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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, Việt Nam được biết đến như những nền kinh tế 

đang phát triển của thế giới. Những năm gần đây, nước ta đã đạt 

nhiều thành tựu và được trên mọi phương diện. Trong đó, vấn đề 

giảm thiểu tình trạng đói nghèo, đảm bảo an sinh xã hội có những 

thành tựu to lớn tạo giá trị vững chắc khẳng định được vai trò của 

mình. Với đất nước ta thì chiến lược xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo 

an sinh xã hội đã được thực hiện sâu rộng từ lâu nay, là nội dung cơ 

bản, xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, và được cụ thể hóa hành 

động bằng các chính sách, chương trình phát triển kinh tế-xã hội qua 

các thời kỳ. Có nhiều căn nguyên dẫn đến thực trạng đói nghèo, một 

trong những nguyên nhân không kém phần quan trọng là bà con thiếu 

nguồn vốn ưu đãi làm ăn, từ đó chưa mạnh dạn trong sản xuất kinh 

doanh. Nắm bắt được thực trạng trên, Đảng ta xác định: “Tín dụng 

chính sách là một vấn đề xâu chuỗi trong việc thực thi công cuộc xóa 

đói giảm nghèo”. Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của chính phủ ra đời 

ngày 04/12/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác; và tiếp đến là Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg do 

thủ tướng chính phủ ký về việc: “Thành lập NHCSXH trên cơ sổ tổ 

chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo, tách khỏi NHNo&PTNT 

Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác.” Trải qua chặng đường 15 năm phấn đấu, trưởng 

thành, NHCSXH cho đến nay được ghi nhận vai trò không nhỏ trong 

xã hội nước ta và trên thế giới. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc này, tôi quyết định 

chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại 

phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, 
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chi nhánh Quảng Nam” nhằm đề xuất và khuyến nghị một số vấn 

đề từng bước góp phần giải quyết thực trạng nêu trên. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

(i) Mục tiêu nghiên cứu 

Phân tích hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch 

NHCSXH huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam trong thời gian 

vừa qua. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt 

động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam 

Giang, chi nhánh Quảng Nam trong những năm tiếp theo. 

(ii) Nhiệm vụ nghiên cứu 

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản cho vay hộ nghèo. 

Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch 

NHCSXH huyện Nam Giang trong giai đoạn 2015-2017. 

Đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho 

vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam trong thời gian đến. 

(iii) Các câu hỏi nghiên cứu 

(1) Các nội dung cơ bản của hoạt động cho vay hộ nghèo là gì?  

(2) Một số tiêu chí nhằm đánh giá kết quả hoạt động cho vay 

hộ nghèo là gì? 

(3) Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ 

nghèo là gì? 

(4) Một số nội dung đạt được và các mặt hạn chế trong hoạt 

động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam 

Giang, chi nhánh Quảng Nam trong thời gian vừa qua? 

(5) Cần có những khuyến nghị gì nhằm để hoàn thiện hoạt 

động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam 

Giang, chi nhánh Quảng Nam trong những năm tiếp theo? 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

(i) Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu thực tiễn hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng 

giao dịch NHCSXH huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

(ii) Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt nội dung: Đề tài tập trung cơ bản nghiên cứu các cơ sở 

lý luận, thực trạng và một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động 

cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Giang, 

chi nhánh Quảng Nam trong thời gian đến. 

Phạm vi không gian: Đề tài được thực hiện nghiên cứu tại 

phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng 

Nam. 

Phạm vi thời gian: Số liệu của đề tài nghiên cứu được thu thập 

dữ liệu trong 3 năm, giai đoạn 2015-2017. 

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về hoạt động cho vay 

hộ nghèo tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Giang, chi 

nhánh Quảng Nam; đồng thời nghiên cứu các giải pháp và từ đó đưa 

ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo 

trong thời gian đến. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để giải quyết vấn đề nêu trên, đề tài sử dụng 1 số phương 

pháp: 

(a) Phương pháp thu thập dữ liệu: 

(b) Phương pháp đọc tài liệu khoa học 

(c) Phương pháp quan sát 

(d) Phương pháp phân tích, thống kê 

(e) Phương pháp phỏng vấn 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu  
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(i) Về ý nghĩa khoa học: Đề tài góp phần làm rõ những lý luận 

cơ bản trong hoạt động cho vay hộ nghèo. Từ các cách xem xét, tổng 

hợp dữ liệu tại đơn vị, thực trạng và một số khuyến nghị cũng đã 

đóng góp một phần vào cơ sở dữ liệu của nghiên cứu này. 

(ii) Về ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp 

phần hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân 

hàng CSXH huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam. Đồng thời, có 

thể vận dụng vào thực tế tại một số phòng giao dịch có các điều kiện gần 

giống với phòng giao dịch huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam. 

6. Bố cục đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hộ nghèo của 

ngân hàng chính sách. 

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng 

giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, chi nhánh 

Quảng Nam. 

Chương 3: Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho 

vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO 

CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÓI NGHÈO 

1.1.1. Khái niệm và tiêu chí đánh giá đói nghèo trên thế 

giới 

a. Khái niệm đói nghèo 

Đói nghèo được định nghĩa như là một thực trạng không chỉ 
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riêng ở Việt Nam mà toàn của nhân loại, “Đói nghèo là tình trạng 

thiếu thốn vật chất của những cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng,... 

thiếu nguồn lực để tạo ra những nguồn thu nhập để duy trì mức tiêu 

dùng đủ đáp ứng các nhu cầu cho một cuộc sống đầy đủ, sung túc.”.  

b. Tiêu chí đánh giá đói nghèo 

Qua các định nghĩa về nghèo đói trên đây cho thấy, thu nhập 

bình quân theo đầu người là một chỉ tiêu phản ánh được quy mô, 

trình độ phát triển kinh tế và mức sống của người dân của một quốc 

gia. Theo Ngân hàng Thế giới, biện pháp áp dụng thông dụng nhất để 

đo lường đói nghèo là dựa trên mức chi tiêu hoặc mức thu nhập quốc 

dân bình quân tính theo đầu người trong một năm với 2 cách tính đó 

là: (1) Theo phương pháp Atlas (tức là tính theo tỷ giá hối đoái) và 

tính theo USD; và (2) Theo phương pháp PPP (purchasing power 

parity, là phương pháp tính theo sức mua tương đương) và cũng tính 

bằng USD.  

1.1.2. Khái niệm và tiêu chí đánh giá đói nghèo ở Việt Nam 

a. Khái niệm về đói nghèo 

Đói nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không có những 

điều kiện về cuộc sống như ăn mặc, ở, vệ sinh, y tế, giáo dục, đi lại, 

quyền được tham gia vào các quyết định của cộng đồng" 

b. Các tiêu chí đánh giá đói nghèo tại Việt Nam 

Vào ngày 19/11/2015, thủ tướng chính phủ ký quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg “về việc xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2016-

2020” như sau:  

“Hộ nghèo ở nông thôn: Là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí 

sau: 

Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở 

xuống. 
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Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 

1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 

Hộ nghèo ở thành thị: 

Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở 

xuống. 

Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 

1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.” 

1.1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến đói nghèo 

Để đánh giá được tình trạng xóa đói, giảm nghèo của một quốc 

gia đòi hỏi phải cần có một bộ tiêu chí nhất định, cụ thể bao gồm 2 

tiêu chí như sau: 

(i) Nhóm các nhân tố kinh tế: Nhóm các nhân tố kinh tế bao 

gồm các yếu tố đầu vào hay còn gọi là nguồn lực, như vốn, lao động, 

tài nguyên thiên nhiên, khoa học công nghệ… 

(ii) Nhóm các nhân tố phi kinh tế: Trên thực tế sự ảnh hưởng 

của các nhóm nhân tố phi kinh tế là không nhỏ đối với kết quả giảm 

nghèo, bởi vì các nhóm nhân tố phi kinh tế như dân tộc, tôn giáo, đặc 

điểm văn hóa nó mang tính vô hình, điều đó cho thấy khó có thể lượng 

hóa nhóm nhân tố này.  

 1.1.4. Vai trò của vốn tín dụng đối với xóa đói giảm nghèo 

(i) Là “công cụ” giúp hộ vay thoát khỏi đói nghèo 

(ii) Giúp người nghèo từng bước tiếp cận với thị trường 

(iii) Từng bước góp phần xây dựng chương trình nông thôn 

mới 

1.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN 

HÀNG CHÍNH SÁCH 
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1.2.1. Khái niệm về cho vay hộ nghèo 

Là việc NHCS sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước 

huy động vốn để cho người nghèo vay với lãi suất ưu đãi nhằm phục 

vụ trồng trọt, chăn nuôi, tăng thêm thu nhập; góp phần giảm thiểu tỷ 

lệ đói nghèo, từng bước nâng cao đời sống người dân, ấm no, hạnh 

phúc. 

1.2.2. Đặc điểm cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách 

Hoạt động cho vay hộ nghèo của NHCS có những đặc điểm 

chính như sau: (i) Mục đích cho vay; (ii) Tính chất cho vay; (iii) 

Chính sách cho vay. 

1.3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 

1.3.1. Quy mô cho vay hộ nghèo 

1.3.2. Cơ cấu cho vay hộ nghèo 

1.3.3. Khả năng thu hồi nợ cho vay hộ nghèo 

1.3.4. Chất lƣợng dịch vụ cho vay hộ nghèo 

1.3.5. Các tiêu chí đánh giá kết quả cho vay hộ nghèo về 

mặt xã hội 

1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 

1.4.1. Nhân tố bên ngoài  

(i) Bản thân hộ nghèo  

(ii) Điều kiện tự nhiên  

(iii) Điều kiện xã hội 

(iv) Điều kiện kinh tế 

1.4.2. Nhân tố bên trong 

(i) Năng lực quản lý điều hành 

(ii) Nguồn lực của ngân hàng 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI 

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

HUYỆN NAM GIANG, CHI NHÁNH QUẢNG NAM 

2.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TÌNH TRẠNG ĐÓI 

NGHÈO TẠI HUYỆN NAM GIANG, CHI NHÁNH QUẢNG 

NAM 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 

2.1.3. Thực trạng đói nghèo của huyện Nam Giang, chi 

nhánh Quảng Nam 

a. Số lượng, cơ cấu và phân bố hộ đói nghèo của huyện Nam 

Giang, chi nhánh Quảng Nam năm 2017 

Năm 2017, toàn huyện Nam Giang có 6.730 hộ dân. Trong đó, số 

hộ nghèo là 3.179 hộ dân với 26.893 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ là 47,24% 

trong tổng số hộ dân toàn huyện. Một số xã có số hộ nghèo cao như: Cà 

Dy, Thạnh Mỹ, Chà Vàl, Tà Bhing,… Số hộ dân tộc thiểu số thuộc diện 

hộ nghèo là 3.068 hộ, chiếm tỷ lệ là 96,51%. 

b. Nguyên nhân đói nghèo tại huyện Nam Giang, chi nhánh 

Quảng Nam 

Do điều kiện tự nhiên không thuận lợi.. 

Hệ thống chính sách, cơ chế XĐGN còn thiếu đồng bộ,… 

2.2. HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG 

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN NAM GIANG, CHI NHÁNH 

QUẢNG NAM 

2.2.1. Quá trình hình thành và thành triển 

2.2.2. Cơ cấu tổ chức, mạng lƣới hoạt động của Phòng giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, chi nhánh 
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Quảng Nam 

2.2.3. Hoạt động cho vay của PGD NHCSXH huyện Nam 

Giang, chi nhánh Quảng Nam 

a. Về cơ cấu nguồn vốn cho vay của PGD NHCSXH huyện 

Nam Giang 

Bảng 2.2. Nguồn vốn của PGD NHCSXH huyện Nam Giang 

 Đơn vị: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
2015 2016 2017 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % 

1 Nguồn vốn TW 80.550 99,26 96.563 99,17 116.158 99,14 

2 Nguồn huy động tại địa phương 600 0,74 800 0,83 1.006 0,86 

3 Tổng vốn 81.150 100 97.363 100 117.164 100 

(Nguồn: Tính toán từ Báo cáo tài chính kế toán của PGD NHCSXH Nam Giang) 

Thông qua bảng 2.2 cho thấy rằng nguồn vốn đã tăng lên trong 

giai đoạn 2015-2017. Cụ thể, nguồn vốn tăng lên 35.014 triệu đồng, 

chiếm tỷ lệ 44,38 %. Nguồn vốn Trung ương tăng 35.608 triệu đồng, 

chiếm tỷ lệ 44,21%, nguồn vốn huy động tại địa phương tăng 406 

triệu đồng, chiếm tỷ lệ 67,675. Qua đây cho thấy rằng NHCSXH 

luôn nhận được sự quan tâm đúng mức của nhà nước cũng như địa 

phương trong công cuộc XĐGN hiện nay. 

b. Hoạt động cho vay tại PGD Ngân hàng CSXH huyện Nam 

Giang 

 Bảng 2.3. Dư nợ các chương trình tín dụng tại Ngân hàng CSXH 

huyện Nam Giang 

Đơn vị: triệu đồng 

ST

T 
Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 So sánh 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % 

2016 

/2015 

(%) 

2017 

/2016 

(%) 

1 Cho vay Hộ nghèo 51.593 33.23 60.181 11.70 68.877 11.04 16.65 14.45 

2 Cho vay Hộ cận nghèo 1.213 0.78 2.138 0.42 4.2 0.67 76.26 96.45 

3 Cho vay Hộ mới thoát 0 0.00 3.194 0.62 7.716 1.24 x 141.58 
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ST

T 
Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 So sánh 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % 

2016 

/2015 

(%) 

2017 

/2016 

(%) 

nghèo 

4 Cho vay HSSV có HCKK 2.919 1.88 2.512 0.49 2.166 0.35 -13.97 -13.77 

5 Cho vay GQVL 2.349 1.51 2.262 0.44 2.214 0.35 -3.70 -2.12 

6 Cho vay Hộ SXKDVKK 16.172 10.42 17.423 3.39 20.506 3.29 7.74 17.70 

7 

Cho vay Hộ đồng bào 

DTTS ĐBKK - QĐ 

32/2007 (QĐ 54/2012) 

3.428 2.21 3.635 0.71 3.417 0.55 6.04 -6.00 

8 

Cho vay Hộ đồng bào 

DTTS nghèo theo QĐ 

755/QĐ-TTg 

0 0.00 5.183 1.01 5.083 0.81 x -1.93 

9 

Cho vay hộ nghèo xây 

dựng nhà ở phòng tránh 

bão lụt KV Miền Trung 

75 48.31 330 64.18 330 52.88 340 0.00 

10 
Cho vay hộ nghèo về nhà 

ở - QĐ 167/2008 
2.571 1.66 3.538 0.69 2.238 0.36 37.62 -36.74 

11 
Cho vay hộ nghèo về nhà 

ở - QĐ 33/2015 
0 0 1.150 0.22 4.588 0.74 x 298.96 

12 Cho vay khác 0 0 83 16.14 173 27.72 x 108.43 

Cộng 80.320 100 100.594 100 117.350 100   

 (Nguồn: Tính toán từ Báo cáo tài chính kế toán của PGD NHCSXH 

huyện Nam Giang) 

Thông qua bảng 2.3, cho thấy dư nợ chương trình cho vay hộ 

nghèo tại NHCSXH huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tăng dần 

qua các năm từ 2015-2017. 

Bảng 2.4. Dư nợ tại Ngân hàng CSXH huyện Nam Giang, chi 

nhánh Quảng Nam theo xã, thị trấn 

Đơn vị: triệu đồng, % 

STT 
Tên xã, 

thị trấn 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

SS 2016/2015 SS 2017/2016 

Giá trị % Giá trị % 

1 Thạnh Mỹ 30.627 33.244 37.286 2.617 8,54 4.042 12,16 

2 Cà Dy 15.896 17.171 20.127 1.275 8,02 2.956 17,22 

3 Tà Bhing 7.576 10.602 11.510 3.026 39,94 908 8,56 

4 Tà Pơ 1.893 3.767 4.331 1.874 99,00 564 14,97 

5 Chà Vàl 5.814 8.490 9.171 2.676 46,03 681 8,02 

6 Zuôih 1.033 1.336 2.104 1.335 100 768 57,49 

7 Đắc Pring 2.374 3.565 4.041 1.191 50,17 476 13,35 
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STT 
Tên xã, 

thị trấn 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

SS 2016/2015 SS 2017/2016 

Giá trị % Giá trị % 

8 Đắc Pre 3.501 5.464 6.653 1963 56,07 1.189 21,76 

9 Đắc Tôi 2.222 3.706 5.205 1.484 66,79 1.499 40,45 

10 La Dê 6.729 8.488 10.750 1.759 26,14 2.262 26,65 

11 La Ê 2.069 2.780 3.000 711 34,36 220 7,91 

12 Chơ Chun 1.618 1.759 3.172 141 8,71 1.413 80,33 

Toàn huyện 80.320 100.593 117.350 20.052  16.978  

(Nguồn: Tính toán từ Báo cáo tài chính kế toán của PGD 

NHCSXH huyện Nam Giang) 

Theo bảng 2.4 cho thấy rằng dư nợ qua các năm từ 2015 đến 

2017 đều tăng. Xã La Dê có mức tăng trưởng dư nợ cao nhất. 

2.3. THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG 

GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN 

NAM GIANG, CHI NHÁNH QUẢNG NAM 

2.3.1. Quy trình cho vay và quản lý vốn vay  

Quy trình cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã 

hội, Tổ TK&VV sẽ tác động và quyết định đến công tác cho vay tại 

PGD NHCSXH huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.  

Quy trình hoạt động cho vay ủy thác dưới đây sẽ cho thấy rõ: 

(i). Đối tượng và điều kiện được vay vốn 

(ii). Nguyên tắc vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay 

(iii). Mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay 

(iv). Quy trình cho vay   

(v). Quy trình giải ngân 

(vi). Định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi và xử lý nợ đến hạn 

(vii). Giám sát kiểm tra sau khi cho vay  

(viii). Tất toán khoản vay 

2.3.2. Thực trạng cho vay hộ nghèo tại PGD NHCSXH 

huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam 

(a) Nguồn vốn, dư nợ cho vay hộ nghèo 
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Bảng 2.5. Cơ cấu nguồn vốn cho vay hộ nghèo của NHCSXH 

huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam 

Đơn vị: triệu đồng, % 

STT Chỉ tiêu 
2015 2016 2017 

Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) 

1 Tổng nguồn vốn 81.150 100 97.362 100 117.164 100 

2 Nguồn vốn  cho vay hộ nghèo 51.593 100 61.180 100 68.876 100 

2.1 Nguồn vốn trung ương 47.146 91,38 55.027 89,94 63.738 93,89 

2.2 Nguồn vốn địa phương 4.447 8,62 5.153 10,06 5.138 6,11 

3 
Tỉ trọng dư nợ tín dụng đối với hộ 

nghèo (%) 
61,39 60,89 56,68 

(Nguồn: Theo báo cáo tài chính kế toán của PGD NHCSXH huyện Nam Giang) 

Thông qua bảng 2.5, cho thấy rằng tỷ trọng dư nợ hộ nghèo qua 

các năm 2015, 2016, 2017 giảm dần.  

(b) Cơ cấu phân bổ nguồn vốn vay theo địa bàn 

Bảng 2.6. Dư nợ cho vay hộ nghèo thông qua đơn vị xã, thị trấn 

Đơn vị: triệu đồng, % 

ST

T 

Tên xã, thị 

trấn 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

SS 2015/2016 SS 2017/2016 

Số tiền % Số tiền % 

1 Thạnh Mỹ 13.622 14.071 15.132 449 3,30 1.061 7,54 

2 Cà Dy 11.097 11.706 13.157 609 5,49 1.451 12,40 

3 Tà Bhing 6.437 6.891 7.341 454 7,05 450 6,53 

4  Tà Pơ 1.537 2.231 2.792 694 4,.15 561 25,15 

5  Chà Vàl 4.883 6.041 6.884 1.158 23,71 843 13,95 

6  Zuôih 685 869 1.320 184 26,86 451 51,90 

7 Đắc Pring 1.468 2.410 3.577 942 64,17 1.167 48,42 

8 Đắc Pre 2.358 3.511 4.094 1.153 48,90 583 16,60 

9 Đắc Tôi 2.208 2.546 2.599 338 15,31 53 2,08 

10 La Dê 4.426 6.299 7.381 1.873 42,32 1.082 17,18 

11 La Ê 1.693 2.248 2.683 555 32,78 435 19,35 

12 Chơ Chun 1.223 1.353 1.911 130 10,63 558 41,24 

Toàn huyện 51.637 60.176 68.871 8.539  8.695  

(Nguồn: Theo báo cáo tài chính kế toán của PGD NHCSXH huyện Nam Giang) 

Bảng 2.6 cho thấy nguồn vốn cho vay của Ngân hàng đã trải 

khắp 12 xã, thị trấn trên toàn địa bàn huyện, hướng đến với các hộ 

nghèo ở tất cả các thôn xóm.  

c. Cơ cấu các kênh vay vốn hộ nghèo  
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Bảng 2.7. Dư nợ cho vay hộ nghèo ủy thác qua các tổ chức hội  

đoàn thể                Đơn vị tính: triệu đồng, % 

Vay ủy thác 
Năm 

2015 

Tỷ 

Lệ 

Năm 

2016 

Tỷ 

Lệ 

Năm 

2017 

Tỷ 

Lệ 

So sánh 

2016/2015 

So sánh 

2017/2016 

Số 

tiền 
% Số tiền % 

Hội nông dân 14.935 28,95 17.476 29,17 20.368 29,57 2.541 17,01 2.892 16,55 

Hội phụ nữ 20.046 38,85 22.339 37,29 24.802 36,01 2.293 11,44 2.463 11,03 

Hội cựu chiến 

binh 8.841 17,14 10.767 17,97 13.084 19,00 1.926 21,78 2.317 21,52 

Đoàn thanh 

niên 7.771 15,06 9.331 15,57 10.622 15,42 1.560 20,07 1.291 13,84 

Tổng 51.593  59.913  68.876  8.320  8.963  

(Nguồn: Theo báo cáo tài chính kế toán của PGD NHCSXH huyện Nam Giang) 

Thông qua bảng số liệu ở trên cho thấy rằng dư nợ mà các hội 

nhận ủy thác tăng dần qua các năm trong giai đoạn 2015-2017.  

d. Khả năng thu hồi nợ của phòng giao dịch NHCSXH 

huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam 

Bảng 2.8. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay hộ nghèo 

Đơn vị: triệu đồng, % 

STT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 

1 Dư nợ cho vay hộ nghèo 51.593 59.913 68.876 

2 Nợ quá hạn 7 7 7 

3 Nợ khoanh 0 0 0 

4 Tỉ lệ nợ quá hạn (%) 0,014 0,012 0,010 

5 Tỉ lệ nợ khoanh (%) 0 0 0 

(Nguồn: Theo báo cáo tài chính kế toán của PGD NHCSXH huyện Nam Giang) 

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy nợ quá hạn của phòng giao dịch 

NHCSXH huyện Nam Giang chiếm tỷ lệ thấp so với tổng dư nợ. Nợ 

quá hạn chương trình cho vay hộ nghèo ở phòng giao dịch này không 

đổi qua các năm trong giai đoạn 2015-2017 

d.  Chất lượng dịch vụ cho vay hộ nghèo 

Để có cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay hộ nghèo của 
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NHCSXH Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam; tác giả đã thực hiện 

khảo sát 240 khách hàng là hộ nghèo đang còn dư nợ về mức độ hài 

lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay của ngân hàng. 

Bảng 2.9. Đánh giá sự hài lòng của các hộ nghèo vay vốn đến quy 

trình và thủ tục vay vốn tại PGD 

Chỉ tiêu Đồng ý Không đồng ý 

Thủ tục đơn giản 89% 11% 

Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng 35% 65% 

Lãi suất hợp lý 87% 13% 

Hình thức trả lãi và gốc hợp lý 90% 10% 

Mức vốn vay phù hợp 39% 61% 

(Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra) 

e.  Kết quả về mặt kinh tế, xã hội của hoạt động cho vay 

hộ nghèo 

(i) Đóng góp của khoản vay đối với việc thoát nghèo. 

Có thể thấy rằng, số hộ nghèo của huyện Nam Giang trong giai 

đoạn 2015-2017 giảm dần qua các năm  

(ii)Thực trạng sử dụng vốn vay của các hộ gia đình nghèo 

Việc kiểm tra sử dụng vốn đúng mục đích sau khi vay là một 

phần không thể thiếu trong quy trình cho vay của ngành ngân hàng nói 

chung, trong đó có NHCS nói riêng.  

2.4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG 

GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN 

NAM GIANG, CHI NHÁNH QUẢNG NAM  

2.4.1. Kết quả đạt đƣợc 

(i) PGD NHCSXH huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam 

có bộ máy tổ chức ổn định, cơ cấu đầy đủ các phòng nghiệp vụ, phân 

công nhiệm vụ cụ thể.  
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(ii) Tổng nguồn vốn hoạt động của PGD NHCSXH huyện Nam 

Giang tăng trưởng qua các năm 2016 (18,5%), năm 2017 (12,57%) là 

rất cao, cơ cấu nguồn vốn đã thay đổi theo chiều hướng tích cực với tỷ 

trọng nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương tăng lên. 

(iii) Đã hoàn thiện “Quy trình cho vay ủy thác qua các tổ chức 

chính trị - xã hội, Tổ TK&VV”. 

(iv) NHCSXH huyện Nam Giang đã được cấp ủy, chính quyền 

địa phương và toàn thể xã hội khẳng định là công cụ quan trọng trong 

quá trình thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, ổn định chính 

trị, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong cho vay hộ 

nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 

Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam 

a. Hạn chế 

(i) Về mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt động 

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện hoạt động chưa rõ ràng, 

minh bạch giữa chức năng quản lý Nhà nước và chức năng quản trị 

Ngân hàng,... 

 (ii) Về nguồn vốn cho vay 

Nguồn vốn để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách 

xã hội tại PGD NHCSXH huyện Nam Giang chưa đáp ứng được hết 

nhu cầu thực tế của người vay, tính đến 31/12/2017, số hộ nghèo 

đang có dư nợ chỉ chiếm 85,94 % số hộ nghèo của huyện.  

Cơ cấu nguồn vốn chưa đáp ứng được mục tiêu phát triển ổn 

định và bền vững của NHCSXH. 

(iii)Tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động cho vay 

Tỷ lệ nợ quá hạn vẫn còn cao so với mặt bằng chung của 

NHCSXH tỉnh và các NHCSXH huyện khác trong tỉnh. 
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 (iv) Năng lực quản lý, điều hành của các đơn vị nhận uỷ thác:  

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, còn hơn 25% số hộ đánh giá cán 

bộ tổ chức hội đoàn thể không nhiệt tình trong công tác quản lý 

nguồn vốn ủy thác.  

b. Nguyên nhân  

(i) Việc tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ ngân hàng cho cán 

bộ xã, cán bộ hội đoàn thể, tổ TK&VV chưa được quan tâm đúng 

mức...  

(ii) NHCSXH về hình thức là một tổ chức tín dụng của Nhà 

nước có tư cách pháp nhân nhưng trong hoạt động còn chịu sự tác 

động của nhiều phía 

(iii) Sự phối hợp giữa NHCSXH với các cơ quan ban ngành 

vẫn chưa đồng bộ, phân định trách nhiệm chưa rõ ràng.  

(iv) Công tác bình xét cho vay chưa chặt chẽ, công tác tuyên 

truyền phổ biến chính sách tín dụng và các quy định của ngân hàng 

chưa đảm bảo 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT 

ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH   

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN NAM GIANG,   

CHI NHÁNH QUẢNG NAM 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CỦA CÁC KHUYẾN NGHỊ 

3.1.1. Định hƣớng hoạt động cho vay hộ nghèo của Ngân 

hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đến năm 2020 

- Ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở các 

vùng khó khăn như miền núi, hải đảo,... 

3.1.2. Định hƣớng hoạt động cho vay hộ nghèo của Phòng 

giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, chi 

nhánh Quảng Nam đến năm 2020 

- Tăng cường tối đa việc huy động nguồn vốn từ Trung ương, 

địa phương và đặc biệt coi trọng việc thu hồi nợ đến hạn để tái đầu tư 

quay vòng vốn nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu vốn của các hộ 

nghèo,… 

3.2. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT 

ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH  

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN NAM GIANG, 

CHI NHÁNH QUẢNG NAM 

3.2.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ nghèo của 

Ngân hàng Chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã 

Tăng cường hơn nữa hoạt động tại các điểm giao dịch xã tiến 

tới tất cả nghiệp vụ đều phải thực hiện ở xã. 

Có cơ chế phối hợp với các bên có liên quan để nâng cao hiệu 

quả hoạt động của điểm giao dịch xã,... 

3.2.2. Tuân thủ đúng các quy định, quy trình về nghiệp vụ 

file:///C:/Users/PC/Vaio/Downloads/CHƯƠNG%203.docx%23_Toc487611208
file:///C:/Users/PC/Vaio/Downloads/CHƯƠNG%203.docx%23_Toc487611208
file:///C:/Users/PC/Vaio/Downloads/CHƯƠNG%203.docx%23_Toc487611208
file:///C:/Users/PC/Vaio/Downloads/CHƯƠNG%203.docx%23_Toc487611208
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cho vay hộ nghèo 

a. Về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cho 

vay hộ nghèo 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định giao chỉ tiêu kế 

hoạch của Tổng Giám đốc dành riêng cho chương trình cho vay hộ 

nghèo. 

Căn cứ định hướng phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, tham 

mưu kịp thời cho Ban đại diện HĐQT các cấp phân bổ vốn đến các 

đơn vị cơ sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng khó khăn.  

Tham mưa cho UBND xã phân giao chỉ tiêu cho vay hộ nghèo 

đến thôn, bản. 

Tích cực huy động nguồn vốn từ cộng đồng dân cư, Tổ viên 

TK&VV cũng như các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để tạo lập 

nguồn vốn cho vay theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

b. Về công tác tổ chức thực hiện các quy định, quy trình về 

hoạt động cho vay hộ nghèo 

Đối với công tác cho vay hộ nghèo: cần phải chấp hành 

nghiêm túc quy định, quy trình cho vay để đảm bảo cho vay đến 

đúng đối tượng thụ hưởng nhằm thu hồi được vốn sau cho vay. 

Điều kiện xét duyệt đối với chương trình cho vay hộ nghèo: 

Đầu tiên là hộ nghèo nằm trong danh sách hộ nghèo do UBND tỉnh 

phê duyệt từng thời kỳ, tiếp đến có phương án sản xuất kinh doanh 

hợp lý. 

Đối với công tác kiểm tra đánh giá nợ: thường xuyên phân 

tích, đánh giá thực trạng và khả năng thu hồi các khoản đã cho vay, 

phải đánh giá thực trạng 100% món nợ quá hạn, nợ khoanh và nợ đi 

khỏi địa phương để có giải pháp thu hồi và xử lý cho phù hợp. 

Đối với công tác tổ chức giao dịch xã: thực hiện đúng quy trình 
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giao dịch xã theo văn bản số 4030/NHCS-TDNN của Tổng giám đốc, 

tại Điểm giao dịch xã 100% Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV 

đến giao dịch để nộp lãi cho ngân hàng và tham gia giao ban tại xã,… 

3.2.3. Tăng cƣờng công tác truyền thông thông tin 

Thực hiện bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên đài phát 

thanh, truyền hình, báo chí.  

Nội dung tuyên truyền bằng cách tích cực nêu những tấm 

gương sáng, điển hình, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và 

quyết tâm cao về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng 

nông thôn mới.  

Thông qua các tổ chức Hội đoàn thể để làm tốt công tác vận 

động, tuyên truyền để bản thân các đối tượng chính sách tự vươn lên 

trong cuộc sống. Làm được như vậy thì các chương trình tín dụng ưu 

đãi mới thật sự hiệu quả, mang lại tính bền vững, mới thực sự làm 

thay đổi bộ mặt xã hội, thay đổi cuộc sống của người dân. 

3.2.4. Nâng cao chất lƣợng hoạt động của Tổ tiết kiệm và 

vay vốn  

Thành lập tổ phải theo địa bàn tổ dân phố, thôn, làng; không 

thành lập tổ theo liên tổ, liên thôn. Ban quản lý Tổ phải đảm bảo đủ 2 

người và phải cộng đồng trách nhiệm, tránh Tổ phó chỉ là hình thức.  

Làm tốt khâu bình xét đối tượng vay vốn, mức vốn vay từ các 

Tổ, tránh bình xét cho vay dàn trải.  

Tăng cường theo dõi, quản lý việc sử dụng vốn của hộ vay; tổ 

chức sinh hoạt Tổ thường xuyên như đã qui định trong quy ước của 

Tổ.  

Đôn đốc hộ vay trả nợ đúng hạn, kể cả trả nợ theo phân kỳ, trả 

lãi và tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng. 

Thực hiện việc thu lãi, thu tiết kiệm hàng tháng, chấp hành 
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nghiêm lịch giao dịch cố định hàng tháng cùng Ngân hàng và tham 

gia giao ban cùng Ngân hàng tại các buổi giao dịch xã. 

Phối hợp tốt với NHCSXH, Hội đoàn thể nhận ủy thác, chính 

quyền địa phương và Trưởng thôn để tuyên truyền, phổ biến các 

chính sách tín dụng ưu đãi, giám sát việc bình xét cho vay và sử dụng 

vốn vay, xử lý nợ bị rủi ro trên địa bàn. 

Tích cực tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý vốn 

và kỹ năng làm việc, ghi chép sổ sách, điều hành các cuộc họp Tổ. 

Báo cáo kịp thời với Ngân hàng, tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy 

thác đối với các trường hợp rủi ro do nguyên nhân khách quan, hộ vay 

chuyển đi khỏi địa bàn, hộ vay chây ỳ… để phối hợp xử lý kịp thời. 

3.2.5. Một số khuyến nghị đối với chính quyền địa phƣơng 

các cấp 

3.2.6. Một số khuyến nghị với HĐT cấp huyện, xã 

3.2.7. Một số khuyến nghị đối với Ngân hàng chính sách xã 

hội chi nhánh Quảng Nam 
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KẾT LUẬN 

Tín dụng chính sách xã hội đã đạt những chuyển biến tích cực, 

phù hợp với chủ trương, chinh sách của Đảng, nhà nước về giảm 

nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Chính vì đây là loại hình tín 

dụng đặc thù trong hệ thống ngân hàng nói chung cho nên cần phải 

huy động nguồn lực và tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình tín 

dụng đã ban hành, trong đó có chương trình cho vay hộ nghèo. Hoàn 

thiện hoạt động cho vay hộ nghèo sẽ từng bước góp phần vào xây 

dựng chiến lược mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh, xã 

hội. 

Trong 15 năm hình thành và phát triển, và đặc biệt là trong giai 

đoạn 2015-2017, phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Giang, chi 

nhánh Quảng Nam đã tổ chức cho vay chương trình hộ nghèo,… từ 

đó đã góp phần giải quyết không nhỏ vào sự phát triển của bộ mặt 

nông thôn mới của toàn huyện.  Mặt khác, hoạt động cho vay hộ 

nghèo còn nhiều tồn tại cơ bản cần phải được khuyến nghị trong thời 

gian sắp đến và có thể xem như nhiệm vụ cấp bách hiện nay. 

Đề tài đã hoàn thành những mục tiêu nghiên cứu đề ra và có 

những đóng góp sau: 

Thứ nhất, đã hệ thống hóa một số nội dung liên quan đến đói 

nghèo để làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng 

ưu đãi đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội. 

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ưu 

đãi đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam 

Giang giai đoạn 2015 - 2017, chỉ ra những kết quả đạt được, những 

hạn chế và nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm. 

Thứ ba, trên cơ sở mục tiêu hoạt động của Phòng giao dịch 

NHCSXH huyện Nam Giang; luận văn đưa ra một số khuyến nghị 
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nhằm hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo trên địa 

bàn huyện  trong thời gian tới. 




