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3nhìn lại một năm với những dấu ấn

BÀ LÊ THỊ LÂN, 
Giám đốc CFRC

2016, năm khởi đầu của kế hoạch 05 năm (2016 - 
2020) với những nét mới, những điểm nhấn, mở ra 
những cơ hội mới nhưng cũng chứa đựng nhiều 
thách thức đến từ nhiều phía. Có những thách thức  
tưởng chừng ngoài tầm kiểm soát của con người 
như biến đổi khí hậu (rét đậm, rét hại, hạn hán, lũ 
lụt, mặn xâm nhập) và sự cố môi trường biển đã tác 
động nặng nề đến đời sống người dân. Nhưng với 
những quyết sách và hành động của Chính phủ,  
sự nỗ lực không mệt mỏi của nhân dân cả nước,  
đặc biệt tại những vùng bị tác động, người dân phải 
đối mặt trực diện và cuối cùng cũng đã đi qua. 

ính thưa quý độc giả!K
2016, chúng ta cũng thật sự không thể yên tâm khi mà vẫn còn một bộ 
phận dân cư đứt bữa. Đáng tiếc hơn là tỷ lệ số hộ thiếu đói lại tăng lên 
16,7% so với năm trước (Tình hình KT-XH-2016, cổng TTĐT CP). Một trong 
những công cụ xóa đói giảm nghèo hữu hiệu đã được Thế giới và Việt Nam 
ghi nhận với bề dày gần nửa thế kỷ, đó là Tài chính vi mô và Bảo hiểm vi mô. 
“Nó” đã được phát huy tới đâu trong năm qua? 
2016, là năm sôi động nhất về nội dung thể chế Khoản 6 Điều 161, Luật các 
Tổ chức tín dụng (2010) bởi các ý tưởng chưa gặp nhau giữa các nhà thực 
hành TCVM với các nhà hoạch định chính sách, các bất cập được lộ hình và 
được xử  lý theo các hướng để đến gần nhau hơn. 
2016 cũng là mốc ghi dấu 10 năm kể từ ngày Nghị định 28-2005/NĐ-CP và 
Nghị định 165-2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính 
quy mô nhỏ có hiệu lực và 2010 được thay thế bởi Luật các Tổ chức tín dụng. 
Mười năm trôi qua, các Chương trình, Dự án tài chính vi mô vẫn kiên nhẫn 
chờ đợi chính sách nhưng vẫn đồng hành cùng người nghèo, tộc người 
thiểu số, nhóm thu nhập thấp, nhóm bên lề các định chế tài chính chính 
thức, che chắn cho họ khỏi rơi vào bẫy của tín dụng đen, giữ cho hàng triệu 
mái nhà yên ấm, hàng triệu em thơ không phải bỏ dở học hành;
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4 Nhìn lại một năm với những dấu ấn...

2016, là năm CFRC đủ độ chín để công bố rằng: 
mình đã tìm ra một con đường mới đồng hành 
cùng nông dân đi vào hội nhập. Mô hình liên kết 
sản xuất kinh doanh theo chuỗi giữa nông dân với 
doanh nghiệp, với thị trường, thông qua tổ chức của 
họ (HTX), được thí điểm từ Chuỗi Ngô, Chuỗi Hồng 
Hoa (Tuần Giáo - Điện Biên) tới chuỗi nông nghiệp 
xanh đô thị tại Quận Long Biên (Hà Nội) đã tạo ra 
một mô hình phù hợp, bền vững và khả thi, có khả 
năng nhân rộng.

2016, là năm chương trình Quyền phụ nữ tại Long 
Biên, Hà Nội đến tuổi trưởng thành (5 năm) và nhà tài 
trợ Action Aid quốc tế đã bàn giao cho địa phương. 
Cũng là năm tạo đà cho CFRC khai thác thành công 
Dự án “Tăng quyền năng cho phụ nữ và em gái để họ 
tự kiểm soát hôn nhân của mình” từ Quỹ sáng kiến 
địa phương của Chính phủ Canada cho huyện Tuần 
Giáo, Điện Biên. 

2016, là năm CFRC “bội thu” về bằng khen, giấy khen, 
ghi nhận những thành tích và sự đóng góp của tổ 
chức từ phía Địa phương, Trung ương và Chương 
trình, Dự án Quốc tế. UBND Huyện Tuần Giáo tặng 
giấy khen cho Dự án của CFRC tại Tuần Giáo “về 
thành tích đóng góp cho công tác xóa đói giảm 
nghèo và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội 
tại địa phương”; Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng 
khen là “đơn vị xuất sắc có nhiều thành tích trong 
công tác khuyến học khuyến tài“. Tham gia “Chương 
trình Minh bạch Giải trình - Sắc thái CSOs trong tạo 
dựng thương hiệu tổ chức”, CFRC lọt vào tốp 12 tổ 
chức được công nhận là “Tổ chức thực hành xuất sắc 
minh bạch và trách nhiệm giải trình - 2016” và cũng 
là Tổ chức được bình chọn nhiều nhất (432/1223 lượt 
bình chọn) và được vinh danh là “Tổ chức truyền cảm 
hứng thúc đẩy  Văn hóa Minh bạch và Trách nhiệm 
giải trình cho các tổ chức xã hội”. Về thành viên tham 
gia dự án, có 2 cá nhân tham gia giải quốc tế CMA do 
CITI bank tại Việt Nam tổ chức đã đoạt giải thưởng 
và danh hiệu “Doanh nhân vi mô tiêu biểu CITI Việt 
Nam - 2016”.

“Xây dựng  
con đường mới 
đồng hành  
cùng nông dân  
đi vào hội nhập”

3,500 
thành viên 

tại 17 xã/thị trấn

2016, là năm CFRC gia nhập mạng lưới quốc tế 
“Banking with the Poor” và chính thức trở thành 
thành viên mạng lưới. Trở lại với cộng đồng quốc tế, 
CFRC sẽ có thêm sức mạnh và động lực để làm việc, 
sẽ có nhiều con đường mới được mở ra, năng lực 
hoạt động của Tổ chức sẽ được cải thiện.

Nhìn lại những dấu ấn trong năm 2016, CFRC thật 
sự tự hào. Xin vui mừng chia sẻ thành quả này tới 
tất cả các thành viên trong đại gia đình CFRC từ Văn 
phòng chính tới cơ sở cùng 3,500 thành viên đang 
sinh sống trên địa bàn 17 xã của 2 huyện Tuần Giáo 
(Điện Biên) và Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Chính các 
bạn đã góp phần tạo ra những điểm sáng cho cuộc 
sống thêm sắc màu. 

CFRC trân trọng đón nhận mọi ý kiến đóng góp cho 
hoạt động của Tổ chức từ tất cả mọi người trong và 
ngoài tổ chức, giúp chúng tôi hoàn thiện mình hơn 
và cống hiến được nhiều hơn cho sự phát triển của 
đất nước.
Trân trọng cảm ơn!
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Mùa “bội thu” giải thưởng 5

Giải thưởng tôn vinh giá trị Minh bạch - 
Giải trình của CFRC

Bằng khen từ Hội Khuyến học Việt Nam trao tặngGiấy khen từ UBND huyện Tuần Giáo trao tặng

SỐ LƯỢNG BÌNH CHỌN CHO CÁC TỔ CHỨC BEST TAP

CFRC

79 69 39 58 45 76

247

432

141
307

Tổ chức Truyền cảm hứng  
The CSO who Inspires

Xin chúc mừng Trung tâm 
Hỗ trợ phát triển  

Nguồn lực tài chính cộng đồng!
Congratulations!
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Một tổ chức hoạt    động vì cơ hội tiếp cận nguồn lực, dịch vụ,  
thông tin cho tất   cả mọi người, đặc biệt là nhóm yếu thế, giúp họ  
cải thiện chất lượ  ng cuộc sống và vị thế

Niềm tin
CFRC tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta đang cùng 
nhau hướng tới xây dựng một xã hội mà trong đó, 
mọi người đều được học hành, mọi tiềm năng đều 
được khơi dậy và phát huy, một cuộc sống đầy đủ, 
an toàn, chan hoà tình yêu thương và sự tôn trọng 

Tầm nhìn
Trở thành tổ chức dẫn đầu về cung cấp các sản 
phẩm và dịch vụ toàn diện, sáng tạo, chất lượng 
cao, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhóm gặp 
thách thức về kinh tế - xã hội

Sứ mệnh
Tham gia tích cực vào tiến trình tạo dựng môi 
trường pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật, nhằm phát 
triển TCVM, BHVM, tổ chức hợp tác xã, doanh nghiệp 
vi mô, bình đẳng giới và phát triển cộng đồng...

Lĩnh vực hoạt động

Sáng tạo 

Liêm chính 

Niềm tin  

Giá trị 
cốt lõi 

Năng lực 

Hợp tác Thân thiện 

Giản dị 

Tăng cường 
năng lực

Áp dụng và 
phát triển các 
chuẩn mực về  
TCVM, BHVM 
và Hợp tác xã

Cung cấp  
dịch vụ 
hỗ trợ  

phát triển  
kinh doanh

Giáo dục 
truyền thông, 

Bình đẳng 
giới, Phát triển 

cộng đồng

Vận động 
chính sách, 
Vận động 

nguồn

1 2 3 4 5
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tăng cường năng lực

Dịch vụ tài chính

Sinh kế bền vững

Tiết kiệm

Phát triển chuỗi giá trị

Tín dụng Dịch vụ phát triển  
kinh doanh

Bảo hiểm vi mô

Cán bộ chủ chốt địa phương

Thành viên

Phân tích 
nhu cầu

NĂNG LỰC ĐƯỢC 
TĂNG CƯỜNG

TRAO QUYỀNKINH TẾ ĐƯỢC
 CẢI THIỆN

CÔNG BẰNG XÃ HỘI

MÔ HÌNH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG (FISL)



8 kết quả hoạt động tăng cường năng lực

 NỘI DUNG
Năm 2016 Số lũy kế (2011 – 2016)

Số lớp Số người Số lớp Số người

Tổ chức và quản trị hợp tác xã kiểu mới 3 74 4 97

Truyền thông về mô hình hợp tác xã kiểu mới 1 20 1 20

Quản lý cộng đồng 0 0 15 498

Kỹ năng hợp tác và quản lý cụm tài chính vi mô 2 99 7 294

ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Khởi nghiệp và quản lý kinh doanh, thành lập nhóm 
kinh doanh 12 278 54 1.087

Kỹ thuật trồng rau an toàn VietGAP 1 12 4 87

Kỹ thuật trồng quả an toàn VietGAP 9 213 9 213

Kỹ thuật chăn nuôi dùng đệm lót sinh học, nuôi lợn 
sinh sản 9 282 51 1.060

Quản lý rủi ro và bảo hiểm 3 42 34 637

Giá trị sống và quản lý cộng đồng 0 0 27 502

ĐÀO TẠO VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI, QUYỀN PHỤ NỮ

Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 6 325 26 1.026

Quyền phụ nữ (chăm sóc sức khỏe sinh sản, tham 
chính) 4 157 14 482

Thành lập và quản lý nhóm hợp tác thực hiện 
“3 Không” 12 204 12 204

TRUYỀN THÔNG DIỆN RỘNG, SÂN KHẤU HÓA

Phổ biến mô hình hợp tác xã kiểu mới 5 500 5 500

Quảng bá sản phẩm rau, quả an toàn 2 550 6 1.100

Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 8 3.955 22 8.810

Quyền phụ nữ 4 1.021 12 3.266

TỔNG CỘNG 81 7.732 303 19.883
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Năm 2016, Chính phủ nói gì về TCVM? 9

“Nghiên cứu, xây dựng  
cơ chế chính sách hỗ trợ 
các mô hình hoạt động 
tài chính vi mô phát triển, 
trình Chính phủ trong  
quý III năm 2016.”
(NQ 36 –NQ/CP V/v Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020)

Quyết định số 1726/TTg  “Tăng cường khả năng tiếp cận  
dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế” đã ghi:

“…tôn trọng nguyên tắc thị trường, bình đẳng,  
thuận lợi, tạo cơ hội cho cả phía tổ chức cung cấp  

dịch vụ và người sử dụng dịch vụ”

“Khuyến khích sự tham gia của nhiều loại hình tổ chức 
tín dụng cung ứng dịch vụ ngân hàng cho  

khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ  
doanh nghiệp nhỏ và vừa”

“Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức chính trị -  
xã hội vào quá trình nâng cao khả năng tiếp cận  

dịch vụ ngân hàng ở nông thôn với tư cách 
là đối tác của tổ chức tín dụng”

“….khuyến khích các tổ chức tài chính vi mô,  
quỹ tín dụng nhân dân nâng cao năng lực  
cung ứng dịch vụ cho nhóm doanh nghiệp  

có quy mô nhỏ và siêu nhỏ”

“…tạo điều kiện để các tổ chức có hoạt động tài chính  
vi mô được tiếp cận các nguồn viện trợ, tài trợ  

nước ngoài, các nguồn tín dụng ưu đãi; áp dụng  
thông lệ quốc tế đối với các dịch vụ tài chính vi mô  
mà các quy định của pháp luật hiện hành chưa có.”
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10 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam - Người dẫn dắt TCVM

Theo Quyết định 2195/QĐ-TTg phê 
duyệt đề án xây dựng và phát triển 
hệ thống tài chính vi mô Việt Nam 

tới năm 2020 thì năm 2016, thuộc giai 
đoạn 2 (2016 - 2020), Ngân hàng Nhà Nước 
Việt Nam có nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề 
xuất sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp lý 
cho phép đa dạng hóa loại hình tổ chức 
hoạt động và mở rộng sản phẩm dịch vụ 
TCVM; và nghiên cứu, ban hành các quy 
định để tạo điều kiện liên kết hoạt động 
của các loại hình tổ chức tín dụng với các 
hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô”.
Bởi nhiều lý do khác nhau nên trong năm 
2016, nhiệm vụ hướng dẫn khoản 6 điều 161,  

Luật các Tổ chức tín dụng chưa hoàn thành 
xong. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian 
bổ ích để các nhà hoạch định chính sách 
và các nhà thực hành Tài chính vi mô gần 
gũi, hiểu biết nhau hơn, tạo cơ hội cho văn 
bản của Thủ tướng chính phủ khi được ban 
hành sẽ khả thi và phù hợp để phục vụ sự 
phát triển của ngành này.

Trong năm 2016, đích thân Phó thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Nguyễn 
Phước Thanh, phó Ban công tác tài chính 
vi mô quốc gia đã có tới 2 cuộc gặp gỡ và 
lắng nghe tiếng nói của các nhà thực hành 
Tài chính vi mô, các đoàn thể chính trị -  
xã hội.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc NHNN VN với lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát và các 
vụ ban liên quan tại buổi làm việc với 5 Trung tâm đang thực hành TCVM, ngày 7/5/2016 

“Có những vấn đề Luật chưa có nhưng  
thực tế đòi hỏi chí lý thì phải đề xuất.  
Luật chưa nói nhưng Luật không cấm.  
Cộng đồng và xã hội đang vận động, 
do đó chúng ta cũng cần thay đổi.
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11Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam - Người dẫn dắt TCVM

Thông điệp đầu tiên mà Phó thống 
đốc NHNNVN - Nguyễn Phước Thanh 
chuyển tới các nhà thực hành TCVM 

là lời cảm ơn, mà khó ai có thể kìm nén 
sự xúc động. Ông đã nói: “NHNNVN chân 
thành cảm ơn các chị, những người làm 
TCVM. Trong lúc mọi người đổ xô ra thành 
phố thì những người hoạt động TCVM lại 
về nông thôn, miền núi, những vùng khó 
khăn để hỗ trợ xóa đói giảm nghèo”. Ông 
cũng nhắc nhở các nhà hoạch định chính 
sách rằng: “Có những vấn đề Luật chưa có 
nhưng thực tế đòi hỏi chí lý thì phải đề 
xuất. Luật chưa nói nhưng Luật không cấm. 
Cộng đồng và xã hội đang vận động, do đó 
chúng ta cũng phải thay đổi...”  

Phó Thống đốc NHNNVN  Nguyễn Phước Thanh 
gặp gỡ lắng nghe ý kiến của 5 Trung tâm thuộc Hội, 

Hiệp hội đang hoạt động TCVM 

KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VI MÔ CỦA CFRC NĂM 2016
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12 BẢO HIỂM VI MÔ 
Bộ Tài chính truyền động lực cho Dự án MPA

Bảo hiểm vi mô được khởi xướng từ ý tưởng 
giúp người nghèo tự bảo vệ mình, không bị 
rơi xuống hố sâu của đói nghèo cùng cực. Sau 

7 năm thực hành, cuối năm 2016, CFRC đã tổ chức 1 
cuộc đánh giá toàn diện và cũng nhận thức rõ thêm 
về Bảo hiểm vi mô là: (1) Một lĩnh vực mới, khá  phức 
tạp, đòi hỏi các tổ chức thực hành ngoài cam kết 
thực hiện sứ mệnh xã hội còn phải có chuyên môn 
kỹ thuật, nguồn lực bao gồm cơ sở vật chất và nguồn 
nhân sự quản lý chất lượng, phải tiến tới tự chủ về tài 
chính và hoạt động; (2) Các tổ chức thực hành BHVM 
cũng rất hiếm hoi, nguồn lực hạn hẹp, kinh nghiệm 
ít ỏi, thách thức nhiều, làm việc chưa chính danh nên 

Dự thảo Nghị định lần 1 về  
Bảo hiểm vi mô được nhìn nhận 
như một công cụ tài chính 
toàn diện  “…nhằm mục đích an 
sinh xã hội, không vì mục tiêu 
lợi nhuận nên việc cho phép 
các tổ chức chính trị - xã hội, 
xã hội - nghề nghiệp tham gia 
cung cấp có nhiều thuận lợi.”. 
 
CFRC vô cùng xúc động và hoan nghênh cách nhìn 
nhận này vì nó chứa đựng sự cảm thông, thấu hiểu 
người nghèo và những tổ chức đang đồng hành 
cùng họ.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà và Cục quản lý Giám sát 
bảo hiểm (Bộ Tài chính) - người truyền động lực 

cho Dự án Hội Bảo vệ An sinh tương hỗ (MPA)

KẾT QUẢ CHI TRẢ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI THAM GIA 
DỰ ÁN MPA-CFRC, HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

Số thành viên tham gia MPA 7,986

Số trường hợp nhận hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 588 4,948
Số tiền  116,760,0000 877,620,000

Số trường hợp nhận hỗ trợ tử vong 35 453
Số tiền  19,300,000 230,600,000

Số món xóa nợ 7 92
Số tiền  75,570,000 420,007,400

TỔNG số trường hợp nhận hỗ trợ 630 5,493
Số tiền  221,630,000 1,528, 227,400

 Năm 2016 Lũy kế 
  (2009 - 2016)

thường nản lòng; (3) Sản phẩm được người dân yêu 
thích, lãnh đạo địa phương ủng hộ, đánh giá cao sự  
đóng góp cho việc giảm nghèo, giảm chi ngân sách 
cứu trợ xã hội cho địa phương; (4) Môi trường pháp 
lý đang ở giai đoạn đầu; (5) Nhận thức của người dân 
còn ở cấp độ hạn hẹp.
Một số Công ty bảo hiểm thương mại đã được cấp 
phép hoạt động BHVM nay cũng tạm dừng, chỉ 
còn lại Công ty thương mại Manulife và Dự án MPA 
của CFRC thuộc Hội Khuyến học Việt Nam vẫn kiên 
định và kiên trì vì nhóm đối tượng đặc thù mà mình 
hướng tới.
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BẢO HIỂM VI MÔ 
Bộ Tài chính truyền động lực cho Dự án MPA 13

1. Người dân từng bước thay đổi nhận 
thức về bảo hiểm, phân biệt được bảo 
hiểm và cứu trợ nhân đạo. Từ đó giảm 
kì thị, chấp nhận chia sẻ và cùng nhau 
tham gia MPA 

2. Thành viên gắn bó với tổ chức cung cấp 
TCVM vì mỗi khi không may gặp rủi ro 
được MPA hỗ trợ kịp thời, giúp họ giảm bớt 
những mất mát về tài chính và tinh thần 

3. Tổ chức TCVM là đối tác của MPA đa 
dạng hóa hoạt động, tăng nguồn thu 
nhập và nâng cao uy tín trong cộng 
đồng khách hàng, 
“mọi người trong cộng đồng đều ngưỡng mộ chương 
trình MPA này”, “trong gia đình có người ốm đau mà 
được thăm hỏi là chúng tôi vui lắm. Chồng con thấy 
mình vui nên càng khuyến khích mình tham gia, khiến 
mình cũng có động lực hơn” 

Mai Thị Tuyến, TP. Điện Biên Phủ

Ý kiến thành viên tham gia lâu năm nhưng chưa 
gặp rủi ro
“Chị em chúng tôi cảm thấy vui vẻ, không phải nằm 
viện là điều vui nhất. Chúng tôi góp để chia sẻ với cộng 
đồng, nhường cho cộng đồng, những người không 
may mắn, chứ chúng tôi không mong muốn bị ốm đau 
để hưởng quyền lợi” 

Bùi Thị Thắm, TP. Điện Biên Phủ

Ý kiến thành viên đã được nhận chế độ
“Thanh toán nhanh, kịp thời và được thanh toán tại 
nhà. Không chỉ có thành viên chúng tôi được quan 
tâm mà chồng con chẳng may rủi ro cũng được Quỹ 
kịp thời tới thăm hỏi, động viên. Những tổ chức khác 
chưa thấy có hoạt động này nên tôi thấy chương trình 
rất phù hợp với chị em” 

Đặng Thị Thơm, TP. Điện Biên Phủ

4. Ý kiến cấp ủy chính quyền
“Chương trình hiệu quả nên cần được duy trì. Chị em 
càng khó khăn thì càng muốn tham gia khi rủi ro. Dự 
án cần tăng cường công tác vận động tuyên truyền để 
cho nhiều chị em trong cộng đồng tham gia hơn nữa.” 

Bà Nguyễn Thị Ngát, Phó Chủ tịch UBND  
xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ

“Tôi tham gia để làm gương cho con cháu, và tuyên 
truyền cho con cháu noi theo. Tham gia tới hết tuổi quy 
định thì sẽ tuyên truyền cho con cháu tham gia vào 
chương trình” 

Vũ Thị Sửu, TP. Điện Biên Phủ
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Với sự tài trợ của Quỹ châu Á, sau hơn hai năm thử 
nghiệm mô hình nông nghiệp xanh ven đô tại hai 
phường Phúc Lợi và Giang Biên, Quận Long Biên, 
CFRC đã thành công trong việc đưa nông dân tham 

gia vào thị trường với các con đường khác nhau, 
thông qua hàng loạt các hoạt động can thiệp dựa 
vào kết quả khảo sát nhu cầu và xếp hạng các ưu 
tiên cần được hỗ trợ 

14 DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KINH DOANH-BDS
Điểm sáng trong hỗ trợ lao động nông nghiệp ven đô Hà Nội

An ninh lương thực - Mô hình nông nghiệp xanh đô thị

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
Rau an toàn liên kết HTX 
Đồng Tâm - Erahouse

KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG
5 quầy bán lẻ, 11 trường 
học, liên kết DN Erahouse

HỖ TRỢ KỸ THUẬT  
& QUẢN LÝ
Viện rau quả TW và CFRC

Cánh đồng hôm qua là lúa màu, hôm nay là đường 
xá, khách sạn, siêu thị, khu vui chơi giải trí, đặc biệt 
khu đô thị Việt Hưng khang trang, đa dạng thích hợp 
cho các tầng lớp có thu nhập khác nhau. 

Long Biên là một trong số các địa danh có tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và sôi động. 

“Mới hôm qua còn là các xã, hôm nay đã chuyển thành 
các phường. Người dân hôm qua là nông dân, sau một 
đêm ngủ dậy, trở thành dân thành thị”
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DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KINH DOANH-BDS
Điểm sáng trong hỗ trợ lao động nông nghiệp ven đô Hà Nội 15

MÔ HÌNH SXKD NÔNG NGHIỆP XANH VÙNG ĐÔ THỊ
Thiết kế các kênh liên kết tiêu thụ sản phẩm

TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT
Đào tạo thành lập  
8 tổ hợp tác,  
6 quầy bán lẻ

Nâng cao năng lực tổ chức quản trị - tổ chức lại sản xuất

Bếp ăn 
TH, KH

Nhà hàng 
siêu thị

Doanh 
nghiệp

HỢP TÁC XÃ

Thành 
viên

Thành 
viên

Thành 
viên

Thành 
viên

Thành 
viên

Quầy bán lẻ

LIÊN KẾT SXKD RAU AN TOÀN
HTX ĐỒNG TÂM – ERAHOUSE                       
– MỞ PHIÊN CHỢ CUỐI TUẦN

Bán hàng 
Online

CQ
QL 
NN

UB
ND

Dự án “Sinh kế bền vững cho nhóm dễ tổn thương tại Long Biên”
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16 QUYỀN PHỤ NỮ
Dự án đi vào hồi kết với nhiều thay đổi tích cực

Từ năm 2012, CFRC và ActionAid Việt Nam, 
UBND Quận Long Biên hợp tác thực hiện dự 
án “Quyền phụ nữ: Phòng chống bạo lực trên cơ 

sở giới và thúc đẩy phụ nữ tham chính” tại 2 phường 
Phúc Lợi và Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. 
Sau 5 năm, dự án đạt được nhiều kết quả, đóng góp 
vào sự phát triển văn hóa - xã hội của hai phường và 
toàn quận, thể hiện qua các con số:

93% nam giới và phụ nữ  
phản đối ý kiến cho rằng 

“Trong gia đình chồng mắng” 

94.5% nam giới và phụ nữ 
phản đối ý kiến  cho  

rằng “Phụ nữ không biết gì  
về chính trị” 

95% nam giới phản đối ý kiến 
cho rằng “Việc nhà là nhiệm 

vụ của phụ nữ” 

94.5% nam giới và phụ nữ 
phản đối  ý kiến cho 

rằng “Kế hoạch hóa gia đình là 
trách nhiệm của phụ nữ”

41.5% nam giới và phụ nữ 
đồng ý rằng “Quyền 

quyết định trong gia đình về  
chi tiêu là của cả hai”

91.8% nam giới và phụ nữ 
đồng ý chọn cách  

“Thảo luận” để giải quyết bất đồng 
trong gia đình là cách tốt nhất
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KHUYẾN HỌC - TỪ THIỆN - CỨU TRỢ KHẨN CẤP 17

Trao tặng giấy khen, đồ dùng học tập cho 
207 cháu là con thành viên TCVM có 
thành tích xuất sắc trong học tập;

Vận động Khách sạn Hilton Hanoi Opera 
tài trợ hơn 700 bánh trung thu cho trẻ 
em các xã miền núi khó khăn; 

Từ thiện
Phối hợp với báo Dân trí điện tử kêu gọi  các 
nhà hảo tâm  trong nước và Công ty May 10 
ủng hộ  hàng ngàn bộ áo quần , khăn, mũ  
và đồ dùng cho  người dân và học sinh:
3,656 bộ quần áo ấm, khăn, đồ dùng 
học sinh cho phụ nữ và trẻ em  tại các xã dự 
án STU Tuần Giáo;
1,104 tặng phẩm (quần áo) cho các 
trường hợp khó khăn của huyện biên giới  
Mường Nhé - tỉnh Điện Biên;

Cứu trợ
Hàng tháng  cấp sữa bột cho 15 trẻ từ  
mới sinh đến 1 tuổi con các bà mẹ nhiễm 
HIV tại Tuần Giáo, nâng tổng số trẻ được hỗ 
trợ lên 57 trẻ với 1, 085 hộp sữa trị giá  
235,140,000 đồng
Thông qua báo Dân trí điện tử kêu gọi khẩn 
cấp trên 40 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị 
Ngãi (Tuần Giáo, Điện Biên) không nhà cửa, 
mắc bệnh ung thư và nuôi dưỡng cháu nội 
mồ côi mắc bệnh tim bẩm sinh.

Tổ chức phát quà Trung thu cho các cháu 
trường mầm non xã Pú Xi, Nậm Din (Tuần 
Giáo),  Khe Mo, Văn Hán (Đồng Hỷ) 

Tổ chức đêm hội Trung thu  cho 100 
cháu nhỏ tại bản Hới (Quài Tờ, Tuần Giáo), 
phát huy tính sáng tạo của trẻ em

Khuyến học Khuyến học
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18 ĐIỂN HÌNH

Sống tại bản Bó, xã Chiềng Đông,  
huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.  

Là người chung sống với HIV, hai vợ chồng 
trẻ không có công ăn việc làm ổn định.

Cửa hàng tạp hóa của chị Lò Thị Thùy

Thành viên STU nhận giải CMA chụp ảnh kỷ niệm cùng 
ông Đặng Thanh Bình—Phó thống đốc NHNN và ông 

Bùi Quang Huy—Giám đốc đối ngoại Citibank

Khi  Dự án “Tăng cường năng lực 
và giảm nghèo bền vững - STU” 
của CFRC mở tại Tuần Giáo, tháng 

8/2013 chị đã tham gia và vay vốn, gửi 
lại con cho bố mẹ chăm nom để tới xã 
Mường Khoong mở quán tạp hóa và sửa 
xe. Mường Khoong ở xa trung tâm huyện 
Tuần Giáo và chưa có nhiều hàng quán 
dịch vụ. Ban đầu, việc làm ăn của anh chị 
gặp rất nhiều khó khăn, do chưa có kinh 
nghiệm buôn bán. Hiệu sửa xe cũng chưa 
có uy tín và chưa có nhiều khách tới sửa xe. 

Nhưng nhờ sự cần cù, chịu khó, ham học 
hỏi và quyết tâm, tay nghề sửa xe của 
anh cũng dần dần được cải thiện, thu 
hút được nhiều khách hàng. Việc buôn 
bán của chị cũng gặp nhiều thuận lợi. 

Vào các mùa vụ khác nhau, anh chị  
thu mua nông sản của bà con ở địa 
phương để chuyển ra thị trấn bán. 
Do công việc làm ăn mở rộng, chị đã 
tuyển thêm 1 lao động ở địa phương 
cùng làm thường xuyên với gia đình.  

Sau khi trả hết vòng vốn đầu tiên, anh chị 
tiếp tục vay các vòng sau với mức cao hơn  
để mở rộng kinh doanh. Tính đến nay chị 
tham gia STU1 đã được hơn 3 năm, vay 9 
lượt vốn với  số tiền 77 triệu đồng. Nhờ vậy 
mà gia đình đã mở rộng kinh doanh và có 
nguồn thu ổn định. 

CHỊ LÒ THỊ THÙY, 27 tuổi, 
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Chị đã lăn lộn với đủ thứ nghề để kiếm 
sống. Khi xây dựng gia đình riêng, tài 
sản của  hai vợ chồng chị chỉ  vẻn vẹn có 

một bãi chè đồi vài trăm mét vuông. Sản lượng 
chè ít, máy  sao sấy  không có nên phải đi thuê, 
thu nhập gia đình 3 người (2 vợ chồng và 1 đứa 
con) chỉ trông vào 1 triệu đồng/lứa (tháng), 
cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Chồng chị 
chán cảnh túng thiếu đã vượt biên sang Trung 
Quốc làm ăn rồi anh đi không về, một mình chị 
vừa nuôi con vừa phải kiếm tiền trang trải cuộc 
sống. Thiếu vốn, thiếu kiến thức, con thì nhỏ lại 
không có người trông, chị phải địu con đi hái 
chè thuê cho những hộ làm chè trong xóm.  

Trong lúc làm thuê, chị tranh thủ học nghề làm 
chè từ nhà chủ. Năm 2014, chị vay 20 triệu vốn 
ngân hàng chính sách dành cho hộ nghèo cộng 
với số tiền dành dụm được, chị quyết định đầu tư 
mua đồi, múc đất, mở rộng bãi chè. Tuy nhiên, đồi 
mua và ủi xong, chị cũng chẳng còn tiền để mua 
cây giống và phân bón. Cũng may, lúc đó dự án 
“Sinh kế bền vững cho phụ nữ miền núi- STU2”  
được triển khai về xã, chị mạnh dạn vay vốn 15 
triệu đồng để mua 2.000 cây giống, mua phân 
bón và làm 1 tôn xao chè. Vay vốn dự án, với cơ 
chế trả dần cả gốc và lãi  hàng kỳ, chị đã cố gắng 

(Đồng Hỷ, Thái Nguyên)

Chị Nguyễn Thị Bắc (trái) và chị Lò Thị Thùy 
(phải) tại lễ trao giải CMA 2016

sinh ra trong một gia đình 
nghèo thuộc xã Văn Hán, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên. Vì gia đình khó khăn, 
lại đông anh chị em nên chị 
phải nghỉ học từ năm lớp 7, 

CHỊ NGUYỄN THỊ BẮC

tìm cách tạo thu nhập. Ngày không có chè để hái, chị 
tranh thủ đi làm phụ xây. Hết vòng vốn đầu, chị lại tiếp 
tục vay thêm vốn bổ sung và vốn chung từ dự án. Với 
số tiền 65 triệu đồng, chị lại mua đồi, múc đất, trồng 
mới hơn 2.000 cây chè nữa. Sau 2 năm, sản lượng chè 
tăng dần theo từng vụ, thu nhập hiện tại của chị đạt 
4,5 - 5 triệu đồng/tháng.
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