền vững những năm trước. Chính
bởi vậy, cấp ủy và chính quyền xã đã

H�NG YÊN: 

Tín dụng chính sách
thúc đẩy kinh tế địa phương
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Làng hoa Văn Giang (Hưng Yên) đang mở ra tiềm năng lớn, vẽ lên bức tranh đầy màu sắc của làng quê trù phú bên bờ sông Hồng.

coi tín dụng chính sách xã hội là
nguồn lực chính để cùng NHCSXH
hướng nguồn vốn này đến với hộ gia
đình nghèo và các đối trượng chính
sách, giúp họ chuyển đổi cơ cấu kinh
tế, làm trang trại, gia trại kết hợp với
chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ vay vốn
chính sách, trên địa bàn xã ngày
càng xuất hiện nhiều mô hình phát
triển sản xuất, chăn nuôi, trồng cây
ăn quả, cây cảnh, cây công trình,
điển hình như: Hộ gia đình anh
Nguyễn Văn Tịnh ở thôn Hòa Bình
Hạ vay 50 triệu đồng chương trình
hộ nghèo của NHCSXH huyện đầu tư
mô hình trồng cây ăn quả, cây công
trình. Qua 4 năm chăm sóc, nay đã
cho ra quả, hàng năm thu hoạch
bán quả thu về hàng chục triệu
đồng, cây công trình sắp cho thu

hoạch hứa hẹn cho thu nhập hàng
trăm triệu đồng, vừa rồi anh đã trả
hết nợ 50 triệu đồng hộ nghèo. Hộ
chị Nguyễn Thị Liên ở thôn Đa Phúc
vay vốn trồng hơn 2 sào quất cảnh,
hàng năm thu hoạch từ bán quất
cảnh về cho gia đình trên 50 triệu
đồng. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn
rất nhiều hộ làm kinh tế giỏi nhờ
nguồn vốn ưu đãi, giúp giá trị thu
trên 1ha đất canh tác của xã đạt trên
202 triệu đồng năm 2018. Thu nhập
bình quân đầu người đạt 47,5 triệu
đồng. Trong đó số hộ nghèo là 113
hộ, chiếm 2,34%; hộ cận nghèo là
190 hộ, chiếm 3,93%.

Với những người dân huyện Phù
Cừ, việc vay vốn chính sách trong 5
năm qua với việc có thêm 2 chương

trình tín dụng mới, nâng tổng số
chương trình tín dụng chính sách  trên
địa bàn đến nay là 10 chương trình. 

15.621 lượt hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác được vay vốn
từ NHCSXH với tổng doanh số cho
vay đạt 409.177 triệu đồng đã giúp
3.097 hộ vượt qua ngưỡng nghèo;
1.268 HSSV có hoàn cảnh khó khăn
được vay vốn đi học; 1.150 lao động
được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về
việc làm; 35 lao động được vay vốn
đi lao động có thời hạn ở nước
ngoài; góp phần xây dựng 14.780
công trình NS&VSMTNT; 53 căn nhà
cho hộ nghèo; góp phần giảm tỷ lệ
hộ nghèo trên địa bàn huyện từ
9,53% năm 2015 xuống còn 2,75%
cuối năm 2018 theo chuẩn nghèo
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tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 -
2020; 13/13 xã đã đạt chuẩn NTM.

Để không ai bị bỏ lại
phía sau

Với quan điểm nguồn lực cho tín
dụng chính sách xã hội giờ không chỉ
đặt trên vai Chính phủ mà đã có sự
chủ động gánh vác của địa phương.
Vì vậy, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị
số 40, nguồn vốn ủy thác của Hưng
Yên tăng gần 42 tỷ đồng (tăng 150%),
nâng tổng nguồn vốn ủy thác ngân
sách địa phương, đến hết năm 2019
đạt trên 70 tỷ đồng. Chính quyền các
cấp, các ngành cũng đã quan tâm hỗ
trợ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị,
đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động
tín dụng chính sách xã hội.

Tính đến nay, tổng doanh số cho
vay ở Hưng Yên đạt 4.043 tỷ đồng,
với 185.066 lượt hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác được vay vốn.
Tín dụng chính sách xã hội đã giúp
cho 41 nghìn hộ thoát nghèo; giải
quyết cho 10 nghìn lao động có việc

làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và
220 lao động được vay vốn đi lao
động ở nước ngoài để tăng thu nhập,
ổn định cuộc sống; 834 hộ nghèo và
197 hộ có thu nhập thấp được xây
dựng nhà ở kiên cố; gần 36 nghìn
HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Thu nhập bình quân đầu người
khu vực nông thôn của tỉnh hết năm
2019 đạt 45 triệu đồng/người. Giá trị
thu bình quân trên 1ha đất canh tác
năm 2018 đạt 192 triệu đồng, tăng
1,28 lần so với năm 2015, dự kiến
năm 2019 đạt 200 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, các cấp, các ngành
của tỉnh Hưng Yên luôn ý thức con
đường giảm nghèo bền vững không
dễ dàng. Dù năm 2018, tỷ lệ hộ
nghèo của tỉnh giảm còn 2,55%
tương ứng với 9.953 hộ, nhưng số
hộ nghèo phát sinh tương đối lớn so
với tổng số hộ thoát nghèo, nguy cơ
tái nghèo còn cao nên nhu cầu về
vay vốn SXKD, thoát nghèo bền vững
ngày càng tăng. 

Tỉnh ủy UBND tỉnh Hưng Yên chỉ
đạo các cấp ủy, chính quyền và cơ
quan, ban ngành phải đề ra nhiệm
vụ, kế hoạch cụ thể để triển khai
thực hiện nghiêm túc, nhằm góp
phần thực hiện hiệu quả chủ trương
của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo,
tạo việc làm, phát triển nguồn nhân
lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định
chính trị và phát triển kinh tế - xã
hội. Hàng năm, tỉnh, huyện, thị xã,
thành phố bố trí ngân sách địa
phương ủy thác sang NHCSXH để bổ
sung nguồn vốn cho vay, triển khai
thực hiện các chương trình tín dụng
chính sách xã hội trên địa bàn, đảm
bảo theo hướng năm sau cao hơn
năm trước. 

Hưng Yên là tỉnh có chất lượng
tín dụng tốt nhất toàn hệ thống,
Lãnh đạo NHCSXH cho biết: “Sẽ xem
xét cân đối nguồn vốn hàng năm
cho tỉnh phù hợp để đảm bảo không
có người nghèo, đối tượng chính
sách đủ điều kiện vay vốn không
được tiếp cận nguồn vốn vay”.�

Nông dân Hưng Yên chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi mạnh mẽ từ nguồn vốn
ưu đãi của NHCSXH và đang hướng tới những phân khúc giá trị gia tăng cao hơn.

Xuân Canh Tý 2020
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Chúng tôi về xã Gia Lâm,
huyện Nho Quan vào
những ngày đất nước sang
xuân mới. Từ sáng sớm,

những cán bộ NHCSXH huyện Nho
Quan đã có mặt để chuẩn bị phiên
giao dịch tại xã đúng định kỳ. Phiên
giao dịch cũng không vì thời tiết hôm
nay không thuận lợi mà thưa thớt,
nhiều người dân đến từ sớm cùng Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn mong
ngóng đến giờ giải ngân để nhận
tiền về hiện thực hóa ước mong
phát triển kinh tế của gia đình.

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm
Phạm Đức Thiện cho biết, Gia Lâm
đã đạt chuẩn NTM vào năm 2015,
nhưng câu chuyện phát triển, giảm
nghèo bền vững vẫn còn nhiều trăn
trở. Bởi đây là xã miền núi, lại nằm
trong vùng phân lũ, chậm lũ, thường
xuyên bị úng lụt nên đời sống nhân
dân gặp rất nhiều khó khăn khi có
tới 1.840ha đất nhưng chỉ có 300ha
cấy lúa một vụ, vụ còn lại người dân
cũng tận dụng nuôi cá, song phải
năm mưa nhiều, thì cá cũng trôi
theo mưa lũ. Chính bởi vậy, chuyển
đổi cây trồng và hướng đến chăn
nuôi là con đường mà những người
dân xã lựa chọn để ổn định cuộc

sống và nguồn vốn ưu đãi, đặc biệt
sau khi có Chỉ thị số 40 cùng với sự
đồng lòng của các cấp ủy, chính
quyền địa phương đã góp phần làm
giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10% năm
2015 giảm xuống còn dưới 2% vào
cuối năm 2019. Nguồn vốn ưu đãi
hiện còn dư nợ 19 tỷ đồng, trong đó
chủ yếu là cho vay giải quyết việc
làm, NS&VSMTNT, hộ nghèo đã giúp
nhiều người dân trong xã hướng tới
mô hình phát triển kinh tế hàng hóa
bền vững như chuyển đổi cây ăn
quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thu
nhập bình quân đầu người toàn xã
đạt 32 triệu đồng/năm thay vì 5 năm
trước chỉ mới có 20 triệu đồng.

Nhận 50 triệu đồng vốn vay hộ
thoát nghèo tại phiên giao dịch xã
Gia Lâm, bà Đinh Thị Tầm cười nói.
Nuôi 4 người con cho đến ngày
trưởng thành, người dựng vợ, gả
chồng, vợ chồng tôi vẫn chẳng thể
bước qua nghèo khó. Cho đến khi bà
được Tổ tiết kiệm và vay vốn hướng
dẫn vay NHCSXH 30 triệu đồng để
phát triển kinh tế. Khởi đầu với 1 con
bò và 1 con lợn nái, dồn tích thu
nhập qua những ngày tháng bán lợn
và bê đã giúp bà có thêm thu nhập
thoát nghèo cách đây 1 năm, trả nợ

ngân hàng và tích lũy mua thêm 2
con bò. Tuy nhiên, nếu chỉ có 2 con
bò, dù đã thoát nghèo, nhưng câu
chuyện nâng cao chất lượng cuộc
sống hơn nữa vẫn là bài toán khó.
Chính bởi vậy, lần vay vốn này bà
quyết tâm mua thêm 2 con bò sinh
sản. Nếu thuận lợi, mỗi năm bà sẽ
có 4 con bê, bán đi mỗi năm cũng
được 60 triệu đồng.

Cũng được vay 50 triệu đồng hộ
cận nghèo trong đợt này, anh
Nguyễn Văn Vượng ở thôn 8, xã Gia
Lâm không khỏi bùi ngùi nhớ lại
những ngày tháng gian khó, con cái
còn nhỏ nheo nhóc, mẹ già ốm. Hai
vợ chồng anh, gian nan cày cấy, làm
thuê, làm mướn cũng không đủ cho
5 miệng ăn. Nghèo khó bủa vây đến
khi anh được vay vốn hộ nghèo đầu
tư nuôi bò và lợn. Ngày tháng thoi
đưa, gia đình anh đã trả hết vốn vay
và tích lũy đầu tư xây dựng chuồng
nuôi bò quy mô lớn tới 12 con, nếu
không vì dịch bệnh lợn, lúc nào nhà
anh cũng có 7 con lợn lái. Chi tiêu
rồi, mỗi năm cũng tích lũy được 20
triệu đồng. Tuy nhiên, cháu lớn đã
bước vào đại học cháu thứ hai học
lớp 12 đòi hỏi những nhu cầu đời
sống lớn hơn. Vì vậy, lần này anh

>Bài và ảnh MINH NGỌC - QUỐC VIỆT
Chỉ mới 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, song bức tranh tín dụng chính sách
xã hội tại Ninh Bình đã mang những gam màu mới. Ở đó không chỉ là quy
mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế sự cộng hưởng sức mạnh của
cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một
chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.

Quyết sách mang tính đột phá
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quyết tâm vay vốn hộ cận
nghèo tăng đàn bò, mở rộng
quy mô lên gấp đôi. Kết quả
5 năm thực hiện Chỉ thị số
40 cũng đã trở thành điểm
tựa nâng cao chất lượng
tín dụng với việc cấp ủy,
chính quyền các cấp xác
định nhiệm vụ lãnh đạo,
chỉ đạo đối với hoạt
động tín dụng chính
sách xã hội là nhiệm vụ
thường xuyên trong
chương trình, kế
hoạch, hoạt động của
các cấp ủy, các ngành,
địa phương. Việc củng
cố, nâng cao chất lượng tín
dụng chính sách được cấp
ủy, chính quyền các cấp
quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thực sự
vào cuộc cùng NHCSXH. Hàng năm
chỉ đạo xây dựng lộ trình và giao kế
hoạch giảm số tuyệt đối nợ quá hạn
cho các đơn vị, đồng thời chỉ đạo xây
dựng phương án củng cố, nâng cao
chất lượng tín dụng, thành lập các tổ
thu hồi nợ khó đòi để đôn đốc thu
hồi giảm nợ quá hạn theo lộ trình.
Nhờ đó, trong bối cảnh tình hình
kinh tế còn khó khăn, sinh viên ra
trường chưa tìm được việc làm ngay
hoặc thu nhập thấp, nợ đến hạn
nhiều song chất lượng tín dụng luôn
được giữ vững, nợ quá hạn năm sau
luôn giảm so với năm trước, ngày
càng có nhiều xã, phường không có
nợ quá hạn.

Nhìn lại 5 năm triển khai Chỉ thị
số 40, mặc dù kinh tế - xã hội của đất
nước còn khó khăn, ảnh hưởng
không nhỏ tới đời sống người nghèo,
người dân sống ở khu vực nông
thôn, song cấp uỷ, chính quyền địa
phương luôn quan tâm chỉ đạo,
NHCSXH cùng các tổ chức chính trị -
xã hội luôn đồng hành thực hiện
hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi
của Chính phủ đến với hộ nghèo và

các đối tượng chính sách khác. Đến
nay, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh
Ninh Bình đạt trên 2.420 tỷ đồng.

Đáng nói từ sau khi có Chỉ thị số
40, công tác chỉ đạo thực hiện tín
dụng chính sách ở địa phương
được thuận lợi từ cấp tỉnh xuống cơ
sở, tạo sự chuyển biến tích cực
trong hoạt động tín dụng chính
sách xã hội. Trên cơ sở nội dung
của Chỉ thị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các
Sở, ban ngành, hội, đoàn thể theo
chức năng, nhiệm vụ làm tốt công
tác tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền địa phương; chỉ đạo việc tập
trung đầu tư nâng cao năng lực,
tăng cường cơ sở vật chất, trụ sở và
điều kiện làm việc cho hệ thống
NHCSXH từ tỉnh đến các huyện,
thành phố; giao Sở Tài chính và
UBND các huyện, thành phố cân
đối, bố trí ngân sách hàng năm
chuyển sang NHCSXH để cho vay
hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác; chỉ đạo UBND các xã,
phường, thị trấn bố trí địa điểm
giao dịch thuận tiện, an toàn tại trụ
sở UBND để NHCSXH tổ chức giao

dịch, công khai các chính sách, dư
nợ của hộ vay, qua đó đã có nhiều
tác động tích cực đối với hoạt động
của NHCSXH về tập trung nguồn
vốn, nâng cao năng lực và hiệu quả
hoạt động của NHCSXH... giúp cho
hoạt động NHCSXH ngày càng ổn
định, phát triển bền vững. Để tăng
thêm nguồn vốn cho vay  hộ nghèo
và các đối tượng chính sách, tạo
nhiều việc làm cho người lao động,
giúp giảm nghèo nhanh và bền
vững, đáp ứng yêu cầu mục tiêu
giảm nghèo của tỉnh, Đảng bộ tỉnh
Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết
số 04-NQ/TU ngày 24/10/2016 về
giảm nghèo bền vững giai đoạn
2016 - 2020, theo đó mỗi năm ngân
sách tỉnh tối thiểu 5 tỷ đồng, huyện
tối thiểu 500 triệu đồng.  

Có thể nói, nguồn vốn ngân sách
địa phương ủy thác sang NHCSXH
để bổ sung nguồn vốn cho vay trên
địa bàn từ khi có Chỉ thị số 40 đến
nay tăng thêm gần 72 tỷ đồng đưa
tổng nguồn vốn ngân sách địa
phương ủy thác qua NHCSXH để cho
vay hộ nghèo và các đối tượng chính
sách lên hơn 84 tỷ đồng.

NHCSXH tỉnh Ninh Bình giao dịch với bà con tại Điểm giao dịch xã.

Xuân Canh Tý 2020
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Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình
đã ban hành Đề án số 12/ĐA-UBND
ngày 20/6/2017 về xuất khẩu lao động
triển khai trong 3 năm (2018 - 2020)
với tổng kinh phí 45 tỷ đồng và Đề án
số 29/ĐA-UBND ngày 23/11/2019 về
hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát
triển SXKD cho thanh niên trên địa bàn
trong 2 năm (2019 - 2020) với kinh phí
thực hiện là 10 tỷ đồng. 

Nguồn vốn từ ngân sách địa
phương đang tạo ra những bước đột
phá mới cho công cuộc thoát nghèo,
tạo việc làm phát triển kinh tế bền
vững tại địa phương. Ví như anh
Đặng Khánh Duy, vay 50 triệu đồng
vốn giải quyết việc làm từ ngân sách
tỉnh chuyển qua NHCSXH đã giúp
anh bước đầu xây dựng trang trại
chăn nuôi thỏ, từ đó làm nền tảng
xây dựng HTX dịch vụ thương mại
TBINI với 11 thành viên. Hoạt động

được 4 năm, mỗi năm, HTX cung
ứng khoảng 12 nghìn con thỏ với
bình quân 2,5 tấn/tháng, lãi 50 nghìn
con. Ước mơ của ông Chủ nhiệm
HTX này muốn mở rộng quy mô lớn
hơn nữa bởi với quy trình công nghệ
chăn nuôi được kiểm soát, sản
phẩm của HTX luôn có Công ty Nhật
bao tiêu đầu ra, song khó khăn hiện
tại vẫn là tăng quy mô vốn và mở
rộng thành viên.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng
cho thấy vẫn còn lãnh đạo cấp uỷ,
chính quyền cơ sở có lúc, có nơi
chưa sâu sát, chưa quan tâm đúng
mức đến quản lý nguồn vốn vay trên
địa bàn, nhất là việc quản lý đối với
các hộ vay tại NHCSXH nhưng đã
chuyển đi khỏi địa phương. Một số
huyện, thành phố chưa cân đối ngân
sách địa phương để bổ sung nguồn
vốn cho vay các đối tượng chính

sách trên địa bàn.

Chính vì vậy, để Chỉ thị số 40 hiệu
quả hơn nữa, Giám đốc NHCSXH
tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Hằng đề
nghị cấp ủy Đảng, HĐND, UBND các
cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa đến
hoạt động tín dụng chính sách xã
hội trên địa bàn, hỗ trợ cơ sở vật
chất, điều kiện làm việc cho
NHCSXH; đồng thời ưu tiên nguồn
vốn từ ngân sách địa phương ủy
thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn
vốn cho vay hộ nghèo và các đối
tượng chính sách trên địa bàn. Bên
cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo củng
cố và kiện toàn Ban đại diện HĐQT
cấp tỉnh, huyện và nâng cao hơn
nữa vai trò trách nhiệm của chính
quyền, các tổ chức chính trị - xã hội
trong việc thực hiện tốt chính sách
tín dụng đối với hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác.�

HTX dịch vụ thương mại TBINI “khởi nghiệp” từ vốn vay ưu đãi do anh Đặng Khánh Duy làm chủ nhiệm.



Sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao
Bằng đã ban hành Chương trình
hành động số 58-CTr/TU ngày
24/7/2015 về việc triển khai Chỉ thị
số 40. Đồng thời, UBND tỉnh đôn
đốc các Sở, ngành liên quan, UBND
các huyện điều tra, rà soát, thống kê
xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;
chỉ đạo NHCSXH tỉnh rà soát đối
tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ
mới thoát nghèo theo danh sách
được phê duyệt làm căn cứ cho vay.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các
cấp tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ
phương tiện, trang thiết bị, trụ sở
làm việc cho NHCSXH thực hiện tốt
các nhiệm vụ được giao; thường
xuyên chỉ đạo việc củng cố, nâng
cao chất lượng tín dụng, chất lượng
hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn;
thành lập tổ đôn đốc thu hồi nợ khó
đòi tại các xã, phường, thị trấn; bổ
sung nguồn lực từ ngân sách địa
phương ủy thác sang NHCSXH thực

hiện cho vay đối với hộ nghèo và
các đối tượng chính sách khác; bố
trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia
Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp
huyện; bố trí về địa điểm, thời gian,
an ninh, an toàn các buổi giao dịch
của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã,
phường, thị trấn.

MTTQ và tổ chức chính trị - xã
hội các cấp phối hợp làm tốt công
tác tuyên truyền thực hiện các chủ
trương, chính sách về tín dụng
chính sách đến tầng lớp nhân dân,
nhất là người nghèo và các đối
tượng chính sách khác; thực hiện
củng cố, nâng cao chất lượng hoạt
động của các Tổ tiết kiệm và vay
vốn; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn,
nợ quá hạn; tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát hướng dẫn người
vay sử dụng vốn vay hiệu quả... Đến
nay, 4 tổ chức chính trị - xã hội của
tỉnh Cao Bằng đang tham gia quản
lý 2.503 Tổ tiết kiệm và vay vốn với
62.207 hộ vay, có số tiền là 2.550 tỷ
đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ của
NHCSXH tỉnh, tăng 910 tỷ đồng so
với năm 2014.

Hàng năm UBND tỉnh, huyện,
thành phố đã bố trí nguồn vốn từ
ngân sách địa phương ủy thác sang
NHCSXH tỉnh để bổ sung vốn cho
vay đối với hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác. Đến hết
năm 2019, nguồn vốn địa phương
chuyển sang đạt hơn 23 tỷ đồng,
tăng 16,5 tỷ đồng so với năm 2014,
trong đó, ngân sách tỉnh là 15 tỷ
đồng, ngân sách huyện 8 tỷ đồng.

Để hoàn thiện cơ chế, chính
sách cho vay, các Sở, ban ngành liên
quan đã tham mưu, đề xuất cho
UBND tỉnh quản lý và sử dụng
nguồn vốn ngân sách ủy thác địa
phương qua NHCSXH thực hiện cho
vay đối với các đối tượng chính
sách. Đến nay, dư nợ cho vay hộ
mới thoát nghèo trên toàn tỉnh đạt
50 tỷ đồng với 2.500 hộ vay.

Dấu ấn tín dụng chính
sách xã hội 

Nhiều năm trước, chị Lục Thị Lệ ở
xóm Bản Mặc, xã Quang Hán, huyện
Trà Lĩnh đã biết đến nguồn vay ưu
đãi. Song, do chưa có kinh nghiệm

D'u 'n tín d�ng chính sách
xã h�i trên hành trình gi�m nghèo
c�a Cao B�ng

>Bài và ảnh BÍCH PHƯƠNG
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đã góp phần quan trọng thực
hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng NTM, bảo
đảm an sinh xã hội tại địa phương.
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nên chị không dám vay vốn để mở
rộng chăn nuôi mà chỉ duy trì nuôi 3
con bò có từ trước. Năm 2016, sau
khi được tham gia lớp tập huấn
chuyển giao KHKT, được Hội Phụ nữ
tuyên truyền chủ trương, chính sách
về tín dụng ưu đãi, chị Lệ đã vay 50
triệu đồng từ NHCSXH huyện.

Chị Lệ cho biết: “Trong lúc đang
tìm hướng thoát nghèo thì tôi được
NHCSXH tiếp sức kịp thời. Với số
vốn trên, tôi đầu tư mua thêm 3 con
bò sinh sản, nâng cấp chuồng trại
nuôi thêm trâu, bò vỗ béo. Sau 4
năm mở rộng quy mô chăn nuôi,
đến nay gia đình tôi có 25 con trâu,
bò. Từ hộ nghèo, nhờ nguồn vốn tín
dụng chính sách, gia đình tôi đã
thoát nghèo, trung bình thu nhập
từ trồng trọt, chăn nuôi khoảng 150
triệu đồng/năm”.

Chị Nông Thị Năm ở xóm Lũng
Cưởm, xã Lưu Ngọc, huyện Trà Lĩnh
chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ
cận nghèo. Để có vốn đầu tư trồng
cây chanh leo xuất khẩu, năm 2018,
gia đình tôi vay 50 triệu đồng từ
NHCSXH huyện để trồng 450 gốc
chanh leo, hứa hẹn thu khoảng 40 -
45 triệu đồng/năm. Đây là cơ hội
giúp gia đình tôi thoát nghèo, vươn
lên làm giàu trên chính mảnh đất
quê hương”.

Bí thư huyện ủy Trà Lĩnh Nông
Văn Đàm cho biết: Chỉ thị số 40 đã
thực sự tạo ra sự chuyển biến rõ nét
về tín dụng chính sách xã hội tại địa
phương. Cấp ủy, chính quyền địa
phương coi công tác lãnh đạo, chỉ
đạo đối với hoạt động tín dụng chính
sách xã hội là một trong những
nhiệm vụ trong chương trình, kế
hoạch hoạt động thường xuyên.
UBND huyện đã ban hành văn bản
chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng
cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện
thuận lợi đối với hoạt động tín dụng
chính sách xã hội; chỉ đạo các cơ
quan liên quan phối hợp với
NHCSXH, bố trí nguồn vốn ngân sách

địa phương ủy thác sang NHCSXH để
bổ sung vốn cho hộ nghèo và các đối
tượng chính sách vay.

Đến nay, tổng nguồn vốn của
NHCSXH huyện đạt 123 tỷ đồng,
tăng 32 tỷ đồng so với năm 2014.
Doanh số cho vay giai đoạn 2014 -
2019 đạt 165 tỷ đồng/4.982 lượt hộ
được vay vốn. Tổng dư nợ các
chương trình đạt 121 tỷ đồng/2.870
hộ còn dư nợ. Vốn tín dụng chính
sách giúp 4.892 lượt hộ nghèo, hộ
cận nghèo và các đối tượng chính
sách khác của huyện được vay vốn;
góp phần tạo việc làm cho 154 lao
động; giúp 384 HSSV có hoàn cảnh
khó khăn có điều kiện theo học tại
các trường đại học, cao đẳng, trung
học chuyên nghiệp; xây dựng 980
công trình NS&VSMTNT, 23 căn nhà
ở cho hộ nghèo...

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Cao Bằng
cho biết, Chỉ thị số 40 đi vào cuộc
sống đã tác động mạnh mẽ, tích cực
đối với hoạt động tín dụng chính
sách. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị, hoạt động tín dụng
chính sách xã hội đã góp phần thực
hiện chính sách an sinh xã hội, giảm
nghèo bền vững, thu hẹp khoảng

cách giàu nghèo, xây dựng NTM trên
địa bàn. Nguồn vốn tín dụng chính
sách giúp 131.609 lượt hộ nghèo, hộ
cận nghèo và các đối tượng chính
sách khác được vay vốn, góp phần
tạo việc làm cho trên 169.500 lao
động, giúp 1.944 HSSV có hoàn cảnh
khó khăn có điều kiện theo học tại
các trường đại học, cao đẳng, trung
học chuyên nghiệp; xây dựng 35.274
công trình NS&VSMTNT, 1.812 căn
nhà ở cho hộ nghèo...

Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng
mong muốn Chính phủ mở rộng đối
tượng thụ hưởng các chương trình
cho vay HSSV có hoàn cảnh khó
khăn, chương trình cho vay phát
triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và
miền núi theo Quyết định số
2085/QĐ-TTg với đối tượng là hộ có
mức sống trung bình.

Đồng thời, xem xét, tiếp tục thực
hiện chương trình cho vay hộ mới
thoát nghèo khi hết thời hạn quy
định và cho phép kéo dài thời gian
hộ gia đình được thụ hưởng chính
sách tín dụng đối với hộ mới thoát
nghèo kể từ khi ra khỏi danh sách
hộ nghèo, hộ cận nghèo lên tối đa
là 5 năm.�

Mô hình trồng cây chanh leo cho thu nhập cao của gia đình chị Nông Thị Năm ở
xóm Lũng Cưởm, xã Lưu Ngọc.
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“Cú hích” để thoát nghèo
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40

đã thực sự đi vào đời sống, có tác
động lớn đến hiệu quả hoạt động
của tín dụng chính sách tỉnh Nghệ
An. Đồng vốn ưu đãi đã và đang tạo
“cú hích” để nhiều gia đình thoát
nghèo, vươn lên làm giàu chính
đáng. Đến thăm gia đình chị Nguyễn
Thị Thảo ở xã Giang Sơn Đông,
huyện Đô Lương. Chứng kiến cơ
ngơi của gia đình, nhiều người
không ngờ chỉ 5 năm trước, đây là
một trong những hộ khó khăn nhất
của xã. Bữa trưa chưa qua đã lo bữa
tối, lam lũ quanh năm nhưng cái
nghèo vẫn đeo bám...

Tìm cách thoát nghèo, năm 2014
chị vay 44,2 triệu đồng từ NHCSXH
để trồng rừng. Sau đó, chị mạnh dạn
vay tiếp vốn ưu đãi để phát triển
chăn nuôi. Đến nay, trang trại của
gia đình có diện tích gần 10ha. Trong
đó, có các khu chuồng trại chăn nuôi
gà, ao thả cá, trồng keo lá tràm...
Hiện nay, với việc phát triển kinh tế
trang trại, doanh thu của gia đình

thu gần trăm triệu đồng mỗi năm.
Từ khó khăn, gia đình đã thoát
nghèo bền vững.

Tương tự là gia đình anh Lương
Văn Bảo, dân tộc Thái ở xã Châu
Đình, huyện Quỳ Hợp. Năm 2014,
anh Bảo vay 30 triệu nuôi bò sinh
sản và xây dựng truồng trại. Năm
2017, sau khi trả hết nợ cũ, anh
tiếp tục vay thêm 40 triệu đồng
nuôi bò sinh sản. Nhờ nuôi bò,
trồng mía, đến nay gia đình đã
thoát được nghèo. Từ một thành
viên vay vốn, anh Lương Văn Bảo
đã trở thành Tổ trưởng Tổ tiết kiệm
và vay vốn có 59 thành viên là
đồng bào DTTS, tham gia đầy đủ
các khóa tập huấn do ngân hàng tổ
chức. Thông qua đó, anh càng hiểu
rõ ý nghĩa, mục đích, lợi ích của
nguồn vốn chính sách, rồi về phổ
biến lại cho các hội viên.

Giám đốc NHCSXH huyện Quỳ
Hợp Nguyễn Thanh Hải cho biết, dù
còn những khó khăn, song các
thành viên trong tổ luôn trả nợ gốc
và lãi khi đến hạn. Các hội viên
trong tổ đã phát huy được nguồn

vốn vay, giúp nhau phát triển kinh
tế gia đình.

Từ nhận thức đến
hành động

Có thể khẳng định, ở Nghệ An
cũng như nhiều địa phương khác
trong cả nước, việc thực hiện Chỉ thị
số 40 đạt được những kết quả tích
cực. Đây là một chính sách đúng,
trúng, hợp lòng dân. Đặc biệt, đã
làm thay đổi từ nhận thức đến hành
động đối với hoạt động tín dụng
chính sách xã hội.

Tại Nghệ An, sau khi có Chỉ thị
số 40, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã
ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU và
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số
463/KH-UBND. Trong đó, Chỉ thị số
29-CT/TU yêu cầu, các cấp ủy Đảng,
chính quyền cần xác định nhiệm vụ

D'u 'n tín d�ng
chính sách
� Ngh� An
>Bài và ảnh NGHI ANH
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Anh Lương Văn Bảo vay vốn ưu đãi nuôi bò.

lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động
tín dụng chính sách xã hội là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm,
thường xuyên của các cấp ủy, chính
quyền; tập trung huy động các
nguồn lực cho tín dụng chính sách
xã hội gắn với phát triển nông
nghiệp, nông thôn, phát triển giáo
dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo
đảm an sinh xã hội và giảm nghèo
bền vững.

Hàng năm, UBND tỉnh, huyện,
ưu tiên nguồn vốn ngân sách địa
phương để bổ sung nguồn vốn cho
vay các đối tượng chính sách trên
địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để
NHCSXH đẩy nhanh tiến độ giải
ngân các nguồn vốn, đáp ứng nhu
cầu vốn kịp thời cho các đối tượng
chính sách, ưu tiên vốn cho vùng

sâu, vùng xa, vùng có đối tượng
chính sách lớn...

Đến nay, NHCSXH tỉnh Nghệ An
đang thực hiện 19 chương trình tín
dụng chính sách với tổng dư nợ đạt
8.361 tỷ đồng. Giám đốc NHCSXH
tỉnh Nghệ An Trần Khắc Hùng cho
biết, nguồn vốn ưu đãi luôn được
quan tâm, tăng cường. Bên cạnh
đó, ngân hàng còn tích cực huy
động các nguồn vốn để đáp ứng kịp
thời nhu cầu vốn các chương trình
tín dụng chính sách, đảm bảo khả
năng thanh toán trong toàn hệ
thống, củng cố nguồn lực cho vay
các đối tượng chính sách trên địa
bàn. Song song đó là tăng trưởng
tín dụng, chất lượng tín dụng chính
sách ở Nghệ An cũng không ngừng
được củng cố, nâng cao. Nợ quá

hạn hiện nay chỉ chiếm tỷ lệ 0,14%
tổng dư nợ (giảm 0,09% trước khi có
Chỉ thị số 40).

Tuy nhiên, trên thực tế Nghệ An
là một tỉnh lớn, dân số đông, đối
tượng chính sách nhiều, nhu cầu vay
vốn của người dân rất lớn... Bởi vậy,
để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị
số 40, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền
các cấp cơ sở cần quyết tâm, quyết
liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện
hiệu quả hoạt động tín dụng chính
sách xã hội trên địa bàn; đồng thời,
quan tâm tập trung nguồn lực, bố trí
nguồn vốn ủy thác cho vay từ ngân
sách địa phương, tạo điều kiện cho
NHCSXH hoạt động ổn định, bền
vững góp phần vào sự phát triển
quê hương xứ Nghệ.�
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ĐÀ NNG:

CH� TH� S	 40
đi vào th�c t� cu�c s(ng
Triển khai sâu rộng đến
cấp cơ sở

Sau khi Chỉ thị số 40 được ban
hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà
Nẵng tổ chức họp phổ biến, quán
triệt trong Ban chấp hành. Đồng
thời, yêu cầu Bí thư quận, huyện ủy
triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị
số 40 đến cơ sở; ban hành văn bản
chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện, chỉ đạo Đảng ủy
phường, xã tổ chức triển khai đến
các tổ chức chính trị - xã hội, ban,
ngành tại địa phương, Bí thư Chi bộ
khu dân cư, Tổ trưởng Dân phố và Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trên cơ sở việc ban hành kế
hoạch, chương trình hành động, các
văn bản có liên quan triển khai thực
hiện Chỉ thị số 40, Thường trực
Thành ủy ban hành Công văn số
1765-CV/TU, Ban Thường vụ Thành
ủy ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU
chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức
triển khai thực hiện Chỉ thị. Cùng đó,
hàng năm Ban Thường vụ Thành ủy
có báo cáo gửi Ban Kinh tế Trung
ương để báo cáo kết quả tình hình
triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40
trên địa bàn. UBND thành phố ban
hành văn bản số 11747/UBND-VX về
việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40
và Công văn số 6404/UBND-VX về
việc triển khai thực hiện Kế hoạch số

54-KH/TU. UBND thành phố yêu cầu
các cơ quan, đơn vị liên quan xây
dựng chương trình thực hiện Chỉ thị
số 40; tổ chức phổ biến, quán triệt
nội dung Chỉ thị số 40 tới các Sở, ban
ngành, MTTQ, Đảng ủy, UBND các
cấp và phổ biến nội dung của Chỉ thị
đến các chi bộ cơ sở, Tổ Dân phố và
nhân dân được biết, cùng tham gia
giám sát hoạt động tín dụng chính
sách tại cơ sở. Giám đốc NHCSXH TP
Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung cho hay,
hàng quý, Ban đại diện HĐQT
NHCSXH thành phố đưa vào nội
dung báo cáo, Nghị quyết để đánh
giá công tác triển khai cũng như chỉ

đạo việc thực hiện Chỉ thị số 40.
Chính từ việc quyết liệt triển khai
trong cả hệ thống chính trị về vai trò
quan trọng của tín dụng chính sách
xã hội nên thành phố Đà Nẵng đã
gặt hái được nhiều thành công. Tạo
điều kiện cho  hộ nghèo, hộ cận
nghèo tiếp cận nguồn vốn chính
sách thuận lợi để phát triển kinh tế
hộ, vươn lên thoát nghèo bền vững
theo tiêu chí của thành phố.

Thực tế cho thấy, thông qua việc
quán triệt, triển khai Chỉ thị số 40,
các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương, các Sở, ngành có những
chuyển biến tích cực trong nhận

>Bài vài ảnh CÔNG THÁI

Hàng nghìn lượt hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách.
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thức về ý nghĩa kinh tế - chính trị của
kênh tín dụng ưu đãi. Qua đó, cấp
ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ
sở hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của tín
dụng chính sách xã hội trong việc
thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải
quyết việc làm, xây dựng NTM, bảo
đảm an sinh xã hội và tạo nhiều điều
kiện thuận lợi cho hoạt động
NHCSXH thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao. 

Hàng trăm nghìn lượt hộ
được tiếp cận tín dụng
chính sách

Khi Chỉ thị số 40 ra đời, công tác
huy động các nguồn vốn cũng được
chính quyền địa phương quan tâm
hơn. Đến nay, tổng nguồn vốn huy
động của NHCSXH TP Đà Nẵng đạt
2.402 tỷ đồng, tăng 1.183 tỷ đồng
(97%). Trong đó, nguồn vốn nhận ủy
thác đầu tư tại địa phương là 882 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 37%/tổng
nguồn vốn, tăng 791 tỷ đồng (873%)
so với trước khi có Chỉ thị. 

Theo Giám đốc Đoàn Ngọc
Chung, kết quả cho vay giai đoạn từ
khi có Chỉ thị số 40 đến nay đạt
4.017 tỷ đồng, với 129.247 lượt
khách hàng được vay vốn, doanh số
thu nợ 2.726 tỷ đồng.  Hiện, Đà Nẵng
có 75.332 khách hàng còn dư nợ,
tổng dư nợ 2.398 tỷ đồng, tăng 1.181
tỷ đồng (97%), số tiền vay bình quân
31,83 triệu đồng/khách hàng, mức
cho vay bình quân gấp hơn 2 lần so
với trước khi có Chỉ thị. 

Song song với việc tăng trưởng
nguồn vốn, dư nợ tín dụng và chất
lượng tín dụng chính sách xã hội tại
Đà Nẵng cũng được nâng lên rõ rệt.
Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh
chiếm 0,13% tổng dư nợ. 

Giám đốc NHNN TP Đà Nẵng Võ
Minh cho rằng, để có được kết quả
đó là nhờ sự triển khai quán triệt Chỉ
thị số 40 trong các cấp ủy Đảng của
hệ thống chính trị Đà Nẵng. Từ đó,
UBND các cấp đưa vào dự toán chi
ngân sách hàng năm và chuyển vốn
ủy thác sang NHCSXH để thực hiện

cho vay hộ nghèo, các đối tượng
chính sách khác giai đoạn 2014 đến
nay đạt 791 tỷ đồng, lũy kế tổng
nguồn vốn từ ngân sách chuyển
sang NHCSXH đạt 882 tỷ đồng.
Trong đó, nguồn vốn thành phố 833
tỷ đồng, nguồn vốn quận, huyện đạt
49 tỷ đồng. 

UBND các cấp thực hiện nghiêm
túc việc tập trung các nguồn vốn tín
dụng chính sách xã hội có nguồn
gốc từ ngân sách Nhà nước vào một
đầu mối NHCSXH. UBND thành phố
chỉ đạo NHCSXH nhận bàn giao từ
Quỹ hỗ trợ cho vay hoàn lương do
UBND thành phố quản lý 293 trường
hợp, với dư nợ 775,87 triệu đồng và
nhận số tiền đã thu hồi được trong
quá trình xác minh để triển khai cho
vay 660,37 triệu đồng. UBND quận
Hải Châu, quận Sơn Trà, quận Liên
Chiểu chuyển nguồn vốn ủy thác từ
Hội Nông dân quận sang NHCSXH
để cho vay đối với hội viên nông dân
số tiền 837,5 triệu đồng...

Để giúp các hộ nghèo và các đối
tượng chính sách tổ chức SXKD đạt
hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền
vững, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các
hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp
với các ngành chức năng tổ chức tập
huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy
nghề, hướng dẫn cách làm ăn có
hiệu quả, triển khai lồng ghép công
tác uỷ thác cho hộ nghèo vay vốn với
các chương trình dự án của hội đoàn
thể và mục tiêu phát triển kinh tế -
xã hội của địa phương, xây dựng và
mở rộng các mô hình cho hộ nghèo;
hộ SXKD vay vốn theo dự án có sự
hướng dẫn, tư vấn của hội, đoàn thể:
chăn nuôi bò ở xã Hoà Bắc, nuôi
trồng thuỷ sản ở xã Hoà Phong, Hoà
Liên, huyện Hoà Vang; mô hình sản
xuất hàng đá mỹ nghệ ở phường
Hoà Hải, mô hình trồng rau sạch tại
phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành
Sơn; mô hình trồng nấm ăn, nấm
dược liệu ở phường Hoà Khê, An
Khê, quận Thanh Khê; mô hình khai
thác hải sản xa bờ ở phường An Hải
Tây, Sơn Trà...

Với vai trò nòng cốt vận động
nhân dân xây dựng NTM, NHCSXH
huyện Hòa Vang, các hội, đoàn thể
hỗ trợ, giúp đỡ huyện Hoà Vang xây
dựng NTM như tổ chức các lớp tập
huấn về nâng cao kỹ thuật trồng trọt
và chăn nuôi; triển khai mô hình
kinh tế, khắc phục ô nhiễm môi
trường; xây dựng làng sinh thái; tiếp
tục bổ sung cho vay nguồn vốn tín
dụng chính sách... góp phần giúp
huyện Hòa Vang đạt chuẩn NTM
năm 2016.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Trần Văn Miên kiêm Trưởng Ban đại
diện HĐQT NHCSXH khẳng định, với
sự ra đời của Chỉ thị số 40, thời gian
qua, hoạt động tín dụng chính sách
xã hội của NHCSXH thành phố giúp
114.789 lượt hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác được vay
vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách
góp phần giảm 6.946 hộ nghèo năm
2015, Đề án giảm nghèo giai đoạn
2016 - 2020 cơ bản về đích trước hai
năm giúp 20.293 hộ thoát nghèo.
Đồng thời, tạo việc làm mới cho hơn
39 nghìn lao động; gần 8 nghìn HSSV
được vay vốn để trang trải chi phí
học tập; xây dựng hơn 24 nghìn
công trình NS&VSMTNT giúp cải
thiện môi trường sống cho người
dân ở huyện Hòa Vang; 261 lượt hộ
nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng
nhà ở, phòng tránh bão, lụt khu vực
miền Trung ở huyện Hòa Vang...

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện
Chỉ thị số 40 đã làm thay đổi một
cách sâu sắc nhận thức và hành
động của các cấp ủy Đảng, chính
quyền và hội, đoàn thể nhận ủy thác
trong việc đẩy mạnh thực hiện tín
dụng chính sách xã hội. Tín dụng
chính sách đã phát huy hiệu quả to
lớn, góp phần thu hẹp khoảng cách
giàu nghèo; phát triển kinh tế, ổn
định đời sống an ninh chính trị, văn
hóa, xã hội; xây dựng NTM tại địa
phương và đẩy lùi tệ nạn cho vay
nặng lãi.�
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Bây giờ ông Nguyễn Văn
Lượng được xem là nông
dân tỷ phú với 10ha trồng
Sâm Ngọc Linh, nhưng ít

ai biết rằng hơn 10 năm về trước,
gia đình ông thuộc diện hộ nghèo
của thôn 2 xã Ngọc Linh, huyện
Nam Trà My (Quảng Nam). Sinh
ra và lớn lên trên đỉnh núi Ngọc
Linh có độ cao hơn 2.000 mét,
quanh năm sương phủ, gió
lạnh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ,
nên phải tự mình bươn chải,
kiếm sống. Năm lên 15 tuổi
ông đã biết đi tìm củ sâm
trong rừng về bán và chọn
giống sâm để trồng, song phải
đến năm 2008, cuộc sống gia
đình mới thực sự có bước ngoặt mới
khi ông mạnh dạn vay vốn 25 triệu
đồng từ NHCSXH huyện Nam Trà My
đầu tư trồng sâm, sau 6 năm trồng
và chăm sóc đến năm 2014 gia đình
ông bán sâm và trả hết nợ cho ngân
hàng, từ đó thoát được cái đói, cái
nghèo. Tuy gia đình ông có cái ăn, cái
mặc, con em được đi học nhưng
nhìn lại thôn quê mình nơi có tới
99% hộ đồng bào dân tộc Ca dong

QU
NG NAM:

T�o s)c b�n phát tri�n kinh t�
>Bài và ảnh TRẦN TRANG

Từ một tỉnh khó khăn trước kia, nhưng Quảng Nam đã vươn lên là một trong 15
tỉnh có nguồn thu đóng góp cho Trung ương. Sức bật của một tỉnh đang trên đà
CNH thấy rõ từ những đồi cát trắng hồi sinh với khu kinh tế Chu Lai đang thu
hút nhiều doanh nghiệp tầm cỡ quốc gia. Còn sức bền cho phát triển kinh tế tỉnh
từ hạt nhân kinh tế nhỏ nhất hộ gia đình đặc biệt là người nghèo và đối tượng
chính sách đang được kiến tạo và hỗ trợ bởi từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH
tỉnh Quảng Nam 17 năm qua, đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 40 năm 2014.

“Việc hỗ trợ các đối tượng chính sách sẽ giảm dần cho
không chuyển sang cơ chế hỗ trợ vốn có thu lãi với lãi
suất ưu đãi nhằm nâng cao trách nhiệm của người sử
dụng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, thực hiện
tốt chủ trương “cho cần câu, không cho xâu cá” nhằm
thúc đẩy ý chí vươn lên của người dân”, Ủy viên BCH
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt
Cường nêu quan điểm.
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đời sống quá khó khăn, thiếu gạo
vào những ngày giáp hạt, không biết
sản xuất gì để thoát nghèo, ông lại
trăn trở.

Lúc đó, tôi được biết Nhà nước
đã ban hành nhiều chính sách ưu
đãi về vốn tín dụng, nhiều chính
sách hỗ trợ phát triển cây sâm Ngọc
Linh nhưng người dân nơi đây chưa
được tiếp cận nguồn vốn vay. Bản
thân nhận thấy điều đó, năm 2016
tôi cùng với cán bộ NHCSXH huyện
và Hội CCB xã đến tận thôn để họp
dân tuyên truyền các chính sách tín
dụng ưu đãi. Qua một ngày họp bàn,
32 hộ dân đã thống nhất thành lập
Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Được bà con tín nhiệm bầu làm
Tổ trưởng, ông tiếp tục vay 50 triệu
đồng để mở rộng đầu tư, khuyến
khích bà con cùng vay vốn trồng
sâm và thành lập nhóm hộ trồng
sâm. Tạo điều kiện cho bà con có đủ
điều kiện tiếp cận vốn, hướng dẫn
bà con cách chăm sóc và căn dặn bà
con không được phá rừng, hộ nào
làm tốt cuối năm ông còn thưởng
200 cây sâm con giống. Số cây con
được thưởng hiện nay đã lên đến 20
nghìn cây. Nhờ cách quản lý riêng
này mà đến nay đã có 32 hộ dân
trong tổ đã thoát nghèo bền vững,
nhiều hộ có cái ăn, cái mặc, lại có
tiền gửi tiết kiệm.

Ở xã Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân Tam Trà của huyện
Núi Thành, nơi có dân tộc Kinh và
Cor sinh sống. Trong đó, dân tộc Cor
có 302 hộ, 1.164 nhân khẩu, chiếm
tỷ lệ 37,25% tổng nhân khẩu toàn xã,
nguồn vốn ưu đãi là kênh tín dụng
đem lại hiệu quả thiết thực và góp
phần tích cực trong việc phát triển
kinh tế hộ gia đình, cải thiện đời
sống cho bà con, giảm tỷ lệ hộ
nghèo qua các năm, đóng góp tích
cực trong xây dựng NTM trên địa
bàn. Chỉ tính riêng giai đoạn 2014 -
2019 doanh số cho vay trên 37 tỷ

đồng, với trên 1.200 lượt hộ vay vốn
đã góp phần cùng địa phương thực
hiện chương trình mục tiêu giảm
nghèo (tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 là
25,2% đến nay giảm còn 10,97%),
tạo công ăn việc làm, nhiều con em
gia đình đã có điều kiện đi học tại
các trường cao đẳng, đại học, nhà
nhà đều có nước sinh hoạt hợp vệ
sinh, đồng vốn đã góp phần tăng thu
nhập cho người dân và xây dựng
NTM trên địa bàn xã. Theo đánh giá
của NHCSXH huyện, chất lượng hoạt
động tín dụng tại cấp xã, và chất
lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và
vay vốn trên địa bàn qua các năm
luôn xếp loại tốt. Đặc biệt, mặc dù là
xã miền núi, đời sống của nhân dân
còn khó khăn nhưng từ năm 2014
đến nay không có nợ quá hạn.

Nhìn rộng ra toàn tỉnh Quảng
Nam, đặc biệt từ sau thực hiện Chỉ
thị số 40, UBND tỉnh, huyện đã bổ
sung nguồn vốn từ ngân sách ủy
thác cho NHCSXH cho vay số tiền
187,5 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn
ủy thác của địa phương sang
NHCSXH trên địa bàn đến hết năm
2019 là 250,5 tỷ đồng, chiếm 5,3%
tổng nguồn vốn tín dụng chính sách
tại NHCSXH, trong đó ngân sách tỉnh
là 210,4 tỷ đồng, ngân sách huyện
40,1 tỷ đồng. Đây là con số thể hiện
sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của
cấp ủy, chính quyền địa phương đối
với hoạt động tín dụng chính sách xã
hội. Cùng với đó là các cơ chế chính
sách riêng đặc thù của tỉnh ủy thác
qua NHCSXH như cho vay đối với
người nghèo và các đối tượng chính
sách khác trên địa bàn, chính sách
hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng giai đoạn 2019 - 2021.

Nguồn vốn này hòa cùng dòng
vốn tín dụng từ NHCSXH đã hỗ trợ
được 193.207 lượt hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác được vay
vốn, hơn 54 nghìn hộ vượt qua

ngưỡng nghèo, tạo điều kiện cho
21.930 HSSV có hoàn cảnh khó khăn
được vay vốn đi học, tạo việc làm
cho 11.950 lao động từ Quỹ quốc gia
về việc làm, 290 lao động đi XKLĐ có
thời hạn ở nước ngoài, xây dựng, cải
tạo 90.200 công trình cung cấp nước
sạch và công trình vệ sinh; xây dựng
2.855 căn nhà ở cho hộ nghèo và đối
tượng chính sách. Đặc biệt, nguồn
vốn ưu đãi đã góp phần tích cực
giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,1% năm
2014 xuống còn 7,5% vào cuối năm
2019, tỷ lệ hộ cận nghèo từ 9,15%
năm 2014 xuống còn 3,32%, đóng
góp quan trọng vào sự phát triển
kinh tế - xã hội của Quảng Nam
trong thời gian qua.

Những thành quả đạt được là
nền tảng để Quảng Nam tiếp tục
giương cao ngọn cờ thi đua triển
khai có hiệu quả Chỉ thị số 40 nhằm
tối ưu hóa công cụ tài chính hữu
hiệu trong thực hiện chương trình
mục tiêu giảm nghèo và xây dựng
NTM trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy
Phan Việt Cường nhấn mạnh, tỉnh
xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với
hoạt động tín dụng chính sách xã
hội là một trong những nhiệm vụ
trong chương trình, kế hoạch, hoạt
động thường xuyên của các cấp ủy
chính quyền địa phương và đặt ra
các mục tiêu cụ thể cho từng đơn vị.
Trong  đó, tỉnh sẽ tập trung nâng cao
trách nhiệm và chịu trách nhiệm
chính trong việc chỉ đạo, quản lý,
củng cố và nâng cao chất lượng tín
dụng chính sách xã hội tại địa
phương.  Tỉnh Quảng Nam cũng đặt
ra yêu cầu tập trung các nguồn vốn
có nguồn gốc từ ngân sách về một
đầu mối, thống nhất giao cho
NHCSXH quản lý, tiếp tục bố trí
nguồn vốn ngân sách địa phương ủy
thác cho NHCSXH thực hiện cho vay
hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác.�
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Xuân Canh Tý 2020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Đồng vốn ưu đãi chuyển
dời nhận thức

Bây giờ chị Nguyễn Thị Tình - hộ
vay vốn ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường,
huyện Phù Cát đã có một gia tài kha
khá với 8 con bò lai, luôn duy trì đàn
heo tại chuồng tới cả trăm  con heo
thịt, 4 con heo nái sinh sản, mỗi tháng
xuất bán từ 30 - 40 con gà thịt. Mừng
hơn cả là chị không còn phải tha
hương vào tận miền Nam buôn trái
cây mà ở nhà chăm lo cho cuộc sống
gia đình, nuôi con ăn học. “Trước đây,
chồng tôi làm thợ hồ, công việc bấp
bênh, cả năm, gia đình mới đoàn tụ
một lần, nên không có thời gian chăm
sóc, dạy dỗ con cái. Đứa con trai lớn
của tôi đã bỏ học giữa chừng khi đang
học lớp 8 vì nghèo khó, đến giờ vẫn
thương cháu nhưng không có cách
nào khác”, chị kể.

Cũng bởi vậy, năm 2015 vợ chồng
chị quyết định về quê mở trang trại

trên diện tích 5.000m2 đất gò do ông
bà để lại, chủ yếu là nuôi gà và heo
nhưng rất manh mún, quy mô nhỏ
lẻ, thu nhập chẳng là bao. Đến năm
2016, trong lúc gia đình khó khăn thì
được NHCSXH cho vay vốn. Từ
nguồn vốn vay ban đầu 20 triệu
đồng, xây dựng chuồng trại và mua
heo giống để sinh sản rồi nuôi bán
thịt. Có thể nói, công việc làm ăn
thuận lợi, ngoài việc mở rộng trang
trại, mua thêm 2 con bò cái lai, tôi đã
trả hết nợ cho ngân hàng.

Niềm vui chưa kịp thì năm 2017
giá heo giảm mạnh dẫn đến thua lỗ
gần như mất vốn, gia đình chị trở
nên chật vật khó khăn, tưởng chừng
như không vượt qua khỏi, thậm chí
tái nghèo. Song niềm hy vọng chưa
khép lại khi Hội Phụ nữ xã giới thiệu
chị vay vốn 50 triệu đồng hộ cận
nghèo để mua bò sinh sản, kết hợp
với mô hình nuôi heo và nuôi gà,
trong năm 2018, gia đình chị đã thu

được vài chục triệu đồng sau khi đã
trừ chi phí. Toàn bộ khoản lợi nhuận
thu được, gia đình tiếp tục đầu tư
mở rộng trang trại, xây dựng hầm
bioga để khỏi ô nhiễm môi trường,... 

Với chị Lê Thị Me - Tổ trưởng Tổ
tiết kiệm và vay vốn thôn Hà Văn, xã
Canh Thuận, huyện Vân Canh thì
cuộc sống “chung thân” với hai chữ
hộ nghèo càng thêm khó khi người
chồng - trụ cột chính qua đời. Một
nách nuôi 2 con nhỏ, dù cần cù, cật
lực từ việc nhà đến làm thuê, song
mối lo cơm áo, gạo tiền vẫn nặng
trĩu trên đôi vai nhỏ bé của chị. Nhà
có tới 3ha đất đồi nhưng lúc đầu chị
chưa mạnh dạn sản xuất nên vay
vốn NHCSXH cũng chừng mực. Song
đến lúc này, chị ý thức được không
có con đường nào khác để có thể
phát triển kinh tế nếu không mạnh
dạn đầu tư sản xuất. Chính vì vậy,
cùng với con bò giống được Nhà
nước hỗ trợ, chị mạnh dạn vay

Dưỡng mạch nguồn vốn
xoay chuy�n đói nghèo

>Bài và ảnh ĐỨC DŨNG

Về Bình Định hôm nay, từ những trảng cát vàng vốn trước kia hoang hoá,
đến những mảnh đồi từng để mặc cho cỏ dại đã khoác lên mình tấm áo
mới với những đầm tôm, cây mì, cây keo... từ nguồn vốn ưu đãi của
NHCSXH tỉnh Bình Định. Những đồng vốn ngày một chảy mạnh và phủ
rộng, tích góp theo năm tháng cùng đôi tay cần mẫn của hộ nghèo và
các đối tượng chính sách đã góp phần xoay chuyển cuộc sống của chính
họ, vun đắp ấm no và phát triển kinh tế địa phương. 
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NHCSXH 30 triệu đồng để
trồng keo và nuôi bò. Thời
gian rảnh, chị tranh thủ
học lấy nghề, đi làm công
nhân kiếm thêm thu
nhập trang trải cuộc
sống và nuôi các con ăn
học. Nhờ chăm sóc tốt,
bò giống do Nhà nước
cấp đã sinh sản, keo
cũng bán được giá.
Cuối năm 2017, chị
Me tự nguyện xin ra
khỏi danh sách hộ
nghèo. Khẳng định
tất cả những gì mà
gia đình chị có
được hôm nay đều
nhờ NHCSXH cho
vay vốn phát triển
sản xuất, chị Me tâm
sự: “Thời gian qua, gia
đình tôi nhận được sự
hỗ trợ từ NHCSXH rất
nhiều. Bây giờ kinh tế  khá hơn
trước, mẹ con tôi đã tự lực cánh
sinh, nên tôi tự nguyện xin ra khỏi
hộ nghèo để những hộ nghèo khác
được vay vốn phát triển kinh tế”.

Chị không phải là người duy nhất
xin ra khỏi hộ nghèo của xã Canh
Thuận, mà ở đây có nhiều hộ đã
từng làm đơn như chị để cùng chia
sẻ nguồn lợi mà Đảng, Nhà nước
dành cho người nghèo. Bởi họ hiểu,
ở một xã miền núi 30a như Canh
Thuận với 4 dân tộc Kinh, Bana,
Chăm và Thái cùng sinh sống, chiếm
tổng số 852 hộ/992 hộ dân của xã;
tỷ lệ hộ nghèo lên tới 59,1%; hộ cận
nghèo chiếm 38,5%. Vốn tín dụng
chính sách là điều kiện đủ và cấp
thiết ngoài sự cần cù, chịu khó để
người dân thay đổi vận mệnh cuộc
đời mình.

Những tấm gương như chị Me,
chị Tình đã thôi thúc nhiều người
dân tìm đến học hỏi, vay vốn phát
triển kinh tế. Cùng với chủ trương

của NHCSXH dồn vốn cho những địa
bàn khó khăn, dòng chảy tín dụng về
xã ngày càng mạnh và phủ rộng, hoà
quyện cùng kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh Bình Định. Tín
dụng chính sách xã hội đặc biệt có ý
nghĩa ở 3 huyện nghèo miền núi
thuộc Chương trình 30a, 26 xã đặc
biệt khó khăn thuộc Chương trình
135 giai đoạn III, 47 thôn đặc biệt
khó khăn ở 14 xã khu vực II, 18 xã
đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang,
ven biển, hải đảo và 59 xã thuộc địa
bàn vùng khó khăn. 

Nhìn lại hành trình hoạt động 17
năm, NHCSXH đã hỗ trợ 594.225
lượt hộ nghèo và các đối tượng
chính sách trên toàn tỉnh Bình Định
được vay vốn ưu đãi phát triển
SXKD; trong đó, đã cho vay được
215.941 lượt hộ nghèo, 33.891 lượt
hộ cận nghèo, 8.841 lượt hộ mới
thoát nghèo để đầu tư SXKD với mục
đích không chỉ thoát nghèo bền
vững mà còn vươn lên làm giàu;
giúp cho trên 35.012 lượt hộ vay

thuộc chương trình cho vay giải
quyết việc làm; 4.537 hộ đồng bào
DTTS được vay vốn để SXKD, cải
thiện đời sống; 5.589 hộ nghèo làm
mới và sửa chữa nhà ở; trên 157.969
lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn
vay vốn trang trải chi phí học tập... 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh uỷ Bình Định Nguyễn
Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá
cao kết quả hoạt động của NHCSXH
đã đồng hành cùng hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác trong 17
năm qua hỗ trợ nguồn vốn kịp thời
phát triển sản xuất, tạo việc làm, đào
tạo nguồn nhân lực, cải thiện điều
kiện sống, góp phần giảm nghèo,
bảo đảm an sinh xã hội, ổn định
chính trị, phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Bình Định sẽ chỉ đạo các cấp, các
ngành tiếp tục phối hợp với NHCSXH
để nâng cao chất lượng tín dụng
chính sách trên địa bàn trong thời
gian tới.�

Trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Định, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đã dự phiên
giao dịch tại xã Canh Thuận và chứng kiến buổi họp giao ban giữa NHCSXH với chính quyền, các tổ
chức hội, đoàn thể địa phương, lắng nghe nhu cầu vay vốn của các hộ dân.
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Đưa vào Nghị
quyết việc uỷ
thác nguồn vốn

Phóng viên: Ông có
thể điểm qua những
kết quả nổi bật sau 5
năm thực hiện Chỉ
thị 40 trên địa bàn?

Trả lời: Thay đổi
nhận thức về vai trò, vị
trí của tín dụng chính
sách do NHCSXH
thực hiện trong việc
giảm nghèo, giải
quyết việc làm... là
điều dễ nhận thấy
nhất ở Hàm Thuận
Nam. Với việc bố
trí Chủ tịch UBND
cấp xã tham gia
Ban đại diện HĐQT
cấp huyện; dốc toàn
tâm, toàn lực hỗ trợ
phương tiện, trang thiết bị, trụ sở
làm việc, đảm bảo an toàn cho hoạt
động giao dịch; chỉ đạo củng cố,

nâng cao chất lượng tín dụng… là
minh chứng cho sự thay đổi nhận
thức của toàn hệ thống chính trị trên
địa bàn huyện.

Tính đến nay, chúng tôi bố trí
nguồn vốn ngân sách ủy thác sang
NHCSXH cho vay đạt trên 4 tỷ đồng.
Năm 2018, HĐND huyện điều chỉnh

B��c chuy�n l�n
trong nh*n th)c và hành đ�ng

>Bài và ảnh THÁI BÌNH
Một chính sách đúng, trúng, hợp lòng dân đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành
động. Một quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền đã mang lại những kết
quả khích lệ trên mọi mặt đời sống kinh tế, văn hoá và trật tự xã hội cho người
dân... Đó là chia sẻ của Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) Nguyễn
Minh (ảnh) về việc thực hiện Chỉ thị số 40.
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Nghị quyết giao UBND huyện bố trí
500 triệu đồng; hàng năm, căn cứ
khả năng nguồn thu ngân sách,
huyện chủ động sử dụng nguồn
tăng thu, tiết kiệm chi, hỗ trợ cho
NHCSXH huyện để bổ sung nguồn
vốn cho vay giảm nghèo.

Công tác phối hợp giữa NHCSXH
huyện và các tổ chức chính trị - xã
hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ,
đồng bộ, chất lượng uỷ thác cũng
được nâng cao. Hiện nay, NHCSXH
huyện thực hiện tổ chức giao dịch tại
13 Điểm giao dịch xã, thị trấn. Việc
phối hợp này đã giúp các tổ chức
chính trị - xã hội tập hợp lực lượng,
củng cố, nâng cao cả về số lượng,
chất lượng hoạt động; tăng số lượng
hội viên, góp phần củng cố hệ thống
chính trị cơ sở; giúp người nghèo có
điều kiện được tiếp cận với nhiều
hoạt động lồng ghép như khuyến
nông, khuyến lâm, khuyến ngư,
chuyển giao KHKT, chăm sóc sức
khoẻ, nâng cao dân trí... Hiện, 4 tổ
chức chính trị - xã hội đang phối hợp
với NHCSXH huyện tham gia quản lý
trên 9.000 hộ vay vốn, với số tiền
240 tỷ đồng, chiếm trên 99,9% tổng
dư nợ tín dụng.

Ngược lại, năng lực và hiệu quả
hoạt động của NHCSXH huyện được
nâng cao. Tín dụng chính sách xã hội
được đưa đến 100% thôn, khu phố
của huyện; chuyển tải kịp thời đồng
vốn tới tay người nghèo và các đối
tượng chính sách khác. Cùng với đó,
nợ quá hạn và nợ khoanh luôn được
kiểm soát. 

Khoảng cách giàu nghèo
dần thu hẹp

Phóng viên: Kết quả đó đã tác
động như thế nào đến đời sống
của người dân Hàm Thuận Nam
nói chung, hộ nghèo và các đối
tượng chính sách trên địa bàn
nói riêng?

Trả lời: Đúng như những gì
chúng tôi đã nhận định khi triển khai

Chỉ thị số 40. Nguồn vốn này đã góp
phần giúp huyện thực hiện hiệu quả
chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước. Giúp cho hệ thống dân -
chính - Đảng ngày càng gắn bó; thu
hẹp khoảng cách giàu nghèo trên
địa bàn. Đặc biệt, qua nguồn vốn đã
có hơn 1.300 hộ vượt qua ngưỡng
nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên
512 lao động; trên 500 HSSV có hoàn
cảnh khó khăn được vay vốn học
tập; xây dựng trên 13.586 công trình
NS&VSMTNT, 12 căn nhà ở cho hộ
nghèo và các hộ gia đình có thu
nhập thấp...

Từ những kết quả nêu trên, có
thể khẳng định Chỉ thị số 40 là một
quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân,
là kim chỉ nam quan trọng trong việc
thực hiện tín dụng chính sách xã hội,
làm thay đổi sâu sắc nhận thức và
hành động của các cấp uỷ, chính
quyền và các tổ chức chính trị - xã
hội trong việc đẩy mạnh thực hiện
tín dụng chính sách xã hội, góp phần
thực hiện Chương trình mục tiêu
Quốc gia về giảm nghèo, giải quyết
việc làm và bảo đảm an sinh xã hội
trên địa bàn.

Khó, cũng sẽ bố trí!
Phóng viên: Vậy, thời gian tới,
huyện sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ

thị số 40 như thế nào, thưa ông?

Trả lời: Trước hết, tôi xin khẳng
định, dù khó khăn đến đâu, huyện
cũng sẽ cân đối dành một nguồn lực
ủy thác sang NHCSXH huyện cho
người nghèo và các đối tượng chính
sách khác vay trong điều kiện tối đa
có thể. Năm qua, mặc dù nguồn thu
của toàn huyện còn thấp, song trong
Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội
của HĐND huyện cũng đã ghi rõ sẽ
bố trí ít nhất 500 triệu đồng ủy thác
sang NHCSXH để cho vay các đối
tượng chính sách. Mặt khác, tiếp tục
chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, MTTQ
và các tổ chức chính trị - xã hội trên
địa bàn triển khai nghiêm túc Chỉ thị
số 40, gắn với phát triển nông
nghiệp, nông thôn, phát triển giáo
dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo
đảm an sinh xã hội và giảm nghèo
bền vững.

Thường xuyên củng cố, nâng
cao chất lượng hoạt động của Ban
đại diện HĐQT NHCSXH huyện.
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của các
Điểm giao dịch, Tổ tiết kiệm và vay
vốn. Rà soát, đáp ứng đủ nguồn
vốn một cách nhanh nhất, đơn
giản nhất đến đúng đối tượng.
Cùng với đó, chỉ đạo các tổ chức
chính trị - xã hội phối hợp với đơn
vị có liên quan tiếp tục xây dựng và
nhân rộng các mô hình giảm
nghèo bền vững, hướng dẫn cách
làm ăn, hỗ trợ các hoạt động
khuyến công, nông, lâm, ngư; hỗ
trợ kỹ thuật, tập trung đào tạo
nghề cho lao động nông thôn phù
hợp với điều kiện của địa phương.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức sơ
kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc
thực hiện Chỉ thị số 40; kịp thời
khen thưởng, động viên nhân tố
tích cực, khắc phục những yếu
kém, tồn tại để thực hiện Chỉ thị tốt
hơn cho những năm tiếp theo.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!�
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Gieo hạt mầm
no ấm

Chúng tôi đến xã Hỏa
Tiến - nơi chiếm đến 20%
diện tích tự nhiên thành
phố Vị Thanh (2.380ha),
song có hơn 80% dân số
của xã sống chủ yếu
bằng nghề nông nghiệp.
Chủ tịch UBND xã
Dương Minh Truyền
cho biết thời gian trước
đây, tuy đã được quan
tâm tạo điều kiện và
giúp đỡ nhưng số hộ
nghèo, hộ cận nghèo
của xã vẫn còn cao.
Nhiều hộ chưa
mạnh dạn chuyển
đổi cây trồng, vật nuôi,
cải tạo vườn tạp. Một trong

V� n%i dòng v(n
nồng đậm tình người

Vốn vay ưu đãi đã đến với người nghèo ở các xã ở tỉnh Hậu Giang.

>Bài và ảnh LÊ LINH

Về Hậu Giang giữa trời xanh, tràn nắng lại càng thấy thêm nồng đậm chân tình
của người dân với cán bộ NHCSXH - những người đang ngày đêm thầm lặng
mang nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, truyền ngọn lửa nhiệt huyết lao động,
sáng tạo đến mỗi người dân “để không ai bị bỏ lại phía sau” trên con đường giảm
nghèo bền vững và xây dựng NTM. Bức tranh đồng quê thanh bình nơi đây vì
thế ngày càng thêm sắc xanh của những ruộng lúa bát ngát, kênh rạch trù phú
và những nụ cười đôn hậu, khoáng đạt của người dân khi no ấm đang ùa về. 
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những nguyên nhân khiến sản xuất
của người dân khó phát triển đó
chính là thiếu vốn. Cũng bởi vậy
nhiều hộ không chuyên tâm sản
xuất mà chủ yếu sống bằng nghề
làm thuê hoặc bỏ địa phương đi nơi
khác làm thuê, con cái không có
điều kiện học hành, nhất là đối với
các hộ đồng bào DTTS. Đây cũng là
nỗi trăn trở lớn của Đảng bộ, chính
quyền địa phương.

Chính bởi vậy từ khi NHCSXH
hoạt động, Đảng ủy, UBND xã xác
định đây là một nguồn lực, một giải
pháp quan trọng trong công tác
giảm nghèo và phát triển kinh tế -
xã hội nên rất quan tâm trong việc
chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu
quả nguồn vốn tín dụng chính sách
được cấp trên giao cho địa phương.
Hiện xã Hỏa Tiến có 23 Tổ tiết kiệm
và vay vốn, dư nợ đạt trên 22 tỷ
đồng với 936 hộ vay. Nhìn lại hoạt
động tín dụng chính sách xã hội trên
mảnh đất này, đã có trên 1.900 lượt
hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác được tiếp cận nguồn vốn;
góp phần giúp 108 hộ thoát nghèo;
giải quyết việc làm cho trên 100 lao
động; giúp cho 100 HSSV có vốn để
trang trải chi phí học tập; nâng cấp,
sửa chữa, xây dựng mới trên 780
công trình NS&VSMTNT. Đây cũng
chính là một nền tảng quan trọng
để 7 mùa xuân qua xây dựng NTM,
xã Hỏa Tiến đạt chuẩn NTM vào
cuối năm 2017, sớm hơn 3 năm so
với lộ trình.

Cả hệ thống chính trị
vào cuộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu
Giang Đồng Văn Thanh chia sẻ
cùng với các chương trình, dự án và
các chính sách hỗ trợ, công tác

giảm nghèo bền vững và xây dựng
NTM của tỉnh, các chính sách giảm
nghèo đặc biệt là chính sách tín
dụng ưu đãi do NHCSXH đang triển
khai thực hiện hiệu quả đến người
nghèo và các đối tượng chính sách
đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt
nông thôn, thúc đẩy kinh tế phát
triển Hậu Giang.

Từ 2 chương trình tín dụng chính
sách đến nay, NHCSXH tỉnh Hậu
Giang thực hiện 16 chương trình và
một số chương trình cho vay bằng
nguồn vốn nhận ủy thác tại địa
phương với tổng dư nợ đạt 2.403 tỷ
đồng. “Tín dụng chính sách xã hội có
tác động tích cực và thiết thực đối
với đời sống của nhân dân, góp
phần tích cực trong việc thực hiện
mục tiêu quốc gia về giảm nghèo,
tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội
địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy Hậu
Giang Lữ Văn Hùng ghi nhận. Nhìn
lại trong 17 năm qua đã có 480
nghìn lượt hộ nghèo và các đối
tượng chính sách được tiếp cận
nguồn vốn vay ưu đãi, góp phần
giúp cho trên 60 nghìn hộ vượt qua
ngưỡng nghèo (tỷ lệ hộ nghèo hàng
năm của tỉnh giảm bình quân từ 2%
- 3%); thu hút tạo việc làm cho hơn
15 nghìn lao động; hơn 33 nghìn
lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn
được vay vốn học tập; xây dựng trên
190 nghìn công trình cung cấp
NS&VSMTNT; hỗ trợ 8.000 căn nhà ở
cho hộ nghèo; hơn 3.000 căn nhà
cho hộ nghèo phòng, tránh lũ lụt;
hơn 35 nghìn lượt hộ SXKD vùng khó
khăn được được vay vốn...

Đặc biệt, “kết quả thực hiện Chỉ
thị số 40 đã có tác động tích cực đối
với hoạt động của NHCSXH về tập
trung nguồn vốn, nâng cao năng lực
và hiệu quả hoạt động của

NHCSXH”, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn
Hùng cho biết. Nguồn vốn ưu đãi
ngày càng được quan tâm. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Xuân Thanh cho biết, để 100% hộ
nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng
chính sách khác có nhu cầu và đủ
điều kiện đều được tiếp cận các sản
phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp,
tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu phấn
đấu mức tăng trưởng nguồn vốn
bình quân hàng năm từ 12% trở lên,
trong đó nguồn vốn ngân sách địa
phương hàng năm đạt và vượt theo
chỉ tiêu được giao. Phấn đấu mức
tăng trưởng dư nợ mỗi năm từ 12%;
tập trung cho vay các chương trình
cho vay phát triển sản xuất, tạo việc
làm và NS&VSMTNT để đạt mục tiêu
giảm nghèo bền vững và xây dựng
NTM. Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức
dưới 0,5%.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh
Hậu Giang sẽ tiếp tục thực hiện
hiệu quả Chỉ thị số 40. Phó Chủ tịch
Đồng Xuân Thanh cũng chỉ đạo Ban
đại diện HĐQT NHCSXH các cấp
tăng cường công tác chỉ đạo điều
hành, trọng tâm là chỉ đạo củng cố,
nâng cao chất lượng hoạt động,
chất lượng tín dụng, phát huy tốt
hiệu quả nguồn vốn cho vay; thành
viên Ban đại diện các cấp tăng
cường chỉ đạo, hỗ trợ địa phương
tháo gỡ những khó khăn trong hoạt
động tín dụng chính sách; Chủ tịch
UBND cấp xã là thành viên Ban đại
diện HĐQT NHCSXH cấp huyện
thường xuyên kiểm tra, giám sát để
chỉ đạo Ban giảm nghèo, các tổ
chức chính trị - xã hội nhận ủy thác
cấp xã quản lý chặt chẽ nguồn vốn
vay trên địa bàn.�
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NHCSXH t nh B c Giang hi n
ang duy trì ho t ng t i

225 i m giao d ch t i các
xã, ph ng, th  tr n.

Hi u qu  t  ngu n v n vay
u ãi  B c Giang

>Phóng s  nh c a VI T LINH
Cùng v i nhi u ngu n v n khác u t  cho khu v c nông nghi p, nông thôn,
nh ng n m qua ngu n v n u ãi c a Chính ph  do NHCSXH t nh B c
Giang th c hi n ã góp ph n quan tr ng vào công tác gi m nghèo, giúp
nhi u h  nghèo và các i t ng chính sách khác c a t nh có cu c s ng n

nh h n. Tính n mùa xuân này, t ng d  n  cho vay c a NHCSXH t nh
B c Giang t trên 4.310 t  ng, v i h n 140 nghìn h  ang vay.

n v i các h  ng bào  các huy n vùng cao, ng b ng c a t nh B c
Giang - n i nh ng ch ng trình cho vay u ãi ã giúp nhi u h  nghèo, h

ng bào DTTS v n x a kia khó kh n  ng, chúng tôi ã ch ng ki n
nh ng gia ình v t lên nghèo khó, n nh cu c s ng, nhi u h  có c  h i
thoát nghèo b n v ng v n lên làm giàu, góp ph n áng k  cho m c tiêu

qu c gia v  gi m nghèo, b o m an sinh xã h i trên a bàn.

Xuân Canh Tý 2020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I
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Nhờ sự hỗ trợ của địa phương về phát triển công nghệ cao và vay vốn 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của
NHCSXH, HTX sản xuất rau an toàn Lục Nam ở xã Bảo Đại, huyện Lục Nam đã đầu tư nhà lưới trồng các loại rau, củ, quả mang
lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình anh Nguyễn Xuân Hải ở xã Chu Điện, huyện Lục Nam vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm mở rộng
chuồng trại nuôi chim bồ câu sinh sản.

Mỗi tháng trừ chi phí, gia đình anh Hải thu lãi hàng chục triệu đồng.



T  ngu n v n vay
50 tri u ng và

ngu n h  tr  khác,
HTX h u c  Quang

Minh  xã Quang
Minh, huy n Hi p

Hoà có i u ki n c i
t o, làm 3.000m2 nhà
l i tr ng rau h u c ,
thu  canh các lo i k t

h p nuôi tr ng th y
s n mang l i hi u qu

kinh t  cao.

Gia ình anh ch  Nguy n B o
Y n  thôn H u nh, xã
Quang Minh, huy n Hi p
Hòa vay 45 tri u ng t
ch ng trình gi i quy t
vi c làm mua máy móc
làm  g  gia d ng.

C  s  may V n Chinh  xã Quang Minh,
huy n Hi p Hoà vay v n 50 tri u ng
t  ch ng trình gi i quy t vi c làm c i
t o nhà x ng, mua máy móc thi t b ,
t o vi c làm n nh và thu nh p cho
20 lao ng.
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(Tác phẩm đạt giải B, thể loại báo in)

Chính sách c+a Đ�ng v� n%i khô h�n
Bài 1 - Điểm tựa của đồng bào

Giải cơn khát vốn
Cách đây 7 năm, gia đình chị

Thành Thị Sữa, dân tộc Chăm ở thôn
Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện
Thuận Bắc (Ninh Thuận) có người
mất, theo phong tục địa phương chi
phí ma chay tốn kém nên có 4 sào
ruộng nhà chị phải đem thế chấp
người quen để vay nợ. Những năm
sau đó, đợt hạn hán kéo dài 3 năm
liền càng làm cho cuộc sống thêm
khó khăn. Tháng 2/2016, chị Sữa

được vay 40 triệu đồng dành cho hộ
cận nghèo của NHCSXH thông qua
Hội Phụ nữ mà không cần tài sản thế
chấp. Có vốn, lại được cán bộ tín
dụng cùng chính quyền, hội, đoàn
thể giúp đỡ hướng dẫn làm ăn, chị
Sữa mạnh dạn đầu tư nuôi bò.

Hướng đi đúng đã giúp gia đình
chị Sữa phát triển đàn bò, nuôi thêm
đàn dê. Khi chúng tôi đến thăm, vợ
chồng chị đang lùa đàn bò 3 con,
đàn dê 3 con (và hàng chục con khác

chăn thuê) về chuồng. Chị Sữa khoe
vừa bán 2 con bò thu về 16 triệu
đồng và chuộc được 4 sào ruộng về.
Ngoài ra, hồi tháng 9/2018, gia đình
chị còn được vay vốn ưu đãi 12 triệu
đồng từ NHCSXH để xây công trình
nước sạch và nhà vệ sinh, chất lượng
cuộc sống nhờ đó cải thiện đáng kể.
Đến nay, mỗi tháng chị Sữa dành
dụm 350.000 đồng trả lãi và gốc,
đồng thời tiết kiệm được tối thiểu
200.000 đồng gửi vào ngân hàng.

>Bài và ảnh TRẦN NGỌC TÚ (Báo Tin tức)

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, cấp uỷ, chính quyền, các hội, đoàn thể từ
cơ sở và người dân được thụ hưởng chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước
ở tỉnh Ninh Thuận đã có sự chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động,
mang lại những kết quả vượt bậc trong công tác giảm nghèo. 

Năm 2019, 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
III. 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 NTM ở cơ sở. Các tác giả đã phản ánh 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 III 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 sau:
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Cũng có cuộc sống ngày càng ổn
định như chị Sữa, chị Thị Bét, dân
tộc Raglai ở thôn Xóm Bằng, xã Bắc
Sơn được vay vốn hộ nghèo từ tháng
11/2016 để nuôi bò và cừu, vay 12
triệu đồng từ chương trình
NS&VSMTNT từ tháng 7/2018. Đến
nay, chị Thị Bét đã có khối tài sản mà
mấy năm trước chỉ có trong mơ gồm
3 con bò và hơn 100 con cừu, trị giá
hàng trăm triệu đồng.

Đó chỉ là 2 trong số 1.567 hộ ở xã
Bắc Sơn (chiếm hơn 75% số hộ của
xã) được thụ hưởng chính sách vay
vốn ưu đãi của Chính phủ, với tổng
dư nợ đến nay là 70 tỷ đồng. Nguồn
vốn được tập trung cho vay hộ

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, hộ gia đình SXKD vùng khó
khăn, NS&VSMTNT,… Chủ tịch UBND
xã Bắc Sơn Tôn Long Dũng cho biết,
từ nguồn vốn ưu đãi, các hộ vay đã
cải thiện được kinh tế gia đình, phát
triển sản xuất, góp phần giảm bình
quân mỗi năm trên 5% hộ nghèo
của xã.

Khi chính sách đi vào
cuộc sống

Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã
nêu rõ: “Trong những năm qua, tín
dụng chính sách xã hội do NHCSXH
thực hiện là một giải pháp sáng tạo,
có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp
với thực tiễn của Việt Nam, góp phần

quan trọng thực hiện có hiệu quả
các chủ trương, chính sách, các mục
tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà
nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo
việc làm, phát triển nguồn nhân lực,
bảo đảm an sinh xã hội, ổn định
chính trị và phát triển kinh tế, xã hội
theo định hướng XHCN”.

Tuy nhiên, Ban Bí thư cũng nêu
một số điểm hạn chế, trong đó có
việc một số cấp ủy Đảng, chính
quyền chưa thực sự vào cuộc, chưa
quan tâm đúng mức tới hoạt động
tín dụng chính sách xã hội…

Nói về việc thực hiện các nhiệm
vụ nâng cao hiệu quả của tín dụng
chính sách xã hội trong Chỉ thị số 40,

Chị Thị Bét (giữa) đang giới thiệu đàn cừu của gia đình từ vốn vay ưu đãi.
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Chủ tịch UBND
huyện Thuận
Bắc Lê Kim
Hoàng cho biết:
“Chúng tôi xác
định đây là chính
sách an sinh lớn,
đặc biệt ý nghĩa
với vùng miền núi
dân tộc khó khăn
như Thuận Bắc.
Ngay khi có Chỉ thị
số 40, Tỉnh ủy cũng
có Chỉ thị số 67 cho
các huyện, thị. Từ đó
Huyện ủy cũng có chỉ
đạo và UBND huyện
xây dựng ngay kế
hoạch cụ thể hoá. Phải
nói rằng từ nhận thức
lãnh đạo cho đến cán
bộ cơ sở phải tham gia
vì đây là một chính sách
có ý nghĩa, giúp cho bà
con mình”.

Theo mô hình đặc thù
của NHCSXH, huyện Thuận

Bắc đã phân công một đồng chí
trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó
Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng
Ban đại diện HĐQT. Chủ tịch UBND
cấp xã cũng là thành viên Ban đại
diện cấp huyện. Ban đại diện cấp
huyện họp giao ban hàng quý, Chủ
tịch UBND xã giao ban với các
đoàn thể, ngân hàng cùng Tổ tiết
kiệm và vay vốn vào ngày giao
dịch tại xã hàng tháng để kịp thời
nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó
khăn. Cấp ủy, chính quyền, các
hội, đoàn thể phối hợp với ngân
hàng triển khai kế hoạch phân
bổ vốn, bình xét, phê duyệt hộ
vay, kiểm tra giám sát… tạo
nên một quy trình khép kín
nhưng rất thuận tiện ngay tại
cơ sở và giảm chi phí cho hộ vay.

Kết quả sự vào cuộc của cấp uỷ,

chính quyền cho thấy, nếu như năm
2014 bắt đầu thực hiện Chỉ thị số 40,
tổng dư nợ vốn vay chính sách trên
địa bàn huyện Thuận Bắc chỉ trên
130 tỷ đồng thì đến tháng 9/2019 đã
là 256 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi,
trong đó ngân sách của huyện cũng
uỷ thác qua ngân hàng 650 triệu
đồng để cho các hộ chính sách vay.
Đặc biệt là toàn huyện không còn nợ
quá hạn. Chủ tịch Lê Kim Hoàng
nhấn mạnh, số lượng và chất lượng
tín dụng chính sách nâng lên có
nghĩa là người dân được tiếp cận
vốn đầy đủ hơn, sử dụng vốn phát
triển SXKD hiệu quả và nhất là ý thức
trả nợ để quay vòng vốn chứ không
phải là một chính sách cho không.
Nhờ đó mà 3 năm qua, huyện Thuận
Bắc đã giảm được 10% hộ nghèo,
thu nhập bình quân từ 11 triệu đồng
lên 23,8 triệu đồng/người/năm.
Huyện có 5/6 xã thuộc vùng khó
khăn nhưng đến nay có 2 xã đạt
chuẩn NTM và các xã còn lại đều đạt
trên 7 tiêu chí về NTM.�

HUY�N THU�N B�C N�M
� PHÍA ĐÔNG B�C T�NH
NINH THU�N, DI�N TÍCH
T� NHIÊN LÀ 31.922HA,
CHI�M 9,53% DI�N TÍCH
TOÀN T�NH. HUY�N CÓ 6
XÃ, 32 THÔN, TRONG ĐÓ
5/6 XÃ THU�C VÙNG KHÓ
KH�N. DÂN S� TOÀN
HUY�N LÀ 10.896
H�/46.441 NG	�I, TRONG
ĐÓ H� Đ�NG BÀO DTTS
LÀ 6.867 H�, CHI�M T
L� 63%, CH� Y�U LÀ
Đ�NG BÀO DÂN T�C
RAGLAI VÀ DÂN T�C
CH�M. T�NG S� H�
NGHÈO LÀ 2.911 H�,
CHI�M T L� 26,7%; H�
C�N NGHÈO LÀ 1.765 H�,
CHI�M T L� 16,2%.

Vợ chồng anh chị Thành Thị Sữa chăm sóc đàn dê.
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Hỗ trợ tạo việc làm
Những ngày cuối tháng 5, lượng

khách du lịch đến các nhà vườn
trồng nho hai bên đường quốc lộ 1A
ở huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) tấp
nập hơn bởi đã vào vụ thu hoạch. Ở
nhà trông vườn nho rộng 1,7 sào,
chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Thái An,
xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải cho biết
sản lượng nho thu hoạch vụ này
ước đạt 3 tấn và chị vừa bán cả
vườn cho thương lái với giá 35 triệu
đồng. Tính ra sau khi trừ chi phí thì
lãi khoảng 20 triệu đồng/vụ và mỗi
năm thu hoạch được 3 vụ nho.

Gia đình chị Hà thuộc diện hộ
cận nghèo, không có đất sản xuất
nên phải đi thuê ruộng để trồng
nho. Chị Hà kể, mấy năm đầu mới
thuê mảnh vườn này thì gặp phải
cơn hạn kéo dài, làm không đủ ăn.
Năm 2017 nguồn lực đã cạn, tài sản
không có gì để thế chấp, vào thời
điểm khó khăn ấy bác Trưởng thôn
hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ưu
đãi từ NHCSXH được 15 triệu đồng
theo chương trình dành cho hộ cận
nghèo. Khoản tiền vay nghĩa tình với
lãi suất thấp, không tài sản thế chấp
ấy vừa đủ tiền đầu tư phân bón,
chăm sóc vườn nho trong 1 vụ. Nhờ
đó mà gia đình chị đã vượt qua khó
khăn, cuộc sống dần ổn định.

Cũng ở thôn Thái An, gia đình chị
Huỳnh Thị Viên thuộc diện hộ

nghèo không có đất sản xuất nên
được thuê 3 sào đất của xã để trồng
nho. Khoản vốn vay ưu đãi 40 triệu
đồng từ NHCSXH cũng được chị đầu
tư vào chăm sóc vườn nho. Chị Viên
khoe đã bán vườn cho thương lái
thu được 80 triệu đồng. Trong ánh
mắt chị không giấu niềm vui khi chỉ
cho chúng tôi khoảnh vườn đang
chuẩn bị tái đầu tư cho vụ sau.
Đứng bên những giàn nho xanh
mát, chúng tôi càng thấy chính sách
tín dụng ưu đãi đã “thấm” vào vùng
đất đầy nắng gió này, như Chị thị số
40 đã yêu cầu “Tổ chức thực hiện tốt
chủ trương huy động các nguồn lực
cho tín dụng chính sách xã hội gắn
với phát triển nông nghiệp, nông
thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề,
tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội
và giảm nghèo bền vững”.

Cán bộ phải sâu sát công
việc

Tinh thần chủ yếu từ Chỉ thị số
40 về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với tín dụng chính sách xã
hội là huy động sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị đối với chính sách
mang ý nghĩa an sinh xã hội lớn này.
Đến nay, thực tế đã cho thấy nơi
nào được cấp uỷ, chính quyền quan
tâm chỉ đạo sát sao, nơi ấy chính
sách tín dụng ưu đãi càng phát huy
hiệu quả.

Thanh Hải là một xã ven biển
thuộc huyện Ninh Hải (Ninh Thuận)
có dư nợ vốn tín dụng chính sách là
gần 33 tỷ đồng, chất lượng tín dụng
rất tốt khi không có nợ quá hạn.
Ông Phạm Xuân Thành - Chủ tịch
UBND xã cho biết, vốn chính sách
giúp bà con đầu tư vào nghề biển
gần bờ, dịch vụ nông nghiệp, buôn
bán nhỏ, chăn nuôi dê, bò… và đặc
biệt là chương trình tín dụng
NS&VSMTNT đã giúp cho bà con
thay đổi hoàn toàn tập quán cũ,
100% số hộ trong xã có nhà vệ sinh,
góp phần để xã đạt chuẩn NTM vào
năm 2018. 

Ông Thành chia sẻ: “Cán bộ phải
sâu sát, nhiệt tình thì chất lượng tín
dụng chính sách mới đảm bảo”.
Điển hình là Phó Chủ tịch UBND xã
Đào Thị Loan kiêm Trưởng Ban
giảm nghèo của xã, thường xuyên
cùng cán bộ tín dụng đến từng hộ
vay để nắm bắt tình hình, hướng
dẫn bà con. Đặc thù của tín dụng
chính sách là công tác dân vận
quan trọng không kém việc kế toán
sổ sách. Như bà Loan kể “xuống với
hộ vay làm căng là không được”,
phải kiên trì vận động, thuyết phục
bà con hiểu về chính sách này, từ
đó chấp hành nghiêm chỉnh. Bởi
vậy, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số
40, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ
xã Thanh Hải, Đào Quốc Thắng

>Bài và ảnh TRẦN NGỌC TÚ (Báo Tin tức)

Một trong những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo ở các địa phương
trong tỉnh Ninh Thuận là các hộ không có đất sản xuất. Bởi vậy, nguồn vốn tín
dụng chính sách là giải pháp tạo sinh kế quan trọng giúp người dân có điều kiện
phát triển kinh tế gia đình. 

(Tác phẩm đạt giải B, thể loại báo in)

Bài 2 - Để cho những vườn nho trĩu quả
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khẳng định, nhận thức và việc thực
hiện chính sách tín dụng ưu đãi đã
có sự chuyển biến lớn ở vùng đất
ven biển này.

Huyện Thuận Bắc là một huyện
khó khăn, dân số phần lớn là đồng
bào Chăm, Raglai của tỉnh Ninh
Thuận nhưng có quy mô tín dụng
chính sách tăng gần gấp đôi, không
còn nợ quá hạn sau 5 năm thực
hiện Chỉ thị số 40. Chia sẻ về công
tác nhận ủy thác với NHCSXH, Chủ
tịch Hội Phụ nữ huyện Nguyễn Võ
Kim Dung cho biết, đặc điểm của chị
em phụ nữ DTTS ở đây là rất sợ nợ.
Bởi vậy, cán bộ hội phải vận động,
xây dựng các mô hình hiệu quả để
chị em tận mắt thấy mới dần dần
làm theo. Chủ tịch Hội Nông dân
huyện Nguyễn Văn Lâng thì nhấn

mạnh đến việc cán bộ Hội Nông dân
phối hợp với ngân hàng kiểm tra
giám sát việc sử dụng vốn đúng mục
đích; đồng thời tổ chức các lớp tập
huấn chăn nuôi, thăm quan học hỏi
mô hình SXKD giỏi… giúp hộ vay có
thêm kiến thức sử dụng vốn hiệu
quả. Còn Chủ tịch Hội CCB huyện
Nguyễn Thanh Hạnh lại nhấn mạnh
đúng “tinh thần người lính”, việc
phối hợp với NHCSXH được coi là
thực hiện nhiệm vụ chính trị trên
“mặt trận giảm nghèo”.

Với tinh thần xung kích của tuổi
trẻ, Bí thư Huyện đoàn Thuận Bắc
Đoàn Hữu Hoan tóm lược bài học
rút ra khi thực hiện tín dụng ưu đãi
là phải có chỉ đạo từ cấp uỷ, chính
quyền; phải thường xuyên giám sát,
kiểm tra, nắm bắt kịp thời, tháo gỡ

khó khăn; tổ chức tập huấn bài bản;
phát động thi đua, khen thưởng kịp
thời, có một sự “cạnh tranh tích cực”
giữa 4 tổ chức hội, đoàn thể nhận
uỷ thác của ngân hàng tham gia
quản lý vốn tín dụng chính sách.

Có thể khẳng định, với sự tham
gia tích cực của cả hệ thống chính trị
từ cơ sở đến Trung ương, NHCSXH
đã đảm bảo được nhiệm vụ mà
Chính phủ giao là “không để một hộ
nghèo nào đủ điều kiện mà không
được vay vốn ưu đãi”.

Rời miền gió cát Ninh Thuận,
chúng tôi vui với câu nói “chế” từ bài
hát Giấc mơ Chapi của nhạc sỹ Trần
Tiến, “Ở nơi ấy, ai nghèo cũng được
vay vốn ưu đãi của Chính phủ”.�

Chị Huỳnh Thị Viên (phải) là hộ nghèo, nhờ vay vốn ưu đãi nay đã có thu nhập ổn định từ trồng nho.
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Phóng viên: Xin ông cho biết tỉnh
Ninh Thuận đã triển khai thực
hiện Chỉ thị số 40 như thế nào?

Trả lời: Thực hiện Chỉ thị số 40,
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban
hành Chỉ thị số 67-CT/TU ngày
23/4/2015 để chỉ đạo triển khai
thực hiện; theo đó các huyện, thành
ủy trực thuộc đã ban hành kế
hoạch, chương trình hành động

triển khai thực hiện phù hợp với
tình hình địa phương. UBND tỉnh đã
ban hành Kế hoạch số 2360/KH-
UBND ngày 09/6/2015 thực hiện
Chỉ chị của Tỉnh uỷ; Ban đại diện
HĐQT NHCSXH tỉnh đã tham mưu
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều
văn bản chỉ đạo về công tác tín
dụng chính sách xã hội phù hợp với
yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Thời gian qua, mặc dù kinh tế
địa phương còn nhiều khó khăn
nhưng HĐND, UBND tỉnh và các
huyện, thành phố đã quan tâm
dành một phần ngân sách địa
phương ủy thác sang NHCSXH để
cho vay hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác trên địa bàn. Trong
năm 2018 và những tháng đầu

năm 2019, nguồn vốn
ngân sách địa phương
ủy thác sang NHCSXH
tăng 12 tỷ đồng, trong đó
ngân sách tỉnh 9,4 tỷ
đồng, các huyện, thành
phố 2,6 tỷ đồng, nâng tổng
nguồn vốn ủy thác của địa
phương đến hết tháng
9/2019 là 44,7 tỷ đồng, tăng
25 tỷ đồng so với trước khi
thực hiện Chỉ thị số 40. 

Qua thực hiện Chỉ thị số
40, các hội, đoàn thể nhận uỷ
thác tiếp tục nâng cao vai trò,
trách nhiệm trong việc nhận
uỷ thác, thường xuyên quán
triệt và triển khai kịp thời các
văn bản của HĐQT, Ban đại diện
HĐQT NHCSXH các cấp trong
công tác nâng cao chất lượng

hoạt động nhận uỷ thác, chất

>Bài và ảnh TRẦN NGỌC TÚ (Báo Tin tức)

Chỉ thị số 40 đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp xuyên suốt đến tận cơ sở,
giúp cho việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi có chuyển biến tích cực.
Đó là khẳng định của  Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện
HĐQT NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình (ảnh) về kết quả thực hiện Chỉ
thị số 40 tại địa phương. 

(Tác phẩm đạt giải B, thể loại báo in)

Bài 3 - Kết quả của sự đoàn kết,
đồng lòng
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lượng tín dụng và chú trọng nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn của người
vay. Chủ tịch UBND xã, phường, thị
trấn là thành viên Ban đại diện
HĐQT NHCSXH cấp huyện, thành
phố đã xác định và đưa nhiệm vụ
thực hiện tín dụng chính sách xã hội
vào chương trình, kế hoạch thường
xuyên của địa phương, từ đó những
chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước về tín dụng chính sách xã
hội đều được nắm bắt và triển khai
kịp thời.

Phóng viên: Theo ông trong thời
gian tới cần phải làm gì để tiếp
tục nâng cao hiệu quả tín dụng
chính sách xã hội?

Trả lời: Trong thời gian tới Ban
đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục
thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công
tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện
Chỉ thị số 40 và Chỉ thị số 67-CT/TU
của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với tín dụng chính
sách xã hội; thực hiện các giải pháp
củng cố, nâng cao chất lượng tín

dụng, nhất là những địa bàn có chất
lượng tín dụng thấp; chỉ đạo quyết
liệt và phấn đấu giảm nợ quá hạn
theo mục tiêu đề ra; chỉ đạo thành
viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH
cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã
thực hiện tốt vai trò trong việc quản
lý, theo dõi và nâng cao chất lượng
vốn tín dụng chính sách xã hội tại
địa phương, thường xuyên rà soát
hộ nghèo, hộ cận nghèo theo
Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH
ngày 28/6/2016 của Bộ LĐTB&XH,
nhằm đảm bảo hộ nghèo, hộ cận
nghèo đủ điều kiện tiếp cận nguồn
vốn tín dụng chính sách xã hội được
kịp thời. 

Hai là, chỉ đạo các hội, đoàn thể
nhận uỷ thác quán triệt đến tất cả
các hội, đoàn thể nhận ủy thác các
cấp thực hiện đầy đủ, có chất lượng
những nội dung nhận uỷ thác cho
vay; giao chỉ tiêu cụ thể cho cấp
huyện, cấp xã và theo dõi đôn đốc
thực hiện; tích cực và chủ động phối
hợp trong công tác củng cố, nâng
cao chất lượng tín dụng, nhất là việc

nâng cao chất lượng hoạt động của
các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng
cường công tác tuyên truyền, vận
động nhằm nâng cao nhận thức
cho hộ vay chấp hành tốt chính
sách tín dụng ưu đãi; vận động hộ
vay tham gia gửi tiền tiết kiệm
thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn,
phấn đấu số hộ vay tham gia đạt tỷ
lệ từ 98% trở lên. 

Ba là, chỉ đạo NHCSXH tỉnh phối
hợp với các hội, đoàn thể nhận uỷ
thác, UBND cấp xã rà soát hệ thống
Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhất là các
Tổ trung bình và yếu để có giải pháp
củng cố, nâng cao chất lượng hoạt
động; kiên quyết thay thế Tổ trưởng
thiếu nhiệt tình, không đủ uy tín,
năng lực quản lý; thực hiện nghiêm
túc việc họp bình xét cho vay, đảm
bảo công khai, minh bạch, đúng đối
tượng; cải tiến nâng cao chất lượng
các cuộc họp giao ban theo định kỳ
quy định; thực hiện kiểm tra, giám
sát theo kế hoạch; phối hợp tổ chức
các lớp tập huấn nghiệp vụ về quản
lý nguồn vốn ưu đãi.�

Toàn tỉnh Ninh Thuận hiện đang có 76.435 hộ vay vốn ưu đãi để phát triển SXKD.
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>PHÓNG S  NH C A TR N QU C VI T (TTXVN)

Nh ng n m qua, Nhà n c ã ban hành nhi u chính sách quan tr ng, trong ó
dành s  quan tâm c bi t i v i công tác gi m nghèo vùng ng bào DTTS,
mi n núi và vùng c bi t khó kh n. C  n c hi n có trên 1,4 tri u h  ng bào
DTTS c vay v n u ãi v i d  n  trên 50 nghìn t  ng. Nh ng chính sách
cho vay u ãi ã t o b c chuy n m nh m  trong phát tri n kinh t  - xã h i,
hàng ch c nghìn h  ng bào DTTS v n lên thoát nghèo, hàng tr m nghìn lao

ng có vi c làm, hàng tri u công trình NS&VSMTNT giúp ng bào c i thi n
cu c s ng, hàng v n gia ình có i u ki n c i t o, xây m i nhà  m b o... Nh
ó, i s ng v t ch t, tinh th n c a ng bào DTTS mi n núi, vùng sâu, vùng xa

t ng b c c nâng cao, góp ph n áng k  Ch ng trình m c tiêu qu c gia v
gi m nghèo  m i a ph ng.

Chính sách l n giúp ng bào
DTTS thoát nghèo

Nh  c vay v n u
ãi, gia ình bà

Nguy n Th  T  Ch , dân
t c Ch m  thôn Bình
Th ng, xã Phan Hòa,
huy n B c Bình (Bình
Thu n) có i u ki n gi
gìn ngh  d t th  c m
truy n th ng.
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Gia đình anh K’Brop, dân tộc K’Ho ở xã Đinh Lạc, huyện Di
Linh (Lâm Đồng) vay vốn ưu đãi mở rộng diện tích trồng cà
phê, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình anh chị KKơk, dân tộc Mạ ở xã Đắk Som, huyện
Đắk Glong (Đắk Nông) vay vốn làm công trình nước sạch
và xây nhà vệ sinh hợp lý.
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Từ nguồn vốn vay ưu đãi,
gia đình anh Ma Văn Thực, dân tộc
Tày ở thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn
Dương (Tuyên Quang) có điều kiện phát triển đàn trâu
sinh sản. 



c vay v n u
ãi t  ch ng

trình cho vay h
gia ình SXKD t i

vùng khó kh n, gia
ình anh K’San,

dân t c Ê ê  xã
k Som, huy n
k Glong ( k

Nông) u t  tr ng
cà phê, mua máy
móc ph c v  s n

xu t. Hi n, gia ình
anh là h  nông dân

SXKD gi i c a a
ph ng v i 3,5ha cà

phê, 25 con dê và h n
1.000 con gà.

Kh i u t  v n vay u ãi, gia ình anh Mang
T , dân t c Raglai  ph ng Cam Phúc Nam,
TP Cam Ranh (Khánh Hòa) có i u ki n c i t o
v n i, phát tri n tr ng cây và ch n nuôi dê.

ng bào DTTS xã Trung Minh, huy n
Yên S n (Tuyên Quang) nh n v n vay

u ãi t i i m giao d ch xã.

Gia ình anh Lã V n Thu n và ch  L c Th  Mùi, dân t c Nùng 
thôn Tam Hi p, xã An L p, huy n S n ng (B c Giang) vay v n
chính sách u t  c i t o v n i tr ng keo, ch n nuôi gia súc,
mang l i ngu n thu nh p n nh cho gia ình.
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TÍN D�NG CHÍNH SÁCH XÃ H�I CHO KHU V�C MI�N NÚI VÀ DTTS:

C�ng h��ng s)c “công phá”
vào t$ng “lõi nghèo”

>Bài và ảnh HÒA THÁI

“Cùng với chương trình tín dụng chính sách xã hội chung, các chính sách
tín dụng mang tính đặc thù mà Đảng, Chính phủ và địa phương dành riêng
cho vùng đồng bào DTTS, miền núi hơn 10 năm qua đã làm thay đổi căn
bản nhận thức của đồng bào DTTS mạnh dạn vay vốn, chuyển dời tư duy
sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, đồng thời giải quyết
những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống trong vùng DTTS và miền
núi, giúp cho đồng bào dần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm bệnh tật,
thất học và các tệ nạn xã hội”, Lãnh đạo NHCSXH nhìn lại hành trình thực
hiện tín dụng chính sách dành riêng cho khu vực này.

Một buổi sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn.



76 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 86+87

Xuân Canh Tý 2020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chuyên biệt và đa dạng
hóa đòn bẩy giảm nghèo

Có thể nói, Quyết định số
32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của
Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay
vốn đối với hộ đồng bào DTTS đặc
biệt khó khăn để phát triển sản xuất
đánh dấu một bước chuyển quan
trọng trong việc hỗ trợ phát triển
kinh tế đối với đồng bào DTTS cũng
như quan điểm của Chính phủ trong
việc chuyển dần từ cơ chế hỗ trợ
“cho không” sang “cho vay”.

Từ đây, cùng với các chương trình
tín dụng chính sách xã hội chung,
các chính sách mang tính đặc thù,
riêng có với độ phủ ngày càng rộng
và sâu đã tạo thêm những hiệu ứng
đột phá mới cho khu vực miền núi
và DTTS “lõi nghèo” của cả nước, đó
là Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg
ngày 09/6/2008 với việc phủ rộng
thêm tín dụng chính sách đối với hộ
DTTS ra 9/13 tỉnh vùng ĐBSCL giai
đoạn 2008 - 2010. Tiếp đến cuối
năm 2013, Thủ tướng Chính phủ
tiếp tục kéo dài các chương trình này
và mở rộng cho vay đối với hộ DTTS
để phát triển sản xuất, giải quyết
vấn đề đất ở, việc làm trong các
Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg,
Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg.

Đặc biệt với sự tham mưu của Ủy
ban Dân tộc, các Bộ, ngành và
NHCSXH, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành Quyết định số 2085/QĐ-
TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ
trợ phát kinh tế - xã hội vùng DTTS
và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
Chính sách mới này không chỉ tích
hợp và tiếp nối các chính sách tín
dụng đặc thù cho trước đó mà đã
khắc phục được những hạn chế, bất
cập trước đây như mở rộng đối
tượng thụ hưởng chính sách đến hộ
người Kinh ở xã khu vực III, thôn đặc
biệt khó khăn. Mức cho vay tối đa và

thời hạn vay tối đa bằng chương
trình cho vay hộ nghèo. Đặc biệt là
chính sách mới này đã gắn chặt vốn
chính sách với phương án SXKD của
hộ vay và hạn chế được tư tưởng
trông chờ, ỷ lại, thiếu ý thức vươn lên
của đồng bào DTTS, tạo động lực
thúc đẩy thoát nghèo bền vững.

Các cấp ủy, chính quyền địa
phương có những bước chuyển mới
trong nhận thức với tín dụng chính
sách xã hội, với sự chủ động ủy thác
ngân sách địa phương qua NHCSXH,
xây dựng những chương trình phát
triển kinh tế riêng biệt cho người
dân vùng núi và DTTS địa phương
để tăng tốc giảm nghèo. Ví như tỉnh
Lào Cai, bên cạnh các chương trình

của địa phương, các huyện nghèo
đã chủ động xây dựng dự án và
chuyển ngân sách ủy thác sang
NHCSXH để hỗ trợ người dân vùng
khó khăn và DTTS, mà huyện Sa Pa
là một điển hình. Với 15/17 xã đặc
biệt khó khăn, có gần 90% hộ đồng
bào DTTS, trong đó dân tộc Mông
chiếm 52%, Dao chiếm 22,4%,
HĐND huyện đã đưa vào Nghị quyết
trích tối thiểu 5 tỷ đồng ngân sách
địa phương để hàng năm chuyển
sang NHCSXH cho vay hộ nghèo và
các đối tượng chính sách khác, cũng
như các dự án trọng tâm của huyện.
Tính đến nay, nguồn vốn chuyển
sang cho NHCSXH huyện là gần 20
tỷ đồng. Hiệu ứng từ nguồn vốn
ngân sách địa phương thực hiện Dự
án chăn nuôi bò hàng hóa tại xã
Thanh Kim sau 3 năm triển khai đến
nay đã có 270 con bò và bê, bình
quân mỗi hộ thuộc dự án đã có
thêm 4 con. Cuối năm 2019,
NHCSXH huyện dự kiến sẽ hoàn
thành việc cho vay dự án chăn nuôi
bò tại xã Thanh Phú và Nậm Sài với
số tiền 1,6 tỷ đồng từ ngân sách
huyện chuyển sang. Hay như dự án
trồng hoa địa lan tại xã Tả Phìn; Dự
án phát triển du lịch cộng đồng tại
xã Tả Van, Tả Phìn, Hầu Thào, Sử
Pán và Nậm Cang cũng bước đầu
ghi nhận những kết quả khả quan.

Lan tỏa từ một chính
sách nhân văn

“Là cánh tay nối dài của Đảng,
Chính phủ quan tâm đến hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác,
đặc biệt đối với đồng bào DTTS và
miền núi luôn được đánh giá là vùng
có nhiều tiềm năng, thế mạnh để
phát triển kinh tế và cũng là vùng
phên dậu Tổ quốc, NHCSXH đã luôn
chú trọng, tích cực triển khai thực
hiện các chương trình tín dụng chính
sách đến với đồng bào DTTS một

“Chính sách tín dụng đối
với khu vực miền núi, đồng
bào DTTS có ý nghĩa nhân
văn sâu sắc, đạt được hiệu
quả thiết thực, góp phần giảm
nghèo, phát triển kinh tế - xã
hội tại các địa phương, đặc
biệt là đảm bảo an sinh xã hội
ở vùng DTTS và miền núi,
vùng sâu, vùng xa và vùng
đặc biệt khó khăn, góp phần
giúp đồng bào các dân tộc
thêm tin tưởng vào sự lãnh
đạo của Đảng, Nhà nước, cùng
chung sức xây dựng, phát
triển đất nước”, Uỷ viên BCH
Trung ương Đảng, Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Đỗ Văn Chiến cho biết.
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cách nhanh, hiệu quả nhất”, Lãnh
đạo NHCSXH cho biết.

Phương thức giải ngân, thu nợ tại
xã đã đưa nguồn vốn ưu đãi đến
100% xã, phường, thị trấn trên toàn
quốc, trong đó tập trung ưu tiên cho
các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc
biệt khó khăn. Đa số hộ đồng bào
DTTS sinh sống tại những vùng đó
đều được thụ hưởng tín dụng chính
sách xã hội, trong đó có hộ vay vốn
từ 2 - 3 chương trình. Đến hết năm
2019 có trên 14,7 triệu hộ đồng bào
DTTS đang thụ hưởng hầu hết các
chương trình tín dụng tại NHCSXH
với tổng dư nợ gần 50 nghìn tỷ đồng,
chiếm 25% tổng dư nợ của NHCSXH.
Dư nợ bình quân đạt 34 triệu
đồng/hộ, cao hơn mức bình quân
chung của cả nước là 30,4 triệu
đồng/hộ.

Những con số biết nói này cho
thấy hệ thống các chính sách tín
dụng chung và chuyên biệt cho
đồng bào DTTS, miền núi của Chính
phủ và địa phương đan xen nhau đã
và đang tạo thành lực đỡ phát triển
kinh tế, cải thiện đời sống cho 14,7
triệu hộ đồng bào DTTS (chiếm 14%
dân số cả nước). Để rồi từ đó nhìn lại
12 năm qua, tín dụng chính sách xã
hội đã giúp trên 2 triệu hộ DTTS và
miền núi thoát nghèo; thu hút và tạo
việc làm cho trên 162 nghìn lao động
(trong đó trên 17 nghìn lao động đi
làm việc có thời hạn ở nước ngoài);
giúp trên 211 nghìn HSSV có hoàn
cảnh khó khăn là con em hộ DTTS
được vay vốn học tập; xây dựng hơn
1,3 triệu công trình cung cấp
NS&VSMTNT; xây dựng hơn 215
nghìn căn nhà ở..., góp phần đưa tỷ
lệ hộ nghèo giảm từ 14,75% xuống
còn 4,25% (giai đoạn 2007 - 2015).
Giai đoạn 2016 - 2018 giảm từ 8,23%
xuống còn 5,35%.

Đặc biệt, tín dụng chính sách xã
hội đã tác động toàn diện đến mọi

mặt của đời sống đồng bào DTTS,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội vùng DTTS, miền núi, vùng
đặc biệt khó khăn tạo được lòng tin
của Đảng đối với dân và dân đối với
Đảng, tăng cường khối Đại đoàn kết
toàn dân tộc.

Đến hết năm 2019 dư nợ cho
vay khu vực miền núi và đồng bào
DTTS đạt trên 2.400 tỷ đồng. Nguồn
vốn này đã và đang hỗ trợ phát triển
sản xuất, tạo dựng sinh kế, cải thiện
đời sống cho gần 164 nghìn hộ. Tuy
nhiên, giảm nghèo bền vững ở khu
vực miền núi và DTTS vẫn là một
thách thức trong những năm tới.
Nhiều địa phương tỷ lệ hộ nghèo là
đồng bào DTTS còn cao, chiếm hầu
hết số lượng hộ nghèo chung của
huyện, của tỉnh. Xin đơn cử như tỉnh
Hà Giang, Lai Châu có tỷ lệ hộ nghèo
tương ứng là 31% và 34%, song
DTTS chiếm trên 99% tổng số hộ
nghèo. Hay như ở tỉnh Gia Lai, tỷ lệ
hộ nghèo chỉ hơn 10%, trong khi đó
số hô� nghèo là đồng bào DTTS
chiếm 87,29%. Tốc độ giảm nghèo
của hộ DTTS còn thấp hơn mức bình
quân giảm nghèo chung, cho thấy
cần có những chính sách mạnh hơn
nữa để giảm nghèo hiệu quả cùng
với giảm nghèo chung của cả nước
mà còn phải có những bứt phá
mạnh hơn để giảm dần khoảng
cách chênh lệch thu nhập cũng như
đời sống của chính người nghèo ở
các vùng miền.

Để đạt được mục tiêu đó, bên
cạnh việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 40, NHCSXH đề nghị Chính phủ
tiếp tục quan tâm, ban hành nhiều
chính sách giúp đồng bào DTTS
phát huy nội lực, thế mạnh của địa
phương mình để từng bước vươn
lên thoát nghèo, nâng cao chất
lượng cuộc sống và phát triển kinh
tế. Trong đó, NHCSXH đề nghị xem
xét xây dựng, ban hành chính sách

tín dụng đầu tư theo Đề án giảm
nghèo của từng vùng, từng địa
phương; hình thành một nguồn
vốn riêng và được cân đối bố trí từ
Quốc hội để đảm bảo nguồn vốn
cho vay đối với đồng bào DTTS
được ưu tiên nhất, chủ động nhất,
tránh trường hợp nguồn vốn không
đáp ứng được kịp thời khi các
Quyết định được ban hành ra.
NHCSXH cũng đề nghị Chính phủ
bổ sung đối tượng được vay vốn
chương trình cho vay phát triển
kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi
theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg.
Đồng thời nghiên cứu, xây dựng cơ
chế xử lý nợ rủi ro riêng, đảm bảo
phù hợp với các đối tượng là hộ
đồng bào DTTS theo quy định tại
Quyết định số 2085.

NHCSXH cũng mong muốn các
cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp
tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
đối với hoạt động tín dụng chính
sách xã hội; quan tâm bố trí nguồn
lực từ ngân sách địa phương và các
nguồn vốn hợp pháp khác để ưu
tiên bổ sung nguồn vốn cho vay hộ
nghèo, hộ DTTS trên địa bàn. Chỉ
đạo gắn kết hơn nữa trong việc đầu
tư chương trình tín dụng chính sách
xã hội với mô hình SXKD có hiệu quả
phù hợp với Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội tại các địa phương.
Các tổ chức chính trị - xã hội cần
phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong
việc củng cố, nâng cao chất lượng
hoạt động tín dụng chính sách xã
hội, tập trung tại các địa bàn khó
khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS
và miền núi. Phát động các phong
trào thi đua gắn chất lượng tín dụng
nhận ủy thác với tiêu chí thi đua
trong hệ thống của tổ chức chính trị
- xã hội, có các chính sách động viên,
khen thưởng kịp thời cho các đơn vị
tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng
xa, vùng DTTS.�
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Ai bảo, phụ nữ dân tộc
khó làm giàu!

Cái tên H’Lan không chỉ được
người dân thôn 9, xã Quảng Khê,
huyện Đắk G’long (Đắk Nông) biết
đến bởi sự chịu thương, chịu khó,
sáng tạo trong chăm sóc cà phê,
chăn nuôi lợn, gà mà còn được
nhiều người trong cả nước ngưỡng
mộ bởi câu nói: “Tôi sợ nghèo tri
thức” mà chị đã chia sẻ tại Hội nghị
“Biểu dương huyện, xã, hộ gia đình
vươn lên thoát nghèo giai đoạn
2016 - 2020”.

Với người phụ nữ dân tộc Mạ
này, để có ngày hôm nay là cả một
hành trình dài, khó khăn không kể
xiết. H’Lan cho biết trước đây gia
đình chị chỉ đi phát nương, làm rẫy
sống qua ngày. Vào những vụ mùa
giáp hạt, cả nhà chỉ biết cầm cự với
rau rừng, “sang” lắm thì có ngô, sắn.
Nhờ Hội Phụ nữ xã động viên,
NHCSXH huyện Đắk G’long cho vay
35 triệu đồng hộ nghèo đã tạo cho
chị bước ngoặt lớn cả về nhận thức
và phương pháp làm để thoát
nghèo: “Được NHCSXH cho vay vốn,
tư vấn nên đầu tư vào nuôi trồng cây
con gì; được học các lớp kỹ thuật
trồng, chăm sóc thế nào để mang lại
năng suất cao. Nhìn lại mỗi bước đi
của tôi đều có cán bộ NHCSXH và

Hội Phụ nữ theo cùng. Họ là người
bạn thân mang lại cho tôi động lực
để thành công”, chị H’Lan nói.

Gặp H’Lan khi chị và gia đình đã
hoàn toàn thoát khỏi sự đeo bám
của nghèo đói được 2 cái Tết nay.
Hiện, thu nhập của gia đình chị đạt
gần 200 triệu đồng/năm nhưng
người phụ nữ gần 40 tuổi ấy vẫn nhủ
lòng cần cố gắng hơn nữa để phát
triển kinh tế vững chắc, không bị tái
nghèo. H’Lan cho biết, chị thường
chia sẻ với chị em trong thôn rằng
phụ nữ cũng có thể làm giàu. Thời
gian tham gia các lớp học tập kinh
nghiệm phát triển kinh tế đã giúp chị
hiểu ra nhiều điều. Cái đáng sợ nhất
không phải là nghèo vật chất mà là
nghèo tri thức. Nếu nghèo tri thức
thì phụ nữ không biết cách trồng cây
gì, nuôi con gì, không biết canh tác
sao cho đúng. Cây bị sâu bệnh, gà,
lợn bị ốm cũng không biết phải chữa
bệnh, phun thuốc như thế nào. “Vì
thế, chị em hãy tự tin lao động,
chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm, kiến
thức để giúp gia đình, bản thân
mình thoát nghèo!”, H’Lan tâm sự.

Một điển hình khác là chị Hồ Thị
Thanh, dân tộc Bru - Vân Kiều ở bản
Hưng, xã Trọng Hoá, huyện Minh
Hóa (Quảng Bình). Chị Thanh cũng
trở thành hộ khá giả từ nguồn vốn
vay ưu đãi của NHCSXH. Đúc kết lại

chặng đường gian khó đã qua, chị
Thanh nói, trong những cái mất,
đáng sợ nhất là mất niềm tin. Chị và
nhiều đồng bào ở đây đã quá quen
với việc thiệt hại do bão, lũ gây ra
mỗi năm. Song, chị Thanh quan
niệm, tiền mất sẽ kiếm lại được nếu
có quyết tâm, kiến thức và niềm tin
vào tương lai, bởi bên mình luôn có
sự ủng hộ của chính quyền, bà con
và cán bộ tín dụng ngân hàng. “Như
nhà tôi đây, mấy năm trước khi cơn
bão số 10 ập đến, gia đình bị thiệt
hại tới 90% số cây trồng nên có nguy
cơ tái nghèo. Nhưng NHCSXH đã gia
hạn nợ kịp thời và chúng tôi vượt
qua khó khăn”, chị Thanh chia sẻ.

Tổ chức hội - “cánh tay
nối dài” chính sách

Sự thành công của chị Hồ Thị
Thanh hay của H’Lan không thể
không nhắc tới vai trò của Hội Phụ
nữ. Đây được ví như “cánh tay nối
dài” của NHCSXH trong việc chuyển
tải kịp thời những đồng vốn ưu đãi
của Nhà nước đến tận tay chị em
nghèo cả nước, trong đó có chị Hồ
Thị Thanh và H’Lan. Nhờ đó mà cả
hai chị là những người nhút nhát, tự
ti, nay trở thành người phụ nữ mạnh
mẽ, tự tin, biết khao khát làm giàu
cho chính mình và truyền cảm hứng
làm giàu cho đồng bào.

Nghị lực thoát nghèo
c+a ph� n
 vùng DTTS

>Bài và ảnh BÌNH NHI

“Trong những cái nghèo, nghèo tri thức là sợ nhất! Trong những cái mất,
đáng sợ nhất là mất niềm tin!”... đó là những bài học được rút ra trong
cuộc chiến đấu với đói nghèo của những phụ nữ vùng đồng bào DTTS. 
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Nói về vai trò của Hội LHPN Việt
Nam, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH
Trần Lan Phương cho hay, là một
trong những tổ chức chính trị - xã hội
được Chính phủ giao nhiệm vụ đồng
hành cùng NHCSXH, những năm qua
Hội LHPN luôn nỗ lực, sáng tạo, góp
phần phát huy hiệu quả kênh dẫn
vốn chính sách tới hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác. Hội Phụ
nữ các cấp luôn thể hiện vai trò là
người tham gia triển khai, tổ chức
thực hiện các chương trình tín dụng
chính sách xã hội và là người thụ
hưởng chính sách tín dụng ưu đãi. 

NHCSXH đã phối hợp với các cấp
Hội Phụ nữ trong cả nước thực hiện
tốt hoạt động cho vay hộ nghèo và
các đối tượng chính sách để đảm
bảo chất lượng dư nợ, bảo toàn
nguồn vốn tín dụng chính sách, đơn
cử như thông báo, phổ biến các

chính sách tín dụng ưu đãi của
Chính phủ đến các đối tượng thụ
hưởng; hướng dẫn thành lập và
quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn,
hướng dẫn và giám sát việc bình xét
công khai các hộ thuộc đối tượng
thụ hưởng có nhu cầu vay vốn; kiểm
tra, giám sát hoạt động của các Tổ
tiết kiệm và vay vốn; cùng với Ban
quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn
hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng
vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ,
trả lãi đúng hạn, gửi tiền tiết kiệm
theo quy ước hoạt động của tổ; phối
hợp với NHCSXH và chính quyền địa
phương xác nhận và đề nghị giải
pháp xử lý những khoản nợ, lãi bị rủi
ro do nguyên nhân khách quan và
xử lý các trường hợp nợ quá hạn
theo hướng dẫn của NHCSXH;

Công tác kiểm tra, giám sát kết
hợp với tuyên truyền vận động luôn

được Hội LHPN và NHCSXH thường
xuyên quan tâm chỉ đạo và tổ chức
thực hiện nhằm giải thích, tuyên
truyền đến hội viên, gia đình hội viên
và cộng đồng dân cư về chính sách
tín dụng của Chính phủ, đồng thời
qua kiểm tra phát hiện ra những tồn
tại, hạn chế để kịp thời khắc phục.
Hàng năm NHCSXH và Hội Phụ nữ
các cấp phối hợp tổ chức tập huấn
nghiệp vụ uỷ thác cho cán bộ phụ
nữ, Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp
với các cơ quan chức năng tập huấn
công tác khuyến nông, khuyến lâm,
khuyến ngư... giúp hộ vay xây dựng
các dự án SXKD và biết sử dụng vốn
vay hiệu quả.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng
dư nợ ủy thác của NHCSXH thông
qua Hội Phụ nữ các cấp đạt trên 75
nghìn tỷ đồng với 2,5 triệu hộ hội
viên đang vay.�

Hồ Thị Thanh (ngoài cùng bên phải) chia sẻ kinh nghiệm thoát nghèo
với chị em phụ nữ xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình).



>Bài và ảnh QUANG CẢNH 
Nhờ có nguồn vốn ưu đãi mà nhiều vùng đồng bào DTTS ở Quảng Nam đã
phát triển các mô hình SXKD, vươn lên thoát nghèo. 

Chị Hồ Thị Minh Nguyệt chăm sóc vườn keo hình thành từ vốn vay của NHCSXH.

Đ�ng l�c thoát nghèo
� vùng đ�ng bào DTTS
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Mô hình điểm của người
đồng bào Ca Dong

Quảng Nam có 18 đơn vị hành
chính thì có tới 9 huyện miền núi, vì
thế mà tỷ lệ đồng bào DTTS khá lớn,
trong đó có 18.927 hộ đồng bào
DTTS nghèo, chiếm 56,6% dân số
toàn tỉnh. Phần lớn hộ đồng bào
DTTS sinh sống bằng nghề nông,
lâm nghiệp trên địa bàn 93 xã thuộc
12 huyện và tập trung chủ yếu tại 6
huyện miền núi vùng cao: Nam Trà
My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây
Giang, Nam Giang và Phước Sơn.

Do nằm ở các vùng
núi, đi lại khó khăn nên
thời gian qua, các huyện
miền núi của tỉnh Quảng
Nam luôn được sự quan
tâm của Đảng, Nhà nước
qua nhiều chương trình dự
án đầu tư phát triển kinh tế -
xã hội. Trong đó các chương
trình tín dụng chính sách
dành riêng cho hộ đồng bào
DTTS được triển khai đồng bộ,
hiệu quả, nguồn vốn được
phát huy, tạo chuyển biến
mạnh mẽ cho bộ mặt nông
thôn miền núi, đời sống nhân
dân từng bước được cải thiện,
nhất là hộ đồng bào DTTS trên
địa bàn.

Theo NHCSXH tỉnh Quảng
Nam, trong tổng số 17 chương
trình tín dụng chi nhánh đang thực
hiện, có 2 chương trình dành riêng
cho hộ đồng bào DTTS gồm cho vay
vốn phát triển sản xuất đối với hộ
đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn và
cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển
đổi nghề và đi XKLĐ cho hộ đồng
bào DTTS nghèo, hộ nghèo ở xã,
thôn, bản đặc biệt khó khăn, có dư
nợ 73 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn ưu đãi này đã xuất
hiện nhiều mô hình SXKD hiệu quả.
Bí thư huyện ủy Bắc Trà My Huỳnh
Thị Thuỳ Dung chia sẻ, từ ngày
NHCSXH huyện hoạt động, bà con
tham gia vay vốn SXKD ngày càng
nhiều. Điều quan trọng nữa là nhận
thức của người dân trong huyện đã
thay đổi, khắc phục được tình trạng
trông chờ, ỷ lại vào những nguồn
vốn “cho không”.

“Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo còn ở
mức 46%, nhưng đó cũng là nỗ lực
của Đảng bộ, chính quyền và người
dân trong huyện”, bà Dung nói và
khẳng định phải cố gắng hơn nữa để
đưa tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 của
toàn huyện xuống dưới 29%.

Đến nay, huyện Bắc Trà My đã và
đang tích cực triển khai các giải pháp

để đạt mục tiêu này như nâng cao
trách nhiệm của MTTQ và các hội,
đoàn thể; kiện toàn Ban đại diện
HĐQT NHCSXH huyện với sự tham
gia của Chủ tịch UBND các xã;
hướng dẫn bà con những mô hình
sản xuất hiệu quả, đẩy mạnh tuyên
truyền với phương châm “mưa dầm,
thấm lâu” để người dân hiểu được ý
nghĩa của nguồn vốn ưu đãi.

Đến thăm chị Hồ Thị Minh
Nguyệt ở thôn 1, xã Trà Đốc, huyện
Bắc Trà My có thể thấy sự đổi đời
của gia đình người Ca Dong này xuất
phát từ nguồn vốn ưu đãi của
NHCSXH. Xây dựng gia đình sớm với
anh Hồ Văn Biên - người cùng thôn,
hai vợ chồng quanh năm đi làm thuê
và sống trong ngôi nhà tạm bằng
vách nứa. Cuộc sống khó khăn cứ
thế trôi đi, đến năm 2013 gia đình
chị Nguyệt tham gia Tổ tiết kiệm và
vay vốn, được các tổ chức hội, đoàn
thể giới thiệu đến NHCSXH vay vốn.
Sau đó chị vay 30 triệu đồng mua
lợn giống về nuôi, khi có lãi, chị mở
rộng sang trồng cây keo. Vậy là
không chỉ thoát nghèo từ năm 2018,
gia đình chị còn có khoảng 30 con
heo thịt, 7 con heo giống và hơn 5ha
cây keo. “Tết này, vườn keo sẽ cho
thu hoạch và có thể thu lãi lớn”, chị
Nguyệt hồ hởi nói.

Khác với chị Nguyệt. Chị Hồ Thị
Danh lại có duyên với nguồn vốn vay
chính sách từ chính ngôi nhà của
mình khi được vay vốn chương trình
nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định
167/2008/QĐ-TTg từ năm 2011 với 8
triệu đồng. Sau khi “bén duyên” với
nguồn vốn, gia đình chị lại xin vay 25
triệu đồng hộ nghèo để chăn nuôi
bò và trồng keo. Nhờ biết tính toán
làm ăn mà gia đình chị Danh đã
thoát nghèo và có lưng vốn 3,5ha
keo cùng 4 con bò.

“Không chỉ giúp vợ chồng tôi xây
được nhà mà còn giúp có vốn
SXKD, nguồn vốn ưu đãi của
NHCSXH rất thiết thực với những
hộ nghèo ở nông thôn, miền núi”,
chị Danh tâm sự.
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Thúc đẩy hoàn thành
các mục tiêu giảm nghèo

Đó mới chỉ là một vài điển hình
hộ đồng bào DTTS vay vốn ưu đãi
làm ăn hiệu quả. Hiện tỉnh Quảng
Nam còn có nhiều gương sáng thoát
nghèo như thế. Ông Ra Pát Mơi ở
thôn A Tép 2, xã Bhalêê, huyện Tây
Giang là hộ nghèo. Năm 2009 ông
vay 5 triệu đồng để trồng rừng, đến
nay gia đình đã có 4ha keo lá tràm
cùng 5 con bò và đã thoát nghèo
bền vững.

Theo Phó Giám đốc NHCSXH
tỉnh Quảng Nam Lê Hùng Lam, có
được kết quả trên, ngoài các
chương trình của Trung ương,
HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị
quyết số 12/2017/NQ-HĐND về
phát triển kinh tế - xã hội miền núi
giai đoạn 2017 - 2020, định hướng
đến năm 2025; Nghị quyết số
13/NQ-HĐND về khuyến khích
thoát nghèo bền vững, cùng với sự
vào cuộc tích cực của các cấp, các
ngành, góp phần nâng cao đời sống
tinh thần, vật chất cho đồng bào
DTTS và miền núi.

Thông qua vay vốn, đồng bào
DTTS đã tiếp cận được tín dụng
chính sách, kinh nghiệm làm ăn, áp
dụng KHKT trong chăn nuôi, trồng
trọt, dịch vụ; từng bước xóa bỏ tư
tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ,
cho không của Nhà nước mà có ý
thức tự vươn lên, góp phần thúc đẩy
hoàn thành các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS
và miền núi của tỉnh, nhất là mục
tiêu giảm nghèo.

Nếu như năm 2007, có trên 80%
hộ đồng bào DTTS đói nghèo thì đến
nay chỉ còn hơn 30% hộ nghèo, nhất
là từ năm 2012 đến năm 2017 bình
quân mỗi năm giảm 5,23% hộ nghèo,
vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra; thu nhập
bình quân đầu người đạt 11 triệu
đồng/năm. Nhiều hộ gia đình vay vốn
đã xây dựng được nhà cửa kiên cố,
sạch, đẹp, mua sắm trang thiết bị,
dụng cụ sản xuất cũng như sinh
hoạt... Qua đó, nâng cao năng suất
lao động, SXKD, cải thiện cuộc sống,
góp phần giữ vững an ninh, chính trị,
trật tự an toàn xã hội ở vùng

đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt
là góp phần tích cực thực hiện các chỉ
tiêu xây dựng NTM.

Hiện tỷ lệ lao động qua đào tạo
của đồng bào DTTS trong toàn tỉnh
Quảng Nam đạt 28%; hộ dùng nước
sinh hoạt hợp vệ sinh là 81%; tại khu
vực miền núi có 10/122 xã đạt chuẩn
NTM và có 20% xã đạt chuẩn văn
hoá. Sau 10 năm thực hiện, các
chương trình tín dụng chính sách đã
góp phần vào việc giúp cho hộ đồng
bào DTTS cải thiện đời sống, góp
phần vào sự phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.

Phó Giám đốc Lê Hùng Lam cho
biết thêm sẽ tiếp tục phối hợp với
các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên
truyền hiệu quả hơn, nhằm nâng
cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo
cho hộ đồng bào DTTS, trách nhiệm
trong quan hệ vay vốn với ngân
hàng, góp phần nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn vay.�

Các cán bộ ngân hàng và tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên xuống hộ vay động viên SXKD.
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>Phóng sự ảnh của ĐẶNG MẠNH DŨNG

Trong những năm qua, Hà Nam luôn xác định phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng
nghề trên địa bàn nông thôn là hướng đi mới để đẩy mạnh công nghiệp hoá nông
thôn và góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM. Để phần nào đáp
ứng nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách giúp họ thay đổi
cuộc sống, chính quyền các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tạo điều
kiện cho người dân vay vốn tạo việc làm, duy trì và phát triển làng nghề truyền
thống của địa phương. Tính đến nay tổng dư nợ cho vay của NHCSXH tỉnh Hà Nam
đạt trên 1.927 tỷ đồng với 70.650 hộ vay, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo là 140
tỷ đồng, hộ cận nghèo 925 tỷ đồng và giải quyết việc làm là 135 tỷ đồng.

NHCSXH huyện Kim Bảng giao dịch với bà con xã Thuỵ Lôi

tại Điểm giao dịch xã.

Tín dụng chính sách
giúp làng nghề phát triển



Gia đình anh Bùi Văn Đại ở thôn
Trung Hòa, xã Thuỵ Lôi, huyện
Kim Bảng vay 50 triệu đồng từ

chương trình giải quyết việc làm
để mua máy ấp trứng, nuôi

2.000 con vịt đẻ trứng.
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Trừ chi phí, mỗi năm gia
đình anh Đại thu về hàng
chục triệu đồng.



Vay 45 triệu đồng hộ
cận nghèo, gia đình chị
Lê Thị Thắm mua máy
dệt để duy trì nghề dệt.
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Gia đình anh chị Nguyễn Tiến Quảng ở xã Mộc
Nam, huyện Duy Tiên vay 50 triệu đồng từ
nguồn vốn giải quyết việc làm đầu tư máy dệt,
tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên
trong gia đình.
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Ông Phan Duy Hưng ở thôn Hồi Trung,
xã Thuỵ Lôi, huyện Kim Bảng vay 40
triệu đồng từ chương trình giải quyết
việc làm nuôi lợn bán công nghiệp.

Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng
chương trình giải quyết việc làm, gia
đình chị Nguyễn Thị Thoa ở xóm 3,
xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng có
điều kiện cải tạo ruộng trồng lúa
kém hiệu quả thành ao nuôi cá, vịt
đẻ và trồng cây ăn quả.
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Ly nông không phải 
ly hương

Khi chúng tôi tới thăm, vợ chồng
anh Nguyễn Đức Đổi và chị Nguyễn
Thị Thu ở thôn Trần Phú, xã Dân
Hoà, huyện Thanh Oai đang cần
mẫn mài uốn các thanh nan lồng
chim trong tiếng máy rộn ràng.
Thanh Oai nổi tiếng là huyện có
nhiều làng nghề, trong đó xã Dân
Hoà có nghề truyền thống làm lồng
chim nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc.

Vừa thoăn thoắt mài, uốn, anh
Đổi kể, có lúc làng nghề thăng trầm
nhưng gần đây, làng nghề khôi phục
được rồi và đang trên đà phát triển.
Anh chị và các con có thể yên tâm
làm nghề, mưa không tới mặt, nắng
chẳng tới đầu mà không lo ế đọng
hàng vì đến đâu hết đến đó, có mùa
làm còn không đủ bán. Nguyên vật
liệu có nhà cung cấp đưa tới tận làng
và hàng hoá làm ra có người về tận
nhà đưa đi.

“Cũng như các làng nghề truyền
thống khác, bên cạnh đầu ra cho sản
phẩm, việc làm và giữ nghề cha ông
của chúng tôi cũng bị vướng ở vốn
cho nguyên vật liệu và vốn cho đầu
tư máy móc - anh Đổi kể - Ví như
nguyên liệu phải mua đúng mùa,
vừa được giá rẻ hơn và chất lượng
cũng tốt hơn và đương nhiên hiệu
quả sản xuất cũng cao hơn”.

Chính vì thế, có vốn đúng thời
điểm, đáp ứng trúng nhu cầu là rất

quan trọng mà NHCSXH huyện
Thanh Oai lại đáp ứng được điều đó.
Nhờ có nguồn vốn ưu đãi, từ 30 triệu
đồng vay chương trình giải quyết
việc làm, gia đình anh Đổi đã đầu tư
mua máy móc, nguyên liệu làm
nghề thủ công, gia đình có việc làm,
thu nhập ổn định. Làm nghề truyền
thống cho thu nhập mỗi người trong
gia đình hơn 10 triệu đồng một
tháng”, anh Đổi cho biết.

Cũng ở Dân Hòa, gia đình chị
Trần Thị Xoa có điều kiện mở rộng
sản xuất hàng thủ công, gia đình có
việc làm, tăng thu nhập cùng với sự
đồng hành của vốn vay ưu đãi 30
triệu đồng chương trình giải quyết
việc làm. Còn gia đình chị Nguyễn Thị
Hiệp ở xã Cao Dương vay 50 triệu
đồng kết hợp vốn tự có của gia đình
để đầu tư cải tạo nhà xưởng, mua
máy may gia công hàng may mặc tạo
việc làm ổn định cho 22 lao động.

Sát sao từng hộ dân
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cao

Dương Nguyễn Thị Thu cho hay, tín
dụng chính sách không chỉ là hoạt
động thường xuyên của hội, mà chị
em còn xác định đó là nghĩa vụ, là
trách nhiệm và vinh dự của cán bộ
phụ nữ đối với hội viên, với sự phát
triển của địa phương.

Đến nay, NHCSXH huyện Thanh
Oai có doanh số cho vay 150 tỷ đồng
với 4.230 lượt khách hàng vay vốn,
doanh số thu nợ là 110 tỷ đồng.

Tổng dư nợ đạt 335 tỷ đồng với
10.230 hộ vay, tăng 21 tỷ đồng so với
đầu năm. Dư nợ ủy thác qua 4 tổ
chức hội, đoàn thể là 334 tỷ đồng.

Hầu hết hộ vay đều được bình
xét đúng đối tượng, sử dụng vốn
đúng mục đích, mang lại hiệu quả
kinh tế, khắc phục khó khăn, ổn định
đời sống, góp phần vào công cuộc
giảm nghèo của địa phương.

Cùng với hoạt động cho vay, Ban
đại diện HĐQT NHCSXH huyện và
các hội, đoàn thể, UBND các xã, thị
trấn, các ban, ngành chức năng của
huyện đã triển khai thực hiện nhiều
giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đến
hạn, không để nợ quá hạn phát
sinh. Hoạt động giao dịch tại các
Điểm giao dịch xã, thị trấn tiếp tục
được duy trì đảm bảo đúng quy
định. Tỷ lệ giao dịch tại xã chiếm
trên 90% hoạt động của đơn vị. Việc
họp giao ban và công khai các chính
sách, danh sách hộ vay tại Điểm
giao dịch xã, thị trấn được duy trì
đảm bảo đúng quy định.

Trong thời gian tới, Ban đại diện
HĐQT NHCSXH huyện xác định
nhiệm vụ trọng tâm là phải thực
hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 40, đồng
thời tham mưu cho UBND huyện
phân bổ chỉ tiêu kế hoạch; triển khai
cho vay các chương trình tín dụng,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội và thực hiện mục tiêu giảm
nghèo tại địa phương.�

S�ng kh�e v�i làng ngh	
>HOÀNG THỦY

Với sự đồng hành của nguồn vốn ưu đãi được NHCSXH thực hiện,
nhiều làng nghề truyền thống ở huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã được
người dân giữ gìn và phát triển. 
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Trước đây, gia
đình ông Đỗ
Thế ở thôn
Bát Sơn, xã

Lộc Điền, huyện Phú
Lộc là hộ nông dân
nghèo. Tâm sự với
chúng tôi, ông Thế nói,
vợ chồng ông sinh
được 9 người con.
Hoàn cảnh đã khó lại
càng khó khăn hơn,
trong khi cả nhà chỉ
trông chờ vào 0,5ha
ruộng lúa. Để có tiền
trang trải cuộc sống và lo
cho các con ăn học, vợ
chồng ông đã tìm mọi
cách để lo liệu.

Năm 2011 gia đình
ông Thế quyết định
chuyển đổi 2ha đất nông
nghiệp trồng cây để làm
trang trại và cải tạo hồ nuôi cá.
Ban đầu do vốn ít nên ông chỉ thả cá
và nuôi gà cùng vài con dê. Sau đó,
nhờ các kênh thông tin, ông Thế biết
vay được nguồn vốn giải quyết việc
làm của NHCSXH huyện. Sau khi bàn
bạc với vợ, ông quyết định vay 30

triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết
việc làm và 20 triệu đồng vốn hộ cận
nghèo để mua 2 con bò mẹ và lợn
rừng giống.

Nhờ tính toán hợp lý cùng sự
chăm chỉ của cả vợ chồng lẫn các
con, trang trại của gia đình ông Thế
từng bước phát triển vững chắc. Khởi

Khẳng định thương hiệu
t$ đ�ng v(n nh-

>Bài và ảnh VY NGUYỄN

Nhờ nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ NHCSXH, đã có nhiều người
xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó thoát nghèo bền vững.
Cũng có trường hợp nhờ nguồn vốn này mà khẳng định được cả thương
hiệu cho sản phẩm riêng có của mình. Những câu chuyện đó được chúng
tôi ghi nhận ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế). 

Cơ sở sản xuất mắm Xuân Anh khởi nghiệp từ đồng vốn vay ưu đãi.
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đầu chỉ vài con gà, dê, giờ đây gia
đình ông Thế đã có đàn gà lên đến
500 con, cùng 30 con dê, 40 con lợn,
10 con bò và 1 hồ nuôi cá các loại.

Ông cho biết, tổng thu nhập
hàng năm từ trang trại khoảng hơn
100 triệu đồng, sau khi trừ các
khoản chi phí, gia đình ông có lãi
ròng hơn 50 triệu đồng. Bên cạnh
đó, 0,5ha ruộng lúa cũng giúp gia
đình ổn định đời sống. Từ nguồn thu
nhập trang trại và các nguồn chính
đáng khác, gia đình ông Thế đã trở
thành hộ khá ở thôn Bát Sơn. Cũng
nhờ thế, vợ chồng ông đã nuôi con
cái ăn học đàng hoàng. Theo ông
Thế, trong 9 người con thì có 4 người
học hết cao đẳng, còn lại đều học
hết cấp 3, cô con gái út thì đang học
lớp 11.

Một trường hợp khác ở Phú Lộc
đã vươn lên trong lao động sản xuất
là chị Võ Thị Nhung Xuân - Chủ Cơ sở
sản xuất mắm Xuân Anh ở thôn Bình
An 1, xã Lộc Vĩnh. Hơn 20 năm trước,
sau khi Công ty chế biến chè ở
huyện Nam Đông giải thể, chị theo
chồng trở về quê chồng ở làng biển
thôn Bình An 1. Chồng chị là bộ đội
nhưng đã xuất ngũ sau khi gặp tai
nạn lao động tại Lào. Cũng như hầu
hết các cặp vợ chồng trẻ khác, lúc
đầu khi mới về quê, hai vợ chồng rất
vất vả để lo cho cuộc sống.

Vốn là một công nhân được đào
tạo chuyên ngành chế biến, lại
thuộc top người nhạy bén sẵn các
loại hải sản do người dân địa
phương đánh bắt về, chị Xuân thu
mua và bắt tay vào chế biển các loại
sản phẩm như nước mắm, mắm cá
cơm, mắm ruốc, các loại hải sản
khô... để bán lại cho người dân địa
phương và vùng lân cận.

Nhận thấy sản phẩm bắt đầu lấy
được lòng tin từ người tiêu dùng,
năm 2014 chị Xuân bàn với chồng

quyết định mở rộng quy mô sản
xuất, thành lập Cơ sở sản xuất mắm
Xuân Anh. Để có vốn mở rộng SXKD,
chị đã đặt vấn đề NHCSXH huyện
Phú Lộc cho vay 20 triệu đồng từ
nguồn vốn vay giải quyết việc làm.
Sau khi trả hết nợ 20 triệu đồng vốn
vay ban đầu, chị Xuân lại quyết định
vay thêm 100 triệu đồng, gồm 50
triệu đồng tiền vốn vay giải quyết
việc làm và 50 triệu đồng vốn hộ gia
đình SXKD tại vùng khó khăn để tiếp
tục mở rộng quy mô cơ sở.

Hiện nay, Cơ sở sản xuất mắm
Xuân Anh là một trong những cơ sở
chế biến hải sản lớn và có tiếng của
huyện Phú Lộc. Các sản phẩm của
cơ sở này cũng đã được đăng ký
thương hiệu tại Sở Công thương tỉnh
Thừa Thiên - Huế. 12 sản phẩm của
cơ sở Xuân Anh, như mắm cá cơm,
mắn ruốc, nước mắm cá cơm
nguyên chất, nước mắm ruốc
nguyên chất, mực khô, huyết khô, cá
cơm khô, cá trích khô, các nục khô,
mực một nắng, mực tươi,... không
chỉ tiêu thụ tại địa bàn huyện Phú
Lộc mà đã vươn xa ra các tỉnh.

Ngoài ra, sản phẩm của Xuân
Anh không chỉ bày bán tại cơ sở
chính ở Lộc Vĩnh mà còn được
huyện Phú Lộc đồng ý cho bày bán
tại Trung tâm nông sản sạch của
huyện; sản phẩm cũng được mời
tham dự nhiều hội chợ, lễ hội khác.
Bản thân chị Nhung Xuân cũng được
Hội LHPN Việt Nam mời đi vào tận
TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để giới
thiệu sản phẩm, được tặng thưởng
nhiều danh hiệu về SXKD giỏi.

Không chỉ giải quyết việc làm cho
bản thân và gia đình, Cơ sở chế biến
mắm Xuân Anh còn giúp giải quyết
việc làm cho nhiều lao động địa
phương. “Mỗi khi thu mua và vào
nguyên liệu hay đóng gói, tôi đều
phải thuê 5 chị em đến làm”, chị Xuân

cho biết. Trong khi đó, với cách làm
bằng cái tâm: “Chồng tôi thấy tôi thử
mắm bằng tay là ông đã la chứ đừng
nói pha chế thêm bất cứ thứ gì vào
sản phẩm”, nên sản phẩm của cơ sở
ngày càng khẳng định thương hiệu và
đứng vững trên thị trường. Tuy nhiên,
chị Xuân vẫn có một khao khát lớn
hơn đó là sản phẩm của mình có thể
bán tại hệ thống siêu thị BigC.

Phó Giám đốc NHCSXH huyện
Phú Lộc Phạm Phước Yên cho biết,
việc triển khai hoạt động tín dụng
trên địa bàn huyện Phú Lộc thông
qua các chương trình tín dụng chính
sách nói chung và chương trình cho
vay giải quyết việc làm nói riêng thời
gian qua đã có những kết quả tốt.
Thông qua hoạt động này đã góp
phần chuyển dịch cơ cấu lao động
phù hợp với cơ cấu kinh tế, giúp
nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn
định, thoát nghèo bền vững, bảo
đảm an sinh xã hội, đẩy lùi nạn “tín
dụng đen” ở nông thôn.

Theo Phó Giám đốc Phạm Phước
Yên, hàng năm nguồn vốn cho vay
giải quyết việc làm đã giúp địa
phương duy trì và mở rộng việc làm
cho hơn 600 lao động ổn định, tăng
thu nhập, phát triển kinh tế cho 570
hộ gia đình. Đặc biệt, nguồn vốn từ
ngân sách địa phương chuyển sang
NHCSXH để cho vay đã giúp cho 70
hộ được vay vốn mua sắm ngư lưới
cụ, chế biến thuỷ hải sản, mở rộng
các xưởng may công nghiệp, chăn
nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, có
việc làm, thu nhập ổn định.

Dư nợ cho vay giải quyết việc làm
hiện nay của NHCSXH huyện Phú
Lộc đạt 1 tỷ đồng, với 57 khách hàng
vay. Từ nguồn vốn đó đã góp phần
nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát huy
giá trị sản phẩm chủ lực của huyện
và đem lại cuộc sống bền vững cho
những người dân vùng nông thôn.�
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Hiện cả nước đang có gần 900 nghìn hộ đoàn viên thanh niên vay vốn tại NHCSXH để lập nghiệp.

T
o sinh k� b	n v�ng
cho thanh niên

>Bài và ảnh BÌNH NHI

8/64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a thoát nghèo; 19/291 xã đặc biệt
khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ra khỏi chương trình hỗ trợ;
hàng nghìn thanh niên được đào tạo nghề và có việc làm mới... là những
điểm sáng sau 2 năm (2017 - 2018) triển khai Nghị quyết số 76 của
Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm
2020. Kết quả này, theo đánh giá của Ủy ban Về các vấn đề xã hội có
đóng góp lớn của tín dụng chính sách xã hội. 
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Giúp tuổi trẻ nuôi 
chí lớn

Tốt nghiệp trường Trung cấp
Nông - Lâm Thanh Hóa (nay là
trường Cao đẳng Nông - Lâm) năm
2010, Lê Thị Hạnh ở xã Định Long,
huyện Yên Định nhận thấy nhu cầu
thị trường về thịt lợn thương phẩm
và lợn giống cao, Hạnh quyết định
xây dựng trang trại lợn, phát triển
kinh tế. Với nguồn vốn tiết kiệm ít ỏi
ban đầu, gia đình không đủ “lực” để
đầu tư phát triển. Vì vậy, thông qua
kênh của Đoàn Thanh niên tỉnh
Thanh Hóa, Hạnh cùng gia đình đã
mạnh dạn vay 800 triệu đồng từ Qũy
cho vay giải quyết việc làm do
NHCSXH huyện quản lý để đầu tư
phát triển chăn nuôi. Với tổng số vốn
đầu tư ban đầu là 1,2 tỷ đồng, sau
gần 10 năm triển khai, doanh thu
của gia đình Lê Thị Hạnh đạt trên 10
tỷ đồng mỗi năm với quy mô 400
con lợn nái và 2.000 con lợn thịt.

Vừa làm, vừa học hỏi và mở rộng
thị trường, Lê Thị Hạnh đã phát triển
cơ sở chăn nuôi nhỏ của mình thành
Công ty Cổ phần chăn nuôi và
chuyển giao công nghệ Yên Định do
chính mình làm Giám đốc; tạo việc
làm cho hơn 20 lao động với mức
lương 3 triệu đồng/tháng. Cùng với
việc SXKD, Hạnh đã đề xuất ý tưởng
và đầu tư thành lập Công ty TNHH
MTV môi trường và công trình đô thị
Quán Lào. Công ty đi vào hoạt động
từ năm 2015 đến nay đã tạo việc làm
cho 15 lao động nông thôn, mức
lương 3 triệu đồng/tháng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, Lê Thị
Hạnh còn là cán bộ Hội Liên hiệp
Thanh niên xã năng động, triển khai
nhiều hoạt động thu hút đông đảo
đoàn viên thanh niên tham gia.

Cũng thành công nhờ sự hỗ trợ
kịp thời từ nguồn vốn vay ưu đãi,
anh Đàm Văn Bình ở thôn Hạ Lý, xã
Quảng Châu, huyện Quảng Trạch

(Quảng Bình) từ thanh niên nghèo,
nay đã trở thành ông chủ của cơ sở
sản xuất nấm và tạo việc làm thường
xuyên cho nhiều lao động nông thôn
trên địa bàn. Trong vòng chưa đầy
hai năm, từ chỗ không có một tài
sản đáng giá, đến nay thu nhập của
anh đã tăng lên hơn 10 triệu
đồng/tháng. Anh Bình chia sẻ, nếu
NHCSXH không cho vay vốn 2 lần với
tổng cộng là 100 triệu đồng thì
không biết đến bao giờ gia đình tôi
mới khá được.

Theo Bí thư Huyện đoàn huyện
Quảng Trạch Trần Vũ Phong, nguồn
vốn chính sách đã tạo điều kiện cho
nhiều thanh niên trong huyện có
việc làm ổn định, tăng thu nhập và
thoát nghèo bền vững. Hiện nay,
Đoàn Thanh niên huyện đang quản
lý 45 Tổ tiết kiệm và vay vốn có dư
nợ ủy thác là 70 tỷ đồng. Để nguồn
vốn phát huy hiệu quả hơn, Huyện
đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các
chủ trương, chính sách tín dụng ưu
đãi đối với các hộ nghèo là đoàn
viên thanh niên; phối hợp với
NHCSXH huyện tập huấn cho các
cán bộ đoàn ở cơ sở, các Tổ tiết kiệm
và vay vốn sử dụng hiệu quả nguồn
vốn vay ủy thác, giúp thanh niên
được tiếp cận nguồn vốn, vươn lên
làm giàu chính đáng.

Gắn kết thanh niên với
tổ chức Đoàn

Là một trong 4 đơn vị thực hiện
ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH,
đến nay tổng dư nợ nhận ủy thác
qua Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh đạt trên 25.000 tỷ đồng, tăng
330 lần so với năm 2003 với gần 900
nghìn hộ thanh niên đang vay và số
hộ được vay từ các chương trình ưu
đãi tăng gấp 40 lần so với thời điểm
năm 2003. Bí thư Thứ nhất Trung
ương Đoàn Thanh niên Lê Quốc
Phong khẳng định, tín dụng chính

sách xã hội đã có nhiều đóng góp
tích cực cho phong trào thanh niên ở
các địa phương, tạo sự gắn kết giữa
thanh niên với tổ chức đoàn. Trong
quá trình thực hiện ủy thác vốn vay
của NHCSXH, cán bộ đoàn nắm bắt
được tâm tư, nguyện vọng của
thanh niên, từ đó phối hợp cùng cán
bộ NHCSXH tư vấn, hướng dẫn, hỗ
trợ. Nhờ vậy, đã thu hút thanh niên
ngày càng gắn kết với các cơ sở
đoàn, qua đó đưa công tác đoàn và
phong trào thanh niên ngày càng đi
vào thực chất.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ
để thanh niên khởi nghiệp, SXKD
vùng khó khăn, XKLĐ... Chương trình
tín dụng HSSV cũng đã kịp thời
chuyển tải trên 13.000 tỷ đồng hỗ
trợ các em có hoàn cảnh khó khăn
được tiếp tục đến trường, thực hiện
ước mơ hoài bão của mình trên con
đường lập thân, lập nghiệp.

Bên cạnh những kết quả khả
quan, việc cho vay vốn thanh niên
vẫn còn gặp nhiều khó khăn như
chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu;
nhiều thanh niên có ý chí, mong
muốn làm giàu nhưng gặp không ít
khó khăn về thủ tục và các quy định
ràng buộc để vay vốn. Theo thống
kê, hiện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có
7 triệu đoàn viên đang sinh hoạt tại
tổ chức đoàn. Như vậy, nhu cầu vay
vốn để phát triển kinh tế và làm giàu
của thanh niên là không nhỏ. Theo
quy định Quỹ quốc gia hỗ trợ việc
làm, để được vay vốn, thanh niên
phải xây dựng phương án kinh
doanh, chứng minh được hiệu quả
các mô hình SXKD và một số trường
hợp phải có tài sản thế chấp... Để
phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu
đãi, giúp thanh niên có cơ hội vay
vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, các
vướng mắc trên cần sớm được các
cơ quan giải quyết.�



>Phóng sự ảnh của THANH HÀ

Đến mùa xuân này, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt trên 2.524 tỷ đồng với 102 nghìn hộ vay.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc
kiểm tra, giám sát nên chất lượng tín dụng luôn được nâng cao, nguồn vốn ưu đãi
cũng đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, tạo nhiều việc làm, góp phần ổn định xã
hội và xây dựng NTM.

Thoát nghèo, vươn lên nhờ
TÍN D�NG �U ĐÃI

Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp gia
đình ông Nguyễn Văn Thắng ở phường
Trảng Dài, TP Biên Hòa mua máy móc,

làm 4.000m2 nhà lưới trồng rau. 

Gia đình ông Đào Tiến Trương ở khu phố 4,
phường Trảng Dài, TP Biên Hòa vay vốn làm nhà
lưới trồng rau an toàn.

Gia đình anh Nguyễn Thảo ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa

vay vốn mở rộng nhà xưởng, mua máy móc làm nghề mộc

truyền thống.
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NHCSXH tỉnh Đồng Nai giải ngân
tại Điểm giao dịch xã.

Nhiều hộ gia đình ở
ngoại thành TP Biên
Hòa vay vốn ưu đãi
làm nhà lưới, trồng

rau sạch.

Gia đình ông Lừ Ngọc
Lân ở ấp 2, xã Phú Lý,
huyện Vĩnh Cửu vay 30
triệu đồng hộ cận
nghèo để cải tạo vườn
trồng cây ăn quả.

Chị Bùi Thị Lương ở ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu vay 50
triệu đồng hộ nghèo cải tạo vườn trồng cao su, nuôi bò sinh sản.
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Điểm sáng của cơ
chế một cửa 

Gần 15h, công đoạn
cuối cùng của phiên giao
dịch thường kỳ tại xã Pú Xi
- xã đặc biệt khó khăn của
huyện Tuần Giáo (Điện
Biên) mới kết thúc. Lúc này,
3 cán bộ trong Tổ giao dịch
của NHCSXH cũng mới được
ăn bữa trưa - bánh mì hoặc
xôi và nước khoáng! Trong
suốt 7 giờ đồng hồ liên tục
làm việc, 3 cán bộ tín dụng
của NHCSXH huyện Tuần
Giáo phải thực hiện một khối
lượng lớn với các công việc từ
phát tiền vay, thu nợ, thu lãi,
chi trả chi phí uỷ thác, huy động
tiền gửi tiết kiệm đến thực hiện các
nghiệp vụ xử lý rủi ro, nợ quá hạn và
chia sẻ kinh nghiệm, động viên, tháo
gỡ khó khăn cho các hộ vay... Tất cả
đều nhịp nhàng, thuần thục, không
sai sót! Tất cả đều gói gọn trong một
cửa: Điểm giao dịch xã! Khi được hỏi,
những cán bộ tín dụng này làm việc
có tốt không, có hài lòng không? Anh
Giàng A Sùng ở bản Pú Xi 2, xã Pú Xi
không ngần ngại cho biết: “Cán bộ
nhiệt tình lắm, lại tốt bụng nữa. Cán
bộ đến, cho vay tiền để mua trâu, lại

bày cho cách nuôi thế nào để trâu
mau lớn, không bị bệnh… nên lúc
nào chúng tôi cũng mong họ đến,
coi như người nhà!”. Nói về hoạt
động giao dịch tại xã, Chủ tịch UBND
xã Pú Xi Thào A Tú cho hay, từ khi
NHCSXH huyện Tuần Giáo triển khai
giao dịch tại xã đã tiết kiệm chi phí,
thời gian đi lại của người nghèo. Sau

khi giao dịch xong, cán bộ ngân
hàng lại công khai kết quả, qua đó
người dân sẽ biết được hộ nào được
vay mới, theo chương trình gì; hộ
nào đã trả hết nợ; số lãi mà mỗi hộ
phải nộp tháng tới… “Nếu không có
nguồn vốn vay của NHCSXH với thủ
tục đơn giản, thuận tiện thì chẳng
biết các hộ nghèo tại xã bao giờ mới

Xuân đến, tạo thuận lợi
cho người nghèo

>Bài và ảnh LÊ THANH KIM

Gần 11 nghìn Điểm giao dịch xã trên tổng số 11.162 xã, phường, thị trấn của
cả nước, hoạt động theo cơ chế một cửa; gần 190 nghìn Tổ tiết kiệm và vay
vốn được thành lập, hoạt động tại thôn, ấp, bản, làng... đã làm cho dòng chảy
của tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách một
cách ngắn nhất, nhanh nhất, giúp họ có cơ hội đổi đời.

NHCSXH thực hiện giao dịch với người nghèo tại gần 11 nghìn Điểm giao dịch xã
trong cả nước.
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Để đồng vốn ưu đãi đến với hộ
nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cán bộ NHCSXH đã không quản

ngại khó khăn, địa hình hiểm trở mang đồng vốn cho bà con.

thoát được nghèo. Đặc biệt, phương
thức giao dịch này rất có lợi cho các
hộ đồng bào không biết đọc, biết
viết vì họ hoàn toàn có thể tin tưởng
vào cán bộ tín dụng hoặc Tổ trưởng
Tổ tiết kiệm và vay vốn xử lý giúp”,
ông Thào A Tú nói.

Thực hiện trên 85% tổng
giá trị giao dịch

Thông qua mạng lưới Điểm giao
dịch xã và hoạt động của Tổ giao
dịch của NHCSXH đã có trên 85%
tổng giá trị giao dịch của NHCSXH
với người nghèo và các đối tượng
chính sách được thực hiện một cách
thuận lợi tại xã, nơi mà họ đang cư
trú với tổng dư nợ cho vay của
NHCSXH đến nay đạt trên 206.805 tỷ
đồng, 6,5 triệu hộ vay. Thông qua
hoạt động này, NHCSXH còn cung

cấp dịch vụ gửi tiết kiệm cho hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
khác mà cả người dân ngay tại nơi
cư trú của họ một cách tiện ích.

Được chứng kiến khá nhiều
phiên giao dịch tại xã của NHCSXH,
điều mà chúng tôi nể phục các cán
bộ NHCSXH, nhất là sự dẻo dai của
họ. Các hộ vay, mỗi hộ một hoàn
cảnh, mỗi người một tính cách, mỗi
người một trình độ nhận thức… Để
chuyển tải được đồng vốn ưu đãi
đến với các đối tượng một cách
nhanh nhất, hiệu quả nhất thì mỗi
cán bộ tín dụng, mỗi người nhận uỷ
thác trong các tổ chức hội, đoàn thể
phải kiêm nhiệm nhiều vai: Kế toán,
thủ quỹ, tuyên truyền, kỹ sư… thậm
chí là phải động viên các hộ đồng
bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa. Thế
nhưng, rất ít trong số họ bỏ nghề.

“Bởi, mỗi khi có thông báo hộ A, hay
B, C nào đó ra khỏi danh sách hộ
nghèo thì chúng tôi lại thấy tràn trề
năng lượng làm việc”, Phó Giám đốc
NHCSXH huyện Tuần Giáo Tòng Hữu
Yên tâm sự. Có lẽ, điều này lý giải vì
sao Điểm giao dịch xã được các
ĐBQH đánh giá cao. Uỷ ban Thường
vụ Quốc hội Khoá XIII cũng đã ghi
nhận tại Báo cáo số 660/BC-
UBTVQH13 ngày 19/5/2014 về Kết
quả giám sát việc thực hiện chính
sách pháp luật về giảm nghèo: “Việc
tổ chức giao dịch tại xã của NHCSXH
đã tạo được hệ thống dịch vụ gần
dân, thân thiện và có trách nhiệm,
tiết kiệm chi phí giao dịch, đi lại cho
người dân, mô hình tổ chức và hoạt
động của Tổ tiết kiệm và vay vốn hỗ
trợ hiệu quả cho từng hộ nghèo”.�



Cách làm hay ở 
vùng đất khó

Hoàng Su Phì là một trong 6
huyện nghèo của tỉnh Hà Giang
được thụ hường các chính sách theo
Nghị quyết 30a. Tuy nhiên, trên
mảnh đất còn nhiều khó khăn này
đã xuất hiện nhũng tấm gương làm
kinh tế giỏi của đồng bào DTTS. Điển
hình trong số đó là gia đình anh
Triệu Chòi Khiền, dân tộc Dao ở thôn
Chiến Thắng, xã Hồ Thầu.

Trước đây, cũng như bao gia đình
hộ đồng bào DTTS khác, gia đình
anh Triệu Chòi Khiền thuộc diện hộ
nghèo của xã Hồ Thầu. Sau nhiều
năm suy nghĩ trăn trở muốn vươn
lên thoát nghèo, từ năm 2007 anh
Khiền đã cùng gia đình tập trung
đầu tư phát triển 2 loại cây trồng
mũi nhọn của huyện Hoàng Su Phì
là cây chè và thảo quả.

Anh nhớ lại, năm 2007 do nhà

nghèo không có vốn nên muốn
trồng cây, nuôi con gì cũng khó
khăn. Cuộc sống của gia đình anh
chắc vẫn bế tắc nếu không có một
ngày thông qua Tổ tiết kiệm và vay
vốn của thôn, anh được NHCSXH
huyện cho vay 50 triệu đồng. Với số

vốn vay, anh đã trồng 1ha chè và
1,5ha cây thảo quả.

Anh Khiền nhớ lại: “Sau 4 năm
(vào năm 2010), cây thảo quả cho
thu hoạch lứa đầu tiên và tôi bán
được gần 40 triệu đồng. Cứ như vậy,
năng suất thảo quả tăng dần qua

Tri�u Chòi Khi	n
bắt đồng vốn “đẻ”…
trâu, lợn

>Bài và ảnh VĂN PHÚ

Hơn 10 năm trước, gia đình anh Triệu Chòi Khiền, dân tộc
Dao còn là hộ nghèo của thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu,
huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Nhưng hiện nay, gia đình
anh đã trở thành hộ khá giàu ở địa phương. Có được sự bứt
phá đó là nhờ anh sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích. 

Anh Triệu Chòi Khiền đang chăm sóc đàn trâu sinh sản của gia đình.
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các năm. Đến năm 2011, gia đình tôi
đã có thu nhập khoảng 100 triệu
đồng mỗi năm từ cây thảo quả. Đến
cuối năm 2012, từ tiền bán thảo quả,
tôi đã trả hết nợ ngân hàng và còn
dư vốn để phát triển chăn nuôi.
Đồng vốn của NHCSXH như là bệ đỡ
giúp gia đình tối mạnh dạn làm kinh
tế, từ đó thu nhập tăng lên theo
từng năm...”.

Mô hình kinh tế 
tổng hợp

Đồng vốn ưu đãi không chỉ giúp
gia đình anh Triệu Chòi Khiền thoát
nghèo, tăng thu nhập mà còn giúp
anh xây dựng mô hình kinh tế tổng
hợp - trồng trọt gắn với chăn nuôi.
Đây là cách làm hay, được nhiều hộ
đồng bào DTTS ở xã Hồ Thầu học
hỏi, làm theo.

Anh kể, bắt đầu từ năm 2014, từ
nguồn thu nhập do cây thảo quả
mang lại, anh đã đầu tư mua trâu

giống, lợn và các loại gia cầm để mở
rộng phát triển chăn nuôi. Theo năm
tháng, đàn trâu của gia đình tăng
dần do anh thu mua thêm trâu
giống về nuôi.

Khi trâu trưởng thành, được giá,
anh bán cho các thương lái và tiếp
tục mua trâu giống về nuôi. Thời
điểm hiện nay, đàn trâu của gia đình
anh có 9 con, trong đó có 3 con trâu
cái sinh sản. Để chủ động nguồn
thức ăn cho đàn trâu, anh đã đầu tư
trồng 0,7ha cỏ. Từ năm 2016 đến
nay, mỗi năm thu nhập từ chăn nuôi
trâu, lợn và các loại gia cầm của gia
đình anh khoảng 130 triệu đồng.

Diện tích trồng chè của gia đình
Khiền bắt đầu cho thu hoạch từ năm
2016. Do trong những năm gần đây
thảo quả được mùa, được giá nên
mỗi năm gia đình thu nhập từ cây
chè và thảo quả được vài trăm triệu
đồng. Nếu tính cả phát triển chăn
nuôi trâu, lợn và các loại gia cầm thì
mỗi năm gia đình anh thu nhập

được 300 triệu đồng, sau khi trừ chi
phí thu về 250 triệu đồng.

Ngoài phát triển trồng chè và
thảo quả kết hợp với chăn nuôi trâu,
lợn và các loại gia cầm, gia đình anh
Khiền còn trồng gần 1ha ngô và 1ha
lúa để phục vụ cho gia đình và hỗ trợ
nguồn thức ăn chăn nuôi.

Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu
Trương Công Định cho biết: Gia
đình anh Triệu Chòi Khiền là hộ
đồng bào DTTS điển hình của xã
vươn lên thoát nghèo và từng bước
làm giàu tại địa phương. Mô hình
phát triển kinh tế tổng hợp của anh
Khiền là một trong những mô hình
phát huy, khai thác được tiềm năng,
thế mạnh về khí hậu, đất đai của xã
Hồ Thầu và của huyện Hoàng Su
Phì. Trong thời gian tới chính quyền,
đoàn thể xã Hồ Thầu sẽ vận động
các hộ nghèo khác trong xã đến
thăm quan, học tập kinh nghiệm
phát triển kinh tế hộ gia đình của
anh Khiền.�
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Vốn vay ưu đãi tiếp sức
Nói đến vùng trồng sâm Ngọc

Linh nổi tiếng ở huyện Tu Mơ Rông
nhiều người nghĩ rằng chỉ những
doanh nghiệp mới tham gia trồng
loại cây quý hiếm này. Tuy nhiên, khi
“mục sở thị” tại đây mới thấy, không
chỉ có các doanh nghiệp mà nhiều
hộ dân - đồng bào DTTS cũng trồng
cây dược liệu, cây sâm để thoát
nghèo, thậm chí vươn lên làm giàu.

Trên địa bàn huyện có 6 xã có
thể trồng sâm Ngọc Linh dưới tán
rừng và đã có 500 hộ dân ở 3 xã
Măng Ri, Tê Xăng và Ngọc Lây trồng
sâm Ngọc Linh. Năm 2018 tổng diện
tích trồng mới sâm Ngọc Linh trên
địa bàn huyện Tu Mơ Rông gần 3ha,
nâng diện tích cây sâm Ngọc Linh
trong dân trên toàn huyện lên 17ha.
Ngoài ra, có 300ha diện tích sâm
Ngọc Linh của các doanh nghiệp
trồng trên địa bàn và có hàng trăm
hộ dân tham gia mô hình liên kết
trồng sâm với Công ty cổ phần Sâm
Ngọc Linh Kon Tum. Bên cạnh sâm
quý Ngọc Linh, người dân trong
huyện còn trồng sâm dây (đẳng
sâm) khoảng 40ha và nhiều cây
dược liệu khác như kỷ tử, đương
quy, sơn tra...

Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ
Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh cho biết,
trong những năm gần đây rất nhiều

hộ dân vay vốn chính sách trồng
sâm và nhiều cây dược liệu để thoát
nghèo và vươn lên thành hộ khá
trong huyện. Đến nay, dư nợ cho vay
của NHCSXH đạt 180 tỷ đồng. Toàn
huyện có khoảng 6.000 hộ dân thì
đã có 18.000 lượt hộ vay vốn. “Nếu
đầu tư vốn đúng cách, với 1 sào sâm
dây, sau 18 tháng có thể mang về
thu nhập 50 triệu đồng”, ông Mạnh
chia sẻ.

Ngọc Lây - một trong số xã trồng
sâm nhiều nhất của huyện, ở đó - Bí
thư Đảng ủy xã A Điện Trung là
người “tiên phong” cho mô hình
trồng sâm hiệu quả. Đích thân A
Điện Trung dẫn chúng tôi leo lên núi
Ngọc Linh. Nhìn bước chân thoăn
thoắt trong cánh rừng, khiến chúng
tôi bở hơi tai mà không kịp cũng có
thể đoán A Điện Trung là người cùng
ăn, cùng ngủ với cây sâm.

“Mỗi ngày tôi phải đi lại quãng
đường rừng này 3km khoảng 3 lần.
Đêm phải thay nhau trông sâm vì sợ
chuột vào cắn đứt cây. Đặc điểm của
cây sâm là sống và cho năng suất
trong rừng có độ tán che phủ chỉ
10% - 15% ánh sáng lọt vào nên
vùng đất này rất hợp”, A Điện Trung
vừa bước, vừa chia sẻ.

Nói về sự bén duyên với cây sâm
quý, A Điện Trung kể: Cách đây 5
năm, ông bắt đầu trồng sâm, khi lần

đầu vay vốn hộ gia đình SXKD tại
vùng khó khăn 50 triệu đồng và dồn
tất cả vào cây sâm giống. Sau này
thấy hiệu quả, ông bàn với gia đình
tập trung vốn, mở rộng diện tích.
“Hai năm nay cả gia đình phải gom
từ nhiều nguồn khác để đầu tư vào
vườn sâm như chăn nuôi, bán bò,
thu cây dược liệu nhưng tôi thực sự
biết ơn đồng vốn ưu đãi được
NHCSXH cho vay đầu tiên”, ông
Trung nói.

Hiện nay, vườn sâm của ông A
Điện Trung cho thu nhập cao, có cây
đã được trả giá tới gần 200 triệu
đồng mà chưa bán vì càng để lâu
năm càng có giá và hàng năm cây
sâm này cho ra hạt giống có thể bán
được 30 triệu đồng mỗi năm. Vườn
sâm của A Điện Trung còn tạo việc
làm cho 10 lao động.

Từ mô hình của A Điện Trung,
đến nay nhiều người trong xã Ngọc
Lây đã ưu tiên trồng sâm. Chị Y B
Lúc ở thôn Măng Rương 1 cho hay,
tháng 4/2017, gia đình được vay 40
triệu đồng hộ nghèo của NHCSXH
để trồng 2 sào sâm dây. Đến nay đã
thu hoạch một lần thu được 15 triệu
đồng để trả NHCSXH. Dự kiến vài
tháng nữa thu hoạch tiếp có thể thu
về 20 triệu đồng. “Với sâm dây thì
trồng khoảng hai năm là có thể thu
hoạch được nếu trồng từ hạt, hoặc

Xuân về
� vùng đ't tr�ng cây sâm quý

>Bài và ảnh CHÍ KIÊN

Toàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hiện có khoảng 6.000 hộ dân thì đã
có 18.000 lượt hộ vay vốn của NHCSXH. Nhiều hộ sử dụng nguồn vốn
này để trồng sâm thoát nghèo và vươn lên làm giàu. 
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14 - 16 tháng nếu trồng từ củ nên
quay vòng vốn rất nhanh”, chị Y B
Lúc tâm sự. Hiện gia đình chị Y B Lúc
đang chuẩn bị trồng thêm khoảng
1ha sâm dây và rất cần vay thêm 50
triệu đồng để đầu tư máy bơm nước
tưới sâm. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi
từ trồng mì sang trồng sâm dây
cùng với sự hỗ trợ vốn của NHCSXH,
đầu năm 2019 gia đình chị Y B Lúc
đã thoát nghèo.

Nỗ lực xây dựng thương
hiệu sâm quý

Trồng sâm để vươn lên thoát
nghèo ở Ngọc Lây đã được chứng
minh, nên ông A Điện Trung cho
biết, địa phương đang chỉ đạo và rà
soát để có thể tăng diện tích trồng
sâm. Cùng với đó Đảng uỷ, chính
quyền xã cũng kiến nghị NHCSXH
huyện tăng 3 - 5 tỷ đồng để phát
triển sâm Ngọc Linh và sâm dây, bởi
theo ông từ trước đến nay, vay vốn
trồng cây dược liệu trên địa bàn
chưa gặp rủi ro gì.

Trước đây, nhiều hộ mới trồng
sâm nên còn manh mún, nay kết
hợp tuyên truyền, vận động nên bà
con trồng tập trung hơn, cho năng
suất và chất lượng. Tin tưởng rằng,
có thêm vốn ưu đãi thì nhiều mô
hình trồng sâm của Ngọc Lây sẽ hiệu
quả, nâng cao thu nhập cho bà con.

Toàn huyện Tu Mơ Rông có diện
tích tự nhiên 857,18km2, dân số toàn
huyện gần 26 nghìn người với 6.158
hộ, trong đó đồng bào DTTS có
5.964 hộ, chiếm 96,8% với 7 dân tộc
anh em sinh sống. Đến cuối năm
2018, toàn huyện có 3.219 hộ
nghèo, chiếm tỷ lệ 52,27%, giảm
6,39% so với năm 2017. Ngoài phát
triển các mô hình chăn nuôi thì
trồng sâm là một chiến lược quan
trọng giúp người dân thoát nghèo.

Về chiến lược dài hạn cho cây
sâm của huyện Tu Mơ Rông, Phó Bí
thư Thường trực huyện ủy Võ Trung
Mạnh cho biết, với khí hậu ở độ cao
nhất là đỉnh núi Ngọc Linh 2.600

mét, bà con nơi đây chủ yếu tập
trung vào phát triển trồng cây dược
liệu trong đó có cây sâm. Thu nhập
bình quân đầu người hiện là 20
triệu đồng/hộ/năm. Huyện cũng đã
huy động các nguồn lực về vốn như
lồng ghép vốn Chương trình 134,
135 cùng vốn ngân hàng để phát
triển mạnh dược liệu. Tuy nhiên, do
rào cản phong tục, tập quán lạc
hậu, địa hình phức tạp nên có khó
khăn là bà con chưa áp dụng KHKT
vào trồng cây. “Nếu trồng 1 sào sâm
dây, chỉ sau 1,5 năm là cho thu
hoạch thu về khoảng 50 triệu đồng,
nhưng do vấn đề nhận thức nên
không phải ai cũng làm”, Phó Bí thư
Võ Trung Mạnh nói và cho rằng,
huyện ủy, chính quyền địa phương
đã và tiếp tục tuyên truyền để nâng
cao nhận thức của bà con, để
không chỉ giữ được thương hiệu
sâm quý mà còn giúp người dân có
thu nhập ổn định.�

Chị Y B Lúc chia
sẻ kinh nghiệm
trồng sâm dây
với cán bộ
NHCSXH huyện Tu
Mơ Rông.



Lên chức ông nhưng cái
nghèo vẫn đeo bám

Như bao gia đình người dân tộc
Mông khác, Sùng A Khua sinh ra và
lớn lên trong một gia đình nông dân
nghèo ở vùng núi cao chót vót và
hiểm trở thuộc bản Đề Sủa, xã Lao
Chải, huyện Mù Cang Chải. Cuộc
sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn
nên từ nhỏ tuổi thơ cậu bé đã quen
với việc theo chân bố mẹ đi làm
nương rẫy. Cho đến năm 2007, khi
ấy Sùng A Khua 42 tuổi và đã lên
chức ông nội, ông ngoại được vài
năm rồi, nhưng cái nghèo vẫn cứ
mãi đeo bám cả gia đình.

Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, A
Khua tự hỏi: Cả nhà có 5 - 7 lao động
mạnh khỏe, làm lụng quần quật
quanh năm, cấy lúa, tra ngô, trồng
khoai, sắn từ mờ sáng đến tối muộn
mà sao vẫn nghèo? Cần làm gì để
phát triển kinh tế? Phải bắt đầu từ
đâu? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện
trong đầu, như đám mây đen ùn ùn
kéo tới lúc trời chuẩn bị mưa, làm
cho A Khua suốt bao đêm dài chẳng
thể nào ngon giấc?!

Vào những ngày đầu xuân năm
mới 2007, cán bộ NHCSXH - đã
nhiều lần về tận bản phổ biến cho
bà con cách tiếp cận nguồn vốn ưu
đãi dành cho hộ nghèo để phát triển
kinh tế. Như thấu hiểu nỗi lòng trăn
trở của người Mông, cán bộ còn
hướng dẫn bà con nên đầu tư vào
chăn nuôi gia súc, gia cầm là cách
làm cho hiệu quả cao nhất và an
toàn nhất. Sùng A Khua và nhiều hộ
trong bản mừng lắm vì đã tìm ra câu
trả lời cho bài toán phát triển kinh tế
của gia đình.

Nhớ lại lời cán bộ: “Muốn thoát
nghèo thì không có cách nào khác là
bà con phải đổi mới cung cách làm
ăn, không thể mãi độc canh cây lúa
mà phải kết hợp giữa mở rộng chăn
nuôi và thâm canh trồng trọt; sản
xuất ra nhiều nông sản mang đặc
trưng địa phương như lợn bản, dê,
gà đen, vịt... mang ra chợ bán thì mới
được giá, nguồn thu sẽ ổn định lâu
dài”. Về nhà càng ngẫm nghĩ, A Khua
càng thấy đúng, bởi đây là cách làm
phù hợp với điều kiện đất đai thổ
nhưỡng và tập quán của địa phương.

Tìm ra lời giải cho bài
toán thoát nghèo, vươn
lên làm giàu

Sau khi bàn bạc tính toán kỹ
càng, giữa năm 2007 vợ chồng đề
nghị NHCSXH huyện cho vay 5 triệu
đồng để mạnh dạn chăn nuôi dê. Với
5 con dê nái và 1 con dê đực ban
đầu, vừa làm vừa tìm tòi, học hỏi
kinh nghiệm trên sách báo và các hộ
chăn nuôi dê khác, tham gia lớp tập
huấn kỹ thuật chăn nuôi dê do
Phòng nông nghiệp và phát triển
nông thôn huyện tổ chức. Không
phụ công chăm sóc của cả gia đình,
đàn dê khỏe mạnh, sinh sản tốt.
Trong 3 năm, đàn dê đã đẻ được
hơn 20 con, mang lại cho gia đình
gần 30 triệu đồng, đưa gia đình ra
khỏi diện hộ nghèo vào năm 2010.

Tín hiệu thành công của mô hình
nuôi dê khiến cả nhà mừng lắm,
Sùng A Khua quyết định dùng toàn
bộ số tiền tích góp từ bán dê có
được sau khi đã trả hết cả gốc và lãi
khoản vay ban đầu, đồng thời vay
NHCSXH thêm 25 triệu đồng mở
rộng đầu tư sang chăn nuôi lợn và

�
NG VIÊN G��NG MU,
ni�m t� hào c+a bà con dân b�n

>Bài và ảnh THÚY QUỲNH

“Nhờ kịp thời thay đổi cung cách làm ăn, dám mạnh dạn vay vốn chính
sách, đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, chăm chỉ sáng tạo
trong lao động sản xuất, khéo léo kết hợp giữa chăn nuôi với trồng trọt, từ
một hộ nghèo khó, sau 3 năm gia đình Sùng A Khua đã thoát nghèo, từ
năm 2015 cuộc sống gia đình đã khá giả tươm tất và năm 2017 đến nay
giấc mơ làm giàu của A Khua đã trở thành hiện thực - là hộ có thu nhập
cao nhất nhì của bản”, Phó Giám đốc NHCSXH huyện Mù Cang Chải (Yên
Bái) Lê Đức Thắng chia sẻ.
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trâu, bò sinh sản kết hợp lấy sức cày
kéo để sản xuất nông nghiệp trên
diện tích ruộng, nương mà gia đình
hiện có 2ha.

Có vốn trong tay, năm 2010 vợ
chồng A Khua dựng thêm chuồng
trại, trồng cỏ voi trên nương và đất
trống quanh nhà, mua 2 con trâu
nái, 2 con bê và mấy con lợn để sinh
sản. Nhận thấy việc thái nhỏ cỏ để
gia súc ăn mất rất nhiều thời gian, A
Khua cùng con trai vừa học Cao
đẳng ra trường đã tìm tòi, nghiên
cứu sáng chế ra được cái máy thái
cỏ, làm cho công việc chăn nuôi
thuận lợi hơn. Chiếc máy cắt rau, cỏ
giờ đây đã được A Khua chuyển giao

kỹ thuật cho nhiều hộ gia đình trong
bản, trong xã làm theo để giải
phóng sức lao động trong chăn nuôi
cho bà con.

Để có đủ nguồn thức ăn hàng
ngày cho trâu, bò, A Khua đã tìm
hiểu kỹ thuật trồng cỏ, làm theo
hướng dẫn của cán bộ khuyến nông
nên diện tích trồng cỏ của gia đình
mọc rất đều, luôn tươi tốt quanh
năm. A Khua cho biết, nuôi bò nhốt
chuồng không khó, tránh được gió,
rét, vệ sinh chuồng tốt nên đàn bò
lớn nhanh, khỏe mạnh. Ngoài ra anh
còn trồng thêm sắn, ngô để bổ sung
thức ăn cho gia súc, gia cầm, vừa
giảm chi phí đầu tư trong chăn nuôi,

vừa chủ động thêm thức ăn có giá trị
dinh dưỡng cao, mang lại an toàn
trong chăn nuôi và chất lượng con
thịt xuất bán thơm ngon.

Nhờ chủ động được phòng bệnh
và luôn chú ý tiết kiệm để mở rộng
chăn nuôi, nên chỉ sau mấy năm, gia
đình A Khua lúc nào cũng có  10 con
trâu, bò nuôi nhốt. Sùng A Khua chia
sẻ: So với vật nuôi khác thì nuôi trâu,
bò chăm sóc dễ hơn, ít bệnh tật,
thức ăn chủ yếu là cỏ ngoài đồng cắt
về nên chi phí thấp, giá bán lại cao;
chỉ 6 tháng nuôi vỗ béo đã có lãi 8
triệu đồng mỗi con, trừ chi phí mỗi
năm thu nhập bình quân từ chăn
nuôi trâu bò 30 triệu đồng.
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Phó Giám đốc Lê Đức Thắng đang chia sẻ cùng bà con
bản Đề Sủa. 



Bên cạnh đó, đàn lợn cũng sinh
trưởng tốt, năm nào cũng mang về
nguồn thu 30 triệu đồng từ xuất bán
5 tạ lợn thịt và hàng chục con lợn
giống. Có được thu nhập ổn định,
tương đối cao từ chăn nuôi trâu, bò
và lợn, cuộc sống gia đình A Khua
từng bước được cải thiện và dư dả.

Trở thành hộ có thu
nhập cao nhất nhì bản

Thấy cơ hội làm giàu đang mở ra
thuận lợi, năm 2015 vợ chồng anh
dồn toàn bộ số tiền lãi từ chăn nuôi
trâu, bò, lợn và vay thêm 50 triệu
đồng để đầu tư chuồng trại nuôi vịt
siêu trứng, nuôi ngan, gà thương
phẩm, gà đẻ trứng và ấp nở ngan, gà
gống bán ra thị trường; đồng thời
tạo thêm việc làm cho con cháu. A
Khua nhẩm tính, với hơn 1.000 con
vịt đẻ, gà, ngan các loại, 3 năm nay,
đều đặn mỗi ngày nhà mình thu
được 800 nghìn đồng tiền trứng, tính
cả năm thu ngót 300 triệu đồng. Nếu
cộng thêm các khoản thu từ trâu,

bò, lợn, gà, ngan thương phẩm và
bán giống, thu hái các loại cây ăn
quả như chuối, mận, sơn tra... thì
cũng được 380 triệu đồng mỗi năm,
chưa kể công lao động, trừ mọi chi
phí về giống, thức ăn... mỗi năm lãi
được 250 triệu đồng.

Sùng A Khua tự hào nói, kinh tế
gia đình mình giờ đã có của ăn, của
để, làm được ngôi nhà to rộng chắc
chắn đầy đủ tiện nghi, có 3 xe máy
và 1 xe ô tô tải để chở hàng hóa của
gia đình đi bán.

Chia sẻ về những kinh nghiệm
làm ăn của mình, Sùng A Khua cho
biết, là người nông dân làm cái gì
cũng phải cần cù, chịu khó, tiết kiệm,
phải tìm những cây con giống phù
hợp với điều kiện tự nhiên thổ
nhưỡng của địa phương. Đặc biệt,
cần bỏ suy nghĩ bảo thủ, tiếp thu
những hướng dẫn của cán bộ tín
dụng, khuyến nông..., mạnh dạn vay
vốn chính sách có lãi suất thấp nhưng
thời gian dài để đầu tư vào phát triển

chăn nuôi mới có thể cải thiện được
đời sống cho chính gia đình.

“Với tinh thần quyết tâm vươn
lên không cam chịu đói nghèo, từ
năm 2010 đến nay gia đình Sùng A
Khua luôn là hộ nông dân SXKD giỏi,
được các cơ quan cấp tỉnh, huyện
biểu dương khen thưởng. Là đảng
viên gương mẫu, Tổ trưởng Tổ tiết
kiệm và vay vốn của bản, A Khua
đến từng nhà động viên hướng dẫn
bà con cách làm kinh tế cho hiệu
quả, đoàn kết cùng nhau giữ gìn an
ninh trật tự, xây dựng thôn, bản ấm
no, sạch đẹp”, Chủ tịch UBND xã Lao
Chải Giàng A Lử nhận xét.

Đầu xuân năm mới này về thăm
bản Đề Sủa, trong mỗi bữa cơm
mừng thành quả cả năm lao động
vất vả, bà con đều nhắc đến Sùng A
Khua với niềm tự hào và lấy đó là
gương sáng học hỏi, phấn đấu vươn
lên trong lao động sản xuất, chăn
nuôi để có được cuộc sống sung túc,
đầy đủ hơn từ chính bàn tay khối óc
mình làm ra.�

Máy thái rau cỏ do bố con A Khua sáng chế.
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Được NHCSXH huyện Phú
Hoà ký hợp đồng uỷ
nhiệm về việc thu lãi, thu
tiền gửi và thực hiện một

số nội dung công việc khác trong
quy trình cho vay của ngân hàng,
ông Biên luôn xác định đúng chức
trách, nhiệm vụ, không ngại khó
khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.

Theo ông Biên, thôn Phú Lộc là
địa bàn thuần nông, phần lớn nông
dân sinh sống nhờ trồng trọt và
chăn nuôi, những năm gần đây phát
triển thêm nghề mộc, làm bún, bó
chổi đót... Do đó, nhu cầu vốn đầu
tư sản xuất, chăn nuôi ngày càng
tăng cao. Trước tình hình đó, ông
Biên đã tham mưu kịp thời cho Hội
Nông dân xã Hòa Thắng đề xuất
NHCSXH huyện Phú Hoà tạo điều
kiện cho hội viên vay nhiều chương
trình tín dụng, giúp nông dân phát
triển kinh tế hộ gia đình.

Hiện Tổ tiết kiệm và vay vốn do
ông Biên làm Tổ trưởng có 46 tổ
viên, dư nợ trên 1 tỷ đồng và không
có nợ quá hạn. Trong đó, có 41 tổ
viên tham gia gửi tiền tiết kiệm với
số tiền hơn 50 triệu đồng. Để có
được kết quả này, trong quá trình
quản lý vốn vay, ông Biên tham gia

đầy đủ các cuộc họp giao ban với
NHCSXH huyện để nắm bắt chủ
trương giảm nghèo của địa phương
và các chính sách cho vay ưu đãi của
ngân hàng, sau đó phổ biến thông
tin đến tổ viên. Ông còn tổ chức sinh
hoạt tổ định kỳ để đôn đốc người
vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả
nợ, trả lãi đầy đủ đúng hạn. Đồng
thời qua các buổi sinh hoạt, ông giới
thiệu những mô hình trồng trọt,
chăn nuôi có hiệu quả cho các tổ
viên học tập, ứng dụng phát triển
kinh tế gia đình.

“Tôi thường xuyên tới thăm hỏi
tổ viên để xem cách họ sử dụng vốn
và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng
của họ. Tổ viên cần gì, thắc mắc điều
gì, tôi giải đáp ngay; hoặc nếu không
biết thì tôi sẽ hỏi người biết để trả
lời cho họ. Nhờ vậy, tôi tạo được uy
tín trong tổ, tôi nói bà con nghe và
mọi người cũng dễ dàng chia sẻ
những khó khăn, vướng mắc để
cùng giải quyết kịp thời”, ông Biên
cho biết.

Thời gian qua, nhờ nguồn vốn
vay của NHCSXH mà 15 hộ trong Tổ
tiết kiệm và vay vốn của ông Biên đã
thoát nghèo, 20 lao động có việc
làm, nhiều hộ mua được máy cày,
máy tuốt lúa, xây chuồng trại nuôi

bò, gà với quy mô lớn. Đặc biệt, một
số hộ còn vươn lên thoát nghèo, trở
thành nông dân SXKD giỏi. Điển
hình như trường hợp của hộ ông
Trần Quốc Dũng ở thôn Phú Lộc.

Từ một hộ nghèo, nhà tranh vách
đất, vợ chồng làm quần quật vẫn
không đủ ăn, sau một thời gian được
vay vốn, gia đình ông Dũng đã xây
được nhà ngói, mua đất trồng khóm
ở Đồng Dinh, con cái cũng được học
hành đến nơi, đến chốn. “Hơn 10
năm trước, nếu không nhờ ông Biên
hướng dẫn vay vốn chính sách và
định hướng cách làm ăn, gia đình tôi
chắc không có ngày hôm nay”, ông
Dũng nói.

Giám đốc NHCSXH huyện Phú
Hòa Bùi Ngọc Khiết cho biết, ông Võ
Văn Biên là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và
vay vốn năng nổ, trách nhiệm, chịu
khó nghiên cứu chính sách để
hướng dẫn người dân có nhu cầu
vay vốn NHCSXH kịp thời. Hàng
tháng, ông tích cực đi đến từng hộ
vay đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, thu
lãi, vận động gửi tiết kiệm. Từ những
nỗ lực của mình, nhiều năm liền ông
Biên được NHCSXH và chính quyền
địa phương cũng như các cấp hội
khen thưởng.�

T tr��ng
CỦA NHỮNG GIẢI THƯỞNG

>Bài và ảnh LÊ HẢO

Đó là ông Võ Văn Biên - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm
và vay vốn thuộc Hội Nông dân xã Hoà Thắng,
huyện Phú Hòa (Phú Yên). Năng nổ, trách
nhiệm với công việc, nhiều năm liền, ông Biên được
NHCSXH, địa phương và các cấp hội khen thưởng.

Ông Võ Văn Biên (phải) trao đổi về các
chương trình tín dụng chính sách với
ông Trần Quốc Dũng.
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>Bài và ảnh QUỐC ĐỊNH

“Thực hiện việc nhận ủy thác nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đến với các
hội viên, nông dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ DTTS... đã góp phần nâng
cao vị thế của tổ chức Hội Nông dân các cấp tỉnh Yên Bái, thu hút nhiều
hội viên, nông dân tin tưởng tham gia vào tổ chức hội”, đó là chia sẻ của
ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.

Được Hội Nông dân tín chấp cho vay vốn ưu đãi NHCSXH, chị Lù Thị Sênh
đã phát triển mô hình nuôi gà đen hiệu quả.

Thoát nghèo, v�%n lên khá giàu
nh. vay v(n �u đãi nuôi gà đen
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Đẩy mạnh chương trình
ủy thác tín dụng

Ông Giàng A Câu cho biết: Xác
định công tác phối hợp các tổ chức
tín dụng truyền tải vốn cho nông
dân SXKD là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của hội, Hội
Nông dân tỉnh Yên Bái đã đưa nội
dung này vào trong chương trình
công tác toàn khóa và chương trình
công tác hàng năm của hội. Theo
đó, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo
các cấp hội triển khai rà soát, tạo
điều kiện thuận lợi các hội viên,
nông dân vay vốn phát triển kinh tế.
Đến nay, dư nợ do Hội Nông dân
tỉnh nhận ủy thác của các ngân
hàng đạt trên 1.173 tỷ đồng, cho 29
nghìn hộ hội viên vay phát triển
SXKD, trong đó dư nợ qua NHCSXH
chiếm chủ yếu, đạt trên 771 tỷ đồng
cho 23.770 hộ vay.

Hiện đã có 164/180 Hội Nông
dân cấp xã ký Hợp đồng ủy thác với
NHCSXH. Toàn tỉnh thành lập được
677 Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt
động hiệu quả. Hầu hết các hộ vay
vốn đều chấp hành nghiêm túc việc
trả lãi hàng tháng và trả nợ gốc khi

đến hạn. Số Tổ tiết kiệm và vay vốn
đạt loại tốt chiếm 99%, số tổ khá
chiếm 1%, không có tổ yếu, kém,...

Giúp nhiều hộ 
thoát nghèo

Để thực hiện tốt việc ủy thác, Ban
Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ
đạo các cấp hội chủ động phối hợp
chặt chẽ NHCSXH từ việc trao đổi
thông tin hai chiều; phối hợp tập
huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội làm
công tác ủy thác và Ban quản lý Tổ
tiết kiệm và vay vốn; đối chiếu, phân
tích, đánh giá các khoản nợ; thẩm
định giải ngân đúng đối tượng...
Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn
động viên các cấp hội cơ sở và Tổ tiết
kiệm và vay vốn thực hiện tốt trách
nhiệm của mình, biểu dương kịp
thời những điển hình tiên tiến trong
công tác ủy thác.

Từ các nguồn vốn vay ủy thác
của hội, nhiều hội viên từ hộ nghèo,
sản xuất nhỏ lẻ nay đã phát triển trở
thành các chủ trang trại có quy mô
lớn. Điển hình như hộ Hoàng Văn
Cửu, dân tộc Tày ở thôn Khe Ba Ba,
xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Từ

năm 2008, gia đình ông Cửu được
vay 15 triệu đồng từ NHCSXH huyện.
Từ nguồn vốn vay này, ông Cửu
quyết định đầu tư xây dựng ao nuôi,
mua giống để mở rộng diện tích
nuôi thả ba ba của gia đình.

Năm 2013, ông Cửu đã trả được
số nợ cũ và tiếp tục được tạo điều
kiện, hướng dẫn làm các thủ tục để
vay số tiền lớn hơn là 30 triệu đồng
mở rộng sản xuất. Đến nay, diện tích
ao nuôi ba ba nhà ông Cửu đã lên tới
500m2, số lượng 400 - 500 con, 100
con ba ba đẻ, có thể tự chủ trong
cung ứng giống ba ba trong sản
xuất. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí,
nguồn lãi từ ao nuôi ba ba nhà ông
Cửu đạt hơn 100 triệu đồng.

Chị Lù Thị Sênh ở xã Púng Luông,
huyện Mù Cang Chải cũng được vay
50 triệu đồng từ NHCSXH huyện để
nuôi gà đen phát triển kinh tế. Có
vốn, chị mua lưới rào quanh khu đất
và mua 1.000 con gà đen giống từ
Viện Chăn nuôi gia cầm tại Hà Nội về
nuôi. Hiện nay, gà của chị được các
thương lái vào tận nơi thu mua và
đặt hàng với giá 130.000 đồng/kg,
thu về hàng trăm triệu đồng/năm.�



Giảm số hộ nghèo
Sự hỗ trợ đắc lực, kịp thời của

nguồn vốn tín dụng chính sách do
NHCSXH thực hiện đã đạt được
nhiều kết quả thiết thực về công tác
an sinh xã hội tại huyện Tri Tôn nói
chung, vùng đồng bào DTTS nói
riêng. Giai đoạn 2015 - 2019, số hộ
nghèo giảm xuống còn 4.198 hộ,
trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào
Khmer giảm còn 22,6%.

Nhờ đồng vốn ưu đãi mà bà con
DTTS nơi đây đã chủ động sửa chữa,
xây nhà mới khang trang, kiên cố
cũng như đẩy mạnh chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến
bộ KHKT vào sản xuất nên số hộ
thoát nghèo ngày một tăng, một số
hộ trở thành tấm gương tiêu biểu
trong lao động, sản xuất và xây
dựng NTM.

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn
Cao Đăng Liêm cho biết: Nguồn vốn
ưu đãi là động lực chính thúc đẩy
thực hiện chương trình giảm nghèo
bền vững, góp phần ổn định an ninh
biên giới. Đặc biệt trong 5 năm thực

hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, UBND
huyện đã tập trung huy động các
nguồn lực, tăng thêm vốn ngân
sách địa phương ủy thác sang
NHCSXH để bổ sung nguồn
vốn cho vay phát triển sản
xuất theo các chương trình,
dự án mang tính đặc thù như
chính sách hỗ trợ nhà ở, đất
ở, đất sản xuất, chuyển đổi
ngành nghề,...

Đến hết năm 2019, tổng
nguồn vốn của NHCSXH huyện Tri
Tôn đạt trên 250 tỷ đồng, trong đó
ngân sách địa phương ủy thác đạt
3,2 tỷ đồng. Hiện, 15 xã, thị trấn của
huyện đều có Điểm giao dịch giúp
100% hộ nghèo và hộ đồng bào
DTTS được vay vốn ưu đãi thuận lợi.

Những minh chứng 
sinh động

Được sự quan tâm, chỉ đạo của
các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương, NHCSXH huyện Tri Tôn đã
triển khai thực hiện tốt công tác xây
dựng kiện toàn mạng lưới 347 Tổ tiết
kiệm và vay vốn, phát huy được hiệu

quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước
đối với kế hoạch phát triển kinh tế,
giảm nghèo bền vững và xây dựng
nông thôn mới. Tổ tiết kiệm và vay
vốn là “nhịp cầu” vững chắc đưa
đồng vốn ưu đãi của Nhà nước đến
vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ hộ dân

TÍN D�NG
CHÍNH SÁCH
thay đ�i cu�c s(ng
vùng biên

>ĐÔNG DƯ

Giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho
người dân được xem là những nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn
huyện miền núi Tri Tôn (An Giang) và NHCSXH được xác định là
một trong những đơn vị đóng vai trò quan trọng giúp nhân dân vùng
biên giới chiến thắng “giặc nghèo”.
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Khôi phục được nghề nấu đường thốt
nốt từ nguồn vốn ưu đãi, cuộc sống gia
đình anh Châu Sinh ở ấp An Hòa, xã
Châu Long từng bước cải thiện.

Ảnh: Trần Việt



nghèo sử dụng vốn vay đúng mục
đích, hiệu quả.

Đơn cử như gia đình anh Chau
Sinh, dân tộc Khmer ở ấp An Hòa, xã
Châu Long đã có điều kiện khôi phục
mở rộng nghề nấu đường thốt nốt,
nên cuộc sống mỗi ngày thêm sung
túc, đủ đầy. Nhờ 45 triệu đồng vay,
gia đình anh mua được dụng cụ nấu
và chủ động nguyên liệu cho nghề
nấu đường thốt nốt. Ngoài 20 cây
thốt nốt của nhà, anh còn mua thêm
vài chục cây thốt nốt của bà con
quanh vùng để lấy nước mở rộng
nghề nấu đường truyền thống, tăng
thu nhập, sớm trả hết nợ vay ngân
hàng, thoát cảnh nghèo túng.

Đối với vợ chồng anh Chau Sóc
và chị Néang Sa Ra ở ấp Tô Trung, xã
Núi Tô, dù chưa thoát nghèo nhưng
cuộc sống cũng phần nào ổn định
sau khi chính quyền địa phương xét
hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo

chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

“Căn nhà được Nhà nước hỗ trợ
10 triệu đồng, NHCSXH cho vay
thêm 25 triệu đồng, bà con giúp đỡ
một phần, gia đình đóng góp thêm
với tổng trị giá 60 triệu đồng. Có
được chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi
mừng muốn rơi nước mắt”, chị
Néang Sa Ra bộc bạch.

Trước đó, địa phương đã xét hỗ
trợ cho hai vợ chồng vay vốn mua bò
giống về nuôi. Hàng ngày, anh Chau
Sóc vừa đi đặt lọp ếch, vừa cắt cỏ
cho bò ăn, còn chị Néang Sa Ra nhận
làm thuê những công việc lặt vặt
trong xóm để lo cho gia đình. Nhờ
chịu thương, chịu khó, chuồng bò
của đôi vợ chồng đã được 3 con, sắp
xuất chuồng để tái nuôi thêm...

Cũng sử dụng hiệu quả nguồn
vốn tín dụng ưu đãi, gia đình ông
Chau Kôk, người dân tộc Khmer
nghèo ở ấp Tô Thuận, xã Núi Tô

được vay vốn ưu đãi để chăn nuôi
bò sinh sản và chuyển đổi 0,6ha đất
ruộng làm lúa sang trồng các loại
cây ăn trái như dừa, xoài và các loại
rau màu... “Hàng năm, lợi nhuận từ
nuôi bò, thâm canh vườn cây ăn trái
đặc sản của gia đình tôi khoảng 150
triệu đồng. Ngoài ra, tận dụng diện
tích trồng cây ăn trái, tôi chăn nuôi
thêm gà thả vườn, thu nhập thêm
50 triệu đồng nữa. Từ đó, cuộc sống
gia đình tôi được cải thiện, mọi
người có việc làm ổn định”, ông
Chau Kôk tâm sự.

Những trận đánh “giặc nghèo”
còn tiếp diễn dài lâu, NHCSXH huyện
Tri Tôn luôn quyết tâm, tiếp tục thực
hiện tốt Chỉ thị số 40, tập trung huy
động nguồn vốn, kiên trì đổi mới
phương thức đầu tư vốn tín dụng,
góp phần quan trọng cho chương
trình giảm nghèo bền vững, dựng xây
cuộc sống mới ấm no, tươi đẹp.�
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Luống gió mời từ Chỉ thị
số 40

Giám đốc NHCSXH tỉnh Đồng
Tháp Lại Văn Bé Chín cho biết, ngay
sau khi có Chỉ thị số 40, đơn vị 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 cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ngoài
ra, đơn vị cũng đã tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản
đề nghị các huyện, thị xã, thành
phố hàng năm tùy vào tình hình
thực tế, bố trí ngân sách và chuyển
từ 500 triệu - 1 tỷ đồng ủy thác sang
NHCSXH để cho hộ nghèo và các đối
tượng chính sách vay. Từ đó đến
nay, mặc dù ngân sách còn khó
khăn nhưng mỗi năm cùng với
nguồn vốn của tỉnh, các địa phương
đều ủy thác sang NHCSXH tỉnh
Đồng Tháp để cho vay. Hiện tổng

nguồn vốn địa phương ủy thác đạt
373 tỷ đồng, trong đó năm 2019 là
58 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết: “Để

Xuân mới
trên quê hương búp sen hồng

>Bài và ảnh HỒNG CÚC 

Mùa xuân đã về mang bao niềm vui cho người dân
trên quê hương đất Việt. Hòa chung trong không
khí đó, niềm hân hoan phấn khởi của những hộ
nghèo đang dần thoát nghèo tại Đồng Tháp lại
được nhân lên gấp bội khi được Nhà nước hỗ trợ
vốn vay. 



109ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 86+87

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

nâng cao trách nhiệm của
địa phương trong việc cùng
với Trung ương thực hiện tốt
tín dụng chính sách, UBND
tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã,
thành phố mỗi năm chuyển
500 triệu đồng để cho người
nghèo và các đối tượng chính
sách khác vay, góp phần hoàn
thành mục tiêu Quốc gia về
giảm nghèo bền vững, xây
dựng NTM, giải quyết việc làm
và bảo đảm an sinh xã hội.

“Cần câu” cho 
người nghèo

Hoạt động tín dụng chính
sách xã hội ở tỉnh Đồng Tháp đã
được 17 mùa xuân. Thông qua
nguồn vốn đã góp phần cải thiện
cuộc sống của hộ nghèo và các đối
tượng chính sách, thu hẹp khoảng
cách giàu nghèo trên địa bàn, hỗ
trợ các nhu cầu thiết yếu của người
dân về đời sống sinh hoạt, góp
phần ổn định trật tự xã hội, phát

triển kinh tế và tham gia thực hiện

các chương trình giảm nghèo, xây

dựng NTM tại địa phương, được

nhân dân đồng tình ủng hộ, phấn

khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của

Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Minh - Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp
Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP Sa
Đéc cho biết, người dân ở đô thị đất
đai ít nên rất cần vốn phát triển kinh
tế gia đình như chăn nuôi, làm bột
gạo, trồng hoa cảnh, buôn bán



nhỏ... Thời gian qua, nguồn vốn ưu
đãi đã giải quyết việc làm cho nhiều
lao động, giúp người dân tăng thêm
thu nhập. 

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Sa
Đéc Trần Thị Hoàng Phương cho
biết, nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều
chị em thoát nghèo, ổn định cuộc
sống, vươn lên khá giàu. Như chị
Ngô Thúy Linh nhờ nguồn vốn vay
đã mở rộng diện tích trồng hoa cảnh
và vợ chồng chị đã tận dụng như
một cơ hội để làm giàu. Còn chị
Nguyễn Thị Thảo cũng đã thoát
nghèo từ việc tận dụng vốn vay ưu
đãi để đầu tư mua máy làm bột gạo
mang lại hiệu quả kinh tế cao. Và rất
nhiều chị em phụ nữ khác mở quán
ăn, giải khát... tự giúp mình thoát
nghèo và còn tạo công ăn việc làm
cho nhiều lao động địa phương.

Trong khi đó, thông qua nguồn
vốn ưu đãi có nhiều nông dân nghèo
tự lực vươn lên thoát nghèo. Trong
căn nhà khang trang, CCB Trần Văn
Quyết ở ấp Thượng, xã Thường Thới
Tiền, huyện Hồng Ngự cười tươi:
“Nhờ vay vốn nuôi bò mà tôi thoát
nghèo đó”. Ông Quyết thoát nghèo
là nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục
đích, mang lại hiệu quả cao trong
sản xuất.

Chính nhờ được hỗ trợ “cần câu”,
nên theo ông Huỳnh Văn Dương -
Phó Chủ tịch UBND xã Thường Thới
Tiền, huyện Hồng Ngự, để giúp
người dân có vốn phát triển sản
xuất, chuyển đổi ngành nghề phù
hợp với điều kiện gia đình, cải thiện
đời sống, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo
các ban, ngành, hội, đoàn thể phối
hợp chặt chẽ với NHCSXH để cho vay
đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Tín dụng chính sách xã
hội đã được quan tâm

Nói về hoạt động tín dụng chính
sách xã hội trên địa bàn, Giám đốc

NHCSXH tỉnh Đồng Tháp Lại
Văn Bé Chín cho biết: “Hiện
NHCSXH đang cho vay 14
chương trình có tổng dư nợ
3.318 tỷ đồng, tăng trưởng
so với năm 2018 hơn 6%,
chất lượng tín dụng ngày
càng được nâng lên”.

Sau 5 năm thực hiện
Chỉ thị số 40-CT/TW ở
Đồng Tháp, nhận thức,
quan điểm của lãnh
đạo, chính quyền địa
phương đã có chuyển
biến tích cực. Tỉnh
Đồng Tháp đã bổ
sung 100% Chủ tịch
UBND cấp xã tham
gia thành viên Ban
đại diện HĐQT
NHCSXH cấp
huyện. 100%
huyện, thị xã,
thành phố
chuyển nguồn
vốn ngân sách
địa phương
sang NHCSXH
để cho hộ
nghèo và các
đối tượng chính
sách khác vay.

Giám đốc NHNN
tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn
Quế đánh giá cao việc thực hiện
chức năng giám sát cộng đồng đối
với việc thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước về
giảm nghèo trên địa bàn. Tín dụng
chính sách xã hội được thực hiện
thông qua giám sát của MTTQ các
cấp, các tổ chức hội, đoàn thể và cả
những cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn
đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của
mình, NHCSXH tỉnh Đồng Tháp
thường xuyên kiện toàn, củng cố,
nâng cao chất lượng hoạt động của

Ban đại diện HĐQT; tăng cường công
tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tổ
chức quy trình nghiệp vụ theo các
quy định của Trung ương đến cán
bộ, viên chức, người lao động trong
đơn vị; tăng cường công tác huy
động vốn, quản lý và sử dụng vốn có
hiệu quả; chú trọng nâng cao chất
lượng tín dụng, chất lượng hoạt
động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn;
chất lượng và hiệu quả của các Điểm
giao dịch.�
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Mùa xuân về trên quê hương búp sen hồng.

Nông dân làng hoa Sa Đéc vay vốn chính sách trồng hoa cây cảnh.
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>NHÓM PV

Đến hẹn lại lên, dù công việc bận rộn, song Lãnh đạo và người lao động
trong hệ thống NHCSXH vẫn dành những khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối
tuần của mình hối hả theo những chuyến xe hàng Tết mong chia sẻ một
chút yêu thương và ấm áp cho người nghèo, đối tượng chính sách ở những
miền quê biên giới, hải đảo xa xôi cho Tết thêm đầm ấm sum vầy trong
chương trình thường niên “Chăn ấm vùng biên”.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia
đình chính sách trên địa bàn xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn).

Ấm áp
những mùa xuân yêu thương
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Theo Đoàn thiện nguyện do
Tổng Giám đốc NHCSXH
Dương Quyết Thắng dẫn
đầu, chúng tôi đến xã

Hoàng Việt, huyện Văn Lãng (Lạng
Sơn) vào những ngày cận Tết
Nguyên đán Canh Tý trong tiết trời
se lạnh như bịn rịn quyến luyến
mùa đông. Mới sáng sớm, các hộ
dân xã Hoàng Việt đã xuống núi
hân hoan nhận quà Tết. Năm nay,
món quà Tết càng thêm ý nghĩa khi
nhiều gia đình thuộc hộ nghèo và
các đối tượng chính sách vốn cả
năm trông chờ thu hoạch từ cây
hồng vành khuyên lại mất mùa.
Đời sống người xã vùng III -
Hoàng Việt còn khó khăn khi
toàn xã có 1.265 hộ thì 80% là
đồng bào dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ
hộ nghèo cao. Dù vẫn nỗi lo được
mùa mất giá, thu nhập thấp thỏm
theo trời đất, thế nhưng với những
người dân miền đất này, chăn nuôi
gia súc và chuyển đổi cây trồng sang
cây công nghiệp, cây ăn quả như
hồng, quýt, hồi, bạch đàn vẫn là
trọng yếu để giảm nghèo bền vững
và phát triển kinh tế lâu dài.

Thế nên, nhận được quà Tết của
NHCSXH, 200 hộ dân xã Hoàng Việt
không chỉ vui vì Tết thêm đủ đầy mà
quan trọng hơn là sự động viên chia
sẻ từ cán bộ và người lao động trong
hệ thống NHCSXH tiếp sức cho họ
thêm niềm tin, kỳ vọng phát triển kinh
tế cùng đồng vốn mà NHCSXH đã,
đang hỗ trợ họ trong những năm qua.
Như gia đình chị Nông Thị Hoài ở thôn
Còn Nọoc. Tương lai thoát nghèo của
gia đình chị đang trông cả vào 3ha
bạch đàn được đầu tư từ 50 triệu
đồng vốn vay hộ nghèo của NHCSXH
từ giữa năm 2018. Hay như gia đình
chị Bế Thị Minh ở thôn Bản Lẻ cũng
đang xây cho mình một tương lai sáng
rạng hơn từ việc vay vốn hộ nghèo hồi
tháng 8/2019 của NHCSXH để đầu tư
trồng 2ha hồng.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Việt Âu
Hoàng Ngân cho biết: Chỉ tính riêng
trong năm 2019 toàn xã đã có 140

lượt hộ vay với doanh số cho vay đạt
gần 6,9 tỷ đồng, tổng dư nợ đến
31/12/2019 của toàn xã Hoàng Việt
là gần 22 tỷ đồng với 589 hộ đang
vay, chiếm 46,56% hộ dân trong xã.
Điều đó cho thấy hầu hết các hộ vay
có nhu cầu và đủ điều kiện đã được
tiếp cận vốn. Nguồn vốn tín dụng
chính sách được đầu tư để phát
triển rừng là 35%, đầu tư cải tạo, sửa
chữa nhà ở, các công trình nước
sạch, vệ sinh và các dịch vụ khác
chiếm 65%. 

Ngược lên xã Phù Ngọc, huyện
Hà Quảng (Cao Bằng) lại càng cảm
nhận thêm cái khó khăn của đồng
bào. Dù là xã vùng II và dân số ít hơn
so với Hoàng Việt, song, hiện nay xã
vẫn còn một xóm chưa có đường
giao thông, nước sinh hoạt và sản
xuất còn thiếu thốn trong mùa khô,
từ đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến
phát triển sản xuất, nâng cao thu
nhập, giảm nghèo bền vững.

Việc phát triển kinh tế - xã hội,
giảm nghèo bền vững dựa trên nền
tảng phát triển sản xuất nông
nghiệp và kinh tế nông thôn, song

xuất phát thấp, phát triển chưa bền
vững, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro,
đặc biệt là cây thuốc lá vốn là chủ lực
phát triển kinh tế của xã. Trong khi
đó, việc chuyển dịch cơ cấu nông,
lâm nghiệp còn chậm, tình trạng sản
xuất nông nghiệp theo tập quán cũ
vẫn diễn ra ở một số ít xóm vùng
cao. Đời sống vật chất tinh thần của
một số bộ phận người dân còn thấp.
Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao
với 93 hộ, chiếm 10,7%, hộ cận
nghèo có 65 hộ, chiếm 7,48%.

Tuy nhiên, những con số đó, nói
như Chủ tịch UBND xã Phù Ngọc Lã
Hoài Bắc đã là một bước chuyển
đáng kể của xã với sự trợ giúp của
NHCSXH đang thực hiện tại xã từ
nhiều năm qua. Tính đến hết năm
2019 tổng dư nợ toàn xã Phù Ngọc là
23 tỷ đồng, tăng trưởng 2,8 tỷ đồng
so với 31/12/2018. Số hộ đang có dư
nợ là 482 hộ, chiếm 55,4% số hộ toàn
xã, trong đó cho vay hộ nghèo là 155
hộ, cho vay hộ cận nghèo 50 hộ, cho
vay hộ mới thoát nghèo 21 hộ. So với
số hộ nghèo và hộ cận nghèo hiện
tại không chỉ cho thấy nguồn vốn đã

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên trao quà Tết cho bà con.



đến với các hộ có nhu cầu và đủ điều
kiện mà hơn thế, nhiều hộ đã thoát
nghèo trước khi kết thúc chu kỳ vay.
243 hộ được vay vốn từ chương
trình tín dụng NS&VSMTNT, 215
hộ vay từ chương trình hộ gia
đình SXKD tại vùng khó khăn... đã
góp phần chuyển biến về đời
sống của người dân, từ đó đưa
Phù Ngọc cán đích NTM vào
cuối năm 2018. 

Nhận quà Tết do đích thân
Lãnh đạo NHCSXH và chính
quyền địa phương trao tặng,
anh Nông Văn Hướng ở xóm
Cốc Chủ, xã Phù Ngọc càng
thêm vui khi kể về bước
chuyển ngoạn mục trong
cuộc sống của vợ chồng anh chỉ
trong vòng 5 năm qua. Từ một hộ
nghèo năm 2016 khi mới tách hộ,
cuộc sống còn nhiều khó khăn, đất
đai lại hữu hạn, anh đã được Hội
Nông dân hướng dẫn và NHCSXH
cho vay 50 triệu đồng từ chương
trình hộ nghèo đầu tư chăn nuôi lợn.
Năm 2017 anh tiếp tiếp tục vay thêm
12 triệu đồng để làm bể nước, téc
nước sinh hoạt, kiên cố lại chuồng
trại hợp vệ sinh. Nhờ cần cù chịu khó
mà đàn lợn càng sinh sôi cho đến lúc
xuất chuồng, mỗi năm bán ra thị
trường 2 - 3 tấn thịt lợn hơi và thu
nhập vài chục triệu đồng. Hay như
gia đình anh Nông Văn Việt ở xóm Nà
Giàng, xã Phù Ngọc, huyện Hà
Quảng là điển hình sử dụng nguồn
vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia
đình. Từ 30 triệu đồng vay tại
NHCSXH mua bò vỗ béo và lợn nái.
Qua mấy năm cần cù chịu khó,
những con bò béo đã được anh chị
bán ra thị trường rồi tiếp tục mua
con khác. Còn đàn lợn cũng phát
triển dần, lúc nhiều nhất nuôi 7 con
lợn nái, trên 80 con lợn thịt bán ra thị
trường, trừ chi phí hàng năm gia
đình lãi 150 triệu đồng. Hiện nay gia
đình đang tiếp tục nuôi 1 con lợn nái,
32 lợn con và 3 con bò. Nhờ phát
triển chăn nuôi gia đình anh đã xây
được nhà kiên cố và mua sắm các

dụng cụ đắt tiền phục vụ cuộc sống.

Những điển hình như gia đình
anh Hướng, anh Việt đang góp phần
thôi thúc người dân chuyển đổi cơ
cấu kinh tế thay thế cây thuốc lá,
phát triển kinh tế bền vững ở vùng
miền núi. Trao quà cho các hộ nghèo
ở xã Phù Ngọc cũng như xã Hoàng
Việt, Lãnh đạo NHCSXH đề nghị Ban
giảm nghèo và các hội, đoàn thể
nhận uỷ thác cần làm tốt hơn nữa
công tác tuyên truyền, vận động để
đoàn viên, hội viên, nhân dân có

điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay
đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng
thời mong muốn chính người nghèo
và các đối tượng chính sách cần thay
đổi tập quán sản xuất, tận dụng
nguồn vốn từ các chương trình tín
dụng chính sách xã hội để tạo dựng
sinh kế bền vững cho chính mình,
cùng chung tay xây dựng NTM, phát
triển kinh tế địa phương.

Không chỉ có Lạng Sơn và Cao
Bằng, Chương trình “Chăn ấm vùng
biên” năm nay còn trải dài trên các
tỉnh khác như: Điện Biên, Lai Châu,
Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang, Bắc
Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Hà
Tĩnh với bình quân mỗi tỉnh 200 suất
quà cho người nghèo, đối tượng
chính sách, gia đình thương binh liệt
sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người
khuyết tật và neo đơn. Tết Canh Tý
này càng thêm đong đầy yêu thương
tại các tỉnh, thành phố cũng có các
chương trình an sinh xã hội riêng
dành cho người nghèo và đối tượng
chính sách trên địa bàn.

Và những chương trình trao quà
Tết này cũng chỉ là một phần nhỏ
trong các hoạt động an sinh xã hội
hàng năm của Công đoàn NHCSXH.�

CÙNG V�I HO�T Đ�NG
AN SINH XÃ H�I NHÂN
D�P T�T NGUYÊN ĐÁN
CANH TÝ, CÔNG ĐOÀN
NHCSXH CÒN PH�I H
P
V�I T�NG LIÊN ĐOÀN
LAO Đ�NG VI�T NAM
TRAO QUÀ CHO CÔNG
NHÂN LAO Đ�NG NGHÈO
TRONG C� N	�C. 
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Hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phấn
khởi nhận quà Tết từ NHCSXH.
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NHCSXH thực hiện công tác
an sinh xã hội tại các địa
phương.
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Quà Tết đã đến tận tay hộ nghèo và gia đình chính sách.
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>TRẦN THẠCH HÀ
sưu tầm

Xuân Canh Tý đã tràn về trên
đất nước ta. Xuân về rạo
rực khắp phố phường, làng
bản, rạo rực lòng người. Từ

bao giờ cứ mỗi độ xuân về Tết đến,
chúng ta lại thốt lên từ trái tim mình:
MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, MỪNG
ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI. Đảng sinh ra
vào một mùa xuân và đã mang đến
cho dân tộc Việt Nam những mùa
xuân bất tận. Mùa xuân năm nay,
chúng ta hân hoan Chào mừng Kỷ
niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng

sản Việt Nam, làm lòng người càng
phấn chấn hơn.

Mùa xuân là khởi đầu của một
năm và cũng là mùa mang đến
những hy vọng, những nguồn sức
sống mới căng tràn. Đất nước đang
độ vào xuân. Không như mùa đông
lạnh giá, mùa hè chói chang, mùa thu
với những chiếc lá vàng rơi, mùa xuân
mang tới cho chúng ta một không khí
ấm áp, dịu hiền. Cái thời điểm kỳ diệu
của mùa xuân khiến tâm hồn người
ta bừng lên sức sống mới. Tô điểm
cho cảnh đẹp mùa xuân là những loài
hoa khoe sắc và đặc biệt không thể
thiếu cành mai, bông đào - nó đã trở

thành biểu tượng đặc sắc nhất trong
những ngày Tết.

Mùa xuân đang về trên đất nước
thân yêu, chim muôn cũng từ khắp
nơi bay về hưởng sắc cảnh mùa
xuân, mùa hội tụ sau một thời kỳ trú
đông dài. Mùa xuân - mùa của sự
sinh sôi. Mùa đem tới sức sống mới
cho vạn vật, trong đó có chúng ta. Hơi
ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi,
len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn
cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua
từng con phố, bay trên những con
đường, hòa vào dòng người hối hả
một cách chậm rãi để mỗi người cảm
nhận được mùa xuân đang về.�

Đất nước tôi -
mùa Xuân đang về!

118 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 86+87

Xuân Canh Tý 2020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Cảnh sắc tuyệt mỹ chỉ có trong mùa xuân Tây Bắc.



Những em
bé vùng cao
ửng hồng
đôi má trong
nắng xuân.

Hoa đào Tây Bắc quyến rũ lòng người với màu hồng phớt
giữa nắng xuân.
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Sắc đào rực rỡ phủ kín cả triền đồi.

Hoa cải trải dài khắp các triền đồi
là đặc trưng của Tây Bắc khi mỗi
độ xuân sang.

Hoa mận nở trắng núi đồi nơi rẻo cao.



Vườn đào Nhật
Tân (Hà Nội) đỏ
rực khắp một
vùng.

Đào Nhật Tân rực rỡ dưới nắng vàng. 
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Núi rừng Tây Bắc mùa xuân.

Những cành đào phai nhuộm hồng các
con phố Hà Nội khi mùa xuân về.



Gian hàng
những câu đối đỏ
được các thầy đồ viết
trong dịp Tết.

Từng góc phố, ngõ nhỏ tràn đầy sắc hồng của đào. Hoa sưa nở trắng xóa cả một góc trời.

Tết cũng đã kịp len lỏi ở từng góc phố mang màu sắc lễ hội
đặc trưng của thủ đô.
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Hà Nội hân hoan chào đón mùa xuân mới.



Những ngày đầu năm mới, đảo chè Cầu Cau ở xãThanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) làđiểm đến hấp dẫn khách du xuân.

Các bến thuyền ở đảo chè tấp nậpkhách du xuân. Mỗi ngày có hàng nghìnngười đổ về đảo chè thăm quan.

122 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 86+87

Xuân Canh Tý 2020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Thuyền chở khách ngày
Tết, ngoài lá cờ đỏ sao
vàng còn có thêm dòng
chữ “Chúc mừng năm
mới” tạo cảm giác
hứng khởi cho khách
du xuân.

Tây Nguyên mùa
xuân - mùa hoa cà
phê nở trắng khắp

các buôn làng.

Hoa Mai Anh Đào khoe sắc thắm đón mùa xuân về
trên Cao Nguyên.

Hoa Mai Anh Đào khoe sắc.



Không gian văn hóa cồng chiêng - nét đặc trưng
của Tây Nguyên.

Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới - Thành phố 
mang tên Bác phát triển hiện đại.

Mai vàng nở báo hiệu mùa xuân đã về ở phương Nam.
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Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý 2020 mang chủ đề
“TP Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước”.

Khung cảnh đẹp của Măng Đen, huyện Kon Plong (Kon Tum).



Làng hoa Sa Đéc
bước vào xuân.

Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán là mùa thu hoạch hoa.
Hoa sẽ từ đây tỏa đi khắp cả nước.
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Niềm vui hân hoan trong nắng xuân.
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