
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 

DƯƠNG THANH TÙNG 
 
 
 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG 

VỐN VAY TỪ NGUỒN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 
CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN 
ĐỊA BÀN XÃ YACHIM, THÀNH PHỐ KON TUM 

 
 

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển 
Mã số: 60.31.05 

 
 
 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
 
 
 
 

ĐÀ NẴNG - NĂM 2012 



Công trình được hoàn thành tại 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn 
 
 
Phản biện 1: TS. Nguyễn Hiệp 
 
 
Phản biện 2: TS. Phan Văn Tâm 
 

 
 
 
 

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn 
tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào 
ngày 04 tháng 9 năm 2012 

 
 
 
 
 Có thể tìm hiểu luận văn tại: 
 - Trung tâm Thông tin – Học liệu Đại học Đà Năng 
 - Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 



1 

MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Kon Tum có nhiều tiềm năng phát triển nhanh nhưng thời gian 
qua chưa có bước đột phá vững chắc. Tỉnh nhận thấy rằng để tháo gỡ 
điểm nút quan trọng phục vụ phát triển bền vững, nhất thiết phải có 
các giải pháp hữu hiệu cho công tác xóa đói giảm nghèo. 

Xóa đói giảm nghèo luôn là nhu cầu hiện hữu của mỗi địa 
phương, mỗi địa phương có các nguyên nhân nghèo đói khác nhau, 
vì thế phải có các đánh giá riêng biệt. 

Trong những năm qua, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Kon Tum đã 
cho các hộ nghèo vay vốn để sản xuất kinh doanh, tuy nhiên chưa có 
nghiên cứu, đánh giá một cách có hệ thống về tác động của việc cho 
vay vốn đến việc cải thiện đời sống của các hộ dân trên địa bàn.Vì lý 
do đó tôi chọn để tài “Đánh giá tác động việc sử dụng vốn vay từ 
nguồn vốn xoá đói giảm nghèo của NHCSXH Việt Nam trên địa 
bàn xã Ya Chim, thành phố Kon Tum”. 
2. Mục đích nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về các khái niệm, các phạm trù 
về nguồn vốn cho xóa đói giảm nghèo và tín dụng ưu đãi hộ nghèo. 

- Nghiên cứu những tác động của việc sử dụng vốn vay từ 
nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của NHCSXH Kon Tum đối với các 
hộ dân trên địa bàn xã Ya Chim. 

- Đưa ra những gợi ý chính sách nhằm phát huy tác động tích 
cực của việc sử dụng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, chương trình tín dụng hộ 
nghèo, hoạt động NHCSXH Kon Tum, hộ nghèo sử dụng vốn vay. 
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- Tác động của chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo đến việc 
thoát nghèo, mức độ giảm nghèo, hoạt động sản xuất kinh doanh, thu 
nhập, mức độ cải thiện đời sống của hộ nghèo. 

- Dữ liệu nghiên cứu: Dữ liệu thứ cấp của NHCSXH Kon 
Tum, của UBND xã Ya Chim và UBND thành phố Kon Tum. Phỏng 
vấn chuyên sâu cán bộ Ban xóa đói giảm nghèo của xã và điều tra 
khảo sát các hộ nghèo vay vốn ưu đãi của NHCSXH VN trên địa bàn 
xã Ya Chim. 

- Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu trong giai đoạn 2006-2011. 
- Phạm vi về không gian: đánh giá tác động  đối với đời sống 

hộ nghèo trên địa bàn xã Ya Chim. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

- Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương 
pháp tổng hợp, phương pháp thống kê mô tả, phân tích, phương pháp 
so sánh. 

- Mô hình hồi quy tuyến tính bằng phương pháp ước lượng 
bình phương tối thiểu. 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Đề tài đã hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận về nguồn 
vốn xóa đói giảm nghèo, tín dụng ưu đãi hộ nghèo và những vấn đề 
cơ bản về hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội. 

- Đánh giá được tác động việc sử dụng vốn vay từ nguồn xóa 
đói giảm nghèo một mặt giúp các nhà quản lý, NHCSXH trên địa 
bàn tham khảo, rà soát lại hoạt động tín dụng ưu đãi, xây dựng kế 
hoạch và có chính sách phát triển tín dụng sát thực hơn trong thực 
tiễn;.một mặt giúp các hộ dân, đặc biệt là hộ nghèo nhận thức đầy đủ 
hơn về tín dụng ưu đãi. Tất cả góp phần thực hiện thành công mục 
tiêu xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta. 
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6. Cấu trúc của luận văn 
Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, Luận văn gồm có 3 

chương chính như sau: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá tác động của việc sử dụng 

vốn vay từ chương trình tín dụng vi mô của các tổ chức tín dụng. 
Chương 2: Thực trạng và Đánh giá tác động cho vay và sử 

dụng vốn xoá đói, giảm nghèo của NHCSXH trên địa bàn xã Ya 
Chim, thành phố Kon Tum. 

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị tăng cường nguồn 
vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay từ nguồn xoá đói giảm 
nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum. 

 
Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VIỆC SỬ 
DỤNG VỐN VAY TỪ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG VI MÔ 

CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 
1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ TÍN DỤNG VI MÔ 

Tài chính vi mô thường được hiểu là hoạt động cung cấp các 
dịch vụ tài chính cho thương nhân và doanh nghiệp nhỏ, các hộ gia 
đình, cá nhân có thu nhập thấp, đặc biệt là hộ gia đình nghèo và cận 
nghèo. 

Tín dụng vi mô là việc cho vay khoản tiền có giá trị nhỏ đối 
với hộ nghèo, những người thu nhập thấp,  thường những đối tượng 
này thiếu tài sản thế chấp. Nó được thiết kế để thúc đẩy tinh thần sản 
xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo và cũng thường để đem 
lại sự bình đẳng và vị thế của người phụ nữ trong xã hội. 

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc 
tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân 
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hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ 
tín dụng nhân dân. 
1.2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG VI MÔ ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 

- Nghiên cứu đánh giá tiếp cận nguồn tín dụng 
Nghiên cứu đánh giá tác động tín dụng vi mô 
- Nghiên cứu đánh giá tác động tín dụng ưu đãi hộ nghèo 

1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÓI NGHÈO 
1.3.1. Khái niệm cơ bản về đói nghèo 
1.3.2. Quan niệm chỉ tiêu đánh giá đói nghèo của Việt Nam 
1.3.3. Chuẩn mực xác định hộ đói nghèo của VN hiện nay 
+ Hiện nay theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng 
cho giai đoạn 2011-2015: 

Bảng 1.1. Tiêu chí nghèo Việt Nam qua các giai đoạn 
Hộ nghèo theo 2 vùng 
Đối với nông thôn, miền núi Đối với thành thị 
<400.000 đồng/người/tháng <500.000 đồng/người/tháng 

1.4.  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN XÓA ĐÓI GIẢM 
NGHÈO 

1.4.1. Sự cần thiết phải hỗ trợ người nghèo 
1.4.2. Nguồn vốn xoá đói giảm nghèo 
Nguồn vốn do Ngân sách Nhà nước cấp: 
Vốn huy động: 
Vốn đi vay: 
Vốn đóng góp tự nguyện: 
Vốn nhận ủy thác: 
Các nguồn vốn khác. 
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1.4.3. Tín dụng đối với người nghèo 
Khái niệm tín dụng: 
Khái niệm tín dụng đối với hộ nghèo: 
1.4.3.1. Đặc điểm của tín dụng đối với hộ nghèo. 
Mục tiêu 
NGUYÊN TắC CHO VAY 
Điều kiện để được vay vốn 
Mức cho vay 
Mức cho vay đối với một lần vay phù hợp với từng loại đối 

tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi do Hội đồng quản trị Ngân hàng 
Chính sách xã hội quyết định và công bố trên cơ sở nhu cầu vay vốn 
và khả năng nguồn vốn có thể huy động được trong từng thời kỳ. 

Thời hạn cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn 
- Thời hạn cho vay được quy định căn cứ vào mục đích sử 

dụng vốn vay của Người vay và thời hạn thu hồi vốn của chương 
trình, dự án có tính đến khả năng trả nợ của người vay. 

- Trường hợp người vay chưa trả được nợ đúng kỳ hạn đã cam 
kết do nguyên nhân khách quan, được Ngân hàng Chính sách xã hội 
xem xét cho gia hạn nợ. 

Lãi suất cho vay 
-  Lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

cho từng thời kỳ theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng 
Chính sách xã hội, thống nhất một mức trong phạm vi cả nước 

 
Rủi ro tín dụng và Xử lý rủi ro 
Phương thức cho vay hộ nghèo 
1.4.3.2. Vai trò của vốn tín dụng đối với hộ nghèo. 
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1.5. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CHO VAY XĐGN CỦA 
NHCSXH VIỆT NAM 

1.5.1. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 
1.5.2. Chức năng nhiệm vụ của NHCSXH 
Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện các nghiệp vụ: 

huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn ủy 
thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, 
tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi chính 
phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình, 
dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền 
gửi và các giấy tờ có giá khác; vay các tổ chức tài chính, tín dụng 
trong và ngoài nước; vay tiết kiệm Bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam; vay Ngân hàng Nhà nước. 

Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ cho sản xuất 
kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội. 

Ngoài ra NHCSXH còn thực hiện các dịch vụ ngân hàng về 
thanh toán và ngân quỹ: Cung ứng các phương tiện thanh toán; thực 
hiện các dịch vụ thanh toán trong nước; Thực hiện các dịch vụ thu 
hộ, chi hộ bằng tiền mặt và không bằng tiền mặt; Các dịch vụ khác 
theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

1.5.3. Mô hình và mạng lưới hoạt động của NHCSXH 
- NHCSXH có Hội sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội; Chi nhánh 

đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
1.5.4. Quản trị và điều hành NHCSXH 
- Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội là Hội đồng quản trị. 
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-  Điều hành hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội là Tổng 
giám đốc. 

1.5.5. Kết quả cho vay XĐGN của NHCSXHVN ở các địa phương. 
Những yếu tố bị tác động bởi hoạt động tín dụng của Ngân 

hàng chính sách xã hội: 
- Tăng trưởng kinh tế (GDP): 
- Tác động đến an sinh xã hội: 
- Tác động đến thể chế kinh tế: 
+ Cơ chế hoạt động của các tổ chức đoàn thể 

1.6. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
CỦA VIỆC SỬ DỤNG VỐN VAY TỪ NGUỒN XÓA ĐÓI 
GIẢM NGHÈO CỦA NHCSXH 

Trên cơ sở lý luận và hoạt động thực tiễn về tín dụng vi mô, để 
đánh giá tác động việc sử dụng nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo 
đến đời sống hộ nghèo, đề tài tập trung đánh giá 2 nội dung chính 
trên hai giác độ, giác độ của người cho vay và người đi vay, cụ thể: 

1.6.1. Đánh giá về tình hình cho vay của NHCSXH đối với 
các hộ nghèo trên địa bàn xã. 

1.6.1.1. Nội dung đánh giá: 
Trong thực tế có nhiều địa phương, không phải Chi nhánh 

NHCSXH nào triển khai cho vay xóa  đói giảm nghèo là có kết quả 
và không phải người nghèo nào tiếp cận được vốn là có thể thoát 
nghèo, đời sống sẽ được nâng lên. Đó là cả một quá trình, đòi hỏi sự 
phấn đấu nỗ lực của cả đôi bên (NHCSXH và hộ nghèo). Nội dung  
đánh giá thể hiện ở người nghèo cần đến vốn nhưng phải vay ở tổ 
chức, cá nhân nào, khi NHCSXH có vốn thế thì người nghèo liệu có 
tiếp cận được không; NHCSXH cho vay có đúng đối tượng, đúng 
mục đích không; CTTD và các dịch vụ kèm theo để hỗ trợ cho người 
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nghèo mà ngân hàng thực hiện thật  sự có phù hợp với tình hình với 
phát triển KTXH của địa phương, cũng như phong tục tập quán, điều 
kiện KTXH và đời sống của các hộ nghèo đang sinh sống ở nơi đó. 

1.6.1.2. Phương pháp đánh giá: 
Việc đánh giá các chỉ tiêu bị tác động bởi chương trình tín dụng 

dành cho hộ nghèo, đề tài sử dụng 2 nguồn dữ liệu một là dữ liệu thứ cấp 
từ nguồn NHCSXH chi nhánh tỉnh Kon Tum và UBND xã. Số liệu thu 
thập được xử lý qua phương pháp thống kê mô tả và phương pháp so sánh 
các chỉ tiêu qua từng năm 

1.6.2. Đánh giá tác động việc sử dụng vốn vay của các hộ nghèo 
1.6.2.1. Nội dung đánh giá: 
- Người sử dụng vốn vay với kỳ vọng thoát nghèo thì việc sử 

dụng đồng vốn kết hợp với nhiều yếu tố khác sẽ tạo ra dòng thu nhập 
cho người nghèo để trang trải cuộc sống của gia đình, các tài sản của 
người nghèo cũng phải tăng lên, những tài sản này được hình thành 
từ một phần chính nguồn vốn vay đó. 

- Phương án sản xuất cũng như công ăn việc làm của họ là cơ sở để 
tạo ra nguồn trả nợ cả tiền gốc và tiền lãi cho ngân hàng như đã cam kết 
trong khế ước vay khi được thiết lập. Lúc đó điều kiện thoát nghèo của họ 
mới thành hiện thực. 

Nếu như việc sử dụng nguồn vốn vay gặp những rủi ro cả về 
khách quan và cả những nguyên nhân về chủ quan, dẫn đến khách 
hàng không thể trả nợ được cho ngân hàng thì việc thoát nghèo coi 
như chưa thành công. 

- Tác động đến ý chí, niềm tin của các hộ nghèo để vượt qua 
nghèo đói: 

Trong thực tế người nghèo không ai có cùng tư duy giống nhau 
mặc dầu có cùng cảnh ngộ, có người muốn được sự hỗ trợ của cộng 
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đồng để thoát nghèo, có người can đảm tự chính mình vươn lên, có 
người tự ti mặc cảm không dám tiếp cận, có người cảm thấy hài lòng 
với cuộc sống, cam chịu số phận, có người ỷ lại không muốn thoát 
nghèo mặc dù có sự hỗ trợ của cộng đồng. Có người mặc cảm trình độ, 
kiến thức yếu kém của mình…Tuy nhiên về tâm lý có điểm chung 
người nghèo dễ bị tác động trước những nhân tố tích cực. 

- Tác động tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho hộ nghèo và 
nguồn trả nợ đối với ngân hàng: 

Thường các chuyên gia về tài chính ngân hàng cho rằng có 3 
yếu tố để hộ nghèo có thể trả được tiền vay gốc và lãi cho ngân hàng 
đó là mức tiền vay vừa phải phù hợp khả năng của hộ nghèo, thời 
gian cho vay và lãi suất cho vay. Vì lãi suất càng thấp thì chi phí sử 
dụng tiền vốn cũng thấp hơn, thời gian đủ dài thì đồng vốn quay 
được nhiều vòng hơn, số tiền gốc phải trả và tiền lãi phải trả được 
chia nhỏ do đó người vay có khả năng thanh toán dần cho ngân hàng. 

-Tác động đến cải thiện mức sống của hộ nghèo, giá trị tài sản: 
Trong quan hệ tín dụng, Về phía bên cho vay  có 3 yếu tố liên 

quan trực tiếp đến người sử dụng vốn, đó là mức tiền vay, lãi suất và 
thời hạn vay. Về phía người sử dụng vốn vay, ngoài 3 yếu tố trên, 
còn có những yếu tố chủ quan cũng tác động, đó là trình độ học vấn 
của chủ hộ, hoàn cảnh gia đình như số khẩu trong gia đình, tình hình 
tài chính thu nhập của gia đình, mục đích sử dụng vốn vay… Xác 
xuất thoát nghèo càng cao khi các tiêu chí đã nêu trên được thực hiện 
một cách đồng bộ, đồng thời hội đủ các yếu tố khác thuận lợi tác 
động tích cực thì mục tiêu giảm nghèo đạt được là thành công và bền 
vững. 

1.6.2.2. Phương pháp đánh giá: 
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Để đánh giá tác động việc sử dụng vốn vay của các hộ nghèo, 
đề tài đã tiến hành khảo sát trực tiếp các hộ nghèo trên địa bàn xã Ya 
Chim có vay vốn giảm nghèo của NHCSXH. Số phiếu điều tra là 40 
phiếu do cán bộ ngân hàng NHCSXH và cán bộ xoá đói giảm nghèo 
của xã thực hiện phát cho 40 hộ nghèo ở các thôn, làng trên địa bàn. 

 
Chương 2 

THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHO VAY VÀ SỬ 
DỤNG VỐN XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG 

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YA CHIM, 
THÀNH PHỐ KON TUM 

2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG NHCSXH TỈNH KON TUM 
2.1.1. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của 

NHCSXH các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum: 
2.1.1.1 Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum, có 01 Chi nhánh cấp tỉnh 

và 08 phòng giao dịch cấp huyện, 97 điểm giao dịch cấp xã và có 
1.689 tổ TK & VV. 

2.1.1.2. Quản trị và điều hành NHCSXH các cấp trên địa 
bàn tỉnh. 

2.1.1.3. Hoạt động bộ máy tác nghiệp của NHCHXH trên địa 
bàn  tỉnh Kon Tum 

2.1.2. NH CSXH Chi nhánh tỉnh Kon Tum 
2.1.2.1.Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ 
2.1.2.2. Đánh giá khái quát hoạt động NHCSXH Kon Tum 
- Về nguồn vốn 
- Về sử dụng vốn 



11 

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA 
BÀN XÃ YA CHIM, THÀNH PHỐ KON TUM 

2.2.1. Điều kiện tự nhiên: 
2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội: 
2.2.3. Tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã 

Ya Chim 
2.2.3.1. Tăng trưởng kinh tế địa phương và hoạt động sản 

xuất trên địa bàn 
Trong thời gian qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Ya 

Chim tuy đạt bình quân từ 12-14 %/ năm, nhưng xã vẫn nằm trong 
tốp xã đặc biệt khó khăn, phát triển chậm.so với các xã phường khác 
của thành phố. Trong khi đó, lợi thế tiềm năng đất đai chưa được 
khai thác thật sự hiệu quả, đặc biệt là phát triển cây công nghiệp. 

2.2.3.2. An sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện thu 
nhập, đời sống của hộ nghèo, công ăn việc làm 

Giai đoạn 2006-2010.  Nhìn tổng thể, công tác xóa đói giảm 
nghèo đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể đến sự 
phát triển kinh tế của xã. Tăng trưởng trong 5 năm, bình quân 13,5%, 
thu nhập bình quân đầu người 7,1 triệu đồng/năm tăng 3,5 triệu 
đồng/người/năm so với giai đoạn 2001-2005. 

2.2.3.3. Mục tiêu của Đảng ủy và UBND xã Ya Chim trong 
công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 
2.3. THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VIỆC SỬ 
DỤNG VỐN VAY TỪ NGUỒN XĐGN CỦA NHCSXH TRÊN 
ĐỊA BÀN XÃ YA CHIM 

2.3.1. Tình hình cho vay XĐGN trên địa bàn xã Ya Chim 
Nắm bắt được tình hình về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển 

kinh tế xã hội của xã Ya Chim, đặc biệt về nguyên nhân nghèo đói của 
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các hộ dân, NHCSXH Kon Tum đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 
địa phương của xã phổ biến, tuyên truyền kịp thời về vốn dành cho 
XĐGN một cách tích cực cho nhân dân được biết, đồng thời triển khai 
các gói CTTD sao cho phù hợp với điều kiện và khả năng của người dân 
và điều kiện phát triển của địa phương, đảm bảo hoạt động cho vay hiệu 
quả, hạn chế những rủi ro thấp nhất có thể. 

2.3.1.1. Kết quả đạt được 
Về hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất: 
NHCSXH tỉnh đã tạo mọi điều kiện để nhân dân tiếp cận vốn để 

phát triển kinh tế, từng bước XĐGN bằng cách cho vay vốn, hỗ trợ các 
loại giống cây trồng - vật nuôi để bà con phát triển sản xuất. Cụ thể, hơn 4 
năm qua (từ 2007 - 2011), trên địa bàn xã đã có hơn 400 lượt hộ nghèo 
được vay vốn, với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Các hộ nghèo, nhờ nguồn 
vốn vay của NHCSXH, với sự hỗ trợ của các nông trường, hợp tác xã 
hoạt động nông nghiệp, các cơ quan chuyên môn khuyến nông, khuyến 
lâm, khuyến ngư trên địa bàn xã được chuyển giao tiến bộ KHKT, giúp 
đỡ tư vấn về kỹ thuật,  đã mạnh dạn tiến hành đầu tư vào các mô hình 
kinh tế trang trại như trồng cây cao su tiểu điền, đã hình thành một số 
trang trại chăn nuôi bò, lợn theo hướng sản xuất hàng hóa đã tiến hành 
trồng cỏ đảm bảo thức ăn phát triển đàn gia súc. Đặc biệt, nhiều hộ gia 
đình đã biết ứng dụng mô hình ủ rơm, cỏ để dự trữ thức ăn cho đàn gia 
súc vào mùa đông giá rét; các  mô hình nuôi động vật hoang dã như heo 
rừng, nhím, cá sấu.. phát triển rất khả quan, mô hình ứng dụng trồng cây 
thanh long ruột đỏ. Hoặc mô hình nuôi trồng thuỷ sản khu vực lòng hồ 
Yaly các loại cá có giá kinh tế như cá trắm, cá rô, cá mè đặc biệt là cá thác 
lác được thị trường thành phố và trong tỉnh rất ưa chuộng. 
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Bảng 2.8. Dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn xã 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu             Năm 2007 2008 2009 2010 2011 

Hộ nghèo 2.717 2.715 2.279 2.016 2.123 
Cho vay GQ việc làm 187 183 209 231 391 
NS&VSMT 360 510 300 397 411 
SXKD 0 0 1.691 1.958 2.057 
DTTS đặc biệt khó 0 0 95 150 282 
Thương nhân vùng 0 0 0 90 175 
Nhà 167 0 0 0 72 149 
Nhà 154 140 140 38 38 89 
Học sinh, sinh viên 106 384 579 909 1.809 
XKLĐ 0 0 0 0 0 
Tổng cộng 3.510 3.932 5.193 5.861 7.586 

Góp phần thực hiện công tác giảm nghèo của xã: 
Như vậy dư nợ trong hạn các năm từ năm 2009 đến 2011, có tỷ lệ 

tương đối cao chiếm tỷ lệ từ 91,7% đến 96,3% trong tổng dư nợ tín 
dụng cho vay hộ nghèo đã mang lại hiệu quả trong công tác XĐGN vàn 
ảnh hưởng một cách tích cực đến đời sống của các hộ dân. Kết quả số 
hộ nghèo trên địa bàn xã giảm đáng kể, từ 222 hộ nghèo năm 2010 đến 
cuối năm 2011 chỉ còn 87 hộ nghèo và cận nghèo 32 hộ giảm trên 50%, 
phần lớn số hộ nghèo là người đồng bào DTTS. 

2.3.2.2. Những tồn tại 
-Tác động của chương trình đến khả năng thoát nghèo của hộ 

nghèo là không bền vững. 
- Công tác huy động tiết kiệm từ người nghèo còn có những 

khó khăn, chưa thực sự quan tâm đúng mức. 
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- NHCSXH phối hợp chưa tốt với chính quyền địa phương, các tổ 
chức nhận ủy thác thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. 

- Tình trạng nợ quá hạn và nợ khoanh còn cao, do nguyên 
nhân chủ quan của NH. Nguyên nhân chủ quan, bên cạnh đó ý thức 
trả nợ của một số hộ nghèo còn chưa tốt. 

2.3.1.3. Định hướng và mục tiêu của tín dụng đối với hộ 
nghèo của NHCSXH tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 

Tăng trưởng các chương trình tín dụng hàng quân bình năm 
15%. Phấn đấu dư nợ đến năm 2015 đạt 2.000-3.000 tỷ đồng. 

Nâng cao chất lượng tín dụng, khống chế nợ xấu, đảm bảo tỉ lệ 
nợ quá hạn không vượt quá quy định của Trung ương (<1%). Xử lý 
dứt điểm tình trạng nợ không xác định địa chỉ. Giải quyết 100% nợ 
xâm tiêu cũ. 

2.3.2. Đánh giá tác động việc sử dụng vốn vay từ nguồn xóa 
đói giảm nghèo của NHCSXH trên địa bàn xã Ya Chim 

2.3.2.1. Mô tả mẫu điều tra 
Qua khảo sát 40 hộ nghèo ở các thôn, làng trên địa bàn xã đến 

giao địch với Ngân hàng, đề tài nhận thấy tất cả hộ nghèo tiếp cận 
được nguồn vốn của NHCSXH nhờ có chính quyền địa phương, ban 
XĐGN của xã, các tổ chức hội đoàn thể, tổ TK&VV đã làm tốt công 
tác tuyên truyền nên bà con, đặc biệt là người đồng bào đã mạnh dạn 
vay vốn để thoát nghèo. 

- Tình hình sử dụng vốn vay: 
Các hộ vay vốn với mục đích tập trung vào 4 lĩnh vực. Trong 

đó có 16 hộ vay chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 40%, tổng số tiền vay là 
202 triệu đồng với mục đích phục vụ sản xuất trong nông nghiệp như 
trồng cây cao su, cây cà phê, và trồng các hoa màu khác như mỳ, bắp 
cao sản được trung tâm khuyến nông, khuyến lâm tập huấn chuyển 
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giao cho bà con. Tiếp đến là vay vốn với mục đích NS&VSMT cũng 
khá nhiều, có 14 hộ chiếm 35% với số vốn 112 triệu đồng. Mục đích 
vay làm nhà ở nhằm xóa nhà tạm, ổn định nơi ở để làm ăn có 8 hộ 
vay vốn chiếm 20% với số tiền 64 triệu đồng. Còn lại vay nhằm giải 
quyết việc làm học nghề chiếm 2,5% với số vốn 8 triệu đồng, và mục 
đích khác có 01 hộ chiếm 2,5% với số vốn 12 triệu đồng. 

2.3.2.2. Đánh giá tác động việc sử dụng vốn vay từ nguồn 
xóa đói giảm nghèo 

- Tác động đến ý chí, niềm tin của các hộ nghèo để vượt qua 
nghèo đói: 

Qua khảo sát việc vay vốn của các hộ nghèo, tất cả (100%) các 
hộ trước khi quyết định vay vốn đều cho rằng việc sử dụng vốn từ 
nguồn xóa đói giảm nghèo của NHCSXH giúp họ có niềm tin vượt 
qua nghèo đói. 

- Tác động tạo dòng thu nhập để cải thiện mức sông và nguồn 
trả nợ cho ngân hàng: 

Tiến hành đưa vốn vào phương án sản xuất của mình, các hộ đều có 
chung một cảm nhận rằng phương án sản xuất kinh doanh của mình cũng 
như công ăn việc làm đều có tiến triển. Trong đó có 31 hộ chiếm tỷ lệ 
77,5% cho là rất phát triển. Có 7 hộ chiếm 17,5% cho rằng xu hướng phát 
triển khá, còn lại 2 hộ cũng cảm nhận có phát triển nhưng không nhiều. 
Bảng 2.15. Mức tiền vay và Lãi suất tác động đến tạo nguồn thu 

nhập và nguồn trả nợ ngân hàng 
STT Biến giải thích Tham số Xác suất biến 

giải thích 
01 Số tiền vay (x3) 1.3061 0.0000 
02 Cảm nhận Lãi suất ưu đãi 2.5200 0.0073 
03 Hằng số (c) -9.0030 0.0208 
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Qua kết quả ước lượng các biến giải thích tác động đến biến 
phục thuộc, chúng ta thấy hệ số xác định R2 = 0,9706, giải thích rằng 
97% sự thay đổi gia tăng nguồn thu nhập và trả nợ ngân hàng của hộ 
nghèo là do tác động của mức tiền vay và lãi suất. Lãi suất càng thấp 
thì việc giảm chi phí để tăng thu nhập càng tăng, khả năng trả nợ cho 
ngân hàng càng cao để hoàn nghĩa vụ với NH đồng thời cũng là điều 
kiện để thoát nghèo. Tuy nhiên với kết quả điều tra hơn một nửa 
(57,5%) hộ nghèo vừa vay vốn của NHCSXH, vừa có sự hỗ trợ từ 
các nguồn khác như từ người thân trong gia đình hoặc vay các ngân 
hàng khác để bổ sung vào phương án sản xuất kinh doanh của họ. 

- Tác động đến cải thiện mức sống của hộ nghèo, giá trị tài sản: 
Bảng 2.16. Tác động đến cải thiện mức sống của hộ nghèo 

Cải thiện mức sống 
Mức cảm nhận 

Số hộ vay Tỷ lệ 
Không tăng 0 0.0% 
Tăng ít 0 0.0% 
Tăng trung bình 5 12.5% 
Tăng khá 18 45.0% 
Tăng rất nhiều 17 42.5% 
Tổng cộng 40 100% 

Bảng trên đã tổng hợp mức cảm nhận về mức sống sau một 
thời gian sử dụng vốn vay cho thấy có 5 hộ cho rằng mức sống của 
gia đình có nâng lên nhưng chỉ ở mức trung bình, trong khi đó có 35 
hộ cho rằng mức sống của gia đình họ có nâng lên rõ rệt. Như vậy 
100% hộ nghèo đều nhận thấy mức sống của họ được cải thiện, đời 
sống của họ khấm khá lên nhờ sử dụng vốn vay của NHCSXH. 
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Bảng 2.17. Tác động đến cải thiện đến giá trị tài sản 
Loại tài sản Số hộ 

Nhà ở, đất đai 14 
Phương tiện đi lại 6 
Phương tiện thông tin 9 
Tiền gửi tiết kiệm 0 
Đồ dùng cần thiết khác 17 
Không có tài sản tăng 0 

Các hộ đều cho rằng sau khi sử dụng vốn vay giá trị tài sản 
của gia đình họ có tăng lên được hình thành một phần từ nguồn vốn 
vay. Điều này cũng thể hiện vốn vay sử dụng đúng mục đích và có 
tác dụng tích cực đối với đời sống của hộ nghèo. Chủ yếu những tài 
sản thiết yếu phục nhu cầu ở phương tiện đi lại, phương tiện thông 
tin liên lạc, phương tiện để làm việc phục sản xuất kinh doanh. 
Chẳng hạn như đối với những hộ vay vốn để làm nhà ở thì ta thấy rất 
rõ. Có những hộ cho biết giá trị tài sản của họ tăng không chỉ một 
loại tài sản mà còn những giá trị tài sản khác. Riêng giá trị bằng tiền 
như tiền gửi tiết kiệm thì không có hộ nào. 

- Tác động đến xác suất thoát nghèo: 
Bảng 2.19. Thời gian cho vay tác động đến xác suất thoát nghèo 

STT Biến giải thích Tham số 
Xác suất biến 

giải thích 
01 Thời gian sử dụng vốn (x6) -0.0743 0.0000 
02 Gia hạn vay (x9) -0.3433 0.0003 
03 Hằng số (c) 3.3382 0.0000 

Nhìn vào kết quả chúng ta thấy hai biến giải thích (x6) và (x9) 
có quan hệ nghịch biến với biến phục thuộc, thể hiện bằng Hệ số xác 
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định R2 = 0,733 giải thích rằng 73,3% sự thay đổi các yếu tố về thời 
gian sử dụng vốn vay và gia hạn vay thì có tác động đến xác xuất 
thoát nghèo kỳ vọng của hộ nghèo. Nếu thời gian sử dụng vượt 1 
năm so với thời hạn vay theo qui định thì xác xuất thoát nghèo sẽ 
không chắc chắn tức giảm 0.0743 đơn vị. Trong khi đó nếu hộ nghèo 
xin hạn gia hạn vay 1 năm thì xác suất thoát nghèo cũng bị giảm 
0.3433 đơn vị. 

 
Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG 
NGUỒN VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 

XĐGN CỦA NHCSXH KON TUM 
 

3.1.  CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NGUỒN VỐN VÀ SỬ 
DỤNG HIỆU QUẢ VỐN VAY DÀNH CHO HỘ NGHÈO ĐỐI 
VỚI NHCSXH KON TUM 

Qua nghiên cứu phân tích những vấn đề về tình hình, mục tiêu 
phát triển kinh tế của xã Ya Chim; về đánh giá thực trạng cho vay 
xóa đói giảm nghèo của NHCSXH, cũng như mục tiêu hoạt động đặt 
ra của NHCSXH; đánh giá tác động việc sử dụng vốn vay của các hộ 
nghèo, chúng ta thấy chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo đã 
làm thay đổi một cách cơ bản đến việc cải thiện đời sống của các hộ 
nghèo như cải thiện điều kiện sinh hoạt như nước sạch vệ sinh môi 
trường, hỗ trợ sữa chữa nhà cải thiện nơi ăn chốn ở, từng bước phát 
triển công ăn việc làm, làm cho hộ nghèo có chí thú làm ăn, ổn định 
cuộc sống. Đời sống tinh thần các hộ nghèo phấn khởi chấp hành tốt 
các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
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3.1.1. Giải pháp tiếp tục phát huy về xã hội hoá tín dụng 
ưu đãi dành cho người nghèo 

Mặc dù phần lớn người nghèo trên địa bàn xã có trình độ dân 
trí còn thấp, cũng còn ít nhiều bị ảnh hưởng những phong tục tập 
quán lạc hậu, nhưng qua phân tích ở chương 2 ta thấy người dân ở 
đây có tinh thần, ý chí vươn lên thoát nghèo bằng chính nghị lực bản 
thân mình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào đường 
lối chủ trương, chính sách của Nhà nước, những người nghèo tự tin 
vay vốn ngân hàng để làm ăn, để từng bước nâng cao cuộc sống. Đây 
chính là nhân tố thuận lợi cần khuyến khích, khích lệ tinh thần của 
các hộ dân đặc biệt hộ nghèo là người đồng bào và phụ nữ. 

3.1.2. Giải pháp đối với tăng cường nguồn vốn cho XĐGN 
3.1.2.1. Vốn ngân sách và các nguồn tài trợ khác 
- Thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh và thành phố Kon 

Tum quan tâm dành một phần ngân sách tiết kiệm chi phí và nguồn 
từ tăng trưởng kinh tế của tỉnh cho công tác xóa đói giảm nghèo trên 
địa bàn tỉnh nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn từ 
Chính phủ để công tác xóa đói giảm nghèo kịp thời. 

3.1.2.2. Vốn huy động các tổ chức tín dụng và trong dân cư 
- Đề xuất với NHCSXH Việt Nam có cơ chế khuyến khích lãi 

suất tiết kiệm đối với hộ nghèo vì hiện tại lãi suất tiết kiệm của 
NHCSXH vẫn còn thấp so với thị trường nên chưa thu hút được 
nguồn vốn dồi dào nhàn rỗi trong dân cư. 

3.1.2.3. Nâng mức vốn vay cho hộ nghèo 
- Mức cho vay hiện nay vẫn còn thấp và khiêm tốn so với nhu 

cầu thực tế vay của người nghèo. Do đó NHCSXH cần xem xét đề 
xuất với Chính phủ điều chỉnh mức tiền vay hiện nay cho hộ nghèo 
phù hợp với thực tế, có thể nâng mức vay mới cao hơn gấp từ 1,5 
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đến 3 lần so với hiện nay để tăng năng lực, đầu tư  sản xuất lớn hơn 
cho hộ nghèo nhằm tạo ra thu nhập lớn hơn và có tích lũy của hộ 
nghèo sẽ mang tích cực hơn tránh hiện tượng dễ tái nghèo khi có 
những biến động xấu của nền kinh tế thị trường. 

3.1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay 
3.1.3.1.Tăng cường công tác phối hợp và  kiểm tra trong qui 

trình tín dụng ưu đãi 
Phối hợp với các Tổ chức Hội và chính quyền địa phương tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát vốn để thực hiện xét cho vay theo 
đúng đối tượng quy định. Nhất là việc theo dõi khả năng sử dụng vốn 
của người vay tư vấn giúp đỡ người vay kịp thời khi gặp những vấn 
đề khó khăn. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị nhận uỷ thác và tổ 
TK&VV. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tổ chức các 
khoá đào tạo, tập huấn cho cán bộ tổ chức hội, đoàn thể làm dịch vụ 
ủy thác và Ban quản lý tổ TK&VV. Phối hợp với các tổ chức hội, 
đoàn thể các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, củng cố 
hoạt động của các tổ TK&VV. 

3.1.3.2. Tăng cường công tác thu hồi nợ, xử lý nợ xấu 
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và thực hiện nghiêm túc 

công tác giao dịch lưu động tại xã, đảm bảo việc giải ngân, thu nợ, 
thu lãi, thu tiết kiệm được thực hiện tại xã. 

- Tăng cường công tác quản lý thu hồi vốn, lãi vay kịp thời, 
đảm bảo nguồn vốn quay về và bảo toàn để tiếp tục cho các hộ nghèo 
khác chưa có điều kiện tiếp cận vốn này. 

- Để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ quá hạn 
phát sinh, NHCSXH tỉnh  Kon Tum cần tăng cường công tác kiểm 
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tra, kiểm soát nội bộ để ngăn ngừa những tổn thất có thể xảy ra. 
Củng cố, kiện toàn hoạt động của tổ TK&VV. 

3.1.4. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 
- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, tạo 

điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ thanh toán qua tài khoản 
ở NH, sử dụng các phương tiện thanh toán, hạn chế sử dụng tiền mặt, 
giảm chi phí, thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, và các dịch 
vụ ngân hàng hiện đại để bỏ đi những phong tục lạc hậu, tư duy nhỏ 
lẻ, tư duy sử dụng tiền mặt làm tăng chi phí sử dụng vốn vay. 

3.1.5. Giải pháp khác 
- Củng cố, kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với thôn, 

làng. Tổ chức giao dịch lưu động cố định hàng tháng tại trụ sở 
UBND đối với 100% xã/phường theo đúng quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể, các ngành lồng ghép 
việc sử dụng vốn vay ưu đãi với chương trình khuyến nông, khuyến 
lâm, khuyến ngư  để đồng vốn sinh sôi nảy nở, tạo cho họ làm ăn có 
lãi, có điều kiện trả lãi, nợ đầy đủ và đúng hạn. 
3.2. KIẾN NGHỊ UBND XÃ YA CHIM, VÀ UBND THÀNH 
PHỐ KON TUM 

3.2.1. Đối với xã Ya Chim 
- Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xóa đói giảm nghèo 

thông qua các chương trình tín dụng chính ưu đãi của NHCSXH. 
- Nâng cao hơn nữa về trách nhiệm và đồng thời chỉ đạo các 

cơ quan đoàn thể trên địa bàn xã làm tốt công tác việc bình xét hộ 
nghèo đúng đối tượng. Thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời 
những hộ nghèo mới hoặc hộ tái nghèo do mất thiên tai, dịch bệnh. 

- Cần nghiên cứu lồng ghép các dự án chương trình phát triển 
kinh tế của mình, các chương trình dự án xoá đói giảm nghèo gắn với 
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tín dụng ưu đãi của NHCSXH nhằm tạo một dự án tổng thể để các hộ 
nghèo cùng tham gia vào đóng góp mô hình sản xuất kinh doanh của 
địa phương đạt hiệu quả hơn. 

- Tổ chức và khôi phục các làng nghề truyền thống đặc biệt 
đối với người địa phương người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giải 
quyết công ăn việc làm tại chỗ của địa phương. 

- Cần nghiên cứu thế mạnh sản xuất nông nghiệp đặc thù với 
tiềm năng du lịch sinh thái bảo vệ môi trường xanh vì xã Ya Chim 
được thiên nhiên ưu đãi. 

- Không ngừng quan tâm công tác phổ cập giáo dục cho người 
dân, công tác kế hoạch hóa gia đình; phối hợp các cơ quan chuyên 
môn của thành phố như khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. 

3.2.2. Đối với UBND thành phố Kon Tum 
- Hàng năm quan tâm hơn nữa dành một phần tiết kiệm chi phí 

từ ngân sách địa phương cho mục tiêu XĐGN nhằm bổ sung vào 
nguồn vốn tín dụng của NHCSXH. Tạo được sự tập trung nguồn vốn 
cho những xã khó khăn, những xã có nhiều người đồng bào DTTS 
sinh sống. 

- Hỗ trợ cho NHCSXH về mặt pháp lý như đề nghị UBND 
huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật, Ban chỉ đạo xử 
lý nợ tiếp tục tham gia hỗ trợ NHCSXH trong việc thu hồi nợ quá hạn. 

- Khuyến khích thi đua khen thưởng đối với các cơ quan, 
chính quyền, hội đoàn thể làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo kịp 
thời và thỏa đáng. 
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KẾT LUẬN 
 

Cơ sở lý luận về vốn tín dụng dành cho hộ nghèo là những 
khái niệm thuộc phạm trù lịch sử, mang đậm tính nhân văn, có tính 
đặc thù trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Việc tìm hiểu 
những lý luận về vốn tín dụng dành cho hộ nghèo là cơ sở để vận 
dụng kiến thức vào trong thực tiễn và trước những sự thay đổi không 
ngừng của cuộc sống con người. 

Chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH, trong đó nguồn 
vốn xóa đói giảm nghèo có một vai trò quan trọng trong thực hiện 
chính sách an sinh xã hội, đã ảnh hưởng rất lớn đại đa số đến đời 
sống các hộ nghèo. 

Qua đánh giá và phân tích tác động thực trạng việc sử dụng 
vốn vay từ nguồn XĐGN của NHCSXH trên địa bàn xã Ya Chim, 
thành phố Kon Tum, luận văn tuy còn một vài hạn chế nhất định. 
Song  đề tài đã đánh giá được tín dụng ưu đãi trên hai quan điểm: 
chủ thể bên cho vay (NHCSXH) và chủ thể là người đi vay (hộ 
nghèo). Kết quả đạt được khá tương đồng. Tỷ lệ dư nợ tín dụng cho 
vay trong hạn qua các năm 2009-2011 từ  91,7%  đến 96,3%  đã phát 
huy hiệu quả đến công tác xóa đói giảm nghèo. Đồng thời kết quả 
điều tra khảo sát có tới 92,5% hộ cho rằng họ sẽ thoát nghèo khi vay 
vốn. Vì chương trình tín dụng ưu đãi với các yếu tố như lãi suất ưu 
đãi, số tiền vay, và thời hạn vay có tác động tích cực đến thu nhập, 
cải thiện đến mức sống. 

Chính vì vậy công tác xoá đói giảm nghèo trên địa bàn xã giai 
đoạn 2006-2010 đã chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo bình quân 
giảm 3,6%/năm, đặc biệt năm 2011 giảm mạnh 50%. Nghĩa là việc 
sử dụng vốn vay trong thời gian qua đã mang lại những kết quả thiết 
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thực, đời sống vật chất, tinh thần của các hộ dân được nâng lên một 
cách rõ rệt. 

Từ việc đánh giá phân tích việc sử dụng vốn vay từ nguồn vốn 
vay xóa đói giảm nghèo của NHCSXH, luận văn đã đưa ra một số 
giải pháp cơ bản nhằm phát huy các nhân tố tác động tích cực, khắc 
phục những hạn chế trong quá trình thực hiện cho vay xóa đói giảm 
nghèo trên địa bàn xã Ya Chim nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói 
chung. 

Trong thực tiễn, quá trình vận dụng mỗi đơn vị, mỗi địa 
phương, ở mỗi hoàn cảnh cụ thể có những giải pháp khác nhau. Song 
những người trong cuộc NHCSXH, các cấp các ngành và cả bản thân 
hộ nghèo, tất cả cùng hướng tới phương châm: “Cho cần câu thay vì 
cho xâu cá” và đương nhiên không thể thiếu sự quan tâm của toàn 
thể xã hội, thì tín dụng cho công tác xoá đói giảm nghèo sẽ đạt được 
những kết quả tốt hơn nữa. 


