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M7MPA-Dự án Hội bảo vệ 
tương hỗ được triển khai với mục 
đích cung cấp cho thành viên 
nghèo công cụ để giảm thiểu tác 
động tiêu cực khi rủi ro xảy ra cũng 
như khả năng rơi trở lại vòng đói 
nghèo. Trong hơn 3 năm triển khai, 
M7MPA đã nhận được sự ủng hộ 
của đông đảo thành viên M7.  

Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có một khung chính sách cho 
BVTH. Sự chậm trễ về chính sách và những quyết định không 
hỗ trợ sự phát triển của hình thức này sẽ trực tiếp ảnh hưởng 
tới nguyện vọng tha thiết và quyền lợi chính đáng của những 
người nghèo không có khả năng tiếp cận các hình thức bảo vệ 
rủi ro thương mại. 

Ngày 19/4/2013, CFRC đã tiến hành một khảo sát nhanh tại 
Đông Triều để tìm hiểu suy nghĩ của thành viên, cán bộ cụm 
cũng như cán bộ thực hành TCVM tại cơ sở về M7MPA. Kết 
quả khảo sát cho thấy: 

 100% thành viên và cán bộ ủng hộ M7MPA tiếp tục duy trì 
và phát triển 

 100% thành viên và cán bộ đánh giá cao ý nghĩa và tác 
động nhiều mặt của M7MPA 

 100% cảm thấy "mất mát" về quyền lợi cũng như tinh 
thần nếu M7MPA dừng hoạt động 

Tải báo cáo đầy đủ tại đây. 

Một báo cáo tổng kết tiến trình thực hiện dự án “Hội bảo vệ 
tương hỗ” tính tới tháng 4/2013 cũng đã được thực hiện để 
cung cấp những thông tin cơ bản nhất về dự án và tác động tới 
cộng đồng. (Tải báo cáo) 

Trong tháng 3-4/2013, CFRC đã có nhiều hoạt động nhằm cung 
cấp cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý TCVM và 
bảo hiểm các thông tin và cách nhìn đúng về BVTH và vận 
động một hành lang pháp lý cho hoạt động này, bao gồm:  

 Thảo luận với chuyên gia tư vấn dự án Hỗ trợ phát triển 
bảo hiểm vi mô của Bộ tài chính do ADB tài trợ về thực 
trạng của BHVM/BVTH tại Việt Nam;  

 Gửi công văn tới Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ tài 
chính, và các ban ngành, cơ quan và tổ chức có liên quan 
và hiện vẫn đang chờ câu trả lời chính thức.   

 

 

Từ ngày 20/4 – 23/4/2013, 
CFRC đã phối hợp cùng với 
Ban công tác DA20 tại phường 
Giang Biên và Phúc Lợi, 
Q.Long Biên tổ chức 3 buổi 
truyền thông tại cộng đồng 
về chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Sức khỏe tình dục. Buổi 
truyền thông đã thu hút sự quan tâm của chính quyền, 
các đoàn thể cũng như sự tham gia của gần 800 phụ nữ và 
nam giới. Những kiến thức bổ ích về sức khỏe sinh sản, 
chế độ dinh dưỡng hợp lý đối với bà mẹ mang thai và cho 
con bú và làm sao để có được một đời sống tình dục an 
toàn và lành mạnh đã được truyền tải tới người dân một 
cách mới mẻ, thú vị. 

Ngày 24/4/2013, CFRC cũng 
phối hợp với Ban giám hiệu 
trường THCS Giang Biên tổ 
chức buổi truyền thông về 
Sức khỏe sinh sản vị thành 
niên cho 118 học sinh khối 8 
và khối 9. Các em học sinh rất 
hào hứng và sôi nổi tham gia các hoạt động và thảo luận, 
trao đổi ý kiến với tư vấn viên. Nhà trường cũng bày tỏ 
mong muốn dự án 20 sẽ có thêm nhiều hoạt động tương 
tự để góp phần giáo dục lối sống lành mạnh cho học sinh./ 

TIẾNG NÓI CƠ SỞ 

Thành viên L.T. Lợi (Tuần Giáo) có 3 người con nhưng 
chồng chị chẳng may mất sớm do nhiễm HIV; sau đó, 
hai người con đầu của chị cũng lần lượt qua đời. Chị 
không biết mình bị nhiễm HIV cho tới lần chị  bị đau 
mắt và phải làm các xét nghiệm tại bệnh viện. Khi đó, 
số tế bào CD4 của chị chỉ đếm trên đầu ngón tay, cân 
nặng chỉ còn 19kg!  

Trước khi vay vốn, cuộc sống của chị thật bấp bênh 
“Một ngày đi làm bánh từ 7h sáng tới 1h chiều được 
40,000 đồng....cả tháng may ra thì làm được 8 ngày.”  

Qua cán bộ dự án, chị biết được STU cho các chị em có 
hoàn cảnh giống mình vay vốn và gửi tiết kiệm. Chị 
mạnh dạn làm đơn xin vay vốn và được phê duyệt mức 
vay 3,000,000đ. Số tiền này cũng đủ giúp chị mua được 
chiếc máy may cũ (khoảng 700,000đ), và kim, chỉ, bông, 
vải…để làm đệm bán. Chị chia sẻ: “Tiền mua nguyên vật 
liệu cho một đôi đệm khoảng 1,500,000 đồng. Chị bán 
ra 1,800,000 đồng/đôi. Bây giờ cũng được lãi rồi. Vậy là 
có tiền để gửi tiết kiệm và trả gốc lãi hàng kì cho dự án 
rồi...Trước đây chị hay nóng tính, nhưng từ ngày tham 
gia, mỗi lần đi họp sẽ gặp gỡ các chị em nên cũng đã 
biết cách ăn nói, biết cách cư xử.“ 

Đọc tin bài đầy đủ tại đây. 

M7MPA chi trả quyền lợi cho  
thành viên 

CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN PHỤ NỮ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO BẢO VỆ TƯƠNG HỖ 

 23-26/4: tập huấn “Khởi sự và quản lý kinh doanh” cho 
các hộ gia đình trồng cây Hồng Hoa tại Tuần Giáo. 

 22-26/4: họp giao ban hoạt động của dự án “M7-Sức khỏe 
bền vững” với TT y tế của TP Điện Biên Phủ, H. Điện Biên 
và  H. Tuần Giáo. Cán bộ dự án cũng đã đi thăm và phỏng 
vấn các thành viên để  tìm hiểu hiệu quả của dự án và lắng 
nghe phản hồi,  nguyện vọng của thành viên.  

ĐIỂM TIN CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

http://cfrc.vn/Uploads/documents/Ket%20qua%20KS%20nhanh%20%20MPA%20DT%2019%2004%2013.pdf
http://cfrc.vn/Uploads/documents/BC%20du%20an%20MPA%2025%2004%2013.pdf
http://www.cfrc.vn/vi/hoat-dong/tac-dong/tieng-noi-co-so/a-935/song-tich-cuc

