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Cùng với không khí chung của các tổ chức có hoạt 
động tài chính vi mô, những tháng cuối năm 2017, 

CFRC rộn ràng chuẩn bị hồ sơ thủ tục nộp Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam theo quy định của Quyết định số 
20/2017-QĐ-TTg về hoạt động của chương trình dự án 
tài chính vi mô của tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ 
chức phi chính phủ. 
Để đáp ứng điều kiện đăng ký hoạt động tài chính vi mô 
theo quy định Quyết định 20, ngay từ tháng 8/2017, Hội 

Khuyến học Việt Nam đã có công văn sang Bộ Nội vụ 
đề nghị xác nhận loại hình phi chính phủ cho CFRC. Hai 
huyện Tuần Giáo (Điện Biên) và Đồng Hỷ (Thái Nguyên) 
cũng gửi công văn lên Bộ Nội vụ và Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam đề nghị tạo điều kiện nhanh chóng cấp 
đăng ký cho Dự án tài chính vi mô thuộc CFRC đang 
hoạt động trên địa bàn của họ để nhiều người dân còn 
được hưởng lợi từ đây.
Sau ba tháng nghiên cứu (Tháng 8 – 11/2017) cuối cùng 

Bộ Nội vụ cũng đã có công 
văn số 6157/BNV-TCPCP, 
ngày 24/11/2017 xác nhận 
CFRC là đối tượng của 
Quyết định 20 (xem nội 
dung tại hộp bên)

Ảnh: Trích dẫn công văn 6157/BNV-TCPCP

UBND hai tỉnh Điện Biên và Thái Nguyên cũng đã 
hai lần gửi công văn trả lời cho CFRC & NHNN Việt 
Nam đồng ý  hoạt động TCVM của CFRC trên địa 
bàn 2 tỉnh trong thời hạn như CFRC đề nghị. Và 
cũng đề nghị NHNNVN cấp đăng ký hoạt động  
cho CFRC. Việc làm này đã giúp cho CFRC vượt 
qua nhiều cung bậc cảm xúc để tiếp tục tâm 
huyết với chương trình TCVM dành cho phụ nữ 
và nhóm tộc người thiểu số tại hai tỉnh này. 

Cuối cùng, cũng như các tổ chức đã nộp hồ sơ 
khác, CFRC có chung sự hồi hộp và ngày ngày đợi 
chờ được nhận Giấy Đăng ký từ cơ quan quản lý. 

2018 - NĂM CỦA HY VỌNG VÀ ĐỢI CHỜ
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HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC
                                   

NỘI DUNG
Năm 2018 Số lũy kế (2011 - 2018)

Số lớp Số người Số lớp Số người

Đào tạo các kỹ năng quản lý cộng đồng cho cán bộ 
chính quyền cơ sở, quản lý HTX, công tác xã hội cho 
cán bộ chủ chốt của Hội LHPN huyện và xã.

13 398 50 1,622

Tăng cường năng lực kỹ thuật và quản lý cho người 
dân 4 102 202 3,959

Giáo dục các chuyên đề xã hội (giá trị sống, quản lý rủi 
ro, tảo hôn và hôn nhân cận huyết, bình đẳng giới,…)  

14 253 139 17,107

TỔNG CỘNG 31 753 391 22,688

HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VI MÔ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TCVM CỘNG ĐỒNG (CMF)
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CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH VI MÔ GRAMEEN AMERICA 

10 NĂM GRAMEEN AMERICA TẠI HOA KỲ (2008 - 2018) 

Bất cứ nơi nào trên thế giới này, 
dù sang giàu và văn minh tiên 

tiến nhưng vẫn tồn tại những nhóm 
yếu thế cần được hỗ trợ các dịch vụ 
tối thiểu, đặc biệt là dịch vụ tài chính 
cho các hoạt động tăng thu nhập và 
cải thiện điều kiện sống. 
Grameen, một cái tên rất thân thuộc 
với những người làm tài chính vi mô 
vì Grameen Bank, một mô hình tài 
chính rất thành công tại Bangladesh 
và cái nôi của ngành tài chính vi mô 
đã hỗ trợ hàng triệu phụ nữ nghèo 
có thu nhập thấp tạo việc làm và 
tăng thu nhập. Còn khi nghe đến 
America, mọi người sẽ liên tưởng 

đến một nước Mỹ cường thịnh và 
phát triển. Vậy Grameen America là 
gì và tại sao lại thành công ngay tại 
những thành phố sầm uất của nước 
Mỹ như New York, Los Angeles, San 
Jose, Boston, Miami...?

Được thành lập năm 2008, 
Grameen America là một chương 
trình cấp tín dụng nhỏ theo mô 
hình Grammen bank tại quận 
Queens, thành phố New York, Mỹ. 
Đối tượng phục vụ của chương 
trình là những phụ nữ có thu nhập 
thấp, không thể tiếp cận tới các 
dịch vụ tài chính truyền thống. 

Đvt: triệu USD 2016 2017 2018
Mức 
tăng

Dư nợ 58.6 61.1 79.3 30%
Tổng tài sản 78.3 88.5 103.2 17%
Tài sản ròng 34.9 39.3 46.0 17%

(Xem tiếp trang 5)

THÔNG TIN TÀI CHÍNH VI MÔ QUỐC TẾ

Thành phố Vốn phát ra cho phụ nữ

Thành viên Việc làm được tạo ra

Tỷ lệ hoàn trả Giá trị món vay bình quân

1.08 tỷ USD14

119,450113,000

3,300 USD99%

1 Nguồn tham khảo: Báo cáo năm 2018 của Grameen America



CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH VI MÔ GRAMEEN AMERICA 

(Tiếp theo trang 4)

Để đạt được thành quả như ngày hôm nay, Grameen 
American đã có bài học được rút ra từ thực tế như: 
cho vay món nhỏ; áp dụng công nghệ cao vào 
quản lý; vòng vốn ngắn (6 tháng); cho vay không 
thế  chấp nhưng cần bảo lãnh nhóm. Ngoài ra 
Grameen America cũng xác định tầm quan trọng 
của việc tuyển nhân viên và tạo dựng mối quan hệ 
chặt chẽ với các cá nhân, ngân hàng, hợp tác xã, 
các quỹ, và các tổ chức cộng đồng tại địa phương. 
Theo bà Vivian Diaz - giám đốc chi nhánh Grameen 
America tại thành phố Miami “Chi nhánh Miami 
thành công vượt bậc là nhờ có được đội ngũ nhân 
viên đúng như yêu cầu. Họ phải là những người yêu 
công việc và tin vào sứ mệnh của tổ chức.”  
Từ năm 2017, Grameen America xây dựng và áp dụng hệ 

thống công nghệ vào giao dịch tài chính. Bằng cách này, 
người vay nhận vốn qua thẻ tín dụng thay vì nhận séc. 
Việc làm này vừa an toàn vừa giảm chi phí rút tiền và 
thuận tiện cho khách hàng vì họ có thể trả tiền kỳ bằng 
cách quẹt thẻ tín dụng tại các buổi sinh hoạt cụm mà 
không cần mang theo tiền mặt. 
Grameen America cũng dẫn đầu trong chương trình 
sáng tạo cải thiện đời sống khách hàng. Sáng kiến 
Grameen Promotoras là mời nhân viên y tế đến các buổi 
sinh hoạt tuần để đào tạo cho các thành viên kiến thức 
cơ bản về chăm sóc sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng và 
phòng chống bạo lực gia đình… Nhiều thành viên bày 
tỏ niềm vui và ghi nhận những tác động tích cực của 
chương trình đối với đời sống của họ. 

 Ít ai có thể tin rằng một chương trình tài chính vi mô chuyên cung cấp những khoản vay cực nhỏ lại có thể thành
 công và phát triển ngay trên cường quốc số 1 thế giới. Ngoài những bí quyết mà các nhà quản lý của Grameen
 America đã chia sẻ còn có một số bài học cần nhớ là sự tuân thủ nguyên tắc, lựa chọn đúng đối tượng, và
luôn làm mới sản phẩm

THÔNG TIN TÀI CHÍNH VI MÔ QUỐC TẾ

“Nhiều năm làm việc vất vả cho một tiệm 
rửa xe nhưng thu nhập không được là bao. 
Từ khi vay vốn chương trình để buôn bán 
hoa quả và nước ép trái cây, nước mía, 
cuộc sống của tôi dường như sang trang 
mới. Nay tôi thấy mình độc lập, có thể 
kiểm soát được cuộc sống và tôi biết ơn 
chương trình.”

Rosa, Miami, FL
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Thị trường Tài chính vi mô thế giới 2016 (MIX Market)

Thị trường Tài chính vi mô thế giới 2017 (MIX Market)

Chỉ số Châu Phi
Đông Á và 
Thái Bình 

Dương

Đông Âu 
và Trung Á

Mỹ La tinh 
và Caribea

Trung 
Đông và 
Bắc Phi

Nam Á Tổng

Số văn phòng 4,912 6,579 2,949 11,425 1,824 26,615 54,304

Số thành viên 5,778,200 16,257,500 3,082,600 22,495,300  2,148,400 66,929,300 116,691,300

Dư nợ món vay 6,733,700 19,124,200 3,468,800 22,387,200 2,181,100 69,261,100 123,156,100

Tổng dư nợ 
vốn (triệu USD) 8,489.5 15,063.7 9,899.6 38,843.2 1,352.9 18,794.1 92,443.0

Số người gửi 
tiết kiệm 17,928,000 16,117,900 5,091,000 23,708,600 465,100 35,109,200 98,419,800

Số tiền gửi TK 
(triệu USD) 9,212.1 7,687.2 7,664.3      27,293.1  251.0 6,885.8 58,993.5

PAR 30 10.6% 3.4% 10% 5.4% 3.6% 2.6% 5.3%

PAR 90 4.5% 2.4% 8.4% 3.9% 2.8% 2.3% 3.9%

Thông tin từ 1,033 tổ chức cung cấp dịch vụ Tài chính vi mô tại 102 
thị trường đang phát triển trên toàn thế giới báo cáo cho Tmix

Thông tin từ 763 tổ chức cung cấp dịch vụ Tài chính vi mô tại 103 
thị trường đang phát triển trên toàn thế giới báo cáo cho Tmix

Chỉ số Châu Phi
Đông Á và 
Thái Bình 

Dương

Đông Âu 
và Trung Á

Mỹ La tinh 
và Caribea

Trung 
Đông và 
Bắc Phi

Nam Á Tổng

Số văn phòng 4,469 6,735 1,962 9,797 1,560 26,637 51,160
Số thành viên 5,399,100 18,401,400 2,037,200 20,706,700 2,315,800 71,125,100 119,985,300
Dư nợ món vay 5,642,400 21,379,900 2,284,300 19,627,200 2,344,500 66,295,500 117,573,800

Tổng dư nợ  
vốn (triệu USD)

9,453.2 19,295.2 4,634.5 45,246.4      1,293.3 31,641.7 111,564.3

Số người gửi 
tiết kiệm

26,770,500 23,380,800 4,368,400 27,510,200    750,700 57,831,200 140,611,800

Số tiền gửi TK 
(triệu USD)

13,098.1 10,991.0 3,981.5 38,401.3         432.9 13,506.2 80,411.0

PAR 30 13.6% 3.5% 15.1% 6.1% 4.4% 3.3% 6.0%
PAR 90 6.6% 3.3% 14.5% 4.6% 3.7% 2.9% 4.7%

THÔNG TIN TÀI CHÍNH VI MÔ QUỐC TẾ
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Tôi đến thăm CMF vào những ngày các tỉnh miền bắc nóng như chảo lửa! Riêng Điện Biên cộng hưởng thêm 
gió Lào từ hàng xóm phía Tây bay sang, khiến cho cái nắng chói chang càng thêm sức lửa, dường như có thể 

đốt cháy tất cả mọi thứ. Vậy mà tôi vẫn nhìn thấy các cán bộ của CMF đi lại các xã thu tiền, vẫn nhẹ nhàng giải 
thích với thành viên. Giữa hai bên trông rất thân thiện. Vậy CMF là gì mà “say” lòng người đến thế? Bằng tiếng Anh 
viết tắt tên “Chương trình Tài chính Vi mô Cộng đồng” thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng 
đồng (CFRC), CMF, cái tên đơn giản, dễ nhớ nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các hộ gia đình gặp khó 
khăn về kinh tế thuộc hai tỉnh Điện Biên và Thái Nguyên.

Bắt đầu hoạt động từ năm 2011, sau gần 10 năm, vượt qua bao gian nan vất vả, chương trình CMF đã đến được 
23 xã thuộc các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng tỉnh Điện Biên và Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, cấp hàng vạn món 
vay đến các hộ gia đình gặp khó khăn về kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhóm tộc người tộc thiểu số - với mức vay từ 
3,000,000đ đến 45,000,000đ cho các hoạt động tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống. 

Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và áp dụng công nghệ vào quản lý, các hoạt động tài chính của CMF 
được theo dõi, giám sát kịp thời đạt độ chính xác cao. Với phần mềm quản lý tài chính vi mô, ở bất kỳ địa điểm nào 
có kết nối sóng điện thoại 3G, cán bộ CMF đều có thể theo dõi thông tin chi tiết của từng người vay từ tên, tuổi, 
địa chỉ, số tiền vay, số tiền gửi,... Hệ thống thông tin và dữ liệu được kết nối thông suốt từ các phòng giao dịch với 
văn phòng chính, giúp cho người quản lý theo dõi, giám sát và hỗ trợ xử lý kịp thời tất cả những vấn đề phát sinh. 

Dịch vụ của CMF đa dạng và linh hoạt. CMF cấp những món vay phù hợp nhu cầu từng đối tượng với thủ tục 
nhanh gọn làm ngay tại nhà. Cơ chế hoàn trả vốn theo kỳ (15 ngày) cũng tạo cơ hội cho gia đình người vay dễ trả 
và tạo thói quen cho họ có kế hoạch chi tiêu tài chính hiệu quả. 

Ngoài việc cung cấp vốn vay cho các hoạt động tăng thu nhập, CMF còn giúp chị em gom góp những khoản tiền 
nho nhỏ giúp họ tích lũy tài sản. Người tham gia Chương trình có thể gửi một khoản tiền vài chục ngàn đồng 
nhưng vẫn được hưởng mức lãi suất tương đương hoặc cao hơn so với các ngân hàng thương mại trên cùng địa 
bàn. Dịch vụ tiết kiệm thu hút được nhiều người tham gia và nhiều thành viên đã thấy được sự tiện ích của nó. 

(Xem tiếp trang 8)

“Vay vốn của chương trình thuận tiện lắm! Cán bộ đến tận nhà làm thủ tục cho vay mà không phải mất 
khoản phí nào. Chỉ trong vòng 5 đến 7 ngày sau khi đăng ký là được nhận vốn rồi” 

Nguyễn Thị Loan, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên 

“Thích cách vay trả của Chương trình lắm! Trả hết vốn mình vẫn còn lợn, còn trâu. Vay vốn của Chương 
trình 8 năm rồi, nay nhà mình đã có xe máy, ti vi, tủ lạnh và làm được nhà mới. Cảm ơn Chương trình!” 

Lò Thị Hoa, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CMF - MỘT GÓC NHÌN TỪ NGƯỜI BÊN NGOÀI
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(Tiếp theo trang 7)

“Tiện lắm các cháu à! Cứ dư ít tiền nào là bác lại gửi vào Chương trình, khi cần bác lại rút ra để chi tiêu. Hay 
nhất là không phải đi xa mà vẫn có thể gửi, rút tiền nhanh chóng. May có chương trình “giữ hộ”, nên bác đã có 
2 triệu đồng trong sổ tiết kiệm rồi đấy!” 

Nguyễn Thị Mão, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Từ khi áp dụng công nghệ vào quản lý, CMF cho phép thành viên có thể thanh toán gốc, lãi qua tài khoản ngân 
hàng trong trường hợp có việc đột xuất và không trực tiếp đến hoàn trả tại điểm thu kỳ. Đang trên đường vào bản 
cùng với chị Thanh, Trưởng bộ phận kiểm soát thì nghe tiếng “tinh” phát ra từ điện thoại của chị. Chị nói: “Lại có 
thành viên chuyển trả tiền qua tài khoản rồi đây.” Tôi thật sự ngạc nhiên vì lúc nào cũng có thể kiểm soát được 
thông tin của chương trình.

Tôi cũng được nghe kể về các khóa đào tạo thành viên 
thường kỳ và trong dịp này cũng may mắn được tham dự 
mấy khóa ở cả 3 đơn vị. Thật sự bị thu hút bởi cách thức 
khơi dậy sự tham gia của người học. Mở đầu khóa học, ở 
đâu tôi cũng thấy các cán bộ CMF đều mời các học viên 
tự đánh giá tác động của Dự án tới kinh tế hộ gia đình.

Các chị đã được CMF tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh hộ, phương pháp 
quản lý tài chính trong gia đình, kỹ thuật chăn nuôi lợn theo mô hình đệm lót 
sinh học,... Các thành viên tham gia tập huấn chia sẻ: 100% trong số họ hài 
lòng với những dịch vụ của CMF. Kinh tế gia đình của thành viên phát triển đều 
từng năm kể từ khi tham gia vay vốn Chương trình. Nhiều hộ không những đủ 
ăn, có tiền cho con đi học mà còn mua sắm đồ dùng trong gia đình như tivi, 
tủ lạnh và cả xe gắn máy nữa. Một số hộ khá hơn đã sửa sang được nhà cửa. 

Bởi vậy chị em các nhóm đều bày tỏ cám ơn CMF và cùng nhau cam kết tham gia lâu dài vì chính sự tiến bộ của 
bản thân và tăng trưởng kinh tế của gia đình. Được đến thăm và trải nghiệm những hoạt động của CMF mới thấy 
được sự cống hiến của người cán bộ tài chính vi mô trên mặt trận xóa đói giảm nghèo. 
Có đi mới hiểu, có đến mới thấy! CMF là một chương trình tài chính vi mô còn non trẻ nhưng đã góp phần không 
nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại những địa phương. Chúc CMF vượt qua mọi thử thách để mãi 
trường tồn và lớn mạnh cùng thời gian giống như những cây ban, cây chè không khuất phục khó khăn vẫn vươn 
lên trong nắng, trong gió!   Vi Anh Đào

CMF - MỘT GÓC NHÌN TỪ NGƯỜI BÊN NGOÀI
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Duy trì 10 tủ sách với hơn 2,000 đầu sách truyện các loại 
phục vụ cho các bạn thiếu niên nhi đồng tại 10 bản thuộc 
các xã/thị trấn trên địa bàn chương trình hoạt động

Trao tặng giấy khen, đồ dùng học tập cho 93 
cháu với số tiền trên 6,000,000 đồng là con 

thành viên TCVM có thành tích xuất sắc trong 
học tập tại Tuần Giáo, Mường Ảng và Đồng Hỷ

Hỗ trợ cho 6,200 
trường hợp gặp rủi 

ro (ốm đau, tai nạn, qua 
đời) với số tiền 1.7 tỷ đồng

Kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước 
quyên góp ủng hộ hàng ngàn bộ quần áo, 

khăn, mũ, đồ dùng cho người dân và sách vở cho 
học sinh các xã miền núi khó khăn của Tuần Giáo.
Hàng tháng cấp sữa bột cho 61 trẻ từ mới sinh 
đến 1 tuổi con các bà mẹ nhiễm HIV tại Tuần Giáo, 
Mường Ảng nâng tổng số trẻ được hỗ trợ lên 80 
trẻ với 1,256 hộp sữa trị giá 275,263,000 đồng

Khách sạn Hilton Hanoi Opera, nhà tài trợ thủy chung 
đã đồng hành cùng CFRC nhiều năm qua. Tính tới 
2018, đã tài trợ trên 33,000,000 đồng cho Quỹ sữa, và 
trên 2,500 bánh trung thu cho các cháu thiếu niên 
nhi đồng tại vùng hoạt động của CFRC

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

QUỸ TƯƠNG TRỢ

TRỢ GIÚP TRẺ EM

KHUYẾN HỌC



Doanh nhân vi mô CITI - 2018: Phạm Thị Nụ - Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Sinh ra trong một gia đình 5 chị em, bố mẹ về xã Văn Hán lập nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, đến lớp 5 chị phải 
nghỉ học giữa chừng đi làm thuê phụ giúp bố mẹ lo cho các em ăn học. Năm 20 tuổi chị lập gia đình. Hoàn 

cảnh gia đình anh cũng không khá hơn chị, vừa nghèo lại đông anh em. Một năm sau, vợ chồng chị ra ở riêng với 
vốn ban đầu là 5kg chè khô mỗi lứa, một yến gạo nếp, 2 sào ruộng, 1 căn nhà gỗ dựng tạm làm tài sản. Khi ấy, con 
gái mới lọt lòng của chị do thiếu chất nên cứ gầy gò, quặt quẹo, khó khăn chồng chất khó khăn.

Năm 2014, vợ chồng chị quyết định gửi con nhờ ông 
bà trông giúp để sang Trung Quốc làm thuê nhưng 
công việc bấp bênh, lương không đủ sinh hoạt nên 
tới Tết chị lại về. 28 Tết năm đó, khi biết tin có người 
bán đất rừng, vợ chồng chị suy nghĩ đắn đo nhiều lắm 
vì nếu dành tiền mua đất thì Tết này sẽ chẳng có gì 
ăn. Nhưng cứ nghĩ phải sống chung cùng cái nghèo, 
cái khổ, chị cảm thấy mình cần phải vươn lên, ít nhất 
cũng vì tương lai của con cái. Gia đình chị đã vét sạch 
số tiền tích lũy để mua 10 ha đất rừng. Và Tết năm đó 
trong nhà không còn gì giá trị, đến con gà, cái bánh 
chưng cũng phải đi xin; con không có quần áo mới để 
diện Tết như chúng bạn. 

Năm 2015, khi nghe tin dự án STU triển khai tại xã, chị đã mạnh dạn vay 15,000,000đ đầu tư chăm chè, mua keo 
giống về trồng. Ngày nhận vốn, chị khấp khởi mừng thầm và hy vọng kinh tế gia đình sẽ có bước tiến mới. Tuy 
nhiên, ngay hôm sau, chị nhận tin dữ - chồng chị bị tai nạn dập phổi. Tai họa ập đến bất ngờ làm chị suy sụp, 
gục ngã. Ngày qua ngày, chị chạy vạy đưa chồng đi chữa khắp nơi. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, chồng 
chị đã khỏe lại. Sau tai nạn, mặc dù sức khỏe không tốt như trước nhưng chị vẫn động viên anh để hai vợ chồng 
cùng nhau chăm chè, trồng 3,000 cây keo giống. Sau đó, chồng chị bắt đầu buôn cây bóng mát để phụ giúp chị 
chi trả tiền vay từ dự án và lo cho các con ăn học. Nhận thấy mô hình nuôi vịt trời thả vườn có nhiều tiềm năng, 
anh đã lặn lội tới Bắc Giang để học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, chăm sóc, chọn con giống tốt và gia đình anh 
chị là hộ đầu tiên trong xã chăn nuôi, kinh doanh vịt trời.

Qua hai năm (2016 – 2017) với tổng số vốn Dự án hỗ trợ là 60,000,000đ, gia đình 
chị đầu tư nuôi vịt trời với 600 con/lứa, mua thêm 3ha rừng và san đất trồng 2,000 
cành chè giống mới. Năm nay, chị vay 30,000,000đ, ngoài việc duy trì diện tích 
chè đang có, trồng nốt số rừng còn lại, gia đình chị còn có một hướng đi mới là 
nuôi một số loài rắn như hổ mang bành, hổ trâu,... “Đến thời điểm này, tuy gia đình 
không thuộc diện khá giả nhưng cuộc sống của gia đình tôi đã ấm no hơn, chúng 
tôi đã không phải bỏ con cái ở nhà để đi làm ăn xa nữa. Ngoài ra, còn tạo việc làm 
cho một số lao động thời vụ trên địa bàn”

Chị Phạm Thị Nụ tại Lễ trao giải CMA 2018

ĐIỂN HÌNH
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Gia đình chị Bạc Thị Vân thuộc hộ nghèo thu nhập rất thấp, con trai lớn mắc bệnh không phát triển thể chất và 
trí tuệ, gia đình lúc đó không có vốn làm ăn nên chỉ biết trồng trọt. Thu nhập từ làm thuê vợ chồng chị dùng 

để chạy chữa thuốc thang cho con nhưng do chi phí thuốc men vượt quá khả năng tài chính của gia đình nên 
bệnh tình con không được cải thiện. Tháng 5 năm 2013, khi biết dự án STU triển khai tại địa bàn, chị vô cùng vui 
mừng nhưng cũng không kém phần đắn đo, và lo lắng vì không biết gia đình mình có đủ điều kiện tham gia Dự án 
hay không. Sau vài đêm suy nghĩ, chị đã quyết định đăng ký tham gia với chi hội trưởng phụ nữ bản và được cán 
bộ Dự án chấp nhận làm hồ sơ vay vốn. Chị vẫn nhớ cảm giác vơi bớt phần nào nỗi lo lắng ban đầu khi nghe cán 
bộ dự án tới tận nhà giải thích, hướng dẫn thủ tục và tư vấn cách sử dụng vốn. Vậy là chị lại có hy vọng trang trải 
đủ chi phí chữa bệnh cho con trai rồi. 

Với số tiền vay 10,000,000đ ban đầu, chị nhận thấy 
người Thái trên địa bàn đều xây dựng nhà cửa bằng gỗ 
và tại địa bàn cũng chưa có ai kinh doanh đồ gỗ nên 
gia đình chị quyết định đầu tư mở xưởng gỗ sản xuất 
những mặt hàng như tủ, kệ. “Các cửa hàng bán nội thất 
chủ yếu là gỗ ép, họ làm sẵn nhiều mẫu, nhìn đẹp mắt 
nhưng chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn, về lâu 
dài hay bị bong, vênh hoặc bị mối mọt. Đến với xưởng 
nhà tôi, khách hàng đến đặt mẫu theo sở thích của họ, 
chúng tôi sẽ làm theo mẫu mà khách hàng muốn hoặc 
nếu khách có gỗ thì mang đến xưởng để đóng”. Thời 
gian đầu, gia đình chị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm 
gỗ tốt để tạo ra các sản phẩm chất lượng, nên chị chú trọng tuyển thợ có tay nghề cao, có kinh nghiệm và nhận 
biết được mọi loại gỗ. Thiết bị, máy móc khi đó còn thô sơ, đơn giản, mọi việc phải thực hiện thủ công, từ việc xẻ 
gỗ cho tới khâu đục đẽo. Sau một thời gian hoạt động, chị đã đầu tư mua được máy xẻ, máy chà, máy bào. Nhờ 
đó, chất lượng sản phẩm tốt hơn, năng suất cao hơn và mẫu mã đa dạng hơn. Ngoài ra, do nhà ở trên mặt đường 
quốc lộ, lại rộng rãi nên gia đình chị mở thêm cửa hàng thức ăn chăn nuôi cho những người dân ở địa phương.

Sau một thời gian hoạt động xưởng gỗ, gia đình cũng có thu nhập ổn định hơn 
và tạo thêm việc làm thường xuyên cho 2 công nhân, giờ đây gia đình chị không 
còn phải lo cơm ăn áo mặc hàng ngày như trước nữa. Con trai của chị đã được 
tiếp tục chữa bệnh hàng tháng, cuộc sống đã ổn định và bớt khó khăn hơn 
trước. “Nguồn vốn vay từ Dự án STU là nguồn vốn chính trong hoạt động buôn 
bán và dịch vụ của gia đình. Từ việc kinh doanh buôn bán, gia đình đã tích lũy và 
năm 2015 đã làm được ngôi nhà mới đẹp hơn”

Chị Bạc Thị Vân nhận giải CMA 2018

ĐIỂN HÌNH
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Doanh nhân vi mô CITI - 2018: Bạc Thị Vân - Tuần Giáo, Điện Biên



“Chỉ có những thành viên HTX Đồng Tâm dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư”, hãnh diện và tự hào, Giám đốc HTX 
Đồng Tâm – Nguyễn Xuân Hoàng đã viết câu đó trên trang facebook của mình vào tháng 5/2018.

Nhớ lại ngày đầu khi triển khai Dự án “Sinh kế cho nhóm bị mất đất tại vùng mới đô thị hóa Hà Nội”, vào tháng 
7 năm 2014, tôi gặp anh tại đầu cầu thang tầng 3 của trụ sở phường Giang Biên. Hình như anh đang đưa tiễn 1 
cán bộ Dự án của chúng tôi ra về thì phải. Thấy tôi đi lên, mọi người dừng lại chào hỏi. Tôi được cán bộ Dự án giới 
thiệu nhanh: “Đây là anh Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ nhiệm HTX Đồng Tâm thuộc phường”. Nghe vậy, tôi dừng 
lại hỏi han, chia sẻ lo lắng về đất nông nghiệp của phường đã bị mất cho việc đô thị hóa. Các khu chung cư cao 
tầng, khu biệt thự, thương mại dịch vụ, mọc lên như nấm mùa xuân, trên 40,000 dân đang từ từ đổ về đây … và 
gợi ý về việc cần phải chuyển đổi hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX theo hướng mới. Với vẻ mặt chán 
ngán, anh lắc đầu và khẳng định: “Không làm được đâu. Dân ở đây nói họ không nghe, cháu đã thử nhiều lần 
rồi mà không được. Người trẻ thì bỏ nông nghiệp đi làm ngành nghề khác, còn lại toàn các ông bà già thì làm 
được cái gì”... “việc liên kết với Trang trại giáo dục (Erahouse), Quận rất thích mà khi đưa ra chả hộ nào hưởng 
ứng, không làm được đâu...” Biết có nói gì thêm nữa thì cũng không thể làm anh tin tưởng, với kinh nghiệm của 
mình, chúng tôi hiểu rằng phải bằng thực tế hành động làm cho người dân thay đổi thì mới làm cho anh thay 
đổi được, nên đã chọn phương pháp “Vừa nói – Vừa làm”.

Một loạt các khóa học về kỹ thuật canh tác rau VietGAP được tổ 
chức, 75 nông dân đại diện cho 75 hộ xã viên HTX được nghe, 
nhìn, thảo luận và thực hành ngay trên đồng ruộng của mình. 
Giảng viên tới từ Viện Rau quả TƯ hướng dẫn từ khâu làm đất, 
ươm giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm... 
Những người nông dân này còn được các giảng viên đến từ 
CFRC đào tạo về quản lý kinh doanh hộ gia đình, nghiên cứu 
thị trường và lập ngân sách hộ gia đình, kỹ năng bán hàng. Một 
không khí hào hứng, phấn chấn của những học viên từ trong 
các khóa học ra tới ngoài đồng ruộng, lan tỏa ra cộng đồng.

Đặc biệt khóa giới thiệu về Luật HTX năm 
2012 đã làm anh giám đốc HTX Đồng Tâm 
bừng tỉnh: “Cháu không ngờ xã viên của HTX 
bây giờ lại hào hứng muốn chuyển đổi sang 
mô hình kiểu mới đến thế”.

Chuẩn bị đất ươm cây con

(Xem tiếp trang 13)
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Câu chuyện về anh giám đốc HTX Đồng Tâm: Nguyễn Xuân Hoàng - Long Biên



(Tiếp theo trang 12)

Rồi, mô hình tiêu thụ sản phẩm, các quầy bán lẻ rau 
quả với biển hiệu của HTX ra đời, thay thế các gánh 
hàng bán rong, các xe đạp thồ chạy loanh quanh ngoài 
đường để chào bán sản phẩm. Trang web của HTX 
cũng được thiết lập cùng với Hệ thống bán hàng trên 
mạng, bán hàng qua điện thoại, đưa hàng tới các bếp 
ăn, trường học,… cũng phát sinh từ đó. Lúc này sang 
gặp anh không còn thấy bộ mặt ngán ngẩm mà thay 
vào  bằng sự  vui vẻ mang chút tự tin cùng bàn bạc cho 
các hoạt động của giai đoạn 2 (1/12/2015—30/10/2016).
Đồng thời với một loạt các khóa đào tạo về mô hình HTX 
kiểu mới cho ban quản lý, các tổ hợp tác kinh doanh 
được thành lập, anh giám đốc Hoàng mới vỡ nhẽ: 
“Tới bây giờ tôi mới thật sự thấu hiểu về mô hình HTX 
kiểu mới. Nhất định HTX Đồng Tâm sẽ tổ chức đại hội 
chuyển đổi trong năm nay (2016)”.

“Tôi cứ nghĩ cử chị em đi học theo 
yêu cầu Dự án là được, sau đó về thì 

người này nói lại với người kia ngoài đồng 
chứ không ngờ chị em lại có thể trình bày 

trước đám đông với nhiều tranh vẽ, pano, áp 
phích diễn giải về HTX đầy đủ đến như vậy. 
Họ lại còn làm thơ ca về HTX kiểu mới nữa 

cơ chứ”

Nguyễn Xuân Hoàng

Đó là lời phát biểu tại buổi bế giảng khóa huấn luyện về “Tổ chức và quản trị HTX kiểu mới của “anh giám đốc  
HTX” Đồng Tâm - Nguyễn Xuân Hoàng. Ý tưởng liên kết cùng sản xuất kinh doanh với Trang trại giáo dục đã 
được anh đồng tình cùng với CFRC, Erahouse lên kế hoạch thực hiện. Ngay lập tức 5 hộ xã viên có trách nhiệm 
đã được anh cử ra liên kết với Erahouse. Tại lễ khai trương phiên chợ cuối tuần (tháng 10/2016), khách tới dự 
không ai nghĩ anh là giám đốc HTX mà họ cảm thấy anh như chủ nhà. Trên bục giới thiệu, anh đã làm cho khách 
thêm tin tưởng vào sản phẩm của nông dân Giang Biên. Tên tuổi và sản phẩm của xã viên Đồng Tâm gắn liền 
với Trang trại thông qua cửa hàng của Erahouse từ đó.

Từ thành công này tới thành công khác của Dự án 
TAF đã thôi thúc anh phải tổ chức Đại Hội chuyển đổi. 
Cùng với tư vấn từ CFRC, anh đã chủ động dự thảo 
báo cáo đánh giá hiện trạng, Điều lệ HTX kiểu mới, 
và bản kế hoạch kinh doanh đã được hoàn thành. 
Tuy nhiên, khi bàn với anh về việc phải đào tạo 1 đội 
tuyên truyền viên để họ xuống các tổ hợp tác tuyên 
truyền sâu rộng tới nông dân, anh đồng ý nhưng vẫn 
không tin rằng những người xã viên lại có thể đi tuyên 
truyền. Một khóa TOT cho 12 cặp tuyên truyền viên 
được CFRC tổ chức. 

(Xem tiếp trang 14)
Anh Nguyễn Xuân Hoàng phát biểu tại Phiên chợ 

Nông sản sạch liên kết với Erahouse
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Ngày cuối cùng của khóa 
TOT, lãnh đạo 2 HTX tới 
dự, nghe các cặp tuyên 
truyền viên thực hành 
giới thiệu về mô hình HTX 
kiểu mới. “Anh giám đốc 
HTX” không thể tin ở mắt 
mình, tai mình, cứ đứng 
lên, đi quanh để quay 
clips và chụp hình các 
cặp Giảng viên của hai 
HTX phường. 
Tại Đại hội HTX, lần đầu 
tiên (tháng 11/2016), hơn 
150 đại biểu xã viên HTX 
Đồng Tâm tham dự đã 
được chứng kiến cách 
làm mới, nhìn thấy người 
lãnh đạo của HTX mình 
trình bày các văn kiện 
trên màn chiếu với sự 
minh họa của đội tuyên 
truyền viên năng động và 
tài giỏi, khiến cho không 
khí phòng họp lắng lại 
theo dõi. Kết thúc Đại 
hội anh vui vẻ tâm sự: 
“Lúc mới lên trình bầy, 
tôi run quá, khi nhìn thấy 
đội tuyên truyền lên sân 
khấu dán các bảng biểu 
hỗ trợ, tôi mới tự tin để 
phát triển thêm bài trình 
bày của mình”. Sau đó 
anh cũng đã trả lời đầy tự 
tin trước một số câu hỏi 
của đại biểu, mọi người 
khá hài lòng, trông anh 
rạng rỡ hẳn lên.
Khi được báo tin về việc 
Quỹ Châu Á tiếp tục hỗ 
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thành viên của mình.
Ba thành viên bao gồm 2 
phó giám đốc và trưởng 
ban kiểm soát (trước là 
kế toán) mới được bầu 
nhận nhiệm vụ tính toán 
kế hoạch kinh doanh chi 
tiết của 3 loại dịch vụ của 
HTX, bao gồm cung cấp 
phân bón, bao tiêu sản 
phẩm và dịch vụ đồng 
ruộng. Giám đốc Hoàng 
là người tổng hợp thành 
bản kế hoạch tổng thể 
của HTX Đồng Tâm. Phát 
biểu tại buổi làm việc với 
cán bộ Quỹ Châu Á, anh 
đã nói:
“Không thể ngờ rằng 
các thành viên của HTX 

khi được đào tạo về 
Marketing và thực hành 
thương mại tốt, họ đã 
lên được kế hoạch kinh 
doanh của từng hộ, trong 
đó nói rõ đầu vào họ cần 
HTX cung cấp những gì 
(phân bón, giống, thuốc 
bảo vệ thực vật), số 
lượng bao nhiêu, vào thời 
gian nào và đầu ra cũng 
vậy, họ yêu cầu HTX bao 
tiêu các loại sản phẩm 
gì, số lượng bao nhiêu, 
vào thời gian nào và cả 
giá bán của họ. Trên cơ 
sở rà soát và tổng hợp kế 
hoạch của từng hộ, HTX 
đã ra được bản kế hoạch 
cung cấp dịch vụ mang 
tính khả thi cao”. 

trợ Giang Biên giai đoạn 
3 (tháng 6/2017 – tháng 
4/2018) tập trung củng 
cố hạ tầng hợp tác để 
sản xuất rau an toàn cho 
Hà Nội, anh rất vui. 
Thực ra trong thời gian 
giữa hai kỳ dự án, anh đã 
chủ động làm hồ sơ đăng 
ký vùng sản xuất rau an 
toàn VietGAP với cơ quan 
chức năng của Thành 
phố Hà Nội và đã được 
cấp giấy chứng nhận; đã 
liên kết với doanh nghiệp 
Sông Hồng Farm để mở 
rộng tiêu thụ sản phẩm. 
Trong giai đoạn 3, việc 
lập kế hoạch kinh doanh 
(KHKD) không chỉ hướng 
dẫn cho cán bộ quản lý, 
kế toán mà còn hướng 
dẫn cho các hộ gia đình 
(157 người được đào tạo). 
Điều làm tôi mừng nhất 
là khác với các lần trước, 
việc lập KHKD chỉ do anh 
và kế toán làm thì lần này 
anh họp Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát để 
cùng nhau thảo luận, lựa 
chọn ra các loại dịch vụ 
mà HTX sẽ cung cấp cho 
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(Xem tiếp trang 15)



Rõ ràng, dự án với thời gian 3 năm đã làm thay đổi từng con người trong HTX Đồng Tâm, Giang Biên từ chỗ thiếu 
năng lực, thiếu niềm tin đã trở thành những con người tràn đầy niềm tin vì họ đã có kiến thức, kỹ năng và thái độ với 
sản xuất rau an toàn. Từ “anh chủ nhiệm HTX” sang “anh Giám đốc HTX”, Nguyễn Xuân Hoàng đã biến đổi thành con 
người khác, biết tổ chức nhân sự, quản trị điều hành, quản trị tài chính, quản trị kinh doanh các dịch vụ của HTX và 
anh còn làm chủ website từ khâu viết bài, đăng bài, khai thác thông tin và kết nối kỹ thuật, thị trường với smartphone 
của các thành viên của mình. Hệ thống nhà lưới cả 1,000 m2 đã chứng tỏ tiềm năng trong nông dân là có thật, vấn 
đề là làm sao để họ dám đầu tư cho sản xuất. Doang thu/ha năm 2017 của Đồng Tâm tăng gấp 3 lần so với trước khi 
dự án tới cũng tăng thêm động lực cho người Giám đốc sống giữa hai thời kỳ kinh tế bao cấp và kinh tế thị trường 
và nay đang chuyển đổi. 
Tháng 6 năm 2018, khi dự án đã kết thúc, tôi có dịp hỏi thăm về nhà lưới của ba hộ mà dự án đã hỗ trợ một phần, anh 
vui vẻ thông báo: “Hai hộ bà Thủy và bà Giáo đã làm xong nhà và đã gieo giống trong nhà lưới rồi, còn hộ ông Đạo lợp 
mái nữa là xong. Cháu vừa ký hợp đồng với công ty dược Đại Bắc và giao cho bà Thủy giao hàng. Hy vọng rằng vụ 
rau năm nay của ba hộ này sẽ không bị động bởi ông trời nữa. Bà con phấn khởi lắm cô ạ”
Hòa theo niềm vui của anh, vừa đi tôi vừa nghĩ, sao không tìm cách để nhân rộng mô hình này ra các vùng đô thị 
khác nhỉ?! 

Khu nhà lưới của thành 
viên Vũ Thị Thủy - nông 
dân sản xuất giỏi của 
HTX Đồng Tâm với diện 
tích 500m2  đã được lắp 
đặt xong sau 2 tháng, 
và đã gieo giống rau 
cho mùa vụ mới, hứa 
hẹn một mùa vụ an toàn 

Khu nhà 350m2 của thành 
viên Nguyễn Văn Đạo, gia đình 
có mức kinh tế khá của HTX

Dãy nhà lưới trên 250m2 
của thành viên Nguyễn 
Thị Giáo, gia đình thuộc 
diện hộ kinh tế khó khăn 
của HTX
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