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Sau khi thực hiện Nghị định
28/165/NĐ-CP về Tổ chức và
hoạt động của Tổ chức

TCQMN, để giúp CEP duy trì được
sứ mệnh của mình, Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam đã có công văn số
716/CV-TLĐ, ngày 12/5/2010 v/v
Kiến nghị Bộ Tài chính xem xét việc
áp dụng chính sách thuế cho các Tổ
chức TCQMN được cấp phép theo
NND 28/2005/NĐ-CP gửi Bộ Tài
chính. TW Hội Khuyến học Việt Nam
cũng có công văn số 344 CV/KHVN,
ngày 21/12/2010 gửi Bộ Trưởng Bộ
Tài chính và công văn số 08
CV/KHVN, ngày 13/11/2011 đồng
gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và
Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v Kiến nghị

Bộ Tài chính xem xét và ban hành
chế độ thuế với các tổ chức tài chính
qui mô nhỏ được cấp phép theo Nghị
định 28-2005/NĐ-CP 

Nội dung công văn đề cập tới vai trò
quan trọng của TCVM trong xóa đói
giảm nghèo, giữ gìn an sinh xã hội và
đề nghị có chế độ thuế thích hợp với
loại hình Tổ chức này. Nội dung phần
kiến nghị như sau:

…Trong khuôn khổ pháp lý mới,
được cấp giấy phép và chính thức
hoạt động như doanh nghiệp nhưng

các tổ chức Tài chính qui mô nhỏ
vẫn phải giữ vững sứ mệnh xã hội
là phục vụ người nghèo và tham
gia hỗ trợ giảm nghèo. Trong Điều
lệ trình NHNN, các tổ chức này
đều đã ghi rõ: Tổ chức hoạt động vì
mục tiêu phi lợi nhuận và thu nhập
thặng dư không sử dụng để chia
cho các bên vốn góp hay chủ sở
hữu mà tất cả dành để bổ sung  tăng
trưởng nguồn vốn nhằm mở rộng
phạm vi phục vụ người nghèo.

Vì những lí do trên, chúng tôi xin
đề nghị Thủ tướng chính phủ và Bộ
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Sau phần khai mạc hết sức mộc mạc mà chân tình của bà Nguyễn Thị
Hồng Khấm, Giám đốc Quỹ Phụ nữ Phát triển Thành phố Điện Biên Phủ
với ca khúc “Sông Quê”, bà Lê Thị Lân – Giám đốc CFRC và cũng là

chủ tịch Mạng lưới đã điểm lại những kết quả hoạt động của mạng lưới trong
5 năm qua cũng như những thách thức mà các thành viên nói riêng và toàn
mạng lưới nói chung đã và đang gặp phải. 

Mạng lưới tài chính vi mô M7 gồm 7 chương trình Tiết kiệm – Tín dụng do
ActionAid quốc tế tại Việt Nam tài trợ cho hội phụ nữ/tổ chức phi chính phủ
(NGO) thực hiện với cùng một mô hình, từ những năm 1993, gồm : huyện Mai
Sơn (Sơn La); thị xã Uông Bí, huyện Đông Triều (Quảng Ninh); huyện Điện
Biên và thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên); huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và
huyện Ninh Phước (NinhThuận). Tới năm 2003, tất cả các chương trình đã lần
lượt được bàn giao lại cho các địa phương tự quản. Năm 2005, chính phủ Việt
Nam ban hành Nghị định số 28-2005/NĐ- CP về Tổ chức và hoạt động của Tổ
chức Tài chính qui mô nhỏ. Để đáp ứng những đòi hỏi của Nghị định 28, tháng
7 năm 2006, các chương trình trên đã đồng thuận liên kết với nhau để thành lập
nên mạng lưới M7 với sự hỗ trợ tài chính của quỹ McKnight. Việc thiết lập
mạng lưới là nhằm liên kết, tái cấu trúc Tổ chức, tăng cường năng lực quản trị
điều hành và nguồn tài chính cho các tổ chức hoạt động TCVM, hỗ trợ nhau
chuyển đổi thành tổ chức TCVM chính thức theo nghị định 28 của Chính Phủ. 

Giám đốc các tổ chức thành viên mạng lưới M7

Ngày 9/7/2011, MạNg

lưới tcVM M7 đã tổ

chức lễ kỉ NiệM 5 NăM

Ngày thàNh lập

(05/07/2006–205/07/2011)

tại khu du lịch 

siNh thái khoaNg XaNh

– suối tiêN, Ba Vì, hà Nội.

thaM dự Buổi lễ có các

đại Biểu đếN từ các tổ

chức troNg Và Ngoài

Nước Như VăN phòNg

chíNh phủ, NgâN hàNg

Nhà Nước Việt NaM,

học ViệN NgâN hàNg,

NgâN hàNg Nhà Nước

tỉNh QuảNg NiNh,

actioNaid Việt NaM,

staNdard chartered

BaNk Và đại diệN các 

tổ chức thàNh ViêN M7

cũNg Như cáN Bộ M7-

MFi Và truNg tâM

NguồN lực tài chíNh

cộNg đồNg (cFrc).

Phương hà - CFRC
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Tới tháng 4 năm 2007, Trung tâm
Nguồn lực Tài chính Cộng đồng
(CFRC) đã được thành lập để cung
cấp các hỗ trợ kĩ thuật nghiệp vụ và
tư vấn chính sách, thủ tục, giúp các
tổ chức, các chương trình TCVM lựa
chọn mô hình, xây dựng tổ chức, và
nâng cao năng lực quản lí, điều hành
tài chính, sẵn sàng để đăng kí trở
thành tổ chức TCVM chính thức khi
Nghị định 28 được thực hiện.

Sau khi thành lập mạng lưới, các
chương trình đã lần lượt chuyển đổi
thành các Quỹ xã hội, có được tư
cách pháp nhân của riêng mình và
chuẩn bị để đăng kí thành tổ chức
TCVM được cấp phép. Từ năm
2008, 3 Quỹ xã hội có tiềm lực tài
chính lớn hơn – Mai Sơn, Uông Bí
và Đông Triều - đã hợp nhất và nộp
hồ sơ xin thành lập TỔ CHỨC TÀI
CHÍNH VI MÔ M7 (M7MFI).
Trong quá trình chuẩn bị và chờ
được cấp phép, văn phòng chính của
M7MFI đã được thiết lập; các cán
bộ đã được tuyển chọn và đào tạo;
máy chủ và đường truyền riêng từ
VPC tới 3 chi nhánh cũng đã được
lắp đặt để thực hiện online tất cả các
ngày trong tuần (trừ chủ nhật). Bên
cạnh đó, các tổ chức thành viên của
M7MFI đã được tái cơ cấu tổ chức
theo hướng thông tư 08/TT-NHNN
về mạng lưới hoạt động TCVM; các
chính sách và thủ cho vay dần được
thống nhất, chuyển dần cơ cấu cho
vay trung hạn sang ngắn hạn; các
định mức quản lý và tiêu chuẩn cán
bộ các cấp được xây dựng và đưa
vào áp dụng tại các chi nhánh của
M7MFI. Ngoài ra, tất cả các Quỹ xã
hội của M7 đều đã xây dựng quy chế
nội bộ hoàn chỉnh cho riêng tổ chức
mình.

Bên cạnh các hoạt động thể chế hóa
và củng cố tổ chức, mạng lưới M7
cũng rất chú trọng đến việc phát triển
sản phẩm mới phục vụ khách hàng.
Tháng 9/2009, 7 quỹ xã hội đã cùng
nhau cam kết thực hiện phát triển sản
phẩm Bảo vệ tương hỗ dành cho
người nghèo là thành viên trong
mạng lưới. Dưới sự tư vấn của tổ
chức RIMANSI đến từ Philippines,

5 mục tiêu chính của Mạng lưới là:
1. Thể chế hóa tổ chức và tài chính theo hướng

đòi hỏi của pháp luật.

2. Đa dạng hóa sản phẩm phục vụ người nghèo. 

3. Tăng cường nguồn lực thông qua các khóa
đào tạo và hội thảo, kết nối các nhà tài trợ và
đầu tư xã hội.

4. Xây dựng hệ thống MIS, đưa phần mềm vào
quản lý hoạt động 

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông và vận động
chính sách, đưa tiếng nói cuả M7 đến với
những cá nhân, tổ chức trong ngoài nước có
liên quan.

Mạng lưới hoạt động trên nguyên tắc:
1. Các thành viên tham gia Mạng lưới hoạt động

trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đồng
thuận, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.

2. Các hoạt động của Mạng được thực hiện trên cơ
sở luật pháp hiện hành của nhà nước CHXHCN
Việt Nam.

3. Các thành viên cùng có trách nhiệm xây dựng tổ
chức và phát triển mạng lưới.



CFRC cùng M7 đã xây dựng mô
hình Quỹ Bảo vệ Tương hỗ (BVTH)
để kêu gọi tài trợ bên ngoài, báo cáo
nguồn với Bộ Tài chính và trình xin
phê duyệt của Chủ tịch TW Hội
Khuyến học Việt Nam cho phép thực
hiện. Sản phẩm BVTH dựa trên cơ
sở lấy số đông bù cho số ít, nhiều
người giúp 1 người khi gặp rủi ro;
đối tượng hưởng lợi của sản phẩm
này chính là thành viên M7 và người
nhà của họ (bao gồm cha mẹ hoặc
chồng, con thành viên). Để thực hiện
sản phẩm, CFRC đã xây dựng và ban
hành thực hiện Quy chế về sản phẩm
BVTH, các hướng dẫn, chế độ kế
toán, báo biểu thống kê về sản phẩm
BVTH. Bên cạnh đó, CFRC đã phối
hợp với các thành viên M7 tổ chức
các khóa huấn luyện theo chương
trình giáo dục tài chính toàn cầu
được biên soạn lại cho phù hợp với
bối cảnh Việt Nam, nhằm nâng cao
kiến thức – kỹ năng bảo vệ an toàn
cuộc sống cho toàn thể thành viên
TCVM M7. Sau 6 tháng đã triển khai
được 1,667 lớp cho 33,251 thành
viên, chiếm tỉ lệ 91,13% thành viên
toàn M7.

Song song với các hoạt động củng cố
tổ chức, yếu tố con người cũng là
một trong các yếu tố quan trọng được
đặt lên hàng đầu; chính vì vậy các
hoạt động nâng cao năng lực cho cán
bộ luôn được chú trọng. Sau 5 năm
thành lập, đã có 1,125 lượt cán bộ
M7 được đào tạo thông qua 77 khóa
đào tạo và hội thảo trong ngoài nước.
Đối tượng cán bộ được đào tạo phân
bổ đều ở các cấp, từ các cán bộ quản
lý cấp cao của các Quỹ, các trưởng
phòng cho đến các cán bộ chuyên
môn như kế toán, kiểm soát nội bộ,
cán bộ tín dụng, cán bộ làm bảo hiểm
tương hỗ; các cụm trưởng. Nội dung
chính được đào tạo bao gồm các kiến
thức chuyên môn như: chất lượng
quản lý cho các tổ chức TCVM; Tài
chính vi mô và Bảo hiểm vi mô cơ
bản; quản lý Mô hình phòng giao
dịch chuẩn; Chính sách và thủ tục
vận hành tài chính; Lập kế hoạch
chiến lược và kế hoạch kinh doanh;
Chế độ tiền lương, Chế độ kế toán;
Vận hành phần mềm quản lý hoạt

động TCVM; Quản lý chậm trả và
Giám sát và kiểm soát nội bộ. Bên
cạnh nội dung về kiến thức, cán bộ
Quỹ còn được đào tạo các kỹ năng
cơ bản về quản lý phát triển. Ngoài
các cán bộ trực tiếp của Quỹ, các cán
bộ chủ chốt các xã phường nơi các
Quỹ hoạt động cũng thường xuyên
được cập nhật thông tin về hoạt động
của các Quỹ thông qua các hội thảo
chia sẻ.

Sau khi các tổ chức đã chuyển đổi
thành Quỹ Xã hội, bước đệm để trở
thành tổ chức TCVM chính thức, cơ
hội tiếp cận được các nguồn vốn ưu
đãi từ các tổ chức nước ngoài cũng
trở nên cao hơn. Các nhà đầu tư xã
hội như tổ chức Cordaid và Quỹ
Rabobank (Hà Lan) đã cho một số
thành viên M7 vay khoản ưu đãi có
giá trị gần 600,000 euro. Không chỉ
vậy, các nhà đầu tư tiềm năng như
ADA, Oikocredit hay True
Volunteer Foundation cũng đang
liên lạc tìm cơ hội hợp tác với M7.
Hiện tại, 5/7 thành viên của M7
cũng đã tiếp cận và vay vốn từ Quỹ
Dự án Việt Bỉ với giá trị trên 10 tỷ
đồng; đây là nguồn hỗ trợ trong
nước giúp M7 chủ động hơn trong
việc củng cố nguồn cho tổ chức.

Để giới thiệu và quảng bá hình ảnh
và hoạt động của tổ chức với bên
ngoài, mạng lưới M7 đã tham gia thị
trường TCVM quốc tế - Mix Market
và thiết lập website của mạng lưới.
Ngoài ra, các chuyên san đặc biệt (1)
Giới thiệu M7 và (2) Xây dựng
ngành TCVM theo hướng bền vững
để thực hiện mục tiêu Quốc gia về
xóa đói giảm nghèo được phát hành
bằng 2 thứ tiếng (Việt – Anh) nhằm
đưa đến những hình ảnh chân thực
nhất về một số các tổ chức hoạt động
TCVM lâu năm tại Việt Nam (các
thành viên M7) cũng như bức tranh
toàn cảnh về lịch sử phát triển cũng
như các hoạt động của ngành TCVM
Việt Nam. Đối với cán bộ và thành
viên M7, 11 số với hơn 22,000 cuốn
bản tin M7 Bình đẳng và Phát triển là
tài liệu hữu ích giúp họ cập nhật
thông tin trong nước, ngoài nước,
trong mạng lưới và cả những thông

tin thường thức phục vụ cuộc sống
hàng ngày. 

Thành viên trẻ nhất nhưng lại chịu
trách nhiệm hỗ trợ kĩ thuật cho toàn
mạng lưới – CFRC – ngoài những
đóng góp không ngừng nghỉ cho các
hoạt động và thành tựu của mạng
lưới, còn đóng vai trò tích cực, đại
diện cho mạng lưới tham gia ngành
TCVM Việt Nam ở cấp độ cao hơn –
đó chính là vận động chính sách. Từ
khi chính thức thành lập đến nay,
CFRC đã xây dựng sổ tay giám sát
các Tổ chức TCVM, với sự đóng góp
từ Vụ các ngân hàng NHNN và Học
viện Ngân hàng, áp dụng trong M7
và giới thiệu với các tổ chức khác.
Bên cạnh đó, CFRC luôn đi đầu
trong việc đóng góp ý kiến, tham gia
góp ý trong việc xây dựng các Nghị
định và thông tư hướng dẫn (Nghị
định 28/165); chế độ kế toán cho tổ
chức TCVM hay kế hoạch Phát triển
ngành TCVM Việt Nam. Cùng với
các đóng góp xây dựng ngành,
CFRC còn soạn thảo và đệ trình các
văn bản trình Chính phủ và NHNN
về cơ chế đặc biệt cho M7 được vay
trả nợ nước ngoài như các doanh
nghiệp; đề xuất chế độ thuế cho các
tổ chức TCVM trình CP và Bộ Tài
chính và giới thiệu mô hình BHTH
thông qua kênh các Tổ chức TCVM
với Bộ TC và các cơ quan chức năng.
Ngoài ra, CFRC cũng đã tổ chức các
hội thảo quốc gia và quốc tế như Hội
thảo Quốc gia về chia sẻ kinh
nghiệm và định hướng phát triển
ngành TCVM Việt Nam trong thời
gian tới hay Diễn đàn khu vực về
Bảo hiểm vi mô cho người nghèo và
thu nhập thấp, thu hút sự tham gia
của các đại biểu là các nhà thực hành
TCVM và BHVM tại Việt Nam và
trong khu vực.

5 năm, khoảng thời gian không
phải là ngắn nhưng cũng không quá
dài, nhưng cũng đủ để cho thấy
những thay đổi vượt bậc trong các
thành viên M7. Ấn tượng nhất
chính là tăng trưởng về tài sản của
các thành viên – từ 49,657 tỉ VND
năm 2007 lên 105,364 tỉ năm 2011
- tăng hơn 112%.

5BÌNH ĐẲNG & PHÁT TRIỂN
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Còn tăng trưởng về thành viên, tuy chỉ ở con số khiêm tốn hơn, từ 31,496 thành
viên năm 2007 lên 37,051 thành viên năm 2011 (tương ứng với xấp xỉ 17,6%)
nhưng cũng đã cho thấy những nỗ lực chậm nhưng chắc chắn của toàn M7. M7
vẫn luôn kiên định với con đường mình đã chọn, phục vụ nhóm đối tượng là
người nghèo, cộng đồng nghèo, dân tộc thiểu số, chủ yếu là phụ nữ và gia đình
của họ.

Qua 5 năm hoạt động, bên cạnh những thuận lợi, mạng lưới TCVM M7 đã và
đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đến từ bên trong lẫn tác động bên
ngoài. Các khó khăn nội hàm chủ yếu tập trung ở khoảng cách trong nhận biết
về hoạt động TCVM giữa các địa phương M7 hoạt động đã tác động tới tiến
trình chuyển đổi của các thành viên M7 và các tổ chức thành viên M7 đều đang
thiếu nhân sự quản lý có chất lượng đáp ứng với yêu cầu. Ở tầm vĩ mô, các tác
động từ khủng hoảng tài chính và chính sách kinh tế vĩ mô đang tác động tiêu
cực tới sự phát triển của M7 và thành viên của họ cũng như sự chưa hoàn thiện
của chính sách và luật pháp về TCVM là trở ngại cho việc thành lập M7MFI.
Một yếu tố nữa góp phần không nhỏ hạn chế sự phát triển và mở rộng của M7
chính là vấn đề vốn. Hiện nay, các khoản vốn mà M7 tiếp cận được, tuy không
nhỏ nhưng cũng không đủ để đáp ứng cho tỉ lệ phát triển của toàn mạng lưới.

Đến tham dự chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường – Vụ  Kinh tế - Tổng
hợp, Văn phòng Chính phủ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với những gì mà mạng lưới
đã làm được trong thời gian qua để góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xóa đói
giảm nghèo của cả nước. Ông Hoàng Quốc Mạnh, Phó vụ trưởng Vụ cấp phép

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
hứa sẽ tạo điều kiện và cam kết
hỗ trợ để M7 nhanh chóng được
cấp phép. Tiến sỹ Nguyễn Kim
Anh – Phó Giám đốc Học viện
Ngân hàng, người tự mình coi là
“kẻ ngoại đạo của Tài chính vi
mô” đã rất cảm kích trước nỗ lực,
nhiệt huyết trong hoạt động cống
hiến cho người nghèo của mạng
lưới. Ông chúc M7 có thêm sức
khỏe, nhiệt huyết, kiên trì phát
triển hoạt động tài chính vi mô,
đóng góp cho phong trào giảm
nghèo của cả nước. 

Kết thúc lễ kỉ niệm, đại diện các
thành viên M7 đã nhất trí và cùng
nhau ký tuyên bố chung M7 về
Xây dựng mạng lưới M7 vững
mạnh để phục vụ ngày càng
nhiều hơn, tốt hơn nhóm yếu thế
về kinh tế xã hội – Nhóm dân tộc
thiểu số tại các vùng miền có
nhiều khó khăn. Bản tuyên bố
chung không chỉ là sự đồng
thuận của toàn M7 mà còn là
viên gạch đầu tiên cho định
hướng phát triển trong tương lai
của M7 - trở thành một tập đoàn
“DẪN ĐẦU về cung cấp dịch vụ
TCVM TOÀN DIỆN, CHẤT
LƯỢNG CAO VÀ BỀN VỮNG
cho nhóm gặp thách thức về kinh
tế và xã hội, nhóm dân tộc thiểu
số trên các vùng miền khó khăn
của Việt Nam.”

Ông Hoàng Quốc Mạnh, Phó vụ trưởng Vụ cấp
phép – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
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tuYEÂN BOÁ chuNG M7
veà XAây dÖÏNG MAÏNG LÖÔÙI M7 vÖõNG
MAÏNH ñeå pHUÏC vUÏ NGAØy CAØNG NHIeàU
HÔN, toát HÔN NHoÙM yeáU tHeá veà kINH
teá XAõ HoäI – NHoÙM dAâN toäC tHIeåU soá tAÏI
CAÙC vUØNG MIeàN CoÙ NHIeàU kHoÙ kHAêN

1. Giới thiệu

Ngày 5 tháng 7 năm 2011, toàn thể lãnh đạo các
thành viên trong mạng lưới M7 gồm giám đốc các
Quỹ xã hội 1) Bà Vũ Thị Khâu, Quỹ Mai Sơn; 2)
Bà Lê Thị Hải Yến, Quỹ Uông Bí, 3) Bà Nguyễn
Thị Soát, Quỹ Đông Triều, 4) Bà Nguyễn Thị
Hồng Khấm, Quỹ Thành phố Điện Biên Phủ, 5)
Bà Nguyễn Thị Yến, Quỹ Huyện Điện Biên, 6)
Bà Từ Thị Phương Nga, PPC, Can Lộc 7) Bà
Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Quỹ Ninh Phước, 8)
Bà Lê Thị Lân, CFRC - Giám đốc dự án M7
MPA, đã cùng nhau thống nhất tổ chức Lễ kỉ niệm
5 năm ngày thành lập Mạng lưới TCVM Quốc gia
M7 tại Hà Nội. Đại diện các thành viên M7 đã
nhất trí cao với bản báo cáo đánh giá hoạt động
của M7 trong 5 năm qua do chủ tịch mạng lưới
trình bày và cùng nhau nhất trí ra bản tuyên bố
chung về “Xây dựng mạng lưới M7 vững mạnh
để phục vụ ngày càng nhiều hơn, tốt hơn cho
nhóm yếu thế về kinh tế xã hội – Nhóm dân tộc
thiểu số tại các vùng miền có nhiều khó khăn”.

2. Xác định rõ Tầm nhìn M7

Các thành viên trong mạng lưới cùng nhau khẳng
định rằng sự ra đời và tồn tại của M7 là nhằm
phục vụ nhóm người chịu nhiều thiệt thòi, đặc
biệt là phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số, thông qua
hoạt động hỗ trợ tài chính và tăng cường năng lực,
M7 giúp họ tích lũy tài sản, bảo vệ tài sản, cải
thiện chất lượng cuộc sống và vị thế xã hội. Bởi
vậy Mạng lưới phải trở thành một tập đoàn “DẪN
ĐẦU về cung cấp dịch vụ  TCVM TOÀN DIỆN,
CHẤT LƯỢNG CAO VÀ BỀN VỮNG cho
nhóm gặp thách thức về kinh tế và xã hội, nhóm
dân tộc thiểu số trên các vùng miền khó khăn của
Việt Nam.”

3. Lựa chọn 6 giá trị cốt lõi và đồng
hành với nó trong hành sử M7

Các thành viên M7 cho rằng để xây dựng một
mạng lưới bền vững thì từ lãnh đạo, cán bộ
nhân viên tới các thành viên tham gia M7 đều
phải thấu hiểu và thực hiện 6 giá trị cốt lõi là
“Năng lực - Chuyên nghiệp - Minh bạch -
Tôn trọng - Hợp tác - Thân thiện”. 

Các nhà lãnh đạo các thành viên có trách
nhiệm rèn luyện và giáo dục cán bộ, nhân
viên và thành viên của mình, áp dụng nó
trong mối quan hệ hành xử hàng ngày nhằm
xây dựng văn hóa tổ chức M7.

4. Tăng cường năng lực là yếu tố
then chốt hàng đầu cần được cải
thiện 

Các nhà lãnh đạo các thành viên M7 nhận
thức sâu sắc rằng việc tăng cường năng lực
cho Tổ chức và nguồn nhân lực quản lí hoạt
động là yếu tố hàng đầu, quyết dịnh sự phát
triển của mỗi thành viên M7. Năng lực của
cán bộ được cải thiện không phải chỉ thông
qua khâu tuyển chọn cẩn thận, đào tạo đầy
đủ tại các khóa huấn luyện, mà việc bố trí sử
dụng là khâu rất quan trọng. Đào tạo thông
qua cơ chế quản lí, phân công, phân cấp, tạo
điều kiện cho nhân sự phát huy, kèm cặp tại
chỗ… là các biện pháp hữu hiệu. Sự gương
mẫu và phong cách làm việc của lãnh đạo có
ảnh hưởng trực tiếp tới cán bộ nhân viên.
Bởi vậy các cán bộ lãnh đạo nhất trí rằng
cần phải rèn luyện để trở thành tấm gương
mẫu mực, là trụ cột, là người dẫn dắt tổ chức
mình đi lên.



09-20118 BẢN TIN

5. Tiếp tục tái cấu trúc tổ
chức và tài chính theo tinh
thần văn bản pháp luật hiện
hành và kiên định phục vụ
nhóm khách hàng là phụ nữ
nghèo, dân tộc thiểu số.  

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập
đầy biến động, việc tái cấu trúc tổ
chức và tài chính  phù hợp với pháp
luật và đáp ứng với nhu cầu người
dân là việc cần làm thường xuyên
trong từng tổ chức. Việc xắp xếp tổ
chức, bố trí nhân sự, điều chỉnh
chính sách phải căn cứ vào lợi ích
lâu dài của tổ chức và khách hàng
của mình và dựa trên các văn bản
pháp luật, những nguyên tắc cơ bản
của TCVM. Mạng lưới có trách
nhiệm nghiên cứu, đúc kết, hướng
dẫn việc áp dụng các mô hình tốt
nhất trong tổ chức, đồng thời có
trách nhiệm kiểm tra giám sát việc
thi hành của từng tổ chức nhằm bảo
đảm tính thống nhất và kỉ luật của tài
chính vi mô

6. Phát triển M7 cả chiều
rộng và chiều sâu để góp
phần thực hiện chiến lược
quốc gia về Phát triển kinh
tế xã hội, giảm nghèo nhanh
và bền vững (giai đoạn
2011-2015)

Do ảnh hưởng của khủng hoảng
kinh tế, lạm phát gia tăng, giá cả leo
thang, khan hiếm tín dụng đã khiến
cho sản xuất và đời sống gặp nhiều
khó khăn. Số hộ nghèo và tái nghèo
theo tiêu chuẩn mới rất lớn, cả nước
có trên 3 triệu hộ nghèo và trên 1,6
triệu hộ cận nghèo, vùng hoạt động
của M7 cũng còn rất nhiều địa bàn -
nơi các đối tượng này tập trung,
trong đó có Điện Biên là tỉnh nghèo
nhất Việt Nạm, tỉ lệ hộ nghèo trên
56%. Có 4 huyện nghèo nhất lên tới
trên 68%, số xã nghèo trong 4
huyện nghèo chiếm 90,4%. Trước
tình hình này, M7 nhận thấy cần
phải phát triển mở rộng địa bàn, ưu
tiên vùng M7. Tuy nhiên để thực

hiện được nhiệm vụ này, các đơn vị
thuộc Điện Biên cần củng cố tổ
chức, đào tạo cán bộ, phối hợp chặt
chẽ với CFRC trong việc kêu gọi
thêm nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài,
tạo đà ban đầu cho những bước đi
chắc chắn tiếp sau.

7. Tích cực đẩy mạnh công
tác truyền thông, vận động
chính sách và vận động
nguồn.

M7 tiếp tục duy trì các hoạt động
truyền thông, vận động chính sách
thông qua các kênh như xuất bản ấn
phẩm, website, tham gia diễn đàn,
hội thảo, hội nghị, gặp gỡ các nhà
hoạch định chính sách, góp ý các văn
kiện dự thảo về chiến lược, chính
sách có liên quan tạo điều kiện cho
TCVM phát triển, tiếp tục đề xuất
chính sách thuế với  các tổ chức
TCVM và các chính sách khuyến
khích Bảo hiểm vi mô cho nhóm thu
nhập thấp.

Tài chính sớm ban hành chính sách
thuế đặc biệt cho khu vực hoạt
động phi lợi nhuận, phục vụ xóa
đói giảm nghèo này. Cụ thể, chúng
tôi đề nghị như sau:

1. Ưu đãi về thuế suất:
v Các tổ chức Tài chính vi mô

được Ngân hàng Nhà nước cấp
phép và đã đăng kí hoạt động
phi lợi nhuận thì đều được
hưởng thuế suất 5%;

v Các tổ chức Tài chính vi mô
được Ngân hàng Nhà nước cấp
phép đã đăng kí phi lợi nhuận
và hoạt động ở tại địa bàn có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn, miền núi cao,
vùng sâu, vùng xa, phục vụ
đồng bào dân tộc thiểu số được
hưởng thuế suất 1%

2. Ưu đãi về thời gian miễn thuế,
giảm thuế:
vVới các tổ chức Tài chính vi mô

mới được cấp phép đã đăng kí
hoạt động phi lợi nhuận sẽ được
miễn thuế trong 05 năm đầu kể
từ ngày nhận được giấy phép và
được giảm 50% số thuế phải nộp
tối đa không quá 10 năm tiếp
sau.

v Các tổ chức Tài chính vi mô
mới được cấp phép đã đăng kí
hoạt động phi lợi nhuận, hoạt
động ở tại địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn, miền núi cao, vùng sâu,
vùng xa, phục vụ đồng bào dân
tộc thiểu số sẽ được miễn thuế
trong 10 năm đầu và được giảm
50% số thuế phải nộp tối đa
không quá 20 năm.

3. Sử dụng phần thu nhập thặng
dư: 
Cho phép các tổ chức Tài chính vi
mô sử dụng phần thu nhập thặng
dư để: (1) Tăng vốn nhằm mở rộng
địa bàn hoạt động; (2) đầu tư cho
tăng cường tiếp cận chiều sâu tới
các nhóm nghèo nhất, nhiễm
HIV/AIDS, (3) đầu tư áp dụng
công nghệ cao, trang bị và sử dụng
phần mềm quản lí; (4) đầu tư cho
giáo dục,  hoạt động phát triển
cộng đồng, tăng cường năng lực
cho nhóm khách hàng của tổ chức.

Trên đây là những đề nghị của Hội
Khuyến học Việt nam gửi tới Thủ
tướng và Bộ Tài chính để nghiên
cứu và có qui định thích hợp,
nhằm khuyến khích các tổ chức
tham gia vào sự nghiệp xóa đói
giảm nghèo và phát triển nguồn
nhân lực cho đất nước.

hoäi Khuyeán hoïc Vieät Nam 
ñeà xuaát chính saùch thueá... tieáp theo bìa 2
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Ngày 19/5/2011, Chính phủ đã ban
hành Nghị quyết 80/NQ-CP về
định hướng giảm nghèo bền vững

thời kỳ 2011 - 2020. Mục tiêu giảm nghèo
là một chủ trương lớn nhằm cải thiện đời
sống vật chất và tinh thần của người
nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách
chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và
thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và
các nhóm dân cư; đồng thời thể hiện quyết
tâm trong việc thực hiện Mục tiêu thiên
niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam
đã cam kết.

Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết hướng đến
việc đưa thu nhập bình quân đầu người
của các hộ nghèo tăng lên 3,5 lần; tỷ lệ hộ
nghèo cả nước giảm 2%/năm, riêng các
huyện, xã nghèo giảm 4%/năm theo chuẩn
nghèo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, điều
kiện sống của người nghèo được cải thiện
rõ rệt, trước hết là về y tế, giáo dục, văn
hoá, nước sinh hoạt, nhà ở; người nghèo
tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn các dịch
vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã
hội ở các huyện nghèo; xã nghèo, thôn,
bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu
tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới,
trước hết là hạ tầng thiết yếu như: giao
thông, điện, nước sinh hoạt.

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính Phủ
hướng tới các đối tượng là người nghèo,
hộ nghèo trên phạm vi cả nước; ưu tiên
người nghèo là người dân tộc thiểu số,
người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ
và trẻ em. Ngoài ra, các địa bàn trọng
điểm được ưu tiên là các huyện nghèo; xã
nghèo, bao gồm các xã đặc biệt khó khăn
thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi,
vuǹg bãi ngang ven biển và hải đảo cũng
như xã biên giới và xã an toàn khu; và các
thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng
bào dân tộc và miền núi.

Chính sách giảm nghèo chung sẽ được sử

dụng bao gồm các chính sách hỗ trợ liên
quan đến các lĩnh vực như sản xuất, dạy
nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho
người nghèo; giáo dục và đào tạo; y tế và
dinh dưỡng; nhà ở; tiếp cận các dịch vụ
trợ giúp pháp lý và hưởng thụ văn hoá,
thông tin. 

Hiện nay cả nước có hơn 3 triệu hộ nghèo.
Theo kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ
cận nghèo vừa được Bộ LĐ-TBXH công
bố sáng 30/5 tại Hà Nội, tổng số hộ nghèo
trên cả nước là 3.055.566 hộ, tăng 14,2%
so với năm ngoái; tổng số hộ cận nghèo
của cả nước là 1.612.381 hộ.

Trong số 63 tỉnh thành phố, có 5 tỉnh
thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% là
TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa
Vũng Tàu, Hà Nội. Có 3 tỉnh có tỷ lệ hộ
nghèo trên 40% đến dưới 50% là Lai
Châu, Lào Cai và Hà Giang. Có duy nhất
1 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% là Điện
Biên. Cả nước có 81 huyện thuộc 25 tỉnh
có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, bao gồm 54
huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của
Chính phủ. Kết quả này đã cho thấy sự
phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, các
nhóm dân cư còn khá lớn.

Tỷ lệ hộ nghèo tăng do mức chuẩn nghèo
mới đã tăng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn
còn nhiều yếu tố khác tác động, trước hết
do điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn,
nên mặc dù Nhà nước luôn dành nguồn
lực lớn cho giảm nghèo nhưng vẫn chưa
đáp ứng được nhu cầu; bên cạnh đó, một
số chương trình, chính sách giảm nghèo
chưa đồng bộ, còn mang tính ngắn hạn,
thiếu sự gắn kết chặt chẽ; cơ chế quản lý,
chỉ đạo điều hành, phân công phân cấp
còn chưa hợp lý, việc tổ chức thực hiện
mục tiêu giảm nghèo ở một số nơi chưa
sâu sát. Ngoài ra, một bộ phận người
nghèo còn tâm lý ỷ lại, chưa tích cực, chủ
động vươn lên thoát nghèo. 

NGhò QuYEÁt 80/NQ-cP VEÀ 
ÑòNh hÖÔÙNG GIAûM NGhEøO 

BEÀN VÖõNG thÔøI KYø 2011 - 2020
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Nhắc tới Ninh Phước là nhắc
đến vùng đất có biểu tượng
“Hoa xương rồng” bởi địa

danh nằm nơi dãy đất cuối cùng của
miền Trung Việt Nam này vốn nổi
tiếng với thời tiết khắc nghiệt, thiếu
mưa đầy nắng. Nơi đây, bà con dân
tộc Chăm sinh sống chiếm tỷ lệ gần
1/3 dân số cả huyện, còn lại là các
dân tộc Kinh, Hoa và Rắc Lây. Trên
địa bàn huyện Ninh Phước có 2 làng
nghề truyền thống đã được duy trì và
phát triển từ bao đời nay là làng gốm
Bàu Trúc và làng dệt thổ cẩm Mỹ
Nghiệp. Cũng tại đây, Quỹ hỗ trợ phụ
nữ phát triển Ninh Phước đã được
thành lập theo Quyết định số
941/QĐ-UBND ngày 11/05/2007
của UBND Huyện Ninh Phước. 

Tiền thân của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát
triển Ninh Phước là hợp phần tiết
kiệm - tín dụng của dự án giảm nghèo
Ninh Phước, hoạt động từ năm 2001
đến năm 2006, và do ActionAid tài
trợ. Mục tiêu của chương trình tiết
kiệm – tín dụng là thiết lập hệ thống
bền vững cung cấp dịch vụ tiết kiệm
tín dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật
lâu dài cho chị em phụ nữ nghèo và

gia đình của họ để họ tự tạo việc làm,
tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia
đình và địa vị của người phụ nữ trong
gia đình và ngoài xã hội.

Năm 2007, do ActionAid (AAV)
không mở rộng hoạt động tài chính vi
mô nên Quỹ HTPN Ninh Phước
chuyển đổi thành Quỹ xã hội theo
nghị định 177 của Chính phủ - là một
tổ chức độc lập, có tư cách pháp nhân
– nhằm tiếp tục hỗ trợ cộng đồng
nghèo tại địa phương. Tháng 03 năm
2009, Quỹ được tổ chức Counterpart
International (CPI) tài trợ, mở rộng
hoạt động của chương trình sang
huyện Thuận Bắc. 

Kể từ khi thành lập Quỹ xã hội đến

nay đã đươc 4 năm. Nhìn lại chặng
đường những năm qua, Quỹ HTPN
phát triển Ninh Phước đã để lại trong
lòng thành viên vay vốn nói riêng và
các xã nằm trong khu vực quản lý của
Quỹ nói chung nhiều dấu ấn đặc biệt
và sâu sắc. Tính đến thời điểm hiện
tại, Quỹ HTPN Phát triển Ninh
Phước đã mở rộng hoạt động tới 6 xã
thuộc 2 chi nhánh nằm trong khu vực
huyện Ninh Phước và 1 chi nhánh
gồm 4 xã của huyện Thuận Bắc.
Trong quá trình hoạt động, Quỹ phải
đối mặt với rất nhiều khó khăn như
thời tiết bất thường khiến cho không
lũ lụt thì cũng hạn hán quanh năm,
tình hình lạm phát hay giá cả tăng đột
biến khiến cho việc thu hồi vốn bị
ảnh hưởng. Tuy nhiên, tập thể cán bộ

NhìN LAÏI chAëNG ÑÖÔøNG
hOAÏt ÑOÄNG QuYõ hOã tRÔÏ
PhuÏ NÖõ PhAÙt tRIEÅN
NINh PhÖÔÙc

Thành viên Quỹ Ninh Phước

nguyễn Thị Minh nguyệT - M7 ninh PhướC
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của Quỹ luôn cam kết cùng “Đồng
cam cộng khổ”, quyết tâm không lùi
bước trước những thử thách đầy cam
go để đạt được kết quả như mong
muốn của tổ chức đã đề ra. 

Quỹ HTPN phát triển Ninh Phước
luôn tâm nguyện đây là chương trình
đáp ứng nhu cầu thiết thực của người
nghèo nên mỗi năm Quỹ đã phát triển
thêm trung bình từ 1,500 đến 1,800
thành viên mới, đưa số lượng thành
viên từ 700 thành viên của năm 2001
lên 5,106 thành viên năm 2011 (số
liệu tính đến cuối quý I/2011). Thành
viên Quỹ là những phụ nữ nghèo,
phụ nữ có thu nhập thấp, phụ nữ có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tự
nguyện tham gia Quỹ. Hiện nay,
trong tổng số thành viên của Quỹ, có
70% là từ các hộ nghèo và hộ có thu
nhập thấp; 25,5% là phụ nữ dân tộc
thiểu số và 12% là các chị em độc
thân góa chồng. Chị em tham gia
Quỹ nhìn chung đều quyết tâm khắc
phục khó khăn để duy trì tư cách
thành viên lâu dài. Thành viên của
Quỹ được tổ chức sinh hoạt trong
1,100 nhóm và 207 cụm. Việc tham
gia sinh hoạt nhóm cụm đã nâng cao
mức độ tự tin, khả năng giao tiếp và
ứng xử trong các mối quan hệ xã hội
của các thành viên là phụ nữ nghèo
và điều này góp phần nâng cao uy tín
và vị thế của người phụ nữ trong
cộng đồng và tạo điều kiện cho họ
tham gia vào các hoạt động xã hội.
Đa số thành viên được hỏi cho biết họ

tự tin hơn, mạnh dạn hơn do được
tham gia sinh hoạt, có cơ hội được
giao lưu, học hỏi

Khác với hoạt động tín dụng của các
tổ chức khác, chương trình Quỹ hỗ
trợ phụ nữ phát triển Ninh Phước đã
đề cao hoạt động tiết kiệm thành
viên, coi đó là cơ sở để đảm bảo mục
tiêu tiến tới bền vững. Hoạt động tiết
kiệm được tiến hành song song với
cho vay. Hoạt động tiết kiệm giúp
cho chị em có thói quen tiết kiệm và
tích lũy được khoản tiền lớn từ
những khoản tiền nhỏ, từ đó tạo
dựng tài sản cho thành viên khi ra
khỏi chương trình. Hiện có 100%
thành viên tham gia gửi tiết kiệm và
có thành viên tiết kiệm lên tới 2,4
triệu đồng. Ngoài ra, tiết kiệm bắt
buộc khuyến khích và dạy các chị em
phải thường xuyên tiết kiệm một số
tiền nhỏ để cải thiện khả năng đối
phó với các rủi ro bất ngờ xuất phát
từ đời sống hàng ngày của họ hoặc từ
các khoản đầu tư kinh doanh

Cùng với hoạt động tiết kiệm, các
thành viên được vay vốn mở rộng tái
sản xuất, chăn nuôi, buôn bán và làm
nghề. Quỹ thực hiện cho phụ nữ
nghèo vay trên cơ sở bình xét nhóm,
cụm do chính các chị tự nguyện
thành lập. Các thành viên vay vốn
của Quỹ không bị yêu cầu tài sản thế
chấp, nhưng phải có bảo lãnh và cam
kết trả nợ thay của nhóm hoặc cụm.
Hiện tại mức vay thấp nhất, hay còn

gọi là mức vay khởi đầu, có giá trị 2
triệu đồng, mức vay cao nhất là 10
triệu đồng. Đến nay, trung bình mỗi
tháng Quỹ giải ngân trên 1 tỷ đồng,
mỗi năm giải ngân trên 13 tỷ đồng;
dư nợ gốc vay năm 2010 là 8,4 tỷ
đồng. Quỹ cho vay đúng đối tượng là
người nghèo, người có thu nhập thấp
nên có nhiều rủi ro khách quan. Vốn
vay chủ yếu đầu tư vào buôn bán nhỏ
chiếm 60%, số còn lại đầu tư chăn
nuôi gà, vịt, heo, trồng lúa và làm rẫy.

Hầu hết thành viên vay vốn đều tăng
được thu nhập cho dù họ đầu tư vốn
vào nhiều hoạt động kinh tế khác
nhau. Tuy nhiên, mức tăng thu nhập
phụ thuộc nhiều vào loại hình đầu tư
vốn; vốn vay vào hoạt động chăn
nuôi hoặc buôn bán nhỏ là những
hoạt động có khả năng quay vòng
vốn nhanh và có mức lãi khá, trong
khi thu nhập từ trồng trọt hầu như
không thay đổi hoặc thay đổi ít. Nhìn
chung, hai loại hoạt động là chăn
nuôi, buôn bán đem lại sự gia tăng
thu nhập nhiều nhất cho hộ gia đình.
Ví dụ như trường hợp của chị Đạo
Thị Mỹ Ba (Thành Tín, Phước Hải)
trước đây chỉ có nguồn thu nhập duy
nhất từ làm rẫy, sau khi chuyển sang
làm nhiều việc khác thì đến năm
2009, chị đã trở thành doanh nhân vi
mô có mức thu nhập hơn 50
triệu/năm. Không chỉ có chị Ba mà
còn có rất nhiều chị em khác, trước
đây chỉ có nguồn thu nhập duy nhất
từ làm nông chỉ ở mức trung bình
800.000đ/tháng nay đã có thêm các
nguồn khác như chăn nuôi, buôn bán
nhỏ và làm dịch vụ khiến thu nhập có
thể tăng lên tới 50 triệu đến 80 triệu
đồng năm. Có tổng cộng 8 chị em đã
được Quỹ giới thiệu tham dự giải
doanh nhân vi mô Citi group và đã
đạt giải. 

Bên cạnh hoạt động vay vốn, Quỹ
còn phát triển thêm sản phẩm quản lý
rủi ro. Sản phẩm này Quỹ hợp tác với
công ty bảo hiểm Bảo Việt theo mô
hình đối tác đại lý cho các thành viên
vay vốn với mức phí 9.000đ cho 1
triệu đồng tiền vay một năm được
bảo hiểm cả chồng và thành viên và
được chi trả 80% số tiền vay đối với
thành viên và 50% số tiền vay đối với

BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỒNG CỦA QUỸ HTPNPT NINH PHƯỚC 
Từ năm 2006-Q1/2011

Năm 2006 Năm 2007        Năm 2008         Năm 2009        Năm 2010       Quý I/2011

4,1 tỷ

3,7 tỷ

1,1 tỷ

8,4 tỷ
8,4 tỷ

2,6 tỷ

5106 tV

2200

Dư nợ gốc

Tiết kiệm

Thành viên

Tổng tài sản
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chồng thành viên. Từ tháng 9 năm 2009, Quỹ
triển khai dự án Quỹ Bảo vệ Tương hỗ M7 với
Trung tâm Nguồn lực Tài chính Cộng đồng
(CFRC), cung cấp 2 sản phẩm bảo vệ Nhân thọ
cơ bản và bảo vệ vốn vay cho thành viên và gia
đình của họ. 

Qua thực tế triển khai đã cho thấy các sản phẩm
bảo vệ này không những giúp cho thành viên và
gia đình họ đối phó tốt hơn khi có rủi ro như
bệnh tật, tử vong hay bị thương tật toàn bộ vĩnh
viễn xảy ra cho thành viên, chồng và con của
thành viên, từ đó giảm nhẹ trình trạng dễ bị tổn
thương của các thành viên, mà còn giúp giảm rủi
ro tài chính cho Quỹ HTPN phát triển Ninh
Phước, nhằm đảm bảo bền vững cho tổ chức.
Khi thành viên chẳng may bị ốm phải nhập viện,
họ sẽ được nhận một khoản hỗ trợ viện phí.

Quỹ xác định phương pháp hỗ trợ thành viên
nghèo vay vốn không chỉ dừng lại ở chỗ vay
vốn, mà c̣òn cung cấp kiến thức để các chị em
biết cách sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Từ
nguồn ngân sách Quỹ đào tạo, hàng năm Quỹ
HTPN phát triển Ninh Phước đã mời khuyến
nông huyện mở 2 đến 3 lớp đào tạo kiến thức
khoa học mới cho thành viên và các lớp đào tạo
này luôn được thành viên đánh giá rất cao.

Ngoài ra Quỹ còn tổ chức lồng ghép tuyên truyền về chính
sách của chương trình, các kiến thức về chăm sóc sức khoẻ,
HIV, giới… thông qua các cuộc họp cụm. Các buổi tuyên
truyền lồng ghép này đã tạo cơ hội cho chị em nghèo thể
hiện mình tự tin và trở nên năng động hơn, các chị hào hứng
tham gia, tạo được không khí vui tươi, thân thiết giữa các
thành viên trong cụm. Quỹ đă tạo cho các chị môi trường
sinh hoạt lành mạnh, có cơ hội trao đổi và chia sẽ kinh
nghiệm cho nhau.

Từ năm 2009, Quỹ triển khai chương trình Chương trình
Giáo dục Tài chính cho tất cả các thành viên. Chương trình
này trang bị cho các thành viên kiến thức và kỹ năng về quản
lý tài chính gồm tiết kiệm, tín dụng, quản lý ngân sách gia
đình và giảm thiểu rủi ro... Đây được coi là các hoạt động
làm gia tăng giá trị cho thành viên... Với tỉ lệ khoảng 25%
thành viên là người dân tộc thiểu số nên các chương trình
đào tạo như vậy là thực sự cần thiết.

Từ kết quả hoạt động trên, Quỹ HTPN Phát Triển Ninh
Phước xem đây là nguồn sáng, là động lực cho các chị em
thuộc đối tượng yếu thế trong xã hội. Chính vì thế cán bộ
Quỹ và thành viên luôn không ngừng phấn đấu học hỏi trao
đổi kinh nghiệm từ các bạn trong mạng lưới M7, các tổ chức
tài chính vi mô khác và không dừng ở đó, Quỹ còn xây dựng
kế hoạch 5 năm, đặt ra mục tiêu phát triển, đạt tới quy mô
10,000 thành viên. Quỹ luôn cố gắng hoàn thành sứ mệnh,
làm thay đổi đáng kể vị trí của nhóm yếu thế và làm thay đổi
diện mạo của các chị em đê xứng đáng với niềm tin và tình
cảm mà thành viên dành cho Quỹ

“Nhờ có Quỹ hỗ trợ

Đã giúp nhiều chị em

Thoát đói giảm được nghèo

Cám ơn Quỹ hỗ trợ

Chị em Quyết đi theo” – Trích thơ Quỹ đã về xã tôi của
thành viên Phạm Thị Hiền

Ngoài ra Quỹ đã góp một phần không nhỏ vào mục tiêu về
“An sinh xã hội” của chính phủ nói chung và của Huyện nhà
nói riêng

Một buổi họp cụm của thành viên Quỹ Ninh Phước 

TổNG HợP số LIệU QUA CÁC NăM
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tháng 05 / 2011

M7-Mpa Bảo Việt M7-Mpa Bảo Việt M7-Mpa Bảo Việt

số thành viên tham gia 1.190 1.235 1.690 1.310 3.188 1.428 3.252

chồng tV qua đời 03 09 05 01 04 01 03

thành viên qua đời 01 05 04 03 01

số trường hợp hỗ trợ viện phí 52 20

tổng số tiền chi trả bảo hiểm 5 triệu 18,3 triệu 8,5 triệu 15,7 triệu 29,7 triệu 10 triệu 8 triệu
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Khảo sát nhu cầu và mở rộng địa bàn hoạt động
Cùng với nhu cầu được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, người phụ
nữ cũng cần tiếp tục được học hỏi nâng cao kiến thức, kĩ năng để tạo
nên một cộng đồng đoàn kết và tiến bộ. "Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ thành phố
Điện Biên Phủ phát triển và mở rộng địa bàn hoạt động” như một lời
kêu gọi, không chỉ đem lại cơ hội cho thêm nhiều chị em  phụ nữ
nghèo được tiếp cận các dịch vụ tài chính và phi tài chính mà còn tạo
cho họ một địa chỉ tin cậy và thuận tiện để gửi những đồng tiền nhỏ
bé, tích dần thành món lớn dùng vào việc lớn hoặc phòng tránh những
bất trắc có thể xảy ra bất kì lúc nào. Đồng thời đây cũng như một lời
thách thức đối với Quỹ Điện Biên Phủ vì Quỹ vừa chuyển đổi, vẫn còn
gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn trong khi nhu cầu của thành viên
được vay vốn phát triển kinh tế gia đình ngày càng tăng.

Vấn đề đặt ra đối với Quỹ là phải xây dựng được một đội ngũ làm việc
chuyên nghiệp năng động, để đạt mục tiêu tự vững về tài chính nhưng
không được quên nhiệm vụ cân bằng về mặt xã hội. Về phần nguồn
vốn, Qũy đã mạnh dạn làm hồ sơ vay nguồn vốn của Quỹ tín dụng
Việt  Bỉ và xây dựng kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động tại phường
Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 

Trong tổng số 9 xã phường của thành phố, đã có 8/9 xã phường được
cung cấp dịch vụ tài chính vi mô và bảo hiểm vi mô, chỉ còn lại
phường Nam Thanh - phường tách ra từ huyện Điện Biên – là chưa
được tiếp cận với Quỹ. Tổng diện tích toàn phường 427,02 ha, trong
đó diện tích nông nghiệp là 82 ha, đất rừng và thổ cư là 345.02 ha. Dân
số của phường có gần 7,000 người với 1,745 hộ. Toàn phường có 16
dân tộc, tỉ lệ các dân tộc thiểu số (Thái, Khơ mú, Tày, Nùng, Lào,

Họp cụm

Quỹ phụ Nữ phát triểN thàNh
phố điệN BiêN phủ Với tiềN thâN
là chươNg trìNh tiết kiệM – tíN
dụNg được tổ chức actioNaid
VietNaM (aaV) tài trợ từ NăM
1997 dưới sự QuảN lý Và điều
hàNh của hội lhpN thàNh phố
điệN BiêN phủ. sau gầN 13 NăM
hoạt độNg, Ngày 08 tháNg 7
NăM 2010 chươNg trìNh được
chuyểN đổi thàNh Quỹ Xã hội
theo Quyết địNh số 825/Qđ-
uBNd tỉNh điệN BiêN. troNg
suốt Quá trìNh hoạt độNg, đã
có tới 4,460 phụ Nữ đại diệN
cho các hộ Nghèo thaM gia
Vào Quỹ, đặc Biệt troNg đó có
1,096 chị eM là Người dâN tộc
thiểu số. số Người được hưởNg
lợi lêN tới  trêN 20.000 lượt
Người; số VốN hỗ trợ Ngày
càNg được NhâN lêN, đời sốNg
các gia đìNh được cải thiệN rõ
rệt, Một Bộ phậN lớN đã thoát
Nghèo Và có đời sốNg khá giả.
đội Ngũ cáN Bộ QuảN lí các cấp
có 19 cáN Bộ, là NhữNg Người
có caM kết cao làM Việc Vì
Người Nghèo Và đã được đạo
tạo Về QuảN lí Nghiệp Vụ, đã
tích lũy được NhữNg kiNh
NghiệM Nhất địNh.

Vũ Thị nghĩa - M7 Điện Biên Phủ
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Mường , Hà Nhì, Hù Ná ...) chiếm
trên 40%. Dân cư chủ yếu sống
bằng nghề nông - lâm, thu nhập
đời sống người dân thấp. Đối
tượng phụ nữ, đặc biệt là chị em
phụ nữ nghèo và phụ nữ là người
dân tộc thiểu số, chưa được nâng
cao các kỹ năng.

Được sự quan tâm tạo điều kiện
của các cấp Ủy Đảng và chính
quyền địa phương, tháng 3 năm
2011 Quỹ  thành phố đã chính
thức mở Hội nghị tuyên truyền
mở rộng địa bàn hoạt động tại
phường Nam Thanh, với sự tham
dự đông đủ của cấp Ủy Đảng,
HĐND, UBND, MTTQ và
trưởng các đoàn thể trong toàn
phường, đặc biệt là sự có mặt
đông đủ của các đồng chí bí thư
chi bộ, các đồng chí tổ trưởng tổ
dân phố, bản, các đồng chí là chi
hội trưởng, chi hội phó chi hội
phụ nữ, đã góp phần thành công
Hội nghị tuyên truyền đầy ý
nghĩa này.

Kết thúc hội nghị tuyên truyền,
Quỹ bắt đầu tiến hành khảo sát địa
bàn mới,  lập bản đồ nghèo khổ và
lên kế hoạch phát triển cụm. Sau
đó, cán bộ Quỹ hướng dẫn các
thành viên tiềm năng tự tìm chọn
thành lập nhóm 5 người rồi đăng
kí với cán bộ được phân công phụ
trách để được đào tạo về mục đích
và cơ chế thủ tục, kỹ năng lập hồ
sơ vay vốn, sử dụng vốn và sinh
hoạt cụm. Kết thúc đào tạo, cán
bộ Quỹ sẽ tiến hành kiểm tra công
nhận tư cách thành viên.

Sau 3 tháng vừa tuyên truyền và
mở rộng địa bàn hoạt động, Quỹ
đã kết nạp được gần 300 đối
tượng thành viên, trong đó có 1/3
phụ nữ là dân tộc thiểu số; đào
tạo cho họ hiểu về tầm nhìn, sứ
mệnh của quỹ, nâng cao kiến
thức và các kỹ năng giúp họ cải
thiện chất lượng cuộc sống. Kết
quả đạt được này cũng là minh
chứng cho thấy quyết tâm cao của
Quỹ nhằm đạt được mục tiêu đã

đặt ra là sẽ có ít nhất có 70%
thành viên được kết nạp có nhận
thức cuộc sống thay đổi theo
chiều hướng đi lên sau 1 năm
tham gia Quỹ. Trong vòng 1 năm
tới Quỹ dự kiến sẽ phát triển  kết
nạp 400 thành viên tại địa bàn
mới, nâng mức tổng thành viên
tại địa bàn phường Nam Thanh là
650-700 thành viên. 

Tác động tới nhận thức của
người dân địa phương:
Mặc dù mới hoạt động được 3
tháng, Quỹ đã xây dựng được một
hệ thống cung cấp dịch vụ toàn
diện về Tín dụng - Tiết kiệm - Bảo
hiểm vi mô cho các hộ nghèo, hộ
thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ
các dân tộc thiểu số. Các hoạt
động của Quỹ đã hình thành nên
một văn hóa mới cho người nghèo
- quan hệ vay trả tín dụng. Mối
quan hệ này giúp các thành viên
tăng cường tính tự lực và sự tự tin
cho bản thân cũng như dần đưa
gia đình mình phát triển bền vững
về kinh tế. Các buổi họp nhóm,
họp cụm là cơ hội để các thành
viên chia sẻ thông tin, giúp chị em
gắn bó với nhau hơn, tình làng
nghĩa xóm được tăng cường. Các
thành viên mới có điều kiện tiến
hành các hoạt động sản xuất kinh
doanh, tăng thu nhập cho hộ gia
đình, có thêm việc làm, giảm tỉ lệ
hộ nghèo góp phần  xóa đói giảm
nghèo tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Tành - Chủ
tịch Hội LHPN phường Nam
Thanh, ghi nhận kết quả thực hiện
triển khai, mở rộng địa bàn hoạt
động: “Qua 3 tháng hoạt động,
nhìn chung chị em có tư tưởng
phấn khởi, chị em yên tâm có nơi
thuận tiện, để gửi những đồng tiền
nhỏ bé của mình tích lũy dần
thành món lớn. Tạo cho thành
viên có thói quen sinh hoạt kỳ,
vốn vay chia nhỏ, trả dần hàng
tháng phù hợp với người nghèo,
thuận tiện cho chăn nuôi gia cầm.
Đặc biệt tránh được cho thành
viên phải đi vay nặng lãi...”

Chị Nguyễn Thị Tành - Chủ tịch Hội LHPN
phường Nam Thanh
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Từ 25 tới 29/4/2011, các cán bộ
quản lý cấp cao thuộc mạng
lưới M7, CFRC và cán bộ

M7MFI đã có chuyến tham quan
học tập mô hình tại CARD MRI,
Laguna, Philippines. CARD MRI là
một tập đoàn gồm 7 tổ chức cung cấp
các dịch vụ hỗ trợ, tập trung vào lĩnh
vực TCVM. Bảy tổ chức này bao
gồm 1 tổ chức phi chính phủ có hoạt
động TCVM, 2 ngân hàng nông
thôn, 2 công ty bảo hiểm, 1 quỹ tăng
cường năng lực/ giáo dục, và 1 quỹ
dịch vụ phát triển kinh doanh. Trong
những năm gần đây, CARD MRI đã
và đang mở rộng tầm hoạt động
không chỉ trong lãnh thổ Philippines
mà còn tới cả khu vực Đông Nam Á,
đặc biệt là Việt Nam, Campuchia,
Indonesia và Lào. Mục tiêu của
CARD MRI là sẽ trở thành tổ chức
dẫn đầu toàn cầu trong ngành TCVM

do chính thành viên sở hữu và quản
lý trong khi vẫn đảm bảo các giá trị
cốt lõi của tổ chức, bao gồm chất
lượng, năng lực, sự toàn vẹn, tinh
thần gia đình, tính nhân văn và sự
đơn giản. 

Tới tháng 8 năm 2010, toàn bộ
CARD MRI đã phục vụ được hơn
1,2 triệu thành viên với tổng dư nợ là
4,2 tỷ Peso; dư  tiết kiệm đạt 2,6 tỷ
Peso; tỉ lệ hoàn trả ổn định ở mức
99,25%. Hiện tại tổng số cán bộ là
5,840 người, làm việc tại 1,194 chi
nhánh/văn phòng ở Philippines và
văn phòng đại diện ở nước ngoài.  

Trong bảy tổ chức của CARD, Học
viện phát triển CARD MRI (gọi tắt là
CMDI), nơi các thành viên của M7
tới học tập, là tổ chức chuyên đáp
ứng các nhu cầu tăng cường năng lực

cho tất cả cán bộ thuộc các tổ chức
thành viên của CARD MRI. Ngoài
ra, CMDI cũng nhận đào tạo học
viên cho các tổ chức TCVM tại
Philippines và trên thế giới, cung cấp
cho họ các kiến thức và kinh nghiệm
thực tiễn trong việc vận hành và
quản lý tổ chức TCVM. Chính vì
vậy, CMDI được coi là nơi “phân
phối” kiến thức, kỹ năng và thông tin
của CARD MRI trong việc kiểm
nghiệm và ứng dụng công nghệ vào
TCVM và các dịch vụ có liên quan,
như bảo hiểm vi mô, phát triển kinh
doanh, tín dụng kèm đào tạo, và các
cải tiến tiến bộ khác. 

Trong thời gian học tập tại
Philippines, ngoài việc nghiên cứu
tài liệu, nghe các chuyên gia và các
nhà thực hành trình bày, giới thiệu về
các sản phẩm, dịch vụ Tài chính vi

tAêNG cÖÔøNG NAêNG LÖÏc chO
cAÙc cAÙN BOÄ MAÏNG LÖÔÙI M7 
VAø cFRc tAÏI PhILIPPINES
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Thu hằng - CFRC
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Nói đến thị trấn Mạo Khê ,
huyện Đông Triều, tỉnh
Quảng Ninh là người ta

nghĩ ngay đến một thị trấn sầm uất,
nơi có mỏ than Mạo Khê nổi tiếng
với trữ lượng than lớn của đất nước
và nhiều khu công nghiệp phát
triển mạnh. Mạo Khê còn được biết
đến như là thị trấn đặc thù của cả
nước với số dân đông tương đương
với một huyện. Tất cả những điều
này chắc chắn sẽ khiến mọi người
nghĩ rằng cuộc sống của người dân
nơi đây khá giả hơn rất nhiều so với
các nơi khác. Nhưng chỉ những ai
đã từng đặt chân lên đất mỏ Mạo
Khê, đặc biệt là đã đi vào sâu trong
khu mỏ, mới được chứng kiến cuộc
sống thực sự của người dân nơi
đây. Bên cạnh một số hộ có của ăn
của để nhờ kinh doanh thì đa phần
cuộc sống của người dân nơi đây
còn tương đối vất vả vì, tuy là thị
trấn nhưng có những khu phải đi
hơn chục cây số đường mới ra được
trung tâm và mang tiếng là thị trấn
nhưng cách ngay phía sau các khu
phố chỉ vài cây số lại là rừng núi.
Đế cải thiện cuộc sống cho người
dân, trong mấy năm trở lại đây,
Nhà nước cũng đã có nhiều chính
sách ưu tiên cho phát triển nền kinh
tế tại thị trấn, đặc biệt là các chính
sách thúc đẩy liên quan tới hoạt
động cho vay vốn phát triển kinh
tế. Song các hoạt động này vẫn
chưa thấm vào đâu so với nhu cầu
thực tế của người dân nơi đây.

Đầu năm 2009, sau khi tiến hành
nghiên cứu thị trường và được sự
quan tâm của nhà tài trợ Cordaid,
Quỹ hỗ trợ phụ nữ Đông Triều
quyết định mở rộng hoạt động tài
chính vi mô ra địa bàn thị trấn
(tháng 3/2009) và ngay ban đầu đã
nhận được sự ủng hộ và tham gia
nhiệt tình của người dân nơi đây.
Tính đến hết tháng 5/2011, đã có
1,544 thành viên trên địa bàn tham
gia, trong đó tổng thành viên vay
vốn là 1,135 người, với tổng dư nợ
6.012.739.000 đ. Đã có rất nhiều
thành viên vươn lên thoát nghèo từ
nguồn vốn vay của Quỹ; và trong
những thành viên đó nổi tên tấm
gương điển hình của chị Nguyễn

mô, Bảo hiểm vi mô, các dịch vụ
chăm sóc y tế, dịch vụ đào tạo cho
thành viên và cán bộ, dịch vụ phát
triển kinh doanh, lắng nghe các ý kiến
chia sẻ về những kinh nghiệm trong
việc chuyển đổi tổ chức phi chính phủ
thành tổ chức Tài chính vi mô, đoàn
còn có cơ hội được đi thực địa, quan
sát thực tế, tham gia các buổi họp
cụm, thăm mô hình kinh doanh sản
xuất tại các hộ gia đình thành viên và
trao đổi, phỏng vấn cán bộ tại chi
nhánh/phòng giao dịch. 

Sau thời gian học tập, các thành viên
của đoàn đã có được các kiến thức cơ
bản về việc chuyển đổi từ hình thức
phi chính phủ sang ngân hàng hoạt
động TCVM chuyên nghiệp; được
nghe về các chính sách và đường lối

trong việc điều hành TCVM theo
hướng ngân hàng; có được hiểu biết
về hệ thống tài chính và kiểm soát nội
bộ  chương trình TCVM của ngân
hàng. Ngoài ra, đoàn còn được học
hỏi kĩ hơn về các sản phẩm và dịch vụ
hỗ trợ thành viên TCVM như các sản
phẩm bảo hiểm vi mô và dịch vụ hỗ
trợ phát triển doanh nghiệp. 

Hy vọng rằng, sau chuyến học tập lần
này, với những kinh nghiệm được
phía bạn nhiệt tình chia sẻ, các nhà
quản lý cấp cao của M7 sẽ nâng cao
tầm nhìn, hướng đến xây dựng các tổ
chức nói riêng và toàn mạng lưới nói
chung phát triển vượt bậc để có thể
trở thành trở thành một tập đoàn dẫn
đầu về cung cấp dịch vụ TCVM chất
lượng cao tại Việt Nam.
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Thị Thu Hằng - thành viên cụm số 19
- khu Vĩnh Tuy 1- Thị trấn Mạo Khê

Chị Hằng tham gia chương trình từ
những ngày đầu PGD số 04 được mở
tại thị trấn Mạo Khê. Khi nghe thông
tin có chương trình cho chị em nghèo
vay vốn làm ăn, chị và các chị em
trong xóm đã rủ nhau đến nghe tuyên
truyền. Những gì chị được phổ biến
đã gợi cho chị những ý tưởng cho
việc đưa gia đình mình thoát nghèo.
Lúc đầu chị cũng chưa biết nên phát
triển kinh tế theo hướng nào, nhưng
sau khi tham gia 2 khóa đào tạo thành
viên, được nghe cán bộ PGD chia sẻ
những câu chuyện, những kinh
nghiệm làm ăn của chị em phụ nữ
trong chương trình, chị đã tìm ra
hướng đi cho riêng mình. Chị mạnh
dạn bàn bạc với chồng cùng các con
và được cả nhà ủng hộ. Vậy là chị
quyết tâm tham gia Quỹ.

Biết được món vay ban đầu quy định
cho mỗi thành viên là 3 triệu đồng,
chị thực sự băn khoăn không biết nên
dùng vốn như thế nào đây, sẽ đầu tư
vào làm việc gì bây giờ. Suy đi tính
lại chị mạnh dạn làm đơn vay vốn với
mục đích sẽ đầu tư chăn nuôi.  Nhận
vốn rồi, chị đem tiền đi mua 5 con lợn
giống về nuôi. Món vay 3 triệu chỉ đủ
cho chị trang trải tiền mua lợn giống,
còn thức ăn nuôi lợn chị phải gom

nhặt từ nguồn cơm thừa của các nhà
hàng xóm trong thôn và của cả các
bếp ăn tập thể, cộng với nguồn rau cỏ
sẵn có trên đồng ruộng và trong vườn
nhà. Ngoài ra, chị còn trồng rau để có
thêm thu nhập. Nguồn này cùng với
tiền làm thêm của anh, chị để giành
làm tiền trả hàng kỳ cho Quỹ và trang
trải cho sinh hoạt hàng ngày của gia
đình. Còn dư chút đỉnh thì mua thêm
thức ăn dinh dưỡng cho lợn. Ban đầu,
do chưa quen với hình thức trả vốn
theo kỳ nên chị thực sự thấy rất khó
khi phải tính toán thật chi tiết để cứ 15
ngày lại phải để ra một khoản mang đi
trả và gửi tiết kiệm. Cũng vì chuyện
này mà nhiều lúc chồng chị cằn nhằn,
yêu cầu chị khi nào trả hết sẽ không
vay nữa.

Sau 3 tháng đàn lợn đã được xuất
chuồng, bao nhiêu vất vả nhọc nhằn
nay đã được đền đáp, mỗi chú lợn
mang về cho anh chị hơn 2 triệu
đồng. Được cầm tiền mà không phải
đem đi trả hết, chồng chị cũng phần
nào hiểu ra. Với “thắng lợi” này, chị
bàn bạc với chồng, mạnh dạn đem số
tiền bán lợn tiếp tục quay vòng mở
rộng chăn nuôi, tăng số lượng lên 8
con/lứa. Sau một vòng vốn vay, chị
đã quay vòng được 4 lứa lợn và tích
lũy được chút vốn riêng.

Những thành công bước đầu tạo đà

động lực cho chị vay thêm vòng vốn
thứ 2 để phát triển thêm đàn vịt. Lúc
này, chồng chị không còn cằn nhằn;
thay vào đó, anh hoàn toàn ủng hộ để
chị đề nghị với Quỹ cho vay vòng
vốn tiếp theo với mức vốn 5 triệu.
Lần vay vốn này chị quyết định đầu
tư chăn nuôi thêm gà vịt; chị dùng số
tiền vay được mua 500 con vịt giống
với chi phí con giống là 7.000
đồng/con. Số tiền còn lại được chị để
dành mua thức ăn chăn nuôi. Do tận
dụng được nguồn thức ăn từ việc đi
xin đồ thừa từ các nhà trong thôn
cùng với nguồn rau cỏ sẵn có, chị
giảm được rất nhiều chi phí đầu tư,
điều này cũng khiến cho thu nhập
tăng lên. Vậy là, ngoài nguồn thu từ
đàn lợn gia đình, chị còn có thêm
nguồn thu từ đàn vịt, được hơn
50.000đ/1 con. Niềm vui và hạnh
phúc của chị và gia đình đang dần trở
nên trọn vẹn hơn khi hiệu quả kinh tế
của gia đình và cuộc sống ngày càng
cải thiện rõ rệt.

Đầu năm 2011, với những kinh
nghiệm và số vốn đã tích lũy, cùng
với sự ủng hộ và giúp đỡ của các anh
chị em trong gia đình, hai vợ chồng
chị Hằng đã mạnh dạn mượn đất
ruộng để đào ao thả cá phát triển mô
hình nuôi trồng thủy sản. Sang vòng
3, vay món vốn 24 kì được 8 triệu,
chị đầu tư hết vào việc đào ao thả cá
và hướng tới quy hoạch theo mô hình
vườn ao chuồng. Sau khi việc đào ao
hoàn thành chị lại vay thêm mức vốn
8 triệu, trả trong 18 kì, để bắt đầu việc
mua giống cá thả vào ao.

Con đường phát triển kinh tế làm
giàu của gia đình chị Hằng vẫn đang
còn rất dài ở phía trước và người bạn
đồng hành không thể thiếu của gia
đình chị là chương trình cho vay vốn
của Quỹ hỗ trợ phụ nữ Đông Triều
với nguồn vốn từ nhà tài trợ Cordaid.
Mỗi khi nhìn lại cơ ngơi ngày hôm
nay của gia đình mình, chị Hằng
thầm cảm ơn Quỹ đã tạo điều kiện
cho gia đình chị được vay vốn, mong
sao chương trình ngày càng có nhiều
nguồn vốn hơn nữa để đến với nhiều
chị em phụ nữ giúp các chị làm giàu
cho gia đình và cho đất nước.

Vũ Thị Luận - M7 Đông TRiều

cuOÄc SOÁNG thAY ÑOÅI
NhÔø VAY VOÁN cORDAID
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Chị Vũ Thị Châm là thành viên thuộc cụm số 4 - Phòng
Giao dịch 1 - Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển Uông
Bí. Chị tham gia vào Quỹ đến nay đã được 14 năm. Hoàn

cảnh gia đình chị tuy đã bớt khó khăn nhưng cũng không được
mấy dư dả. Chồng làm nghề tự do trong khi bản thân chị làm
nghề may, sửa chữa quần áo tại nhà để có điều kiện trông hai con
nhỏ. Sau khi trả hết vòng vốn cho Quỹ, chị dự định sau khi vay
vòng tiếp theo sẽ cố tích góp xây lại căn nhà nhỏ cho chắc chắn
hơn. Nhưng mong muốn của chị đã không thể trở thành hiện thực
khi tai họa ập đến bất ngờ với gia đình chị vào đêm ngày
27/06/2011. Một xe ô tô 7 chỗ bị mất lái đã lao thẳng vào nhà
trong khi chị đang ngồi làm may, cướp đi sinh mạng của chị,
chồng chị bị thương, hai con nhỏ của chị cũng bị thương nặng.
Lái xe sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn ngay sau đó.

Nhận được tin báo từ cụm trưởng, các cán bộ PGD 1 và cán bộ
chi nhánh đã đến hỏi thăm và động viên gia đình. Thay mặt Quỹ
Uông Bí, trưởng phòng giao dịch 1 đã trao số tiền hỗ trợ của
phòng giao dịch cho gia đình chị với số tiền 200 nghìn đồng và
chi trả quyền lợi cho gia đình với số tiền 300 nghìn đồng (đối với
thành viên tham gia sản phẩm nhân thọ cơ bản dưới 12 tháng).
Số tiền hỗ trợ tuy ít ỏi nhưng là nguồn động viên rất lớn đối với
gia đình thành viên trong lúc này. 

Chứng kiến hiện trường nơi xảy ra tai nạn, mọi người không khỏi
bàng hoàng. Căn nhà bị sập hoàn toàn, tài sản trong nhà chỉ gồm
chiếc xe máy, chiếc máy khâu, một chiếc tivi nhỏ và chiếc

thÖÔNG LAÉM thAøNh VIEÂN ÔI!

Căn nhà chị Châm sau tai nạn

Thanh hoa - PgD 1 - M7 uông Bí

giường nhưng cũng bị nát vụn dưới
lực đâm của xe ôtô. Một chiếc rạp
nhỏ được các thành viên trong cụm
và hàng xóm của chị dựng lên tạm
thời để lấy chỗ làm thủ tục ma chay
cho chị, một chiếc giường mới
cũng đã kịp thời được mua về để
lấy chỗ đặt thi hài chị khi chưa đến
giờ khâm liệm. 

Chị Châm là một trong những
thành viên Uông Bí tham gia
chương trình bảo vệ tương hỗ và
gia đình chị đã được hỗ trợ kịp thời
khi bị rủi ro. Từ khi triển khai sản
phẩm Bảo vệ tương hỗ (T9-2009)
đến nay, đã có 214 lượt thành viên
của Quỹ Uông Bí đã được hỗ trợ
quyền lợi khi bị ốm đau nằm viện
với tổng số tiền hỗ trợ trên 34 triệu
đồng; 02 gia đình thành viên được
xoá nợ với số dư nợ gốc là
14,374,000 đồng; 17 thành viên có
chồng, con qua đời cũng được kịp
thời hỗ trợ tổng số tiền trên 4 triệu
đồng. Sản phẩm bảo vệ tương hỗ
chính là nguồn động viên kịp thời
cho nhiều gia đình thành viên của
chi nhánh Quỹ Uông Bí nói riêng
và toàn mạng lưới M7 nói chung
khi thành viên không may gặp rủi
ro. Số tiền phí sản phẩm chỉ có
3.000đ/tháng nên quyền lợi gia
đình thành viên nhận được không
cao. Nhưng giá trị của sản phẩm
nằm chính trong tính chất tương
hỗ, các thành viên hỗ trợ giúp đỡ
lẫn nhau. Thêm vào đó, tinh thần
và trách nhiệm của các cán bộ Quỹ,
sự nhiệt tình trong công việc,
không kể giờ giấc đã kịp thời đến
với thành viên khi thành viên
chẳng may gặp rủi ro đã để lại cho
gia đình thành viên một ấn tượng
khó quên. Sản phẩm bảo vệ tương
hỗ đã và đang trở thành sợi dây liên
kết gắn bó giữa các thành viên
trong cụm và giữa thành viên với
Quỹ Uông Bí.
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Vòng đầu được vay 5.000.000đ từ nguồn vốn Cordaid, cùng với
vốn tự có của gia đình, chị đã sử dụng vào việc mua giống ngô
mới có năng suất và chất lượng cao trồng trên diện tích 2 ha đất

đồi nhà. Sau 5 tháng chị thu được 20 tấn ngô, trừ tất cả các chi phí và
khoản vốn tự có, vợ chồng chị thu lãi được hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra,
sau vụ ngô, để bảo đảm sử dụng đất có hiệu quả, chị đã thực hiện chế
độ luân canh cây họ đậu để vừa có thu nhập, vừa cải tạo bồi bổ đất; và
vụ đậu tương đã cho gia đình chị thu nhập 4 triệu đồng. Từ kinh nghiệm
của vòng vốn đầu tiên, sang vòng 2 anh chị mạnh dạn vay 10 triệu đồng
tiếp tục đầu tư trồng ngô hứa hẹn một vụ mùa bội thu, và dự kiến  sang
vòng 3 sẽ vay mức tối đa nếu Chi nhánh cho phép. Chị tâm sự: “Từ
ngày vay vốn của chi nhánh, bữa ăn hàng ngày đã có món nọ món kia,
chi tiêu trong gia đình đã có kế hoạch hơn. Không những thế, tôi còn có
tiền lo cho con học trường đại học Tây Bắc và cưới chồng cho con gái.
Về hoàn trả, tôi nuôi mấy con gà đẻ trứng và tiết kiệm một phần tiền
lương của chồng để trả dần mỗi tháng 2 lần nên, không bị chậm trễ hay
trả thiếu”.

Không những chỉ vay vốn làm ăn giỏi, chị còn là một cụm trưởng xuất
sắc. Mặc dù địa điểm thu tiền và họp kỳ của cụm chưa mấy thuận lợi,
chị thường xuyên động viên đôn đốc các chị em trong cụm đi đúng giờ.
Chính vì vậy mà dù đã gần 3 năm, mỗi tháng 2 kì hoàn trả, cụm chị
không có thành viên nào chậm trả và việc họp cụm cũng được duy trì
thường kì. Chị còn nói: “Tham gia với Quỹ Mai Sơn, chị em trong cụm
không những chỉ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình mà còn được
tham gia Quỹ bảo vệ tương hỗ, mỗi tháng góp 3,000đ để tương trợ lẫn
nhau trong lúc ốm đau, hoặc chẳng may bị rủi ro. Ngoài ra chúng tôi
còn được giao lưu với nhau, càng làm cho chị em  thêm gắn kết và hiểu
nhau hơn, kỳ tới chúng tôi sẽ kết nạp thêm 1 số chị em mới  vào cụm
nữa”. Trải qua hoạt động vay vốn và quản lí cụm, chị  Đam đã trưởng
thành rất nhiều, trong kỳ đại hội phụ nữ vừa qua chị không chỉ tái cử
làm tổ trưởng phụ nữ mà còn trúng cử BCH phụ nữ xã Nà Pó.

tRÖÔûNG thAøNh tÖø
thAM GIA VAY VOÁN

là Một phụ Nữ thái siNh
ra Và lớN lêN tại Xã Nà

pó, cũNg Như Nhiều phụ
Nữ dâN tộc khác, chị lò

thị đạM - siNh NăM 1970 -
đã lập gia đìNh rất sớM

khi chỉ Mới 17 tuổi. khi chi
NháNh Mai sơN tiếN hàNh

Mở Xã Mới – Xã Nà pó
thuộc pgd số 4 - Vào

tháNg 3/2009, chị là Một
troNg NhữNg Người đầu

tiêN thaM gia Vay VốN.

Tuấn anh



BANGLADESh: ÑAèNG SAu SÖÏ RA ÑI
cuûA MuhAMMAD YuNuS LAø Kòch BAûN
chíNh tRò ÑAõ ÑÖÔÏc DÖÏNG SAüN

Ngày 18/2/2007, 
đảNg Nagorik shakti
(sức MạNh côNg dâN)
được thàNh lập Bởi
MuhaMMad Với Mục
tiêu NhằM thúc đẩy 
"sự lãNh đạo thích hợp
Và điều hàNh làNh
MạNh" là Nỗi lo sợ cho
phái Bảo thủ hiệN hữu,
Mặc dù sau đó, đảNg 
đã tự giải táN NhưNg
Nối áM ảNh sợ Mất
QuyềN lực đã dẫN tới
các Quyết địNh gây
Nhiều traNh cãi Và 
phẫN Nộ troNg giới
tcVM trêN toàN thế giới.
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Nổi tiếng sau thành công của
mô hình “tín dụng nhỏ cho
người nghèo” mà đỉnh cao là

Giải Nobel Hòa bình năm 2006,
Muhammad Yunus bỗng dưng thấy
mình bị bao vây bởi đủ thứ phiền toái:
sự soi mói của các nhà tài trợ phương
Tây; điều tiếng gièm pha của những
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
đối với mô hình Ngân hàng Grameen
và tư tưởng “toàn cầu hóa” của ông;
và mới đây nhất (đầu tháng 3/2011) là
việc Chính phủ Bangladesh cách
chức Tổng Giám đốc Grameen Bank
của ông.

Mô hình ngân hàng vì người nghèo
Grameen Bank của ông Yunus từng
được thế giới đánh giá là mô hình tiêu
biểu nhất trong các mô hình xóa đói
giảm nghèo ở các nước đang phát
triển, còn Yunus được xem là người
đi tiên phong trong mô hình này. Ý
tưởng của ông có lẽ xuất phát từ một
chuyến đi dã ngoại vào năm 1976
cùng với sinh viên Trường đại học
Chittagong - nơi ông làm giáo sư
giảng dạy môn kinh tế học (Yunus lấy

bằng tiến sĩ kinh tế tại Mỹ). Trong
chuyến đi đó, ông đã gặp một nhóm
phụ nữ nghèo làm nghề đan mây tre
nứa nhưng không đủ sống do vay tư
nhân lãi suất rất cao để mua nguyên
vật liệu và sản phẩm phải giao nộp
cho họ với giá rất rẻ do họ quyết định.
Thế là Yunus móc tiền túi cho họ để
giải thoát cho họ khỏi đám cho vay
nặng lãi. Hành động của Yunus đã
giúp nhóm phụ nữ kia thoát được
vòng quay nợ nần và nhờ đó thoát
được nghèo.

Để biến ý tưởng cho người nghèo vay
số tiền nhỏ đó thành hiện thực, Yunus
lập ra Ngân hàng Grameen Bank vào
năm 1983. Thời đó, việc cho những
người nghèo khổ, không có vốn liếng,
tài sản vay những món tiền nhỏ, lãi
suất thấp, để mưu sinh bằng những
việc mua bán nhỏ, làm nghề thủ
công,... là điều khó hình dung. Nhiều
người nghèo, thiếu học thức ở
Bangladesh đã nhờ vào những khoản
vay từ vài chục USD cho đến vài trăm
USD của Yunus để tự đầu tư những
việc làm ăn nhỏ lẻ, như mua bán nhỏ,



làm dịch vụ điện thoại công cộng,
đan lát thủ công,...

Cái hay của Grameen Bank là ở chỗ
ngân hàng này đưa ra phương thức
cải tiến của mô hình tín dụng nhỏ, đó
là phương thức “cho vay đoàn kết”,
tức là người vay tiền tự mình tích lũy
góp cổ phần và tham gia vào quá
trình ban hành các quy định hoạt
động chung của ngân hàng và cam
kết thực hiện đúng theo những quy
định đó. Tiền để cho người nghèo
vay được rót vào từ các nhà tài trợ
Mỹ, Na Uy, Hà Lan, Đức, Thụy
Điển. Người vay tiền sẽ tự quản
khoản tiền vay của mình và phải
hoàn trả đầy đủ khi đến hạn.
Grameen là ngân hàng của người
nghèo, của phụ nữ nghèo
Băngladesh. Hiện cổ phần của họ
chiếm 94% và 6% còn lại là vốn góp
của Chính phủ.

Một điều đáng trân trọng nữa là đa số
người vay tiền của Grameen là thành
phần phụ nữ nghèo trong xã hội còn
nhiều bất bình đẳng của Bangladesh.
Khi cam kết để vay tiền, ngân hàng
bắt buộc người vay tiền phải đầu tư
cho con em ăn học đàng hoàng. Nhờ
mô hình “đồng quản lý” số vốn vay,
người vay tiền buộc phải thực hành
những thói quen tốt trong đời sống
xã hội, như cho con em đi học ở
những ngôi trường chính quy, rồi khi
trưởng thành, thế hệ này lại nuôi
dưỡng, giáo dục thế hệ kế tiếp.
Thông qua mô hình tín dụng nhỏ của
Yunus, hàng triệu người Bangladesh
đã thoát nghèo, tạo ra một sự thay
đổi đáng kể trong xã hội Bangladesh.
Thế hệ sau được học hành tử tế sẽ
tiến bộ hơn, sẽ không còn rơi vào
cảnh nghèo như thế hệ trước.

Khi được trao Giải Nobel Hòa bình
năm 2006, Yunus đã nghiễm nhiên
trở thành “người hùng” trong lòng
người dân nghèo Bangladesh. Tuy
nhiên, cũng từ thành công và danh
tiếng, hào quang của vinh quang toàn
cầu đã khiến cho nhất cử nhất động
của Yunus đều được mọi người nhìn
kỹ, bám sát. Đó cũng là một nguy cơ,
chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng có thể

khiến Yunus gặp rắc rối to. Nhưng
Yunus dường như đã không lường
hết những nguy cơ rình rập một khi
mình trở thành “tượng đài” để mọi
người soi rọi. Đặc biệt là trong xã hội
Bangladesh, thành kiến và tư duy
bảo thủ, hủ lậu vẫn còn là vấn đề lớn
trong đời sống hàng ngày, và việc
trao cho người phụ nữ sức mạnh
bằng cách tạo điều kiện cho họ vươn
lên bằng chính đôi tay của họ là điều
khó chấp nhận. Đó cũng là căn
nguyên để Yunus “gây thù chuốc
oán” đối với các tổ chức và cá nhân
bảo thủ trong xã hội Bangladesh.

Đầu tháng 2/2007, Yunus ra lời kêu
gọi dân nghèo Bangladesh ủng hộ
ông thành lập một đảng phái chính
trị để thúc đẩy “sự lãnh đạo thích
hợp và điều hành lành mạnh”. Ngày
18/2/2007, đảng Nagorik Shakti

(Sức mạnh Công dân) ra đời, mở ra
những cơ hội mới để thay đổi quản
trị xã hội theo hướng tiến bộ nhưng
cũng là căn nguyên trực tiếp dẫn tới
những hậu họa mà Muhammad bị
gánh chịu. Với tham vọng thay đổi
tận gốc thể chế đã gây nên nghèo đói
và để giải phóng người nghèo,
Yunus đã vô tình tự tạo cho mình
khá nhiều “kẻ thù”. Mặc dù vài
tháng sau đó Yunus đã tự động giải
tán đảng phái, nhưng đã quá muộn,
vì “kẻ thù” của ông không hề buông
tha cho ông. Trong số những người
“căm ghét” Yunus có bà Thủ tướng
Sheik Hasina.

Lợi dụng những sơ hở trong quản lí,
chính thể hiện hành đã “tấn công”
ông một cách không đếm xỉa tới
những thành quả và lợi ích mà ông
đã đem lại cho đất nước và nhân loại.

Trụ sở ngân hàng Grameen lại Bangladesh
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Đây là một trong những thông điệp chính từ hội
nghị của Liên đoàn các công ty bảo hiểm Liên
Mỹ (Fides) tổ chức tại Las Vegas. Theo tinh thần

hội nghị, bảo hiểm vi mô sẽ là một trong những nhân tố
chính phát triển thị trường bảo hiểm tại Mỹ Latin trong
một vài năm tới.

Ông Machua Millett, luật sư tại Adwards, Angell, Palmer
& Dolge cho biết bảo hiểm vi mô có tiềm năng tăng
trưởng trong những năm tới bởi khu vực Mỹ Latin có rất
nhiều tầng lớp có thu nhập thấp và trung lưu sinh sống và
theo ông sản phẩm bảo hiểm này có thể sinh lời.

Cách phân phối sản phẩm sẽ đóng vai trò quan trọng –
nếu sản phẩm bảo hiểm này được phân phối thông qua
các cửa hàng tạp hóa hay những đầu mối bán hàng trong
nước khác sẽ giảm được chi phí sản phẩm.

Nếu một công ty có thể kinh doanh có lãi từ bảo hiểm vi
mô thì những công ty khác sẽ đổ xô vào thị trường này.

Ông Millett cũng dự báo rằng bảo hiểm vi mô sẽ trở nên
thông dụng như đối với tín dụng vi mô và có thể hai sản
phẩm này sẽ được cung cấp cùng nhau trong tương lai.

Nhưng mặc dù thị trường bảo hiểm vi mô có tiềm năng
tăng trưởng, dường như các công ty bảo hiểm vẫn lo ngại
về khả năng sinh lời của sản phẩm.

BAûO hIEÅM VI MOÂ – 
chìA KhOÙA chO SÖÏ 
tAêNG tRÖÔûNG tAÏI MYõ LAtIN

các côNg ty Bảo hiểM MuốN tậN dụNg các cơ hội 
tăNg trưởNg tại Mỹ latiN khôNg thể phớt lờ Vai trò
QuaN trọNg của Bảo hiểM Vi Mô đối Với sự phát triểN 
Bảo hiểM troNg khu Vực.

Khách hàng bảo hiểm vi mô tại Colombia

Tại hội nghị đánh giá và dự báo của
AM Best vào tháng 10, ông
Manuel Bauer, trưởng bộ phận bảo
hiểm nhân thọ toàn cầu tại Allianz
SE cho hay ông không cho rằng
bảo hiểm vi mô sẽ phát triển vì ông
không thấy lợi nhuận của sản
phẩm. Rất khó để có thể hình dung
bảo hiểm vi mô sẽ thành công trên
qui mô lớn.

Ông Paul Jardine, giám đốc hoạt
động tập đoàn của Catlin cho hay
ông tin rằng bảo hiểm vi mô có thể
tồn tại nhưng chỉ như là phương
tiện giảm thiểu và thích nghi với
thay đổi khí hậu.

Chính phủ Brazil và Peru đã triển
khai các bước hỗ trợ bán sản phẩm
bảo hiểm vi mô tại các nước này.
Cơ quan quản lý bảo hiểm Peru đã
hoàn tất dự thảo qui chế mới về bảo
hiểm vi mô với mục đích xóa bỏ
những hạn chế chi phí tối đa và cho
phép bổ sung thêm chức năng phân
phối. Hy vọng rằng qui định mới sẽ
khiến cho số lượng người dân Peru
mua bảo hiểm vi mô vượt xa con số
600.000 người đã mua đơn bảo
hiểm này.

Tại Brazil qui định luật pháp cho
phép bán bảo hiểm vi mô dự định
sẽ được thông qua trong vòng 6
tháng tới.

Ông Millett nói thêm rằng bảo
hiểm vi mô có thể đạt doanh thu
phí cao do Brazil có rất nhiều tầng
lớp có thu nhập thấp và trung lưu.
Hiện tại chỉ một số lượng ít các chủ
thể trong nền kinh tế mua bảo
hiểm.
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Qua diễn đàn, các đại biểu
tham dự đã có cơ hội hiểu
sâu hơn về bảo hiểm vi mô

(BHVM) và thị trường mà nó hướng
tới. Qua phần giới thiệu của ông
Epifanio A. Maniebo – Giám đốc
điều hành RIMANSI, bức tranh mô
tả chi tiết về BHVM đã được đưa tới
người nghe, từ định nghĩa cho đến
các tính chất cơ bản nhất của
BHVM. Bên cạnh đó, bài trình bày
của bà Phan Thị Tuyết Thanh – Điều
phối viên ILO – về “Hiện trạng thị
trường bảo hiểm cho người thu nhập
thấp tại Việt Nam” đã cho thấy thực
trạng ở nước ta, thị trường rất tiềm
năng với hơn 11,5 triệu người nghèo
và 20 triệu người thu nhập thấp (số
liệu của Bộ LĐTBXH năm 2009)
nhưng chiến lược phát triển lại chưa
rõ ràng. Bài trình bày cũng đưa ra lý
do tại sao thị trường BHVM chưa
phát triển như: (1) Hạn chế về nhận
thức và thái độ; (2) Hạn chế về thiết
kế sản phẩm; (3) Hạn chế về thể chế;
(4) Hạn chế về chính sách.

Trên quan điểm của cơ quan điều
hành, ông Nguyễn Văn Thành – Phó
phòng Bảo hiểm Phi nhân thọ, Bộ
Tài chính – cơ quan quản lý hoạt
động bảo hiểm, sau khi trình bày về
tình hình triển khai BHVM tại Việt
Nam cũng đã phân tích giúp làm rõ

hơn nguyên nhân cơ bản của các hạn
chế khiến thị trường chưa phát triển.
Theo ông, nguyên nhân đầu tiên
chính là môi trường chính sách chưa
rõ ràng. Mặc dù luật kinh doanh bảo
hiểm đã được sửa đổi và có các
thông tư hướng dẫn nhằm điều chỉnh
đáp ứng những nhu cầu thúc đẩy
kinh doanh bảo hiểm, trong lĩnh vực
cụ thể như BHVM thì chưa có chính
sách cụ thể để thúc đẩy BHVM phát
triển. Ngoài ra, chính các doanh
nghiệp bảo hiểm chưa quan tâm phân

khúc thị trường BHVM do hiệu quả
kinh doanh thấp, rủi ro cao. Ông
cũng cho biết thêm, việc triển khai
BHVM vẫn còn là 1 thách thức lớn
và cần phải có chiến lược ở cấp độ vĩ
mô của Nhà nước cũng như nỗ lực
chung sức của các doanh nghiệp bảo
hiểm. Trong thời gian tới, Bộ Tài
chính, cùng với các doanh nghiệp
bảo hiểm và các tổ chức có liên quan
đã tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm
Quốc tế cũng như thực trạng trong
nước để thúc đẩy triển khai BHVM

DIEãN ÑAøN BAûO hIEÅM VI MOÂ 
VIEÄt NAM LAÀN thÖÙ NhAÁt

Ngày 9 tháNg 3, truNg tâM NguồN lực tài chíNh cộNg
đồNg (cFrc) đã phối hợp cùNg Với tổ chức riMaNsi
(philippiNes) Và dự áN NâNg cấp Quỹ tươNg trợ (MaF)
của hội lhpN Việt NaM đồNg tổ chức diễN đàN Bảo hiểM
Vi Mô Việt NaM lầN thứ Nhất Với chủ đề “Mở rộNg hoạt
độNg Bảo hiểM Vi Mô cho khu Vực dâN cư có thu Nhập
thấp”. tới dự diễN đàN Này có 69 đại diệN từ 25 tổ chức
Bao gồM các Bộ NgàNh liêN QuaN Như: Bộ tài chíNh, tổ
chức lao độNg Quốc tế (ilo), hội liêN hiệp phụ Nữ Việt
NaM, các tổ chức hoạt độNg tài chíNh Vi Mô troNg
Nước, các tổ chức phi chíNh phủ troNg Nước Và Quốc
tế, các côNg ty Bảo hiểM, các trườNg đại học Và các cơ
QuaN Báo chí truyềN thôNg. diễN đàN được khai Mạc
Bởi Bà NguyễN thị kiM thúy – phó chủ tịch hội lhpNVN.

Sỹ Tuấn - CFRC
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tại Việt Nam. Trước mắt, Bộ Tài
chính đã chủ động xây dựng chính
sách bảo hiểm nông nghiệp dành cho
người thu nhập thấp, đang trình
Chính phủ cho thực hiện đề án này từ
2011 đến 2013 hướng đến cung cấp
bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân,
để hỗ trợ đáp ứng được nhu cầu của
nông nhân như: cây lúa, vật nuôi,
thủy sản.

Bên cạnh các bài trình bày trên là 3
bài trình bày từ các đại diện của các
tổ chức hiện đang thực hành sản
phẩm BHVM. Tuy nhiên, việc triển
khai sản phẩm được thực hiện theo 2
mô hình khác nhau; Hội LHPN kết
hợp với công ty bảo hiểm Manulife
thông qua kênh cung cấp là hội phụ
nữ các cấp trong khi Quỹ Tình
thương T.Y.M và CFRC triển khai dự
án Quỹ tương trợ (MAF)/ Quỹ bảo
vệ tương hỗ (M7MPA) cho thành
viên thông qua các tổ chức TCVM.
Tuy mục tiêu chung cùng là cung cấp
các sản phẩm bảo vệ cho những
người có thu nhập thấp; mục đích
của Manulife và Hội LHPN là giúp
hội viên hội phụ nữ là người
nghèo/thu nhập thấp có giải pháp tài
chính an toàn, chủ động khắc phục
hậu quả khi gặp rủi ro và tiết kiệm;
còn mục đích của MAF và M7MPA
là giúp các khách hàng TCVM -
những người nghèo, nhóm thu nhập
thấp, đặc biệt là phụ nữ - bảo vệ được
những thành quả do Tài chính vi mô
đem lại, tăng cường khả năng chống
đỡ khi gặp phải rủi ro, giảm khó khăn
và tránh không bị rơi vào thảm cảnh
hoặc tái nghèo. Sự khác biệt cũng
nằm ở mức phí, mức hỗ trợ và phạm

vi hỗ trợ dành cho khách hàng; mức
phí của Manulife cao hơn so với các
Quỹ tương hỗ nên mức hỗ trợ cũng
cao hơn nhưng MAF và M7MPA lại
có hỗ trợ viện phí cho khách hàng.
Ngoài ra, biểu đồ phát triển của
khách hàng của 2 mô hình cũng có sự
trái ngược, trong khi tỉ lệ duy trì hợp
đồng của Manulife là 60% (40% số
hợp đồng mất hiệu lực), giảm so với
ban đầu thì tỉ lệ khách hàng của các
Quỹ tương trợ/bảo vệ tương hỗ lại
tăng dần theo thời gian Quỹ triển
khai sản phẩm. 

Trong quá trình hoạt động, các tổ
chức cũng gặp rất nhiều khó khăn,
tác động có thể đến từ bên ngoài
hoặc ngay chính từ bên trong bộ máy
vận hành. Nhưng tín hiệu đáng mừng
mà các tổ chức đều nhận thấy chính
là sản phẩm đang dần được người
dân chấp nhận và được cộng đồng
cũng như chính quyền địa phương
đánh giá cao. 

Được nhận định là một công cụ then
chốt giúp người dân nghèo vượt qua
được những khó khăn không lường
trước, BHVM đang dần nhận được
sự quan tâm của xã hội và Chính
phủ. Tuy nhiên, do hoạt động BHVM
tại Việt Nam đang ở giai đoạn mới
hình thành, còn rất non trẻ cả về thể
chế và khung pháp lí. Chính vì vậy,
các nhà đồng tổ chức của Diễn đàn
BHVM Việt Nam lần thứ nhất hy
vọng diễn đàn sẽ tạo cơ hội thúc đẩy
hoạt động này phát triển, tạo tiếng
vang nhằm thu hút nhiều hơn sự chú
ý của các cơ quan chủ quản và các bộ
ngành Chính phủ.

Bài trình bày của bà Cao Thị Hồng Vân về mô hình hợp tác với Manulife

Theo BS-CKII Huỳnh Tấn Vũ -
Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện
ĐH Y Dược TP.HCM, hiện tượng
say tàu, xe xảy ra khi cơ quan tiền
đình bị tác động; khi tàu, xe chạy
dằn xóc, rẽ ngoặt ngoằn ngoèo,
những dao động tròng trành… làm
cho cơ thể thay đổi tư thế liên tục.
Nếu cơ quan tiền đình quá mẫn
cảm, kém thích ứng thì dễ mắc
chứng say tàu, xe. Có rất nhiều
trường hợp say xe là do yếu tố tâm
lý, luôn trong tình trạng sợ lên ô tô,
tàu hỏa, máy bay và cho rằng mình
sẽ bị say.

Để ngăn ngừa tình trạng say tàu,
xe, BS Vũ đưa ra một số phương
pháp:  
uChuẩn bị cho mình một thể lực và

tinh thần thoải mái. Ăn uống đầy
đủ, tránh hạ đường huyết nhưng
cũng không nên ăn quá no hoặc
dùng những thức ăn khó tiêu như
dừa, trứng, lạc… vì dễ kích thích
niêm mạc dạ dày. Không dùng đồ
uống có gas, không uống rượu
trước và trong khi đi tàu, xe.
u Ngồi cạnh cửa thoáng gió, đầu

tựa nơi cố định, tránh khói thuốc
lá. Không đọc sách báo và chỉ
nên nhìn về phía trước mặt,
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không nhìn phía sau hay hai bên
đường để tránh cảm giác các vật
đang di động ngược chiều với
hướng đi của mình.

uMặc trang phục thoải mái, thỉnh
thoảng nên vận động nhẹ nhàng
cho khí huyết lưu thông. Không
nên bịt khẩu trang bởi khiến bạn
thêm khó thở và mệt mỏi. Những
trường hợp mẫn cảm với mùi
xăng, mùi mồ hôi… nên chọn
những chiếc xe chất lượng tốt,
sạch sẽ và chuẩn bị một ít trái cây
có mùi thơm như cam, quýt,
dứa… Những loại trái cây chứa
nhiều vitamin C sẽ giúp nâng cao
thể lực, còn tinh dầu từ vỏ cam,
quýt sẽ giúp bạn tỉnh táo.

u Ở những người say xe nặng, bắt
buộc phải dùng thuốc chống nôn
dạng uống hoặc dán lên da sau tai.
Khi sử dụng thuốc không được
uống rượu, thận trọng với người
rối loạn chức năng gan, thận, rối

loạn chuyển hóa, người già, người
bị hen suyễn, rối loạn đường hô
hấp dưới, cường tuyến giáp, tăng
huyết áp, tim mạch. Thuốc chống
nôn không nên dùng cho trẻ em,
phụ nữ mang thai, đang cho con
bú. Dùng các loại thuốc chống say
xe còn có thể bị tác dụng phụ như:
khô miệng, khó tiểu, nhìn mờ,
buồn ngủ, khó chịu...

Để tránh các tác dụng phụ và an
toàn cho cả trẻ em, phụ nữ mang
thai, có thể áp dụng các bài thuốc
dân gian đã được chứng minh rất
hiệu quả:
u Trước khi lên tàu, xe 30 phút, nhai

một củ gừng bằng ngón tay cái với
muối. Gừng ức chế thần kinh
trung ương, ức chế hoạt động của
histamine dẫn đến giảm co thắt cơ
trơn, giảm say tàu, xe, đồng thời
kích thích nhu động ruột nhưng lại
không gây nên sự co thắt quá mức,

giúp chống nôn.
u Quấn khăn khô để giữ ấm từ phía

sau ót ra trước ngực.
u Cầm một trái chanh hay một viên

sỏi trong lòng bàn tay để mân mê
mà quên đi việc say xe.

u Bấm huyệt hợp cốc (nằm giữa
ngón trỏ và ngón cái): day bấm
luân phiên cả hai tay liên tục trong
10-15 phút.

Ngoài ra, còn có một số loại thức ăn
chống say tàu, xe như: trà gừng -
đường đỏ, nhân hạt bí đao, rễ mướp
hầm thịt nạc, nước sinh tố nho - rau
cần, rau cần xào trứng gà…

Theo hà naM - Pno

Nghiên cứu phân tích thành phần
hóa học cho thấy, trong rau đay có
Ca 498mg%, P 93mg%, Fe
3,8mg%, K 650mg%, acid ôxalic
870mg%, vitamin B1 0,24mg%,
vitamine B2 0,76mg%, vitamin C
168mg%, vitamin A 7,940 đơn vị,
vitamin E 141. Trong hạt của quả
rau đay có chứa nhiều glycoside
khác nhau, nhưng chủ yếu là
corchorosid và olitorisid. 

Theo Đông y, rau đay có vị cay,
tính lạnh, không độc, có công dụng
giải nhiệt, nhuận tràng, tiêu đàm,
cảm nắng,...

Một số bài thuốc áp dụng:
Canh giải nhiệt: Rau đay (không kể
liều lượng) nấu với rau mồng tơi,

cua đồng ăn với cơm hàng ngày có tác
dụng giải nhiệt, dễ tiêu, bổ sung can
xi, thích hợp trong điều kiện thời tiết
nóng bức, người mệt mỏi, chán ăn.

Nhuận tràng, chữa táo bón:
u Lấy 20g lá rau đay sắc lên lấy

nước uống làm 2 - 3 lần trong
ngày. Uống 5 - 7 ngày.

u Rau đay, rau mồng tơi, lượng
bằng nhau, nấu canh ăn ngày 1
lần trong 5-7 ngày.

u Rau đay, rau mồng tơi, rau lang,
rau má, mỗi thứ 50g, nấu canh ăn
ngày 1 lần trong 5 -7 ngày.

Chữa cảm nắng nhẹ: Lấy một nắm
rau đay tươi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy
nước cốt cho uống, còn bã đắp vào hai
bên thái dương. Làm vài lần trong
ngày. Hoặc có thể lấy từ 20g hạt rau
đay sắc uống nóng cho toát mồ hôi ra.

Chữa phụ nữ sau sinh ít sữa: Tuần
đầu tiên sau sinh mỗi ngày ăn từ 150
- 200g rau đay nấu canh vào các bữa
ăn chính. Các tuần sau mỗi tuần ăn 2
lần, mỗi lần ăn từ 200 - 250g rau đay
sữa ra đều và rất tốt.

Theo SứC khỏe & Đời Sống

NGAêN NGÖØA CHÖÙNG sAy tAØU, Xe

vò tHUoáC CHÖõA beäNH tÖØ rAU ñAy

có khá Nhiều Người Bị chứNg say tàu Xe, gây trở Ngại
cho Việc đi lại Và ảNh hưởNg đếN sức khỏe.

rau đay là loại rau được dùNg phổ BiếN troNg Mùa hè.
Ngoài côNg dụNg là Một MóN caNh NgoN, Mát troNg
NhữNg Ngày NóNg Nực, rau đay còN là Vị thuốc chữa
Một số BệNh thôNg thườNg.
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Hầu hết mọi người khi gặp tình trạng
sưng, viêm hay tổn thương thì đều
dùng nước đá hoặc miếng dán có
nhiệt hoặc túi nhiệt để chườm hoặc
dán. Đây là phương pháp điều trị
không cần toa kê của bác sĩ và được
sử dụng trong nhiều thế kỷ nay.

Tuy nhiên, cần hiểu rõ khi nào thì nên
chườm nóng và khi nào thì nên
chườm lạnh. Bởi trong một số trường
hợp, cùng là tình trạng bệnh nhưng
có bác sĩ lại chỉ định chườm nóng, có
bác sĩ lại khuyên nên chườm lạnh. Ví
dụ như một bệnh nhân bị viêm gân cơ
mà tôi được biết, sau khi đi khám thì
bác sĩ khuyến cáo nên dùng tấm
chườm sưởi ấm để điều trị. Trong khi
một người thân khác của tôi cũng

mắc chứng như vậy thì lại được
bác sĩ khkacs khuyên nên

chườm nước đá ngay lập
tức.

Đúng là mâu thuẫn.
Nhưng để hiểu rõ hơn
vấn đề chúng cần phải
hiểu được cơ chế điều trị
bằng lạnh hoặc nóng và
hiệu quả của nó là gì?

Chúng có tác dụng
giảm đau thế nào?

Khi nào thì nên
chườm nóng? 

Trái tim liên
tục bơm

máu cho
tất cả các

bộ phận
cơ thể

chúng ta để
cung cấp
chất dinh

dưỡng và oxy. Nếu bạn bị thương,
xu hướng tất yếu của cơ thể là máu
và các chất dinh dưỡng sẽ được bổ
sung để cung cấp cho phần bị
thương giúp chống lại các kháng thể
và thúc đẩy quá trình chữa bệnh tự
nhiên. Lúc này, chườm nhiệt được
sử dụng để điều trị chấn thương dài
hạn hoặc những chấn thương không
phải là mới. Nhiệt độ sẽ giúp nở các
mạch máu để cải thiện lưu thông
máu ở phần bị thương và đẩy nhanh
quá trình lành bệnh.

Bạn cũng có thể chườm lạnh cho
những bệnh mãn tính, ngay trước khi
tham gia bất kì hoạt động thể chất
nào. Nhiệt độ giúp thư giãn và thả
lỏng cơ bắp. Nó điều chỉnh lưu lượng
máu và làm cho các khu vực bị chấn
thương có thể sẵn sàng cho các hoạt
động cụ thể.

Một số lưu ý khi chườm nóng:
u Gói chườm không quá nóng
u Nên chườm vùng bị tổn thương

qua một lớp quần áo
u Không chườm quá lâu

Khi nào thì nên chườm lạnh?
Chườm nước đá hay chườm lạnh
“làm việc” hoàn toàn ngược lại so với
chườm nhiệt (chườm nóng). Chườm
nước đá thường được áp dụng lên các
chấn thương đột ngột hoặc cấp tính,
bởi nó giúp giảm sưng hoặc chảy
máu, nếu có. Chườm lạnh hạn chế
dòng chảy của máu trong khu vực
được chườm. Điều quan trọng nhất là
khi chườm lạnh sẽ có tác dụng gây tê,
giảm áp lực cơ thể trên vết thương và
giảm đau.

Nó cũng giúp cơ thể tập trung tốt hơn

vào việc duy trì một tốc độ ổn định
trong quá trình chữa bệnh. Vì vậy,
bạn có thể điều trị chườm lạnh hiệu
quả cho những chấn thương như
bong gân hoặc vết bầm tím kèm theo
chảy máu để hạn chế sưng và đau.

Một số lưu ý khi chườm lạnh:
u Không bao giờ sử dụng nước đá

trực tiếp lên vết thương mà nên
dùng một túi nước đá, hoặc đặt
một số viên đá trong một túi nhựa
hoặc bọc nó trong một chiếc khăn
và đặt lên vùng bị thương

u Sau khi đặt túi nước đá vào vết
thương, kiểm tra sự thay đổi về
màu da. Nếu nó chuyển sang màu
hồng tươi, bỏ gói chườm ra.
Chườm liên tục cho đến khi da
chuyển về màu bình thường

u Chườm nước đá cũng có thể giúp
điều trị bỏng da và mụn trứng cá

u Chườm lạnh cũng có thể làm giảm
lưu lượng máu, nên tránh sử dụng
cho những vùng bị coi là lưu thông
máu kém

Mặc dù chườm, nóng chườm lạnh là
hai giải pháp đều có tác dụng phục
hồi vết thương nhanh chóng nhưng
cơ chế phục hồi bệnh lại hoàn toàn
khác nhau. Một điều cần lưu ý chung
ở đây là không nên chườm quá lâu dù
là chườm nóng hay chườm lạnh bởi
đây không phải là giải pháp điều trị
bệnh lâu dài, nó chỉ là một cách giảm
đau và hạn chế thương tổn tạm thời.
Để điều trị bệnh lâu dài, cách tốt nhất
bạn nên đến khám bác sĩ.

Theo PLXh

chÖÔøM NOÙNG hay chÖÔøM LAÏNh
CUõNG pHAûI tUØy LoAÏI veát tHÖÔNG
Một điều cầN lưu ý chuNg ở đây là khôNg NêN chườM
Quá lâu dù là chườM NóNg hay chườM lạNh Bởi đây
khôNg phải là giải pháp điều trị BệNh lâu dài, Nó chỉ làM
giảM đau tạM thời.
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Nội dung Mai Sơn Uông Bí Đông Triều Điện Biên Ninh Phước Tổng cộng

thời điểm tham gia 9/2009 9/2009 9/2009 11/2009 9/2009

số tV tcVM tham gia Mpa 3,961 4,571 7,720 2,176 3,020 21,448 

số trường hợp nhận hỗ trợ viện phí 62 214 319 113 74 782 

số trường hợp nhận hỗ trợ tử vong 8 20 63 2 13 106 

thành viên 1 1 13 1 8 24 

chồng tV 6 17 42 1 5 71 

con tV -   2 8 -   -   10 

Bố/mẹ tV 1 -   -   -   -   1 

số tiền hỗ trợ viện phí 9,360,000 34,290,000 50,280,000 18,660,000 10,710,000 123,300,000 

số tiền hỗ trợ tử vong 1,840,000 5,980,000 33,415,000 1,125,000 3,146,000 45,506,000 

thành viên 1,000,000 300,000 11,700,000 1,000,000 2,521,000 16,521,000 

chồng tV 750,000 5,500,000 19,375,000 125,000 625,000 26,375,000 

con tV -   180,000 2,340,000 2,520,000 

Bố/mẹ tV 90,000 90,000 

số món vay được xóa nợ 2 2 8 3 5 20 

số tiền xóa nợ 11,443,200 14,374,000 24,551,200 8,240,000 12,460,000 71,068,400 

MS UB ĐT ĐBP NP
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BIỂU ĐỒ THÀNH VIÊN THAM GIA M7MPA (2009-2011)
Số liệu tính tới tháng 6/2011

QUỸ BẢO Vệ TƯƠNG HỖ M7

Số liệu đến 30 tháng 6 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng
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