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 TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 
“HỘI BẢO VỆ TƯƠNG HỖ”- THÁCH THỨC 

 VÀ KHUYẾN NGHỊ 
 

1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH DỰ ÁN 
(1) Bốn mươi năm về trước, tài chính vi mô đã được thế giới sử dụng như một 

công cụ hữu hiện để xóa đói giảm nghèo. Chương trình được bắt đầu từ một 
loại sản phẩm là tín dụng. Cùng với tiến trình phát triển, tiết kiệm, bảo hiểm và 
dịch vụ chuyển tiền… được phát hiện như một nhu cầu tất yếu của người nghèo 
và đã được đưa vào cùng với tín dụng, trở thành một bộ công cụ hỗ trợ toàn 
diện cho người nghèo thoát nghèo bền vững. Cũng như các tầng lớp khác, 
người nghèo có rất nhiều nhu cầu cần được hỗ trợ để họ có cái ăn, cái mặc, chỗ 
ở, khám chữa bệnh và học hành… Nếu như tài chính vi mô giúp người nghèo 
có vốn làm ăn tạo dựng nên tài sản của mình thì bảo hiểm vi mô là công cụ 
giúp người nghèo bảo vệ những thành quả do tài chính vi mô đem lại cho họ. 
Vì, trong cuộc sống thường ngày, rủi ro có thể sảy ra bất kì lúc nào và không 
loại trừ ai: ốm đau, tai nạn, chết chóc, hỏa hoạn, thiên tai… luôn bất thần ập 
đến. Do đó nếu không tạo cơ hội cho người nghèo cùng giúp nhau tự che chắn 
bảo vệ mình thì ắt hẳn họ sẽ bị rơi xuống hố sâu của nghèo đói và bệnh tật. Và 
đó chính là gánh nặng mà xã hội phải gánh chịu. 

(2) Tại Việt Nam, tài chính vi mô du nhập vào từ những năm 1990 thông qua các 
tổ chức phi chính phủ quốc tế và đối tác của họ thường là các tổ chức xã hội, 
nổi bật thành công là Hội phụ nữ các cấp. Trong hơn 20 năm qua, tài chính vi 
mô Việt Nam phải chật vật lắm mới tạo được lòng tin với các nhà quản lí rằng 
nó có vai trò quan trọng trong xóa đói giảm nghèo; rằng người nghèo có thể 
vay vốn và hoàn trả sòng phẳng vốn vay với lãi xuất hợp lí; rằng người nghèo 
có thể tiết kiệm và thực tế tới ngày nay họ đã tiết kiệm được tới hàng trăm tỉ 
đồng  nếu như có cơ chế thích hợp. Nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo bền vững 
và một bộ phận trong số họ đã trở thành các doanh nhân tên tuổi. 

(3)  Tuy nhiên nếu chỉ cung cấp dịch vụ tài chính vi mô thì chưa đủ. Bằng trải 
nghiệm trong gần 30 năm thực hành chương trình này, qua các chuyến đánh giá 
chương trình tại nhiều vùng miền trên toàn quốc, đặc biệt là các chương trình  
tại vùng núi cao, dân tộc thiểu số như Huyện Tương Dương, Quỳ Châu (Nghệ 
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an) huyện Mai Sơn (Sơn La), Bá Thước, Như xuân (Thanh Hóa), tác giả1 đã 
phát hiện những “con nợ ” của tài chính vi mô  đang nợ chồng nợ chất, lãi mẹ 
đẻ lãi con, không thể trả được ở đời này kiếp này chính là những thành viên đã 
gặp rủi ro hoặc là ốm đau, bệnh tật. Họ đã không có tiền chữa, khiến cho bệnh 
nhẹ thành bệnh nặng như bị áp xe do tiêm thuốc kháng sinh dẫn tới hoại tử 
cánh tay  (tại Tương Dương), ốm liệt giường (Mai Sơn – Sơn La); ngã hố vôi 
không tiền đi bệnh viện dẫn tới tử vong (huyện Sóc Sơn-Hà Nội). Hai vợ chồng 
trẻ, vợ đang mang thai  đã cùng nhau tự tử, bỏ lại đứa con ba tuổi chỉ vì gặp tai 
họa hỏng chiếc thuyền đánh cá, mất kế sinh nhai trong lúc nợ chưa trả xong 
(TP Hồ Chí Minh). Cảm giác kinh hoàng và thương tâm đó theo đuổi tác giả 
cho tới tận bây giờ. Lúc này thì tín dụng sinh ra nợ nần, không còn là công cụ 
để xóa đói giảm nghèo nữa. Phải tìm cho ra giải pháp khắc phục, đó là quyết 
tâm theo đuổi của các nhà hoạt động TCVM xã hội. 

(4) Năm 2004, với dự án do ILO tài trợ cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
đã phát động đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ người nghèo, trong đó có sản 
phẩm bảo hiểm vi mô. Quỹ xã hội Đông Triều (Quảng Ninh) đã sớm ý thức cần 
có thêm sản phẩm để bảo vệ thành viên nghèo của Quỹ nên họ đã tự phát triển 
sản phẩm này. Tới năm 2008, Đông Triều cùng Quỹ Uông Bí và Mai Sơn (Sơn 
La) quyết định hợp nhất nộp đơn xin thành lập tổ chức Tài chính vi mô thì bị 
vướng về pháp lí. Nghị định 28-2005/ND-CP về tổ chức và hoạt động của tổ 
chức TCVM không cho phép Tổ chức TCVM tự cung cấp sản phẩm bảo hiểm 
mà chỉ được làm đại lí. Lúc này Mạng lưới TCVM nhóm M72 đã được thành 
lập và nhất trí chuyển sản phẩm Bảo vệ tương hỗ của Đông Triều sang cho 
CFRC – không phải là Tổ chức TCVM tiếp tục cung cấp cho thành viên trong 
mạng lưới.  

(5) Năm 2008, với động cơ đi tìm phương kế hỗ trợ người nghèo trong mạng lưới 
của mình giảm thiểu rủi ro, trong chuyến đi công tác tại Philipines, tháng 5 năm 
2008 (có đại biểu của Vụ các ngân hàng - NHNNVN tham gia), chủ tịch Mạng 
lưới M7/Giám đốc CFRC đã khai thác được một dự án hỗ trợ kĩ thuật từ Tổ 
chức RIMANSI (hỗ trợ kĩ thuật thành lập và vận hành tổ chức bảo hiểm vi mô 

                                                 
1 Chuyên gia tài chính vi mô – Giám đốc CFRC - người đồng sáng lập Quỹ TYM và mạng lưới M7 
2 Gồm 8 tổ chức : Quỹ Mai Sơn, Uông Bí, Đông Triều, Huyện Điện Biên, Thành phố Điện Biên Phủ, Trung tâm 
PT vì người nghèo Can Lộc (Hà tĩnh, Quỹ Ninh Phước (Tỉnh Ninh Thuận) và Trung tâm hỗ trợ phát triển nguồn 
lực Tài chính côgnj đồng (CFRC Việt nam) 
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khu vực ASIAN). Tổ chức này đã cử chuyên gia hỗ trợ CFRC tổ chức nghiên 
cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, định giá sản phảm và vận hành chương trình, 
giám sát đánh giá. Năm 2009, CFRC đã vận động Tổ chức McKnight 
Foundation (Hoa kì) tài trợ 1 Dự án  có tên là “Hỗ trợ M7 phát triển hệ thống  
dịch vụ bền vững phục vụ người nghèo thông qua việc thiết lập hệ thống phòng 
tránh các rủi ro trong cuộc sống cho thành viên M7” 

Dự án được Lãnh đạo Hội Khuyến học cho phép CFRC tiếp nhận, làm chủ dự 
án và phê duyệt Ban quản lí Dự án. Ngày 19 tháng 8 năm 2009, Dự án “Hội 
Bảo vệ tương hỗ” chính thức  ban hành các quy định pháp lí  nội bộ để Dự án 
đi vào hoạt động. 

Về mô hình dự án 

Mô hình Dự án được lựa chọn là Mô hình “Hiệp hội Bảo vệ Tương hỗ” (tên tiếng 
Anh là Mutual Protection Association - MPA) nghĩa là người góp phí và hưởng 
lợi, đồng thời là chủ sở hữu và quản lí 

     Mục đích Dự án là:  

Thiết lập một hệ thống Bảo vệ  Tương hỗ dựa vào cộng đồng giành cho phụ nữ 
nghèo, nhóm dân tộc thiểu số thuộc mạng lưới Tài chính vi mô M7+ do người 
tham gia  là chủ sở hữu và quản lí. 

Đối tượng dự án 

Đối tượng tham gia: 

Tất cả thành viên thuộc các Tổ chức hoạt động tài chính vi mô nếu tán thành và 
cam kết tuân thủ quy chế chính sách của “Hội Bảo vệ Tương hỗ”,  tự nguyện tham 
gia thì đều được chấp nhận (trừ một số trường hợp mắc bệnh kinh niên không còn 
khả năng lao động). 

 Đối tượng hưởng lợi: 

- Thành viên, chồng, hai con hợp pháp từ trên 2 tháng tuổi tới 16 tuổi, bố mẹ (nếu 
là  thành viên độc thân) 

- Tổ chức Tài chính vi mô      

Kênh phân phối 
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Để giảm thiểu chi phí và mang lại lợi ích nhiều hơn cho khách hàng và tổ chức 
TCVM, dự án đã chọn kênh phân phối là thông qua Tổ chức hoạt động tài chính vi 
mô và các tổ chức có thành viên tương đồng. Đây cũng là một loại hình đang thịnh 
hành trên thế giới. 

                 

2. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1 Khảo sát nhu cầu. 

- Một khóa huấn luyện 26 cán bộ về nghiên cứu thị trường được tổ chức vào tháng 6 
năm 2009 cho CFRC và 7 Quỹ xã hội. 

- Một cuộc khảo sát tại 7 Quỹ xã hội từ Mai Sơn, Sơn la tới Ninh Phước, Ninh 
Thuận được thực hiện từ tháng 8 năm 2009 và sau đó thực hành nghiên cứu..Mục 
đích nghiên cứu thị trường là thăm dò sự chấp nhận của thành viên với các sản 
phẩm, mức góp, khả năng sẵn sàng tham gia và góp phí …để làm đầu vào cho thiết 
kế sản phẩm. Chúng tôi đưa ra 3 loại sản phẩm: Nhân thọ cơ bản, tuổi già và sinh 
mạng vốn vay, các mức có thể góp và chắc chắn sẽ góp  

- Kết quả tổng hợp từ các biểu chi tiết tính trên 406 mẫu tại 7 vùng đã chỉ ra: 

    Biểu 1: Mức độ chấp nhận của thành viên . 

Loại sản phẩm Số người thích 
Sản phẩm 

Mức phí mà đa số 
đồng ý 

Chắc chắn tham gia 
và sẵn sàng góp phí 

Nhân thọ cơ bản 95,2% 3,500 đ 52% 

Bảo vệ vốn vay 91,3% - 70.2% 

Bảo vệ tuổi già 72% > 4,500 - 100,000 59% 

QL bởi 1 nhóm có 
mình tham gia  

38,5%   

QL bởi mạng lưới 68,9%   

 

Quan biểu cho thấy với sản phẩm nhân thọ cơ bản có tới trên 95% người thích sản 
phẩm này. Mức phí đa số tán thành là 3,500 đ/tháng và có tới 52% tuyên bố chắc 
chắn sẽ tham gia và sẵn sàng góp mức phí đó. 91,3% thích sản phẩm bảo vệ vốn 
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vay và 72% thích sản phẩm bảo vệ tuổi già. Về quản lí thì họ thích mô hình do 
mạng lưới (cấp CFRC) quản lí hơn là để một nhóm người (cấp nhóm cụm) quản lí 

2.2  Thiết kế  sản phẩm 

Sản phẩm thiết kế dựa trên nguyên tắc lấy số đông bù cho số ít, góp phí như nhau, 
quyền lợi ngang nhau, giành phần lớn phí góp cho chi trả quyền lợi.  

  Các sản phẩm 

- Bảo vệ nhân thọ cơ bản bao gồm (1) Hỗ trợ Viện phí; (2) Hỗ trợ thương tật toàn 
bộ vình viễn;(3) Hỗ trợ Tử vong. 

- Bảo vệ sinh mạng vốn vay hay còn gọi là Bảo vệ gia đình: khi thành  viên đang 
vay vốn chưa trả hết bị tử vong thì “Hội Bảo vệ  Tương hỗ” sẽ thay họ trả cho 
tổ chức TCVM số tiền vốn mà họ đang còn nợ. 

 Nguyên tắc định giá sản phẩm 

 Với sự hỗ trợ kĩ thuật của RIMANSI, chuyên gia định giá đã căn cứ vào một loạt  
các thông số như  tỉ lệ tử vong, tỉ lệ ốm,… trên dân số, về mức phí góp và tỉ lệ chi 
phí quản lí để định giá sản phẩm theo nguyên tắc: 

- 70% phí góp được chi trả chế độ cho thành viên 

- 20% phí giành cho quản lí hành chính 

- 10% là dự trữ bắt buộc 

    Mức phí và quyền lợi chi trả: 

Nhân thọ cơ bản: 

- Góp phí: góp hàng tháng với mức 3,000 đ  kết hợp với  thu hồi tiết kiệm, gốc lãi 
của TCVM. 

- Mức chi trả hỗ trợ viện phí: Nếu thành viên ốm phải nằm viện thì từ ngày thứ 3 
được hỗ trợ mỗi ngày 30,000 đ và 1 năm không quá 7 ngày với 210,000 đ. 

- Mức chi trả hỗ trợ tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn ban đầu3 

Thành viên: 1,000,000 đ 

Chồng       : 500,000 đ.    Con/bố mẹ: 300,000 đ 
                                                 
3 Điều chính mức hỗ trợ tử vong cho TV lên 1,500,000 đ, chồng: 750,000 đ, con/bố mẹ là 500,000 đ cho loại phí 
góp 5,000 đ 
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       Bảo vệ vốn vay:  

Mỗi lần vay vốn góp 0, 4%/ mức vốn cho loại vốn 12 tháng, nếu chẳng may qua 
đời thì được xóa nợ.( chỉ bảo vệ trong thời hạn vốn) 

 Hoa hồng 

 Theo thiết kế ban đầu, tỉ lệ hoa hồng giành cho cơ sở là 6%, sau 6 tháng đã điều 
chỉnh lên 10% tính trên phí đóng góp của thành viên. 

2.3   Đào tạo cán bộ và người tham gia 

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ RIMANSI, CFRC đã tổ chức 3 khóa huấn 
luyện đào tạo cán bộ quản lí vận hành và quản lí tài chính. CFRC cử cán bộ quản lí 
Dự án tham dự 2 khóa huấn luyện đào tạo Giảng viên về Giáo dục tài chính và 
Dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội và Indonesia, tham dự 2 hội thảo quốc tế về Bảo 
hiểm vi mô tại Singapor và Thành phố Hồ Chí Minh.  

CFRC đã tổ chức 2 khóa đào tạo giảng viên cho các cán bộ trong mạng lưới M7 để 
chuẩn bị lực lượng giảng viên cung cấp cho chiến dịch đào tạo toàn thể thành viên 
trong năm 2009 và đầu năm 2010. Đã tổ chức trên 2,000 lớp huấn luyện cho 
32,000 thành viên trong 7 Quỹ xã hội về chuyên đề “lập ngân sách hộ gia đình – 
phòng chống rủi ro và bảo hiểm”. 

Sau khóa đào tạo, các cán bộ kĩ thuật của các Quỹ đã tiến hành vận động thành 
viên tham gia Dự án “Hội bảo vệ tương hỗ”. Với tinh thần hoàn toàn tự nguyện, tới 
tháng 2 năm 2013, đã có 23,057 thành viên tham gia MPA 

2.4  Tổ chức hội nghị, hội thảo lập kế hoạch hoạt động & chia sẻ kinh nghiệm 
quản lí trong nước và quốc tế 

- Với sự tư vấn và hỗ trợ kĩ thuật của RIMANSI, Ban quản lí Dự án đã tổ chức 2 đợt 
đánh giá Dự án vào năm 2010 và 2011 

- Đã tổ chức hội nghị sơ tổng kết chuyên đề thường kì 6 tháng 1 lần để đánh giá lại 
kết quả Dự án và dà soát sản phẩm để có sự điều chỉnh chế độ và điều chỉnh tỉ lệ 
hoa hồng cho đối tác từ 6% ban đầu lên 10%. Chi trả cán bộ kiêm nhiệm cơ sở gắn 
với tỉ lệ thu phí đã khuyến khích những đơn vị làm tốt, có nhiều thành viên được 
bảo vệ. 

- Tháng 3 năm 2011, với sự tài trợ của Cordaid, CFRC đã phối hợp với RIMANSI 
và Quỹ TYM, cùng tổ chức Diễn đàn Bảo hiểm vi mô quốc tế lần thứ nhất tại Hà 
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Nội với chủ đề giới thiệu các mô hình thực hành bảo hiểm vi mô cho người nghèo 
trên thế giới và Việt Nam. Hội nghị đã thu hút trên 50  các nhà quản lí, hoạch định 
chính sách, các nhà thực hành Tài chính vi mô và Bảo hiểm vi mô đến từ Canada, 
Philipines, các tổ chức xã hội, công ty bảo hiểm và các tổ chức Tài chính vi mô 
Việt nam, các INGOs.  

- Tháng 12 cùng năm, với sự tài trợ của tổ chức ILO, CFRC đã phối hợp với Cục bảo 
trợ xã hội Bộ lao động Thương binh & Xã hội tổ chức Diễn đàn bảo hiểm vi mô lần 
thứ 2 với chủ đề: Bảo hiểm vi mô tương hỗ dựa vào cộng đồng –thách thức và 
chính sách. Hội thảo đã thu hút gần 40 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành có 
liên quan cấp trung ương và địa phương, các công ty bảo hiểm, các nhà thực hành 
tài chính vi mô ,  các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Tại hội thảo các 
nhà thực hành bảo hiểm vi mô đã chia sẻ những kết quả thành công và chưa thành 
công, cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm 
2.5 Quản lí dự án 
Trong giai đoạn làm thí điểm, cơ cấu tổ chức quản lí được bố trí như sau: 
Sơ đồ  tổ chức 

Ban QLDA 
(MPA)

Thành viên TCVM đồng thời là 
hội viên MPA 

Hội Khuyến 
học VN 

CQ Hỗ trợ 
CFRC 

VP đại diện 
Tại MFOs

 kĩ thuật 

 
 
 
 

- CFRC mở Văn phòng đại diện đặt tại các Quỹ xã hội và cán bộ VP là cán bộ 
quản lý TCVM làm việc kiêm nhiệm. 

- Dự án đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của MPA, Quy chế quản lí tài 
chính và các quy định có liên quan. Các cán bộ quản lí các cấp đều có bản mô 
tả công việc rõ rang. Các công cụ quản lí hội viên như thẻ hội viên, đơn gia 
nhập Hội, giấy đề nghị thanh toán ché độ v.v… đều được thiết kế và in ấn, 
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cung cấp cho các VP đại diện rất đầy đủ. Hàng năm thực hiện sơ tổng kết và 
khên thưởng những cá nhân và tập thể làm tốt. 

- Dự án đã hoàn thành phần mềm quản lí hoạt động đã đưa vào sử dụng taoij 1 
Quỹ và sẽ nhân rộng trong thời gian tới. 

- Các văn phòng đại diện được trang bị máy tính, bàn ghế làm việc và tủ đựng tài 
liệu giành cho hoạt động MPA. 

2.5 Kết quả và tác động dự án. 
Dự án có 6/8 đơn vị thành viên M74 tự nguyện tham gia ở các thời điểm khác nhau: 
Mai Sơn, Uông Bí, Đông Triều bắt đầu dự án trong năm 2009 
Ninh Phước, Điện Biên phủ tham gia Dự án năm 2010 
Tuần giáo là Dự án mới hoạt động tháng 11 năm 2011 nên số thành viên  là  
10 36 người (100% thành viên TCVM đều tham gia) 
Tới tháng 2 năm 2013 có  23,057 người tham gia với trên 80 ngàn người được 
hưởng lợi, trong đó có trên 300 thuộc nhóm đang chung sống và chịu ảnh hưởng 
bởi HIV/AIDS. Trong hơn ba năm đã trợ giúp 2,345 trường hợp ốm đau phải nằm 
viện với số tiền 516,000,000đ, trợ cấp tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn cho 267 
người với số tiền là 126,270,000 đ, trả tiền cho Quỹ xã hội để xóa nợ cho 36 thành 
viên đang vay vốn bị tử vong là 172,133,400 đ, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên tới 
687,823,400 đ. 

- Biểu 2: Cơ cấu thành viên trong tổ chức 

4,
13

3

5,
55

8 8,
35

4

2,
80

0 1,176 1,036

Mai Sơn Uông Bí Đông
Triều

ĐBP Ninh
Phước

Tuần Giáo

Số TV tham gia MPA

 
                                                 
4 Mai Sơn, Uông Bí, Đông Triều, TP Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Ninh Phước 
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Tổng tài sản của Dự án tại thời điểm tháng 2 năm 2013 là:  2,004,890,269 đ 
- Dự án đã chi trả chế độ 687,823,400 đ  hỗ trợ cho các trường hợp nằm viên, tử vong 

và xóa nợ với cơ cấu chi như trong biểu dưới đây:. 
- Biểu 3: Cơ cấu chi trả 

Cơ cấu số trường hợp được hỗ trợ

Hỗ trợ viện 
phí:  2,345 
 chiếm 89%

Xóa nợ: 36 
chiếm 1%

Hỗ trợ tử 
vong, 267 
chiếm 10%

Số tiền chi trả các sản phẩm

Hỗ trợ viện 
phí  

389,420,000 
57%

Hỗ trợ tử 
vong  

126,270,000 
18%

Xóa nợ  
172,133,400 

25%

- Qua theo dõi chi trả chế độ, Dự án đã rút ra những nhận xét có giá trị trong việc 
quản lí và là đầu vào cho các hoạt động tiếp sau: (1) Về  tử vong cho thấy, số chồng 
thành viên cao gấp đôi so với số thành viên (120/55), con/bố mẹ chỉ có 20 người 
(10%). Con số này chỉ ra rằng nỗi vất vả tiềm ẩn lại rơi vào phụ nữ vì khi chồng họ 
qua đời, họ phải một mình gánh vác cả gia đình.(2) Về ốm đau bệnh tật: Nếu đi sâu 
phân loại nguyên nhân ốm phải nằm viên của phụ nữ  trong Dự án cho thấy: 
a) Bệnh về tiêu hóa chiếm nhiều nhất (14%); b) sau đó là bệnh Phụ khoa (11.5), c) 
xương khớp 9,6 %, d) hô hấp 9,4%. Kết quả này giúp các nhà quản lí, ngành chuyên 
môn, cơ quan chăm sóc sức khỏe phụ nữ trẻ em và Hội phụ nữ, nhất là cán bộ Quỹ 
có nội dung để tuyên truyền vận động chị em để có kế hoạch và biện pháp phòng 
ngừa để giảm thiểu bệnh tật. 

- Biểu 3: Nguyên nhân nằm viện và số tiền chi trả 
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- Phân loại nguyên nhân tử vong chỉ ra rằng đa số cái chết sảy ra do bệnh tật và tai 

nạn giao thông, rơi vào nam giới, ở lứa tuổi lao động chủ chốt. Điều này lại tăng 
gánh nặng và áp lực lên phụ nữ và trẻ em. Đây là những thông số quý giá giúp cho 
nội dung sinh hoạt thường kì của các nhóm cụm, vấn đề giáo dục pháp luật, bình 
đẳng giới của Quỹ sẽ đi vào những nội dung rất gần gũi, cụ thể và thiết thực, giúp 
các gia đình thành viên và cộng đồng dễ nhận biết, dễ hiểu và quan tâm hơn về chấp 
hành luật khi tham gia giao thông. 
Nhìn chung, thông qua phân tích chi trả chế độ hỗ trợ viện phí, thương tật toàn bộ 
vĩnh viễn và tử vong trong Dự án đã giúp cho người quản lí và chính quyền địa 
phương nắm được sức khỏe, bệnh tật của phụ nữ và nguyên nhân dẫn tới tử vong, 
chỉ ra những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra bất bình đẳng giới. Đây là những nội 
dung rất bổ ích và thiết thực để cán bộ Quỹ tuyên truyền giáo dục thành viên của 
mình thông qua các buổi sinh hoạt thường kì, giúp cho người dân tăng thêm hiểu 
biết, có được kiến thức và tự  lên kế hoạch bảo vệ mình và gia đình tốt hơn. 

8. Tác động của hoạt động Dự án tới thành viên và cộng đồng 

 Phạm Thị Nga, cụm 2, khối 20/7  Thị trấn Tuần Giáo 
Tỉnh Điện Biên 

 

“Tôi cảm thấy rất vui vì có được sự quan tâm của cán 
bộ dự án . Tôi muốn tham gia lâu dài để sang năm 
vẫn được vay vốn và tham gia sản phẩm Hội Bảo vệ 
Anh sinh Tương hỗ”  

Ảnh: CB Dự án thăm hỏi ốm đau   
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Hoạt động của Dự án chẳng những nhận được sự hưởng ứng cao của phụ nữ, nhất là 
nhóm dân tộc thiểu số tại vùng núi cao, mà còn hấp dẫn cả nam giới, rất nhiều anh kể 
cả cán bộ cơ sở đều mong muốn được tham gia. Cấp ủy và chính quyền địa phương 
đánh giá rất cao “…đây mới đích thực là giúp đỡ người nghèo, mới đảm bảo an sinh 
xã hội và tăng cường niềm tin của quần chúng nhân dân” (Chủ tịch UBND Thành phố 
Điện Biên Phủ). Hầu hết các nhà lãnh đạo đều mong muốn Dự án mở rộng “…tôi rất 
mong Dự án Hỗ trợ Tăng cường năng lực và Giảm nghèo bền vững của CFRC sẽ 
nhân rộng không phải chỉ ở 5 xã bây giờ mà sẽ nhân rộng ra 20 xã trên toàn huyện ” 
(phát biểu của Bà Bùi Thị Hương, phó chủ tịch UBND Tuần Giáo tại Hội nghị Tổng 
kết 1 năm Dự án, tháng 1 năm 2013). 
Những ghi nhận & đánh giá này là phần thưởng vô giá, là động lực làm việc cho các 
cán bộ của CFRC. 
 
3 MẶT MẠNH – THÁCH THỨC VÀ KHUYẾN NGHỊ 

3.1 Mặt mạnh 

Với bên trong 

- Dự án nhận được sự cam kết rất cao của các Quỹ xã hội trong mạng lưới M7+, sự 
ủng hộ của chính quyền và ban ngành địa phương5. Nơi nào có Dự án hoạt động thì 
nơi đó được cấp ủy và chính quyền ghi nhận và đánh gía rất cao về tính nhân văn, 
tính xã hội của Dự án, đã góp phần không nhỏ vào cải thiện an sinh xã hội của địa 
phương, tăng lòng tin vào thể chế. 

- Sự hưởng ứng cao của thành viên tham gia, họ tự hào vì chương trình đã mang lại 
lợi ích kép cả kinh tế và xã hội và con người, giảm bớt khó khăn cho hộ gặp rủi ro, 
được an ủi động viên kịp thời, thay đổi cách nhìn nhận về rủi ro và mở ra nhận thức 
mới về bảo hiểm. Họ mong muốn Dự án duy trì mãi mãi để bảo vệ lẫn nhau trong 
chị em Hội viên, giảm bớt  tự ti, mặc cảm giữa phụ nữ nông dân và công nhân viên 
chức khu vực nhà nước. Có rất nhiều người dân trong cộng đồng bao gồm cả lãnh 
đạo chủ chốt cơ sở, nhất là khu vực miền núi mong muốn Dự án mở rộng đối tượng 
để họ được tham gia. 

                                                 
5 UBND huyện Ninh Phước gửi công văn ủng hộ Quỹ Ninh Phước tham gia Dự án 
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- Đội ngũ cán bộ  Quỹ tài chính vi mô từ cụm trưởng, cán bộ kĩ thuật, cán bộ nghiệp 
vụ và quản lí đều làm việc tận tụy quên mình vì thành viên của mình, vì con người 
với con người.  

- Vai trò và địa vị của Tổ chức Tài chính vi mô được tăng cường, được thành viên 
yêu mến ở lại vay vốn và nhờ vậy mà hoạt động tài chính được bền vững an toàn 

Với quốc tế 

- Hấp dẫn các nhà tài trợ và đầu tư xã hội cho lĩnh vực này.CFRC đã kết nối, kêu gọi 
được 5 nhà tài trợ tài chính và kĩ thuật cho M7 có hợp phần Bảo hiểm vi mô tương 
hỗ dựa vào cộng đồng. 

- Được chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với mạng lưới bảo hiểm vi mô quốc tế học 
hỏi kinh nghiệm của các tổ chức thực hành tốt nhất, rút ngắn khoảng cách với cộng 
đồng thế giới về lĩnh vực này. 

- CFRC là thành viên của  mạng lưới Bảo hiểm vi mô do ILO quốc tế phát động 

3.2 Thách thức gặp phải 

- Thiếu khung pháp lí về bảo hiểm vi mô là trở ngại quan trọng hàng đầu khiến cho 
bảo hiểm vi mô trong đó có Bảo vệ an sinh tương hỗ  dựa vào cộng đồng không có 
đường đi lên mà vẫn chỉ dừng lại dưới dạng dự án. Nguy cơ tan vỡ là hiển thị, hàng 
triệu người đang được hưởng lợi sẽ không được bảo vệ khi chu kì dự án kết thúc. 
Dự án Quỹ Tương trợ của Trung ương Hội LHPNVN được thực hiện trên 20 năm 
thông qua Quỹ TYM đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người nghèo nhưng khi TYM 
trở thành tổ chức TCVM có phép thì đã bị đình chỉ thu phí. Dự án “Quỹ Hỗ trợ rủi 
ro” của Bộ lao động TB&XH hợp tác làm thí điểm với GTZ làm tại bốn xã miền 
núi, dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Thanh hóa và Hòa Bình  với gần 2,000 hộ tham gia 
tới năm 2015 cũng hết thời hạn. Dự án “Hội bảo vệ tương hỗ M7” do CFRC thực 
hiện nếu như không tiếp tục khai thác được tài trợ thì dự án cũng sẽ kết thúc vào 
năm 2013. Dự án kết thúc có nghĩa là hệ thống sẽ ngừng hoạt động và mọi nỗ lực 
của người sáng lâp muốn gây dựng cho người nghèo một cơ ngơi cũng không trở 
thành hiện thực. Gần triệu người nghèo đang được hưởng lợi từ các Dự án này sẽ 
không còn được bảo vệ. Hậu quả không chỉ dừng lại tại đó mà sẽ mất đi niềm tin 
của người dân. 



Báo cáo tiến trình thực hiện Dự án “Hội Bảo vệ Tương hỗ” 
CFRC, ngày 25 tháng 4 năm 2013 

 

 13

- Chậm trễ ban hành những quy định phù hợp với hoạt động TCVM đã gây thương 
tổn tới nhóm khách hàng nghèo và chính tổ chức. Gần 300,000 người nghèo trong 
đó chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già đang được Quỹ TYM của Hội LHPN 
Việt Nam bảo vệ nay do khung pháp lí chưa phù hợp, hoạt động dự án bị ngừng đã 
làm mất quyền lợi mà họ tham gia trên 20 năm nay, đồng thời cũng làm tổn thương 
niềm tự hào khi được hòa vào hệ thống tài chính chính thức.  

- Thông tin về việc Tổ chức TCVM TYM bị đình chỉ hoạt động Dự án Quỹ Tương 
trợ, tổng giám đốc tổ chức M7MFI có công văn số số 23/2013/CV-TGĐ ngày 10 
tháng 4 năm 2013 về đề nghị các chi nhánh/quỹ xã hội Mai Sơn, Uông Bí, Đông 
Triều ngừng thu phí và ngừng hợp tác với CFRC đã làm chấn động dư luận và rất 
khó hiểu khi những hoạt động chăm lo người nghèo, khơi dậy trong họ tình thương 
yêu đồng loại và tính tự lực lại bị ngăn cấm. Việc làm này đã  ảnh hưởng rất tiêu 
cực tới người dân và các tổ chức khác. 

- Trong lúc Bảo hiểm, an sinh xã hội còn thiếu khung pháp lí, việc Ngân hàng nhà 
nước đình chỉ các hoạt động tại TYM và M7MFI tự cấm mình cũng làm hoang 
mang các nhà quản lí địa phương. Họ chưa thể nhận biết hoạt động nằm trong 
khuôn khổ pháp lí nào nên rất dễ có phản ứng lan truyền là bắt ngừng, không cho 
các hoạt động này tiếp tục . 

-  Làm việc với đối tượng là nhóm nghèo, thu nhập thấp, nhóm đân tộc thiểu số cần 
phải kiên nhẫn, chân thành, tốn nhiều thời gian công sức tuyên truyền vận động và 
phải có thời gian, do đó chi phí rất cao trong lúc mức phí đóng góp thấp, tỉ lệ được 
chi thấp nên rất khó đi tới quản lí độc lập và chuyên nghiệp nhanh. 

- Điều kiện làm việc khó khăn, khoảng cách giữa các địa phương xa cũng là những 
thách thức với Ban quản lí Dự án và các cán bộ chương trình. 

-  Vai trò cộng đồng và người dân chưa được đánh giá và phát huy đúng mức thể 
hiện trong các chính sách xã hội hiện hành mang nặng tính bao cấp, trong lúc 
nguồn ngân sách là có hạn cũng có ảnh hưởng không tích cực tới việc xây dựng và 
phát triển mô hình trợ giúp cộng đồng. 

3.3 Khuyến nghị 

- Chính phủ cần sớm ban hành khung pháp lí phù hợp, đồng bộ theo tinh thần Nghị 
quyết số 15 – NQ-TƯ ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương 
khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và Nghị 
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quyết 70/NQ-CP, ngày 01 tháng 11 năm 2012 Ban hành Chương trình hành động 
của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 15 theo hướng “Hệ thống an sinh xã hội 
phải đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa nhà nước, xã hội và người dân, giữa 
các nhóm dân cư trong một thế hệ, bảo đảm bền vững công bằng” và “tạo điều 
kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh, ưu tiên hỗ trợ các đối 
tượng yếu thế” . 

- Khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia vào hoạt động này dưới nhiều hình thức 
và nguồn lực khác nhau để chia sẻ với nhà nước, thúc đẩy  xây dựng một xã hội 
ấm no, hạnh phúc và an toàn. 

- Trong lúc chưa có khung pháp lí phù hợp và đồng bộ để điều chỉnh, đề nghị Chính 
phủ cho phép các Dự án, trong đó có Dự án “Hội bảo vệ tương hỗ” của Trung tâm 
Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng thuộc Hội Khuyến Học Việt 
Nam tiếp tục được thực hiện thông qua các kênh thích hợp để chăm lo cho nhóm 
phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số bằng chính nguồn lực của họ tại các vùng miền 
nghèo của Việt Nam. 

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ưu tiên nghiên cứu và ban hành các chính 
sách, qui định dựa trên đặc thù của TCVM mà không áp dụng khung pháp lí hiện 
hành cho các ngân hàng thương mại vào các tổ chức này. Trước mắt  cho phép các 
tổ chức TCVM được thực hiện các dự án mang tính phát triển cộng đồng, bao gồm 
dự án “Hội bảo vệ Tương hỗ M7” để chăm lo nhóm hộ nghèo, dân tộc thiểu số là 
thành viên của các tổ chức TCVM. Đồng thời ban hành hướng dẫn hoạt động thu 
hộ chi hộ cho TCVM không giống như văn bản số 226/2002/QD-NHNN. Nên quy 
định cụ thể dựa theo theo tinh thần thông tư số 06/2013-BTC, ngày 9/1/2013 
hướng dẫn chế độ tài chính đối với các Tổ chức TCVM do Bộ Tài chính ban hành. 

 

 

 


