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Ngày 13/3/2013: STU Tuần Giáo tổ chức Hội thảo giới thiệu và triển khai dự án tại 
Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo. Đây là xã thứ 5 có hoạt động của STU tại địa bàn. 48 
đại biểu là các cán bộ chủ chốt của xã, người đứng đầu các bản đã tham gia vào Hội 
thảo. Tại đây, các lãnh đạo địa phương có thời gian nhìn nhận lại thực trạng của địa 
phương, hiểu được các hoạt động của dự án cũng như kế hoạch sắp tới dự án sẽ có 
những hoạt động gì tại địa phương.  

Ngày 26/3/2013: 37 cụm trưởng của STU Tuần Giáo được tham gia tập huấn Kỹ 
năng thành lập và quản lý nhóm. Đây là một hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng 
lãnh đạo cộng đồng và củng cố việc quản lý, hoạt động của dự án tại cấp cơ sở.  Các 
cụm trưởng đã cùng nhau thảo luận về trách nhiệm của cụm trường, được thực 
hành cách tổ chức và quản lý một buổi họp cụm. 

STU TUẦN GIÁO 

 
 

Ngày 27/3/2013, Hội thảo Bảo vệ tương hỗ dựa vào 
cộng đồng dành cho các lãnh đạo địa phương tại Tuần 
Giáo (Điện Biên) với sự tham gia của 28 đại biểu. Hội 
thảo đã giúp những người tham gia hiểu về sản phẩm 
bảo vệ tương hỗ dành cho thành viên nghèo và ý nghĩa 
của sản phẩm.  

 

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN SINH TƯƠNG HỖ 

CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN PHỤ NỮ  

Ngày 23/03/2013, CFRC phối hợp với Bệnh viên Đức Giang  
va ban công tác DA20  phường Giang Biên và Phúc Lợi tổ 
chức khám bệnh tổng thể cho 60 phụ nữ là nạn nhân bị 
bạo lực gia đình, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn hai phường. Qua khám bệnh  đã có một số trường hợp 
phát hiện ra bệnh nghiêm trọng như tim bẩm sinh, u sơ cổ 
tử cung, loãng xương…Các bệnh nhân cũng được các bác sỹ 
tư vấn sức khỏe và điều trị bệnh đúng hướng. 

Ngày 30/03/2013, CFRC kết hợp cùng chuyên gia tư vấn 
thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển/DA Ngôi nhà bình 
yên và Địa chỉ tin cậy hai phường tổ chức buổi tư vấn tâm 
lý cho 20 chị em phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình 
tại hai phường Giang Biên và Phúc Lợi. Đây là buổi tư vấn 
thứ 3 và cũng là buổi cuối cùng nằm trong hoạt động Hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực tiếp cận tư vấn tâm lý/chăm sóc y tế. 
Sau hai buổi đầu lập hồ sơ ca và tư vấn cá nhân, nội dung 
buổi thứ 3 tập trung nhiều về kỹ năng phòng vệ trong 
những trường hợp bạo lực, tăng cường nhận thức về giá trị 
bản thân, sống tự tin và hòa nhập. Qua các buổi tư vấn, các 
chị em đã có cơ hội được chia sẻ cảm thông và tự tin, mạnh 
mẽ hơn khi phải đối diện với hoàn cảnh thực tế.  

Mô hình hợp tác  hỗ trợ trồng và kinh doanh cây 

Hibiscus (Hồng hoa) đã được CFRC phát triển và 

phối hợp triển khai cùng Công ty CP Sản xuất và Kinh 

doanh đồ uống Thảo Mộc tại Huyện Tuần Giáo. Ngày 

28/3/2013, Dự án đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật 

trồng cây Hồng hoa cho 8 hộ gia đình tiên phong thí 

điểm trong năm 2013. 7 trong số các gia đình tham 

gia dự án là hộ gia đình người Thái, thu nhập thấp. 

Mô hình hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho người 

dân cũng như doanh nghiệp.         

Xem tin bài chi tiết. 

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH 

 

Trước việc Thông tư số 33/2012/TT-NHNN quy định 
trần lãi suất đối với hoạt động TCVM ở mức 13%, 
tính theo phương pháp quy định tại Quyết định số 
652/2001/QĐ-NHNN, CFRC, phối hợp với Nhóm công 
tác tài chính vi mô Việt nam (MFWG), đã tập hợp các 
văn bản và thông tin gửi tới NHNN để NHNN hiểu 
hơn về hoạt động TCVM để có những quy định phù 
hợp về lãi suất cho TCVM. Ngày 25/3/2013, Bà Lê Thị 
Lân, Giám đốc CFRC, đã thuyết trình tại hội thảo bàn 
về vấn đề lãi suất TCVM do MFWG tổ chức. CFRC đã 
đưa ra những lập luận và căn cứ để thuyết phục cơ 
quan hoạch định chính sách về tính đặc thù của 
TCVM, do đó, cần có một chính sách lãi suất đặc thù 
cho lĩnh vực này.  

Xem tin bài chi tiết.  

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

http://cfrc.vn/vi/hoat-dong/du-an/bds-cca/a-929/mo-hi%CC%80nh-ho%CC%A3p-ta%CC%81c-ho%CC%83-tro%CC%A3-tro%CC%80ng-va%CC%80-kinh-doanh-hibiscus-ho%CC%80ng-hoa
http://cfrc.vn/vi/hoat-dong/linh-vuc-hoat-dong/van-dong-chinh-sach/a-926/de-nghi-chinh-sach-lai-suat-cho-tcvm

