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DỰ ÁN “M7-SỨC KHỎE BỀN VỮNG” 

TỔNG KẾT 1 NĂM DỰ ÁN “M7—SỨC KHỎE BỀN VỮNG” 

Ngày 28/6/2013 đã diễn ra Hội thảo tổng kết 1 năm triển khai Dự án “Cung cấp dịch vụ tài chính vi mô M7 cho 
người sống chung hoặc chịu ảnh hưởng bởi HIV để tạo việc làm và tăng thu nhập” (gọi tắt là M7-Sức khỏe bền 
vững) trên 3 địa bàn của Mạng lưới M7 tại Tỉnh Điện Biên (Huyện Điện Biên, TP Điện Biên Phủ, Huyện Tuần Giáo). 

Tới dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu. Từ cấp trung ương có đại diện của Văn phòng Chính Phủ, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Cục phòng chống AIDS, và Tư vấn dự án Pathways. Về phía địa phương có sự tham gia của đại 
diện Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Điện Biên, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐTBXH, 
Trung tâm phòng chống AIDS; UBND, Hội phụ nữ và Trung tâm Y tế 3 địa phương, đại diện đối tượng hưởng lợi và 
các cán bộ Quỹ ủy hỗ trợ phụ nữ phát triển Huyện Điện Biên, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển TP Điện Biên Phủ và 
Dự án STU Tuần Giáo . 
 

 

Chứng kiến những kết quả và tác động của dự án, phát biểu tổng kết Hội thảo, đại diện Ngân hàng Nhà nước, bà 
Lê Thị Thùy Dung đánh giá “đây là một mô hình có ý nghĩa và nên được ngày càng nhân rộng” và khẳng định rằng 
“NHNN sẽ hỗ trợ để các tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhóm đối tượng này”. Bà Cao Kim Thoa, Cục 
phòng chống AIDS, đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của dự án mà theo bà “là hoạt động mang tính nhân 
văn và từ thiện cao giúp cho người nghèo thay đổi”. Bà Thoa đã chỉ đạo ngành y tế tại địa phương tiếp tục phối 
kết hợp với các tổ chức M7, cùng khắc phục những thách thức để phục vụ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này. 
Bà đồng thời thể hiện sự quan tâm và cam kết của ngành y tế để thúc đẩy mô hình này ngày càng phát triển./ 
(Xem tin bài đầy đủ tại đây) 

  
Chỉ tiêu 

Điện Biên 
Phủ 

H. Điện 
Biên 

STU Tuần 
Giáo 

Tổng 

1 Số đối tượng đích tham gia 48 63 43 154 

 Số sống chung 6 3 18 27 

 Số bị ảnh hưởng 12 59 18 89 

 Số sau cai dùng Methadone 30 1 7 38 
2 Số tham gia MPA 37   43 78 

3 Số gửi Tiết kiệm 48 63 43 154 

4 Dư tiết kiệm (triệu đồng) 15,7 6,5 4,7 26,9 
5 Số món vay 24 49 34 107 

6 Giá trị vốn phát Ra (triệu đồng) 185 204,8 213 602,8 

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

CHÍNH PHỦ CHO PHÉP CFRC TIẾP TỤC THÍ ĐIỂM DỰ ÁN M7MPA  
Để tháo gỡ những khó khăn về khung pháp lý, trong tháng 3/2013, CFRC đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước, 
Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ xin phép tiếp tục triển khai thí điểm mô hình Hội bảo vệ an sinh tương hỗ 
(MPA) kết hợp với Tổ chức và chương trình tài chính vi mô dành cho người thu nhập thấp. Hội Khuyến học Việt 
Nam, cơ quan chủ quản của CFRC, cũng trình chính phủ về dự án Hội bảo vệ an sinh tương hỗ của CFRC.  

Sau khi trình các cơ quan chức năng, CFRC đã nhận được ủng hộ rất tích cực. Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh 
Bình đã có công văn trả lời CFRC với tinh thần cho phép Tổ chức TCVM M7MFI hoàn toàn được thực hiện "thu hộ 
chi hộ cho khách hàng của họ" cho MPA. Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hà trong công văn gửi Chính phủ đã 
đề cập rằng dự án "Hội BV An sinh tương hỗ" do CFRC cần được khuyến khích. Bởi vậy Chính phủ đã cho phép 
CFRC tiếp tục thực hiện Dự án với sự hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời giao trách nhiệm cho Bộ Tài chính 
nghiên cứu ban hành chính sách BHVM dựa trên kết quả thí điểm dự án, để tới 2015 có chính sách BHVM cho 
Việt Nam. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào nhận thức và sự cam kết theo đuổi sứ mệnh xã hội của các tổ chức TCVM 
có quyết định hành động cùng đồng hành với CFRC hay chọn đi hướng khác.  

Tin hoạt động khác: 

 Chương trình Quyền Phụ nữ tại Long Biên do CFRC triển khai đã thực hiện một cuộc khảo sát thông tin cơ bản vùng 
(đọc tin bài tại đây). 

 Dự án Sinh kế bền vững cho phụ nữ mien Bắc Việt Nam tổ chức tập huấn “Khởi nghiệp và quản lý kinh doanh cho 55 
thành viên tài chính vi mô của STU Tuần Giáo và Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển TP Điện Biên Phủ. 

http://www.cfrc.vn/vi/hoat-dong/du-an/m7-suc-khoe-ben-vung/a-941/tong-ket-1-nam-du-an-m7-skbv
http://www.cfrc.vn/vi/hoat-dong/du-an/da20-quyen-phu-nu/a-940/ban-tre-long-bien-va-uoc-mo-binh-dang-gioi-cho-phu-nu

