
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 

 

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 năm 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 sử 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  

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 tren 

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 2011-20115) 

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 chễ 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 n hập thấp. 
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