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“

“

Thế rồi, với bao nỗ lực của các bên liên quan, cuối 
cùng khi vào cuộc mạnh mẽ, cụ thể và quyết liệt của 
Lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
– Phó Thống đốc Đào Minh Tú, hai đơn vị VietED và 
CFRC cũng nhận được giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động tài chính vi mô (01/CNĐK - TCVM, 02/CNĐK - 
TCVM) vào tháng 9/2019.

Hai Ngàn Mười Tám đi qua
Tới năm Mười Chín cây đà đơm bông

Nhân dịp này, toàn thể cán bộ nhân viên của CFRC, Chương trình Tài chính vi mô Cộng đồng (CMF) với trên 
8,200 thành viên đã và đang tham gia chương trình tại 24 xã thuộc 4 huyện thị/thành phố của tỉnh Điện Biên 
và Thái Nguyên xin trân trọng gửi tới Lãnh đạo UBND các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Đồng Hỷ, Thành phố 
Thái Nguyên và Lãnh đạo UBND hai tỉnh Điện Biên và Thái Nguyên lời cảm ơn chân thành vì đã hết lòng ủng 
hộ CFRC, tạo mọi điều kiện hỗ trợ CFRC nhiều lần để hoàn thiện thủ tục đăng ký.

Vì cuộc sống của nhóm yếu thế, vì sự phát triển kinh tế - xã hội an toàn và bền vững, để không một ai bị bỏ 
lại phía sau nên cho dù một chương trình Tài chính vi mô tưởng chừng như nhỏ bé này mà chính cả hai nhà lãnh 
đạo cao cấp của tỉnh Thái Nguyên (Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng và đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Vũ 
Hồng Bắc) đã phải ký xác nhận cho CFRC hoạt động trên địa bàn tỉnh tới hai lần để gửi Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam. Tại Điện Biên cũng tương tự (Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thành Đô), các nhà Lãnh đạo cấp cao của 
tỉnh đã bỏ qua những phiền hà, rườm rà để ủng hộ CFRC. Chúng tôi vô cùng xúc động và ghi lại những trang 
đặc biệt này trong lịch sử hoạt động của CFRC.

Lời cảm ơn

Chúng tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc tới Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Nội 
vụ, Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện 
về pháp lý, giúp CFRC vượt qua những rào cản hiện 
hành để đi vào dòng chảy chính thức, cung cấp dịch 
vụ tài chính vi mô cho nhóm yếu thế tại khu vực miền 
núi và các vùng miền có nhiều khó khăn. Chúng tôi 
chân thành cảm ơn lãnh đạo vụ, cục, các chuyên viên 
của Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các 
chuyên gia, bạn bè đã chỉ dẫn chúng tôi, động viên 
chúng tôi trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký. 
Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ 
của quý cơ quan chủ quản, chuyên ngành và các 
chuyên gia, bạn bè, giúp chúng tôi có thêm động lực 
phục vụ nhóm đối tượng mà mình theo đuổi.

Trân trọng!

Hai đơn vị VietED (trái) và CFRC (phải) 
nhận Giấy chứng nhận

Đoàn công tác NHNN TW và NHNN tỉnh Điện Biên thăm hộ gia đình 
thành viên của Chương trình TCVM Cộng đồng tại Mường Ảng

Đại diện CFRC phát biểu
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NỘI DUNG
Năm 2019

Số lũy kế
(2011 – 2019)

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.

11 473 61 2,095

Tăng cường năng lực kỹ thuật và quản lý cho người dân 19 556 221 4,515

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

27 310 166 17,417

Tăng cường năng lực cho cán bộ chương trình CMF 6 100 6 100

TỔNG CỘNG 63 1,439 454 24,127

HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

Kết quả hoạt động chương trình 
TCVM CỘNG ĐỒNG (CMF)

HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VI MÔ
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Đơn vị: triệu đồng

Phát triển thành viên
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Làm việc tại một cơ quan chức năng ở tầm vĩ 
mô, công việc liên quan đến lập kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội, nhưng tôi cũng rất quan tâm đến 
việc triển khai thực thi tại cơ sở, đặc biệt là hướng 
đến đối tượng người nghèo.

Trước đây, tôi chỉ đơn thuần tham gia hoặc ủng 
hộ các chương trình thiện nguyện, phát quà cho 
những người có hoàn cảnh khó khăn, mặc dù biết 
rõ làm như vậy tuy có ích nhưng chỉ có thể giúp 
đỡ được một số ít người thôi. Thật may mắn, tôi 
được tham gia một chương trình công tác đến thăm 
chương trình tài chính vi mô của CFRC. Ấn tượng 
đầu tiên của tôi với những cán bộ nơi đây là lòng 
nhiệt thành, gần gũi thân thương. Tôi tự hỏi, tại 
sao đơn giản là một tổ chức cho vay tiền như ngân 
hàng mà những con người nơi đây có thể tâm huyết 
đến như vậy? Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu thực chất 
về “tài chính vi mô”, một mô hình rất đặc biệt cung 
cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính, từ cho vay đến 
nhận tiết kiệm, bảo hiểm vi mô đến các hoạt động 
giáo dục tài chính, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất 
kinh doanh cho những nghèo, người thu nhập thấp, 
người thu nhập trung bình, doanh nghiệp siêu nhỏ, 
đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn tại 
khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; nơi mà các 
ngân hàng, tổ chức tài chính khác chưa hướng đến.

Thủ tục để nhận được vốn vay đơn giản, những 
người lao động bình thường đều có thể hiểu được; 
đặc biệt là không cần thế chấp tài sản. Vì bình 
thường, những người nghèo thì… đâu có tài sản mà 
thế chấp. Tôi đem nỗi lo này hỏi các chị cán bộ của 
CFRC xem họ có sợ bị mất vốn không? Câu trả lời là: 
“Mọi người ai cũng nghĩ như anh vậy; nhưng người 
nghèo họ rất giữ chữ tín. Khi vay, họ tham gia nhóm/
cụm và cùng giúp đỡ lẫn nhau trong trong sản xuất 
và đời sống. Họ đều nhận thức được trách nhiệm 
của mình. Mặt khác việc hoàn trả cũng được chia 
thành các khoản nhỏ bằng nhau hàng kỳ nên dễ 
dàng chọn cách kiếm tiền để trả đúng hạn. Cuối kỳ 
vay vốn thì nợ đã được trả hết rồi. Trả như thế này 
giúp họ chủ động hơn trong việc tạo ra các khoản 
tiền hoàn trả thường xuyên bắt đầu từ mô hình sản 
xuất kinh doanh nhỏ”. Nhìn khung cảnh núi đồi 
xanh tươi, với những người phụ nữ cần cù, chăm 
chỉ trên những đồi chè bậc thang, nụ cười rạng rỡ 
của các cô gái Thái; các em nhỏ hồn nhiên trong 
màu áo dân tộc truyền thống sặc sỡ, tôi cảm thấy 
thật nhẹ nhàng và yên bình. Trước mắt tôi, một bức 
tranh kinh tế của khu vực vùng sâu, vùng xa đang 
thay đổi đi lên từng ngày với những con người chân 
chất, tự tin. Cảm ơn những chương trình Tài chính vi 
mô như CMF thuộc CFRC đã góp phần tích cực vào 
công việc tốt đẹp này!

Tài chính vi mô là thế đấy
(Góc nhìn từ người bên ngoài)

Tác giả bài viết (thứ 3 từ bên phải sang) 
trong đoàn khảo sát chương trình CMF tại Đồng Hỷ

Tác giả: Hoàng Lân

1

2

Quyết định 20/2017-QĐ-TTg là cột mốc quan 
trọng trên chặng đường hoạt động tài chính vi mô của 
CFRC. Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình thủ 
tục vận hành chương trình, bảo đảm duy trì và phát 
triển việc cung cấp dịch vụ tài chính và phi tài chính 
cho nhóm đối tượng đích sau Quyết định 20 một cách 
an toàn và hiệu quả là mục tiêu trong ba năm đầu mà 
CFRC hướng tới (2018 – 2020).

2019 là năm thứ hai của tiến trình đổi mới quản trị 
chương trình. Nhìn lại các kết quả đạt được, CMF có 
quyền tự hào vì đã xây dựng được nền móng cơ bản 
cho tổ chức hoạt động và Bộ công cụ quản lý đã bước 
đầu phát huy tác dụng. Các chính sách, quy chế, thủ 
tục đã được ban hành bao gồm Quy chế về Tổ chức và 
Hoạt động của CMF, phần mềm quản lý chương trình, 
Chế độ kế toán, Quy chế cho vay, Tiết kiệm, Phòng 
ngừa rủi ro, Chính sách nhân sự và chế độ tiền lương...

Chương trình Tài chính vi mô 
Cộng đồng (CMF)

Có hai điểm nhấn làm cho nhân viên bật cao và 
chương trình phát triển an toàn:

 Hệ thống chính sách nhân sự, 
chính sách tiền lương được cập nhật, áp 
sát cơ chế thị trường. CFRC đã xây dựng 
hệ thống thang bảng lương 3P, dựa trên 
cơ sở yêu cầu về năng lực của từng chức 
danh cho từng vị trí trong cơ cấu tổ chức và 
kết quả thực hiện. Hệ thống đo lường kết 
quả làm việc KPIs, hệ thống đánh giá chất 
lượng làm việc EPIs và một loạt các công 
cụ bổ trợ được thiết kế đưa vào vận hành. 
Ghi chép nhật ký công việc và biểu đánh 
giá năng suất quản lý của cán bộ kỹ thuật 
được mọi người thực hiện sau giờ làm việc 
trong ngày đã trở thành thói quen như cơm 
ăn nước uống.

 Quản lý rủi ro: Cộng sự với chuyên 
gia Ngân hàng và chuyên gia pháp lý đến 
từ Viện hình sự, bộ Quy trình, thủ tục cho 
vay được CMF thiết kế cập nhật đảm bảo 
ngăn ngừa rủi ro. Toàn thể cán bộ, nhân 
viên được đào tạo cẩn thận và đưa vào áp 
dụng sau đào tạo. Chuyên đề về phân loại 
khách hàng cũng được tập huấn và ứng 
dụng trong quản trị cho vay. Bộ hồ sơ luôn 
được rà soát, sửa đổi để thích ứng với các 
quy định về hành chính của chính phủ.Cán bộ chương trình CMF tham gia Khóa tập huấn Phân loại khách hàng 

và Quy trình thủ tục cho vay và Pháp luật liên quan

CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO

Chương trình Tài chính vi mô CMF6



8 Chương trình Tài chính vi mô CMF

Một hoạt động hấp dẫn khác đã thu hút sự 
hào hứng của cán bộ và thành viên đó là khóa 
đào tạo về “Quản trị tài chính cá nhân”. Học viên 
vô cùng ấn tượng với nội dung khóa học và cách 
trình bày quyến rũ bởi Giảng viên đến từ Thành 
phố Hồ Chí Minh. Các công cụ quản trị được trang 
bị và học viên đã thực hành ứng dụng ngay và 
sau khóa học. CFRC cũng biên soạn thành bộ 
tài liệu và tập huấn cho các thành viên tham gia 
chương trình, giúp họ biết cách lập kế hoạch và 
quản trị tài chính cá nhân, hộ gia đình.

Các khóa đào tạo và Hệ thống chính sách đã 
có tác động rõ nét là hiệu suất làm việc của nhân 
viên được xác định rõ ràng, tỷ lệ chậm trả PAR 
giảm (từ 1.36%/2018 xuống còn 0.9%/2019), dư 
nợ vượt 2%, thu nhập dôi dư vượt 15% so với kế 
hoạch năm 2019. Tinh thần làm việc của cán bộ 
nhân viên của cả ba phòng giao dịch được nâng 
cao rõ rệt. Môi trường làm việc chuyên nghiệp 
được cải thiện. Mối quan hệ giữa cán bộ chương 
trình và thành viên tham gia thêm gắn bó.

Chương trình Tài chính vi mô 
Cộng đồng (CMF)

CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO

Cán bộ chương trình CMF tham gia tập huấn Quản trị tài chính cá nhân

Chương trình Tài chính vi mô Cộng đồng với tên 
viết tắt tiếng Anh là CMF hay còn được gọi với cái 
tên thân quen khác là STU thuộc Trung tâm Hỗ trợ 
Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC) 
bắt đầu hoạt động từ năm 2011. Sau gần 10 năm 
hoạt động, CMF đã cung cấp nhiều dịch vụ có chất 
lượng cao trong lĩnh vực tài chính và phát triển, 
dành cho người dân nghèo, nhóm người yếu thế 
thuộc vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tại 
02 tỉnh Điện Biên và Thái Nguyên, hỗ trợ được hơn 
8,000 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo và nâng 
cao chất lượng cuộc sống thông qua các hoạt động 
tăng cường năng lực, hỗ trợ tài chính giúp tạo dựng 
tài sản và các hoạt động xã hội.

CMF—Góc nhìn từ cán bộ mới

Cán bộ CMF tại Mường Ảng liên hệ với chính quyền địa phương 
(ảnh trên) để tổ chức họp bản (ảnh dưới) giới thiệu về Dự án 
cho người dân

Là một người dù đã trải qua nhiều đơn vị, nhiều 
vị trí công việc tại các vùng miền khác nhau, nhưng 
những ngày đầu đến CMF làm việc đã cho tôi thấy 
bất ngờ với những giá trị mà con người CMF mang 
lại cho cộng đồng đặc biệt là cho nhóm yếu thế, và 
tộc người thiểu số. Trước đó, khi tìm hiểu về CMF 
và ngày đến ứng tuyển vào CMF, trong lòng tôi 
đang hình dung các công việc của vị trí cán bộ kỹ 
thuật với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, làm hồ sơ, 
giải ngân. Nhưng thật bất ngờ khi được đi tìm hiểu 
công việc thực tế cùng các cán bộ Phòng Giao dịch 
Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, tôi 
thấy các anh chị không chỉ làm công việc đơn thuần 
như một cán bộ kỹ thuật mà còn là những “người 
thầy”, những nhà hoạt động xã hội tận tình hướng 
dẫn bà con dân tộc Thái, Khơ Mú cách chăm con 
lợn, con gà, cách vun những gốc cà phê, khuyến 
khích ghi chép nhật ký sản xuất, thu chi gia đình. 
Tôi nhận thấy giá trị mà CMF và con người nơi đây 
mang đến là kiến thức, là cơ hội, là niềm tin cho các 
chị em phụ nữ, các hộ gia đình vùng khó khăn, nơi 
mà người dân còn thiếu thốn rất nhiều.

9Chương trình Tài chính vi mô CMF
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“ “
Điều bất ngờ hơn nữa đối với tôi, đó là sự thân 

thiện và sự quý mến của bà con kể cả người già và 
trẻ nhỏ dành cho những cán bộ của Chương trình. Khi 
đến làm việc tại các thôn bản, các cán bộ CMF được 
người dân chào hỏi và đón tiếp nồng hậu như những 
người thân xa quê trở về dù đó là các cán bộ quản 
lý từ Văn phòng chính ở Hà Nội hay Trưởng phòng 
giao dịch. Bằng sự chân thành, giản dị và những kỹ 
năng đã được đào tạo, các cán bộ Chương trình luôn 
hòa mình với người dân để nghe họ tâm sự về khó 
khăn vất vả, về những mong muốn được học hỏi và 
làm kinh tế, từ đó từng bước hỗ trợ, hướng dẫn người 
dân tháo gỡ. Hiểu rõ tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị 
cốt lõi của tổ chức, và những thành quả của bao thế 

hệ cán bộ đã xây dựng, mỗi cán bộ nơi đây luôn cố 
gắng mang đến những giá trị lớn lao cho cộng đồng.

Chặng đường phía trước của tôi là sẽ cố gắng 
thật nhiều để kết thúc thời gian tìm hiểu công việc, 
vượt qua vòng thi tuyển và chính thức được là con 
người CMF, là con em của bản vùng cao, khi đó tôi có 
thể mang Chương trình đến giúp đỡ nhiều người dân 
vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Bản chúng tôi vô cùng biết ơn CMF, Chương trình đã giúp nhiều 

hộ trong bản thoát nghèo và phát triển kinh tế, nhiều chị em có được 

cái chữ và kiến thức để cuộc sống được tốt hơn. Điều kiện địa phương 

còn khó khăn, Chương trình đã mang đến cho bản rất nhiều hoạt 

động trợ giúp như: tổ chức trung thu cho các cháu, trao quà học sinh 

giỏi, tặng chăn và quần áo cho hộ nghèo, trao sữa cho trẻ em suy 

dinh dưỡng và cho trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm HIV. Các cán bộ CMF 

mãi là con em của bản tôi.

(Ông Lò Văn Thu -  
trưởng bản Kéo, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng)

Thành viên nhận vốn tại văn phòng dự án 

Cán bộ STU Mường Ảng thu tiền kì tại nhà thành viên

Hoạt động xã hội
Tiếp tục hợp tác với “Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao” 

chu cấp tiền nuôi dưỡng hai trẻ mồ côi cha đã mất bởi 
căn bệnh AIDS từ khi cháu nhỏ mới 3 tuổi, hiện hai 
cháu đang sống cùng người mẹ bị nhiễm HIV ở giai 
đoạn cuối tại Tuần Giáo.

Với sự tài trợ của công ty Nutifood VIệt Nam và 
các nhà hảo tâm trong nước, năm 2019, Quỹ sữa cho 
trẻ em phơi nhiễm HIV tại Tuần Giáo, Mường Ảng tiếp 
tục cung cấp sữa bột cho 99 trẻ từ mới sinh đến 1 tuổi, 
con các bà mẹ sống chung với HIV nâng tổng số trẻ 
được hỗ trợ lên 179 trẻ với 2,163 hộp sữa (loại 450gr) 
trị giá 357,583,000 đồng và hỗ trợ cho 90 cháu có 
hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã Mường Mùn, Mùn Chung 
và Mường Thín (Tuần Giáo, Điện Biên) 

Khách sạn Hilton Hanoi Opera, nhà tài trợ thủy 
chung đã đồng hành cùng CFRC nhiều năm qua. Tính 
tới 2019, đã tài trợ trên 43,000,000 đồng cho Quỹ 
sữa, và trên 3,500 bánh trung thu cho các cháu thiếu 
niên nhi đồng tại vùng hoạt động của CFRC.

Trao tặng giấy khen, đồ dùng học tập cho 52 
cháu với số tiền trên 6,260,000 đồng là con thành 
viên TCVM có thành tích xuất sắc trong học tập 
tại Tuần Giáo, Mường Ảng và Đồng Hỷ.

Duy trì 6 tủ sách với hơn 750 đầu sách truyện các 
loại phục vụ cho các bạn thiếu niên nhi đồng tại 
Tuần Giáo, Mường Ảng, và Đồng Hỷ.

Hỗ trợ cho hơn 6,400 trường hợp gặp rủi ro (ốm 
đau, tai nạn, qua đời) với số tiền hơn 1.8 tỷ đồng.

TRỢ GIÚP TRẺ EM

KHUYẾN HỌC

QUỸ TƯƠNG TRỢ
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Điển hình Vũ Thị Thanh Hảo /Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Chị Vũ Thị Thanh Hảo sinh ra và lớn lên tại quê 
hương Thái Nguyên nổi tiếng với sản phẩm chè. Sau 
khi hôn nhân đổ vỡ vào năm 2013, chị và hai con 
thuê nhà sống gần bố mẹ đẻ tại Thị trấn Sông Cầu; 
chị bươn trải đủ nghề kiếm sống từ làm thợ may, 
công nhân cho đến nấu cơm tại trường mầm non…. 
Đi làm lương thấp không đủ chi phí sinh hoạt cho 3 
mẹ con, chị quyết định đi buôn chè kiếm thêm thu 
nhập. Do không có vốn đầu tư, chị hỏi vay em gái và 
được giới thiệu về Tài chính vi mô nên chị xin vay 10 
triệu đồng. Có thể nói, khi chị tay trắng nuôi hai con 
nhỏ, không tài sản trong tay, đồng nghĩa với không 
một tổ chức nào đứng ra hỗ trợ vốn để làm ăn vậy 
mà Tài chính vi mô cộng đồng CMF đã trao niềm tin 
cho chị. Với chị khi đó, 10 triệu không chỉ là vốn để 
khởi nghiệp mà còn là động lực khi có một tổ chức 
tin tưởng giao vốn và tin rằng chị sẽ trả được. Với 10 
triệu tiền vốn ban đầu, chị đã chắt chiu từng đồng, 
sáo chợ từng ngày gom góp để trả lãi tiền vay hàng 
kì. Hết một năm, chị đã trả xong nợ mà vẫn dư giả 
vốn đi chợ, chị lại quyết định vay thêm 15 triệu đầu 
tư mua tôn sao, máy vò chè với dự định mua chè tươi 
về sao giúp tăng lợi nhuận.

Năm 2016, nhận thấy nhu cầu thị trường 
đòi hỏi chè an toàn ngày càng cao, chị nghĩ 
“nếu cứ tiếp tục sản xuất theo mô hình hộ gia 
đình mạnh ai người đó sống thì khó có thể 
phát triển bền vững”. Sau một thời gian ng-
hiên cứu, không ngừng học hỏi, cùng lúc được 
cán bộ CMF chia sẻ về mô hình HTX kiểu mới 
chị quyết định đứng lên thành lập Hợp tác xã 
chè Thịnh An với mong muốn thay đổi cách 
nghĩ, cách làm của bà con nhân dân để nâng 
cao giá trị cây chè, đồng thời cung ứng ra thị 
trường những sản phẩm an toàn, chất lượng.

Hợp tác xã ban đầu với 7 hộ gia đình thành 
viên, năm 2017 là 150 hộ cùng tham gia sản 
xuất đến năm 2019 tăng thêm 76 hộ thành viên 
với tổng diện tích 50ha chè an toàn và 20ha 
chè hữu cơ. Hết vòng vốn, chị vay thêm 25 triệu 
của CMF mua 4 máy vò chè cho 4 thành viên 
HTX có hoàn cảnh khó khăn. Vòng vốn thứ 4 
chị tiếp tục vay 25 triệu để đầu tư thêm 4 máy 
vò chè cho 4 hộ sản xuất chè mà chị ký hợp 
đồng bao tiêu sản phẩm. Vậy là các hộ chuyển 
từ vò tay sang vò máy vừa giảm công lao động 
vừa đảm bảo chất lượng chè sạch.

Sản phẩm chè của HTX tham dự Hội chợ

Chị Hảo tham dự sự kiện

“
Điển hìnhVũ Thị Thanh Hảo /Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Năm 2018, thấy hiệu quả rõ rệt trong việc sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại; hết vòng vốn chị không 
chần chừ vay mức 30 triệu để tiếp tục mua 3 máy sao chè quay tự động đầu tư cho 3 hộ có sản lượng chè lớn 
nhất để đảm bảo nguồn cung cho HTX. Mỗi năm tích lũy dần dần, đến nay cả 8 hộ mà chị bao tiêu sản phẩm 
đều đã được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, yên tâm sản xuất. Các hộ trồng chè sẽ đảm bảo từ khâu trồng, 
chăm sóc, thu hoạch cho đến sao mộc và bán lại cho chị. Khâu cuối cùng là lấy hương và đóng túi sản phẩm 
đưa ra thị trường chị lại càng phải chú tâm vì nó sẽ quyết định việc giữ chân khách hàng.

Vậy nên, cuối năm 2019, với 35 triệu đồng vay từ 
CMF cùng với sự hỗ trợ 70% từ Khuyến nông tỉnh, chị 
đã mua và áp dụng máy sao chè bằng ga với công 
suất lớn trị giá 137,000,000 đồng. Từ nay, chị không 
còn lo nhóm lò tôn khói bụi quanh nhà, sản phẩm 
chè làm ra cũng không lo nhiễm khói.

Chị suy ngẫm “tài chính vi mô đã hỗ trợ và đồng 
hành với tôi từ khi tôi buôn 10kg chè đến nay tôi đã 
là Giám đốc một HTX chè. Nhờ vay vốn tài chính vi 
mô mà kinh tế gia đình tôi từ một hộ nghèo đã thoát 
hẳn nghèo”. Mỗi khi nhắc đến Tài chính vi mô CMF 
của CFRC, chị thường chia sẻ với mọi người rằng nhờ 
có Tài chính vi mô đã làm cho tôi đầy tự tin và bản 
lĩnh như ngày hôm nay.

Tài chính vi mô đã hỗ trợ và đồng hành 

với tôi từ khi tôi buôn 10kg chè đến nay tôi 

đã là Giám đốc một HTX chè. Nhờ vay vốn tài 

chính vi mô mà kinh tế gia đình tôi từ một hộ 

nghèo đã thoát hẳn nghèo.

Từ một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân đến 
một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp là chặng 
đường dài đồng hành cùng Tài chính vi mô CMF. 
Chính nhờ đồng vốn từ tài chính vi mô đã giúp chị 
tích lũy tài sản, cùng những khóa tập huấn về quản 
lý thu – chi, kỹ năng bán hàng đã giúp chị tự tin đưa 
sản phẩm chè Thịnh An đứng vững trên thị trường. 
Xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của 
chị, năm 2018 chị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh 
Thái Nguyên tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất 
sắc trong lao động, sản xuất năm 2018”.

Có lẽ con đường đã đi qua trải đầy chông gai khiến 
người phụ nữ này chai sạn, đủ hành trang vững bước 
thực hiện đam mê của mình. Tài chính vi mô sẽ tiếp 
tục đồng hành cùng chị và những người phụ nữ yếu 
thế trên con đường của họ để thay đổi vị thế bản thân.

“

Chị Hảo nhận giải thưởng từ Tạp chí Thương hiệu Việt

Chị Hảo tham dự sự kiện tại Trung Quốc
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Giống như bao khách hàng khác của Chương 
trình Tài chính Vi mô Cộng đồng- CMF, chị Mào Thị 
Thương, một phụ nữ dân tộc Thái ở Bản Mường 3, xã 
Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biện luôn 
trăn trở tìm cách thoát nghèo, làm giàu cho gia đình 
và quê hương.

Năm 2016, khi kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó 
khăn, chị Thương vay 15 triệu đồng vốn của Chương 
trình để chăn nuôi lợn nhưng lợn chết cả đàn vì mắc 
dịch. Trắng tay, vợ chồng chị đành gửi 2 con nhỏ cho 
bố mẹ để đi Hải Phòng làm phụ hồ. Sau một thời 
gian làm việc vất vả, thu nhập không ổn định, họ lại 
trở về quê để tìm hướng làm kinh tế.

Biết đến mô hình trồng cây chanh leo ở Thuận 
Châu, Sơn La qua truyền hình, hai vợ chồng chị 
khăn gói xuống tận nơi học kinh nghiệm. Sau một 
thời gian tính toán, đầu năm 2017, chị làm đơn vay 
của CMF 25 triệu đồng để đầu tư cho 1ha chanh leo. 
May mắn thay, khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp nên 
chỉ sau một thời gian ngắn, chanh bám giàn và phát 
triển rất nhanh. Tháng 6 năm 2017, gia đình chị vui 
mừng hái lứa chanh đầu tiên. “Nhìn vườn chanh trĩu 

quả, không chỉ người trong gia đình mà cả bà con, 
những ai qua đây đều muốn ghé thăm vườn của tôi. 
Chanh thơm, quả mọng được thương lái đến thu mua 
ngay tại vườn” chị Thương chia sẻ. Mỗi lứa chanh 
cách nhau chỉ từ 2 đến 4 ngày nên chị thường phải 
thuê 5 người làm việc liên tục tại vườn để đảm bảo 
việc chăm sóc và thu hái kịp thời.

Trong quá trình chăm sóc chanh, gia đình chị vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm. Từ những kinh nghiệm thực 
tế và kiến thức học từ bạn bè, gia đình chị đã xử lý 
được bệnh chanh nhiễm nấm bằng phun chế phẩm 
sinh học, hạn chế được chanh chết do nhiệt độ cao 
nhờ làm dàn bằng cọc tre và dây nhựa. Việc tuân thủ 
chặt chẽ quy trình chăm sóc và sử dụng phân vi sinh, 
phân ủ hoai để bón, không chỉ giúp chanh cho quả 
mọng và chất lượng cao mà còn hạn chế những tác 
động tiêu cực đến môi trường xung quanh do không 
dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học.

Chị Thương (áo đỏ) cùng công nhân thu hoạch chanh leo

Một góc Vườn chanh nhà chị Thương

““

Sau gần 3 năm, gia đình chị đã thu được 30 tấn chanh quả và cho thu nhập 310 triệu đồng. Biết thị trường 
còn lớn, chị lên kế hoạch mở rộng diện tích chanh lên 5ha và liên kết với các hộ dân khác cùng trồng để tạo 
thành vùng nguyên liệu. Tháng 7 năm 2019, chị Thương ký hợp đồng với công ty cổ phần NAFOODS Tây Bắc 
tiêu thụ 50 tấn chanh quả trong năm 2020. Với quy mô sản xuất như vậy, chị Thương cần 40 lao động làm 
việc thời vụ và 12 người làm việc thường xuyên. Chị thuê một căn nhà gần vườn làm nơi ăn, chốn nghỉ cho 
người làm công. Chị không ngờ, khi chuẩn bị thực phẩm cho công nhân, một số người qua đường ghé vào đặt 
thêm suất ăn. Dần dà, số người đến ăn bếp nhà chị ngày một tăng. Vì thế chị có thêm ý tưởng mở quán cơm. 

Hiện nay, có 2 lao động phục vụ quán cơm và được 
chị trả lương 4 triệu đồng/người/tháng. Chị Thương 
ước tính, với hai mô hình sản xuất và kinh doanh hiện 
nay, chị sẽ giải quyết việc làm cho 50 lao động.

Sự thành công của gia đình chị Thương đã thu 
hút không ít người dân trong địa phương đến học hỏi 
kinh nghiệm. Từ năm 2017 đến nay, chị luôn được Ủy 
ban nhân dân xã Mường Mùn tuyên dương “Gương 
làm kinh tế giỏi”.

Đối với gia đình tôi, vốn của CMF đã góp 

phần lớn vào sự thành công của mô hình trồng 

chanh leo. Nếu không có vốn CMF thì chắc chắn 

tôi không thực hiện được kế hoạch trồng chanh vì 

thời điểm đó không ngân hàng nào dám cho tôi 

vay vốn khi không có tài sản thế chấp.

Trong cuộc trò chuyện chị Thương xúc động nói 
“Trước hết tôi xin cảm ơn những người đã sáng lập 
ra Chương trình Tài chính vi mô - CMF và các cán bộ 
thực hiện Chương trình này đã tin tưởng cho những 
phụ nữ thu nhập thấp như chúng tôi vay vốn. Vốn 
của CMF không những luôn thúc đẩy tôi phải nghĩ và 
tính toán để có thu nhập thường xuyên mà còn tạo 
cơ hội cho tôi tích lũy tài sản thông qua việc hoàn 
trả dần gốc lãi theo kỳ. Đối với gia đình tôi, vốn của 
CMF đã góp phần lớn vào sự thành công của mô 
hình trồng chanh leo. Nếu không có vốn CMF thì chắc 
chắn tôi không thực hiện được kế hoạch trồng chanh 
vì thời điểm đó không ngân hàng nào dám cho tôi 
vay vốn khi không có tài sản thế chấp.”

Đến nay, chị Thương đã thực hiện được ước mơ 
làm giàu của mình. Chị mong muốn sẽ tiếp tục chia 
sẻ kinh nghiệm cho nhiều người để gia đình và bản 
làng của họ cùng phát triển.

Chị Thương (áo xanh) phục vụ khách ăn sáng
Chị Thương chăm sóc vườn chanh leo

Điển hình Mào Thị Thương /Tuần Giáo, Điện Biên Điển hìnhMào Thị Thương /Tuần Giáo, Điện Biên
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Muhammad Yunus - “Người cha của tài 
chính vi mô” mà thế giới đã tôn vinh. Ông 
sinh ngày 28 tháng 6 năm 1940 tại làng 
Bathua thuộc quận Chittagong, lúc đó là 
thuộc vùng Bengal ở Ấn Độ, bây giờ là nước 
Bangladesh. Ông là người thứ ba trong số 14 
người con được cha mẹ sinh ra, nhưng năm 
người đã mất ngay sau khi sinh. Cha ông là 
một thợ kim hoàn thành công, người luôn 
khuyến khích các con trai của mình tiếp tục 
học cao hơn nữa. Nhưng người có ảnh hưởng 
lớn nhất với ông là mẹ, Sufia Khatun, người 
luôn giúp đỡ bất kỳ người nghèo hay người 
thân nào cần tới sự giúp đỡ. Việc này truyền 
cảm hứng cho ông trong công cuộc xóa đói 
giảm nghèo. Lúc nhỏ ông sống ở làng mình 
cho tới khi gia đình chuyển lên thành phố 
Chittagong vào năm 1947, nơi cha ông kinh 
doanh đồ trang sức. Ông đã từng là giảng 
viên kinh tế tại trường Đại học tại Hoa Kỳ. 
Sau khi Bangladesh giành được độc lập, 
ông trở về từ Mỹ với ý tưởng sẽ đóng góp 
công sức để phát triển nước nhà.

Năm 1974, ông dạy học tại Đại học Chit-
tagong, hàng ngày ông thuyết trình trước 
hàng ngàn sinh viên về những lý thuyết phát 
triển kinh tế với những kế hoạch hàng triệu 
dollar. Ông cũng trực tiếp đưa sinh viên của 
mình đi thực địa tại ngôi làng nghèo gần 
trường. Họ đã phỏng vấn một người phụ nữ 
làm ghế đẩu bằng tre và biết rằng cô phải 
vay của tư nhân số tiền tương đương 15p để 
mua tre thô làm ra một chiếc ghế đẩu. Sau 
khi bán ghế, cô trả nợ người cho vay với mức 
lãi suất cao tới 10% một tuần, cô chỉ còn lại 

một chút lợi nhuận không đáng kể. Cô cho biết, nếu 
được vay với mức lãi suất thích hợp, cô sẽ được thêm 
lợi nhuận để cải thiện đời sống. Tuy nhiên, các ngân 
hàng thương mại lại không cho người nghèo như cô 
vay món nhỏ với mức lãi suất thích hợp vì lo sợ rủi ro 
chậm trả hoặc mất vốn.

Từ đó, ông nhận ra rằng những diễn biến trong 
đời sống hàng ngày trái ngược với những điều ông 
đang giảng dạy trên lớp. Bởi vậy Yunus đã kiểm 
chứng bằng cách tự bỏ tiền túi của mình cho vay 42 
thợ dệt giỏ. Ông thấy rằng số tiền nhỏ bé này không 
chỉ giúp họ sống sót mà còn tạo ra sáng kiến   cá nhân 
và doanh nghiệp cần thiết để thoát khỏi nghèo đói.

Ông đã đi tới nhiều Ngân hàng và cơ quan 
chính phủ để thuyết phục họ cho người nghèo vay 

Thông tin TCVM Quốc tế
NGƯỜI SÁNG LẬP GRAMEEN BANK

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GRAMEEN BANK THÁNG 12/2019

Giáo sư M.Yunus và ngân hàng Grameen 
nhận giải Nobel Hòa bình 2016

Nguồn: http://www.grameen.com

Đơn vị tính: 000,000 USD

Giáo sư Muhammad Yunus,
người sáng lập Ngân hàng Grameen

STT NỘI DUNG KẾT QUẢ

7 Số tiền giải ngân trong 
tháng này 284.13 

8 Cho vay doanh nghiệp vi mô (lũykế)

Số lượng món vay 14,609,468

Số tiền giải ngân 6,646.82

9 Số dư tiền gửi 2,862.31

Tiền gửi của thành viên 2,010.35

Tiền gửi không phải 
của thành viên

851.96

STT NỘI DUNG KẾT QUẢ

1 Số thành viên 9,260,176

Thành viên nữ giới 8,960,640

Thành viên nam giới 299,536

2 Số lượng nhóm 1,398,370

3 Số lượng cụm 137,141

4 Số lượng làng 81,678

5 Số lượng chi nhánh 2,568

6 Số tiền giải ngân lũy kế 
từ khi thành lập 29,566.40

bị cười, chế giễu, và từ chối. Họ khuyên ông 
không nên theo đuổi ý tưởng này. Không đồng 
ý với lời khuyên, Yunus tiếp tục thực hiện “các 
khoản vay vi mô”.

Và năm 1983, với nhiều nỗ lực, ông đã thành 
lập Ngân hàng Grameen (Ngân hàng làng), dựa 
trên nguyên tắc tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Tại 
thời điểm năm 2015, Grameen Bank có 2.568 
chi nhánh, với 21.751 nhân viên phục vụ 8,81 
triệu người vay từ 81.392 ngôi làng. Vào bất kỳ 
ngày làm việc nào, Grameen Bank thu về trung 
bình 1,5 triệu đô la mỗi tuần.  Trong số những 
người vay, 97% là phụ nữ và hơn 97% khoản vay 
được hoàn trả đúng hạn, tỷ lệ hoàn trả cao hơn 
bất kỳ hệ thống ngân hàng nào khác. Phương 
pháp Grameen được áp dụng cho các dự án ở 
58 quốc gia, bao gồm Mỹ, Canada, Pháp, Hà 
Lan và Na Uy.

Năm 2016, Giáo sư, tiến sỹ Muhammad 
Yunus là nhà Kinh tế học đầu tiên, cùng với 
ngân hàng do ông sáng lập được vinh hạnh 
nhận giải Nobel hòa bình.
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Tài chính toàn diện được coi là một chỉ số quan trọng cho sự phát triển 
và thịnh vượng của xã hội trên toàn cầu. Cung cấp dịch vụ tài chính 
toàn diện là việc cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp cho tất cả mọi 
người và đã trở thành một ưu tiên cơ bản tại nhiều nước.

VỊ THẾ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ THÔNG QUA 
TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Nghèo đói không chỉ đơn thuần 
là thiếu thu nhập mà còn là thiếu 
khả năng cơ bản” (Noble Laureate 
Amartaya Sen, 2014). Theo dữ 
liệu của Findex Word Bank, tính 
đến năm 2011 đã có 1.2 tỷ người 
trưởng thành trên toàn cầu tiếp 
cận được các dịch vụ tài chính, 
nhưng còn gần 1/3 tức là khoảng 
1.7 tỷ người trưởng thành chưa có 
tài khoản giao dịch tại ngân hàng.Source: Global Findex Database

Source: Global Findex Database
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Today, 69 percent of adults around the world have an account
Adults with an account (%), 2017

Tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản

Globally, 1.7 billion adults lack an account
Adults without an accounts (%), 2017
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““
Theo tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), thu hẹp khoảng cách giới 

trong nông nghiệp hoặc tăng sự đóng góp của phụ nữ vào việc sản xuất 
lương thực và tham gia các doanh nghiệp thông qua việc cung cấp sự 
công bằng trong truy cập các nguồn và cơ hội, có thể làm giảm từ 100 
đến 150 triệu người nghèo đói (từ 12% đến 17%). Phụ nữ cần được tăng 
quyền tiếp cận vào các dịch vụ tài chính và thị trường lao động, quyền 
sở hữu đất đai và tài sản để làm tăng năng suất kinh tế và đảm bảo 
những quyền cơ bản về con người của họ.

Số phụ nữ ở các nước đang phát triển có tài khoản vẫn ít hơn 9% so 
với nam giới. Tại Ấn Độ, nhờ vào sự thúc đẩy mạnh mẽ của chính phủ 
nhằm tăng quyền sở hữu tài khoản cho phụ nữ thông qua thẻ nhận 
dạng sinh trắc học, khoảng cách giới đã giảm xuống còn 6 điểm so với 
3 năm trước đây là 20 điểm.

Tài chính toàn diện đang gia tăng 
trên toàn cầu nhưng người hưởng 
lợi không đồng đều về khía cạnh 
giới. Một báo cáo mới nhất của 
Ngân hàng Thế giới về việc sử 
dụng các dịch vụ tài chính cũng 
cho thấy nam giới vẫn có nhiều 
cơ hội mở tài khoản hơn phụ nữ. 
Nhằm giảm khoảng cách và tạo 
cơ hội cho nữ tham gia vào các 
hoạt động tài chính, nhiều chính 
phủ và các tổ chức đã cam kết 
đầu tư vào tài chính toàn diện cho 
phụ nữ.

The gender gap in account ownership
persists in developing economies

Adults with an account (%)

Source: Global Findex Database

Tiếp cận tài chính đã trao cho phụ nữ một sự tự tin để có thể trở thành nhà lãnh đạo trong cộng đồng, 
tăng quyền của họ trong việc quyết định các công việc lớn trong gia đình - việc mà trước nay chỉ có đàn ông 
được quyết. Ví dụ, ở Uganda, các thành viên nữ của nhóm Banking on change đã được tăng thêm quyền 
trong ba năm qua; các chỉ số cho thấy rằng họ có khả năng hơn để tạo ảnh hưởng đến quyết định của 
vợ hoặc chồng (từ 29.8% đến 39.7%) và có tác động mạnh mẽ hơn trong việc đưa ra các quyết định quan 
trọng trong cộng đồng (từ 22% đến 28%). Sự kiểm soát của phụ nữ đối với các nguồn tài chính cũng tăng 
từ 65.5% đến 70% và bạo lực đối với phụ nữ giảm từ 22.3% xuống còn 17.9%. Thành viên nữ của Banking 
on change tại các quốc gia khác cũng có những thay đổi tương tự. Bằng cách tập trung vào việc mở rộng 
quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ tài chính cho phụ nữ, chắc chắn phụ nữ sẽ có quyền truy cập và kiểm 
soát tiền của họ, điều này rất quan trọng đối với việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ và đảm bảo phụ nữ có 
các công cụ và nguồn lực để giúp bản thân họ và cộng đồng của họ thoát nghèo.

Ý nghĩa quan trọng của Tài chính 

toàn diện là để đảm bảo sự bình 

đẳng giới trong kinh tế. 

(Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc 

– Kofi Annan- 2005)
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