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TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CHO HỘ NGHÈO  

VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC 

� Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội 

 

Kính thưa toàn thể Đại hội! 

Phát triển kinh tế đi đôi với xóa đói giảm nghèo là chủ trương nhất quán của Đảng 

ta trong quá trình đổi mới và phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, cũng là cam kết quốc tế của Nhà nước ta trong xây dựng và phát triển đất 

nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách nhằm 

thực hiện công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, trong đó chính sách tín dụng 

ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách 

xã hội (NHCSXH) quản lý là một công cụ quan trọng và hiệu quả.  

Đến ngày 30/9/2016, tổng dư nợ của 23 chương trình tín dụng chính sách tại 
NHCSXH đạt trên 153 nghìn tỷ đồng, với gần 6,8 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Trong gần 14 năm qua, đã 

có hơn 29,6 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn 

từ NHCSXH, với tổng doanh số cho vay đạt trên 376 nghìn tỷ đồng. Vốn tín dụng chính 

sách đã góp phần giúp trên 4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới 

cho trên 3,4 triệu lao động, trong đó trên 107 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài; giúp trên 3,4 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn 

học tập; xây dựng trên 8,1 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông 

thôn, trên 7,5 nghìn căn nhà tránh lũ cho hộ nghèo tại các tỉnh miền Trung, trên 104 

nghìn căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long và trên 484 nghìn 

căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách chưa có nhà ở trên toàn quốc…  

Góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của chính sách tín dụng ưu đãi 

cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vai trò của người phụ nữ nói chung và 

của tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp nói riêng. Vai trò của chị em phụ nữ 

và của tổ chức hội các cấp được thể hiện cả dưới hình thức là người tham gia triển khai, 

tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách lẫn hình thức là người thụ hưởng 

chính sách tín dụng ưu đãi. 

Với vai trò là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của các tầng lớp phụ nữ, trong gần 14 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ Trung 

ương tới cơ sở đã luôn đồng hành, sát cánh cùng NHCSXH vượt qua nhiều khó khăn 

thách thức, chung sức, chung lòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước 

và nhân dân giao phó. Các cấp Hội Phụ nữ đã thực hiện tốt những nội dung công việc đã 

được NHCSXH ủy thác: từ việc thông báo, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của 

Chính phủ đến các đối tượng được thụ hưởng; hướng dẫn thành lập và quản lý Tổ tiết 
kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV), hướng dẫn và giám sát việc bình xét công khai các hộ 

thuộc đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn; kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ 
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TK&VV; cùng với Ban quản lý Tổ TK&VV hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng vốn 

vay, đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi đúng hạn, gửi tiền tiết kiệm theo quy ước hoạt động 

của Tổ; phối hợp với NHCSXH và chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị giải 

pháp xử lý những khoản nợ, lãi bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và xử lý các trường 

hợp nợ quá hạn theo hướng dẫn của NHCSXH; đến việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy 

thác cho cán bộ tổ chức hội các cấp, cán bộ Tổ TK&VV, phối hợp với các cơ quan chức 

năng tập huấn công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư..., giúp người vay xây 

dựng các dự án sản xuất, kinh doanh và biết sử dụng vốn vay có hiệu quả.  

Trong dư nợ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách của NHCSXH 

cho 4 tổ chức chính trị - xã hội, dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ luôn đứng ở vị trí dẫn đầu. 

Hội được đánh giá là tổ chức đi đầu với 5 điểm nhất trong hoạt động ủy thác với Ngân 

hàng Chính sách - Xã hội, đồng thời đã chủ động mở rộng hoạt động tín chấp với Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dư nợ cao nhất (60.000 tỷ đồng), nợ quá hạn 

thấp nhất (0,31%), số tổ/hộ vay vốn nhiều nhất (gần 200.000 tổ với 3 triệu hộ), số dư tiết 
kiệm cao nhất (5.162 tỷ đồng) và xâm tiêu chiếm dụng thấp nhất. Đến ngày 30/9/2016, 

dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 39% tổng dư 

nợ ủy thác của NHCSXH.. Hiện nay, Hội Phụ nữ đang quản lý gần 64 ngàn Tổ TK&VV. 

Nguồn vốn vay từ NHCSXH ủy thác qua Hội đã góp phần đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn 

trong nhân dân, hạn chế được nạn cho vay nặng lãi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và vùng 

dân tộc thiểu số và là động lực để Hội thu hút, tập hợp hội viên. Vai trò của người phụ nữ 

đối với thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi còn thể hiện rõ nét ở ngay chính trong tập 

thể đội ngũ cán bộ viên chức nữ của NHCSXH. Trong tổng số hơn 9.000 cán bộ viên 

chức NHCSXH thì có tới trên 4.000 cán bộ viên chức nữ. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, 

ở cấp Trung ương hay địa phương, chị em NHCSXH đều thể hiện tinh thần trách nhiệm 

cao, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến công việc để thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao. Ở cấp trung ương, chủ yếu làm công tác hoạch định chính sách 

nên chị em thường xuyên phải đi công tác dài ngày, vừa để triển khai chính sách vừa để 

kiểm nghiệm tính thực tiễn của chính sách mới ban hành, và sau mỗi chuyến công tác đó 

với những bất cập, thiếu đồng bộ về cơ chế, chính sách được phát hiện, chị em lại bắt tay 

vào nghiên cứu, tìm giải pháp có tính hiệu quả và khả thi để tham mưu với Lãnh đạo. Ở 

cấp tỉnh, cấp huyện, chị em cũng thực hiện rất tốt các nhiệm vụ được giao, từ việc tham 

gia công tác lãnh đạo điều hành, tham mưu triển khai tổ chức thực hiện nghiệp vụ, làm 

cán bộ tín dụng nhưng trực tiếp kiêm lái xe, khuân vác thùng tiền khi đi giao dịch với dân 

tại các Điểm giao dịch ở xã, phường theo lịch cố định hàng tháng, bất kể ngày đó là vào 

ngày nghỉ, lễ hay ngày mưa, gió.  

 Bên cạnh việc tham gia tích cực vào công tác tổ chức thực hiện các chương trình 

tín dụng chính sách, chị em phụ nữ - những hội viên của Hội còn là nhân tố cực kỳ quan 

trọng đối với chính sách tín dụng ưu đãi dưới tư cách là người thụ hưởng chính sách. Chị 
em phụ nữ với vai trò là trụ cột của gia đình, là người giữ tay hòm, chìa khóa đã tiếp nhận 

vốn tín dụng chính sách, đã quán xuyến, sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả, từng bước 

đưa gia đình vươn lên thoát nghèo, hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 



3 

không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu vì mục tiêu 

bình đẳng giới, tiến bộ phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao vai trò của Phụ nữ và tổ chức Hội Phụ nữ 

trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách, cần thiết phải thực hiện đồng bộ các giải pháp là: Hội LHPN cần tiếp tục phát huy 

thế mạnh, thành tích của mình trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo 

thông qua thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thông qua các 

giải pháp đồng bộ thực hiện khâu đột phá“Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả 

vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”. 

Tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các cấp Hội phụ nữ với NHCSXH, chính quyền và 

các ban ngành liên quan trong công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, cụ thể không chỉ 
trong công tác giải ngân, cho vay, thu nợ, thu lãi mà còn trong việc trợ giúp các đối tượng 

thụ hưởng sử dụng vốn vay một cách hiệu quả, qua đó giúp họ có điều kiện cải thiện cuộc 

sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Về phía Hội, cần tiếp tục nâng cao năng lực cán 

bộ và hiệu quả của bộ máy quản lý hoạt động ủy thác thông qua công tác tập huấn và 

truyền thông, xây dựng đội ngũ làm ủy thác tín dụng chính sách có tính chuyên nghiệp 

cao, trang bị hệ thống tin học phục vụ công tác thông tin báo cáo riêng cho hoạt động ủy 

thác tín dụng.  

Cuối cùng, xin gửi đến toàn thể quý vị đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất; chúc Đại hội 

đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII thành công rực rỡ. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


