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Xuân của niềm tin và khát vọng
Ngành Ngân hàng 2020: Khẳng định bản lĩnh giữa khó khăn
CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW: Tô đậm thêm tính nhân văn của chính
sách tín dụng xã hội
Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn
2011 - 2020: 10 năm và những bước tiến vượt bậc
Tăng công lực cho phương thức truyền tải nguồn vốn chính sách
Vốn chính sách và cuộc vận động gia đình “4 không, 3 sạch”
Hành trình của niềm tin và sứ mệnh vì người nghèo
Em tròn Mười Tám (thơ)
Hội tụ nội lực thực thi tín dụng chính sách xã hội
Quê hương muôn nẻo đón xuân về
Bài 1: Giảm nghèo - chuyện của Việt Nam và bài học của thế giới

Bài 2: Ấn tượng nhưng chưa bền vững
Bài 3: “Chìa khóa” giảm tỷ lệ tái nghèo
Bài cuối: Công cụ cho chính quyền - động lực cho người nghèo
Nhà ở phòng, tránh lũ: “Đai an toàn” cho hành trình giảm nghèo bền vững
miền Trung
Trọn yêu thương gửi về khúc ruột miền Trung
Hành trình 5 năm “Cặp lá yêu thương”
Bước chuyển mạnh trong nỗ lực giảm nghèo ở Hà Nội
Bứt phá trong giảm nghèo nơi địa đầu Tổ quốc
Từ Anh hùng trong lòng dân đến Anh hùng trong lao động
Xuân về trên vùng núi cao Yên Bái

Cho vay dẫn nước sạch về nhà - Hành trình 15 mùa xuân ở Phú Yên
Bình Thuận đồng hành cùng người nghèo trên hành trình phát triển
Xuân ấm xứ Nghệ
Trái ngọt mùa xuân từ nguồn vốn chính sách
Khơi dậy ý chí và nghị lực vươn lên trên mảnh đất nắng gió
Tín dụng ưu đãi “chắp cánh” cho những khát vọng làm giàu
HIỆN ĐẠI HÓA HOẠT ĐỘNG NHCSXH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020: Điểm tựa 
bứt phá chất lượng cung ứng tín dụng chính sách xã hội
Những bông hoa trong vườn hoa thi đua yêu nước
Chị Y Trít làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi
Nữ Tổ trưởng tận tâm với công việc
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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 chào đón năm mới 2021 và Xuân Tân Sửu
trong không khí cả nước vui mừng, tự hào trước những kết
quả ấn tượng của đất nước trong năm 2020. Toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm
vượt qua một năm đầy khó khăn, thách thức và thực hiện
thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống tốt dịch Covid-
19, vừa đảm bảo ổn định vĩ mô, an sinh xã hội và là một
trong số ít các nền kinh tế đạt mức tăng trưởng dương. Đây
là những thành tích quan trọng, thiết thực chào mừng Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện
trọng đại của đất nước trong năm đầu tiên của thập niên
mới, giai đoạn phát triển mới.

Trong thành tựu chung đó, ngành Ngân hàng tự hào đã
có những đóng góp quan trọng vào việc kiểm soát lạm phát,
ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, đảm bảo an toàn hoạt
động ngân hàng, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành
chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận dịch
vụ ngân hàng. Trong bối cảnh doanh nghiệp và người dân
chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão
lũ, ngành Ngân hàng là một trong những Bộ, ngành vào
cuộc rất sớm, chủ động cùng các cấp, các ngành triển khai
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ứng phó với tác động tiêu
cực của dịch bệnh và kịp thời đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ
doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản
xuất kinh doanh thông qua các biện pháp cơ cấu lại nợ, mở
rộng tín dụng hiệu quả, miễn, giảm phí dịch vụ và lãi suất
cho vay… Đây là những giải pháp rất thiết thực, góp phần
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Đồng
thời, hệ thống ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại gắn
với xử lý nợ xấu, nâng cao kỷ luật thị trường để thực hiện tốt

hơn vai trò chu chuyển vốn, đa dạng hóa và nâng cao chất
lượng cung ứng dịch vụ cho nền kinh tế, nhất là các dịch vụ
ứng dụng các công nghệ, phương thức thanh toán hiện đại…
Nhờ đó, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và
thiên tai, ngành Ngân hàng vẫn cơ bản hoàn thành tốt các
nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020 và đóng góp
vào thành công chung của cả giai đoạn 2016 - 2020, đóng
góp tích cực vào kết quả chung của đất nước.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam, tôi biểu dương và chúc mừng những
thành tích mà hệ thống ngân hàng đã đạt được trong năm
2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020. Tôi tin tưởng rằng, với
những thành quả quan trọng đã đạt được trong thời gian
qua và bản lĩnh chính trị vững vàng, ngành Ngân hàng sẽ
nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh
thủ thời cơ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao và đạt được nhiều thành tựu mới trong năm 2021, góp
phần cùng cả nước tạo đà hoàn thành tốt Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Nhân dịp năm mới, kính chúc các đồng chí cùng gia
đình dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và có nhiều
đóng góp hơn cho sự nghiệp phát triển của Ngành và của
đất nước.

Thân ái!

NGUYỄN THỊ HỒNG
ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM



Xuân của niềm tin và khát vọng
Dù những nụ mai, đào vẫn ấp ủ sau những lớp

vỏ cây nâu sẫm, chờ nắng ấm, nhưng trong
lòng mỗi cán bộ NHCSXH sắc xuân đã ngập
tràn khi khép lại những ngày cuối cùng của

năm 2020 và của thập kỷ, NHCSXH vinh dự được Nhà
nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ
đổi mới. 

Lại đặt trong không khí cận kề năm mới, đáo hạn
năm cũ, Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH
giai đoạn 2011 - 2020 mang theo bao xúc cảm đưa
chúng ta ngược thời gian nhìn lại từng chặng đường đi
qua với cả ngọt ngào và gian khó. Chiến lược không chỉ
là bài toán của riêng NHCSXH hay cơ quan quản lý như
Ngân hàng Nhà nước mà là bài toán chung cho cả hệ
thống chính trị - xã hội nhằm đưa một chính sách đầy
tính nhân văn và thiết thực của Đảng, Chính phủ là tín
dụng chính sách xã hội hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo
và các đối tượng chính sách khác nhằm phát triển kinh
tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo nhanh, bền vững, xây
dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội của đất
nước. Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của
Ban Bí thư Trung ương khóa XI chính là một minh chứng
sống động. Từ đây, tín dụng chính sách đã thực sự bước
sang trang mới từ việc tập trung huy động được các
nguồn lực tài chính theo phương châm “Nhà nước,
doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”, “Trung ương và
địa phương cùng làm”. 

10 năm - hành trình tín dụng chính sách xã hội không
chỉ in dấu vào đời sống qua việc cho vay đúng, đủ mà
hơn thế đi sâu vào từng nhu cầu thiết yếu, trở thành điểm
tựa ứng phó với biến đổi khí hậu và cả những rủi ro bất
định như ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh…
thông qua quá trình hoàn thiện chuỗi các chính sách tín

dụng xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách
khác, để “không ai bị bỏ lại phía sau” vì thiếu vốn. 

Thành quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã
được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận
trong hai từ ngắn gọn “xứng đáng” khi trao danh hiệu
“Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH. 

Trong niềm tự hào xúc động ấy, mỗi cán bộ NHCSXH
lại thêm trăn trở về chặng đường tương lai với nhiều
thách thức mà công cuộc giảm nghèo sẽ phải phải đối
mặt như biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp,
nhất là dịch Covid-19, chênh lệch giàu nghèo và trình
độ phát triển giữa một số vùng miền địa phương có xu
hướng giãn rộng, nhiều nơi kết quả giảm nghèo chưa
bền vững, tỷ lệ tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao.
Những thách thức này đặt ra áp lực mới trong Chiến
lược 10 năm tới của NHCSXH mà Phó Chủ tịch nước đã
giao “đảm bảo tín dụng chính sách xã hội là giải pháp
quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
về giảm nghèo bền vững về xây dựng nông thôn mới,
cũng như phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS
và miền núi”.

Trước thềm năm mới, Ban Biên tập trân trọng giới
thiệu đến bạn đọc Đặc san xuân Tân Sửu 2021 với mong
muốn mang đến góc nhìn đa chiều về hoạt động tín
dụng chính sách 10 năm qua, đặc biệt năm 2020 để
chúng ta cùng bình tâm cảm nhận và thêm nỗ lực, quyết
tâm mới cùng Chính phủ trên con đường giảm nghèo
bền vững trong thập kỷ tới. Để xuân này và nhiều xuân
sau, tín dụng chính sách trở thành điểm tựa vững chắc
cho người nghèo và đối tượng chính sách đủ no ấm vững
bền, đủ thảnh thơi cùng cảm nhận sắc xuân đầm ấm
cùng dân tộc và đất nước!

BAN BIÊN TẬP
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Xuân Tân Sửu 2021
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Kh	ng đ�nh b�n lnh
gi�a khó kh�n

>Bài và ảnh ĐỨC NGHIÊM - HOÀNG GIÁP

“Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng đã vào cuộc rất
sớm với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chủ động có giải pháp ứng
phó với tác động của dịch Covid-19, bão lũ, khắc phục khó khăn và hỗ trợ
nền kinh tế. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, khéo léo, góp
phần duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế. Tăng trưởng tín dụng đạt gần 11%”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá những đóng góp của ngành Ngân hàng tại
Hội nghị Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
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Tích cực tháo gỡ khó
khăn cho người dân và
doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc Hội nghị,
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng
đã thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban
lãnh đạo NHNN bày tỏ niềm vinh dự,
vui mừng và trân trọng cảm ơn Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành
và địa phương đã tới dự Hội nghị.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho
biết, năm 2020, bối cảnh kinh tế thế
giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó
lường, căng thẳng thương mại giữa
các nước gia tăng. Năm 2020 là năm
đại dịch Covid-19 bùng phát, lan
rộng và tác động nghiêm trọng tới
mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội
ở hầu khắp các quốc gia trên thế
giới, trong đó có Việt Nam. Cùng với
tác động tiêu cực của đại dịch Covid-
19, thiên tai, bão lũ xảy ra liên tiếp
chưa từng có, gây thiệt hại về người
và tài sản, khiến hoạt động SXKD của
doanh nghiệp và người dân càng
gặp nhiều khó khăn. Trước bối cảnh
đó, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã
kịp thời có những chính sách đồng
bộ, quyết liệt và sáng tạo để vừa
phòng, chống dịch, hạn chế đến
mức thấp nhất tác động của dịch
bệnh, đồng thời kiểm soát lạm phát,
ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an
sinh xã hội và phục hồi, duy trì tăng
trưởng kinh tế hợp lý. 

Đối với ngành Ngân hàng, theo
Thống đốc, năm 2020 xác định tháo
gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD
của doanh nghiệp, người dân chịu
tác động của đại dịch Covid-19 là
nhiệm vụ trọng tâm của ngành,
NHNN đã vào cuộc rất sớm khi đại
dịch mới xảy ra. Trên cơ sở phân
tích, đánh giá tác động của đại dịch
và thiên tai tới hoạt động SXKD,
NHNN đã tập trung tháo gỡ khó
khăn về vốn tín dụng, lãi suất, phí

thanh toán. Đây là những giải pháp
thiết thực, đúng thời điểm khi hoạt
động SXKD ngưng trệ, nguồn thu sụt
giảm, khó khăn trong vấn đề trả nợ...

Bên cạnh đó, NHNN đã tích cực
huy động nguồn lực tài chính quốc
tế để hỗ trợ nguồn vốn, hỗ trợ kỹ
thuật ứng phó khẩn cấp đại dịch
Covid-19, viện trợ không hoàn lại để
hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
do phụ nữ làm chủ…; cải thiện môi
trường kinh doanh cũng là một
nhiệm vụ NHNN hết sức quan tâm,
thể hiện qua việc điều hành CSTT
góp phần kiểm soát lạm phát ở mức
bình quân dưới 4%, ổn định kinh tế
vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Các công cụ CSTT được phối hợp
đồng bộ, hiệu quả, góp phần ổn
định thị trường tiền tệ, ngoại hối,
tiếp tục mua ngoại tệ tăng dự trữ
ngoại hối Nhà nước, góp phần đảm
bảo an ninh tài chính tiền tệ quốc
gia và củng cố mức xếp hạng tín
nhiệm của Việt Nam.

Bám sát chủ trương của Quốc
hội, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ
mô, thị trường trong và ngoài nước,
trong năm 2020, NHNN đã điều
hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận
trọng, phối hợp chặt chẽ với chính
sách tài khóa và các chính sách kinh
tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị
trường tiền tệ và ngoại hối, hỗ trợ
phục hồi kinh tế trước diễn biến
phức tạp của dịch Covid-19. Ngay khi
xảy ra dịch bệnh, NHNN đã chủ động
ban hành các văn bản và tổ chức làm
việc trực tiếp với các TCTD để yêu cầu
rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng
của dịch bệnh đối với khách hàng,
xây dựng các chương trình, kịch bản
hành động của ngân hàng để tháo
gỡ khó khăn cho khách hàng.

Trên cơ sở đó, NHNN đã ban
hành một loạt các văn bản tạo cơ sở
pháp lý cho các TCTD hỗ trợ, tháo gỡ

khó khăn cho doanh nghiệp và
người dân. Trong đó, nhiều văn bản
chỉ đạo mang tính đột phá như cho
phép các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả
nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên
nhóm nợ, tháo gỡ khó khăn về vốn
vay cho khách hàng; yêu cầu các
TCTD đẩy mạnh hiệu quả các giải
pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh
hưởng; tiết giảm chi phí hoạt động
để có điều kiện giảm lãi suất ở mức
tối đa; điều chỉnh giảm 50% phí dịch
vụ thanh toán trong nước qua hệ
thống thanh toán điện tử liên ngân
hàng của NHNN từ ngày 01/4/2020
đến hết ngày 31/12/2020.

Chủ động thành lập các Đoàn
công tác địa phương do Lãnh đạo
NHNN làm Trưởng đoàn phối hợp
với UBND tỉnh, thành phố tổ chức 15
Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh
nghiệp để nắm bắt tình hình tác
động của dịch Covid-19, lắng nghe ý
kiến phản ánh của các doanh
nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình tiếp cận chính
sách của NHNN.

NHNN điều hành, công bố tỷ giá
trung tâm linh hoạt hàng ngày phù
hợp diễn biến thị trường, cân đối kinh
tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu CSTT. Tỷ
giá USD/VND diễn biến phù hợp với
điều kiện thị trường và biến động của
đô la Mỹ trên thị trường thế giới.

Dấu ấn tín dụng chính
sách xã hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong
thành tựu chung của đất nước có
đóng góp rất quan trọng của ngành
Ngân hàng. Với vai trò huyết mạch
của nền kinh tế, ngành Ngân hàng
đã vào cuộc rất sớm với tinh thần
“chống dịch như chống giặc”; chủ
động có giải pháp ứng phó với tác
động của dịch Covid-19, bão lũ,
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khắc phục khó khăn và hỗ trợ nền
kinh tế. Điều hành CSTT chủ động,
linh hoạt, khéo léo, góp phần duy
trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm
phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế. Tăng trưởng tín dụng đạt gần
11%. Thủ tướng đánh giá cao, từ

đầu năm đến nay, NHNN đã 3 lần
giảm lãi suất điều hành, khoảng
1,5% - 2%/năm, giảm sâu nhất
trong khu vực. 

Thủ tướng cũng đánh giá cao
việc cho vay các chương trình tín
dụng ưu đãi được NHCSXH thực

hiện trong thời gian qua, đồng thời
đề nghị NHNN chi nhánh các tỉnh,
thành phố tham mưu cho chính
quyền các địa phương ưu tiên dành
vốn ngân sách chuyển sang NHCSXH
để cho vay, góp phần bảo đảm an
sinh xã hội.
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Theo Thủ tướng, chính những kết
quả tích cực của toàn ngành Ngân
hàng đã giúp nâng mức triển vọng
xếp hạng các TCTD Việt Nam trong
các năm gần đây và trong năm 2020,
có 14 NHTM của Việt Nam nằm trong
danh sách Top 500 ngân hàng lớn và

mạnh nhất Châu Á - Thái Bình
Dương, tăng 19 bậc so với xếp hạng
năm 2017. Chỉ số tiếp cận tín dụng
Việt Nam ở vị trí 25/190 quốc gia và
vùng lãnh thổ, tăng 7 bậc so với
Doing Business 2019 và đứng thứ 2
trong khu vực ASEAN, thứ 2 trong

khu vực Châu Á (chỉ sau Brunei). Đây
là những kết quả quan trọng, tạo
nền tảng vững chắc cho hệ thống
ngân hàng Việt Nam phát triển an
toàn, bền vững trong tương lai.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng
ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương



những kết quả quan trọng mà
ngành Ngân hàng đã đạt được trong
năm 2020 cũng như cả giai đoạn
2016 - 2020. Tuy nhiên, bên cạnh
những kết quả đạt được, Thủ tướng
đánh giá cao sự thẳng thắn, nhìn
nhận những vấn đề còn tồn tại, cần
quan tâm xử lý trong thời gian tới
trong ngành Ngân hàng. Do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 nên nguy
cơ nợ xấu gia tăng. Vì vậy, cùng với
việc mở rộng tín dụng, hỗ trợ phục

hồi kinh tế, NHNN và các TCTD cần
có các giải pháp xử lý nợ xấu và hạn
chế nợ xấu mới phát sinh.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành
Ngân hàng đã đạt thành công lớn
nhưng không được chủ quan. Theo
nhận định của chuyên gia kinh tế, tình
hình tài chính, tiền tệ quốc tế có thể
diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta
phải tính toán kỹ, có những phương
án, đối sách phù hợp kịp thời.

Trên cơ sở mục tiêu của Quốc
hội, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ
mô, tiền tệ trong và ngoài nước, tại
Hội nghị, NHNN đã đưa ra định
hướng năm 2021 sẽ tiếp tục điều
hành CSTT chủ động, linh hoạt phối
hợp hài hòa với chính sách tài khóa
và các chính sách kinh tế vĩ mô khác
nhằm kiểm soát lạm phát; duy trì ổn
định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục
hồi nhanh kinh tế.
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Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng:
Kiên định mục tiêu điều hành chính
sách tiền tệ

Bước sang năm 2021, một giai đoạn mới, mặc dù còn
phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành
Ngân hàng cũng có nhiều cơ hội và thuận lợi từ những
thành tựu đã đạt được trong nhiều năm qua và xu hướng
phát triển mới của thế giới, khu vực và trong nước trong
thời gian tới. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí lãnh đạo, các
tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy
mạnh mẽ những kết quả đạt được, nỗ lực, quyết tâm biến
khó khăn, thách thức thành cơ hội để cùng phấn đấu hoàn
thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước,

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành
Ngân hàng trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, toàn Ngành quán triệt chủ
trương định hướng điều hành NHNN, đó là NHNN kiên định
mục tiêu điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng,
phối hợp hài hoà với các chính sách kinh tế vĩ mô khác
nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát,
hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền
tệ và ngoại hối; mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hiệu
quả để hỗ trợ quá trình phục hồi SXKD của doanh nghiệp
và người dân với lãi suất hợp lý.

Đối với các TCTD cần nâng cao tinh thần, ý thức trách
nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của tổ
chức mình, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau:

Thống đốc Nguyễn
Thị Hồng phát biểu
tại Hội nghị.
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Ngành Ngân hàng đóng vai trò quan
trọng vào mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Một là, khẩn trương tổng kết, đánh giá kết quả cơ cấu
lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đúc rút các
bài học kinh nghiệm và chủ động xây dựng phương án cơ
cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của tổ
chức mình để sớm gửi NHNN xem xét phê duyệt và tổ
chức triển khai thực hiện, trong đó chú trọng tập trung
nguồn lực và triển khai có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ
xấu trong năm 2021 và các năm tiếp theo theo chỉ đạo
của NHNN.

Hai là, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp
với định hướng, mục tiêu điều hành CSTT, tín dụng, hoạt
động ngân hàng nêu tại Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị
của NHNN. Tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu
lợi nhuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, nhất là đối

với các khoản cho vay cũ, cho vay trung, dài hạn cho doanh
nghiệp và người dân.

Ba là, mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả đi đôi với nâng
cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh và đảm
bảo tốc độ tăng trưởng theo đúng chỉ tiêu NHNN giao. Tập
trung tín dụng cho hoạt động SXKD, phục hồi kinh tế, đặc
biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối
với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và
xử lý nghiêm các sai phạm trong hệ thống TCTD của mình
nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành pháp
luật và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng, góp
phần phòng, chống, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm trong
ngành Ngân hàng.

Về nhiệm vụ đặt ra trong thời gian
tới, NHNN cần tập trung xây dựng, ban
hành và trình cấp có thẩm quyền ban
hành các chương trình, kế hoạch, đề án
tổng thể của ngành Ngân hàng giai
đoạn 2021 - 2025 để sớm ban hành và
triển khai áp dụng ngay trong năm
2021 theo đúng chủ trương và định
hướng nêu tại Nghị quyết của Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị
quyết của Quốc hội, Chính phủ giai
đoạn 2021 - 2025; Xây dựng chiến lược,
kế hoạch cụ thể để ứng phó trong tình
trạng mới trên các lĩnh vực, nhất là tài
chính, ngân hàng.

Các cấp, các ngành và toàn ngành
Ngân hàng kiên quyết không lùi bước
trước khó khăn, phải có bước tiến
mạnh mẽ trên phương án chặt chẽ.
NHNN cần tính toán tăng trưởng tín
dụng năm 2021 hợp lý để đóng góp
vào tăng trưởng chung của Việt Nam. 

NHNN tiếp tục điều hành chủ động,
linh hoạt các công cụ CSTT, phối hợp
chặt chẽ với chính sách tài khóa và các
chính sách khác để kiểm soát lạm phát,
ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội. Cần tập trung
hoàn thiện thể chế về tiền tệ, tín dụng,
ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát
triển trong giai đoạn mới. NHNN cần
tính toán tăng trưởng tín dụng năm
2021 cho phù hợp để đóng góp vào

tăng trưởng của Việt Nam, bởi vì tín
dụng vẫn là một kênh quan trọng đối
với sự phát triển. Do đó tiếp tục đảm
bảo không để thiếu vốn tín dụng cho
SXKD, nhất là lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn và nông dân, lĩnh vực xuất
khẩu, công nghệ cao.

Các ngân hàng cũng cần lưu ý
không chỉ cho vay vốn mà còn phải hỗ
trợ thiết thực, giúp doanh nghiệp có
phương án SXKD hiệu quả, bền vững,
vừa có lợi cho ngân hàng, vừa có lợi
cho doanh nghiệp, đi cùng với kiểm
soát rủi ro chặt chẽ.

Trong bối cảnh còn khó khăn,
ngành Ngân hàng cần tiếp tục chia sẻ
với nhà đầu tư, doanh nghiệp, người
dân; Đẩy mạnh cơ cấu lại các TCTD,
nhất là các ngân hàng yếu kém. Đây là
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Một bài toán và cũng là yêu cầu với
ngành Ngân hàng là làm sao để vừa
giảm thiểu nợ xấu gia tăng, vừa xử lý
thành công nợ xấu tồn đọng, vừa bảo
đảm hệ thống các TCTD và từng tổ
chức phát triển ổn định, bền vững,
trong đó hướng đến mục tiêu có một số
NHTM lọt vào top đầu các ngân hàng
lớn, chất lượng tốt nhất, hiệu quả nhất
trong khu vực. Tiếp tục gia cố, củng cố,
chấn chỉnh và tăng cường năng lực hệ
thống thanh tra giám sát ngân hàng,
bảo đảm an toàn hệ thống.

Tiếp tục phát triển hệ thống ngân

hàng theo hướng hiện đại, hiệu quả, đa

dạng hoá, nâng cao chất lượng dịch

vụ. Muốn vậy ngành Ngân hàng cần

chú ý đào tạo nguồn nhân lực với yêu

cầu mới, bởi con người là yếu tố quyết

định. Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ

Ngân hàng vào tháng 1/1965, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cán bộ ngân

hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức

cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí

công vô tư, thấu suốt hơn nữa đường

lối chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Ngành Ngân hàng đóng vai trò

quan trọng vào việc hiện thực hóa mục

tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường,

thịnh vượng, thu nhập cao vào năm

2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập

nước. Bởi thế, tập thể lãnh đạo NHNN,

đặc biệt lãnh đạo từng ngân hàng, từ

Nhà nước đến tư nhân phải tiếp tục

phát huy truyền thống tốt đẹp, không

ngừng đổi mới sáng tạo, vượt qua khó

khăn, thách thức, có quyết tâm cao, nỗ

lực lớn, tạo niềm tin lớn, ý chí hành

động quyết liệt, bàn tiến, không bàn lùi

để vững bước đi lên con đường đổi mới,

hội nhập quốc tế. Một CSTT đúng đắn,

linh hoạt, sẽ góp phần quan trọng ổn

định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế...
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Đột phá từ tư duy
16.508 tỷ đồng nguồn vốn ủy

thác từ địa phương được huy động
từ sau khi Chỉ thị số 40-CT/TW đến
31/12/2020, đưa tổng nguồn vốn ủy
thác của địa phương qua NHCSXH
đạt 20.315 tỷ đồng. Song, sự tăng
trưởng này không lũy tiến đều trong
5 năm qua mà là kết quả của một
cuộc vận động chuyển biến từ tư
duy nhận thức đến cách làm sáng
tạo của các địa phương với tín dụng
chính sách xã hội, với sự góp công
không nhỏ của từng cán bộ, nhân
viên NHCSXH.

Từ sự chuyển biến trong nhận
thức về vai trò tín dụng chính sách xã
hội, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
không chỉ phát huy vai trò chỉ đạo,
giám sát mà còn chung tay cùng
Chính phủ giảm nghèo, xây dựng
nông thôn mới.

Đơn cử như ở Hà Nội, sau khi sáp
nhập có tới hơn nửa thành phố với
18 quận, huyện và 386 xã, phường
có tỷ lệ hộ nghèo cao và không đồng
đều, Thành ủy đã nhận thức sâu sắc
ý nghĩa của việc triển khai hiệu quả
Chỉ thị số 40-CT/TW.

“Hà Nội luôn coi trọng việc lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-
CT/TW, coi đây là nhiệm vụ chính trị
quan trọng, mang tính nhân văn sâu
sắc phù hợp với thực tiễn của thành
phố; góp phần quan trọng trong
thực hiện các chủ trương, chính sách,
mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng bộ đã
đề ra; đặc biệt là Chương trình mục
tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây
dựng nông thôn mới”, Nguyên Phó
Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định. 

Tiếp nối vị trí đứng đầu trong cả
nước về nguồn vốn ngân sách ủy
thác cho vay hộ nghèo và các đối

tượng chính sách trước khi có Chỉ thị
số 40-CT/TW, sau khi triển khai, Hà
Nội tiếp tục có bước đột phá mới với
100% quận, huyện dành nguồn vốn
lớn ủy thác qua NHCSXH để hỗ trợ
người dân trên địa bàn. Đến hết
năm 2020, nguồn vốn ngân sách địa
phương ủy thác sang NHCSXH thành
phố Hà Nội đạt 4.111 tỷ đồng. 

Tín dụng chính sách đã đóng góp
tích cực vào sự phát triển chung của
thành phố, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hà
Nội giảm từ 3,64% (đầu năm 2016)
xuống còn 0,42% (cuối năm 2019),
hết năm 2020 cơ bản không còn hộ
nghèo; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn
mới đạt 92,2% (356/386 xã).

Đặc biệt, việc lồng ghép triển
khai và đánh giá Chỉ thị số 40-CT/TW
tại các vùng “lõi nghèo” quốc gia qua
các Hội nghị thực hiện Đề án củng
cố, nâng cao chất lượng tín dụng
chính sách xã hội tại khu vực Tây

CH� TH� S� 40-CT/TW:

Tô đ�m thêm tính nhân v�n
c�a chính sách tín d�ng xã h�i

>Bài và ảnh NGỌC TÚ

Hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín
dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW) đi vào cuộc sống, không phải
là một thời gian dài. Song những kết quả bước đầu triển khai Chỉ thị này minh
chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng, trực tiếp giải quyết những
vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội mà còn tạo bước
đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng
NHCSXH hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách xoay chuyển đói
nghèo, làm tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội riêng
có mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho người nghèo, để không ai trong số
họ bị bỏ lại phía sau. 
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Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với 
Ban cán sự Đảng NHNN Việt Nam tổ chức.

Nam bộ, Tây Bắc đã góp phần chứng
minh hiệu lực của Chỉ thị số 40-
CT/TW đi vào cuộc sống. Từ đó tạo
ra bước chuyển biến đột phá cho
công tác tín dụng chính sách những
năm sau này trên toàn quốc. Nhiều
địa phương đã nhận thức sâu sắc về
vai trò chủ lực, trụ cột của tín dụng
chính sách trong công tác giảm
nghèo, xây dựng nông thôn mới, từ
đó dành nguồn lực lớn ủy thác qua
NHCSXH như: TP Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh, TP Đà Nẵng, Bình Dương, Bà
Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng
Tháp, Khánh Hòa, Bình Định, Long
An, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Quảng
Ninh, Bắc Giang, Cần Thơ và nhiều
địa phương khác.

Cộng hưởng sức mạnh
cho bảo đảm an sinh 
xã hội

Những “chiếc cần câu” từ nguồn
vốn tín dụng chính sách xã hội đã

giúp hàng triệu hộ thoát nghèo bền
vững, vươn lên làm giàu. Xa hơn
nữa, sử dụng công cụ tín dụng chính
sách hiệu quả còn là “đòn bẩy” phát
triển kinh tế bền vững, tiến tới hội
nhập kinh tế quốc tế. 

Cùng với việc dành 420 tỷ đồng
uỷ thác qua NHCSXH, tỉnh Đồng
Tháp chú trọng hướng cho vay hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
đi lao động, làm việc có thời hạn ở
nước ngoài theo hợp đồng. Hiện
nay tỉnh Đồng Tháp đang dẫn đầu
khu vực ĐBSCL về việc đưa lao
động đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài theo hợp đồng… Không
chỉ giải quyết vấn đề giảm nghèo,
phát triển kinh tế, hướng đi này
còn giúp tỉnh hiện thực hóa mục
tiêu phát triển nguồn nhân lực, bởi
lao động đi làm việc ở nước ngoài
đang tiếp cận với sự phát triển của
nước văn minh, sẽ làm thay đổi suy
nghĩ cách làm. Sau khi về nước, số

tiền lao động mang về đã quý, kiến
thức lao động mang về còn quý
hơn, có một cuốn sách nói về vấn
đề này “người nghèo là nghèo cái
túi, người giàu là giàu cái đầu”. Vì
vậy, tín dụng chính sách xã hội
phải lồng ghép được nguồn vốn
hữu hình và kiến thức vô hình để
kích hoạt đối tượng yếu thế trong
xã hội thoát khỏi sự mặc cảm, tự ti,
vươn lên thoát nghèo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban
Dân tộc Đỗ Văn Chiến chia sẻ, nhờ
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-
CT/TW đã huy động được thêm
nguồn vốn tại địa phương, nên số hộ
DTTS được vay vốn từ NHCSXH ngày
càng tăng. Đồng bào DTTS chiếm
14,7% dân số cả nước nhưng tỷ lệ dư
nợ tại NHCSXH chiếm 24,8% tồng dư
nợ; toàn quốc có 3,04 triệu hộ DTTS
thì đã có 1,4 triệu hộ vay vốn
NHCSXH, chiếm 46%. Dư nợ bình
quân là 38 triệu đồng/hộ. 
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“Đồng bào DTTS còn khó khăn,
nhưng truyền thống văn hóa tốt đẹp
từ bao đời để lại là “không có thì xin”,
“vay thì phải trả”, NHCSXH đưa ra
con số nợ quá hạn chỉ chiếm 0,76%,
làm cho các cấp lãnh đạo thật sự
yên tâm khi quyết định chuyển vốn

qua NHCSXH”, Bộ trưởng Đỗ Văn
Chiến cho biết.

Sự đồng hành, thấu hiểu nhu cầu
của người nghèo và các đối tượng
chính sách cũng là cơ sở để dưới sự
chỉ đạo trực tiếp của Văn phòng
Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung

ương, NHNN Việt Nam, HĐQT
NHCSXH đã tham mưu, trình Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế
hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW;
Tham mưu Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, lãnh
đạo các tổ chức chính trị - xã hội

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã có hơn 13 triệu lượt hộ được vay vốn.
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nâng cao chất lượng thực hiện ủy
thác cho vay.

Đặc biệt, NHCSXH chủ động báo
cáo các Bộ, ngành Trung ương trình
Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc
hội bố trí nguồn vốn đầu tư công
trung hạn từ nguồn vốn ngân sách

Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020,
giúp NHCSXH nâng cao năng lực tài
chính, chủ động cho vay các chương
trình chính sách trong điều kiện
nguồn vốn từ phát hành trái phiếu
được Chính phủ bảo lãnh ngày càng
bị hạn chế. Việc tham mưu Chính
phủ chỉ đạo bổ sung Chủ tịch UBND
cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT
NHCSXH cấp huyện của NHCSXH
càng góp phần nâng cao hiệu lực
hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính
sách tại địa phương

Hệ thống các chương trình tín
dụng chính sách ngày càng hoàn
thiện với việc NHCSXH chủ động
báo cáo, làm việc với các Bộ, ngành
liên quan để tham mưu trình Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ ban
hành một số chương trình tín dụng
chính sách mới, nâng cao mức vay,
đẩy nhanh tốc độ thực hiện mục
tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền
vững và xây dựng nông thôn mới,
như: cho vay hộ mới thoát nghèo;
giải quyết việc làm; phát triển kinh
tế - xã hội vùng DTTS và miền núi
giai đoạn 2017 - 2020; hỗ trợ làm
nhà đối với hộ nghèo, bảo vệ và
phát triển rừng gắn với giảm nghèo
nhanh, bền vững.

Cùng với sự tận tụy, trách nhiệm
của từng cán bộ, nhân viên và người
lao động NHCSXH không quản ngày
nghỉ, nắng mưa, giá rét... đúng giờ
giao dịch cố định là có mặt phục vụ
nhân dân đã kết nối sức mạnh của
cả hệ thống chính trị tham gia giảm
nghèo bền vững, bảo đảm an sinh
xã hội, góp phần tạo lên thành công
chung của Chỉ thị số 40-CT/TW.

Doanh số cho vay từ khi triển
khai Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay đạt
hơn 370 nghìn tỷ đồng, cho hơn 13
triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác được vay vốn, giúp
hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng
nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn
1,4 triệu lao động; giúp gần 28 nghìn
lao động thuộc gia đình chính sách

được vay vốn đi lao động có thời hạn
ở nước ngoài; gần 382 nghìn HSSV có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn
học tập; xây dựng gần 7,9 triệu công
trình nước sạch và vệ sinh môi
trường ở nông thôn, hơn 152 nghìn
căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia
đình chính sách...

Với những kết quả tích cực trong
triển khai tín dụng chính sách xã hội
nói chung, Chỉ thị số 40-CT/TW nói
riêng, tại Hội nghị trực tuyến toàn
quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị
số 40-CT/TW, Thường trực Ban Bí
thư Trung ương Đảng khóa XII Trần
Quốc Vượng khẳng định: “Tín dụng
chính sách xã hội đã trở thành một
trong những trụ cột quan trọng của
Chương trình mục tiêu Quốc gia về
giảm nghèo bền vững. Là chính
sách được triển khai rộng rãi nhất,
đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn
cho người nghèo. Nhờ đó giai đoạn
2014 - 2019, số hộ nghèo đã giảm
nhanh, góp phần ngăn chặn, từng
bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất
là khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Chỉ thị số 40-CT/TW đã đáp ứng
được nhu cầu, nguyện vọng của
nhân dân và ngày càng đi vào cuộc
sống, là một trong những đòn bẩy
kinh tế góp phần phát huy được sức
mạnh của cả hệ thống chính trị để
thực hiện có hiệu quả các chủ
trương, chính sách, các mục tiêu,
nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề
ra về giảm nghèo, tạo việc làm phát
triển nguồn nhân lực, bảo đảm an
sinh xã hội và phát triển kinh tế xã
hội, góp phần ổn định chính trị - xã
hội, trật tự an toàn xã hội, củng cố
thêm lòng tin của nhân dân đối với
Đảng và Nhà nước. Hoạt động tín
dụng và tín dụng chính sách xã hội
của Việt Nam đã được cộng đồng
quốc tế đánh giá cao, góp phần đưa
Việt Nam trở thành một hình mẫu
về giảm nghèo trên thế giới”.



Chúng ta có thể khẳng định rằng các
quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải
pháp đã nêu tại Chỉ thị số 40-CT/TW của
Ban Bí thư khóa XI vẫn còn nguyên giá trị
chỉ đạo thực hiện. Vì vậy yêu cầu đặt ra là
cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu
quả hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước ta trong thời gian
tới. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số điểm
sau đây:

Một là, hiện nay tình hình quốc tế tiếp
tục diễn biến rất nhanh chóng phức tạp,
khó lường đất nước ta đang đứng trước
nhiều khó khăn, thách thức như là dịch
bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi… và
tới đây sẽ còn xuất hiện nữa, biến đổi khí
hậu ngày càng khắc nghiệt đã ảnh hưởng
không nhỏ đến đời sống, hoạt động SXKD
của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ
DTTS ở miền núi phía Bắc, ĐBSCL, vùng
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Trong bối cảnh đó phải tập trung sức làm
tốt hơn nữa công tác tín dụng chính sách
xã hội, để hỗ trợ ngày càng tốt hơn, hiệu
quả hơn cho người nghèo, người yếu thế
thì có ý nghĩa rất quan trọng cả trước mắt
và lâu dài. Muốn vậy, cần phát huy sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,
vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội các cấp, sự chung sức
đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp
và của toàn xã hội.

Hai là, chúng ta cần tiếp tục quán triệt
sâu sắc, thực hiện ngày càng tốt hơn nữa
chủ trương, quan điểm đã nêu trong Chỉ
thị số 40-CT/TW. 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 kết quả các chủ
trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ
mà Đảng, 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 xã hội chủ nghĩa. Cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội các cấp cần xác định đây
là nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo với hoạt
động tín dụng chính sách xã hội là một
trong những nhiệm vụ trong chương trình,
kế hoạch hàng năm và hàng tháng của

mình. Đồng thời chúng ta cần nhận thức
sâu sắc rằng thực hiện thật tốt Chỉ thị số
40-CT/TW là một trong những giải pháp
thiết thực, hiệu quả để góp phần đổi mới
nội dung và phương thức hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã
hội các cấp. Tăng cường hiệu quả hoạt
động, đi sâu, đi sát với các hội viên, đảng
viên của mình.  

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các
cấp trong việc củng cố, nâng cao chất
lượng tín dụng chính sách xã hội, quan
tâm công tác điều tra, xác định đối tượng
được vay vốn, phối hợp giữa hoạt động
huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề, chuyển
giao công nghệ và hoạt động cho vay vốn
của NHCSXH, giúp người vay sử dụng vốn
có hiệu quả nhất. Mặt trận Tổ quốc, tổ
chức  chính trị - xã hội các cấp cần phát
huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp lực lượng,
đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng
lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các
đối tượng chính sách, nâng cao hơn nữa
kết quả hiệu quả của giám sát của toàn
dân đối với công tác này, đồng thời Mặt
trận Tổ quốc các cấp cần mở rộng cuộc
vận động vì người nghèo để huy động sự
đóng góp của các tổ chức xã hội, của
doanh nghiệp, của các cá nhân để bổ sung
nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. 

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng
cao hơn nữa năng lực và hiệu quả hoạt

động của NHCSXH, tăng cường công tác
kiểm tra, kiểm soát nội bộ, chú trọng đào
tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, đạo
đức nghề nghiệp và chăm lo ngày càng tốt
hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho
cán bộ, nhân viên và người lao động của
NHCSXH. Tôi xin nhấn mạnh đặc biệt là
đạo đức nghề nghiệp, cán bộ NHCSXH phải
gần dân, sát dân, biết được yêu cầu của
dân để phục vụ đúng như khẩu hiệu “Thấu
hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” của NHCSXH.
Tôi cũng muốn nói các đồng chí rằng, các
đồng chí tiếp xúc với dân đấy chính là hình
ảnh của Đảng, Nhà nước, nhân dân tin
Đảng, tin xã hội chính là tin các đồng chí,
mình làm với một ý nghĩa chính trị như vậy
thì mới thấy là mình thực sự có vai trò, tôi
rất muốn các đồng chí NHCSXH phải giáo
dục cán bộ tinh thần như thế.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần hết
sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều
kiện để NHCSXH hoàn thành nhiệm vụ
ngày càng tốt hơn. Sử dụng ngày càng
hiệu quả nguồn vốn được giao, được ủy
thác, không để xảy ra tham nhũng, tiêu
cực trong hoạt động tín dụng chính sách
xã hội, đồng thời tích cực góp phần ngăn
chặn, đẩy lùi “tín dụng đen”, bảo đảm thực
hiện có hiệu quả các chủ trương, chính
sách các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng,
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 xã
hội chủ nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII Trần Quốc Vượng: 
Tiếp tục chủ động, sáng tạo thực hiện tốt hơn Chỉ thị của Đảng
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CHI�N L��C PHÁT TRI�N NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H	I
GIAI ĐO�N 2011 - 2020:

10 N�M VÀ NH�NG B��C TI�N
V��T B�C

>Bài và ảnh VIỆT HẢI

“Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao cho NHCSXH nhiệm vụ rất nặng nề nhưng
cũng rất vẻ vang trong công cuộc giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng
thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Tôi mong muốn và tin tưởng với những
kết quả thành tích trong gần 20 năm qua, nhất là những thành tựu ấn tượng
trong việc thực hiện Chiến lược phát triển của giai đoạn 2011 - 2020 với sự
đoàn kết nhất trí của gần 10 nghìn cán bộ, nhân viên và người lao động, dưới
sự điều hành của Hội đồng quản trị và sự hỗ trợ giúp đỡ, phối hợp của các
Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất
định NHCSXH sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng
đáng với phần thưởng cao quý là đơn vị “Anh hùng lao động” của thời kỳ đổi
mới”, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá tại
Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và
đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới. 



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020.
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Cầu nối hội tụ trí lực
giảm nghèo bền vững 

Nhìn lại 10 năm thực hiện chiến
lược, Chính phủ đã hai lần nâng
chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo,
cùng với đó là số hộ nghèo, cận
nghèo tăng lên theo chuẩn mới
mang đến áp lực lớn cho NHCSXH
trong vấn đề cung ứng tín dụng.
Nhận thức và dự báo được rõ những
diễn tiến phát triển này, Ban điều
hành NHCSXH luôn ý thức được việc
huy động và tập trung được các
nguồn tài chính là một trong những
yếu tố quyết định đến việc thành bại
trong việc triển khai tín dụng chính
sách xã hội. 

Điểm thuận lợi lớn nhất trong
giai đoạn này là Đảng, Quốc hội và
Chính phủ đã dành sự quan tâm
lớn cho công tác giảm nghèo, quyết
liệt chỉ đạo trong việc tập trung
nguồn lực lớn để thực hiện các
chương trình tín dụng chính sách
thông qua NHCSXH. Minh chứng là
năm 2017 - năm đầu tiên NHCSXH
được bố trí nguồn vốn trong kế
hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn

2016 - 2020, tạo tiền đề cho
NHCSXH tăng trưởng nguồn vốn ổn
định, bền vững cũng như nâng cao
năng lực tài chính. Nhìn lại cả giai
đoạn 2011 - 2020, ngân sách Nhà
nước đã cấp 41.204,5 tỷ đồng,
trong đó cấp bổ sung 8.270,5 tỷ
đồng vốn điều lệ, 12.412 tỷ đồng để
thực hiện các chương trình tín dụng
chính sách...

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày
22/11/2014 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng khóa XI về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với tín
dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số
40-CT/TW) và Quyết định số
401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị
số 40-CT/TW đi vào đời sống đã
đưa nguồn vốn nhận ủy thác địa
phương trở thành điểm nổi bật
trong việc tập trung nguồn lực
thực hiện hiệu quả tín dụng chính
sách xã hội tại địa phương kể từ
khi thực hiện Chiến lược phát
triển. Đến hết năm 2020 nguồn
vốn ngân sách địa phương ủy thác
sang NHCSXH đạt 20.315 tỷ đồng,

tăng gấp 8,8 lần so với năm 2010.
Bên cạnh đó, hệ thống các TCTD
Nhà nước tiếp tục duy trì 2% số dư
tiền gửi tại NHCSXH, đưa nguồn
vốn này tăng 6,4 lần so với trước
thời điểm thực hiện Chiến lược, từ
12.821 tỷ đồng năm 2010 lên
81.462 tỷ đồng.

Cũng trong thời kỳ này, bên cạnh
việc phát hành trái phiếu được
Chính phủ bảo lãnh, duy trì nhận
tiền gửi tiết kiệm từ người nghèo
qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, NHCSXH
đã tập trung khai thác các nguồn
vốn thị trường, đặc biệt là cho ra đời
sản phẩm huy động tiền gửi dân cư
tại các Điểm giao dịch xã. 

Kết quả từ việc thực hiện theo
đúng phương châm “Nhà nước,
doanh nghiệp và nhân dân cùng
làm”, “Trung ương và địa phương
cùng làm” đã làm tăng quy mô tổng
nguồn vốn hoạt động tín dụng chính
sách của NHCSXH gấp 2,6 lần, từ
90.400 tỷ đồng năm 2010 lên
233.426 tỷ đồng sau 10 năm thực
hiện Chiến lược phát triển, tốc độ
tăng trưởng tổng nguồn vốn hoạt
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động tín dụng chính sách
đạt bình quân 10%/năm. 

Câu chuyện hội tụ
nguồn lực không chỉ trên
phương diện vốn mà quan
trọng hơn là phương thức
quản lý và truyền tải vốn tín
dụng chính sách trong thời
gian qua. Dây chuyền quản lý
và truyền tải vốn giờ không
chỉ đặt lên vai các các tổ chức
chính trị - xã hội nhận ủy thác,
mà có sự tận lực, tận tâm của
chính quyền địa phương. Trong
đó việc bổ sung Chủ tịch UBND
cấp xã vào Ban đại diện HĐQT
NHCSXH cấp huyện đã tạo sự
chuyển biến tích cực và đồng
đều trên các mặt hoạt động,
nâng cao chất lượng hiệu quả
nguồn vốn tín dụng chính sách,
nâng cao vai trò quản lý Nhà
nước, đặc biệt của chính quyền
cấp xã với hoạt động tín dụng
chính sách xã hội.

Phương thức ủy thác cho vay
qua các tổ chức chính trị - xã hội
tiếp tục triển khai có hiệu quả
hơn từ năm 2014 với việc
NHCSXH cùng các tổ chức này ký
kết lại đã gắn kết chặt chẽ 4 nhà:
“Ngân hàng; Chính quyền; Tổ
chức chính trị - xã hội; Tổ tiết
kiệm và vay vốn” chung tay giúp
người nghèo và đối tượng chính
sách khác. Các tổ chức chính trị -
xã hội nhận ủy thác hiện nay
đang phối hợp với NHCSXH tham
gia quản lý tới 99,5% tổng dư nợ
tín dụng chính sách xã hội.

Đặc biệt, việc thường xuyên
củng cố, nâng cao chất lượng
hoạt động Tổ tiết kiệm và vay
vốn được ví như “cánh tay nối
dài” của NHCSXH trong việc thực
hiện tín dụng chính sách, đã góp
phần chuyển tải nguồn vốn tín
dụng chính sách đến các đối
tượng thụ hưởng kịp thời, tiết
giảm chi phí, thời gian cho người
vay và tăng cường khả năng tiếp
cận dịch vụ tín dụng chính sách

xã hội đối với người nghèo và các
đối tượng chính sách khác. Cùng
với gần 173 nghìn Tổ tiết kiệm và
vay vốn, 10.426 Điểm giao dịch
xã hoạt động định kỳ phủ rộng
trên hầu hết các thôn, xã,
phường, thị trấn trong toàn
quốc, đặc biệt vùng sâu, vùng xa,
vùng khó khăn đã giúp NHCSXH
thực hiện hiệu quả phương
châm “Thấu hiểu lòng dân, tận
tâm phục vụ”, “Giao dịch tại nhà,
giải ngân tại xã”. 

Những thành quả này một lần
nữa minh chứng tính hiệu quả của
phương thức quản lý tín dụng
chính sách xã hội đặc thù của
Chính phủ, đã và đang phù hợp
với cấu trúc chính trị của Việt Nam.

Đẩy nhanh tốc độ giảm
nghèo và hội nhập

Cũng chính từ sự “Thấu hiểu
lòng dân, tận tâm phục vụ”, câu
chuyện thực hiện Chiến lược của
NHCSXH không chỉ là những kế
hoạch cứng mà được xây dựng

“Sau 10 năm thực hiện Chiến lược
phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 -
2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều
kiện của Đảng, Quốc hội và Chính phủ,
các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy, chính quyền
địa phương, NHCSXH là tổ chức được
giao nhiệm vụ thực thi tín dụng chính
sách xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các
tổ chức chính trị - xã hội tập trung các
nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các
chương trình tín dụng chính sách xã hội,
thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền
vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng
nông thôn mới, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội. Tín dụng chính sách xã hội
thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân
đồng tình ủng hộ. Có thể khẳng định tín
dụng chính sách xã hội đã đạt 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, của người nghèo và các đối
tượng chính sách khác trong phạm vi cả
nước. 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; đã huy động được sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và
của cả xã hội tham gia vào công cuộc
giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội”.

Thống đốc NHNN Việt Nam
Nguyễn Thị Hồng kiêm Chủ
tịch HĐQT NHCSXH phát biểu
tại Hội nghị tổng kết Chiến
lược phát triển NHCSXH giai
đoạn 2011 - 2020.



100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ do
NHCSXH cung cấp. Nguồn vốn tín dụng chính sách tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó
khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
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chủ động và linh hoạt theo diễn tiến
của nền kinh tế, yêu cầu giảm nghèo
của quốc gia, đặc biệt là từ nhu cầu
thực tế của người nghèo và các đối
tượng chính sách khác. Tốc độ hội
nhập nhanh của nền kinh tế cùng
yêu cầu giảm nghèo đa chiều, bền
vững, ứng phó với biến đổi khí hậu
đã trở thành bài toán mà lãnh đạo
NHCSXH cân nhắc, để rồi từ đó hàng
loạt các đề xuất chính sách tín dụng
mới đã được NHCSXH đề xuất tới
NHNN và các Bộ, ngành để tham
mưu Chính phủ hoàn thiện chuỗi
các chương trình tín dụng mang tính
chất kết nối và hỗ trợ người nghèo

trên từng nấc thang tiến tới giảm
nghèo bền vững. 

Kết quả là từ năm 2011 đến nay,
Nhà nước đã ban hành nhiều chính
sách tín dụng mới để không ai bị bỏ
lại phía sau trong tiến trình phát
triển kinh tế. Từ những chính sách
bổ trợ vào hệ thống chương trình
giảm nghèo chung như: Cho vay hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, cho vay giải quyết việc làm
cho đến các chính sách riêng cho
từng đối tượng yếu thế, đặc biệt là
đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn,
đồng bào thiểu số nghèo, đời sống
khó khăn ở vùng ĐBSCL... Đặc biệt

là các chương trình tín dụng cho vay
để ứng phó với biển đổi khí hậu,
giảm nghèo bền vững như cho vay
đối với người dân chịu ảnh hưởng
sự cố môi trường biển... Cùng với
đó, NHCSXH cũng tham mưu các
Bộ, ngành liên quan hệ thống lại
các chương trình tín dụng tránh dàn
trải, trùng lắp, nâng mức vay theo
nhu cầu thực tế. Đồng thời,
NHCSXH luôn chủ động kịp thời sửa
đổi bổ sung cơ chế chính sách tín
dụng mới, tạo điều kiện cho người
nghèo và các đối tượng chính sách
có nhu cầu và đủ điều kiện được
tiếp cận kịp thời.
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Song hành với việc mở rộng quy mô,
NHCSXH không ngừng tập trung thực hiện
củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng
chính sách xã hội. Từ việc chủ động cải
thiện chất lượng nợ trong hoạt động hệ
thống và trong từng mắt xích trong dây
chuyền thực hiện và giám sát cho vay đến
việc NHCSXH thành lập Ban Chỉ đạo củng
cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại khu
vực Tây Nam bộ và các chi nhánh có chất
lượng hoạt động thấp, chủ động báo cáo
Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Tây Nguyên và
Tây Bắc về tình hình thực hiện tín dụng
chính sách, đề nghị tăng cường sự quan
tâm của các cấp ngành đối với việc triển
khai tín dụng chính sách ưu đãi trên địa

Bốn định hướng Chiến lược phát triển 
NHCSXH giai đoạn 2021 – 2030

Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, chúng ta cũng
phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen, biến đổi khí
hậu thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19 còn có
thể kéo dài đã và đang tác động sâu sắc đến đời sống của người dân,
chênh lệch giàu nghèo và trình độ phát triển giữa một số vùng miền địa
phương có xu hướng giãn rộng, nhiều nơi kết quả giảm nghèo chưa
bền vững tỷ lệ tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao. Vì vậy, để phát
huy hơn nữa những kết quả đạt được, tiếp tục phát triển theo hướng tự
chủ, ổn định, bền vững và đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính
sách xã hội sẽ tập trung vào 4 định hướng phát triển lớn:

Thứ nhất, NHCSXH căn cứ kết quả thực hiện Chiến lược phát triển
của giai đoạn 2011 - 2020, cùng các ý kiến đóng góp tại Hội nghị định
hướng phát triển của đất nước ta trong 5 năm và 10 năm tới cũng như
chiến lược phát triển ngành Ngân hàng để xây dựng chiến lược phát
triển 10 năm tiếp theo, đảm bảo tín dụng chính sách xã hội là giải pháp
quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo
bền vững về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào DTTS và miền núi. 

Thứ hai, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 -
CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ và
nội dung phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 15
năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017. Nâng
cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện
tốt công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư
nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, thường xuyên rà
soát hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để tạo điều kiện triển
khai vay vốn được kịp thời, đúng đối tượng và phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, phối
hợp triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. 

Thứ ba, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về
tín dụng chính sách xã hội và các luật có liên quan để nhằm huy động
quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.
Nghiên cứu, đề xuất tích hợp các chương trình tín dụng ưu đãi để tập
trung nguồn lực tránh dàn trải và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động,
đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về tín dụng
chính sách xã hội. 

Thứ tư, tiếp tục củng cố, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ và người lao động nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu
quả hoạt động chủ động tham mưu, đề xuất chính sách tín dụng phù
hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể về định mức, thời hạn, đối
tượng, lãi suất cho vay, đồng thời quan tâm xử lý rủi ro và các vấn đề
khác có liên quan, nhất là nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ
cơ bản nhằm hỗ trợ, đem lại nhiều tiện ích phù hợp với đối tượng
khách hàng. 

(Trích ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển
NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020)
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bàn. Đặc biệt từ năm 2018 đến
nay NHCSXH đã thực hiện giải
pháp tăng cường cán bộ có kinh
nghiệm năng lực từ Hội sở chính
và các chi nhánh tham gia củng cố
chất lượng cho các chi nhánh có
chất lượng hoạt động yếu, đã góp
phần đưa tỷ lệ nợ quá hạn của
toàn hệ thống luôn thấp hơn
nhiều so với mục tiêu đề ra trong
Chiến lược phát triển là dưới
3%/tổng dư nợ. Đến nay, nợ quá
hạn và nợ khoanh chỉ chiếm
khoảng dưới 1%/tổng dư nợ, thấp
hơn so với mục tiêu của Chiến
lược phát triển đề ra.

Dư nợ tăng trưởng bình quân
hàng năm đạt mục tiêu Chiến lược
phát triển; nguồn vốn tín dụng
chính sách tập trung ưu tiên cho
vay các xã vùng đồng bào DTTS,
vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu,
vùng xa, biên giới. Giai đoạn 2011
- 2020, tốc độ tăng trưởng dư nợ
các chương trình tín dụng chính
sách đạt bình quân khoảng
10%/năm. Quy mô tổng dư nợ các
chương trình tín dụng chính sách
tăng gấp 2,5 lần, từ 89.462 tỷ đồng
năm 2010 lên 226.197 tỷ đồng tại
31/12/2020, với gần 6,4 triệu hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
đang còn dư nợ, trong đó đối với
dư nợ cho vay hộ đồng bào DTTS
và miền núi đạt 56.344 tỷ đồng
(chiếm 25%/tổng dư nợ), tín dụng
chính sách đã đến 100% các xã
vùng DTTS và miền núi.

Tín dụng chính sách xã hội góp
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai
đoạn 2011 - 2015 từ 14,2% xuống
4,25%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã
giảm từ 9,88% (năm 2016) xuống
còn 3,75% (năm 2019).

Hiệu ứng từ nguồn vốn tín dụng
chính sách trong thời gian tới sẽ
còn mạnh mẽ hơn cùng với những
trợ lực từ Nhà nước cũng như cả hệ
thống chính trị - xã hội. Tuy nhiên,

những thách thức mới đang đặt ra
cho NHCSXH khi chuẩn nghèo mới
được ban hành, cùng với đó công
cuộc hội nhập ngày càng sâu và cả
những rủi ro khó lường đoán đang
tăng lên. Trong bối cảnh đó, yêu
cầu cấp thiết xây dựng một chiến
lược mới cho NHCSXH giai đoạn
2021 - 2030. Trong đó yêu cầu nâng
cao năng lực tài chính là một yếu tố
có tính tiên quyết để NHCSXH có
thể làm tốt hơn nữa trọng trách
Đảng, Nhà nước giao phó trong bối
cảnh mới. Điều này không chỉ đòi
hỏi sự nỗ lực của riêng Chính phủ
mà cần có sự chung tay của cả hệ
thống chính trị chung tay giảm
nghèo bền vững, cùng với đó là việc
xây dựng chính sách kết hợp với
phân bổ nguồn lực hợp lý để gia
tăng hiệu quả trên từng chính sách.
Với NHCSXH câu chuyện củng cố
phương thức quản lý vốn cũng là
bài toán cần cân nhắc để nâng cao
hiệu quả tín dụng chính sách trong
tương lai.

Tổng Giám đốc NHCSXH 
Dương Quyết Thắng báo cáo kết
quả hoạt động tại Hội nghị tổng
kết Chiến lược phát triển NHCSXH
giai đoạn 2011 - 2020.

“Kết quả của tất cả những
chuyển biến ấy đã khắc sâu vào
bức tranh tín dụng chính sách với
những gam màu ấm áp. Nguồn
vốn tín dụng chính sách xã hội tiếp
tục được đầu tư đến 100% xã
phường, thị trấn trên cả nước cho
trên 21,5 triệu lượt hộ nghèo và
các đối tượng chính sách khác vay
vốn, với doanh số cho vay lên tới
504.565 tỷ đồng. Nguồn vốn đã
phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội,
góp phần giúp gần 3,7 triệu hộ
vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút,
tạo việc làm cho hơn 2 triệu lao
động từ Quỹ Quốc gia về việc làm;
giúp 1,5 triệu HSSV có hoàn cảnh
khó khăn được vay vốn học tập;
xây dựng gần 11,6 triệu công trình
nước sạch và vệ sinh môi trường ở
nông thôn; xây dựng gần 43,5
nghìn căn nhà tránh bão, vượt lũ
cho hộ gia đình vùng miền Trung
và ĐBSCL, gần 327 nghìn căn nhà
cho hộ nghèo và các hộ gia đình
chính sách, gần 13 nghìn căn nhà
ở xã hội; giúp hơn 43 nghìn lao
động thuộc gia đình chính sách
được vay vốn đi lao động có thời
hạn ở nước ngoài…”. 
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>Bài và ảnh THÁI HÒA

“Có thể khẳng định phương thức ủy thác một số nội dung công việc qua các tổ chức chính
trị - xã hội là sáng tạo, phù hợp với tôn chỉ hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội,
phù hợp với tính chất chính trị, xã hội của vốn tín dụng chính sách, phát huy tối đa hiệu
quả của đồng vốn cho vay; qua đó đóng góp tích cực cho phát triển bền vững của NHCSXH,
xây dựng tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Phương thức ủy
thác này đã khẳng định tính ưu việt riêng có của tín dụng chính sách xã hội”. Chủ tịch Hội
Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng - Ủy viên HĐQT NHCSXH khẳng định.

T�ng công l�c cho ph��ng th�c
truy�n t�i ngu�n v�n chính sách

Mắt xích dẫn vốn tối ưu
Nằm giữa trảng cát cháy bỏng ở

thôn Hà Lợi Trung - vùng ven biển
Trung Giang của huyện Gio Linh
(Quảng Trị), trại nuôi gà của anh
Trần Tấn Phát lại tràn đầy sinh khí.
Đó không chỉ là những âm thanh rộn
ràng từ trang trại mà hơn thế là cảm
nhận được sự no đủ đã và đang ùa
về cùng sự cần mẫn của vợ chồng

anh 5 năm qua. Tốt nghiệp cử nhân
Luật năm 2008, bôn ba ở Huế rồi trở
về quê nhà lập nghiệp, từ tiếp thị
sản phẩm đến mở phòng kinh
doanh tranh ảnh, song mọi công
việc đều không cho anh sự hứng thú
lâu dài cùng thu nhập bấp bênh.

Năm 2013, anh Phát quyết định
tìm cho mình một bến đậu mới với
việc chăn nuôi gà. Bán hết cả 3 cây

vàng tích cóp không đủ phân nửa
nguồn vốn đầu tư, chính vì vậy khi
được Đoàn Thanh niên và NHCSXH
tư vấn vay vốn chính sách phát triển
sản xuất đã mở ra nút thắt khó khăn
nhất khi đó. Cùng lúc, anh tìm đến
Câu lạc bộ phát triển kinh tế trong
thanh niên ở địa phương trao đổi,
học hỏi thêm kinh nghiệm chăn
nuôi. Vay thêm người thân cùng vốn



Cả nước có hàng triệu hội
viên là hộ nghèo và các đối
tượng chính sách được vay
vốn ưu đãi để SXKD.

ngân hàng, trang trại gà của anh
Phát dần hoàn thiện trên quy mô 1
héc - ta, anh đầu tư hệ thống đệm lót
sinh học hết 250 triệu đồng, gồm
máng ăn, các thiết bị đèn, hệ thống
nước uống tự động và gas sưởi ấm
cho đàn gà vào mùa đông. Nhờ hệ
thống này mà giờ đỡ tốn công trong
việc chăm sóc, vệ sinh chuồng trại
nuôi gà, giúp gà có sức chống chịu
cao và không lãng phí nguồn thức
ăn. Giờ đây, sau 5 năm, thành quả
mà anh thu được đó là thu nhập từ
trang trại gà mỗi năm ước khoảng
250 triệu đồng lãi ròng.

Trải nghiệm càng làm anh ý thức
sâu sắc hơn tầm quan trọng của
nguồn vốn tín dụng chính sách xã
hội. “Đặc biệt đối với đa số thanh
niên nông thôn như chúng tôi, là
những người có xuất phát điểm thấp
thì nguồn vốn chính sách đã trao
cho chúng tôi những cơ hội đổi đời”,
anh Phát tâm sự.

Những mô hình thanh niên tiêu
biểu như anh Phát cùng với những
sáng tạo của Đoàn Thanh niên đã
thay đổi nhận thức về quyền và
nghĩa vụ của người thụ hưởng tín
dụng chính sách xã hội, tạo động
lực, quyết tâm vươn lên của thanh

niên, trăn trở tìm tòi phương thức
sản xuất hiệu quả.

Hay như với Hội LHPN Việt Nam.
Việc quan tâm đến công tác đào tạo
bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho
đội ngũ cán bộ hội, cán bộ Tổ tiết
kiệm và vay vốn và hỗ trợ các hộ vay
vốn có kiến thức, kinh nghiệm trong
SXKD để thúc đẩy sản xuất nâng cao
hiệu quả vay vốn đã đưa kết quả ủy
thác cho vay vốn chính sách của hội
với 6 chữ nhất: Có số dư nợ cao
nhất, nợ quá hạn thấp nhất, số Tổ
tiết kiệm và vay vốn nhiều nhất, số
thành viên nhiều nhất, số Tổ tiết
kiệm và vay vốn được xếp loại tốt
nhiều nhất và thành viên tham gia
tiết kiệm cao nhất.

Báo cáo cho thấy, các cấp Hội
Phụ nữ phối hợp với NHCSXH tổ
chức trên 40.000 lớp tập huấn nâng
cao năng lực về chuyên môn nghiệp
vụ, quy trình giải ngân, quản lý
nguồn vốn; hướng dẫn các thủ tục,
quy định mới trong hoạt động ủy
thác... cho cán bộ hội và Ban quản lý
Tổ tiết kiệm và vay vốn. Mặt khác, để
giúp phụ nữ sử dụng vốn vay đúng
mục đích, hiệu quả, hội phối hợp với
các bên liên quan tiến hành tư vấn
cho phụ nữ lựa chọn ngành nghề lao

động, kinh doanh phù hợp, kết hợp
tập huấn, hướng dẫn quản lý sử
dụng nguồn vốn cho hàng triệu lượt
hội viên, phụ nữ, đồng thời phối hợp
với ngành nông nghiệp đẩy mạnh
việc chuyển giao tiến bộ KHKT cho
trên 8 triệu lượt hội viên, phụ nữ
nhằm giúp chị em biết ứng dụng
tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn
nuôi, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ... 

Cùng với việc nâng cao chất
lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát,
hội còn tập trung các hoạt động hỗ
trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển
kinh tế, giảm nghèo. Hội xây dựng
và triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ
khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025
với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu
quả, từ công tác tuyên truyền, hoạt
động truyền thông, đào tạo, bồi
dưỡng, hỗ trợ thực hiện các ý tưởng
khởi nghiệp. Thông qua việc thực
hiện đề án, nhiều tỉnh hội đã xây
dựng Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
đề nghị NHCSXH tỉnh, thành quản lý,
Hội LHPN các tỉnh, thành có trách
nhiệm lựa chọn đối tượng, theo dõi,
giám sát, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.
Tính đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ
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thành lập trên 500 hợp tác xã; hỗ
trợ, tư vấn cho trên 38 nghìn phụ nữ
khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp;
trên 13 nghìn phụ nữ có ý tưởng
được vay với số vốn hơn 237 tỷ
đồng. Trên 25 nghìn doanh nghiệp
nữ được tư vấn, đào tạo, kết nối vay
vốn hơn 148 tỷ đồng.

Hội tụ sức mạnh triển
khai toàn hệ thống
chính trị

Những việc làm hữu ích đã tạo lên
bức tranh đầy màu sắc về một
phương thức truyền tải tín dụng chính
sách tín dụng đặc thù riêng có ở Việt
Nam ủy thác cho vay qua 4 tổ chức
chính trị - xã hội, đặc biệt từ khi 4 tổ
chức cùng NHCSXH ký kết lại văn bản
thỏa thuận số 3948 ngày 03/12/2014.

Đến 31/12/2020, tổng dư nợ thực
hiện theo phương thức cho vay ủy
thác thông qua 4 tổ chức chính trị - xã
hội là 225.084 tỷ đồng (chiếm 99,5%
tổng dư nợ của NHCSXH) Trong đó,
dư nợ ủy thác thông qua Hội LHPN
chiếm 38,6%, Hội Nông dân chiếm
30,5%, Hội CCB chiếm 16,9%, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh chiếm 14%.

Đặc biệt, với việc NHCSXH và các
tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục xây
dựng, củng cố và sắp xếp lại mạng
lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn từ năm
2014 góp phần tiết kiệm được chi
phí quản lý cho ngân sách Nhà
nước, nâng cao tính ưu việt riêng có
của NHCSXH. Đến nay, số Tổ tiết
kiệm và vay vốn đã giảm hơn 23
nghìn tổ so với 31/12/2014 còn gần
173 nghìn tổ. Theo kết quả chấm
điểm phân loại Tổ tiết kiệm và vay
vốn đến 31/12/2020, số tổ tốt chiếm
84,6%, tổ khá chiếm 11,3%.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị
- xã hội đã quan tâm và phối hợp với
NHCSXH làm tốt công tác vận động
tổ viên thực hành tiết kiệm mang lại
hiệu quả thiết thực. Đến 31/12/2020,
có trên 99,9% số Tổ tiết kiệm và vay
vốn có số dư tiền gửi tổ viên với hơn
6,4 triệu tổ viên tham gia, số dư tiền
gửi đạt 12.741 tỷ đồng.

Kết quả đạt được từ
hoạt động ủy thác của các
tổ chức chính trị - xã hội
giai đoạn 2015 - 2020 tiếp
tục khẳng định là một
kênh dẫn vốn hiệu quả,
phù hợp với người nghèo
và các đối tượng chính sách
khác, góp phần quan trọng
vào nâng cao chất lượng
hoạt động tín dụng chính
sách xã hội và sự phát triển
NHCSXH.

Với các tổ chức chính trị -
xã hội, bên cạnh việc có thêm chi
phí hoạt động hội, hoạt động tín
dụng chính sách còn giúp thu hút
thành viên và có những phương
thức hỗ trợ thiết thực trực tiếp đến
hội viên hơn.

Nhận định hoạt động ủy thác
cho vay thông qua các tổ chức chính
trị - xã hội tiếp tục là kênh dẫn vốn
quan trọng để tín dụng chính sách
xã hội đến với hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác, góp phần
vào sự phát triển ổn định, hiệu quả,
bền vững của tín dụng chính sách xã
hội, thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
và xây dựng nông thôn mới.
NHCSXH đặt mục tiêu trong giai
đoạn tới, 4 tổ chức chính trị - xã hội
cấp xã tham gia hoạt động ủy thác
cho vay hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác đạt từ 95% trở lên.
Dư nợ ủy thác tăng trưởng bình
quân hàng năm đạt khoảng 8%. Tỷ
lệ nợ quá hạn dưới 2% tổng dư nợ
ủy thác. Tỷ lệ Tổ tiết kiệm và vay vốn
xếp loại tốt và khá đạt trên 97%.

Để làm được điều này, NHCSXH
và 4 tổ chức chính trị - xã hội sẽ
nghiên cứu, rà soát và tổ chức ký kết
lại văn bản thỏa thuận về việc thực
hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và
các đối tượng chính sách khác phù
hợp với giai đoạn mới. Trong đó,
đảm bảo việc thực hiện của các tổ
chức chính trị - xã hội trong thời kỳ
mới gắn với hoạt động của chính
quyền, nhất là ở cấp thôn. Cụ thể, tổ

chức chính trị - xã hội nhận ủy thác
phối hợp với Trưởng thôn thực hiện
công tác kiểm tra 100% các món vay
mới trong vòng 30 ngày sau khi giải
ngân. Đồng thời nghiên cứu điều
chỉnh mức phí ủy thác trả cho các tổ
chức chính trị - xã hội phù hợp với
quy định về mức phí được Chính
phủ giao…
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Theo Phó Trưởng Ban Dân
vận Trung ương Nguyễn Lam:

Thông qua hoạt động ủy
thác, các tổ chức chính trị - xã
hội có thêm điều kiện củng cố
tổ chức mình gần dân, sát dân
hơn; thu hút, tập hợp được
đông đảo hội viên, làm cho hội
viên tin tưởng, gắn bó hơn với
tổ chức mình. Phương thức ủy
thác qua các tổ chức chính trị -
xã hội và mô hình Tổ tiết kiệm
và vay vốn không chỉ là một
kênh dẫn vốn tín dụng hiệu quả
mà còn là một cách làm hay,
một mô hình sáng tạo trong
thực hiện công tác dân vận thời
kỳ đổi mới. Mà hiệu quả cao
nhất đó chính là góp phần
nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân, khối
đại đoàn kết toàn dân tộc
không ngừng được nâng cao và
hơn thế nữa, củng cố, tăng
cường niềm tin vững chắc của
nhân dân vào công cuộc đổi
mới của Đảng, Nhà nước. 
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Đối với Hội LHPN các cấp,
tín dụng chính sách xã hội
là giải pháp quan trọng để
thực hiện có hiệu quả

nhiệm vụ vận động, hỗ trợ hội viên
phụ nữ phát triển kinh tế, giảm
nghèo bền vững và đặc biệt là thực
hiện cuộc vận động xây dựng gia
đình “5 không 3 sạch” (Không đói
nghèo, Không vi phạm pháp luật và
mắc tệ nạn xã hội, Không có bạo lực
gia đình, Không sinh con thứ 3 trở
lên, Không có trẻ suy dinh dưỡng và
bỏ học, Sạch nhà, Sạch bếp, Sạch
ngõ) và phong trào giúp phụ nữ
nghèo có địa chỉ góp phần giúp hội
viên phụ nữ nghèo và các đối tượng
chính sách khác vượt qua khó khăn,
vươn lên ổn định cuộc sống.

Tổ chức đoàn thể “6
nhất” trong thực hiện ủy
thác tín dụng chính sách

Trong những năm qua, Hội LHPN
các cấp luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm, nỗ lực trong triển khai, thực
hiện hoạt động ủy thác tín dụng
chính sách. Do vậy, Hội đã đạt được
những kết quả rất đáng khích lệ, luôn
là đoàn thể đạt 6 nhất (dư nợ cao
nhất, số khách hàng nhiều nhất, số
Tổ tiết kiệm và vay vốn nhiều nhất, tỷ
lệ Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt chất
lượng tốt trở lên cao nhất, số dư tiết
kiệm của thành viên cao nhất, tỷ lệ
nợ quá hạn thấp nhất). 

Để làm tốt vai trò của Hội, 10
năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-
CT/TW, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP
ngày 04/10/2012 của Chính phủ về
tín dụng đối với người nghèo và các
đối tượng chính sách khác, Quyết
định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Chiến lược phát triển NHCSXH giai
đoạn 2011 - 2020 và tiếp tục quán
triệt sâu sắc văn bản thỏa thuận số
3948/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-
ĐTNCSHCM ngày 03/12/2014 được
ký kết với NHCSXH.

Để cán bộ, hội viên và người dân
hiểu biết đầy đủ về tín dụng chính
sách của Đảng và Nhà nước đối với
người nghèo và các đối tượng chính
sách khác qua đó thực hiện đúng vai
trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân
trong thực hiện  chính sách tín dụng
đến các nhóm đối tượng, các cấp
Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ
biến chủ trương, chính sách pháp
luật của Đảng, Nhà nước và
NHCSXH đến 100% cán bộ hội và
trên 18 triệu hội viên phụ nữ; đặc
biệt là hội viên và phụ nữ nghèo.
Các phương thức tuyên truyền cũng
khá phong phú, đa dạng, như thông
qua sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, Tổ tiết
kiệm và vay vốn, tuyên truyền trên
các phương tiện thông tin đại
chúng, các ấn phẩm truyền thông

của Hội và các sản phẩm truyền
thông chuyển đổi số...

Đặc biệt, trong năm 2019, hưởng
ứng cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-
CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác tín dụng
chính sách xã hội”, đã có trên 18
nghìn hội viên phụ nữ tham gia, đạt
154% so với chỉ tiêu đề ra và nhiều
bài thi chất lượng cao đạt giải của
ban tổ chức. Trong năm 2020, đã xây
dựng sản phẩm truyển thông
chuyển đổi số về giáo dục tài chính
toàn diện, giáo dục ý thức và hướng
dẫn thực hành tiết kiệm, đồng thời
xây dựng tài liệu hỏi đáp về tiết kiệm
để truyền tải thông tin đến rộng rãi
các nhóm đối tượng, đáp ứng yêu
cầu trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp
đã phối hợp với NHCSXH vận động
việc thành lập Tổ tiết kiệm và vay
vốn theo đúng Quy chế về tổ chức
và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay
vốn ban hành theo Quyết định số
15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của

V�n chính sách và cu�c v�n đ�ng
gia đình “4 không, 3 s!ch”

>Bài và ảnh HOÀNG THỦY

Chị em phụ nữ nhận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình.
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Hội đồng quản trị NHCSXH, tích cực
vận động, đôn đốc ban quản lý Tổ
tiết kiệm và vay vốn làm tốt vai trò,
trách nhiệm trong hoạt động điều
hành, quản lý tổ. Đối với tổ viên, tập
trung tuyên truyền, vận động thực
hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau, cùng
chia sẻ kinh nghiệm trong sử dụng
vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả
góp phần nâng cao đời sống, thực
hiện trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. 

Để nâng cao chất lượng sinh
hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn, Hội
LHPN Việt Nam đã lồng ghép các nội
dung tuyên truyền pháp luật, giáo
dục kiến thức, kỹ năng, chuyển giao
KHKT, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc
làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm, khởi
nghiệp, trao đổi về nuôi dạy con, về
chăm sóc sức khỏe... cho hội viên
vay vốn. Kết quả hàng năm, đã tổ
chức và phối hợp đào tạo nghề cho
trên 100 nghìn lao động nữ; các cấp
Hội đã hỗ trợ xây dựng và phát triển
trên 1000 mô hình tổ hợp tác, hợp
tác xã có sự tham gia của phụ nữ
nghèo, cận nghèo và mới thoát
nghèo. Trong đó, cấp Trung ương có
77 mô hình giảm nghèo được hỗ trợ
triển khai xây dựng tại các vùng khó
khăn trên địa bàn cả nước.

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ hội làm công tác ủy thác và
cán bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn, Hội
LHPN các cấp đã phối hợp tổ chức
trên 50.000 lớp tập huấn nâng cao
năng lực về chuyên môn nghiệp vụ,
quy trình giải ngân, quản lý nguồn
vốn; hướng dẫn các thủ tục, quy định
mới trong hoạt động ủy thác... cho
cán bộ hội và Ban quản lý Tổ tiết kiệm
và vay vốn, biên soạn và phát hành
gần 14 nghìn cuốn sổ tay hướng dẫn
hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn
NHCSXH tới 100% tổ trung bình và
yếu tại các địa bàn trên toàn quốc. 

Chính vì vậy, chất lượng hoạt
động của Tổ tiết kiệm và vay vốn
được nâng lên hàng năm, đến
31/12/2020, có 64.372 Tổ tiết kiệm
và vay vốn; trong đó, có 56.306 tổ
xếp loại tốt (chiếm 87,46%); 5.938 tổ
xếp loại khá (chiếm 9,22%); 1.847 tổ
xếp loại trung bình (chiếm 2,86%);

281 tổ xếp loại yếu (chiếm 0,43%).
Chủ động đào tạo, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ làm dịch vụ ủy
thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay
vốn thông qua hình thức tự đào tạo
hoặc thực hiện chương trình hợp tác
đào tạo với NHCSXH.

Ngoài ra, Hội cũng tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát nhằm
phát hiện và xử lý những sai phạm,
yếu kém trong công tác quản lý góp
phần nâng cao chất lượng tín dụng,
kịp thời biểu dương, khen thưởng
các điển hình tiên tiến.

Chất lượng hoạt động
tín dụng chính sách giúp
tăng uy tín và vai trò tổ
chức hội 

Theo nhận định của Phó Chủ tịch
Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu
Thảo, thông qua hoạt động ủy thác,
cán bộ hội nói riêng, cán bộ của các
tổ chức chính trị - xã hội nói chung
đã cùng với cán bộ NHCSXH sâu sát,
gần dân, hiểu rõ tâm tư nguyện
vọng của người dân, thực sự là cánh
tay nối dài của Đảng, Nhà nước
trong công tác dân vận từ đó đội ngũ
thực hiện tín dụng chính sách được
nâng cao năng lực nhất là trong lĩnh
vực quản lý tài chính, giám sát, đề

xuất chính sách. Từ đó, tỷ lệ thu hút
phụ nữ tham gia tổ chức hội được
tăng lên, góp phần đổi mới nội dung
và phương thức hoạt động của hội.
Vai trò của tổ chức hội ngày càng
được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

“Với kết quả đạt được, hoạt động
ủy thác NHCSXH của các cấp Hội
LHPN đã góp phần không nhỏ trong
việc thực hiện đạt các mục tiêu của
Chiến lược phát triển NHCSXH trong
giai đoạn 2011 - 2020 đã đặt ra đóng
góp vào thành tích chung của
NHCSXH trong 10 năm qua”, Phó
Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo nhận định.

Theo bà Thảo, để tăng cường hiệu
quả đồng vốn chính sách xã hội, từ
thực tiễn hoạt động ủy thác, Hội
LHPN Việt Nam đề nghị Chính phủ chỉ
đạo các Bộ, ngành, quan tâm chỉ đạo
tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc
gia giảm nghèo bền vững, Chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới, trên cơ sở đó đưa ra
định hướng, giải pháp phù hợp trong
việc nghiên cứu xây dựng chiến lược
phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 -
2030 và triển khai Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
giai đoạn 2021 - 2030.

Phát huy được những thành quả
của 18 năm hoạt động, đồng thời
tiếp tục đổi mới góp phần thực hiện
hiệu quả Chiến lược phát triển
NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, thời
gian tới, Hội LHPN Việt Nam mong
muốn NHCSXH tiếp tục thúc đẩy
tăng chất lượng, quy mô kinh tế hộ
gia đình được vay vốn NHCSXH,
quan tâm khuyến khích thành viên
vay vốn tham gia vào các mô hình
theo chuỗi liên kết, chuỗi giá trị.

“Bên cạnh việc đẩy mạnh các sản
phẩm tín dụng, tiết kiệm như hiện
nay cần đa dạng các sản phẩm: bảo
hiểm vi mô, giáo dục tài chính nhằm
góp phần thực hiện Chiến lược tài
chính toàn diện của quốc gia, nhất là
đối với các đối tượng khó khăn”, Phó
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị
Thu Thảo thông tin.

Tính đến hết năm 2020,
các cấp Hội PN quản lý trên
86,2 nghìn tỷ đồng cho trên
2,5 triệu hộ vay vốn tại
64.372 tổ, chất lượng tín dụng
tốt với tỷ lệ nợ quá hạn 0,18%;
số dư tiết kiệm của thành viên
đạt trên 5.000 tỷ đồng (chiếm
42,3% tổng dư tiết kiệm) và
trung bình tiết kiệm của 1
thành viên trong tổ do Hội
quản lý đạt trên 2 triệu đồng.
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Xuân Tân Sửu 2021
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tín dụng hóa gió cát
cũng ngọt ngào

Về Ninh Thuận giữa cái nắng chói
chang càng thấm sự gian khó của
những người dân miền quê thiếu
mưa, thừa cát gió nhọc nhằn vươn
lên phát triển kinh tế. Thiên, địa
chẳng thuận hòa, tích lũy dân cư
thấp, dù định hướng phát triển kinh
tế đã được địa phương đưa ra song
nó chỉ có thể hiện thực hóa khi
người dân giải được bài toán vốn.
Đây cùng là tâm nguyện của tập thể
cán bộ NHCSXH tỉnh Ninh Thuận.
Giám đốc Hoàng Liên Sơn cho biết
“phương châm hoạt động của chúng
tôi là không để người nghèo có nhu
cầu và đủ điều kiện vay không được
tiếp cận vốn”. Từ đó dòng vốn tín
dụng đã đáp ứng tại 100% làng xã,
thắp lên những nhiệt huyết lao động
đổi đời.

Gia định bà Lê Thị Đức ở thôn
Hiệp Hòa, xã Phước thuận, huyện
Ninh Phước, nói là trước đây một tấc
đất cắm dùi chẳng có cũng chẳng
ngoa, bởi căn nhà hiện tại cùng 1,2
xào trồng cỏ là đất dự phòng của xã
cấp cho. Thu nhập chủ yếu trông
chờ vào làm mướn, nên nghèo khổ
đeo bám 2 vợ chồng bà quá nửa đời

người. Cho đến năm 2013 - 10 triệu
đồng vay từ NHCSXH về mua một
cặp bò đã trở thành bước đổi đời với
bà. Biết sức khỏe mình ngày một
yếu không thể làm mướn mãi, vợ
chồng bà dành thu nhập từ bò mở
rộng nuôi thêm dê. Đến năm 2015
gia đình bà thoát nghèo và tiếp tục
vay vốn hộ mới thoát nghèo 43 triệu
đồng mở rộng nuôi 4 con bò và 30
con dê. “Nhờ NHCSXH mới có nguồn
vốn vay để nuôi dê, mỗi năm xuất 2
lứa, mỗi lứa 15 con, trừ giống còn lời
50 triệu đồng, bê con mỗi năm cũng
bán được 2 con được thêm hơn 20
triệu”, bà Đức phấn khởi cho biết. 

Ở cấp độ cao hơn, vốn tín dụng
chính sách đang được Ninh Thuận
định hướng trở thành đòn bẩy thúc
đẩy thế mạnh kinh tế địa phương.
Như gia đình bà Phú Thị Tráng, dân
tộc Chăm ở khu phố 12 thị trấn
Phước Dân. Vay vốn ưu đãi, bà đã
thoát nghèo sau nhiều năm chăm
chút cho nghề làm gốm Bàu Trúc
của ông cha để lại. Hiện xưởng gốm
của bà tạo việc làm cho 8 lao động.
Kinh nghiệm và tinh thần vượt khó
đã giúp bà truyền lửa trong vai Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. “Hiện
nhiều người đã thoát nghèo nên trả
vốn, trả tiền vay HSSV, thành viên

của tổ chỉ còn 59 hộ vay với dư nợ
2,2 tỷ đồng”, bà cho biết. Niềm vui
hơn cả của bà là thành quả của việc
vay vốn HSSV cho hai người con ăn
học. Trong đó cô con gái lớn Trượng
Tha Mai Trang Thảo đã hoàn thành
ước mơ học Trung cấp văn thư lưu
trữ TP. Hồ Chí Minh. Hiện Thảo đang
là Phó bí thư Đoàn thị trấn và viết
tiếp ước mơ của mẹ, hỗ trợ nhiều
hơn đồng bào Chăm quê hương
thoát nghèo. “Dự nợ của Đoàn
Thanh niên thị trấn là 13 tỷ đồng với
9 tổ, 423 hộ vay”, Thảo kể vanh vách.
Vốn tín dụng chính sách thêm hiệu
quả khi Đoàn Thanh niên thị trấn
giới thiệu NHCSXH cho vay theo mô
hình định hướng.

Tính đến thời điểm này tỉnh Ninh
Thuận thực hiện 15 chương trình tín
dụng có tổng dư nợ 2.200 tỷ đồng, với
96,8 nghìn hộ đang có dư nợ. Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình cho biết
“Ninh Thuận có điều kiện khó khăn về
khí hậu, tuy nhiên nợ quá hạn không
cao. Điều này nói lên hiệu quả của
đồng vốn vay ưu đãi là rất tốt”. 

Không để ai bị bỏ lại
phía sau

Ninh Thuận chỉ là một trong 63
bức tranh giảm nghèo của cả nước

Hành trình của niềm tin

và sứ mệnh vì người nghèo
>Bài và ảnh NGỌC SƠN

18 năm hình thành và phát triển, NHCSXH đã khẳng định vai trò và sứ
mệnh của một mô hình quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù, sáng tạo,
duy nhất của Việt Nam huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị và cả xã hội tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền
vững. Hơn thế, thông qua cơ chế hỗ trợ bằng tín dụng từ NHCSXH đã giúp
người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận dần với kinh tế thị
trường, tăng cường và củng cố lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước.
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được bồi đắp qua tháng năm bởi
nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ cũng
như sự kiên trì bền bỉ của từng cán bộ,
người lao động NHCSXH trong suốt
hành trình gần 20 năm qua.

Nhất là trong bối cảnh Việt Nam
vươn lên quốc gia có mức thu nhập
trung bình thế giới khiến các nguồn
vốn hỗ trợ từ quốc tế đối với người
nghèo và đối tượng yếu thế giảm;
Các hiệp định thương mại ngày càng
nhiều mở ra cơ hội cho Việt Nam hội
nhập sâu vào kinh tế quốc tế, song
cũng tạo áp lực trong việc bảo đảm
an sinh xã hội khi nguy cơ chênh lệch
mức sống ngày càng lớn. Thấu hiểu
những vấn đề này, NHCSXH đã tham
mưu cho Chính phủ mở rộng từ 3 lên
20 chương trình tín dụng, nhiều lần
nâng mức cho vay các chương trình,
nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết
phát triển kinh tế của người dân và
ứng biến với những rủi ro.

Đặc biệt, 10 năm thực hiện Chiến
lược phát triển NHCSXH (2011 -
2020), sự ra đời của 2 chương trình
tín dụng là cho vay hộ cận nghèo, hộ
mới thoát nghèo được coi là bước đột
phá bù lấp vào những khoảng trống
chính sách, giảm nguy cơ tái nghèo ở
những vùng lõi nghèo như Tây Bắc,
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thiên tai,
dịch bệnh luôn rình rập, cùng với kiến
thức canh tác nuôi trồng của người
dân còn hạn hẹp. Các chương trình
tín dụng tạo dựng ngày càng thâm
nhập sâu rộng không chỉ giúp người
nghèo và đối tượng chính sách có cơ
hội nâng cao chất lượng sống, mà
còn giảm thiểu rủi ro như cho vay
nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn, giải quyết việc làm, cho
vay phát triển kinh tế - xã hội vùng
DTTS, miền núi,...

NHCSXH cũng đã kịp thời tham
mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ
huy động các nguồn lực tài chính để
tạo lập nguồn vốn cho vay các
chương trình tín dụng chính sách
theo định hướng lớn, lâu dài. Đồng
thời, nâng cao chất lượng hoạt động
tín dụng với việc lồng ghép vai trò

chính quyền địa phương trên cả
phương diện người cung ứng vốn, hỗ
trợ người dân tạo dựng sinh kế và
giám sát hiệu quả nguồn vốn vay.
Đỉnh cao của việc kết nối cả hệ thống
chính trị - xã hội với công cuộc giảm
nghèo bền vững đó là NHCSXH chủ
động tham mưu cho Ban Bí thư
Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số
40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
tín dụng chính sách xã hội.  

Cùng với 3.831 sáng kiến và 74
đề tài được công nhận, trong đó có
01 đề tài cấp Nhà nước, 4 đề tài cấp
bộ, 69 đề tài cấp cơ sở (giai đoạn
2008 - 2019) ứng dụng vào thực tế
đã mang đến một bức tranh đầy
màu sắc trong hoạt động tín dụng
chính sách trong 18 năm qua. Đặc
biệt, đích đến Chiến lược phát triển
10 năm của NHCSXH  đã trong tầm
tay với cả các chỉ tiêu định lượng và
định tính đã góp phần giúp tỷ lệ
nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020
ước khoảng dưới 3%. Đồng thời góp

phần chung tay cùng cả nước xây
dựng 4.806 xã (đạt 53,92%) và 111
huyện được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới, vượt 3,92% so với
mục tiêu giai đoạn 2010 - 2020.

Lãnh đạo NHCSXH cho biết,
NHCSXH đã xây dựng, phát triển và
thực hiện thành công các dự án hiện
đại hóa tin học thống nhất trong toàn
hệ thống nhằm hội nhập với hệ thống
ngân hàng trong khu vực và trên thế
giới theo Chiến lược phát triển
NHCSXH từng giai đoạn. Cùng với
trên 226.197 tỷ đồng nguồn vốn đang
hiện hữu cho hơn 6,4 triệu hộ vay,
chúng ta tin tưởng những thành quả
hỗ trợ giảm nghèo trong năm 2020
của NHCSXH sẽ còn sáng rõ hơn. Đây
là nền tảng để NHCSXH bước tiếp
trên con đường phát triển, phát huy
vai trò cũng như sứ mệnh của một
Ngân hàng chuyên biệt vì người
nghèo và các đối tượng chính sách,
đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”
trong tiến trình phát triển đất nước.

Trong suốt hành trình qua, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được NHCSXH thực
hiện đã giúp hàng triệu hộ nghèo trong cả nước có vốn phát triển kinh tế, xây dựng
cuộc sống ấm no hạnh phúc.
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Anh hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi,
Em thẹn thùng: Anh hỏi để làm chi?
Thương em nhiều theo sát những bước đi,
Suốt chặng đường bao thăng trầm sóng gió.

Ký ức về em vẫn còn nguyên đó,
Khi ra đời người chẳng có là bao?
Bốn trăm chín tám người đã được chuyển giao,
Từ danh sách của Ngân hàng nông nghiệp.

Ngày khai trương Thủ tướng ra thông điệp,
Xoá đói, giảm nghèo là sự nghiệp của toàn dân.
Chính sách Ngân hàng với trọng trách giải ngân.
Vốn ít được phân, sao cho đều cho chắc.

Xoá bỏ "xin cho" vận hành gây ách tắc,
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.
Hệ thống âm thầm với nỗi khát khao:
"Nguồn vốn làm sao đạt 50.000 tỷ"

Quyết liệt, quyết tâm hàng ngày không ngơi nghỉ,
Bốn hội đồng hành, chăm chỉ sát gần dân.
Uỷ thác vốn vay, xuống xã giải ngân
"Thấu hiểu lòng dân, tận tâm luôn phục vụ"

Đối tượng đầu tư, đúng người hưởng thụ?
Xác định mức vay, cụ thể mỗi chương trình.
Thành lập tổ vay, cơ sở đồng tình,
Dân chủ công khai, xét bình nơi vay vốn.

Thời tiết, thiên tai, mất mùa luôn thiếu thốn,
Đeo đẳng đói nghèo chạy trốn mãi được sao?
Trợ giúp người nghèo thoả nỗi ước ao,
Tự lực vươn lên thoát ly nguồn cứu trợ.

Nghị lực quyết tâm, sẵn sàng đi vay nợ,
Mạnh dạn đầu tư không sợ cảnh cơ hàn.
Sát cánh cạnh bên luôn có một Ngân hàng,
Đồng hành sẻ chia, về làng trao đồng vốn.

Hai ngàn lẻ hai, tháng mười, ngày mồng bốn,
Em được sinh ra, luôn khiêm tốn nhịn nhường.
Đồng vốn làm ăn, các cháu tới giảng đường,
Nhà ở, vệ sinh, phố phường luôn nhộn nhịp.
Yếu thế vươn lên, phấn đấu sao tiến kịp,
Miền núi đồng bào, bắt nhịp với miền xuôi.
Sản xuất, trồng rừng, kết hợp với chăn nuôi,
Chỉ thị 40 đã đi vào cuộc sống.

Em tròn Mười Tám
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Trách nhiệm, tận tâm, lấp đầy bao khoảng trống,
Giúp cảnh cơ hàn, cuộc sống hướng bình an.
Giá lạnh, đông tàn, băng giá rồi sẽ tan,
Vất vả gian nan, sẽ đến ngày đền đáp.

223.000 vững vàng trong bão táp.
Vượt qua ngại ngùng nhút nhát những ngày xưa?
Chẳng quản đêm ngày, giá rét với gió mưa,
Đã hẹn đúng ngày, sớm trưa em đều tới.

Củng cố, kiện toàn thường xuyên luôn đổi mới,
6,4 triệu hộ vay hướng tới chất lượng cao.
Thiết lập mô hình với tiêu chí sát sao,
Tính toán làm sao, xây ngân hàng bền vững.

Đào tạo, chuyển giao, cho những ai chập chững,
Mới vào nghề biết những cách làm hay
Kỹ năng thuyết trình, chỉ việc, cầm tay,
Cán bộ đến nay đều tận tâm tận lực.

Phát động thi đua, tham gia tích cực,
Ngay thẳng chân tình bộc trực giúp người dân.
Nhiệm vụ sẵn sàng khi được tổ chức phân,
Hăng hái xung phong, chuyển luân Tây Nam Bộ.

Cổ vũ động viên những ai cùng cảnh ngộ,
Bông mai vàng nở rộ khắp miền tây,
Hệ thống kiên trì vun đắp dựng xây,
Cây trái bội thu đến nay dành quả ngọt,

Củng cố tổ vay trở thành trụ cột,
Huy động sức dân bước đột phá Ngân hàng.
173.000 tổ vay niêm yết rõ ràng,
Trải đều khắp nơi trên 10.000 Điểm giao dịch

Tổ chức giao ban chính quyền cầm chịch,
Tổ trưởng, người vay đúng lịch, đúng ngày.
Tháo gỡ khó khăn, phương án trình bày,
Uỷ thác đến nay 20.000 trong cả nước.(*)

Chuẩn bị hành trang ta cùng tiếp bước,
Chiến lược mười năm phía trước định hình.
Chọn đúng hướng đi, tất cả đồng tình.
Đồng bộ triển khai chương trình thiên niên kỷ.

Mắt sáng to tròn, nụ cười hoan hỷ,
Xứng đáng bao ngày chăm chỉ gian nan.
Danh hiệu Anh hùng, hệ thống hân hoan,
Trách nhiệm, tận tâm, lo toan trong Lao động.

Xã hội, an sinh, bao trùm theo diện rộng,
Tuổi lên 10 cộng 8 nữa là bao?
Mới ngày nào em đã lớn phổng phao,
Hai năm tới em tròn 20 tuổi.

Anh sẽ đợi em hàng ngày, các buổi,
Tới năm tròn của cái tuổi đôi mươi.
Má ửng hồng rạng rỡ nụ cười tươi,
Đợi nhé anh ơi! Sánh đôi ta cùng bước!
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(*) Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH
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Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử
thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Một điểm nhấn 
Bước vào giai đoạn 2015 - 2020,

hành trình triển khai tín dụng chính

sách có nhiều thuận lợi nhưng cũng

không ít thách thức, phần vì nhận

thức tự lực thoát nghèo, phát triển

kinh tế của người dân ngày một tăng

cao khiến nhu cầu vốn cũng đòi hỏi
lớn hơn. Đặc biệt, sự ra đời của Chỉ
thị số 40-CT/TW đã trở thành điểm
tựa đột phá cho tín dụng chính sách
tăng trưởng về chất và lượng, đồng
thời đưa cả  hệ thống chính trị tham
gia vào công tác cung ứng và quản lý
vốn. Song cũng không ít những

thách thức từ việc nâng cao chuẩn
nghèo, hội nhập ngày càng kéo giãn
khoảng cách giàu nghèo, cùng nguy
cơ tái nghèo từ dịch bệnh thiên tai,
đặc biệt ở những vùng lõi nghèo.
Cũng bởi vậy, ngay khi có Chỉ thị số
40-CT/TW, Ban lãnh đạo NHCSXH đã
triển khai đến chi nhánh các tỉnh,

>Bài và ảnh HẢI PHONG

“Phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích
Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao phó. Đồng thời hội tụ sức mạnh
toàn hệ thống chính trị - xã hội thực hiện chủ trương đưa tín dụng chính sách
xã hội trở thành đòn bẩy trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới”, Tổng Giám đốc Dương Quyết
Thắng nhìn lại phong trào thi đua của NHCSXH trong 5 năm qua.

Hội tụ nội lực

th�c thi tín d�ng chính sách xã h�i
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thành phố, đồng thời mở ra một
phong trào thi đua sâu rộng trong
toàn hệ thống với mục tiêu phát huy
năng lực và sở trường của mỗi cá
nhân, tập thể để tham mưu công tác
bố trí nguồn vốn địa phương ủy thác
sang NHCSXH, kết nối, vận động cả
hệ thống chính trị góp công, góp của
thực thi chính sách tín dụng xã hội
đầy nhân văn của Đảng, Nhà nước
dành cho người nghèo và đối tượng
yếu thế.

“Chân ướt, chân ráo” về vùng đất
thiếu mưa thừa nắng gió của huyện
Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận từ đầu năm
2014 và chính thức được bổ nhiệm
Giám đốc NHCSXH huyện vào tháng
5/2014, việc đầu tiên mà Châu Văn
Vé chớp cơ hội từ việc triển khai Chỉ
thị số 40-CT/TW làm động lực thúc
đẩy tín dụng chính sách xã hội trên
địa bàn. Không phụ công tìm tòi,
nghiên cứu, kết quả triển khai sáng
kiến “Tham mưu huyện uỷ, UBND
huyện, Ban đại diện HĐQT tổ chức
triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-
CT/TW” của Giám đốc Châu Văn Vé
đã đưa Bác Ái trở thành Phòng giao
dịch đầu tiên trong tỉnh Ninh Thuận
được UBND huyện chuyển nguồn
vốn ngân sách địa phương là 50
triệu đồng. Để phát huy hiệu quả
hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW và
công năng của tín dụng chính sách
xã hội trong giảm nghèo, mỗi năm
Giám đốc Châu Văn Vé đều có sáng
kiến mới như “Nâng cao chất lượng
hoạt động tín dụng chính sách trên
địa bàn huyện nghèo theo Nghị
quyết 30a”, “Nâng cao hiệu quả
công tác tham mưu cấp uỷ, chính
quyền địa phương để tiếp tục duy trì
và nâng cao chất lượng hoạt động
tín dụng tại huyện nghèo 30a”...
Những sáng kiến này đã góp phần
đưa tổng nguồn vốn tín dụng của
NHCSXH huyện Bác Ái đến hết năm
2020 đạt trên 192 tỷ đồng, trong đó,
nguồn vốn ủy thác của địa phương
là 4,9 tỷ đồng. Nhìn lại 5 năm, dòng
vốn từ địa phương ủy thác đã giúp

cho 5.358 lượt hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ mới thoát nghèo được
vay vốn; 2.435 lượt hộ gia đình SXKD
tại vùng khó khăn được vay vốn để
đầu tư chăn nuôi, sản xuất, tạo việc
làm; 933 lượt hộ DTTS nghèo được
vay vốn...

Những nỗ lực thi đua cùng với
những sáng kiến riêng có phù hợp
với từng địa phương ở các cấp cơ sở
từ huyện đến tỉnh cho đến cơ quan
đầu não điều hành ở Trụ sở chính
mà mỗi cán bộ, nhân viên NHCSXH
đưa ra đã góp phần nhân thêm
thành công trong việc đưa Chỉ thị số
40-CT/TW đi vào cuộc sống. Để rồi
nhìn lại sau 5 năm triển khai Chỉ thị
số 40-CT/TW, nguồn vốn ủy thác của
địa phương để cho vay hộ nghèo và
các đối tượng chính sách đến
31/12/2020 đạt 20.315 tỷ đồng.
Cùng với đó là sự chuyển biến sâu
sắc từ nhận thức đến hành động
của cấp ủy, chính quyền địa phương
đối với tín dụng chính sách xã hội,
coi đó trở thành đòn bẩy, một công
cụ quan trọng trực tiếp thực hiện
mục tiêu giảm nghèo, xây dựng
nông thôn mới. Doanh số cho vay từ
khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW
đến hết năm 2020 đạt trên 370
nghìn tỷ đồng cho hơn 13 triệu lượt
hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác được vay vốn, giúp hơn
2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng
nghèo; thu hút, tạo việc làm cho
hơn 1,4 triệu lao động; giúp gần 28
nghìn lao động thuộc gia đình chính
sách được vay vốn đi lao động có
thời hạn ở nước ngoài; gần 382
nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn
được vay vốn học tập; xây dựng gần
7,9 triệu công trình nước sạch và vệ
sinh môi trường ở nông thôn, hơn
152 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và
các hộ gia đình chính sách...

Dưỡng ấm no vững bền
Hiệu ứng của các phong trào thi

đua càng rõ hơn khi Ban lãnh đạo
NHCSXH vừa triển khai các phong

trào thi đua do Thủ tướng Chính
phủ, Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng TW, Thống đốc NHNN phát
động, đồng thời lồng ghép và đan
xen vào đó phong trào thi đua
thường xuyên, thi đua chuyên đề với
nhiều chuyên đề thi đua trở thành
“xương sống” thực thi các nhiệm vụ
chuyên môn có tính thời sự, tính mới
và phức tạp trong thực hiện tín dụng
đối với người nghèo và các đối tượng
chính sách khác. Như phong trào
“Cả nước chung sức xây dựng nông
thôn mới”; “Cả nước chung tay vì
người nghèo - không để ai bị bỏ lại
phía sau”; thi đua thực hiện hoàn
thành xuất sắc các chuyên đề; thi
đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu
tăng trưởng dư nợ; thi đua củng cố,
nâng cao chất lượng tín dụng; thi
đua tham mưu công tác bố trí nguồn
vốn địa phương ủy thác cho
NHCSXH nhằm thực hiện tốt Chỉ thị
số 40-CT/TW,...

Sức sống của các phong trào thi
đua ngày càng lớn mạnh khi
NHCSXH xây dựng và hoàn thiện
tiêu chí xếp loại và đánh giá cụ thể,
công khai, minh bạch để khen đúng
người, thưởng đúng. Đặc biệt,
NHCSXH đã quy định tiêu chí đánh
giá 12 chuyên đề thi đua trong hệ
thống, thành lập các khu vực thi đua,
hướng dẫn tổ chức thực hiện thống
nhất trong toàn hệ thống. Đồng thời
lấy kết quả phong trào thi đua là
một tiêu chí trong đánh giá thi đua,
xét tặng các danh hiệu thi đua, hình
thức khen thưởng cho các tập thể,
cá nhân trong toàn hệ thống.

Các phong trào thi đua thường
xuyên và chuyên đề không tách
bạch riêng biệt, và có sự đan xen
lồng ghép vào nhau đã góp phần gia
tăng sự lan tỏa hiệu ứng trong hoạt
động tín dụng chính sách. Đơn cử
như để thực hiện phong trào “Cả
nước chung tay vì người nghèo -
không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn
mới”, NHCSXH đã xây dựng và nâng
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Phong trào thi đua đã lan tỏa tới từng cán bộ, người lao động trong hệ thống NHCSXH.

cao chất lượng của tất cả các Điểm
giao dịch tại xã - xóa bỏ tình trạng xã
trắng về tín dụng của Nhà nước.
Cùng với đó xây dựng, củng cố gần
173 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn ở
thôn, bản, xóm, ấp, tạo thuận lợi cho
người nghèo và các đối tượng chính
sách tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi
cũng như thực hiện kiểm tra, giám
sát hoạt động của NHCSXH ở cơ sở. 

Trong các năm 2015 - 2020,
NHCSXH đã khen tặng danh hiệu
Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 4.262 lượt
cá nhân; Tập thể lao động xuất sắc
cho 1.746 lượt tập thể; Giấy khen
của Chủ tịch HĐQT NHCSXH cho
1.004 lượt tập thể, 4.979 lượt cá
nhân; Giấy khen của Tổng Giám đốc

cho 1.693 lượt tập thể và 14.207 lượt
cá nhân.

Hiệu ứng từ những phong trào
thi đua và khen thưởng kịp thời đó
đã đưa tổng dư nợ của NHCSXH đến
nay đạt 226.197 tỷ đồng với hơn 6,4
triệu hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác đang còn dư nợ.
Chất lượng tín dụng không ngừng
được củng cố nâng cao, tỷ lệ nợ quá
hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,76%
tổng dư nợ.

Đời sống của hộ nghèo được cải
thiện không chỉ giải quyết bài toán
chính sách giảm nghèo mà cao hơn
là củng cố sự bền chắc trong xây
dựng nông thôn mới của địa
phương, góp phần giúp 4.554 xã đạt

chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ
51,16% tổng số xã; 91 đơn vị cấp
huyện thuộc 37 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương đã được Thủ
tướng Chính phủ công nhận đạt
chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới.

Quan trọng hơn, dưới lá cờ thi
đua, NHCSXH đã sớm cán đích
Chiến lược phát triển NHCSXH giai
đoạn 2011 - 2020 và tạo nền tảng
vững chắc thực hiện Chiến lược
trong giai đoạn tiếp theo, hoàn
thành tốt sứ mệnh Đảng, Chính phủ
giao cung ứng vốn tín dụng chính
sách, bảo đảm an sinh xã hội, thúc
đẩy phát triển kinh tế bền vững và
hội nhập.



>TRẦN GIÁP tổng hợp

Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, là mùa của
những người đi xa trở về sum họp với gia đình. Cứ mỗi độ
xuân về, từ thôn quê đến phố phường lại như thay sắc
mới với những cành đào tươi thắm, cây quất xanh tươi ở
miền Bắc hay những cành mai vàng rực ở miền Nam... 
Tất cả màu sắc đó hòa quyện tạo nên không khí đặc biệt
ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Quê hương muôn nẻo

đón xuân về

Những ngày cận Tết, các vườn hoa ở Hà Nội
đua nhau khoe sắc đón xuân.

Hoa đào nở báo hiệu
mùa xuân đã về.

Người dân thủ đô Hà Nội
phấn khởi đón xuân về.
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Cánh đồng cải
vàng bát ngát
dưới ánh nắng
xuân càng rực
rỡ hơn.

Ông đồ cho chữ dịp Tết Nguyên đán trên phố cổ Hà Nội. Xuân đã về bên Hồ Gươm.

Sắc màu Tây Nguyên mùa xuân về.

Hương ngào ngạt của hoa cà phê là tín hiệu đánh dấu một
mùa xuân mới đang trở lại trên vùng đất Tây Nguyên.
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Thành phố Hồ
Chí Minh rựa rỡ
đón xuân.

Tổ quốc tôi như một con tàu,
Mũi thuyền ta đó – mũi Cà Mau.

Hoa mai anh đào từ lâu đã được xem là một trong
những biểu tượng của thành phố Đà Lạt.

Một mùa xuân mới đã về trên mảnh đất phương Nam
của Tổ quốc.

Vườn hoa ven sông nước đầy mộng mơ.
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Trong chuyến công tác tại các tỉnh ĐBSCL, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã đến thăm hộ
vay vốn Hồ Hoàng Thái ở ấp Tân Thới, xã Tân Thạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

>Bài và ảnh THANH KIM

Xin mượn một ý trong câu nói “Hãy dẫn đường từ phía sau và để người khác tin
rằng họ đang đi trước” của huyền thoại Nelson Mandela - vị Tổng thống da đen
đầu tiên của Nam Phi để nói về những cán bộ tín dụng chính sách - người chiến
sỹ luôn thầm lặng đồng hành với các đối tượng yếu thế trên mặt trận chống đói
nghèo. Với họ, kịp thời mang dòng vốn ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến người nghèo
chỉ là phần nổi trong công việc hàng ngày, phần quan trọng hơn là làm sao để dòng
vốn đó đơm hoa, kết trái; làm sao để người nghèo có cuộc sống sung túc hơn, giúp
họ tự tin hòa nhập xã hội và làm chủ chính cuộc đời mình.

“Người dẫn đường từ phía sau…!” 
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“Đầu tàu đặc biệt”
Trong hành trình của “Người dẫn

đường từ phía sau”, chúng tôi nhiều
lần chứng kiến những khoảnh khắc
“ngàn cân treo sợi tóc” mà các cán
bộ tín dụng chính sách gặp phải. Đó
là khi họ vượt lũ; khi đôi bàn chân
phải leo bộ hàng chục kilomet
đường núi hay đội nắng đến từng
ngõ, gõ từng nhà… mang vốn, mang
cả kinh nghiệm “sinh lời” cùng sự
động viên khích lệ đến với người
nghèo, với đồng bào Cống, Mảng, La
Hủ, Ê Đê, Khmer ở nơi thâm sơn
cùng cốc. Trong hành trình ấy, chắc
chắn không thể thiếu “đầu tàu đặc
biệt” - Tổng Giám đốc NHCSXH
Dương Quyết Thắng.

33 năm gắn bó với ngành Ngân
hàng, trong đó, có gần 10 năm giữ
cương vị là Ủy viên HĐQT NHCSXH,
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng
và gần 10 nghìn cộng sự đã thực
hiện, hoàn thiện hệ thống mạng lưới
Điểm giao dịch tới tận xã. Lôi cuốn cả
hệ thống chính trị từ Trung ương đến
địa phương tham gia vào công cuộc
lan tỏa các chính sách tín dụng ưu đãi
đến tận tay người nghèo và các đối
tượng yếu thế. Nhiều cách làm hay,
sáng tạo, đặc thù và riêng có của
NHCSXH đã được nảy sinh trong
hành trình dẫn vốn đến người nghèo.

Với vị trí của mình, Tổng Giám
đốc Dương Quyết Thắng đã chỉ đạo
các đơn vị trong hệ thống chủ động
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
địa phương quan tâm chỉ đạo thực
hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Nhờ đó,
sau 5 năm thực hiện, đến nay đã có
20.315 tỷ đồng vốn từ nguồn ngân
sách các địa phương ủy thác sang
NHCSXH để cho vay các đối tượng
chính sách và hàng nghìn tỷ đồng hỗ
trợ cơ sở vật chất, tạo điều kiện để
chi nhánh NHCSXH tại địa phương

nâng cao hiệu quả hoạt động trong
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
Đảng và Nhà nước giao.

Đặc biệt, khi người nghèo và các
đối tượng chính sách khác bị ảnh
hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh hay rủi
ro, người đứng đầu NHCSXH đã kịp
thời trực tiếp chỉ đạo, thành lập ngay
các đoàn công tác xuống tận địa bàn
cơ sở để nắm tình hình cũng như chỉ
đạo các đơn vị triển khai ngay việc
tổng hợp thiệt hại, phối hợp với chính
quyền địa phương kịp thời xử lý rủi ro
cho bà con trong thẩm quyền của
mình. Không những vậy còn bố trí
vốn cho bà con để yên tâm sản xuất,
tái đầu tư. Nhờ đó, người dân luôn tin
tưởng, coi cán bộ NHCSXH như
những người thân yêu của mình. Đơn
cử như các đợt mưa lũ ở miền Trung,
đại dịch Covid-19... đều khẳng định
vai trò của NHCSXH là công cụ hữu
hiệu của Nhà nước trong thực hiện
bảo đảm an sinh xã hội.

Lấy hạnh phúc của
người nghèo làm 
thước đo

Chính sự tận tâm, tận lực của
người đứng đầu hệ thống NHCSXH
đã lan tỏa đến tất cả các cán bộ và
người lao động trong toàn hệ
thống. Để từ đó mỗi người, ở bất cứ
vị trí công tác nào đều tự giác và hết
mình cho nhiệm vụ được giao. Với
họ, niềm vui thực sự chỉ đến khi
danh sách hộ nghèo ngày một ngắn
đi. Hay nói cách khác, hạnh phúc
của người nghèo là thước đo hiệu
quả công việc giá trị nhất của
những người làm tín dụng chính
sách xã hội.

Chính vì nhận thức được chân
giá trị công việc mình đang làm, nên
dù vất vả, dù nhọc nhằn nhưng rất
hiếm cán bộ NHCSXH nào rời bỏ mái

nhà chung của người nghèo -
NHCSXH. Trong báo cáo tổng kết
phong trào thi đua giai đoạn 2015 -
2020, Lãnh đạo NHCSXH chia sẻ,
bên cạnh việc thực hiện tốt các
phong trào thi đua của Nhà nước,
NHNN phát động như phong trào thi
đua “Cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới”; “Cả nước chung tay
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại
phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên
chức thi đua thực hiện văn hóa công
sở”… NHCSXH còn phát động nhiều
phong trào thi đua thường xuyên,
thi đua chuyên đề tập trung vào
những lĩnh vực chuyên môn có tính
thời sự, tính mới và khó khăn, phức
tạp trong thực hiện tín dụng đối với
người nghèo và các đối tượng chính
sách khác.

Nhờ vậy, trong giai đoạn 2015 -
2020 có 197 tập thể, 1.036 cá nhân
điển hình tiên tiến được Tổng Giám
đốc NHCSXH tặng Giấy khen. Đặc
biệt, nhiều tập thể, cá nhân NHCSXH
đã được Đảng, Nhà nước, NHNN ghi
nhận và tặng thưởng nhiều danh
hiệu cao quý như Huân chương Lao
động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;
danh hiệu “Cờ thi đua của Chính
phủ”; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua
toàn quốc”; Bằng khen của Thủ
tướng cho các tập thể, cá nhân;
danh hiệu “Cờ thi đua của NHNN”;
danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành
Ngân hàng”; Bằng khen của Thống
đốc NHNN cho các tập thể, cá
nhân… Quan trọng hơn, gắn với
những phần thưởng danh dự ấy là
hàng loạt các sáng kiến, cách làm
hay của các cán bộ NHCSXH. Các
sáng kiến, cách làm đó không chỉ
làm lợi cho Nhà nước hàng tỷ đồng
mà còn giúp người nghèo được thụ
hưởng các chính sách tín dụng ưu
đãi nhân văn của Đảng, Nhà nước
một cách đầy đủ, hiệu quả nhất.



Từ đói, rét bủa vây...
Hơn 10 năm trước, nếu ai đã

từng đến Lai Châu, từng yêu mến vẻ
đẹp rực rỡ của núi rừng Tây Bắc,
hẳn sẽ không thể quên cuộc sống
khốn khó của những người dân tộc
Cống, Mảng, La Hủ nơi đây. Trong
đó, người Mảng và người La Hủ là
hai dân tộc nghèo, khó khăn nhất
cả nước và thường được gọi với
cái tên “Xá Lá Vàng”. Trước đây,
người Mảng và người La Hủ đều
có lối sống lang thang giữa núi
rừng, tách biệt với thế giới bên
ngoài. Cuộc sống chủ yếu phụ
thuộc vào săn bắn, hái lượm.
Họ đã từng có một quá khứ dài
với cái đói, cái rét.

Theo chân Giám đốc NHCSXH
tỉnh Lai Châu Trịnh Trọng Tấn, chúng
tôi tới thăm gia đình Pờ Mò Xá, dân
tộc La Hủ ở bản Sín Chải, xã Pa Vệ
Sủ, huyện Mường Tè đã từng sống
trong quá khứ dài với đói, rét. Gia

đình Xá có 5 anh em thì 2 người đã
chết vì đói, rét. Tuổi thơ của Xá là
một chuỗi ngày lang thang theo cha

mẹ khắp vùng Pa Vệ Sủ để kiếm củ
nâu, củ mài thay cơm. Đến tận năm
16 tuổi, anh Xá mới biết mặc quần
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THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 76/2014/QH13 VỀ ĐẨY MẠNH THỰC
HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020

Chính sách tín dụng ưu đãi - công cụ giảm nghèo của Chính phủ đã làm thay đổi
căn bản cuộc sống người dân vùng sâu, vùng xa.

BÀI 1:

Gi�m nghèo - chuy"n c�a Vi"t Nam
và bài h#c c�a th$ gi%i

>Bài và ảnh THÁI BÌNH

Năm 2006, Việt Nam đã tuyên bố hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ
(MDGs) trong xóa nghèo, về đích trước 10 năm so với thời hạn vào năm 2015. Kể
từ đó đến nay, công cuộc xóa đói giảm nghèo ngày càng nhận được sự quan tâm
của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tính riêng từ năm 2016 - 2019, Việt
Nam đã có 6 triệu người thoát khỏi nghèo đa chiều (tương đương giảm từ 8%
xuống còn 4%). Theo Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên Hợp
Quốc (UNDP) tại Việt Nam Caitlin Wiesen, đây là thành tựu lớn của Việt Nam,
được Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới coi là bài học về giảm nghèo.
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và cũng mới biết thế nào là hạt
muối; 18 tuổi lấy vợ, Xá cũng phải
mất thêm chục năm nữa mới đưa vợ
và 4 đứa con rời rừng về sống tập
trung ở bản Sín Chải B.

Cảnh cùng quẫn này cũng là
điểm chung của dân tộc người
Mảng, người Cống và người Cơ Lao
ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Theo số
liệu thống kê, trước giai đoạn 2010,
tỷ lệ đói nghèo khu vực đồng bào
người Cống ở Điện Biên và người Cơ
Lao ở Hà Giang là hơn 80%, gấp 3 lần
so với mặt bằng chung của các dân
tộc khác. Thu nhập bình quân đầu
người không vượt quá 1,5 triệu
đồng/năm. Hơn nữa, do nhận thức
hạn chế nên nhiều hủ tục, tệ nạn
như nghiện thuốc phiện, nghiện
rượu, hôn nhân cận huyết... làm 4
tộc người trên giảm sút về thể lực và
trí tuệ, tụt hậu so với nhiều dân tộc
khác trên cùng địa bàn. 

Tại khu vực Tây Nguyên, nơi có
47 DTTS cùng cư trú và cũng là vùng
khó khăn thứ hai của Việt Nam.
Cuộc sống đồng bào nơi đây đã
từng khiến một sử gia nước ngoài
thốt lên: “Nếu không có người
Thượng thì ai khiêng Tây đi, ai gánh
đá lát đường...”. Đây được coi là bức
tranh tả thực sinh động nhất, phản
ánh phần nào thân phận của đồng
bào các dân tộc Tây Nguyên trong
những năm tháng đất nước còn
chịu cảnh áp bức, nô lệ. Đến nay dù
đã thoát khỏi cảnh thiếu đói nhưng
tỷ lệ hộ nghèo khu vực này vẫn
chiếm trên 7%, mức cao so với trung
bình cả nước.

… đến đột phá ở vùng
nghèo, lõi nghèo

Một câu hỏi luôn được bạn bè
quốc tế đặt ra là điều gì khiến Việt
Nam với xuất phát điểm thấp cả về
thế và lực nhưng lại có bước bứt phá

ấn tượng trong giảm nghèo và bảo
đảm an sinh xã hội, nhất là những
năm gần đây. Vậy điều gì khiến
chúng ta làm được như vậy?

Trên thực tế, ngay từ khi thành
lập nước, xóa đói giảm nghèo luôn
là vấn đề được Đảng, Nhà nước
quan tâm và xác định là nhiệm vụ
thường xuyên, liên tục. Quan điểm
này đã trở thành đường lối, chiến
lược xuyên suốt của Đảng qua các kỳ
đại hội. Chỉ tính riêng từ năm 2011
đến nay, Nhà nước đã ban hành 140
văn bản chỉ đạo định hướng, văn
bản quy phạm pháp luật về chính
sách giảm nghèo. Trong đó, có 3
Nghị quyết của Quốc hội: Nghị quyết
76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực
hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
đến năm 2020 và gần đây nhất là
Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày
18/11/2019 phê duyệt Đề án tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào DTTS. Cùng với đó, nhiều
địa phương ban hành bổ sung chính

sách đặc thù với mức hỗ trợ cao hơn
cho địa bàn nghèo, hộ nghèo, hộ
cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.  

Các chính sách từ Trung ương
đến địa phương đã công phá mạnh
mẽ vào các vùng nghèo, lõi nghèo,
nhất là 62 huyện đặc biệt khó khăn
của cả nước. Nếu năm 2015, tỷ lệ hộ
nghèo, hộ cận nghèo của cả nước là
15,10% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo là
gần 10%) thì đến cuối năm 2019, tỷ
lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75%;
vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Riêng
tại các huyện đặc biệt khó khăn, tỷ
lệ hộ nghèo năm 2015 là 63,26% thì
đến cuối năm 2019, tỷ lệ này giảm
còn 27,85%. Đến nay, có 8/64 huyện
nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt
khó khăn và ước đến cuối năm
2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm
còn 2,75%.

Có thể thấy, Nghị quyết
76/2014/QH13 ra đời đã đánh dấu
một bước chuyển trong việc chuyển
đổi mục tiêu, điều chỉnh chính sách,
nhất là chuyển đổi sang phương
pháp đo lường nghèo đa chiều,
nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu
và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
cho người dân theo tinh thần Nghị
quyết 15-NQ/TW. Việc hỗ trợ đã
giảm từ cho không sang hỗ trợ có
điều kiện; các chính sách được tích
hợp lại theo hướng tinh gọn, không
dàn trải... nhờ đó, chúng ta đã thu
được kết quả thật sự ấn tượng trên
cả 4 nhóm chính sách: Thu nhập,
việc làm; bảo hiểm xã hội; các dịch
vụ xã hội cơ bản và chính sách trợ
giúp xã hội. Đời sống người nghèo
được nâng lên rõ rệt; khoảng cách
giữa miền núi và đồng bằng ngắn lại;
trật tự xã hội ổn định và quan trọng
hơn cả là niềm tin vào Đảng, vào chế
độ của nhân dân ngày càng được
củng cố.

Theo Tổng cục Thống kê,
đến tháng 10/2019, tỷ lệ hộ
nghèo trong tổng số hộ dân
tộc thiểu số là 22,2%. Trong
đó, 13 dân tộc có tỷ lệ hộ
nghèo trên 50% gồm: Mông
52,7%, Bru Vân Kiều 56,1%,
Khơ Mú 51,5%, Co 57,1%,
Kháng 51,5%, Xinh Mun
65,3%, La Hủ 74,4%, Lô Lô
53,9%, Chứt 60,6%, Mảng
66,3%, Pà Thẻn 50,2%,
Cống 54%, Ơ Đu 56,7%.
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Nguy cơ tái nghèo cao
Trở lại huyện Mường Tè, tỉnh Lai

Châu mới thấy, Nghị quyết số
76/2014/QH13 đã mang lại cho
đồng bào các dân tộc, nhất là đồng
bào Cống, Mảng, La Hủ ở đây cuộc
sống mới hạnh phúc. Đến hết năm
2019, cả nước vẫn còn 23/63
(36,5%) tỉnh, thành phố chưa đạt
mục tiêu chung về giảm tỷ lệ hộ
nghèo còn dưới 5%. Tỷ lệ hộ nghèo
cao vẫn tập trung ở khu vực miền
núi Đông Bắc, Tây Bắc. Cá biệt như
tỉnh Điện Biên, trung bình cứ 10 hộ
gia đình thì có hơn 3 hộ nghèo.
Hiện cả nước vẫn còn 32/64 huyện
nghèo, trong đó có huyện tỷ lệ hộ
nghèo lên tới 62,43%.

“Giờ, Mường Tè khác xưa nhiều
lắm. Đường ô tô nối tỉnh với các
trung tâm xã; xe máy đã đi đến từng
thôn bản. Người La Hủ từng tụt
xuống tận đáy vì nghiện ngập, bệnh
tật nay đã trở thành dân tộc đông
nhất nhì trong huyện. Bà con được
học nghề, biết áp dụng khoa học kỹ
thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng
trọt để tăng năng suất và giá trị hàng
hóa. Trẻ em được đến trường; có
nhiều em đã đỗ vào các trường đại

học lớn ở thủ đô; các thôn bản đã có
nước sạch, có điện lưới quốc gia;
người dân được chăm sóc y tế đầy
đủ... Quan trọng hơn, cái tên Mường
Tè đã vào bản đồ du lịch của rất
nhiều dân “phượt”. Nay mai, chắc
chắn, nền công nghiệp không khói ở
đây sẽ phát triển”, Giám đốc
NHCSXH huyện Mường Tè Nguyễn
Duy Sỹ hồ hởi khoe.

Sự thay đổi ngoạn mục này
không chỉ diễn ra ở Mường Tè mà đã
lan rộng ra khắp cả nước; làm cho
cái đói, cái rét không còn bám riết
lấy cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận
nghèo và các đối tượng yếu thế. Tuy
nhiên, việc giảm nghèo mới chỉ dừng
lại ở “số lượng” và “tốc độ”; nguy cơ
tái nghèo cao. Theo báo cáo của Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội,
trong 2 năm 2016 - 2017, tỷ lệ hộ tái
nghèo chiếm bình quân 5,17%/năm
trong tổng số hộ thoát nghèo. Riêng
vùng miền núi Tây Bắc có tỷ lệ tái
nghèo lên tới 26,86% (giai đoạn
trước khoảng 12%/năm).

Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo phát
sinh tương đối lớn, bằng 22,98% so
với tổng số hộ thoát nghèo. Năm
2017, tỷ lệ hộ nghèo mới phát sinh

cao (so với hộ thoát nghèo) tập
trung vào các vùng DTTS, miền núi
như: Vùng miền núi Đông Bắc
(24,67%); vùng miền núi Tây Bắc
(39,21%); Tây Nguyên (31,74%). Một
số tỉnh có tỷ lệ phát sinh hộ nghèo
mới hàng năm rất cao như Hà Giang
(28,25%); Cao Bằng (25,44%); Bắc
Kạn (59%); Sơn La (52,31%); Điện
Biên (41,5%); Đắk Nông (44%); Kon
Tum (41%).

Đến tháng 3/2018, tuy đã có
8/64 huyện 30a thoát nghèo; 14/30
huyện hưởng cơ chế 30a thoát khỏi
tình trạng khó khăn nhưng lại bổ
sung 29 huyện vào danh sách
huyện nghèo giai đoạn 2018 -
2020. Đặc biệt, 12 tỉnh có tỷ lệ tái
nghèo tăng rõ rệt từ 0,03% trở lên,
trong đó có cả một số tỉnh có điều
kiện phát triển kinh tế - xã hội
thuận lợi như Vĩnh Phúc, Khánh
Hòa, Kiên Giang; số hộ tái nghèo
bằng khoảng 1/20 số hộ thoát
nghèo; số hộ nghèo mới phát sinh
bằng khoảng 1/4 số hộ thoát
nghèo; nhiều tỉnh thuộc khu vực bị
thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng có tỷ
lệ phát sinh hộ nghèo mới hàng
năm rất cao. 

>Bài và ảnh THÁI BÌNH

Mặc dù, công cuộc giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu ấn tượng nhưng đây chưa
phải là đích đến của những người làm chính sách. Tất cả mới chỉ là thành công bước
đầu. Điều quan trọng là làm sao để bảo vệ được những kết quả này? Làm sao để
những người yếu thế không tái nghèo?

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 76/2014/QH13 VỀ ĐẨY MẠNH THỰC
HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020

BÀI 2:

&n t�'ng nh�ng ch�a b�n v�ng
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Mới chỉ thoát nghèo
theo chuẩn!

Báo cáo giám sát chuyên đề việc
thực hiện Nghị quyết số
76/2014/QH13 giai đoạn 2016 - 2020
của Ủy ban về Các vấn đề xã hội của
Quốc hội cho thấy, một trong những
nguyên nhân quan trọng dẫn đến
việc giảm nghèo chưa bền vững,
nguy cơ tái nghèo cao là do chuẩn
nghèo chưa sát với cuộc sống. Bởi
trên thực tế, ranh giới giữa nghèo -
không nghèo rất mỏng manh; đa số
các hộ thoát nghèo mới chỉ thoát
nghèo theo chuẩn, chưa thực sự
thoát khỏi tình trạng nghèo.

Thứ nữa, mặt bằng dân trí, trình
độ sản xuất hạn chế, điều kiện cơ sở
hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng
giao thông của miền núi, vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo còn rất
khó khăn, cần có nguồn lực lớn để
đầu tư, trong khi khả năng ngân
sách hạn chế. Cùng với đó, tác động
của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, lũ
lụt diễn ra thường xuyên và trên
diện rộng, tác động tiêu cực lên các
kết quả giảm nghèo. Đơn cử, năm
2016 - 2017, cả nước có hơn 650

người thiệt mạng vì thiên tai; làm
thiệt hại về tài sản là 89.753 tỷ đồng
(niên giám thống kê 2017). Đặc biệt
năm 2020, những thiệt hại do đại
dịch Covid-19 đã làm khủng hoảng
nền kinh tế toàn cầu; khiến đa phần
các nước đều có mức tăng trưởng
âm; Việt Nam là nước tăng trưởng
dương duy nhất trong khu vực Đông
Nam Á, song chắc chắn sẽ gây ảnh
hưởng tiêu cực đến đời sống người
dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận
nghèo, cũng như mục tiêu giảm
nghèo bền vững. Chưa hết, bão lũ
dồn dập đã gây ảnh hưởng nặng nề
cho các tỉnh miền Trung vừa qua
chắc chắn sẽ khiến không ít hộ gia
đình quay lại cảnh nghèo đói.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát của
Ủy ban về Các vấn đề xã hội cũng chỉ
ra, nguồn lực thực hiện chính sách
giảm nghèo, phần lớn vẫn phụ thuộc
vào nguồn vốn Trung ương và bị
phân tán, dàn trải; việc lồng ghép
nguồn lực còn khó khăn do mỗi
chương trình có mục tiêu, cơ chế
quản lý khác nhau. Ngân sách Trung
ương tuy bảo đảm nguồn lực đầu tư
cho Chương trình mục tiêu quốc gia

về giảm nghèo bền vững giai đoạn
2016 - 2020; song đối với 21 chương
trình mục tiêu thực hiện theo các
quyết định của Chính phủ thì chỉ bố
trí được hơn 50% tổng số vốn đầu tư
phát triển trong kế hoạch đầu tư
công trung hạn đã được phê duyệt.

Qua triển khai thực hiện Nghị
quyết số 76/2014/QH13 còn cho
thấy, đội ngũ làm công tác giảm
nghèo ở cơ sở thiếu ổn định; một số
cán bộ công chức còn thiếu kinh
nghiệm, hạn chế trong nhận thức khi
thực hiện những chính sách mới
cũng như triển khai cách tiếp cận
mới. Ở Trung ương, trách nhiệm và
nỗ lực trong công cuộc giảm nghèo
bền vững ở các cấp, ngành chưa
đồng đều; công tác phối hợp giữa các
đơn vị liên quan chưa đồng bộ… Đơn
cử như việc phối hợp nghiên cứu, xây
dựng Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng
cơ chế lồng ghép để lực lượng quân
đội tham gia thực hiện các chương
trình, dự án trạm trại, khuyến nông,
khuyến lâm, khuyến ngư và nhân
rộng mô hình giảm nghèo, nhất là ở
các xã khu vực biên giới.

Buổi sinh hoạt Tổ
tiết kiệm và vay vốn

bình xét hộ nghèo
vay vốn chính sách.
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Thách thức phía trước
Biến đổi khí hậu, nước biển dâng

đã thu hẹp diện tích đất ở, đất sản
xuất, tác động tiêu cực đến cuộc
sống và sinh kế của người dân; tình
trạng tái nghèo, nghèo phát sinh,
nghèo do tư tưởng ỷ lại; nghèo do
không đáp ứng yêu cầu của cuộc
cách mạng khoa học 4.0... là các vấn
đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay, đã
và đang làm tăng gánh nặng cho
Nhà nước trong thực hiện các chính
sách giảm nghèo bền vững.

Nhìn lại 2 đợt dịch Covid-19
trong năm 2020 sẽ thấy, hoạt động
kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh
hưởng nghiêm trọng; SXKD bị đình
trệ, nhất là trong một số ngành
công nghiệp, dịch vụ, vận tải, hàng
không, du lịch... Hàng triệu lao động
thiếu, mất việc làm, thu nhập bị
giảm sâu và mới đây nhất, thiên tai,
lũ lụt, sạt lở ở miền Trung không chỉ
cướp đi sinh mạng của hơn 130
người mà còn làm thiệt hại hàng
nghìn tỷ đồng về tài sản. Chắc chắn
hậu quả của nó sẽ khiến cho cuộc
sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo

và các đối tượng yếu thế càng trở
nên khốn khó; các mục tiêu thiên
niên kỷ sẽ khó có thể hoàn thành.

Cùng với đó, thời gian qua, nhiều
chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã bộc

lộ hạn chế, bất cập. Việc hỗ trợ dàn
trải với quá nhiều chính sách ưu đãi
khiến một bộ phận người nghèo có
tư tưởng ỷ lại, không muốn thoát
nghèo. Nhiều hộ lười lao động, tự

>Bài và ảnh THÁI BÌNH

Giảm nghèo đã khó; giữ để không tái nghèo còn khó gấp trăm lần. Nhận thức
được điều này, Đảng, Nhà nước luôn đặt nhiệm vụ giảm nghèo song hành với
chiến lược phát triển quốc gia. Các chương trình, chính sách về giảm nghèo
luôn được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với thực tế đất nước. Quan trọng
hơn, cách tiếp cận về công tác này đã có những thay đổi tích cực, với
phương châm xuyên suốt là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

BÀI 3:

“Chìa khóa” gi�m t( l" tái nghèo

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 76/2014/QH13 VỀ ĐẨY MẠNH THỰC
HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020

Được Đảng, Nhà nước quan tâm, cuộc sống của người nghèo ngày càng được cải
thiện nhờ áp dụng KHKT đúng cách.
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bằng lòng với cuộc sống hiện tại,
thiếu ý thức vươn lên thoát nghèo.
Thậm chí, nhiều hộ đã lợi dụng sự
nhân văn của chế độ để trục lợi chính
sách, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo Bộ Lao động, Thương binh
và Xã hội, tỷ lệ tái nghèo bình quân
cả nước giai đoạn 2016 - 2019 là
4,09%/năm so với tổng số hộ thoát
nghèo (giai đoạn trước tỷ lệ tái
nghèo là 12%/năm); tỷ lệ hộ nghèo
phát sinh tương đối lớn, trung bình
bằng 21,8% so với tổng hộ thoát
nghèo. Sự phân hóa giàu nghèo
trong các tầng lớp dân cư ngày càng
gia tăng. Năm 2014, chênh lệch thu
nhập giữa nhóm 5 (20% dân số giàu
nhất) và nhóm 1 (20% dân số nghèo
nhất) là 9,7 lần thì đến năm 2018,
con số này đã tăng lên 10 lần. Hệ số
GINI (theo thu nhập) của Việt Nam
trong giai đoạn 2014 - 2018 ở mức
0,4% - mức bất bình đẳng trung bình
so với các nước trên thế giới.

“Tất cả những vấn đề này, nếu
không được giải quyết quyết liệt,
đồng bộ và triệt để thì chắc chắn,
công cuộc giảm nghèo với những
thành quả ấn tượng của chúng ta sẽ
đổ xuống sông, xuống biển”, Phó
Trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình
Nhưỡng khuyến cáo.

Tín dụng ưu đãi - công cụ
trụ cột

Trước thực trạng này, Đảng, Nhà
nước đã có bước đổi mới tư duy
trong chủ trương giảm nghèo theo
hướng giảm cho không, tăng cho vay
ưu đãi, hỗ trợ có điều kiện, tăng
cường đầu tư cho sinh kế là chính,
nhằm nâng cao tinh thần tự lực, tự
cường của đồng bào và coi đây là
mũi đột phá trong phát triển kinh tế
ở vùng DTTS và miền núi. Nhà nước
chỉ hỗ trợ về cơ chế, chính sách,
nguồn lực, hướng dẫn; bản thân
người nghèo phải chủ động vươn
lên, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại vào
sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đánh giá về kết quả thực hiện
Nghị quyết 76/2014/QH13 trong thời
gian qua, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có sự
đóng góp đắc lực của các chính sách
tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực
hiện. Theo Thủ tướng, trong thời
gian tới, các chính sách này vẫn tiếp
tục là công cụ trụ cột trong giảm
nghèo của Chính phủ.

Đồng quan điểm này, Phó Chủ
nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội
Bùi Sỹ Lợi cho biết, kể đầu năm 2015
đến nay, vốn tín dụng chính sách xã
hội đã góp phần giúp trên 2,1 triệu

hộ vượt qua ngưỡng
nghèo; thu hút, tạo việc
làm cho trên 1,3 triệu
lao động (gần 24 nghìn
lao động đi làm việc có
thời hạn ở nước ngoài);
gần 346 nghìn HSSV có
hoàn cảnh khó khăn được
vay vốn học tập; xây dựng
trên 7,3 triệu công trình
nước sạch, vệ sinh môi
trường nông thôn; gần 142
nghìn căn nhà cho hộ
nghèo và các đối tượng
chính sách khác…

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, tính
trụ cột của tín dụng ưu đãi trong

công cuộc giảm nghèo nằm ở chính
mô hình tổ chức quản trị đặc thù
của NHCSXH - mô hình 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, để chính sách tín dụng
này đạt hiệu quả cao hơn nữa và tiếp
tục là công cụ trụ cột trong giảm
nghèo, cần phải nghiên cứu, xem xét
bố trí nguồn lực để thực hiện; nâng
mức cho vay và thời hạn cho vay tối
đa đối với một số chương trình tín
dụng; mở rộng đối tượng vay vốn như
chương trình tín dụng HSSV có hoàn
cảnh khó khăn đối với hộ có mức
sống trung bình; chương trình tín
dụng đối với người lao động đi làm
việc ở nước ngoài là thành viên thuộc
hộ mới thoát nghèo; chương trình tín
dụng nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn đối với các hộ
thuộc các phường, thị trấn ven thành
thị và huyện đảo chưa có công trình
nước sạch và vệ sinh. Bên cạnh đó,
quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất
cho đồng bào DTTS, giúp họ có đất
sản xuất, tự thoát nghèo bền vững.

Tín dụng chính sách là trụ cột quan trọng trong giảm nghèo bền vững và xây dựng
nông thôn mới.
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Không còn hộ nghèo là
người có công

Phóng viên: Xin ông cho biết
những kết quả nổi bật của tỉnh
Trà Vinh trong việc triển khai Nghị
quyết 76/2014/QH13 về đẩy
mạnh thực hiện mục tiêu giảm
nghèo bền vững đến năm 2020?

Trả lời: Có thể nói, việc thực hiện
Nghị quyết 76/2014/QH13 đã tạo ra
một làn sóng thi đua rầm rộ trên
khắp địa bàn tỉnh. Khắp nơi, từ Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính
trị - xã hội đến từng người dân, nhất
là các hộ nghèo đều hưởng ứng và
vào cuộc một cách mạnh mẽ, đầy
quyết tâm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở
Trà Vinh giảm nhanh, chất lượng
giảm nghèo khá bền vững.

Năm 2016 ,tỷ lệ hộ nghèo ở Trà
Vinh là 13,23%, đến cuối năm 2019

giảm còn 3,22%; tỷ lệ hộ nghèo
Khmer giảm 17,07%, giảm bình quân
4,27%/năm; hiện tỉnh không còn hộ
nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi
người có công. Dự kiến đến cuối năm
2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn
1,72%, hộ nghèo dân tộc Khmer còn
dưới 04%. Tuy nhiên, tình trạng tái
nghèo, nghèo phát sinh vẫn xảy ra
nhưng tỷ lệ thấp, chưa tới 1%, bình
quân trong 4 năm 2016 - 2019 tỷ lệ
tái nghèo của tỉnh ở mức 0,61%.
Nguyên nhân chính là Trà Vinh là
tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế còn khó
khăn, nguồn lực tập trung cho công
tác giảm nghèo chưa nhiều nên việc
hỗ trợ cho hộ nghèo còn hạn chế.
Ngoài ra, biến đổi khí hậu, dịch bệnh
trong chăn nuôi, giá cả các mặt hàng
nông sản không ổn định... ảnh

hưởng đến sản xuất và đời sống
nhân dân; ý thức tự lực vươn lên của
một bộ phận người nghèo chưa cao,
còn trông chờ vào sự giúp đỡ của
Nhà nước và cộng đồng.

Phóng viên: Theo ông, điều gì
khiến kết quả giảm nghèo ở Trà
Vinh đạt được như vậy?

Trả lời: Nguyên nhân thì rất
nhiều và chắc chắn phải khẳng định
đó là công sức của cả hệ thống chính
trị và của mỗi cá nhân người nghèo.
Và, trong nguồn sức mạnh tổng hợp
đó, có vai trò quan trọng của
NHCSXH - một địa chỉ tin cậy và thân
thiết của người nghèo và các đối
tượng chính sách.

Là đơn vị trực tiếp thực hiện
chính sách tín dụng ưu đãi của
Đảng, Nhà nước, NHCSXH có mạng

>Bài và ảnh THÁI BÌNH

Nghị quyết 76/2014/QH13 ra đời cho thấy
quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện
công bằng và bảo đảm an sinh xã hội cho người
dân. Nhờ đó, các địa phương, trong đó có Trà
Vinh có thêm công cụ để thực hiện công cuộc
giảm nghèo và người nghèo có thêm động lực để
thoát nghèo và ổn định cuộc sống một cách bền
vững. Đây là đánh giá của Phó trưởng Đoàn
ĐBQH tỉnh Trà Vinh Thạch Phước Bình (ảnh).

BÀI CU�I:

Công c� cho chính quy�n - 
đ�ng l�c cho ng�)i nghèo

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 76/2014/QH13 VỀ ĐẨY MẠNH THỰC
HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020
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lưới hoạt động khắp cả nước; cách
thức cho vay linh hoạt, dựa trên sự
bảo lãnh của các tổ chức chính trị -
xã hội… nên rất thuận lợi cho người
nghèo. Bên cạnh đó, bản thân mỗi
cán bộ tín dụng NHCSXH đều thấu
hiểu những hạn chế, khó khăn mà
người nghèo và các đối tượng chính
sách gặp phải nên ngoài việc thực
hiện các nghiệp vụ của ngân hàng,
họ còn là người tư vấn cách làm ăn,
thậm chí là hỗ trợ về mặt kỹ thuật
chăn nuôi, sản xuất. Thời gian qua,
NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã khai thác
các nguồn vốn từ thị trường được
NSNN cấp bù lãi suất, thực hiện tốt
việc nhận tiền gửi từ người nghèo,
tạo thói quen tích lũy và hỗ trợ
người nghèo từng bước tiếp cận với
dịch vụ ngân hàng. Đến nay, tổng
nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Trà
Vinh đạt trên 2.499 tỷ đồng, tăng
762,1 tỷ đồng (43,86%) so với năm
2015 (trong đó, vốn huy động đạt
243,8 tỷ đồng, tăng 171,6 tỷ đồng). Vì
vậy, cơ bản các hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ đồng bào DTTS đã được
thụ hưởng đầy đủ. 

Phóng viên: Kết quả này đã thực
sự bền vững chưa, thưa ông ?

Trả lời: Có thể nói thời gian qua,
tốc độ giảm nghèo ở Trà Vinh đã
được đẩy nhanh, góp phần ổn định
đời sống cho người dân, tăng thu
nhập. Người nghèo tiếp cận thuận lợi
hơn các chính sách của Nhà nước; tỷ
lệ hộ nghèo của tỉnh và các huyện, xã
đặc biệt khó khăn giảm nhanh, đời
sống của người nghèo được từng
bước cải thiện, an sinh xã hội, trật tự
an toàn xã hội được giữ vững. 

Tuy nhiên, như trên đã nói, do
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,
dịch bệnh nên tình trạng tái nghèo,
nghèo phát sinh vẫn xảy ra. Con số
này cho thấy, kết quả giảm nghèo
chưa thực sự bền vững, chưa đồng
đều. Nguyên nhân do tiến độ thực
hiện một số nhiệm vụ của một số cơ
quan, đơn vị còn chậm; nguồn lực

đầu tư cho các địa bàn khó khăn,
vùng đồng bào dân tộc và thực hiện
các chương trình tín dụng chính
sách xã hội còn hạn chế, nhất là các
chương trình tín dụng có nhu cầu
lớn như: Chương trình cho vay giải
quyết việc làm, SXKD… Việc giải
quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng
bào DTTS còn thấp; công tác tuyên
truyền chưa thường xuyên, liên tục;
một bộ phận hộ nghèo chưa chí thú
làm ăn, còn trông chờ vào sự giúp
đỡ của Nhà nước và cộng đồng. 

Nhiều vấn đề cần 
giải quyết

Phóng viên: Vậy, phải làm gì để
khắc phục những tồn tại, khó
khăn trên? Và, các chính sách hỗ
trợ giảm nghèo hiện hành có cần
phải bổ sung, điều chỉnh gì
không, thưa ông? 

Trả lời: Tôi cho rằng có rất nhiều
vấn đề cần phải giải quyết ngay như:
Nhà nước cần bố trí đủ và kịp thời
kinh phí triển khai thực hiện các
chính sách, chương trình giảm
nghèo. Tập trung, tăng cường đầu tư
đủ mạnh để phát triển kết cấu hạ

tầng các địa bàn nghèo, vùng còn
nhiều khó khăn, tạo điều kiện liên
thông hàng hóa, giao thương kết nối
thị trường. Tăng cường đầu tư
nguồn lực cho công tác dạy nghề,
tạo việc làm cho người nghèo. Dạy
nghề phải phù hợp với nhu cầu, gắn
với tạo việc làm, tạo thu nhập. Tập
trung xây dựng, phát triển, nhân
rộng các loại mô hình giảm nghèo,
khuyến khích, tạo điều kiện phát
triển các mô hình khởi nghiệp cho
người nghèo dựa trên lợi thế, điều
kiện của từng vùng miền. 

Đặc biệt, cần tách toàn bộ nhóm
hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ
xã hội và nhóm hộ nghèo ngoài
nhóm bảo trợ xã hội nhưng không
có khả năng thoát nghèo ra ngoài
chỉ tiêu hộ nghèo hằng năm và xây
dựng chính sách hỗ trợ cho nhóm
hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ
xã hội, hướng đến hưởng trợ cấp
hàng tháng. Xây dựng các chương
trình thực hiện theo hướng nâng
cao khả năng tiếp cận như: Tích hợp
lồng ghép các chính sách theo từng
chương trình cụ thể, tránh đầu tư
dàn trải; phân theo từng nhóm hộ
để đầu tư nguồn lực; đẩy mạnh
chính sách hỗ trợ gián tiếp. Tiếp tục
đổi mới cơ chế phân bổ vốn, đảm
bảo ưu tiên cho các địa bàn khó
khăn nhất. Cùng với đó, đổi mới
mạnh mẽ cơ chế tổ chức thực hiện;
đẩy mạnh phân cấp, trao quyền rõ
ràng, tránh tình trạng cấp huyện
vẫn tiếp tục làm thay, làm hộ cho
cấp xã... 

Riêng đối với nhóm chính sách
do NHCSXH thực hiện cần  bảo đảm
tối đa về nguồn lực để ngân hàng
triển khai cho vay các chương trình.
Mức vay cũng cần phải nâng lên để
phù hợp với thực tiễn thị trường.
Thời gian vay cũng cần điều chỉnh,
nhất là đối với các chương trình cho
vay phát triển sản xuất đối với hộ
DTTS đặc biệt khó khăn... 

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Giai đoạn 2016 - 2019,
nguồn vốn tín dụng chính
sách đã giúp gần 26.292 hộ
dân Trà Vinh vượt qua
ngưỡng nghèo; hỗ trợ tạo
việc làm cho 6.179 lao động;
967 lao động đi làm việc có
thời hạn ở nước ngoài; 6.115
lượt HSSV có hoàn cảnh
khó khăn vay vốn học tập;
hỗ trợ cho 49.988 lượt hộ
xây dựng công trình nước
sạch, vệ sinh ở nông thôn…
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>Bài và ảnh TRANG TRUNG

Chúng tôi về Lệ Thủy, huyện bị ngập lụt nặng nhất, cũng là nơi nước rút muộn nhất của
Quảng Bình trong cơn lũ giữ năm 2020 không khỏi bàng hoàng khi hầu hết tài sản của
bà con trong vùng vùng lũ bị nước cuốn trôi. Nhiều gia đình trắng tay, lâm vào cảnh “màn
trời chiếu đất”. Giữa cơ cảnh ấy, vẫn còn đó có hàng ngàn hộ gia đình vẫn an toàn tự chủ
bảo vệ được tính mạng và cả tài sản trong gia đình. Nhiều chủ nhà còn rộng cửa đón
láng giếng vào trú ngụ qua những ngày gian khó. Đó là những ngôi nhà được cất lên theo
phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp” từ
Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người nghèo tại 14 tỉnh
miền Trung xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Và đúng như mục tiêu mà Chính phủ
đặt ra, những ngôi nhà tránh lũ này một lần nữa bảo vệ tính mạng người nghèo và hơn
thế là giúp họ có chỗ ở an toàn, góp phần giảm nghèo tránh tái nghèo vì thiên tai…

NHÀ � PHÒNG, TRÁNH L:

“Đai an toàn” cho hành trình 
gi�m nghèo b�n v�ng mi�n Trung

Căn nhà tránh lũ của
bà Trương Thị Tình ở
đội 2 Mai Xá, xã Gio
Linh, huyện Gio Linh
(Quảng Trị).
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Như gia
đình
ông
Nguyễn

Văn Được, căn nhà
vượt lũ mà gia
đình ông xây từ
nguồn vốn vay
của NHCSXH tỉnh
Quảng Bình đã
giúp gia đình ông
may mắn hơn
nhiều hộ gia đình
tại thôn Mỹ
Thủy, xã Sơn
Thủy, huyện Lệ
Thủy lâm vào
cảnh trắng tay
vì tài sản bị lũ
cuốn trôi. 

Chỉ vào
vạch nước ngập
để lại sau khi rút,
đã gần chạm sát
tầng 1 của nhà mình,
ông Được không khỏi bùi ngùi:
“May nhờ cái chòi, không có cái
chòi đó không biết ngồi mô, gay
rứa”. Với gia đình chị Dương Thị
Trình, 15 triệu đồng vay từ NHCSXH
cộng với chút tiền dành dụm cất
được căn nhà vượt lũ. “Có cái căn
nhà này cũng may có cái chỗ bước
lên mà trốn chứ không thôi mẹ con
cũng không biết đứng chỗ mô mà
nương tựa, cũng may mắn mà lên,
có chỗ để áo quần, dựng cái bếp,
nấu cái cháo mà ăn, không thôi là
vất vả trôi hết luôn”, chị Trình kể.

Để rồi khi lũ về căn nhà đó lại càng
quý với một thôn có 90% các gia
đình có nhà bị ngập trong nước.
Toàn xã bị cô lập nhiều ngày. Nhà
ngập thấp nhất cũng cao đến 2/3
tường, nhà cao nhất thì sát đến tận
mái. Chính vì vậy, căn nhà không
chỉ là chỗ trú ẩn của gia đình, chị
còn mở cửa cho nhiều bà con ở
thôn Mỹ Hòa, xã Sơn Thủy, huyện
Lệ Thủy trú ngụ qua những ngày
mưa lũ.

Không chỉ các gia đình trên được
an tâm ổn định, gần 2500 ngôi nhà
vượt lũ khác ở Quảng Bình vẫn hiên
ngang, kiên cố sau trận lũ lịch sử.
Điều đó cũng có nghĩa ít nhất từng
đó hộ dân sống an bình trong trận
lũ lịch sử gần 30 năm qua.  Giám
đốc NHCSXH tỉnh Quảng Bình Trần
Văn Tài cho biết, kể từ khi triển khai
Quyết định số 48 đến nay, chi
nhánh đã chủ dộng tiếp cận, khuyến
khích các hộ nghèo xây nhà chống

Hình ảnh bên trong nhà tránh lũ của các hộ dân tỉnh Thừa Thiên Huế.



lũ. Đến nay, chi nhánh đã giải
ngân cho vay được gần 68% số
hộ theo đề án. 

Ở Quảng Trị, những hình ảnh
ấm áp từ các ngôi nhà tránh lũ
cũng có thể tìm thấy trên các địa
bàn của tỉnh. Ngồi trong căn nhà
khô ráo và ấm áp sau khi cơn lũ đi
qua, bà Trương Thị Tình ở đội 2
Mai Xá, xã Gio Linh, huyện Gio
Linh cảm thấy mình đã rất may
mắn và có quyết định đúng đắn
khi vay vốn NHCSXH xây nhà
tránh lũ. 15 triệu đồng vay từ năm
2015 cùng tích cóp gia đình và vay
mượn đã giúp bà có căn nhà kiên
cố, đảm bảo an toàn cho gia đình,
giữ gìn được tài sản tích cóp từ
mô hôi công sức và những đồng
vốn NHCSXH cho vay thời gian
qua để chăn nuôi lợn và mới đây
vay vốn NHCSXH để mua thêm
một con trâu mong muốn thoát
nghèo bền vững.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng
Trị Nguyễn Đức Đồng cho biết, chi
nhánh đã cho vay 1.439 hộ nghèo
xây nhà tránh lũ theo Quyết định
số 48. Với những hộ gia đình
chính sách không có trong đề án,
chi nhánh cũng đã tận dụng các
nguồn vốn hỗ trợ người dân xây
sửa nhà mới để an cư lập nghiệp. 

“Nhận thức được đây là một
chính sách có ý nghĩa tổng hợp về
kinh tế - chính trị, xã hội và nhân
văn sâu sắc, được sự đồng tình,
ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp
nhân dân ở khu vực miền Trung.
Kết quả thực hiện chính sách sẽ
góp phần quan trọng vào việc bảo
đảm an sinh xã hội, đồng thời có
tác động tích cực đối với chương
trình xây dựng nông thôn mới của
Chính phủ, NHCSXH đã triển khai
tích cực ngay từ ban đầu”, Giám
đốc Nguyễn Đức Đồng cho biết. 

Với việc triển khai rộng và
giám sát hiệu quả tại 14 tỉnh
miền Trung, đến hết năm 2020,
số hộ vay xây nhà theo Quyết
định 48 đang còn dư nợ là 13.263
khách hàng với tổng dư nợ trên
194,2 tỷ đồng. 

Trận lũ lụt vừa qua một lần
nữa lại chứng minh tính hiệu quả
của những căn nhà vượt lũ, việc
xây những căn nhà này không chỉ
giúp các hộ nghèo kiên cố hóa
nhà ở, yên tâm sản xuất, xây
dựng cộng đồng an toàn, góp
phần chung tay xây dựng nông
thôn mới mà còn chủ động giảm
nhẹ tác động của thiên tai, biến
đổi khí hậu.

“Qua đợt đại hồng thủy này có
thể nhân rộng ra các gia đình
khác chưa có điều kiện xây nhà
vượt lũ”, Chủ tịch UBND xã Sơn
Thủy Nguyễn Văn Thục kiến nghị. 

Tuy nhiên, thực tế khảo sát tại
các địa bàn cho thấy, vẫn còn
những nút thắt khiến NHCSXH
chưa thể đẩy nhanh việc hỗ trợ
xây nhà phòng, tránh lũ. Như việc
mức hỗ trợ của ngân sách và mức
cho vay của NHCSXH 15 triệu
đồng quá thấp so với nhu cầu vốn
cần thiết để hoàn thành một ngôi
nhà phòng, tránh bão, lụt, trong
khi khả năng huy động nguồn lực
tự xây nhà ở của hộ nghèo còn
hạn chế, hoàn toàn phụ thuộc
vào nguồn kinh phí hỗ trợ của
Nhà nước nên một bộ phận
không có nhu cầu làm nhà, dẫn
đến kết quả thực hiện theo kế
hoạch còn nhiều hạn chế. Thậm
chí ở một số địa phương có thêm
nguồn hỗ trợ 30 triệu đồng/căn
nhà tránh lũ do Quỹ Khí hậu xanh
(GCF) tài trợ, người dân vẫn không
mặn mà. Vì vậy, vốn cho vay nhà
tránh lũ còn nhưng giải ngân rất

chậm. Thêm vào đó, một số hộ
dân đã làm nhà, nhưng sai quy
định nên UBND cấp xã không xác
nhận tiến độ làm nhà nên không
đủ điều kiện để NHCSXH giải
ngân cho vay.

Để mở rộng hơn nữa nhà
tránh lũ cho người nghèo trong
bối cảnh diễn biến khí hậu ngày
càng bất thường và gây hậu quả
nghiêm trọng, Giám đốc NHCSXH
tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tài đề
nghị Chính phủ và Bộ, ngành
nghiên cứu kéo dài chương trình
cho vay của hộ nghèo để xây
dựng nhà ở, phòng chống bão lụt,
kể cả nâng mức cho vay lên và
mức hỗ trợ ngân sách Nhà nước,
đồng thời mở rộng đối tượng là
hộ cận nghèo có thể được vay vốn
để xây dựng nhà ở phòng chống
bão lụt, giảm thiểu thiên tai.

NHCSXH đề nghị Chính phủ
bố trí vốn kịp thời để thực hiện
cho vay các đối tượng thụ hưởng.
Đối với UBND các cấp cần chỉ đạo
việc rà soát, xét duyệt, xác nhận
đối tượng thụ hưởng kịp thời,
chính xác để NHCSXH có cơ sở
triển khai cho vay theo đúng quy
định và đúng thời gian.  Đồng
thời, tăng cường kiểm tra giám sát
và công tác tuyên truyền việc hỗ
trợ cho vay hộ nghèo làm nhà ở
của chính quyền địa phương cấp
tỉnh, đặc biệt là của cấp huyện, xã
để tiền hỗ trợ, tiền vay từ ngân
sách Nhà nước, tiền hỗ trợ ngân
sách địa phương, tiền đóng góp
của cộng đồng đến đúng đối
tượng thụ hưởng và nhà ở đảm
bảo chất lượng. Hơn thế, để
người nghèo có thêm một “đai an
toàn” trên con đường thoát
nghèo bền vững.
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Trọn yêu thương
gửi về khúc ruột miền Trung

Những chuyến hàng thiện nguyện đầy nghĩa tình của các đơn vị trong hệ thống
NHCSXH đã dành tình cảm, chia sẻ khó khăn đồng bào Quảng Bình.

>Bài và ảnh TUẤN NGỌC

Chúng tôi về miền Trung đúng thời điểm lũ lụt dâng mức cao nhất sau những
trận mưa bão liên miên từ đầu tháng 10/2020. Nhiều địa phương nước ngập
mênh mông trắng trời, hàng nghìn ngôi nhà bị chìm, đường sá biến thành sông...
Song, những cán bộ NHCSXH vẫn không một ngày ngừng nghỉ công việc. Một
mặt lo bảo quản tài sản của đơn vị được an toàn, mặt khác phải bám sát cơ sở
kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại của bà con để báo cáo kịp thời, trình Trung
ương xem xét đưa ra các các biện pháp hỗ trợ bà con tái sản xuất sau lũ. Và
hơn cả, là chung tay cùng cả nước mang từng chai nước, miếng bánh, gói mỳ,
những chiếc áo phao cho đến những bữa cơm tưởng như đạm bạc song lại đủ để
no lòng cho người dân cầm cự qua những ngày cơ cực.



Những tình cảm chia sẻ
cùng cộng đồng của các
cán bộ NHCSXH càng
thêm cảm động khi

nhiều gia đình cán bộ cũng trong
cảnh ngập lụt, bị nước lũ chia cắt.
Như ở Quảng Bình, thời điểm cao
nhất có tới 80% nhà ở của cán bộ và
thân nhân cán bộ bị ngập lụt. Nhiều
cán bộ cũng sống trong cảnh bị
nước lũ cô lập không thể đi được
đến nơi làm việc. Tại Quảng Bình,
thời điểm cuối tháng 10/2020 cả
tỉnh có 1 thành phố và 7 huyện, thị
xã thì có đến 3 huyện Ba Đồn, Lệ
Thủy và Quảng Ninh bị nước cô lập.
Song, những khó khăn đó không
cản được quyết tâm của cán bộ
NHCSXH trong việc đảm bảo công
tác tránh lũ, bảo vệ tài sản Nhà
nước, 24/24h tại trụ sở cũng như
Phòng giao dịch đều có cán bộ trực.
Với những địa bàn chưa bị nước lũ
chia cắt hoàn toàn, các Phòng giao
dịch huyện vẫn cử cán bộ đến làm
việc đảm bảo mọi hoạt động thanh
toán, chuyển tiền và các tác nghiệp
trên chương trình online được thực

hiện bình thường. Đồng thời, chuẩn
bị sẵn sàng hoạt động trở lại các
phiên giao dịch những nơi nước rút
để kịp thời hỗ trợ vốn giúp người
dân không bị gián đoạn sản xuất,
một mặt triển khai thực công tác rà
soát thiệt hại của các hộ vay vốn
NHCSXH trên địa bàn để nhanh
chóng rà soát,
báo cáo mức
độ thiệt hại vốn
đầu tư tín dụng
về Trung ương.

Bận rộn việc
cơ quan, lại
phải đối mặt
với việc phòng
chống lũ cho
chính gia đình
mình, song,
các cán bộ
NHCSXH tỉnh
Quảng Bình
vẫn phân chia
thời gian hợp
lý để kịp thời
triển khai công
tác hỗ trợ

người dân đang gặp khó khăn
vì thiên tai. Bởi hơn ai hết sống
trong vùng lũ, thấu hiểu những
cơ cực, nhọc nhằn của người
nghèo và các đối tượng chính
sách qua nhiều năm làm công
tác tín dụng, cán bộ NHCSXH
hiểu rằng, mỗi món quà đến sớm
sẽ giúp người dân ấm lòng hơn và
có thêm niềm tin, nghị lực vượt
qua bão lũ. Cũng bởi vậy, những
chuyến hàng hỗ trợ liên tục được
chi nhánh mang đến kịp thời cho
người dân vùng khó khăn trong
những ngày lũ. Cùng với đó, những
cán bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã
cùng nhau hỗ trợ các suất cơm cho
bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Nam -
Cu Ba và Bệnh viện Y học dân tộc...,
vội vã vận chuyển nhu yếu phẩm kịp
thời đến xã Hải Ninh, huyện Quảng
Ninh để các chiễn sỹ bộ đội vận
chuyển vào hỗ trợ người dân hiện
vẫn đang bị cô lập trong nước lũ...
Những món quà đó, không chỉ là từ
sự gom góp của cán bộ chi nhánh
mà còn được gom góp từ tình cảm
của cán bộ, nhân viên các đơn vị
trong hệ thống NHCSXH gửi về.

Địa phương nào có lũ, địa phương
đó đều có bóng dáng và tấm lòng của
những cán bộ áo hồng ấm áp và
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Nhu yếu phẩm được cán bộ NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp tích cực chuyển đến
bà con vùng lũ.

Những món quà đã được mang đến tận tay bà con vùng lũ.



suối, những bịch nến hay bịch cá
khô đã giúp người dân nơi đây cầm
cự giữa tâm lũ đói rét.

“Mình xưa kia đã từng sống trong
vùng lũ nên thấu hiểu được một
miếng khi đói bằng một gói khi lo.
Chính bởi vậy, cùng với việc chỉ đạo
cán bộ bảo quản tài sản đơn vị, đảm
bảo hoạt động tín dụng thông suốt ở
những nơi chưa bị chia cắt, chi
nhánh đã vận động anh em, chung
tay hỗ trợ người dân các địa bàn bị
ngập lũ”, Giám đốc Minh tâm sự.

Công đoàn NHCSXH cũng đã
phát động tới toàn thể cán bộ, nhân
viên và người lao động trong hệ
thống NHCXH ủng hộ để hỗ trợ các
tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền
Trung bị thiệt hại do mưa lũ và thực
hiện ủng hộ, hỗ trợ với tổng số tiền
hơn 4,6 tỷ đồng; đồng thời cử các
Đoàn công tác kịp thời đến thăm hỏi,
chia sẻ, động viên và tặng quà cho
đồng bào các tỉnh, thành phố Đà
Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam,
Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng
Trị, Bình Định và Hà Tĩnh…

Tình cảm ấy càng đong đầy, khi
hiện nay, các đơn vị và cá nhân trong

hệ thống NHCSXH tiếp tục chuyển
tiền về Công đoàn các tỉnh miền
Trung để tham gia hỗ trợ người dân
vùng lũ lụt gần 2,4 tỷ đồng. 

Lãnh đạo NHCSXH cho biết: Với
trách nhiệm của một ngân hàng
dành cho người nghèo, người yếu
thế, NHCSXH luôn đồng hành ủng
hộ cho người dân các tỉnh miền
Trung trong mọi điều kiện, hoàn
cảnh, góp phần giúp người dân
vươn lên trong cuộc sống. NHCSXH
cùng chính quyền sẽ rà soát, thống
kê thiệt hại do mưa bão gây ra để có
những hỗ trợ nhất định, đồng thời
bổ sung nguồn vốn để người dân
vay vốn kịp thời khắc phục bão lũ.

Sự ấm áp đến từ trái tim và trách
nhiệm của một cơ quan là cánh tay
nối dài của Chính phủ hỗ trợ người
nghèo và các đối tượng chính sách
bằng phương pháp trực diện nhất là
hỗ trợ vốn sản xuất mà cán bộ, nhân
viên NHCSXH đã và đang làm nhân
lên niềm tin và nghị lực cho những
người dân vững tin để bước tiếp trên
con đường phía trước, dẫu biết còn
nhiều khó khăn, gian nan vất vả.
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đong đầy yêu thương như chính biểu
tượng trái tim hồng của NHCSXH.

Như ở Hà Tĩnh, chúng tôi không
khỏi bùi ngùi xúc động khi tận mắt
chứng kiến Giám đốc Lưu Văn Minh
không quản khó khăn, tự mình chèo
thuyền đưa nhu yếu phẩm đến tận
tay người dân vùng lũ, động viên,
chia sẻ bà con vượt qua gian khó.
Chị Hải, một người dân xóm Cầu
Nủi, xã Tân Lâm Hương, huyện
Thạch Hà cảm động: “Giữa mùa lũ
lụt, nước thì ngập ngang nhà, chưa
đoàn cứu trợ mô đến được. Thật
mừng rớt nước mắt khi thấy một
người chèo thuyền giữa mênh
mông biển nước đến đưa cho nhu
yếu phẩm; đặc biệt lại là một vị
Giám đốc của ngân hàng vì người
nghèo. Thật không gì cảm động hơn
nữa! Cảm ơn anh, cảm ơn NHCSXH
nhiều lắm!”. Ở một số tuyến khác,
các cán bộ trong chi nhánh lại cùng
đi thuyền máy, tiếp cận những
người dân xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm
Xuyên hay phường Văn Yên, thành
phố Hà Tĩnh để đưa đến tận tay
những người dân vùng rốn lũ,
những thùng mì tôm, chai nước

Những suất
quà chứa đựng
tình cảm của
cán bộ NHCSXH
được trao tận
tay đồng bào
vùng lũ của tỉnh

Thừa Thiên Huế.



52 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 88+89

Xuân Tân Sửu 2021
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Hành trình 5 năm của chương trình “Cặp lá yêu thương” chắp cánh, biến ước mơ của biết bao chiếc Lá chưa lành thành hiện thực.

“Cặp lá yêu thương” lấy
hình ảnh chiếc lá bồ
đề làm hình tượng
xuyên suốt. Mỗi em

nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được
gọi là một Lá chưa lành, mỗi nhà
hảo tâm hỗ trợ các em được gọi là Lá
lành. Chương trình tạo ra cơ hội để
các lá lành có thể tìm tới những Lá
chưa lành, giúp đỡ các em nhỏ kém

may mắn được nhận hỗ trợ tới khi
tốt nghiệp THPT và Đại học. Bằng
mô hình hỗ trợ ghép cặp, với tối
thiểu 200 nghìn đồng/tháng, mỗi
tấm lòng hảo tâm có thể giúp cho
con đường đến trường của Lá chưa
lành bớt gian nan.

Nhìn lại hành trình 5 năm,
chứng kiến sự thay đổi của biết bao
những cảnh đời Lá chưa lành, lắng

nghe những câu chuyện chưa kể
trong chặng đường nỗ lực kết nối
những mảnh đời khó khăn, bất
hạnh đến với những đôi tay tràn
đầy thương yêu từ các nhà hảo tâm
và cộng đồng. 

Với sứ mệnh “Trao cơ hội đi học,
cho cơ hội đổi đời”, “Cặp lá yêu
thương” đã trải qua hành trình trên
khắp các tỉnh, thành phố  cả nước từ

>Bài và ảnh HẠNH PHÚC

Những chiếc Lá chưa lành với hoàn cảnh “khó khăn chồng khó
khăn” nhưng trong ánh mắt vẫn trong sáng, mang đầy ước mơ đã
chạm đến trái tim của những chiếc Lá lành.

Hành trình 5 n�m
“C�p lá yêu th��ng”
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các bản làng xa xôi vùng núi cao đến
những vùng đồng bằng sông nước,
từ suối sâu đến vùng biển xa. Trải
qua 5 năm bền bỉ, chương trình đã
và đang thay đổi cuộc đời của hơn
3.000 em nhỏ; vận động, kết nối ủng
hộ hơn 56 tỷ đồng.

Cặp lá yêu thương đã trở thành
nơi gieo mầm hạnh phúc, trao gửi
yêu thương, kết nối hàng nghìn Lá
chưa lành viết tiếp những ước mơ
còn dang dở để thay đổi cuộc đời.
Nhiều trường hợp là những em
nhỏ mồ côi, cuộc sống khó khăn,
thậm chí phải đi làm thuê, làm
mướn để có tiền trang trải việc
học... nhưng với sự hỗ trợ từ
chương trình, sự vượt khó của bản
thân, nay các em đều đạt được
những kết quả thành công trong kỳ
tuyển sinh Đại học vừa qua như:
Vũ Đình Khải (Hải Phòng) đỗ Đại
học Công nghiệp Hà Nội, Bùi Công
Dân (Phú Yên) đỗ Đại học Luật TP
Hồ Chí Minh. Hay các em Trần Thị
Huyền (Hưng Yên), Đặng Tú Khanh

(Long An), Trần Đức Toàn (Đắk
Lắk)… đều đã trở thành những tân
sinh viên của các Trường Đại học
uy tín ở 3 miền đất nước.

Không kể tuổi tác, địa vị hay tầng
lớp xã hội, ai cũng có thể trở thành Lá
lành. Tất cả đã góp phần tạo nên một
cộng đồng yêu thương, bền vững và

gắn kết suốt một thời gian dài. Không
dừng lại ở đó, những chuyến xe tiếp
theo của Cặp lá yêu thương vẫn sẽ
tiếp tục lăn bánh trên khắp mọi miền
Tổ quốc, để các em lại được trao cơ
hội đi học, trao cơ hội đổi đời và viết
tiếp những hành trình nhân văn đầy
yêu thương.

Những món quà của đoàn viên công đoàn NHCSXH được trao tận tay đến các Lá chưa lành.

Công đoàn NHCSXH đã tổ chức phát động đến tất cả Công
đoàn cơ sở trong hệ thống lựa chọn, hỗ trợ các Lá chưa lành.
Hiện đã có 67/67 đơn vị (63 chi nhánh tỉnh, thành phố và 4
đơn vị Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo và Trung
tâm Công nghệ thông tin) đều tích cực tham gia hưởng ứng
chương trình và nhận Lá chưa lành để giúp đỡ thường xuyên
với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/Lá chưa lành/tháng. Sau 5
năm phát động, đến nay cán bộ, nhân viên và người lao động
trong hệ thống NHCSXH đã hỗ trợ, ủng hộ cho các Lá chưa
lành với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng.
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Hiệu quả thiết thực
từ nguồn vốn ưu đãi

Từ một hộ nghèo, bà Cấn
Thị Hạnh ở thôn Bách Kim, xã
Phú Kim, huyện Thạch Thất
đã vươn lên thoát nghèo và
đến nay đã là hộ có kinh tế
khá của địa phương. Bà
Hạnh chia sẻ: “Năm 2016
gia đình thuộc hộ nghèo,
nhờ có đồng vốn của
NHCSXH thành phố, đến
nay gia đình tôi đã thoát
nghèo”.  Hiện gia đình bà
có 4 con bò và 2 sào
cam, bưởi, doanh thu
hằng năm đạt tới 300
triệu đồng.

Không chỉ riêng gia
đình bà Hạnh, rất nhiều
hộ nghèo, hộ cận nghèo tại
huyện Thạch Thất nhờ nguồn vốn
của NHCSXH đã vươn lên thoát
nghèo, đóng góp lớn vào sự phát
triển kinh tế địa phương. Phó Giám
đốc NHCSXH huyện Thạch Thất
Dương Quốc Mạnh cho hay, chỉ tính
riêng năm 2020, NHCSXH huyện đã
giải ngân cho 5.869 hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác với số tiền
hơn 210,6 tỷ đồng.

Nhờ đồng vốn kịp thời của

NHCSXH TP Hà Nội mà nhiều hộ

nông dân trên địa bàn huyện đã

mạnh dạn chuyển đổi các mô hình

sản xuất kinh tế, hầu hết các mô

hình chuyển đổi đều cho hiệu quả

kinh tế cao. 

Không chỉ riêng Thạch Thất, tại
hầu hết các quận, huyện của Hà Nội,
nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ đắc
lực cho nông dân, các hộ nghèo, cận
nghèo phát triển kinh tế. Lãnh đạo
UBND huyện Đông Anh cho biết,
thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, năm
2020, huyện đã chuyển hơn 3 tỷ

trong n* l�c gi�m nghèo + Hà N�i
>Bài và ảnh MINH HUYỀN

Hà Nội được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong việc thực hiện Chỉ
thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội. Bằng việc xây dựng kế
hoạch cụ thể, triển khai bài bản, thiết thực và tận tâm phục vụ, nguồn vốn
chính sách đã kịp thời đến với người dân, hỗ trợ giải quyết việc làm và
giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế hộ, kinh tế địa phương, qua đó góp
phần xây dựng thủ đô giàu đẹp.

Hộ vay vốn ở xã Phú Kim đang chia sẻ mô hình SXKD với cán bộ NHCSXH và tổ chức
chính trị - xã hội.
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đồng nguồn vốn uỷ thác sang
NHCSXH huyện Đông Anh.

Có thể đánh giá, Hà Nội là một
trong những địa phương triển khai
Chỉ thị số 40-CT/TW một cách bài
bản, quyết liệt và đạt được những
kết quả đáng ghi nhận. Là một địa
phương đứng đầu trong cả nước về
nguồn vốn ngân sách ủy thác cho
vay hộ nghèo và các đối tượng chính
sách từ trước khi có Chỉ thị số 40-
CT/TW. Những năm qua, nguồn vốn
ủy thác qua NHCSXH đã mở rộng
nhiều cơ chế đặc thù của thành phố
và còn có sự chung tay của 100%
quận, huyện, thị xã để hỗ trợ người
dân trên chính địa bàn của mình.

Phó Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội
Phạm Văn Quyết cho biết: Chỉ thị số
40-CT/TW đã được Đảng bộ TP Hà Nội
quán triệt, phổ biến rộng rãi, được
cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức thực
hiện một cách nghiêm túc, bài bản
gắn với các cơ chế đặc thù của thành
phố. Để đảm bảo đủ nguồn vốn thực
hiện các chương trình tín dụng chính
sách, NHCSXH TP Hà Nội đã chủ động
phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan
liên quan tập trung huy động các
nguồn lực. Đặc biệt là nguồn vốn
nhận ủy thác từ ngân sách thành phố,
quận, huyện, thị xã và nhận ủy thác
từ Uỷ ban MTTQ các cấp để đáp ứng
nhu cầu vốn cho vay hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác.

Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn
hoạt động của NHCSXH TP Hà Nội
đạt 10.215 tỷ đồng, tăng 1.747 tỷ
đồng so với đầu năm. Trong đó,
nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại
địa phương đạt 4.111 tỷ đồng, tăng
1.150 tỷ đồng so với năm trước. 

Trong năm 2020, cả 30/30 quận,
huyện, thị xã chuyển bổ sung vốn ủy
thác sang NHCSXH để cho vay hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
khác trên địa bàn. Trong đó một số
đơn vị chuyển vốn lớn như: Nam Từ
Liêm 18,6 tỷ đồng; Bắc Từ Liêm, Hai
Bà Trưng 10 tỷ đồng.

Nguồn vốn ưu đãi đã đáp ứng
100% nhu cầu vay vốn của hộ
nghèo; trong đó, tập trung nhiều
cho các xã vùng khó khăn, những
nơi còn nhiều hộ nghèo trên địa bàn
Hà Nội. Trong năm 2020, đã có trên
112 nghìn lượt hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác trên địa bàn
Hà Nội được vay vốn; góp phần thu
hút trên 75 nghìn lao động; hỗ trợ
cải tạo và xây mới trên 52 nghìn
công trình nước sạch, công trình vệ
sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ
vốn trang trải chi phí học tập cho
400 HSSV có hoàn cảnh khó khăn…
Các chương trình tín dụng chính
sách giải ngân qua NHCSXH đã góp
phần quan trọng trong sự phát triển
kinh tế xã hội của thủ đô, thực sự là
công cụ, giải pháp đắc lực trong việc
thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo
việc làm, xây dựng nông thôn mới.

NHCSXH TP Hà Nội đã thực hiện
nhiều giải pháp trong việc nâng cao
chất lượng tín dụng như: Giao chỉ
tiêu nợ quá hạn cho các NHCSXH
quận, huyện, thị xã; phối hợp với tổ
chức chính trị - xã hội, chính quyền
địa phương các cấp trong công tác
củng cố, nâng cao chất lượng hoạt
động ủy thác, công tác kiểm tra giám
sát, nâng cao chất lượng hoạt động
của các Điểm giao dịch tại xã,
phường, thị trấn và hoạt động của
Tổ tiết kiệm và vay vốn, tích cực đôn
đốc thu hồi nợ quá hạn. Tính đến
cuối năm 2020, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ
chiếm tỷ lệ 0,03% tổng dư nợ. Toàn
chi nhánh có 12 đơn vị quận, huyện,
thị xã tiếp tục duy trì không có nợ
quá hạn.

Tiếp tục phát huy 
nguồn lực

Phát huy những kết quả đạt
được của năm 2020, NHCSXH TP Hà
Nội coi đó là tiền đề để thực hiện
những mục tiêu đề ra trong năm
2021. Tiếp tục tích cực tham mưu
cho cấp ủy, chính quyền địa phương
các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực

hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Quyết
định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, Chỉ thị 30-CT/TU của
Thành ủy Hà Nội và kế hoạch
130/KH-UBND của UBND thành phố
Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với tín dụng chính sách
xã hội. 

Đối với nguồn vốn, tiếp tục phối
hợp với các Sở, ngành tham mưu
UBND thành phố cân đối, bố trí vốn
ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối
với người nghèo và các đối tượng
chính sách khác trong năm 2021 và
giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó,
tham mưu cấp ủy và chính quyền
địa phương bố trí, bổ sung nguồn
vốn ngân sách cấp huyện ủy thác
qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác
trên địa bàn, tham mưu đưa nội
dung này vào chương trình kỳ họp
HĐND để bổ sung nguồn vốn ủy
thác trong năm 2021 và giai đoạn
2021 -2025. Tập trung huy động các
nguồn lực đáp ứng nhu cầu của hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
khác trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối
hợp với chính quyền địa phương đẩy
mạnh tuyên truyền thực hiện công
tác huy động vốn từ dân cư và tổ
chức kinh tế, đồng thời phối hợp với
các tổ chức chính trị - xã hội đẩy
mạnh nguồn tiền gửi tiết kiệm qua
Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. 

Trong giai đoạn tới, mục tiêu của
NHCSXH TP Hà Nội đặt ra là xây dựng
tập thể vững mạnh với đội ngũ lãnh
đạo và cán bộ tinh thông nghiệp vụ,
có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo
đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu
thực hiện nhiệm vụ, phát triển theo
hướng ổn định, bền vững, bảo đảm
triển khai có hiệu quả các chương
trình tín dụng chính sách đối với người
nghèo và các đối tượng chính sách
khác, góp phần thực hiện thành công
Nghị quyết của Đảng bộ TP Hà Nội
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
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Phát huy sức mạnh của
cả hệ thống chính trị

Hà Giang là tỉnh miền núi cực
Bắc của Tổ quốc với hơn 277km
đường biên giới tiếp giáp Trung
Quốc. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính

cấp huyện, thành phố với 193 xã,
phường, thị trấn cùng 2.071 thôn,
bản. Tuy nhiên, có đến 7 huyện và
163 xã thuộc vùng khó khăn, 34 xã
biên giới, 1.408 thôn đặc biệt khó
khăn. Đặc biệt, có 19 dân tộc cùng
sinh sống với đa phần là đồng bào

DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn…

Chính bởi vậy, Chỉ thị số 40-CT/TW

đã góp phần tạo nên bứt phá trong

công tác giảm nghèo của tỉnh.

Đây là chủ trương thể hiện sự

quan tâm của Đảng đối với hộ

>Bài và ảnh THU PHƯƠNG

Sau 5 năm đi vào cuộc sống, Chỉ thị số 40-CT/TW đã kết tinh giá trị nhân
văn nơi địa đầu Tổ quốc - Hà Giang.

B�t phá trong gi�m nghèo
n�i đ�a đ.u T/ qu�c 

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp người nghèo ở xã Quang Minh, huyện Bắc Quang đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Xuân Tân Sửu 2021
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
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nghèo nhằm tạo điều kiện giúp họ
tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
Từ đó, góp phần tạo việc làm, phát
triển nguồn nhân lực, tích cực thực
hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững; bảo đảm an sinh xã hội,
ổn định chính trị và phát triển kinh
tế - xã hội.

Việc đảm bảo hoạt động xuyên
suốt về tín dụng chính sách trở
thành một trong những nhiệm vụ
trọng tâm trong chương trình, kế
hoạch hoạt động thường xuyên của
các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh
Hà Giang. Trên cơ sở nhận thức rõ
vai trò, vị trí của tín dụng chính sách
xã hội, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp,
ngành tập trung thực hiện hiệu quả
các nguồn lực. Điều đó được thể
hiện thông qua việc hàng năm, bố trí
ngân sách địa phương các cấp,
chuyển sang NHCSXH để bổ sung
vốn ủy thác cho vay, đáp ứng nhu
cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác. Theo đó,
tổng ngân sách tỉnh và 11 huyện,
thành phố đã chuyển 73,3 tỷ đồng
sang NHCSXH tỉnh và NHCSXH các
huyện, thành phố để cho vay đối với
hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Đặc biệt, NHCSXH tỉnh Hà Giang
đã phối hợp, thành lập 193 Điểm
giao dịch xã, từ đó tiết giảm chi phí
và tạo điều kiện thuận lợi giúp người
dân dễ dàng giao dịch và thụ hưởng
các chính sách tín dụng ưu đãi. Tại
những Điểm giao dịch này, các chính
sách tín dụng của Nhà nước, danh
sách hộ vay vốn và quy trình thủ tục
vay vốn của NHCSXH được niêm yết
công khai; hộ vay giao dịch trực tiếp
với cán bộ NHCSXH vào ngày cố định
trong tháng để nhận tiền vay và trả
nợ khoản vay trước sự chứng kiến
của Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay
vốn, đại diện tổ chức chính trị - xã hội
nhận ủy thác và chính quyền sở tại. 

Nhờ đó, hạn chế việc thất thoát,
tham ô, lợi dụng tiền vốn; tạo được
lòng tin của nhân dân đối với các
chính sách của Đảng, Nhà nước và
hoạt động của NHCSXH. Mặt khác,
Tỉnh ủy còn chỉ đạo UBND tỉnh đôn
đốc điều tra, rà soát, thống kê, xác
nhận hộ nghèo, cận nghèo theo
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Trên
cơ sở đó, chỉ đạo NHCSXH tỉnh
thường xuyên rà soát đối tượng cho
vay, đảm bảo đúng đối tượng thụ
hưởng, phấn đấu 100% đối tượng
chính sách có nhu cầu đều được vay
vốn các chương trình tín dụng ưu đãi
của Nhà nước.

Để tạo nên sức mạnh tổng hợp
trong hoạt động tín dụng chính sách
xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội
đã tham gia trực tiếp vào Ban đại
diện HĐQT của NHCSXH các cấp;
vừa đại diện cho đoàn thể, vừa trực
tiếp chăm lo cho đối tượng thuộc
đơn vị mình quản lý. Bên cạnh đó,
Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và
các huyện, thành phố thường xuyên
được củng cố, kịp thời kiện toàn,
đảm bảo công tác chỉ đạo triển khai
một cách liên tục, thông suốt, hiệu
quả. Việc kiểm tra, giám sát của Ban
đại diện HĐQT các cấp và hệ thống
kiểm tra, kiểm soát nội bộ của
NHCSXH đã góp phần tích cực trong
việc nâng cao năng lực chỉ đạo, điều
hành, phát huy tính chủ động trong
công tác, phòng ngừa sai phạm, kịp
thời xử lý tồn tại, hạn chế trong hoạt
động tín dụng chính sách. Bên cạnh
đó, công tác kiểm tra, giám sát của
tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy
thác các cấp được thực hiện thường
xuyên, đi vào chiều sâu và phát huy
hiệu quả; từng bước đưa chất lượng
hoạt động ủy thác đi vào nền nếp...

Lan tỏa giá trị
Thông qua NHCSXH, nguồn vốn

ưu đãi của Nhà nước đã đến tận tay

người nghèo và các đối tượng chính
sách khác, giúp họ có thêm nguồn
lực phát triển SXKD, cải thiện chất
lượng cuộc sống. Đồng thời, thúc
đẩy họ tìm cách làm, sử dụng vốn có
lợi nhất, bớt dần tư duy ỷ lại để vươn
lên thoát nghèo. Có thể nói, đây là
một hình thức đổi mới cách đầu tư
cho hộ nghèo nhằm khắc phục hạn
chế từ việc “cho cá” sang trao “cần
câu”, dựa trên kế hoạch sản xuất của
người dân, trách nhiệm sử dụng vốn
và hoàn vốn cho Nhà nước thông
qua NHCSXH.

Bà Trần Thị Lan ở tổ 14, phường
Minh Khai, TP Hà Giang không giấu
được niềm vui: “Ở tuổi ngoài 50, vợ
chồng tôi bắt đầu khởi nghiệp với
nghề làm dịch vụ ăn sáng. Để có cơ
nghiệp với thu nhập tương đối ổn
định này, chúng tôi được NHCSXH
cho vay 50 triệu đồng từ chương
trình giải quyết việc làm. Trước đó,
tôi vay vốn chương trình HSSV của
NHCSXH với tổng số tiền 50 triệu
đồng để có thêm kinh phí lo cho 2
con học đại học”. 

Không phụ sự kỳ vọng của mẹ
cha tảo tần sớm hôm với đủ thứ
nghề vất vả; cô con gái Sầm Thu
Hương của bà nay đã là bác sĩ
Chuyên khoa I - Khoa Ung bướu của
Bệnh viện Nhiệt đới TW. Còn con trai
út Sầm Thái Thông sau khi tốt
nghiệp Khoa Công nghệ thông tin -
Truyền thông của Đại học Thái
Nguyên đã có việc làm ổn định tại
Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC
(Hà Nội). Đặc biệt, anh đang là Tổ
trưởng Tổ kỹ thuật của Công ty, phụ
trách khâu kỹ thuật trong thực hiện
phần mềm Đô thị thông minh trên
địa bàn tỉnh.

Cũng như gia đình bà Lan, với số
tiền vay 80 triệu đồng của NHCSXH
đã giúp anh Lưu Mạnh Thắng ở tổ 2,
phường Minh Khai có thêm nguồn
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lực mở xưởng cơ khí với doanh thu
hàng tỷ đồng/năm. Không những
vậy, anh còn tạo việc làm thường
xuyên cho 4 lao động (đều là thanh
niên DTTS) với thu nhập từ 7 - 10
triệu đồng/người/tháng. 

Riêng gia đình anh Nguyễn Trung
Hiệp ở xã Phương Thiện, TP Hà
Giang nay đã có nhà xây khang
trang, hiện đại với tổng diện tích sử
dụng lên đến 250m². “Nếu như
trước đây, nơi ở của gia đình tôi chỉ
vỏn vẹn 18m²; thì nay, chính nhờ
nguồn vốn vay chính sách 300 triệu
đồng đã giúp vợ chồng tôi hiện thực
hóa về chốn an cư, lạc nghiệp”, anh
Hiệp chia sẻ.

Niềm vui của bà Lan, anh Thắng
hay anh Hiệp cũng là cảm xúc chung
của rất nhiều hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác trên địa bàn
tỉnh Hà Giang. Giai đoạn 2014 đến

nay, NHCSXH tỉnh Hà Giang triển
khai 15 chương trình tín dụng với
doanh số cho vay đạt hơn 5.000 tỷ
đồng; 163.054 lượt hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác được vay
vốn. Dư nợ bình quân tăng từ 19
triệu đồng/hộ lên 37,2 triệu đồng/hộ
so với đầu giai đoạn. Thông qua vốn
chính sách, hơn 30 nghìn hộ vượt
qua ngưỡng nghèo; 413 HSSV có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi
học; 10.903 lao động tại địa phương
được tạo công ăn việc làm; 34.865
công trình NS&VSMTNT đảm bảo
theo tiêu chuẩn được xây dựng;
1.339 căn nhà ở cho hộ nghèo và các
đối tượng chính sách được hoàn
thành. Không những vậy, nguồn vốn
ưu đãi còn khắc phục tình trạng
thiếu vốn, thiếu việc làm. Nhờ đó,
đời sống nhân dân, nhất là vùng khó
khăn, đặc biệt khó khăn không
ngừng nâng cao, điều kiện kinh tế

được cải thiện, góp phần ổn định
trật tự, an toàn xã hội. Tỷ lệ hộ
nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều)
trên địa bàn toàn tỉnh giảm từ
43,65% (năm 2015) xuống 26,73%
(năm 2019)...

Chỉ thị số 40-CT/TW mang tính
chiến lược, đột phá của Đảng trong
tổ chức triển khai tín dụng chính
sách xã hội; trở thành “đòn bẩy” kinh
tế giúp người nghèo và các đối
tượng chính sách khác có điều kiện
phát triển sản xuất, cải thiện cuộc
sống. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
góp phần làm tốt công tác dân vận
ở cơ sở nhằm thực hiện mục tiêu xây
dựng nông thôn mới, giảm nghèo
bền vững... Kết quả trên đã phần
nào chứng minh sự quyết tâm,
quyết liệt của cả hệ thống chính trị
nơi địa đầu Tổ quốc đối với hoạt
động tín dụng chính sách, để tạo
nên những thành quả tốt đẹp.

Xưởng cơ khí của anh Lưu Mạnh Thắng (bên phải) ở tổ 2, phường Minh Khai, 
TP Hà Giang giúp nhiều lao động địa phương thu nhập ổn định. 
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“Người hùng” của 
dân nghèo

“Có lẽ, cả cuộc đời này tôi không
thể trả hết ân huệ cho Đảng, Chính
phủ và những cán bộ Ngân hàng
người nghèo - tiền thân của NHCSXH
ngày nay”, ông Huỳnh Văn Bé hay

còn được biết dưới biệt danh ông

“Ba Muối sấy” ở khóm Tân Thuận, thị

trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp bắt đầu câu chuyện

về cuộc đời mình.

Từng là triệu phú nuôi chim cút

từ những năm cuối thập niên 1990

nhưng dịch bệnh đã giết chết đàn
chim, mang theo cả toàn bộ vốn
liếng mà vợ chồng ông Bé đã chắt
chiu sau bao năm làm ruộng, chăn
nuôi vịt. Trắng tay! Vợ đi bán cháo,
hai đứa con đầu phải nghỉ học đi
làm thêm phụ giúp ba mẹ chút tiền
mọn đắp đổi qua ngày. Bản thân

T2 Anh hùng trong lòng dân
đ$n Anh hùng trong lao đ�ng

>Bài và ảnh THÁI VŨ

Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận nhưng những người nghèo, người yếu thế lại
có cùng điểm chung: Nỗ lực vươn lên bằng những đồng vốn vay ưu đãi của Chính
phủ và trở thành những người truyền cảm hứng cho cộng đồng trong công cuộc
giảm nghèo của đất nước. Với họ, dù chỉ là khoản vay 2 triệu đồng nhưng cũng đủ
sức công phá và xoay chuyển cuộc đời cho cả một gia đình, một thế hệ.

Tín dụng chính sách giúp người nghèo ổn định cuộc sống.
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Từ 2 triệu đồng vốn vay ưu đãi ban đầu, nay đã
giúp ông Huỳnh Văn Bé (thứ hai từ trái qua) khởi nghiệp thành công.

bôn ba đủ nghề, đến năm 2003, ông
Bé mới trụ lại với nghề trộn muối ớt
do người bà con ở Tây Ninh truyền
cho và bắt đầu khởi nghiệp với 2
triệu đồng từ nguồn vốn vay hộ
nghèo của NHCSXH. 

Nay, sau gần 20 năm gây dựng sự
nghiệp, ông Bé đã trở thành một
doanh nhân thành đạt, có trong tay
thương hiệu “Muối sấy Ngọc Yến”
không chỉ nổi tiếng trong nước mà
còn theo chân bà con Việt kiều rong
ruổi khắp trời Tây. Cơ sở muối sấy
của ông Bé, từ lúc chỉ sản xuất 3kg
muối đến hàng tấn muối mỗi ngày
vẫn giữ nguyên một triết lý: “Mình có,
sẽ giúp đời, giúp người cũng có như
mình”! Và, quả thật, ông Ba muối sấy
đã thực hiện được ước nguyện ấy
ngay từ khi khởi nghiệp thành công.

Ban đầu là nhận người nghèo vào
làm việc, sau khấm khá thì bắt đầu
phát gạo hàng tháng cho người
nghèo già cả, cô đơn, khá nữa thì góp
tiền xây cầu cho bà con trong Khóm
và bây giờ thì dấu chân thiện nguyện
của ông Ba Muối sấy đã in dấu khắp
nơi trên vùng đất Tây Nam bộ.
Những người dân nghèo vùng sông
nước miền Tây vẫn trìu mến gọi ông
với cái tên ông Ba Muối sấy hoặc
“Người hùng của dân nghèo” nhưng
ông Bé bảo: “Tôi mãi chỉ là Ba Bé thôi,
Người hùng thực sự là họ đấy!”. Nói
rồi, ông Bé chỉ tay vào các cán bộ tín
dụng chính sách huyện Thanh Bình! 

Giàng A Chống - một tấm gương
điển hình về học tập của núi rừng
Yên Bái - người đã từng phủ sóng
khắp các bản tin giảm nghèo từ

Trung ương đến địa phương chừng
6 - 7 năm về trước cũng “yêu”
NHCSXH đến nỗi, nhất nhất phải xin
vào làm bằng được trong hệ thống. 

Bởi với Giàng A Chống, được học
tập và đào tạo cơ bản, được thoát
khỏi cảnh đói nghèo, sống nay đây,
mai đó bằng sự hỗ trợ từ nguồn vốn
tín dụng HSSV và những cán bộ tín
dụng NHCSXH huyện Trạm Tấu là
một điều quá lớn lao với anh. Và, là
người trong cuộc nên Giàng A Chống
hiểu được giá trị của những đồng
vốn chính sách quan trọng thế nào
đối với những thanh niên DTTS.
Chính vì thế, khi về đầu quân cho
NHCSXH huyện Trạm Tấu, Giàng A
Chống đã cống hiến hết mình, cùng
với đồng nghiệp đưa dư nợ từ 5,6 tỷ
đồng, với 1.000 hộ vay, chiếm tỷ lệ
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27% trên tổng số hộ toàn huyện; nợ
quá hạn chiếm tỷ lệ 7,2%, lãi tồn
đọng lớn... đến nay, tổng dư nợ của
NHCSXH huyện Trạm Tấu đạt trên
100 tỷ đồng, tăng 17 lần so với khi
mới thành lập (2004) với 4.350 hộ dư
nợ, chiếm hơn 80% số hộ trên địa
bàn; nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,2%
tổng dư nợ. Vốn tín dụng đã phủ
khắp các thôn bản, góp phần vào
xóa đói giảm nghèo; tỷ lệ hộ nghèo
của huyện giảm bình quân từ 4% -
5%/năm và tỷ lệ học sinh học hết
cấp III tiếp tục theo học chuyên
nghiệp đã tăng lên rõ rệt. 

Một câu chuyện khác về niềm tin
yêu mà người dân Kỳ Anh, tỉnh Hà
Tĩnh dành cho các cán bộ NHCSXH
cũng luôn được nguyên Phó Thủ
tướng, nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội
Vương Đình Huệ nhắc tới. Đó là năm

2016, khi thảm họa môi trường
FOMOSA xảy ra, cũng là lúc
cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND
nhiệm kỳ 2016 - 2021 cận kề;
trong lúc cùng quẫn vì mất biển,
mất kế sinh nhai, người dân Kỳ
Anh định từ bỏ quyền bầu cử của
mình. Tuy nhiên, họ đã không làm
vậy vì bị khuất phục bởi các “tuyên
truyền viên” của NHCSXH. Nói như
đồng chí Vương Đình Huệ thì
NHCSXH không chỉ bảo đảm ổn định
sinh kế của người dân, huy động tốt
các nguồn lực đáp ứng cơ bản yêu
cầu của người nghèo… mà đây còn
là cầu nối giữa dân với chính quyền
và với Đảng!

Anh hùng lao động của
thời kỳ đổi mới

Gần 20 năm hoạt động, các chính
sách tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực
hiện đã giúp hàng triệu hộ nghèo
thoát khỏi ngưỡng nghèo; trong đó,
có biết bao điển hình trên mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội trưởng thành
từ nguồn vốn ưu đãi nhân văn. Ông
Ba Muối sấy, Giàng A Chống là những
bằng chứng sống cho thấy sức mạnh
của nguồn vốn tín dụng chính sách đã
tác động mạnh mẽ thế nào đến cuộc
đời của người nghèo. Và chắc chắn,
không chỉ những người trong cuộc,
những người trực tiếp thụ hưởng và
thụ hưởng thành công nguồn vốn ưu
đãi đó mới cảm nhận đầy đủ giá trị
mà nguồn vốn cũng như những giá
trị tinh thần, sự khích lệ, động viên
mà cán bộ NHCSXH mang lại cho
người nghèo.

Cùng với sự gia tăng các tấm
gương thoát nghèo, làm kinh tế điển
hình thì tốc độ và quy mô tăng
trưởng nguồn vốn chính sách cũng
bứt phá ngoạn mục. Giai đoạn 2011
- 2020, tốc độ tăng trưởng tổng
nguồn vốn đạt bình quân 10%/năm,
từ 90.400 tỷ đồng năm 2010 lên
233.426 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng
dư nợ đạt bình quân khoảng
10%/năm; quy mô tổng dư nợ các

chương trình tăng gấp 2,5 lần, từ
89.462 tỷ đồng năm 2010 lên
226.197 tỷ đồng. Nguồn vốn tín
dụng chính sách xã hội tiếp tục được
đầu tư đến 100% xã, phường, thị
trấn trên cả nước với hơn 21,5 triệu
lượt hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác vay vốn, doanh số
cho vay lên tới 504.565 tỷ đồng. Tín
dụng chính sách xã hội góp phần
giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 -
2015 từ 14,2% xuống 4,25%; tỷ lệ hộ
nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88%
(năm 2016) xuống còn 3,75% (năm
2019), xuống dưới 3% (năm 2020).

Phương thức ủy thác cho vay qua
các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục
triển khai hiệu quả hơn từ năm 2014
với việc NHCSXH cùng các tổ chức
này ký kết lại đã gắn kết chặt chẽ
bốn nhà là “Ngân hàng; Chính
quyền; Tổ chức chính trị - xã hội; Tổ
tiết kiệm và vay vốn”. Cùng với gần
173 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn,
10.426 Điểm giao dịch xã hoạt động
định kỳ phủ rộng ở hầu hết các xã,
phường, thị trấn trong toàn quốc đã
giúp NHCSXH thực hiện hiệu quả
phương châm “Thấu hiểu lòng dân,
tận tâm phục vụ”, “Giao dịch tại nhà,
giải ngân tại xã”.

Có thể thấy, trong bối cảnh đất
nước đang phát triển, còn rất nhiều
việc phải làm nhưng Đảng, Nhà
nước luôn dành sự quan tâm đặc
biệt cho người nghèo, người yếu thế
và các gia đình chính sách. Lĩnh hội
sâu sắc sứ mệnh lịch sử của mình,
NHCSXH đã trở thành công cụ hữu
hiệu của Chính phủ trong công cuộc
giảm nghèo; là chỗ dựa vững chắc
cả về tinh thần và vật chất cho
những người yếu thế; là mô hình
hoạt động tín dụng vi mô hiệu quả
cho bạn bè khu vực và thế giới học
tập… Với những kết quả mà gần 10
nghìn cán bộ, nhân viên, người lao
động trong hệ thống mang lại,
NHCSXH xứng đáng là một tập thể
Anh hùng: “Anh hùng trong lòng dân
và Anh hùng trong lao động”!



>Bài và ảnh LÊ PHIÊN

Ông mặt trời tỏa nắng vàng xua tan màn sương trắng đục, bản
Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái bừng lên
trong nắng mới với những ngôi nhà khang trang, rừng cây xanh
tốt, dòng suối Lâu từ ngàn năm qua vẫn rì rào tuôn chảy nhưng
cuộc sống của người Mông nơi đây đã có nhiều đổi thay; nói
như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước thì:
“Hồng Ca là địa phương tiêu biểu trong vùng đặc biệt khó
khăn thực hiện thành công chương trình xây dựng nông
thôn mới; đồng hành với đồng bào nơi đây là NHCSXH với
nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp bà con có ngôi nhà, bể nước,
có điều kiện chăn nuôi, trồng cấy để có cuộc sống ấm no”.
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Đúng hẹn, chúng tôi vượt
núi lên Khuôn Bổ vào
những ngày đầu xuân
năm mới Tân Sửu, chị

Giàng Thị Cu - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm
và vay vốn thôn Khuôn Bổ đón
chúng tôi bằng ánh mắt nụ cười
thân thiện như những người quen
lâu ngày mới gặp. Vẻ tự tin của
người phụ nữ Mông còn khá trẻ này
khiến chúng tôi nhớ lại câu nói của
mấy anh chị ở NHCSXH tỉnh Yên Bái
và Hội Phụ nữ huyện: “Chị em người
DTTS tham gia sinh hoạt tại các Tổ
tiết kiệm và vay vốn sẽ biết tính
toán, biết làm ăn, tự tin trong giao
tiếp… qua đó góp phần bảo đảm
bình đẳng giới, cuộc sống gia đình
nhờ đó mà no ấm, hòa thuận, hạnh
phúc hơn”.

Rồi chị Cu chẳng cần sổ sách gì
khi cung cấp cho chúng tôi những số

liệu: “Tổ tiết kiệm và vay vốn có 42
thành viên, dư nợ gần 2 tỷ đồng,
thuộc các chương trình hộ nghèo,
hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ
sinh môi trường… Không có nợ quá
hạn đâu cán bộ ạ, người Mông bản
mình trân trọng đồng vốn chính
sách lắm, nhận tiền về, đầu tư cái gì
đều được tính toán và phê duyệt
trước, có sự giám sát của tổ chức
nên vốn vay sử đụng đúng mục đích,
phát huy hiệu quả ngay. Mấy chục
héc-ta quế, mấy chục héc-ta măng
tre Bát độ, trâu, gà đặc sản… của bà
con Khuôn Bổ có được ngày hôm
nay là nhờ sự quan tâm của Chính
phủ, có hộ nhờ đồng vốn mà có
rừng quế, rừng măng lớn, không chỉ
thoát nghèo mà còn vươn lên làm
giàu, từ chỗ vay vốn, giờ còn gửi tiền
tiết kiệm tại NHCSXH, điển hình như
anh chị Sùng A Vang và Tráng Thị

Nhà giờ đã có 4 héc-ta quế, 2 héc-ta
măng bắt độ, mỗi năm thu về cả
trăm triệu đồng, Khuôn Bổ giờ chỉ
còn 4 hộ nghèo. Từ chỗ du canh, du
cư trên núi, bao đời đói ăn, thiếu
mặc, giờ Khuôn Bổ và đồng bào
Mông định canh, định cư và ấm no”. 

Đúng là đồng vốn chính sách đã
phát huy vai trò, hiệu quả trong
công cuộc giảm nghèo và xây dựng
nông thôn mới ở quê hương Yên Bái,
từ vùng thấp Yên Bình lên vùng cao
Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải,
đến xã nào cũng thấy tấm biển chỉ
dẫn “Điểm giao dịch NHCSXH”, đến
vùng nào cũng thấy những mô hình
sử dụng hiệu quả đồng vốn chính
hay câu chuyện đồng hành giữa các
đối tượng chính sách với nguồn vốn
tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Tổng
nguồn vốn tín dụng chính sách đến
hết năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên

Xuân về
trên vùng núi cao
Yên Bái
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Nông dân Yên Bái vay vốn chính sách nuôi thỏ.

Bái đạt 3.310 tỷ đồng, tăng 255 tỷ
đồng so với năm 2019, trong đó, vốn
uỷ thác từ ngân sách địa phương là
43,6 tỷ đồng, tăng 7,1 tỷ đồng so với
năm 2019. Chỉ tính riêng trong năm
2020, NHCSXH đã thực hiện cho vay
trên địa bàn tỉnh Yên Bái 24.300 lượt
hộ nghèo và đối tượng chính sách
khác, với doanh số cho vay 1.010 tỷ
đồng. Hiện có 63.808 lượt hộ đồng
bào DTTS đang vay vốn các chương
trình tín dụng chính sách, chiếm
65,8% số hộ vay. Dư nợ đầu tư cho
đồng bào DTTS là 2.297 tỷ đồng,
chiếm 69,5% tổng dư nợ.

Vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự
giúp hộ nghèo, hộ chính sách nâng
cao thu nhập, bảo đảm đời sống và
từng bước thoát nghèo, góp phần
thực hiện tăng trưởng kinh tế, ổn
định giá cả, kiềm chế lạm phát, góp

phần vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo
trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả của
chương trình giảm nghèo không
những chỉ thể hiện ở tỷ lệ hộ nghèo
giảm qua các năm mà mức sống
bình quân của hộ nghèo cũng đã
được nâng lên so với trước kia - đó
chính là mục tiêu mà Đảng và Nhà
nước ta đang hướng tới. Các chương
trình tín dụng chính sách được triển
khai trên địa bàn tỉnh cũng đã góp
phần không nhỏ vào thực hiện mục
tiêu quốc gia về giảm nghèo bền
vững, xây dựng nông thôn mới, giải
quyết việc làm và thực hiện các mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương. 

Câu chuyện của chị Cu, anh Vang
ở Khuôn Bổ, xã Hồng Ca chỉ là một
trong số hàng nghìn câu chuyện về
tấm gương đồng bào DTTS ở vùng

cao Yên Bái vươn lên trong cuộc
sống nhờ vào đồng vốn ưu đãi của
Chính phủ thông qua hệ thống
NHCSXH. Đào trong vườn, hoa ban
trên núi đã chút những chiếc lá vàng,
để thân cành đắm trong sương gió,
chờ xuân sang bung hoa, khoe sắc.
Năm 2020 đầy khó khăn đã được
Đảng, Chính phủ và người dân vượt
qua bằng tinh thần Việt Nam rực
lửa, trong hành trình gian nan ấy có
bóng dáng của đội ngũ cán bộ
NHCSXH mang nguồn lực của Đảng
và Chính phủ đến người dân để chia
sẻ khó khăn, giúp đỡ, tạo điều kiện
để những đối tượng chính sách
vươn lên no ấm, mang lại mùa xuân
tươi vui. 

Hẹn gặp lại Khuôn Bổ, Hồng Ca
khi quê hương của người Mông hết
nghèo, khi nhà nhà giàu có.



>Bài và ảnh LÊ THẮNG

Từ những đồng vốn tín dụng chính sách được cần mẫn “gieo” trên vùng núi
đá Si Ma Cai (Lào Cai) đã bật mầm khát vọng thoát nghèo và vươn lên làm
giàu của đồng các DTTS trên chính mảnh đất quê hương. 
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Tôi về Sín Chéng khi bà con
nơi đây vừa thu hoạch xong
vụ lúa mùa. Bận rộn quanh
năm, giờ mới có lúc nông

nhàn để bà con xuống chợ mua sắm
thêm những vật dụng trong gia đình.
Phiên chợ tan, ông Lồ A Sếnh đi
nhanh về nhà để cắt cỏ voi cho trâu
ăn. Chẳng là, gia đình ông Sếnh vừa
vay thêm 50 triệu đồng từ NHCSXH
huyện Si Ma Cai, theo Nghị quyết số
22/NQ-TU của Tỉnh ủy để mua thêm
một cặp trâu giống về chăn thả,
đồng thời mua trâu gầy về vỗ béo...
Từng là hộ nghèo ở thôn Ngải Phóng
Chồ, trước đây gia đình ông Sếnh
cũng đã vay vốn NHCSXH để mua
trâu giống về nuôi lấy sức kéo và
nguồn phân bón  phục vụ trồng trọt.
Cách đây 2 năm, nhờ chăm chỉ làm
kinh tế, gia đình ông Sếnh đã thoát
nghèo... Năm 2019, từ tiền bán trâu
được hơn 50 triệu đồng, ông lại quay
vòng mua thêm trâu về nuôi. Cùng
với nguồn vốn tín dụng chính sách,
gia đình ông đã phát triển chăn nuôi
trâu và lợn đen bản địa. Hiện, gia
đình có 4 con trâu, 10 con lợn, mỗi
năm bán một lứa, được khoảng 6 tạ.
Mỗi dịp chợ phiên, ông Sếnh xuống
chợ tìm mua trâu gầy về chăm sóc,
vỗ béo, được giá lại bán. Cứ thế,
tháng nào gia đình cũng thu lãi từ vỗ
béo trâu, trung bình khoảng 3 triệu
đồng/con. Hiện, mỗi năm, gia đình

ông Sếnh thu nhập từ 60 - 70 triệu
đồng nhờ chăn nuôi. 

Không chỉ phát triển chăn nuôi,
hàng năm gia đình ông Sếnh còn
trồng 15kg ngô giống và 5kg lúa
giống để phục vụ lương thực cho gia
đình cũng như chăn nuôi. Ông Lồ A
Sếnh tâm sự: “Nhờ nguồn vốn vay
chính sách, gia đình tôi đã mạnh dạn
phát triển chăn nuôi trâu sinh sản và
vỗ béo trâu, cho nguồn thu nhập
khá. Không như trước đây, gia đình
chỉ trông chờ vào cấy lúa, trồng ngô,
thời tiết vùng núi Si Ma Cai khắc
nghiệt, cũng có vụ không được thu
hoạch, nên cuộc sống gia đình luôn
gặp khó khăn, vất vả, làm quần quật
mà cũng chỉ tạm đủ ăn...”. 

Nguồn vốn vay chính sách đã
trao cơ hội cho nhiều nông dân “cao
nguyên đá” Si Ma Cai có thêm nguồn
lực, tự tin vươn lên thoát nghèo và
làm giàu. Ông Ly A Sếnh - Chủ tịch
Hội Nông dân xã Sín Chéng cho biết:
“Hiện, chúng tôi đang nhận ủy thác
vốn vay của NHCSXH với dư nợ trên
7,2 tỷ đồng, thông qua 4 Tổ tiết kiệm
và vay vốn, với 275 hộ vay vốn. Đa số
hộ vay vốn chủ yếu dùng để chăn
nuôi trâu, ngựa bạch, lợn đen bản
địa... Nhiều hộ nông dân nhờ biết
phát huy hiệu quả của vốn vay, đã
thoát nghèo và có tích luỹ”. 

Minh chứng sinh động ấy đã

khẳng định nỗ lực của đội ngũ cán
bộ NHCSXH huyện Si Ma Cai trong
công tác giải ngân, quản lý và tuyên
truyền người dân thực hiện hiệu quả
vốn vay để phát triển kinh tế gia
đình. Ông Dương Đức Hạnh - Giám
đốc NHCSXH huyện Si Ma Cai tâm
sự: Bà con vùng cao Si Ma Cai vẫn
còn nhiều hộ nghèo, hầu hết là đồng
bào DTTS, việc tiếp cận các mô hình
phát triển kinh tế còn không ít hạn
chế. Do đó, NHCSXH huyện đã tăng
cường nhân lực, trong đó ưu tiên
tuyển dụng người địa phương đã
qua đào tạo, không chỉ làm nghiệp
vụ ngân hàng, mà còn trở thành
những cán bộ tuyên truyền viên tích
cực để tuyên truyền cho bà con cách
sử dụng vốn vay đúng mục đích và
hiệu quả. 

NHCSXH huyện Si Ma Cai hiện có
7 cán bộ, thì có 2 cán bộ trẻ là người
địa phương. Điều này cũng rất thuận
lợi trong công tác tuyên truyền thực
hiện tín dụng chính sách trên địa
bàn huyện. Bởi, những cán bộ người
địa phương dân tộc Mông mới tuyển
dụng vào làm việc có lợi thế thông
thạo địa bàn, am hiểu tập quán của
cộng đồng...

Không chỉ làm tốt giải ngân
nguồn vốn vay cho bà con, anh Ly A
Mìn, cán bộ NHCSXH huyện Si Ma
Cai còn kiêm nhiệm vụ “phiên dịch”

“Gieo” vốn trên núi
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tiếng Mông ở những phiên giao dịch
tại xã, giải thích thấu đáo cho bà con
hiểu ý nghĩa của vốn vay, sử dụng
sao cho hiệu quả, trả nợ, trả lãi đúng
hạn.  Ly A Mìn tâm sự: “Mỗi lần tham
gia giao dịch tại xã, mình tận tình
giải thích bằng tiếng dân tộc để bà
con hiểu rõ thủ tục vay vốn, hướng
dẫn cách trả lãi, trả nợ gốc. Nhờ đó,
công việc được giải quyết nhanh
chóng và thuận lợi hơn”. 

Những năm qua, làm nhiệm vụ
đưa đồng vốn chính sách đến với các
hộ nghèo, đồng bào DTTS trên địa
bàn, những người “gieo” tiền trên
“cao nguyên đá” Si Ma Cai luôn nỗ
lực bám bản, bám dân, “thấu hiểu
lòng dân, tận tâm phục vụ”. Với đặc
thù là huyện 30a, có 95% dân số là

đồng bào DTTS, nên mọi hoạt động
của NHCSXH huyện Si Ma Cai đều
tập trung vào người nghèo, người
DTTS. Đến nay, vốn tín dụng chính
sách đã được triển khai tại 13/13 xã,
thị trấn; 59/59 thôn, bản, với 133 Tổ
tiết kiệm và vay vốn. Tính đến hết
tháng 12/2020, tổng nguồn vốn tín
dụng trên địa bàn huyện Si Ma Cai
đạt trên 250 tỷ đồng với 1.372 lượt
hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác được vay vốn, thông qua
các chương trình cho vay như: giải
quyết việc làm; hộ sản xuất, kinh
doanh tại vùng khó khăn; hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...

Khẳng định những kết quả quan
trọng của nguồn lực tín dụng chính
sách đem lại cho đồng bào DTTS

vùng cao Si Ma Cai, Chủ tịch UBND
huyện Si Ma Cai Hoàng Văn Dương
chia sẻ: Tín dụng chính sách hoạt
động chịu nhiều tác động tiêu cực
của các yếu tố khách quan, tuy
nhiên bằng các giải pháp kịp thời, tín
dụng chính sách đã góp phần thực
hiện hiệu quả mục tiêu phát triển
kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền
vững, xây dựng nông thôn mới, bảo
đảm các chính sách an sinh xã hội
tại địa phương. Cùng với các nguồn
vốn tín dụng khác trên địa bàn, vốn
vay từ NHCSXH cũng là một kênh tín
dụng quan trọng, nhất là đối với
huyện nghèo Si Ma Cai, trao cơ hội
cho người dân nơi đây vươn lên
thoát nghèo, xây dựng cuộc sống
ngày càng no ấm.

Ông Lồ A Sếnh vay vốn chính sách đầu tư chăn nuôi.



Nếu như trước đây, mỗi
lần có dịp về nông thôn,
nhiều người thường cảm
thấy bất tiện bởi công

trình vệ sinh xuống cấp và nguồn
nước không được đảm bảo, thì hiện
nay, vấn đề này cơ bản đã được giải
quyết. Bởi số hộ dân vùng nông
thôn được vay vốn từ NHCSXH để
đầu tư xây dựng công trình nước
sạch và vệ sinh môi trường ngày
càng nhiều.

Cải thiện điều kiện
sinh hoạt

Sau một thời gian ở chung nhà
với cha mẹ, năm 2014, vợ chồng chị
Trần Thị Ngọc Ngân ở thôn Phước
Lộc, xã Hòa Tâm, TX Đông Hòa xây
nhà riêng. “Tôi và chồng không có
nghề nghiệp ổn định, thu nhập từ
việc làm thuê bấp bênh. Nhờ cha mẹ
cho mảnh đất nên chúng tôi ráng
gom góp tiền rồi vay mượn thêm để
cất lên căn nhà nhỏ. Vì vậy, ban đầu
vợ chồng không có ý định xây nhà vệ
sinh”, chị Ngân cho biết.

Cũng như nhiều người ở nông
thôn khác, mỗi lần có “nhu cầu”, chị
Ngân thường “đi ké” nhà hàng xóm
hoặc chạy ra rìa rừng. “Bất tiện lắm,

nhất là những ngày mưa gió. Nhưng
hoàn cảnh gia đình khó khăn quá,
nên tôi cũng chưa biết thay đổi bằng
cách nào”, chị Ngân chia sẻ.

May sao khi đó, Tổ trưởng Tổ
tiết kiệm và vay vốn thôn Phước
Lộc là bà Nguyễn Thị Thính biết
chuyện, tới nhà chị Ngân tìm hiểu
rồi hướng dẫn gia đình chị làm hồ
sơ vay vốn nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn của
NHCSXH. Với số vốn 12 triệu đồng
ở thời điểm năm 2014, gia đình chị

phải mượn thêm tiền mới xây được
nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ nhưng đó
chính là công trình mơ ước của
người phụ nữ sinh năm 1989 này.
Mới đây, sau khi trả hết nợ vay, chị
Ngân được NHCSXH TX Đông Hòa
duyệt cho vay lại 20 triệu đồng vốn
NS&VSMTNT. Với số tiền này, vợ
chồng chị sửa lại nhà vệ sinh cho
khang trang, làm lại hệ thống lọc
nước sạch vì nước giếng nhà chị bị
nhiễm phèn, không thể dùng để
uống hay nấu ăn được.

66 ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 88+89

Xuân Tân Sửu 2021
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Người dân Phú Yên vay vốn NS&VSMTNT để xây dựng công trình cung cấp nước sạch.

Cho vay d6n n�%c s!ch v� nhà -

>Bài và ảnh LÊ HẢO

Hơn 190 nghìn công trình cung cấp nước sạch và công trình vệ sinh ở Phú Yên
đã được xây dựng từ khi thực hiện Quyết định 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa
phương trong việc góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân, nhằm
thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
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“Nguồn vốn vay NS&VSMTNT của
NHCSXH cho mỗi hộ dân vay không
lớn nhưng thật sự thay đổi đáng kể
điều kiện sống của gia đình chúng
tôi”, chị Ngân bộc bạch.

Tại buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện
Sông Hinh, gia đình chị Ksor Hờ Bia
cũng được vay vốn NS&VSMTNT để
“kéo” nước sạch về tận nhà sử dụng.
Theo Hờ Bia, trước đây, hầu hết
người dân ở vùng đồng bào DTTS
thường đi lấy nước suối về dùng.
Những hộ ở xa nguồn nước rất vất
vả, phải cắt cử người hàng ngày đi
vài cây số để gánh nước. Chưa kể
mùa nắng hạn, nguồn nước cạn kiệt,
người dân phải chờ đợi rất lâu mới
múc được đầy thùng. Khi đó, việc sử
dụng nước phải hạn chế chứ không
được dùng thoải mái.

“Từ khi Chính quyền tạo điều kiện
khoan giếng ở khu dân cư, rồi
NHCSXH cho vay vốn, chúng tôi có
tiền bắt đường ống, xây bể chứa nước
sạch để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
trong gia đình. Vừa tiện, vừa đảm bảo
vệ sinh, trẻ em cũng bớt hẳn các bệnh
về đường tiêu hóa”, Hờ Bia nói.

Gần 15 năm, hơn 190.000
công trình hình thành

Từ năm 2000, Thủ tướng Chính
phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc
gia NS&VSMTNT với mục tiêu đến
năm 2020, tất cả người dân nông
thôn được sử dụng nước sạch đạt
tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít
nhất 60 lít/người/ngày, sử dụng nhà
tiêu hợp vệ sinh và thực hiện vệ
sinh cá nhân, giữ sạch môi trường
thôn xóm, làng xã. Để thực hiện
mục tiêu trên, ngày 16/4/2004, Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quyết
định 62/2004/QĐ-TTg về tín dụng
thực hiện Chiến lược quốc gia về
cấp NS&VSMTNT, giao NHCSXH
triển khai chương trình tín dụng ưu
đãi này.

Ông Hồ Văn Thục - Giám đốc
NHCSXH tỉnh Phú Yên cho biết: Phú
Yên không thuộc nhóm các tỉnh thực
hiện thí điểm nên đến năm 2006

mới triển khai cho vay NS&VSMTNT.
Đối tượng vay chương trình này
không bó hẹp trong diện hộ nghèo,
cận nghèo, hộ chính sách mà tất cả
hộ dân có hộ khẩu thường trú hoặc
đăng ký tạm trú dài hạn tại khu vực
nông thôn, miền núi chưa có công
trình nước sạch và vệ sinh hoặc đã
có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn, nếu
có nhu cầu đều được vay.

“Ban đầu, mức vay là 4 triệu
đồng/công trình, sau được nâng lên
6 triệu đồng/công trình, và đến nay
là 10 triệu đồng/công trình. Dù mức
vay này chưa đáp ứng đủ chi phí để
xây dựng các công trình nước sạch
và công trình vệ sinh, nhưng cùng
với vốn tự có của hộ gia đình, thời
gian hoàn trả vốn dài (tối đa 5 năm)
đã tạo điều kiện thuận lợi cho người
dân an tâm, phấn khởi khi được vay
vốn từ chương trình tín dụng
NS&VSMTNT”, ông Thục nói.

Sau 15 năm triển khai chương
trình tín dụng NS&VSMTNT,
NHCSXH tỉnh Phú Yên đã giải ngân
cho vay gần 1.044 tỷ đồng, bình
quân hàng năm có trên 7.300 lượt
hộ vay vốn NS&VSMTNT. Đến nay,
tổng dư nợ của chương trình đạt
gần 492 tỷ đồng, chiếm 16,46% tổng
dư nợ cho vay các chương trình tín
dụng chính sách, với 36.536 hộ còn
dư nợ, chiếm gần 19,6% tổng số hộ
dân tại khu vực nông thôn trên địa
bàn tỉnh. Từ năm 2006 đến nay,
bằng nguồn vốn tín dụng chính
sách, người dân vùng nông thôn
trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và cải
tạo được hơn 85.400 công trình
nước sạch và gần 104.600 công
trình vệ sinh, góp phần nâng tỷ lệ
người dân sử dụng nước sinh hoạt
hợp vệ sinh lên hơn 99%, tăng hơn
51% so với cuối năm 2005.

Chương trình nhiều 
ý nghĩa

Nước sạch và vệ sinh môi trường
là nhu cầu không thể thiếu trong đời
sống hàng ngày của mỗi người, mỗi
gia đình và là yếu tố quan trọng để

bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện
sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc
sống cho nhân dân. Vì vậy, Quyết
định số 62/2004/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ cho các hộ dân
vùng nông thôn vay vốn thực hiện
Chiến lược quốc gia về cấp
NS&VSMTNT được đánh giá là rất cần
thiết, phù hợp với chính sách phát
triển kinh tế - xã hội, đi đôi với đảm
bảo an sinh xã hội, xây dựng nông
thôn mới của địa phương.

Ông Đoàn Sĩ Hiếu - Chủ tịch
UBND xã Hòa An, huyện Phú Hòa
cho biết: Chương trình tín dụng
NS&VSMTNT mang lại hiệu quả cho
xã hội rất lớn, giúp cải thiện rõ rệt
chất lượng cuộc sống, sức khỏe của
người dân và môi trường ở vùng
nông thôn, nhất là trong bối cảnh các
địa phương tích cực xây dựng nông
thôn mới như hiện nay. Tại xã Hòa
An, nguồn vốn NS&VSMTNT được
người dân sử dụng để mua nguyên
vật liệu, trả tiền công xây dựng mới,
cải tạo, nâng cấp các công trình nước
sạch, vệ sinh đạt tiêu chuẩn; giúp các
hộ dân vùng bị nhiễm mặn, nhiễm
phèn được sử dụng nước sạch, nhà
tiêu hợp vệ sinh.

Còn theo ông Tô Văn Toản - Chủ
tịch UBND xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa,
nhờ nguồn vốn chương trình, người
dân nông thôn không chỉ có điều
kiện sử dụng nước sạch và nhà tiêu
hợp vệ sinh, mà còn góp phần hình
thành nếp sống văn hóa, văn minh,
nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ
môi trường ở nơi mình sinh sống.
Qua đó góp phần quan trọng thực
hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn
mới, như tiêu chí số 17.1 về tỷ lệ hộ
được sử dụng nước hợp vệ sinh và
nước sạch theo quy định; tiêu chí số
17.6 về tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà
tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ
sinh và đảm bảo 3 sạch; tiêu chí số
17.7 về tỷ lệ hộ chăn nuôi có
chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ
sinh môi trường...



Điểm sáng trong 
giảm nghèo

Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình
Thuận Phạm Anh Đức cho biết:
“Trong giai đoạn 2011 - 2020,
NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã tập
trung nhiều nguồn lực, triển khai
nhiều giải pháp thiết thực nhằm đáp
ứng nhu cầu vay vốn của người
nghèo và các đối tượng chính sách
khác trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp
phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ
hộ nghèo trong giai đoạn 2011 -
2015 giảm từ 9,09% xuống còn
2,52% và trong giai đoạn 2016 - 2020
giảm từ 5,81% xuống còn 1,92% thời
điểm cuối năm 2019. Đây có thể coi
là điểm sáng của công cuộc giảm
nghèo giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh
Bình Thuận.”

Cùng với việc tăng thêm các
chương trình tín dụng, đối tượng thụ
hưởng đa dạng hơn, cơ cấu sử dụng
vốn đã có sự thay đổi. Giai đoạn
2011 - 2020, các đối tượng cho vay
đã được mở rộng, đáp ứng nhu cầu
vay vốn cho nhiều đối tượng trên các
lĩnh vực SXKD, cải thiện điều kiện
sinh hoạt... Đây là những chương
trình cho vay được các cấp chính
quyền và nhân dân nhiệt tình đón
nhận. Thông qua nguồn vốn chính
sách đã giúp gần 33.062 hộ vượt qua
ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm
cho trên 16 nghìn lao động; giúp
trên 50 nghìn HSSV có hoàn cảnh
khó khăn được vay vốn để trang trải
chi phí học tập; xây dựng trên 156
nghìn công trình cung cấp nước
sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh
ở nông thôn; 2.474 căn nhà ở cho hộ

nghèo và 110 khách hàng được vay
vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội;
xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa
nhà để ở theo Nghị định 100 của
Chính phủ. Đặc biệt, kể từ khi có Chỉ
thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền
địa phương đã dành sự quan tâm
lớn cho công tác giảm nghèo, chỉ
đạo quyết liệt trong việc tập trung
nguồn lực để thực hiện các chương
trình tín dụng chính sách thông qua
NHCSXH. Trên tinh thần đó, nguồn
vốn nhận ủy thác tại địa phương
được bổ sung hàng năm với tốc độ
tăng tưởng khá cao, đến nay đạt
trên 92 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
3%/tổng nguồn vốn; tăng 78 tỷ đồng
(+557%) so với năm 2010 và tăng 72
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>Bài và ảnh NGUYỄN HUỆ

Thực hiện chủ trương của Trung ương, thời gian qua
NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã kiện toàn hệ thống
Ban đại diện HĐQT từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xây
dựng hoàn thiện hệ thống bộ máy điều hành tác
nghiệp của chi nhánh; tạo điều kiện cho người nghèo
và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ
điều kiện được tiếp cận kịp thời; không ngừng tập
trung thực hiện củng cố và nâng cao chất lượng tín
dụng chính sách xã hội.

Bình Thuận đồng hành
cùng người nghèo trên
hành trình phát triển

Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, hộ dân ở
tỉnh Bình Thuận có điều kiện phát triển
cây Thanh Long.



tỷ đồng so với thời điểm trước khi có
Chỉ thị số 40-CT/TW.

Với phương châm “Thấu hiểu
lòng dân, tận tâm phục vụ”,
NHCSXH tỉnh đã đáp ứng kịp thời
nhu cầu vốn tín dụng đến 100% hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
khác. Kết quả trong 10 năm (2011 -
2020), doanh số cho vay đạt 5.869 tỷ
đồng với trên 312 nghìn lượt khách
hàng được vay vốn, doanh số thu nợ
đạt 4.070 tỷ đồng. Tổng dư nợ các
chương trình tín dụng chính sách
đến 30/12/2020 đạt gần 2.930 tỷ
đồng, tăng 1.790 tỷ đồng (+1,73 lần)
so với năm 2010, tỷ lệ tăng trưởng
bình quân hằng năm đạt 10%, với
trên 100 nghìn khách hàng còn dư

nợ, bình quân dư nợ 29,2 triệu
đồng/khách hàng.

Không những thế, nguồn vốn
chính sách đã góp phần giúp người
dân các xã đang xây dựng nông thôn
mới đạt một số tiêu chí như: Tiêu chí
việc làm; tiêu chí giáo dục và đào
tạo; tiêu chí môi trường và an toàn
thực phẩm; tiêu chí nhà ở dân cư...
Tính đến nay, toàn tỉnh Bình thuận
có 57/96 (59%) xã và 01 đơn vị cấp
huyện (huyện đảo Phú Quý) đạt
chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi
cho hộ nghèo và các đối tượng chính
sách dễ dàng trong thực hiện các
thủ tục vay vốn, trả nợ, NHCSXH tỉnh
đã mở Điểm giao dịch tại 124/124

xã, phường, thị trấn trên địa
bàn tỉnh, hoạt động ngày càng
đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu
quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp
đã vào cuộc chỉ đạo tổ chức thực
hiện tín dụng chính sách xã hội;
các Sở, ngành, tổ chức chính trị -
xã hội nhận ủy thác thường xuyên
quan tâm phối hợp với NHCSXH
tỉnh để triển khai thực hiện tín
dụng chính sách đạt hiệu quả.
Phương thức ủy thác cho vay, mạng
lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt
động ngày càng có hiệu quả, giúp
vốn vay được quản lý chặt chẽ, đến
đúng đối tượng thụ hưởng. Công tác
kiểm tra, kiểm soát được tăng cường
cả chiều rộng lẫn chiều sâu, giúp cho
việc thực hiện tín dụng chính sách
đảm bảo đúng quy định, đúng chính
sách, hạn chế tối đa những tiêu cực,
sai phạm phát sinh.

Đem lại cơ hội cho nhiều
hộ gia đình vươn lên 

Một trong những chương trình
giảm nghèo được triển khai thực
hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận phải kể đến đó là
chương trình tín dụng cho vay hộ
mới thoát nghèo của NHCSXH. Thời
gian qua, nhờ có chương trình này
mà hiều hộ gia đình đã thoát nghèo
mạnh dạn mở rộng SXKD, từng bước
nâng cao cuộc sống.

Tại TX La Gi, 10 năm qua, chương
trình cho vay hộ mới thoát nghèo đã
phát huy tối đa hiệu quả và được
xem là “đòn bẩy” giúp cho biết bao
nhiêu hộ gia đình thoát nghèo bền
vững và có được cuộc sống ấm no,
sung túc hơn. Chị Nguyễn Lâm Anh
Thu ở khu phố 4, phường Tân Thiện,
thị xã La Gi là một điển hình.

Hơn 12 năm trước, gia đình chị là
một trong những hộ nghèo của
phường Tân Thiện khi chồng chị
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chẳng may bị đột qụy, sau một thời
gian dài cố gắng chạy chữa thuốc
thang vẫn mất đi khả năng lao động;
hai con thì đang tuổi học... Gánh
nặng kinh tế dồn lên vai chị Thu,
nhưng nhờ được vay vốn hộ nghèo
của NHCSXH TX La Gi, gia đình chị
Thu đã chính thức thoát nghèo vào
năm 2018. Niềm vui được nhân lên
khi gia đình chị xây dựng được căn
nhà mới khang trang, sạch đẹp; hai
con của chị cũng được ăn học đến
nơi đến chốn và có công ăn việc làm
ổn định. 

Cũng như chị Thu, nhìn ngôi nhà
khang trang của gia đình anh Lê
Thanh Bình ở thôn 7, xã Măng Tố,
huyện Tánh Linh, không ai nghĩ gia
đình anh trước đây là hộ cận nghèo.
Không giấu được niềm vui, anh Bình
chia sẻ: “Trước đây, kinh tế gia đình
rất bấp bênh, do không có nghề
nghiệp ổn định, không có đất sản
xuất, lại phải nuôi con ăn học. Cuộc
sống của cả gia đình chỉ nhờ vào mấy
luống rau, tằn tiện lắm thì chỉ đủ ăn.
Được biết NHCSXH triển khai cho vay
ưu đãi đối với các hộ mới thoát
nghèo, tôi có nhu cầu và được hướng
dẫn làm hồ sơ vay vốn, NHCSXH
huyện cho vay 50 triệu đồng”.

Có vốn trong tay, anh Bình tiếp
tục phát triển vườn rau, nuôi hơn 20
con dê. Nhờ có kinh nghiệm trong
việc chọn từng loại rau trồng phù
hợp vào từng thời gian nhất định, rau
gia đình anh trồng vừa trúng mùa
vừa trúng giá. Mỗi năm, gia đình anh
thu lãi 80 triệu đồng. Tích lũy, anh
mua được đất, cất được nhà ở kiên
cố, hoàn thành ước mơ cho con trai
trờ thành kỹ sư cơ khí và đặc biệt là
gia đình chị không sợ tái nghèo.

Bên cạnh đó, thông qua các dự
án khởi nghiệp của thanh niên, phụ
nữ, có thể thấy nguồn vốn chính

sách của tỉnh thời gian qua đã được
NHCSXH tỉnh cùng các ngành, địa
phương triển khai, giải ngân một
cách hiệu quả.

Tiếp tục sứ mệnh thiên
niên kỷ trong hành trình
phát triển

Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình
Thuận Phạm Anh Đức chia sẻ: Thực
hiện Chiến lược phát triển NHCSXH
giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận vẫn gặp không ít
khó khăn. Nhất là trong năm 2020,
trước tình hình khó khăn chung do
ảnh hưởng của thiên tai, dịch Covid-
19, nguy cơ nghèo và tái nghèo luôn
rình rập khiến tín dụng chính sách
xã hội cũng gặp không ít khó khăn.
Để góp phần vào việc hoàn thành
tốt các mục tiêu đã đề ra tại Chiến
lược, trong năm qua, NHCSXH tỉnh
tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng
bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm
đáp ứng kịp thời vốn đến các đối
tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành
chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được
giao trong năm 2020 và các mục
tiêu chủ yếu trong năm cuối thực
hiện Chiến lược. 

Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ
đạo việc rà soát, xử lý, tạo điều kiện
cho các đối tượng vay vốn gặp rủi ro
do nguyên nhân khách quan khắc
phục khó khăn, tiếp tục có vốn để sản
xuất, NHCSXH tỉnh đã thường xuyên
phối hợp với chính quyền địa
phương, tổ chức chính trị - xã hội
nhận ủy thác thực hiện tốt công tác
quản lý và xử lý nợ rủi ro, đảm bảo
việc xử lý nợ bị rủi ro chính xác, kịp
thời, đồng thời bổ sung nguồn vốn
tạo điều kiện để người vay tiếp tục
đầu tư khôi phục sản xuất, vươn lên
thoát nghèo bền vững, tránh nguy cơ
tái nghèo. 

Có thể khẳng định, đến nay,
NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã hoàn
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu
đã đề ra trong giai đoạn 2011 - 2020.
Hoạt động tín dụng chính sách xã
hội đã góp phần quan trọng thực
hiện có hiệu quả các chủ trương,
chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà
Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm
nghèo bền vững, xây dựng nông
thôn mới, 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
trên địa bàn.

NHCSXH tỉnh Bình Thuận cũng đã
đề ra một số mục tiêu cụ thể cho
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
giai đoạn 2021 - 2030 như: 100%
người nghèo, cận nghèo, mới thoát
nghèo và các 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; dư nợ tăng
trưởng bình quân hàng năm khoảng
10%; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh
dưới 1%/tổng dư nợ; triển khai thực
hiện kịp thời các sản phẩm, dịch vụ
theo các Quyết định của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ và các văn bản
hướng dẫn của Tổng Giám đốc
NHCSXH; tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin vào các hoạt động
nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất
lượng phục vụ khách hàng...

Với những định hướng và mục
tiêu đã đề ra, Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp
tục giặt hái nhiều kết quả tích cực.
Qua đó, góp phần phát huy vai trò
cũng như sứ mệnh của một ngân
hàng chuyên biệt vì người nghèo và
các đối tượng chính sách, bảo đảm
không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến
trình phát triển đất nước.



Động lực cho những lá
đơn xin ra khỏi hộ nghèo

Tại bản Tân Sơn, xã biên giới Môn
Sơn, huyện Con Cuông, hai năm
trước, gia đình bà Vi Thị Hiệu, người
dân tộc Thái là người đầu tiên viết
đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Bà Hiệu chia sẻ, được sự hỗ trợ từ
chính sách dân tộc và NHCSXH
huyện, bà được vay vốn phát triển
kinh tế, làm nhà ở và cho con đi xuất
khẩu lao động... Hai ông bà làm một
sào ruộng nước, nuôi hai con trâu và
một ít gia cầm. Tuy thu nhập chưa
cao nhưng ổn định và khá hơn nhiều
gia đình khác trong bản, nên bà đã
viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ
nghèo, nhường chế độ ưu đãi của
Nhà nước cho những gia đình khó
khăn hơn... Cũng ở xã Môn Sơn, gia
đình chị Hà Thị Nhàn ở bản Xiềng,
do cuộc sống gia đình gặp nhiều khó
khăn, được vay vốn từ NHCSXH, vợ
chồng dần gây dựng được đàn gà,
chăn nuôi lợn và trồng rau màu để
có thêm thu nhập nên cuộc sống đã
đỡ vất vả dần khấm khá. Chị Nhàn
đã bàn với chồng viết đơn xin ra khỏi
diện hộ nghèo, nhường lại sự hỗ trợ
cho những gia đình khó khăn hơn...

Con Cuông là một trong những
địa phương miền núi khó khăn của
tỉnh Nghệ An, nhưng nhờ có xúc tác
từ nguồn vốn ưu đãi đã vươn lên
thoát nghèo. Lãnh đạo huyện ủy Con
Cuông cho biết: Trong những năm
qua, nhờ nguồn vốn ưu đãi và các

chương
trình lồng
ghép khác,
nhiều hộ
dân có ý
thức vươn
lên tự tin viết
đơn xin thoát
nghèo. Đây
thật sự là làn
gió mới cho
“cuộc cách
mạng” giảm
nghèo ở huyện
nghèo Con
Cuông. Điều
này cũng minh
chứng cho sự đổi
mới trong chính
sách giảm nghèo
theo hướng “trao cần câu, không
trao con cá”. Theo con số thống kê
chưa đầy đủ, tính đến nay, toàn
huyện Con Cuông có 433 gia đình
viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo (giai
đoạn từ 2012 - 2020), nhiều nhất là
năm 2016 có 267 hộ, xã Yên Khê viết
đơn xin rút khỏi hộ nghèo.

Là huyện miền núi còn nhiều khó
khăn, với hơn 50% dân số là người
DTTS và có 2/3 số xã đặc biệt khó
khăn. Trong những năm qua hộ
nghèo, hộ cận nghèo huyện Quỳ
Hợp đã phát huy hiệu quả nguồn
vốn ưu đãi, áp dụng KHKT để phát
triển nhiều mô hình kinh tế... Chị Lô
Thị Hoa, bản Muộng, xã Châu Thái
chia sẻ: “Năm 2014 gia đình thuộc

hộ cận nghèo được NHCSXH cho vay
30 triệu mua được cặp bò giống.
Năm 2018 sinh sản ra được sáu con,
mở thêm ao, nay gia đình đã thoát
nghèo”. Gia đình bà Vi Thị Xuân, bản
Chọong, xã Châu Lý đã biết phát huy
vùng đặc thù, biến những cái khó
của địa phương thành lợi thế để đầu
tư mô hình kinh tế tổng hợp trồng
rừng, chăn nuôi, chế biến gỗ, đóng
gạch táp lô đem lại thu nhập 300
triệu đồng mỗi năm. Tại xã Châu
Đình, sau khi nghỉ hưu, ông Chu
Quốc Trụ về Quỳ Hợp phát triển kinh
tế trang trại. Ban đầu với đồng vốn ít
ỏi tích lũy được, cộng với hơn 1 tỷ
đồng nguồn vốn vay giải quyết việc
làm của NHCSXH, ông đầu tư trồng
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Nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH đã góp phần quan trọng vào kết quả giảm
nghèo, giải quyết việc làm của địa phương đồng thời tích cực tham gia có hiệu quả
vào việc thực hiện thành công Chương mục tiêu trình Quốc gia về xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đó là những kết quả không thể phủ nhận trong
10 năm qua, giai đoạn 2011 - 2020 trong hoạt động của NHCSXH.

Nguồn tín dụng ưu đãi đầu tư nuôi tôm hiệu quả kinh
tế cao ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu.
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6ha cam, xây dựng chuồng trại nuôi
bò, đào ao cá. Nay trang trại kinh tế
tổng hợp của ông đã trở thành điển
hình trên địa bàn Quỳ Hợp.

Giám đốc NHCSXH huyện Quỳ
Hợp Nguyễn Thanh Hải cho biết:
Doanh số cho vay hộ nghèo trong 10
năm qua đạt gần 431 tỷ đồng, với
14.775 lượt hộ nghèo được vay vốn.
Nhờ nguồn vốn cho vay trong giai
đoạn 2011 - 2020 đã giúp cho 4.316
hộ nghèo đã thoát nghèo. Các hộ
vay sử dụng vốn đúng mục đích, có
hiệu quả, đời sống được nâng lên rõ
rệt, chuyển biến được cách nghĩ,
cách làm ăn và ý thức trả nợ, lãi cho
Nhà nước. Từ một số hộ nghèo nhờ
phát huy tốt vốn vay ưu đãi đã thoát
nghèo vươn lên làm giàu lan tỏa trở
thành phong trào trên vùng đất
miền núi Quỳ Hợp...

Hộ anh Lê Văn Thế, sinh năm
1970, là hộ nghèo ở xóm 4, xã Diễn
Trung, huyện Diễn Châu. Trước đây,
vợ cùng năm người con ở nhà làm
nông, anh  bươn chải làm đủ nghề
từ vào Nam ra Bắc, nhưng rồi cũng
bàn tay trắng trở về. Năm 2019, gia
đình anh được NHCSXH cho vay 100
triệu đồng, anh  đầu tư tham gia xây
dựng trại nuôi gà nhãn hiệu “gà Phủ
Diễn” theo chuỗi hợp tác xã chăn
nuôi VIETGAP, quy mô mỗi lứa 3.000
con, ngoài ra anh còn tham gia cùng
anh em họ hàng nuôi tôm đã cho gia
đình tăng thêm thu nhập. Cuối năm
2020 gia đình anh đã thoát nghèo...

Từ nguồn vốn vay NHCSXH, Tết
Tân Sửu 2021 này, gia đình anh
Lương Văn Viện, một trong những
hộ nghèo ở bản Châu Quệ, xã Châu
Đình, huyện Quỳ Hợp dùng nguồn
vốn vay từ NHCSXH phát triển chăn
nuôi trâu bò, trồng rừng, mở dịch vụ
xay xát... đã vươn lên thoát nghèo và
đón một mùa xuân ấm cúng trong
ngôi nhà mới trị giá 550 triệu đồng...  

Thực hiện hiệu quả 
tín dụng chính sách

Giám đốc NHCSXH tỉnh Nghệ An

Trần Khắc Hùng cho biết: Nghệ An là
một trong những tỉnh có diện tích tự
nhiên và dân số lớn nhất nước với 21
huyện, thị xã trong đó có 3 huyện
nghèo 30a. Dân số hơn 3,3 triệu người,
trong đó đồng bào dân tộc thiểu số
Thái, Mông, Khơ mú, Đan Lai... chiếm
tỷ lệ 15,2%. Nghệ An vẫn còn là tỉnh
nằm trong top nghèo của cả nước.

Trong 10 năm qua (2011 - 2020),
NHCSXH tỉnh Nghệ An đã và đang
quản lý 19 chương trình tín dụng.
Doanh doanh số cho vay 20.309 tỷ
đồng, với gần 807 nghìn lượt khách
hàng được vay vốn, bình quân cho vay
25,2 triệu đồng/khách hàng; doanh số
thu nợ các chương trình tín dụng đạt
15.571 tỷ đồng. Đến 31/12/2020 tổng
dư nợ các chương trình tín dụng đạt
9.008 tỷ đồng, tăng 5.115 tỷ đồng,
tăng 131,4% so với năm 2010, với hơn
232 nghìn hộ dư nợ, bình quân dư nợ
38,8 triệu đồng/hộ.

Hiệu quả từ vốn vay của NHCSXH
thật sự rõ nét với 209 nghìn lượt hộ
nghèo, 139 nghìn lượt hộ cận nghèo
và 52,2 nghìn lượt hộ mới thoát
nghèo được vay vốn; 116,2 nghìn
lượt hộ gia đình được tiếp cận
nguồn vốn cho con em học tập; hơn
22 nghìn lao động được tạo việc làm
từ nguồn vốn ưu đãi; 4,2 nghìn lao
động được vay vốn đi xuất khẩu lao
động; gần 161 nghìn hộ gia đình vay
vốn để sửa chữa và xây mới công
trình nước sạch và vệ sinh môi
trường ở nông thôn; 26,7 nghìn căn
nhà cho hộ nghèo theo Quyết định
167, 33 và 48/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ được xây dựng; gần 62
nghìn hộ ở vùng khó khăn được vay
vốn SXKD... Đa số hộ nghèo được
nâng cao nhận thức, từng bước thay
đổi cách nghĩ, cách làm, biết phát
huy nội lực, tự vươn lên trong SXKD
để tạo thu nhập, góp phần tích cực
giảm tỷ lệ hộ nghèo.    

Thực hiện phong trào thi đua “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn
mới”, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã tăng
cường huy động nguồn vốn, tích cực

triển khai các chương trình để cho
vay theo nhu cầu thực tế, định
hướng của từng địa phương nhằm
bảo đảm hoàn thành các tiêu có liên
quan. Nguồn vốn cho vay của
NHCSXH đã góp phần tạo ra những
đổi thay, chuyển biến trong nông
nghiệp, nông thôn. Đến nay tổng dư
nợ tại các xã nông thôn mới đạt
5.452 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ
61,5%/tổng dư nợ, với hơn 171
nghìn khách hàng còn dư nợ.

Hoạt động ủy thác do NHCXH và
các tổ chức chính trị - xã hội trên địa
bàn thực hiện có hiệu quả, cùng với
việc tăng lên về quy mô mạng lưới và
dư nợ, chất lượng hoạt động ủy thác
tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Tổng dư
nợ tăng 130%, nợ quá hạn giảm gần
một nửa so với năm 2010, chất lượng
đánh giá hoạt động ủy thác của tổ
chức chính trị - xã hội các cấp và mạng
lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn liên tục
tăng lên hằng năm và đạt mức cao. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
Lê Hồng Vinh ghi nhận: Tín dụng
chính sách do NHCSXH tỉnh Nghệ An
triển khai thực sự là điểm sáng trong
thực hiện mục tiêu giảm nghèo, góp
phần bảo đảm an sinh xã hội, phát
triển kinh tế và xây dựng nông thôn
mới. Để bảo đảm hiệu quả nguồn
vốn vay cũng như nâng cao được đời
sống, kinh tế của người dân, các địa
phương cần phải đặc biệt quan tâm
đến quy trình cho vay từ xác định đối
tượng, cho vay, hỗ trợ cũng như định
hướng người dân trong việc lựa chọn
mô hình, ngành nghề kinh doanh
phù hợp với tiềm năng, thế mạnh để
đảm bảo hiệu quả đồng vốn vay... 

Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ hộ
nghèo Nghệ An giảm 10,76%, từ
22,86% năm 2010 xuống 12,1% năm
2015; giai đoạn 2016 - 2020 theo
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm
từ 12,1% xuống còn 4,11% cuối năm
2019; hộ cận nghèo giảm từ 10,23%
năm 2015 xuống còn 7,57% cuối
năm 2019. Đây là kết quả rất đáng
khích lệ.



Trái ngọt mùa xuân
từ nguồn vốn chính sách

Nở rộ trái ngọt 
Huyện Khánh Vĩnh là một trong

hai huyện miền núi còn nhiều khó
khăn của tỉnh Khánh Hòa, người dân
chủ yếu sống nhờ vào chăn nuôi,
làm rẫy. Tuy nhiên, những năm gần
đây, nhờ chuyển đổi cây trồng kém
hiệu quả sang trồng cây ăn quả, chủ
yếu là bưởi da xanh, kinh tế nông
nghiệp của địa phương đã có những
khởi sắc, đời sống của người dân
được nâng lên. Bám sát định hướng
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, NHCSXH huyện Khánh Vĩnh
đã tập trung nguồn vốn để cho bà
con vay phát triển các cây trồng chủ
lực, gồm: bưởi da xanh, sầu riêng,
xoài và mít mang lại giá trị kinh tế
cao; ngoài ra, cho vay vốn đầu tư
chăn nuôi bò, trâu, trồng keo… Qua
đó, nguồn vốn từ NHCSXH giúp
nhiều hộ dân vươn lên làm giàu.  

Chúng tôi đến thăm vườn bưởi
da xanh hơn 1ha của gia đình ông
Khá, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh
Vĩnh. Trong vườn, nhiều cây bưởi
đầy trái căng mọng bán vào dịp Tết

Nguyên đán Tân Sửu. Ông Khá phấn
khởi nói, với 50 gốc đang cho trái, dự
kiến, Tết này gia đình thu hoạch 2
tấn bưởi, thu về khoảng 70 triệu
đồng, không những Tết no đủ còn để
dành để tiếp tục đầu tư. Trước đây,
trên diện tích 1,2ha đất của gia đình,
ông trồng mì, bắp, mè, xoài Úc
nhưng hiệu quả không cao. 7 năm
trước, gia đình ông bắt đầu chuyển
sang trồng bưởi da xanh. Hợp thổ
nhưỡng, khí hậu, lại được tưới dòng
nước mát từ suối Hòn Lay, cây bưởi
da xanh phát triển cho thu nhập tốt
nhất trong các loại cây trồng. Gia
đình ông quyết định vay 20 triệu
đồng từ NHCSXH để trồng thêm.
Tích cóp mở rộng dần, vườn bưởi gia
đình ông đã lên đến 300 cây. Có lúc
rộ, vườn bưởi cho thu nhập 40 - 50
triệu đồng/tháng. Nhưng niềm vui
chưa được bao lâu thì cơn bão số 12
năm 2017 khủng khiếp đã tàn phá
cả vườn bưởi, chỉ còn lại 40 gốc. Cả
gia đình bàng hoàng nhưng với niềm
tin “Còn da lông mọc, còn chồi nảy
cây”, ông tiếp tục vay 50 triệu đồng
từ NHCSXH để khôi phục sản xuất.

Cả gia đình vừa dồn sức chăm sóc số
bưởi còn lại, vừa gom góp đầu tư
thêm. Đến nay, cả vườn bưởi của gia
đình đã có 350 gốc, trong đó, 50 gốc
đang cho trái, số còn lại là bưởi tơ sẽ
có trái trong 1 - 2 năm tới. Bưởi da
xanh ở Khánh Vĩnh ngọt, ruột đỏ, da
xanh, bóng và vỏ mỏng. Hái trái bưởi
đãi khách, ông Khá cho biết, bưởi da
xanh thu hoạch quanh năm chứ
không chỉ vào dịp Tết nên nguồn thu
ổn định. Vườn bưởi xuất bán cho
thương lái tiêu thụ ở nhiều tỉnh,
thành trong cả nước. Với giá bán
thương lái mua tại vườn trung bình
30 - 35 nghìn đồng/kg lúc thấp cũng
27 - 28 nghìn đồng/kg, trung bình
mỗi cây bưởi 5 năm tuổi cho thu
nhập 6 - 7 triệu đồng/năm, ít cũng
được 4 triệu đồng/năm. Từ Khánh
Vĩnh, bưởi da xanh của gia đình ông
là một trong vài hộ được chọn tham
gia phiên chợ nông sản của tỉnh, tổ
chức tại TP Nha Trang, được người
mua ủng hộ. Ông Khá chia sẻ:
“Nguồn vốn của NHCSXH đã hỗ trợ
gia đình từ những ngày đầu bén
duyên với cây bưởi, sau đó, tiếp tục

>Bài và ảnh NAM DU

Năm mới đang về trong cái lạnh se se hiếm hoi ở vùng đất Khánh Hòa hầu như
quanh năm nắng gió. Những ngày này, các gia đình đã rục rịch lo chuẩn bị Tết.
Trong niềm vui chào đón năm mới của mọi người, mọi nhà sự có đóng góp của
những đồng vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng giúp hàng
nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách để phát triển sản xuất, vươn lên thoát
nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đón xuân mới hạnh phúc đủ đầy.
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Xuân Tân Sửu 2021
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

trợ giúp gia đình vượt qua khó khăn,
khôi phục lại vườn bưởi. Với nguồn
thu ổn định, gia đình luôn trả lãi và
gửi tiết kiệm đều hàng tháng”. 

Những ngày này từ thành phố
biển Nha Trang, chúng tôi ngược
hơn 100km lên huyện miền núi
Khánh Sơn. Đây là huyện nghèo với
con đường đèo độc đạo cao vời vợi.
Toàn huyện có hơn 25.000 người,
trong đó gần 19.000 đồng bào DTTS,
hầu hết là người dân tộc Raglai.
Người đồng bào DTTS quen quanh
năm lên nương “phát, đốt, chọc, tỉa”
trồng cây mì, cây bắp nên thu nhập
thấp. Thế nhưng, những năm gần
đây, nhờ định hướng đúng, huyện
Khánh Sơn trở thành thủ phủ cây ăn
quả của tỉnh Khánh Hòa, với thương

hiệu sầu riêng nổi tiếng. Đây là loại
cây trồng mang lại thu nhập rất cao.
Cây sầu riêng đã làm thay da đổi thịt
vùng đất này, đời sống người đồng
bào nâng lên rõ rệt. 

Anh Cao Mai Hùng, người dân
tộc Raglai, ở thôn Hòn Dung, xã Sơn
Hiệp, huyện Khánh Sơn cho biết,
trước đây gia đình anh thuộc hộ
nghèo nên được NHCSXH cho vay
vốn 20 triệu đồng để nuôi bò. Thấy
cây sầu riêng mang lại thu nhập cao,
gia đình anh gom góp về trồng. Đến
năm 2017, vừa thoát nghèo, gia đình
tiếp tục vay 50 triệu đồng kênh vốn
tín dụng chính sách dành cho hộ cận
nghèo để trồng thêm sầu riêng và
bưởi da xanh. Hiện nay, gia đình
trồng hơn 8 sào sầu riêng, trong đó,

60 cây đã cho quả, 80 cây trồng
thêm năm 2019 cùng bưởi da xanh
đều phát triển tốt. Gia đình anh còn
nuôi 6 con bò và 2 con heo đen.
Năm nay, tuy trời nắng hạn khiến
sản lượng giảm và dịch Covid-19 là
giá nông sản thấp hơn mọi năm
nhưng chỉ tính thu nhập từ cây sầu
riêng cũng được 96 triệu đồng. Anh
Hùng cho biết: “Gia đình tôi biết ơn
người vốn ưu đãi của Chính phủ và
nhờ sử dụng đúng mục đích gia đình
đã thoát nghèo, nuôi các con ăn học,
cuối năm có tiền lo Tết đầy đủ.
Nguyện vọng của gia đình là tiếp tục
được vay thêm vốn để trồng thêm
cây và đầu tư hệ thống tưới để chăm
sóc cây tốt hơn”.

Nông dân trên địa bàn TP Cam Ranh vay vốn ưu đãi chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang
trồng xoài.
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Tiếp tục
đẩy mạnh
tín dụng
chính sách

Ông Hồ Đắc
Thích - Phó Giám
đốc NHCSXH tỉnh
Khánh Hòa cho
biết: Để chuyển tải
vốn tín dụng chính
sách đến đúng đối
tượng thụ hưởng với
chất lượng tốt,
NHCSXH đã thực hiện
phương thức ủy thác
thông qua 4 tổ chức
chính trị - xã hội, duy trì
giao dịch cố định tại
Điểm giao dịch xã trong
toàn tỉnh. Nhờ triển khai
và tổ chức thực hiện
nghiêm túc các cơ chế,
nghiệp vụ; 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,
chất lượng tín dụng ngày càng được
củng cố và nâng cao, nợ quá hạn
thấp, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 0,25%
tổng dư nợ. 

Nguồn vốn tín dụng chính sách
đã kịp thời hỗ trợ cho các hộ nghèo
và đối tượng chính sách vay để mua
sắm vật tư, cây, con giống phục vụ
sản xuất, mua sắm máy móc, thiết
bị, ngư lưới cụ, khôi phục phát triển
các làng nghề truyền thống đầu tư
SXKD, tạo việc làm… Qua đó, góp
phần làm chuyển biến phương thức
sản xuất của hộ nghèo, hộ đồng bào
DTTS theo hướng sản xuất hàng
hóa, thu hẹp khoảng cách giữa các
vùng. Tổng dư nợ các chương trình
tín dụng chính sách trên địa bàn đạt
3.112 tỷ đồng, với 134.352 hộ gia
đình thụ hưởng các chương trình tín
dụng ưu đãi của Chính phủ và các

chương trình đặc thù của tỉnh. Vốn
tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ
trợ cho các hộ nghèo và đối tượng
chính sách vay để phát triển SXKD,
tạo việc làm hơn 28.602 hộ. Nguồn
vốn tín dụng chính sách đã giúp cho
5.101 hộ thoát nghèo; 3.387 HSSV có
hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức
đến trường; tạo 3.870 việc làm.
Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách
còn cho các hộ nông dân vay xây
dựng mới, cải tạo 80.461 công trình
nước sạch và vệ sinh môi trường;
tạo điều kiện cho 491 hộ vay được
an cư theo nhờ chính sách cho vay
nhà ở xã hội  theo Nghị định 100 của
Chính phủ… Đặc biệt, năm 2020,
NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đã thực
hiện tốt các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 và các giải pháp hỗ trợ
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19 với kết quả cụ thể…

Thông qua thực hiện tín dụng
chính sách đã gắn kết cấp ủy, chính
quyền, các tổ chức chính trị - xã hội
với nhân dân, thu hút các đoàn viên,
hội viên tích cực tham gia hoạt động
đoàn thể, làm cho nhân dân tin
tưởng hơn vào chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước. Vốn tín
dụng ưu đãi đã giúp người nghèo và
đối tượng chính sách thoát khỏi tư
tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước,
xã hội; nâng cao nhận thức, thay đổi
nếp nghĩ, cách làm, biết phát huy nội
lực, tự vươn lên trong sản xuất để
tạo thu nhập, từng bước giảm
nghèo, vươn lên làm giàu chính
đáng; góp phần thực hiện phong
trào xây dựng nông thôn mới, làm
cho nông thôn khởi sắc, đảm bảo
các mục tiêu phát triển kinh tế, văn
hoá của địa phương; hạn chế nạn
cho vay nặng lãi; gắn kết người
nghèo, gắn kết cộng đồng, góp phần
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn.

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến
lược phát triển NHCSXH giai đoạn
2011 - 2020 của Đoàn khảo sát

Trung ương trong chuyến làm việc
tại tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận tỷ lệ
tăng trưởng tín dụng của tỉnh Khánh
Hòa cao hơn so với mặt bằng chung
cả nước. Khánh Hòa đã tranh thủ tốt
nguồn vốn Trung ương và huy động
được nguồn vốn từ ngân sách địa
phương ủy thác để cho người nghèo
và các đối tượng chính sách trên địa
bàn vay, chương trình cho vay nhà ở
xã hội tuy mới triển khai nhưng đạt
kết quả tốt; chất lượng tín dụng
tương đối ổn định. Ban đại diện
HĐQT NHCSXH cấp tỉnh và cấp
huyện thường xuyên được củng cố,
kiện toàn. 

Để duy trì và phát huy kết quả
đạt được, NHCSXH tỉnh Khánh Hòa
tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền địa phương triển khai thực
hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW; tích cực
tham mưu cho Ban đại diện HĐQT
NHCSXH thực hiện tốt vai trò quản
trị trong hoạt động tín dụng chính
sách; đặc biệt chủ tịch UBND cấp xã,
là thành viên Ban đại diện, thực hiện
tốt vai trò trong chỉ đạo rà soát, xác
nhận đối tượng thụ hưởng, quản lý
tốt nguồn vốn tín dụng chính sách
tại cơ sở, tổ chức lồng ghép các mô
hình phát triển kinh tế hiệu quả gắn
với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng
chính sách.

Các cơ quan, Ban, ngành liên
quan tiếp tục tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền tập trung các nguồn lực
tài chính, tham gia cùng nguồn vốn
tín dụng chính sách để hỗ trợ hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
khác vay vốn. Các tổ chức chính trị -
xã hội tích cực phối hợp, thực hiện
có hiệu quả các chương trình tín
dụng chính sách; bồi dưỡng kiến
thức sản xuất, chăn nuôi, định
hướng cây trồng, vật nuôi cho người
vay vốn; thường xuyên tuyên truyền,
hướng dẫn người dân biết cách chi
tiêu hợp lý, tiết kiệm trong sinh hoạt
để đầu tư phát triển kinh tế, cải
thiện cuộc sống.



Nhờ vào nguồn vốn ưu
đãi, các hộ gia đình có
điều kiện để mua sắm
vật tư, con giống phục vụ

sản xuất, nông, lâm nghiệp, nuôi
trồng đánh bắt thủy sản, khôi phục
phát triển các làng nghề truyền
thống như mộc, rèn, thủ công mỹ
nghệ... Cụ thể, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã
có 36.950 hộ vượt qua ngưỡng
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 Qũy Quốc
gia về việc làm; 346 người được vay
vốn đi lao động có thời hạn ở nước
ngoài; 137.475 công trình
NS&VSMTNT được cải tạo; 905 căn
nhà ở cho hộ nghèo và nhà vượt lũ
được xây mới...

Với quyết tâm huy động các
nguồn lực từ Trung ương; khai thác
nguồn vốn ngân sách địa phương, 5
năm qua, tổng nguồn vốn ngân sách
chuyển sang NHCSXH tỉnh để cho hộ
nghèo và các đối tượng chính sách

vay vốn SXKD đạt 114 tỷ đồng, tăng
69 tỷ đồng so với năm 2015, nâng
tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng
chính sách toàn tỉnh đến thời điểm
này đạt gần 4.800 tỷ đồng với 120
nghìn hộ vay.

Cùng với đó, NHCSXH tỉnh Hà
Tĩnh đã xây dựng được mô hình tổ
chức và phương thức quản lý đặc
thù hiệu quả và phù hợp với điều
kiện thực tiễn của địa phương. Đó là
mạng lưới hoạt động từ tỉnh đến
huyện với một trung tâm điều hành
cấp tỉnh, 13 Phòng giao dịch cấp
huyện. Mạng lưới 262 Điểm giao
dịch của NHCSXH trải khắp từ tỉnh
xuống tận xã, phường và hệ thống
3.588 Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt
động tại các thôn, xóm đã tạo điều
kiện thuận tiện nhất giúp hộ nghèo,
hộ đồng bào DTTS tiếp cận dễ dàng,
nhanh chóng với nguồn vốn ưu đãi
của Nhà nước.

Nhờ đó, NHCSXH tăng thêm thế
mạnh hoạt động; các chương trình

mục tiêu như: giảm
nghèo bền vững, xây
dựng nông thôn mới,
phát triển kinh tế, giữ
gìn an ninh an toàn xã
hội tại địa phương được
thúc đẩy. Nhiều mô hình
kinh tế hiệu quả, các gương
điển hình tập thể, cá nhân SXKD
giỏi xuất hiện. Tiêu biểu ở huyện Can
Lộc, huyện Hương Sơn đã gắn việc
vay vốn ưu đãi đối với đưa tiến bộ kỹ
thuật vào cải tạo, chuyển đổi những
thửa ruộng cằn cỗi sang thâm canh
vườn cây ăn quả đặc sản, trồng rừng
keo, trầm gió xanh tốt quanh năm.
Hay các hộ dân ở xã Kỳ Trung, huyện
Kỳ Anh đã chủ động đầu tư các khâu
giống mới, phân bón chọn lọc, hệ
thống tưới tiêu tự động để thâm
canh sản xuất chè theo tiêu chuẩn
Viet Gap, phát triển được 276ha chè
nguyên liệu, đạt sản lượng hàng năm
gần 1500 tấn, với thu nhập bình quân
150 triệu đồng/ha, chiếm gần 2/3 giá
trị kinh tế nông nghiệp toàn xã.

Kh�i d�y ý chí và ngh� l�c 
v��n lên trên m�nh đ7t n8ng gió

>Bài và ảnh ĐÔNG DƯ

Cuộc hành trình của nguồn vốn tín dụng chính sách và công cuộc
giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến
nay đã gần hai thập kỷ. Xuyên suốt cuộc hành trình, NHCSXH tỉnh
Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm sát sao của các cấp ủy, chính
quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị
- xã hội nhận ủy thác. Dòng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước được
khai thông chảy đều về khắp vùng miền, hỗ trợ kịp thời hộ nghèo và
đồng bào DTTS khó khăn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
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Tín dụng ưu dãi còn hỗ trợ đắc
lực nhiều hộ nghèo các huyện miền
núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ
Quang, các huyện ven biển Cẩm
Xuyên, Thạch Hà vượt qua khó khăn
do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Bà Hà
Thị Dần ở thôn Xa Trung, xã Cẩm
Thạch, huyện Cẩm Xuyên đã không
còn nỗi lo cảnh ngập lụt khi mùa lũ
tới, bởi đã được NCHSXH huyện cho
vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà cao
ráo, vững chắc tránh lũ an toàn. Hay
gia đình CCB Trần Ngọc Lâm ở xã
Hòa Hải cũng vừa được NHCSXH
huyện Hương Khê gia hạn nợ
chương trình cho vay SXKD vùng khó
khăn, vừa được vay thêm vốn ưu đãi

dành cho hộ nghèo để đầu tư sản
xuất khắc phục khó khăn do ảnh
hưởng dịch bệnh Covid-19.

Cuộc hành trình của tín dụng
chính sách ở Hà Tĩnh đã tác động
trực tiếp, mạnh mẽ đến sự đổi thay
không ngừng khắp miền quê vốn có
tiếng về thiên tai khắc nghiệt, đất đai
khô cằn. Trong đó, đáng kể tỷ lệ hộ
nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 22,7%
đầu năm 2015 xuống còn 6,4% cuối
năm 2019. Đến nay, Hà Tĩnh còn có
thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới
và 18 xã trên miền núi, ngoài bãi
ngang ven biển thoát ra khỏi danh
sách vùng 3 - vùng đặc biệt khó khăn.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh
Lưu Văn Minh cho biết, hiện nay hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
khác có đủ điều kiện đều được vay
vốn ưu đãi. NHCSXH tỉnh quyết tâm
vượt mọi khó khăn, thực hiện
những biện pháp hữu hiệu phòng
chống rủi ro về thiên tai, dịch bệnh,
tập trung huy động tăng trưởng
nguồn vốn, chuyển tải kịp thời
nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ
hưởng, đồng thời không ngừng
nâng cao chất lượng tín dụng, bảo
toàn vốn của Nhà nước, chung lòng
góp sức thực hiện tốt chương trình
giảm nghèo bền vững và xây dựng
nông thôn mới.

Hộ nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh vay vốn ưu đãi nuôi trồng thủy sản.
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Tín dụng ưu đãi “chắp cánh”

cho những khát vọng làm giàu

Gia đình chị Điêu Thị Điểm (áo
xanh) ở bản Quỳnh Thuận, xã
Chiềng Pha, huyện Thuận Châu
được vay 30 triệu đồng năm 2015
từ nguồn vốn ưu đãi, để đầu tư
trồng 1ha thanh long vốn. Đến nay,
cây thanh long ruột đỏ mang lại thu
nhập 150 triệu đồng/năm.

Hộ chị Trần Thị Tuyết ở bản Kiến Xương, xã Phổng
Lái, huyện Thuận Châu vay vốn ưu đãi chương
trình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng
khó khăn của NHCSXH để trồng bưởi, trồng chè và
nuôi cá mỗi năm cho thu nhập 300 triệu đồng.
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>Phóng sự ảnh của QUANG XUÂN

Gần 20 mùa xuân qua, NHCSXH tỉnh Sơn La luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính
quyền, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương triển khai có hiệu quả các chương
trình tín dụng chính sách xã hội. Tổng dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức chính trị -
xã hội nhận ủy thác là trên 4.500 tỷ đồng, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng
cao, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,04% tổng dư nợ. Trong năm 2020, NHCSXH tỉnh
Sơn La đã cho vay được gần 17 nghìn lượt khách hàng, trong đó tập trung chủ yếu vào
các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay sản xuất kinh
doanh vùng khó khăn, chương trình NS&VSMTNT...



NHCSXH huyện Yên
Châu giao dịch với bà
con tại Điểm giao
dịch xã.
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Hộ gia đình ông hộ Đào Xuân Dũng ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu
vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm để trồng cây ăn trái và
nuôi cá mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho 3 - 5 lao động.

Nhiều gia đình ở bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha,
huyện Thuận Châu được tiếp cận nguồn vốn cho
vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn phát triển
trồng cây chanh leo, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ nguồn vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo, gia đình anh Đỗ Ngọc Hà, dân tộc Xinh Mun ở xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu có
điều kiện phát triển trồng hoa lan, trồng mận và chăn nuôi, cho thu nhập trung bình từ 150 - 200 triệu đồng/năm.
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Từ đột phá phục vụ
Dự án hiện đại hóa tin học được

xem là then chốt trong mục tiêu
nâng cao năng suất lao động, tăng
hiệu quả xử lý nghiệp vụ của
NHCSXH. Dự án được triển khai từ
đầu những năm 2010 và chính thức
có sự đột phá vào năm 2013 thí
điểm chuyển đổi hệ thống cũ sang
hệ thống ngân hàng lõi
(Corebanking) nhằm quản lý có hiệu
quả các chương trình tín dụng chính
sách và giám sát các hoạt động trải
rộng khắp đất nước. Với vai trò là
phần mềm lõi của ngân hàng, hệ
thống Intellect Corebanking được
triển khai chính thức trong toàn hệ
thống từ tháng 2/2014 đã đáp ứng
các yêu cầu nghiệp vụ của NHCSXH.
Đặc biệt, hệ thống Intellect đã hỗ trợ
đắc lực và nâng cao khả năng kiểm
soát, giám sát quá trình thực hiện
nghiệp vụ của NHCSXH. Đồng thời,

hệ thống cũng cung cấp các cơ chế
xử lý tự động, giảm bớt khối lượng
công việc cán bộ phải thực hiện thủ
công, hạn chế sai sót trong quá trình
thực hiện nghiệp vụ từ đó góp phần
nâng cao năng suất lao động.

Với đặc điểm hoạt động giao dịch
của NHCSXH tại các xã có hạ tầng
viễn thông còn hạn chế, NHCSXH đã
triển khai giải pháp Intellect Offline
đáp ứng được yêu cầu hoạt động
nghiệp vụ đặc thù này. Giải pháp hỗ
trợ giao dịch cho gần 11.000 Điểm
giao dịch tại xã trải dài trên toàn
quốc. Tại các Điểm giao dịch xã nhờ
áp dụng quy trình giao dịch một cửa
đã phục vụ nhanh chóng và chính
xác, việc kiểm soát được chặt chẽ
hơn, đặc biệt rút ngắn được thời
gian giao dịch tại xã. Công nghệ lõi
còn hỗ trợ cung cấp hàng loạt báo
cáo thông tin theo yêu cầu, giúp
ngân hàng quản lý được hoạt động
trên quy mô lớn và rải rác.

Một khía cạnh độc đáo khác của
nền tảng công nghệ thông tin mới
tại NHCSXH là việc tự động lập lịch
đến hạn cho vay dựa trên lịch giao
dịch xã của NHCSXH tại một địa
phương cụ thể, thuận tiện cho khách
hàng trả nợ và ngân hàng thu nợ.
Công nghệ do NHCSXH triển khai đã
đáp ứng được nhu cầu của những
khách hàng trước đây chưa được
tiếp cận đến các dịch vụ ngân hàng
tại khu vực nông thôn của Việt Nam.
“Khả năng thực hiện các giao dịch
ngoại tuyến qua máy tính xách tay
của nền tảng ngân hàng lõi Intellect
chính là chìa khóa để phát triển các
dịch vụ tài chính vi mô của NHCSXH
tại các vùng nông thôn”, Lãnh đạo
của Công ty nghiên cứu và tư vấn
cho ngành công nghiệp dịch vụ tài
chính toàn cầu (Celent) đánh giá khi
trao giải “Mô hình ngân hàng chuyển
đổi hệ thống công nghệ thông tin
thành công 2015” cho NHCSXH - một

HI�N Đ�I HÓA HO�T Đ	NG NHCSXH GIAI ĐO�N 2011 - 2020:

Đi9m t�a b�t phá ch7t l�'ng 
cung �ng tín d�ng chính sách xã h�i

>Bài và ảnh MINH NGỌC

Nhìn lại 10 năm triển khai mục tiêu trong tâm “Hiện đại hoá các hoạt động nghiệp
vụ, hội nhập với hệ thống ngân hàng trong khu vực và trên thế giới” trong Chiến
lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, đã thổi luồng không khí mới vào
các hoạt động và dịch vụ tại NHCSXH từ việc nâng cao công tác quản lý điều
hành, tiết giảm thủ tục và chi phí tài chính, tiến tới nhập với hệ thống ngân hàng
trong khu vực và trên thế giới. Quan trọng hơn là tạo điều kiện thuận tiện và tiết
giảm thấp nhất các chi phí cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách
khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần đẩy nhanh việc thực
hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.



81ĐẶC SAN THÔNG TIN SỐ 88+89

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

trong 3 ngân hàng
trên thế giới được
trao giải nhờ những
sáng kiến trong
chuyển đổi hệ thống
cũ sang hệ thống ngân
hàng lõi.

Tăng sức mạnh
nội lực 

Nền tảng công nghệ
hiện đại cũng là điểm
tựa để NHCSXH hòa
nhập cùng dòng chảy
phát triển của hệ thống
các TCTD trong cả nước,
phát triển và cung ứng
nhiều sản phẩm dịch vụ
thiết yếu và kịp thời đến
người nghèo và các đối tượng
chính sách.

Như với việc hiện đại hóa hệ
thống thanh toán, NHCSXH đã triển
khai phần mềm Thanh toán điện tử
Liên ngân hàng (Citad) sử dụng định
dạng trao đổi dữ liệu IBPS2.1 theo
quy định của Ngân hàng Nhà nước
và đảm bảo tính bảo mật, an toàn
của hệ thống Citad. Đến tháng
2/2020, NHCSXH đã triển khai chính
thức Hệ thống Citad 2.5 theo văn
bản số 269/CNTT5 ngày 28/2/2020
của NHNN về việc triển khai nâng
cấp hệ thống Thanh toán điện tử
Liên ngân hàng. Hệ thống đã tăng
năng lực xử lý, góp phần tăng khả
năng thanh toán, mở rộng dịch vụ.
Doanh số chuyển tiền qua các năm
liên tục tăng.

Nhằm đổi mới và nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác thống kê,
NHCSXH đã triển khai hệ thống báo
cáo thống kê, phân tích và xử lý số
liệu thống kê, đảm bảo cung cấp số
liệu kịp thời, đầy đủ, chính xác phục
vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo,
điều hành và hỗ trợ tích cực cho
hoạt động nghiệp vụ. Hệ thống
thông tin báo cáo đến nay đã đáp
ứng đầy đủ chế độ báo cáo thống kê

theo quy định, dữ liệu phần lớn
được đồng bộ hàng ngày từ hệ
thống Corebanking và một phần
được thu thập từ các nguồn khác,
nên đã cung cấp nhanh chóng và
chính xác. Từ đó nâng cao hiệu quả
hoạt động và chất lượng phục vụ
khách hàng. Đồng thời, hệ thống
thông tin báo cáo cũng hỗ trợ các chi
nhánh tự phát triển và tích hợp các
báo cáo theo yêu cầu đặc thù, giúp
nâng cao hiệu quả hoạt động của
đơn vị.

Vơí mu�c tiêu đảm bảo hệ thống
công nghệ thông tin hoạt động liên
tục, ổn định, đáp ứng các quy định
về đảm bảo an toàn, bảo mật trong
hoạt động ngân hàng, phục vụ hiệu
quả hoạt động nghiệp vụ và đáp ứng
yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà
nước, NHCSXH đã xây dựng trung
tâm dữ liệu dự phòng thông qua
việc hoàn thành triển khai 2 Dự án:
“Xây dựng hệ thống dự phòng công
nghệ thông tin của NHCSXH” và “Xây
dư�ng phoǹg maý chu� ta�i tru� sơ�
chính NHCSXH”. Đồng thời, đầu tư
nâng cấp hệ thống an ninh bảo mật
tại Trung tâm dữ liệu, Trung tâm

miền và 63 chi nhánh NHCSXH các
tỉnh, thành phố.

Chiến lược phát triển công nghệ
thông tin ngành Ngân hàng Việt
Nam đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030, Chương trình hành
động của ngành ngân hàng thực
hiện chiến lược phát triển ngành
Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030 đã chỉ ra
xu hướng cũng như những đích đến
rõ ràng trong ứng dụng công nghệ
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
đáp ứng yêu cầu phát triển hội
nhập. Đặc biệt với ngân hàng mang
trọng trách của chính phủ hỗ trợ
trực tiếp người nghèo và đối tượng
chính sách thông qua nguồn vốn tín
dụng, việc quản lý hiệu quả nguồn
vốn tín dụng chính sách và phát
triển các sản phẩm dịch vụ ngân
hàng dựa trên nền tảng CNTT hiện
đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu
của các đối tượng chưa được hoặc ít
được ngân hàng phục vụ tiến tới
cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài
chính toàn diện tới khách hàng được
NHCSXH đặt ra trong chiến lược
phát triển 10 năm tới. Và để hiện

Phoǹg maý chuZ ta[i tru[ sơZ chính NHCSXH.
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thực hóa mục tiêu này,
NHCSXH đã đặt ra 5 ưu tiên
lớn trong việc đầu tư nâng
cấp hệ thống Công nghệ
thông tin thời gian tới.

Trong đó, NHCSXH sẽ ưu
tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống
CNTT, đầu tư nền tảng công
nghệ ngân hàng số - Digital
banking, tạo tiền đề vững chắc
để triển khai các sản phẩm dịch
vụ tài chính toàn diện cũng như
dịch vụ thanh toán không dùng
tiền mặt, tăng phạm vi triển khai
dịch vụ đến các đối tượng khách
hàng chưa hoặc ít được tiếp cận
dịch vụ ngân hàng truyền thống. 

Đồng thời, tăng cường ứng
dụng CNTT nhằm hiện đại hóa và
từng bước số hóa hoạt động của Tổ
tiết kiệm và vay vốn và Điểm giao
dịch xã để cung cấp thông tin đầy
đủ, kịp thời và minh bạch, đơn giản
việc quản lý của Tổ trưởng đồng thời
tăng năng suất lao động tại Điểm
giao dịch xã. Bên cạnh đó, ứng dụng
CNTT để nâng cao tương tác giữa
NHCSXH và các chủ thể liên quan
hoạt động tín dụng chính sách nhằm
cung cấp thông tin về văn bản
hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, số
liệu tín dụng chính sách xã hội, giúp
theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế
để đưa ra các giải pháp nâng cao
chất lượng hoạt động tín dụng trên
địa bàn.

Đặt trọng tâm phát triển, hoàn
thiện hệ thống quản trị nội bộ nhằm
đáp ứng xu hướng phát triển của
ngành ngân hàng và hiện đại hóa
các hoạt động nghiệp vụ, chỉ đạo
điều hành, ưu tiên thứ hai được
NHCSXH đặt ra là triển khai toàn
diện giải pháp kho dữ liệu hỗ trợ việc
phân tích dự báo, khai thác thông tin
phục vụ tốt cho công tác quản trị và
ra quyết định của lãnh đạo NHCSXH.
Tăng cường triển khai các công cụ
khai thác dữ liệu, phân tích, quản lý

rủi ro tín dụng; quản lý rủi ro phòng
chống rửa tiền; giám sát và cảnh báo
sớm. Đồng thời, triển khai giải pháp
tự động hóa quy trình nghiệp vụ
nhằm thay thế các quy trình nghiệp
vụ được thực hiện trên giấy tờ thành
các quy trình điện tử; Giảm thiểu các
bước thủ công, hạn chế sai sót và
nâng cao tính hiệu quả, năng suất
lao động.

NHCSXH cũng đặt ra mục tiêu
chuẩn hóa hạ tầng CNTT theo các yêu
cầu của cơ quan quản lý nhà nước
nhằm từng bước hội nhập về công
nghệ, tiến tới trở thành một ngân
hàng hiện đại. Trong đó, hướng tới
triển khai giải pháp quản lý, sử dụng
tài nguyên trên nền tảng ảo hóa
nhằm tối ưu việc sử dụng tài nguyên
phần cứng, tiết kiệm chi phí đầu tư hệ
thống, đồng thời phù hợp với xu thế
ứng dụng công nghệ ảo hóa. 

Cùng với đó, NHCSXH sẽ đầu tư,
triển khai các giải pháp an ninh, bảo
mật tương xứng với mức độ quan
trọng và rủi ro của hệ thống thông
tin, trong đó chú trọng đến các hệ

thống thanh toán, hệ thống
Corebanking và các hệ thống cung
cấp dịch vụ cho khách hàng để đảm
bảo duy trì hoạt động nghiệp vụ liên
tục, an toàn trước các rủi ro về CNTT
và tấn công mạng.

Và để hiện đại hóa thực sự hiệu
quả và lan toả sâu rộng trong hoạt
động, NHCSXH nhìn nhận con
người là yếu tố quyết định sự
thành công, từ đó lên kế hoạch xây
dựng nguồn nhân lực CNTT đủ về
số lượng và chất lượng, thực hiện
tốt việc xây dựng, vận hành, tiếp
nhận và chuyển giao công nghệ,
đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành
và làm chủ các hệ thống công nghệ
hiện đại. Trong đó, sẽ thực hiện
chính sách thu hút, trọng dụng
nguồn nhân lực CNTT theo quy
định của pháp luật để tuyển dụng
đội ngũ cán bộ CNTT có đủ năng
lực, trình độ đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ được giao góp phần tổ
chức thực hiện tốt Chiến lược
NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030.

Cán bộ NHCSXH hướng dẫn bà con tiếp cận ứng dụng nâng cao khả năng tiếp cận
giáo dục tài chính của hộ nghèo và các đối tượng yếu thế qua điện thoại.
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Nữ Giám đốc sáng
tạo và trách nhiệm

Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ
đang giữ cương vị Giám đốc
NHCSXH huyện Kim Động.
Với kinh nghiệm và trí tuệ,
trách nhiệm và sự sáng
tạo, chị Thủy đã lãnh đạo
đơn vị hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ và các chỉ
tiêu kế hoạch được giao.

Trong công việc, chị
Thủy luôn nghiên cứu
kỹ các văn bản chỉ đạo
của ngành, của địa
phương để đề ra giải
pháp thực hiện một
cách tối ưu. Bên cạnh
đó, chị chủ động
trong việc dự báo
những vấn đề mới phát
sinh về chuyên môn nghiệp
vụ và thực hiện chính sách tín dụng
ưu đãi của Nhà nước và Chính phủ.
Với vai trò là người lãnh đạo, chị đẩy
mạnh các phong trào thi đua trong
đơn vị, phát động các tập thể, cá

nhân nghiên cứu, ứng dụng sáng
kiến trong thực thi nhiệm vụ, góp
phần nâng cao hiệu quả, chất lượng

công việc được giao. Trong 5 năm
qua, đơn vị đã có 6 lượt sáng kiến
được công nhận; riêng cá nhân chị

Những bông hoa
trong vườn hoa thi đua yêu nước

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (người ngoài cùng bên trái) thăm mô hình vay vốn phát
triển sản xuất tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động.

>Bài và ảnh ĐĂNG NGHĨA

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì
phải thi đua”, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã được NHCSXH tỉnh
Hưng Yên đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng
nông thôn mới tại địa phương. Từ những phong trào thi đua, nhiều gương điển
hình tiên tiến đã xuất hiện, trở thành “những bông hoa đẹp” trong vườn hoa
“nghìn việc tốt”, góp phần làm cho bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống văn hiến,
anh hùng của đất và người Hưng Yên tỏa sáng.
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Thủy có 6 sáng kiến đã được nghiệm
thu và công nhận. 

Bên cạnh đó, chị Thuỷ tích cực
tham mưu với các cấp ủy, chính
quyền địa phương trong việc triển
khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW.
Từ đó các cấp ủy, chính quyền, các
ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong
huyện quan tâm đến hoạt động tín
dụng chính sách xã hội, góp phần
nâng cao năng lực hoạt động của
NHCSXH tại địa phương. Trong 5 năm
qua, UBND huyện đã chuyển hơn 1 tỷ
đồng sang NHCSXH huyện để bổ
sung cho vay hộ nghèo và đối tượng
chính sách khác trên địa bàn. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ
chuyên môn, chị Thủy thường xuyên
tham gia vào tổ giao dịch lưu động
với vai trò là Kiểm soát viên, giao
dịch viên, thực hiện thành thạo các
quy trình giao dịch tại xã; tham gia
các đoàn kiểm tra, đoàn làm việc
xuống cơ sở để nắm bắt tình hình
thực tế về thực hiện chính sách tín
dụng ưu đãi, những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực

hiện tại các xã trên địa bàn nhằm có
những tháo gỡ, xử lý và kiến nghị kịp
thời, nâng cao hiệu quả chất lượng
tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn tín dụng
chính sách xã hội được giải ngân kịp
thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng. 

Trong 5 năm qua, doanh số cho
vay của NHCSXH huyện Kim Động
đạt trên 387 tỷ đồng, với 13.475 lượt
hộ vay vốn. Vốn vay được chuyển tải
nhanh chóng, đúng đối tượng, hộ
vay sử dụng vốn đúng mục đích,
phát huy hiệu quả, giúp cho 1.771
hộ thoát nghèo, tạo việc làm mới
cho 549 lao động…, góp phần giảm
nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an
sinh xã hội tại địa phương. 

Với những nỗ lực trong công việc,
chị Nguyễn Thị Thu Thủy đã đạt
nhiều thành tích như: Liên tục từ
năm 2015 đến năm 2018 được công
nhận Chiến sỹ thi đua (CSTĐ) cấp cơ
sở, được Bộ trưởng Bộ Xây dựng
tặng Bằng khen năm 2017; được
Thống đốc NHNN tặng Bằng khen
năm 2018, được công nhận CSTĐ
cấp ngành Ngân hàng năm 2019.

Tổ trưởng nghiệp vụ có
nhiều sáng kiến

Chị Đào Thị Lan Phương là Tổ
trưởng Tổ Kế hoạch nghiệp vụ - tín
dụng của NHCSXH huyện Ân Thi từ
tháng 6/2016 đến nay. Hưởng ứng
các phong trào thi đua do NHCSXH
tỉnh Hưng Yên phát động, chị Phương
luôn trăn trở, suy nghĩ để không
ngừng nâng cao hiệu quả công việc
chuyên môn. Từ thực tế công việc
hàng ngày, chị đã có nhiều sáng kiến
để quản lý tốt nguồn vốn tín dụng
chính sách, nâng cao chất lượng tín
dụng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và
đối tượng chính sách khác sử dụng
vốn vay hiệu quả. Liên tục từ năm
2016 đến năm 2019, chị có nhiều
sáng kiến được công nhận và áp
dụng trong hoạt động chuyên môn.

Tiêu biểu như năm 2019, chị
Phương có sáng kiến “Theo dõi, đôn
đốc hộ vay trả lãi tồn chương trình
cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở khi
hết thời gian ân hạn” - sáng kiến
được Tổng Giám đốc NHCSXH công

Chị Đào Thị Lan
Phương (người
ngoài cùng bên
trái) hướng dẫn
nghiệp vụ cho Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm
và vay vốn.
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nhận. Sau một thời gian áp
dụng sáng kiến, việc theo dõi,
nắm bắt số hộ vay vốn chương
trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo
về nhà ở đã hết thời gian ân
hạn, của từng xã, thị trấn, từng
Tổ tiết kiệm và vay vốn, chưa
nộp lãi, lãi tồn cao, nhanh, thuận
lợi trong việc quản lý, từ đó có kế
hoạch phối kết hợp với Tổ trưởng
Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức
chính trị - xã hội đôn đốc hộ vay
trả lãi đúng quy định. 

Trong 5 năm qua, các sáng kiến
của chị được vận dụng trong thực
tế công việc, góp phần nâng cao
chất lượng của Tổ tiết kiệm và vay
vốn, nâng cao hiệu quả của nguồn
vốn tín dụng chính sách đến với
người dân. 

Chị Phương cho biết: Hưởng ứng
các phong trào thi đua là động lực
giúp tôi hoàn thành tốt nhất công việc
được giao, góp phần nhỏ để cùng tập
thể giao dịch NHCSXH huyện Ân Thi
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao từ năm 2015 - 2020. 

Bản thân chị liên tục từ năm
2015 đến năm 2019 được công nhận
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao. Năm 2019 chị được công nhận
là CSTĐ cơ sở, được nhận Bằng khen
của Thống đốc NHNN Việt Nam.

Cán bộ ngân hàng tích
cực, sáng tạo trong công
việc chuyên môn 

Trong 5 năm qua, chị Đặng Thị
Hải Hà, cán bộ Phòng Hành chính tổ
chức NHCSXH tỉnh Hưng Yên luôn
tích cực, sáng tạo trong công việc
chuyên môn, hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ được giao. Chị tâm sự:
“Tôi luôn bám sát nhiệm vụ chuyên
môn và mục tiêu thi đua cụ thể của
từng phong trào thi đua, từ đó luôn
nỗ lực, cố gắng học tập, tu dưỡng
rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối
sống, nâng cao chất lượng công việc.
Việc tích cực tham gia, hưởng ứng

các phong trào thi đua là động lực
mạnh mẽ cho cá nhân tôi luôn phấn
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao". 

Là cán bộ hành chính tổ chức,
đảm nhận nhiều phần việc ở nhiều
lĩnh vực, chị bố trí thời gian làm việc
khoa học, hợp lý, vì thế các công việc
đạt hiệu quả cao. Nhằm nâng cao
tính chính xác trong thực hiện
nhiệm vụ, từ năm 2015 đến năm
2019 chị có 5 sáng kiến được áp
dụng trong công việc. Các sáng kiến
đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp
phần thực hiện hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao.

Chị đã tổng hợp, hoàn thiện,
trình hồ sơ thi đua, khen thưởng,
đăng ký thi đua hàng năm gửi
NHCSXH, UBND tỉnh, khối Ngân
hàng trên địa bàn tỉnh đúng thời
gian quy định. Đồng thời, tham mưu
kịp thời với lãnh đạo đơn vị ban
hành 28 văn bản phát động phong
trào thi đua, tiêu biểu như: Phong
trào thi đua phấn đấu hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; Phong

trào thi đua ngắn ngày phấn đấu
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế
hoạch; Phong trào thi đua ngắn
ngày lập thành tích...

Đối với nhiệm vụ tổng hợp công
tác nghiên cứu khoa học của đơn vị,
chị đã tổng hợp đầy đủ đơn đề nghị
công nhận sáng kiến của các tác giả và
nhóm tác giả; lập các mẫu biểu chấm
điểm, biên bản đánh giá, nghiệm thu,
tổng hợp kết quả chấm điểm của các
thành viên Hội đồng khoa học cơ sở
cấp chi nhánh và trình NHCSXH công
nhận sáng kiến đầy đủ và kịp thời. Kết
quả, từ năm 2015 đến năm 2019,
NHCSXH tỉnh Hưng Yên có 71 sáng
kiến cấp cơ sở của 218 lượt cán bộ,
được Hội đồng khoa học NHCSXH
Trung ương quyết định công nhận.

Với những sáng tạo và sự tận tâm
trong công việc, chị Đặng Thị Hải Hà
đã đạt được những thành tích đáng
trân trọng: Từ năm 2016 đến năm
2019 được công nhận CSTĐ cơ sở;
năm 2018 được Thống đốc NHNN
tặng Bằng khen; năm 2019 được
UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Chị Đặng Thị Hải Hà - cán bộ hành chính tổ chức NHCSXH tỉnh Hưng Yên.
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Ch� Y Trít làm giàu
t2 ngu�n v�n �u đãi

>Bài và ảnh THẢO LAN 

Thời gian qua, phong trào vượt khó làm giàu ở xã Vinh Quang, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum có nhiều bước phát triển, tác động tích cực đến đời
sống của bà con, nông dân trong xã, giúp cuộc sống của người dân ổn
định, vươn lên. Cũng từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều tấm gương
điển hình phong trào vượt khó làm giàu tại địa phương.

Nhờ chăm chỉ và sự đầu tư của vốn tín dụng chính sách vợ chồng Y Trít
đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.



Theo giới thiệu của
cán bộ tín dụng
NHCSXH, tôi đến
làng Kon Rờ Bàng, xã

Vinh Quang để thăm nhà Y
Trít, mấy chị em bán hàng ở
đầu nhà Rông nhiệt tình dẫn
tới tận nhà của Y Trít. Đây là
một gương điển hình trong
phong trào vượt khó làm giàu
từ nguồn vốn vay tín dụng
chính sách.

Thật vậy, gặp gỡ và chuyện
trò với Y Trít mới thấy ý chí vươn
lên làm giàu của người phụ nữ
34 tuổi này. Đang chăm chú cắt
cỏ cho đàn bò ăn, nhìn thấy cán
bộ ngân hàng, Y Trít phấn khởi
khoe ngay: “Đàn bò này là sản
phẩm từ nguồn vốn vay ưu đãi từ
NHCSXH đó cán bộ ạ”.

Nhớ lại những ngày vất vả, Y Trít
tâm sự: “Bản thân nhà mình nghèo,
năm 2006, khi lập gia đình, bố mẹ
cho ra ở riêng với 2 sào ruộng làm
vốn mưu sinh. Cuộc sống thiếu thốn
đủ bề, ngoài việc bừa đất, trồng cây ở
nhà, vợ chồng chị cần mẫn đi làm
thuê, làm mướn kiếm sống, muốn
nuôi thêm con bò nhưng ngặt nỗi
không có tiền. Cuộc sống càng khó
khăn hơn khi các con của chị thường
xuyên ốm đau, có lúc trong 1 tháng
mà nhập viện đến ba lần, lúc đó chỉ
có một mình chồng chị đi làm, nhiều
lúc không có ai thuê nên gia đình chị
phải nhờ bà con hỗ trợ hoặc trông
chờ vào cứu đói của Nhà nước”. 

“May thay, những lần tham gia
sinh hoạt bên Đoàn Thanh niên tại
thôn, được tuyên truyền, hướng dẫn
về vốn vay tín dụng ưu đãi. Nhờ vậy
gia đình tiếp cận được nguồn vốn.
Lúc đấy, vợ chồng mình phấn khởi
lắm vì nghĩ đã có tiền để mua con
giống về chăn nuôi; mong muốn
nhiều năm của vợ chồng giờ có cơ hội
thành hiện thực”, Y Trít cười cho biết.

Khởi nghiệp từ nguồn vốn 30
triệu đồng vay từ chương trình hộ
nghèo năm 2013, gia đình Y Trít đầu

tư nuôi bò lai sinh sản. Sau ba năm,
từ 3 con, đã tăng lên 10 con, năm đó
bò có giá nên gia đình chị bán 6 con
bò được 75 triệu đồng. Có thu nhập,
gia đình chị sửa chữa nhà ở và mua
sắm một số dụng cụ sinh hoạt thiết
yếu trong gia đình và trả nợ đúng
hạn cho NHCSXH. Nhờ thực hiện tốt
trách nhiệm trả nợ, năm 2016, gia
đình chị tiếp tục được NHCSXH cho
vay 50 triệu đồng từ chương trình
cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì
và mở rộng việc làm để mở rộng đầu
tư, mua thêm đất rẫy và trồng thêm
1.000 cây cà phê và 12 triệu đồng từ
chương trình NS&VSMTNT để làm
công trình nhà vệ sinh và xây bể
nước phục vụ sinh hoạt gia đình. 

Nhờ chăm chỉ làm ăn, đồng vốn
đẻ đồng lãi, vợ chồng cứ tích góp
dần nên đầu năm 2016 đã thoát
nghèo, từng bước có cuộc sống ổn
định và hướng tới làm giàu từ nguồn
vốn ưu đãi của Nhà nước. Với vai trò
là một người vợ, người mẹ, chị Y Trít
luôn quan tâm chăm sóc gia đình,
hai con gái của anh chị ngày một lớn
khôn khỏe mạnh, đứa đầu đã học
lớp 5 và luôn đạt thành tích là học

sinh giỏi. Ngoài công việc gia đình,
chị còn nhiệt tình, trách nhiệm tham
gia các hoạt động khác của làng và
được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng
Tổ tiết kiệm và vay vốn, hàng tháng
trước khi vào ngày họp tổ, chị mời
Trưởng thôn và các tổ viên sinh hoạt
định kỳ, đôn đốc các tổ viên nộp lãi
đầy đủ, đúng hạn và gửi tiết kiệm.
Cùng với việc vun vén sản xuất phát
triển kinh tế gia đình, chị luôn học
hỏi, nâng cao kiến thức về chăn
nuôi, trồng trọt tạo niềm tin cho tổ
viên trong tổ, thu xếp công việc khoa
học để có sự kết hợp hài hòa giữa
gia đình và công tác xã hội. Y Trít tâm
sự: “Muốn làm giàu chính đáng phải
cần cù trong lao động, sáng tạo,
chọn lọc, biết vượt qua các khó
khăn, biết đồng cảm, yêu thương
mọi người”.  

Nhiệt tình, trách nhiệm, chịu
khó, chăm chỉ, ham học hỏi, tìm
hiểu để rồi về làm phát triển kinh tế
cho gia đình, đây là những đánh giá
mà Bí thư Đoàn thanh niên xã Vinh
Quang dành để nói về tấm gương
điển hình phong trào vượt khó làm
giàu tại địa phương.
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Trò chuyện với chúng tôi, chị
Bích bày tỏ: “Năm 2015, tôi
bắt đầu làm Tổ trưởng Tổ
tiết kiệm và vay vốn. Nhận

thấy thôn mình còn nhiều hộ nghèo,
khó khăn trong khi thôn có điều kiện
tự nhiên thuận lợi cho phát triển sản
xuất nhưng nhiều hộ dân không biết
tận dụng hoặc không có vốn sản
xuất nên tôi tích cực tuyên truyền
cho các hộ diện chính sách vay vốn
ưu đãi. Tôi còn thường xuyên kiểm
tra, giám sát, quản lý nguồn vốn cho
vay một cách chặt chẽ, đúng quy
định… Nhờ đó, Tổ tiết kiệm và vay
vốn hoạt động tương đối hiệu quả,
thời gian qua, nhiều hộ dân đã thoát
nghèo, vươn lên làm giàu, có cuộc
sống ổn định hơn”.

Những ngày đầu mới nhận công
tác, chị còn bỡ ngỡ và nhiều lúng
túng. Được sự hướng dẫn tận tình
của cán bộ NHCSXH, Hội Phụ nữ xã
và được tham gia các lớp tập huấn
nghiệp vụ do NHCSXH tổ chức hằng
năm, chị đã trau dồi được kiến thức,
kinh nghiệm trong xử lý công việc.

Mỗi gia đình có điều kiện và
hoàn cảnh khác nhau, nhiều người
chưa dám vay vốn, chị phải đến từng
nhà vận động. Với những gia đình
không biết sử dụng vốn thì chị xây
dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết
cho họ sử dụng vốn phù hợp. Hiện
tại, dư nợ của tổ đạt 2,7 tỷ đồng với
54 hộ vay vốn, tăng trên 1,8 tỷ đồng

và 14 hộ vay so với năm
2014. Nguồn vốn vay
được sử dụng đúng
mục đích, nhiều hộ đã
vươn lên thoát nghèo,
số hộ nghèo trong
thôn đã giảm qua
từng năm. Nếu như
năm 2015, tỷ lệ hộ
nghèo của thôn còn
trên 60% thì hiện
nay đã giảm xuống
còn 40%.

Với những việc làm
tích cực, hết lòng vì công việc của
mình, nhiều năm qua, chị Bích đã
làm tốt vai trò là “cầu nối” giữa
NHCSXH với người dân, luôn được
người dân mến phục và yêu quý.
Anh Hứa Văn Xe ở thôn Quý Xã cho
biết, trước đây, cuộc sống gia đình
anh rất khó khăn. Có diện tích đồi
rộng nhưng gia đình mới chỉ trồng
được khoảng 2ha rừng và không có
vốn chăm sóc. Sau khi được chị Bích
tuyên truyền, động viên, năm 2019,
anh mạnh dạn vay 80 triệu đồng từ
chương trình cho vay hộ nghèo của
NHCSXH đầu tư trồng 7ha cây keo,
bạch đàn và chăm sóc rừng keo
đang có. Đến cuối năm 2019, gia
đình anh khai thác 2ha keo trồng
trước bước đầu cho thu nhập, hiện
nay, gia đình tôi đã thoát nghèo.

Nhờ hoạt động hiệu quả, nhiều
năm qua, các tổ viên trong tổ trả nợ,

trả lãi đúng kỳ hạn, thu lãi, thu nợ của
tổ đều đạt 100%, không có nợ quá
hạn, 100% tổ viên tham gia gửi tiết
kiệm với mức từ 30.000 đồng/tháng
trở lên, số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ
hiện nay đạt gần 50 triệu đồng.

Phó Giám đốc NHCSXH huyện
Hữu Lũng Nguyễn Xuân Phong đánh
giá: Chị Bích là Tổ trưởng năng động,
nhiệt tình, hết lòng vì công việc quản
lý vốn. Khi có những khó khăn, vướng
mắc chị đều báo cáo kịp thời với ngân
hàng để giải quyết kịp thời. Kết quả
xếp loại hằng tháng, Tổ tiết kiệm và
vay vốn do chị Bích làm Tổ trưởng
luôn đạt tốt. Từ hiệu quả trong hoạt
động của tổ chị Bích, thời gian tới, đơn
vị sẽ tuyên truyền các tổ khác học tập
cách làm để đạt hiệu quả cao nhất
trong công tác quản lý vốn.

Nữ Tổ trưởng tận tâm với công việc
>Bài và ảnh KIM HUYÊN

Chị Hoàng Thị Bích - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Quý Xã, xã Yên
Bình, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) là một trong hai Tổ trưởng tiêu biểu của
tỉnh được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì có
thành tích xuất sắc đóng góp vào kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-
CT/TW. Có được vinh dự này, chị Bích đã luôn hết lòng với nhiệm vụ và làm
tốt vai trò “cầu nối” giữa NHCSXH với hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Chị Hoàng Thị Bích (bên trái) luôn động
viên, chia sẻ tổ viên trong SXKD.
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Gặp ông trong một lần
cùng các cán bộ NHCSXH
huyện về làm việc tại xã
Long Hòa, chúng tôi thực

sự ấn tượng về một con người
nhanh nhẹn, hoạt bát và tâm huyết
với hoạt động ủy thác vốn ưu đãi.
Tâm sự với chúng tôi, ông Lành cho
biết: “Được các tổ viên tin tưởng, tín
nhiệm bầu làm Tổ trưởng, tôi thấy rõ
trách nhiệm của mình là phải đưa
được đồng vốn ưu đãi của Chính
phủ tới đúng đối tượng thụ hưởng
chính sách một cách công khai, dân
chủ và có hiệu quả nhất”.

Từ những suy nghĩ như vậy,
trong thời gian qua, ông cùng với
thành viên Ban quản lý Tổ tiết kiệm
và vay vốn ấp luôn bám sát các chỉ
đạo của ngân hàng, của UBND xã,
hội, đoàn thể quản lý. Trong hoạt
động của tổ, Ban quản lý có sự phân
công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức sinh
hoạt đều đặn, có chất lượng nội
dung yêu cầu đã cam kết trong hợp
đồng ủy nhiệm, triển khai kịp thời
những chủ trương, đường lối, chính
sách mới của Đảng và Nhà nước, các
chương trình tín dụng chính sách tới
nhân dân.

Trong 8 năm làm công tác quản
lý vốn vay từ NHCSXH huyện Dầu
Tiếng, ông cùng với các thành viên
trong Ban quản lý Tổ thường xuyên

nghiên cứu và
nắm chắc quy
trình nghiệp vụ của
ngân hàng, bảo đảm bình xét cho
vay đúng quy trình, đối tượng, tuyên
truyền vận động tổ viên thực hiện
gửi tiền tiết kiệm; thường xuyên
theo dõi và hướng dẫn hộ vay sử
dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
Do đó Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp
Long Thọ hoạt động chất lượng, đạt
hiệu quả cao, thực hiện tốt các
chương trình tín dụng ưu đãi đối với
người nghèo và các đối tượng chính
sách khác, không có nợ quá hạn,
giúp cho hàng trăm lượt hộ nghèo,
đối tượng chính sách trong ấp có
điều kiện tiếp cận với chính sách tín
dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận lợi,
có vốn SXKD, tạo thêm việc làm, thu
nhập, cải thiện đời sống, chăm lo
cho con cái học hành... Đến nay, Tổ
tiết kiệm và vay vốn ấp Long Thọ có
60 tổ viên, được tiếp cận đầy đủ các
chương trình vay vốn như cho vay
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới
thoát nghèo,...

Giám đốc NHCSXH huyện Dầu
Tiếng Trần Đăng Khoa cho biết: Tổ
tiết kiệm và vay vốn ấp Long Thọ
đang quản lý 2,2 tỷ đồng, không có
nợ quá hạn. Số dư tiền gửi tiết kiệm
là 439 triệu đồng, 100% số hộ vay có
tiền gửi tiết kiệm, trung bình mỗi tổ

viên có 7,32 triệu đồng tiền gửi. Hàng
tháng thu lãi đạt 100%, luôn được
NHCSXH huyện xếp loại tốt hàng
tháng. Điều đáng nói là với sự kiểm
tra, giám sát chặt chẽ của ông Lành,
từ khâu bình xét vay vốn, sử dụng
vốn đến việc đôn đốc, nhắc nhở thực
hiện đúng cam kết với ngân hàng, tổ
viên vay vốn đều có ý thức trả lãi, trả
nợ đúng thời gian quy định, không
để xảy ra tình trạng nợ quá hạn. Đặc
biệt, từ nguồn vốn giải quyết việc
làm, đã giúp cho 20 lao động có việc
làm, góp phần tăng thu nhập, làm
giảm tỷ lệ thất nghiệp, cải thiện đời
sống cho người lao động, góp phần
vào việc phát triển các mô hình kinh
tế, dự án SXKD đạt hiệu quả cao tại
địa phương.

Sự nhiệt tình, có trách nhiệm
trong công tác quản lý các nguồn
vốn vay, thực hiện tốt các nội dung
được ngân hàng ủy nhiệm, cùng
quyết tâm giúp người dân thoát
nghèo, từng bước ổn định cuộc
sống, ông Phùng Văn Lành trở thành
tấm gương điển hình tiêu biểu được
NHCSXH huyện Dầu Tiếng tuyên
dương đánh giá cao.

H!nh phúc vì đ�'c giúp ng�)i nghèo
>Bài và ảnh HỒNG NGA

Nhiệt huyết, hết lòng vì người nghèo, những
năm qua ông Phùng Văn Lành - Tổ trưởng
Tổ tiết kiệm và vay vốn ở ấp Long Thọ, xã
Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình
Dương đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối
tượng chính sách có điều kiện phát triển
kinh tế, cải thiện đời sống gia đình.

Ông Phùng Văn Lành thăm, động viên
tổ viên vay vốn phát triển SXKD.



Người dân huyện Mang Yang nhận vốn vay ưu đãi 

tại các Điểm giao dịch xã.
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>Phóng sự ảnh của ĐỨC THỤY

Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của NHCSXH huyện Mang Yang
(Gia Lai), nhiều hộ dân trên địa bàn đã có điều kiện để phát triển kinh
tế, vươn lên thoát nghèo. Từ đầu năm 2020 đến mùa xuân này,
NHCSXH huyện đã giúp 8.290 hộ vay vốn với tổng dư nợ 273,5 tỷ
đồng; trong đó, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo 4,3 tỷ đồng; dư nợ
cho vay hộ cận nghèo 13,2 tỷ đồng; dư nợ cho vay giải quyết việc làm
3,6 tỷ đồng và dư nợ cho vay hộ SXKD vùng khó khăn 8,7 tỷ đồng. 

Xuân về
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Làm ăn có lãi,
gia đình ông
Djung mua
máy xay xát
gạo phục vụ bà
con trong làng.

Gia đình ông Djung ở làng Đak Trôk, xã Đak Yă vay 30 triệu đồng chương trình giải

quyết việc làm để chăm sóc 1.000 cây cà phê, 2.000 cây bời lời và mở rộng chăn nuôi.



Anh A Nhuê ở làng Đak Trôk, xã Đak Yă vay 30 triệu đồng chương
trình giải quyết việc làm để chăn nuôi dê. Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê
phát triển nhanh. Vừa qua anh bán dê được gần 50 triệu đồng.
Ngoài ra, anh còn trồng 1ha cà phê và nuôi bò.

Ông Nguyễn Văn Lập ở xã Đak Djrăng vay vốn giải
quyết việc làm của NHCSXH huyện để trồng 80 cây
sầu riêng. Tết này, gia đình ông thu nhập từ vườn
sầu riêng khoảng 100 triệu đồng.

Xuân đã về trong hương hoa cà phê nồng nàn.
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