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2.737 người thụ hưởng 

30 thành viên nhận hỗ trợ viện phí 

4.530.000 đồng hỗ trợ viện phí 

 

 

 

 

 

 Xác định mô hình: quy mô STU từ 2.000-2.200 thành viên được tổ chức thành 58-60 cụm, với 6 cán 
bộ trong đó 4 cán bộ kỹ thuật, định  mức quản l{ thành  viên/CBKT là 450-500. Thời gian đạt tới  
điểm hòa vốn: 2 năm, đạt tự vững  tài  chính: 3 năm.  

 Tuyển chon và đào tạo  cán  bộ: Với sứ mệnh “tăng cường năng lực”, STU chú trọng vào việc đào tạo 
và sử dung cán bộ địa phương để phát triển đôi ngũ nhân sự tài chính vi mô chuyên nghiệp tại chỗ. 
Các cán bộ được đào tạo theo phương pháp vừa học vừa làm. Cán bộ STU là những sứ giả của tổ 
chức với các giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp, minh bạch, tôn trọng, và thân thiện.  

 Thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể địa phương, đặc biệt là Hội phụ 
nữ. Hội đã tham gia hỗ trợ tích cực cho STU trong nhiều hoạt động của dự án.  

 Xây dựng kênh phân phối: Phát triển và đào tạo 1.006 thành viên, 36 cụm tại 4 xã dự án. Công tác 
vận động ban đầu gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều người chưa hiểu về hoạt động và { nghĩa của Dự 
án. Số lượng thành viên tham gia ban đầu còn ít do tâm l{ rụt rè của nhiều người. Các cán bộ STU 
không quản ngày đêm tiếp cận tới từng hộ để giới thiệu về Dự án. Sau khi chứng kiến lợi ích các 
thành viên có được và thành công trong sử dụng vốn 
của những người đã tham gia, các thành viên còn lại 
trong cộng đồng đang tìm đến ngày càng nhiều hơn 
với STU. 

 Hoàn thiện và áp dụng thành công phần mềm 
M7MF vào công tác quản l{ thành viên và vận 
hành chương trình tài chính vi mô. 

 Tháng 8/2012, STU tham gia Dự án “M7—Sức 
khỏe bền vững” do USAID tài trợ nhằm cung cấp 
dịch vụ tài chính vi mô M7 tới nhóm người sống 
chung  với HIV và người chịu ảnh hưởng, người 
sau cai nghiện. Cơ quan y tế địa phương đóng vai 
trò đối tác của dự án. Hoạt động này sẽ mang lại 
cho nhóm đối tượng cơ hội bình đẳng.   

Con số về phát triển tổ chức 
(tính tới tháng 12/2012) 

Số thành viên  : 1.018 

Số TV là dân tộc thiểu số  : 803 

Số cụm : 34  

Số xã triển khai :  4 

Số cán bộ kỹ thuật : 4  

QŨY BẢO VỆ TƯƠNG HỖ M7MPA 
Là hình thức tương trợ lẫn nhau, lấy số đông bù cho số ít. 
Đóng góp nhỏ, lợi ích nhiều. M7MPA là tổ chức do thành 
viên đóng góp và làm chủ sở hữu, nhằm tương trợ lẫn 
nhau và được CFRC xây dựng từ năm 2009. Tại STU, 
M7MPA đã nhận được sự hưởng ứng của các thành viên, 
thể hiện bằng việc 100% thành viên TCVM  và gia đình họ 
nhận thức cần tham gia M7MPA để được bảo vệ nếu 
không may gặp rủi ro. Trong năm qua, STU kết hợp với M7MPA Trung tâm 
đã có nhiều hoạt động ý nghĩa cho thành viên:  

 Giới thiệu mô hình bảo hiểm vi mô tương hỗ cho 47 cán bộ chủ chốt địa 
phương;  

 Tổ chức 17 lớp tập huấn “Quản l{ rủi ro và bảo hiểm” cho 240 thành 
viên; 

 Phối hợp hoàn thiện phần mềm M7MPA để quản l{ và vận hành hoạt 
động bảo hiểm vi mô tại cơ sở; 

 Chi trả kịp thời cho thành viên và người thân. 

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

Chị Phạm Thị Nga, Cụm 02, Khối 20/7  

“Cảm ơn dự án đã hỗ trợ! Khoản tiền hỗ trợ 
rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chia sẻ với 
chúng tôi.” 

Anh Lò Văn Sương, chồng chị Phạm Thị Nga 

STU, người bạn thủy chung và đồng hành tích cực với 
những người nhiễm HIV/AIDS và những người chịu ảnh 
hưởng: 

“Hãy cho những bệnh nhân của chúng tôi vay vốn để họ làm ra cái 
ăn, cái mặc, còn đi được tới bệnh viện để chúng tôi điều trị” 

Câu nói của bác sỹ Lương Hậu Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế 
huyện Điện Biên luôn vang vọng và day dứt trong lòng mỗi chúng 
tôi. Nó thôi thúc những cán bộ STU phải giúp nhóm đặc thù này để 
họ có nơi tin cậy mà gửi những đồng tiền nhỏ nhoi phòng khi đau 
yếu nặng, cho họ vay vốn, hướng dẫn họ quản lí các hoạt động 
SXKD để có thu nhập, để có niềm vui và sống tích cực hơn trong 
cộng đồng, nơi họ sinh ra, lớn lên và đang hiện hữu tại đây. 

Số liệu Dự án M7-Sức khỏe bền vững 
(8/2012-12/2012)  

Số đối tượng đích(*) gửi TK : 18 

Số đối tượng đích vay vốn : 15 

Số đối tượng đích tham gia  
M7MPA : 18 

Tổng giá trị tiết kiệm : 1.175.000 

Tổng số vốn phát ra : 90.000.000 

(*) Đối tượng đích: người nhiễm HIV/AIDS và người chịu ảnh hưởng, người sau 

cai nghiện 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa STU và  

Trung tâm Y Tế Huyện Tuần Giáo (trái) 

Họp giao ban hàng tháng giữa STU và  

Trung tâm Y Tế   (phải) 

Một cuộc họp của cán bộ STU 
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 “*..+ Với tính đặc thù của công việc là chia sẻ và giúp 
đỡ mọi người, tôi nhận thấy sự gần gũi giữa công việc 
và chính con người mình. Chứng kiến những gì mà Tổ 

chức đã đóng góp cho cộng đồng tôi thực thấy nể phục 
và luôn có mong muốn mình được chung tay góp sức 

cho xã hội.”  

(Lê Huy Thắng, Cán bộ kỹ 
thuật) 



 

  

 

Giáo dụcGiáo dụcGiáo dục———   Tăng cường năng lựcTăng cường năng lựcTăng cường năng lực   
STU coi giáo dục là nền tảng của giảm nghèo bền vững 

 

Đào tạo cán bộ địa phương 

Khi tham gia Dự án, tất cả các thành viên đều tham dự chương 
trình đào tạo “Kỹ năng quản lý cuộc sống-Quản lý nhóm cụm”. 
Lớp tập huấn đã giúp thành viên có cơ hội tự nhìn nhận và 
đánh giá lại bản thân và cộng đồng, có kỹ năng làm việc nhóm. 
Đây cũng là cơ hội để các thành viên trong cộng đồng xích lại 
gần nhau hơn, cảm thông gắn bó và chia sẻ để giúp họ xây 
dựng mối quan hệ cộng đồng ngày một tốt đẹp.   

Thông qua các buổi họp cụm, thành viên được thường xuyên 
cập nhật và bổ sung các kiến thức, kỹ năng bổ ích như kỹ thuật 
chăn nuôi, trồng trot, các hiểu biết về thưởng thức cuộc sống 
và sức khỏe, các kiến thức quản l{ tài chính cơ bản.   

Trong năm 2012, STU cũng liên tục tổ chức các khóa tập huấn 
chuyên đề cho thành viên. Các chương trình tập huấn của STU 
luôn lấy người học làm trung tâm, mang tính thực tiễn cao. Bằng phương pháp đào tạo 
cho người lớn, với nhiều hoạt động tương tác, học viên được tham gia tích cực và chủ 
động vào bài học, nhờ đó trở nên tự tin hơn và tiếp thu kiến thức một cách sâu sắc hơn.  

Các chương trình tập huấn 

 Tiết kiệm—Lập ngân sách hộ gia 
đình: giúp thành viên hiểu được tầm 
quan trọng của tiết kiệm, hướng dẫn 
cách lập kế hoạch ngân sách để 
quản l{ tài chính tốt hơn; 

 Quản lý rủi ro và bảo hiểm: khóa 
tập huấn giúp nâng cao nhận thức 
về rủi ro và các biện pháp để giảm 
thiểu tác động tiêu cực; 

 Giới và kinh doanh: trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, thực tế về khởi sự và quản l{ hoạt 
động kinh doanh lồng ghép vấn đề giới trong kinh doanh; 

 Đào tạo cụm trưởng: nhằm nâng cao kỹ năng thành lập và quản l{ nhóm cho cụm 
trưởng; 

 HIV: cung cấp cho thành viên hiểu biết đúng về HIV để giảm sự kz thị trong cộng đồng và 
tăng cường kỹ năng phòng chống, giảm lây nhiễm trong cộng đồng;  

 Tập huấn kỹ thuật trồng cây vụ đông tại xã Quài Cang. 

 Xóa nghèo bền vững bắt đầu từ việc nâng cao học vấn cho trẻ 
em. Do đó, nhân dịp 1/6/2012, STU có chương trình khuyến 
học, tặng quà cho 68 con em thành viên học giỏi.   

 Các cán bộ STU tình nguyện tổ chức 02 lớp “phổ cập” tại Bản 
Sảo (Quài Cang) và Bản Chấng (Quài Tở), giúp 43 chị em dân 
tộc Thái “không quên cái chữ”. 

STU là gì? 

TCVM tại Việt Nam hầu hết đều bắt nguồn từ các 
chương trình được hỗ trợ kĩ thuật và tài chính từ 
các Tổ chức và NGOs quốc tế. Cho dù nay đã có 
đơn vị trở thành tổ chức TCVM chính thức nhưng 
cũng chưa có một công bố nào về chuẩn mực 
quản lí, tổ chức quản trị và tổng lượng tài chính 
cần thiết để bắt đầu một chương trình TCVM tới 
khi nó đạt tới điểm hòa vốn rồi đạt tới tự vững 
về tài chính. 

Trong lúc đó, NHNNVN đưa ra một quy chuẩn: một tổ chức 
TCVM muốn mở thêm chi nhánh mới thì ngoài việc đáp ứng các 
tiêu chuẩn về quản trị, chất lượng dư nợ còn phải có đủ nguồn 
tài chính dựa trên công thức: 

N: số chi nhánh mới mở 
C: vốn điều lệ của tổ chức 

Theo công thức trên, ví dụ một tổ chức có 10 tỉ vốn điều lệ thì 
họ có thể xin mở  cùng lúc từ 1 tới 6 chi nhánh khi các tiêu chí 
khác đã đáp ứng vì 1, 5 tỉ và 9 tỉ đều nhỏ hơn 10 tỉ. 

Vậy trong thực tế nguồn ngân sách cần chính xác là bao nhiêu?  

M7 Đông Triều, đơn vị mạnh nhất M7 
nhưng trong 15 năm cũng chỉ mở được 5 
phòng giao dịch, mỗi phòng có trên dưới 
2.000 khách hàng chỉ vì họ thiếu vốn 
nghiêm trọng. Nay nếu được phép đi vay 
bên ngoài và huy động tiết kiệm theo qui 
định thì cần bao nhiêu ngân sách và thời 
gian bao lâu thì chi nhánh mới đạt điểm 
hòa vốn? 

TCVM thế giới thì đã có câu trả lời, còn 
tại Việt Nam, CFRC muốn giải mã câu hỏi 
trên thông qua việc trực tiếp xây dựng 
mô hình “Standard Transaction Unit” - 
STU với các định mức quản lí đúc rút từ 
thực tế vận hành M7 . 

Cơ sở của việc thiết lập và thực hiện Dự án 

Phát triến Mạng lưới Tài chính vi mô M7 để có thêm nhiều phụ 
nữ nghèo, dân tộc thiểu số có cơ hội thay đổi cuộc sống là 
lương tâm và trách nhiệm của lãnh đạo các tổ chức thành viên 
M7. Tại Tuyên bố chung M7 năm 2011 đã nêu: 

“Điều 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)” 

CFRC đã đi tiên phong trong việc lựa chọn các vùng nghèo nhất 
của Việt Nam, để mở rộng M7. Điện biên là tỉnh trọng điểm về 
nghèo đói và điểm nóng của đại dịch HIV/AIDs. Theo công bố 
về nghèo đói của Bộ LĐTB&XH năm 2010 thì tỉ lệ hộ nghèo tỉnh 
Điện Biên chiếm trên 56%. Có 4 huyện nghèo nhất lên tới trên 
68%, số xã nghèo trong 4 huyện nghèo thì tỉ lệ này là 90,4%. Về 
tình trạng nhiễm HIV, theo sở Y tế Tỉnh cho biết, tới tháng 
6/2012 nạn dịch HIV/AIDs đã lan tới 100% số (9/9) huyện, thị, 
thành phố và 81,25% số xã phường (91/112) có người bị 
nhiễm. 

Trong chương trình hợp tác với các tổ chức bên ngoài về “Hỗ 
trợ phát triển M7 và thiết lập hệ thống Bảo vệ tương hỗ 
M7MPA”, CFRC nhận được hỗ trợ từ Rabobank Dự án P10 – 
052 và Dự án P10-035 từ Cordaid. TƯ Hội Khuyến học Việt Nam 
đã phê duyệt và cho phép CFRC tiếp nhận, làm chủ và thực 
hiện dự án tại Quyết định số 238/QĐ – KHVN ngày 24 tháng 9 
năm 2010 và Quyết định phê duyệt số 140/QĐ-KHVN ngày 25 
tháng 4 năm 2011. 

Chính quyền Huyện Tuần Giáo, 
UBND Tỉnh Điện Biên đã hoàn 
toàn nhất trí và UBND tỉnh đã 
cùng kí Văn bản thỏa thuận với 
CFRC, cho phép CFRC đặt Văn 
phòng đại diện tại Huyện Tuần 
Giáo để thực hiện Dự án. 

Đó là cơ sở để CFRC quyết định 
chọn Tuần Giáo, Điện Biên là nơi 
bắt đầu của Dự án “Hỗ trợ Tăng 
cường năng lực & Giảm nghèo 
bền vững (STU). 

Đào tạo thành viên 

Hỗ trợ xây dựng tài sản 

 

Giáo dục—Phát triển cộng đồng 

Sứ mệnh giảm nghèo là nhiệm vụ của 
toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ 
chủ chốt địa phương. Chính vì vậy, CFRC 
đã thiết kế và tổ chức các hội thảo tập 
huấn về kiến thức và kỹ năng quản l{ 
phát triển, bao gồm: Lập kế hoạch và 
phát triển cộng đồng, Dịch  vụ phát triển 
doanh nghiệp, Bảo hiểm vi mô cơ bản 
cho cán bộ chủ chốt từ cấp khối/bản tới 
huyện. 

 

“Từ trước đến giờ chưa có 
thói quen tiết kiệm, hoặc có 
tiết kiệm thì cũng chỉ cho vào 
con lợn nhựa. Nhưng khi 
tham gia khóa đào tạo tôi 
cảm thấy rất bổ ích, tôi biết 
được việc tiết kiệm nó quan 
trọng như thế nào, và việc 
ghi chép chi tiêu hàng ngày 
giúp chúng tôi có thể theo 
dõi, và điều chỉnh được chi 
tiêu của gia đình hợp lý 
hơn.”  

(Lường Thị Chiêng, Bản Nát) 

"Qua khóa học, các nội dung 
đều giúp tôi có nhiều ý tưởng 

ứng dụng vào thực tế như cách 
quảng bá sản phẩm"  

(Học viên Khóa tập huấn “Giới 
và Kinh doanh”) 

Kế thừa chương trình tài chính vi mô của Mạng lưới TCVM M7 đã được phát triển 
gần 20 năm, STU tiếp tục nâng cao và chuẩn hóa các quy trình và dịch vụ để hỗ trợ 
một cách toàn diện phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số, giúp họ tạo dựng và bảo vệ tài 
sản, cải thiện vị thế, có được cuộc sống đầy đủ, an toàn và hạnh phúc. 

Trong năm đầu triển khai, STU đã phát triển và cung cấp các dịch vụ sau:  

 Tiết kiệm 

 Hỗ trợ vốn vay 

 Bảo hiểm vi mô (M7MPA) 

 Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững 

 

1.500.000.000 * N < C 

STU 

1 trưởng phòng 
1 kế toán 

4 CBKT 

2.000-2.200 thành viên 

Hội thảo tập huấn cán bộ chủ chốt 

Một buổi tham quan thực tế của học viên  khóa “GIới và kinh doanh” 

2 3 4 

Bà Lê Thị Lân, 
Giám đốc CFRC 

Tập huấn  Số lớp Số người 

Cấp huyện 55 2 

Cấp xã, thị trấn 176 4 

Cấp khối/bản 138 46 

TỔNG  368 

Tập huấn  Số lớp Số người 

Đào tạo cán bộ cụm 1 17 

Đào tạo thành viên 125 1.358 

Kỹ thuật trồng trot cho 
người  dân 

1 53 

TỔNG  1.428 

Chỉ số Kết quả 

Tổng tài sản 4.123.172.532 

Số người gửi tiết kiệm 1.018 

Dư tiết kiệm 181.548.200 

Số món vay 1.202 

Tổng giá trị vốn phát ra 8.223.000.000 

Tổng dư nợ 4.094.727.000 

PAR (từ 1 ngày tuổi trở lên) 0% 

OSS 101% 

FSS 59% 

Số người tham gia M7MPA 1.018 

“Dự án STU về, chị em chúng tôi rất phấn 
khởi. Bản thân tôi buôn bán số tiền nhỏ 
thì nhiều nhưng không tiết kiệm được. Dự 
án đã giúp chúng tôi có nơi để gửi tiết 
kiệm với những khoản tiền rất ít ỏi. Ngoài 
ra chúng tôi còn được vay vốn phát triển 
kinh tế và đặc biệt chúng tôi rất thích 
sản phẩm Bảo vệ tương hỗ”.  

(Lò Thị Chuyên, Bản Nong) 

 

 CÁC ĐỐI TÁC  

 


