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ăm 2020 là một năm vô cùng thách
thức với thế giới, với Việt Nam nói
chung và TYM nói riêng do dịch Covid19 bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường.
Tại Việt Nam, tháng 01/2020 xuất hiện hai
trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên; cuối tháng 3,
xuất hiện các ca lây lan trong cộng đồng, đỉnh
điểm là thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi
toàn quốc từ ngày 01/4/2020 đến ngày
15/4/2020 và sau đó tiếp tục bùng phát tại một
số tỉnh, thành phố. Trong tình hình đó, các cấp
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt
Nam) một mặt đẩy mạnh hoạt động phòng
chống dịch, mặt khác tổ chức nhiều hoạt động
thiết thực để hỗ trợ phụ nữ vượt qua đại dịch và
tiếp tục phát triển mọi mặt, trong đó có nhiều
hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức Tài chính vi mô
Tình Thương (TYM) đã xác định 2 nhiệm vụ
đồng thời ngay từ đầu: vừa thực hiện chống
dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối, vừa đảm bảo
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duy trì hoạt động hiệu quả. TYM đã có nhiều
biện pháp chủ động, toàn diện, đồng bộ và
quyết liệt để thực hiện hiệu quả cả 2 nhiệm vụ
này. TYM đã thay đổi cách thức tổ chức hoạt
động để thực hiện tốt công tác chống dịch và
linh hoạt ứng phó với đại dịch. Tháng 4/2020
TYM đã khẩn trương nghiên cứu và ban hành
gói hỗ trợ “TYM - tiếp sức cho thành viên”, theo
đó dành 1.400 tỷ đồng để cho vay mới với lãi
suất giảm hơn so với hiện hành. Trong bối cảnh
Covid-19, cùng với Hội LHPN các cấp, TYM triển
khai hàng loạt chương trình hỗ trợ thành viên
và cộng đồng như: hỗ trợ dụng cụ y tế phòng
chống dịch cho địa phương và thành viên; hỗ
trợ gạo cho thành viên nghèo; phối hợp với Nhà
xuất bản Phụ nữ Việt Nam bán sách gây quỹ ủng
hộ thành viên chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19;
quyên góp ủng hộ tiền, hiện vật và tham gia các
hoạt động phòng chống dịch tại địa phương...
Bằng các chính sách phù hợp, TYM đã góp phần
ổn định tình hình, phòng chống dịch hiệu quả
và tiếp tục tăng trưởng. Với nhiều hoạt động
đồng bộ và linh hoạt, đến cuối năm 2020, kết
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quả hoạt động của TYM đã đạt được những con
số đáng khích lệ như: tổng số thành viên và
khách hàng của TYM đạt gần 175 nghìn người;
dư nợ vốn đạt trên 2.000 tỷ đồng với tỷ lệ hoàn
trả 99,986%. Những con số này cho thấy bản
lĩnh và sự linh hoạt ứng phó của TYM đã giúp
thành viên và tổ chức vững vàng vượt qua thử
thách, góp phần thực hiện thành công nhiệm
vụ chính trị của Hội, sự an toàn của hệ thống các
tổ chức tín dụng trên toàn quốc và mục tiêu kép
của Chính phủ: vừa quyết liệt phòng chống
dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc”,
vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm đời sống nhân dân.
Trong năm 2020, TYM vẫn bám sát chủ đề
trọng tâm của năm đã đề ra: Ứng dụng công
nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phần mềm
ngân hàng lõi của TYM đã được triển khai thành
công trên toàn tổ chức. Để phần mềm này phát
huy hiệu quả tối đa, TYM lập kế hoạch tiếp tục
nghiên cứu phát triển các chức năng mới, nâng
cao hiệu quả hoạt động và cải tiến chất lượng
sản phẩm, dịch vụ của TYM. Thêm vào đó, TYM
khởi động chương trình nâng cao năng lực tiếp
cận công nghệ số cho thành viên TYM và gia
đình nhằm giúp họ từng bước nắm bắt và ứng
dụng công nghệ số vào đời sống và hoạt động
kinh doanh. Mục tiêu của TYM là trong 02 năm

2020-2021 sẽ có 65.000 thành viên và
chồng/con thành viên TYM được đào tạo về
công nghệ số.
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng
đại của đất nước và của Hội LHPN Việt Nam như:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp, và là năm đầu
tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội 10 năm 2021-2030. Với Hội LHPN Việt Nam,
đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược
phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030 và
là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại
biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Là đơn vị trực
thuộc Hội LHPN Việt Nam, TYM sẽ cố gắng thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị để hoàn thành các
chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ
toàn quốc lần thứ XII đề ra. Năm 2021 tiếp tục là
năm được dự đoán kinh - tế xã hội còn bị ảnh
hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, bởi vậy
TYM cần khẳng định bản lĩnh hơn nữa để vượt
qua chính mình, vượt qua thách thức để tiếp tục
vươn xa. Với sự đồng lòng chung sức của tập thể
cán bộ, TYM sẽ làm được điều đó.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hiền
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LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là tổ chức tài chính vi mô chính thức đầu
tiên tại Việt Nam, do Hội LHPN Việt Nam thành lập từ năm 1992 nhằm góp phần thực hiện
chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ. Sau gần 29 năm hình thành và phát triển, TYM
đã hỗ trợ trên 200.000 phụ nữ, hộ gia đình nghèo và thu nhập thấp đặc biệt ở nông thôn Việt
Nam, phụ nữ yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và xã hội.

1998
1995
1992
Hội LHPN Việt Nam thành lập
Dự án Quỹ Tình thương (TYM)
thuộc ban Tuyên giáo - Gia
đình - Đời sống theo công văn
563/KTĐN ngày 20/2/1992
của Chính phủ. Khi mới thành
lập, TYM hoạt động tại huyện
Sóc Sơn - Hà Nội.
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Sau khi thí điểm thành
công, Hội LHPN Việt Nam
quyết định mở rộng mô
hình ra các địa bàn mới.

TYM trở thành một đơn vị
độc lập trực thuộc Đoàn
Chủ tịch Hội LHPN Việt
Nam sau khi tách khỏi ban
Gia đình – Đời sống.

GIỚI THIỆU VỀ TYM

2013
2010
2006
TYM trở thành đơn vị sự
nghiệp có thu hoạt động vì
mục đích xã hội phi lợi
nhuận.

TYM là tổ chức đầu tiên tại
Việt Nam được Ngân
hàng Nhà nước cấp phép
hoạt động tài chính vi mô
(theo Nghị định 28 và
165), chuyển thành “Tổ
chức tài chính quy mô
nhỏ TNHH một thành
viên Tình Thương” (TYM).
Hội là chủ sở hữu duy
nhất của TYM.

Nay

Căn cứ Luật các tổ chức
tín dụng, Tổ chức tài
chính Quy mô nhỏ
TNHH một thành viên
Tình Thương đổi tên
thành Tổ chức tài chính
vi mô TNHH một thành
viên Tình Thương (TYM).
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẬN TÂM

SÁNG TẠO

HIỆU QUẢ

TẦM NHÌN
Trở thành một tổ chức tài chính vi mô tốt nhất tại Việt Nam, cung ứng dịch vụ
tài chính vi mô hàng đầu cho các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc
biệt ưu tiên phụ nữ nghèo và yếu thế.

SỨ MỆNH
Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp,
đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi
tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội,
góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ.
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ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Thành viên:
Là phụ nữ từ đủ 18 đến 65 tuổi khi tham gia vào TYM, có năng
lực hành vi dân sự đầy đủ, có hộ khẩu thường trú tại địa
phương; tự nguyện tham gia TYM.
Thuộc các nhóm đối tượng sau:

1

Hộ nghèo/cận nghèo theo quy định của Chính phủ.

2

Phụ nữ khuyết tật.

3

Phụ nữ nhiễm HIV hoặc có chồng, con nhiễm HIV.

4

Hộ gia đình có thu nhập thấp (mức thu
nhập bình quân 01 người/tháng thấp
hơn mức thu nhập bình quân mà
Chính phủ công bố).

5

Doanh nghiệp siêu nhỏ.

Khách hàng:

1

Là các tổ chức, cá nhân (từ đủ 15 tuổi
trở lên) ở địa phương.

2

Khách hàng TYM chỉ được tham gia sản
phẩm tiết kiệm theo quy định của TYM.
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SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
Dịch vụ Tài chính
Tín dụng
Với gần 29 năm kinh nghiệm, TYM hiểu
rõ tài chính toàn diện hướng đến việc
xóa đói giảm nghèo mà ở đó tín dụng
cho người nghèo và thu nhập thấp
được cho là một trong những điều cốt
lõi. Để vốn vay phù hợp với nhu cầu
của từng hộ gia đình, TYM thiết kế các
loại vốn đa dạng trên cơ sở nhu cầu và
khả năng sử dụng, hoàn trả của thành
viên. Tại Việt Nam, hiện nay khoản vay
Không tài sản thế chấp

vi mô tối đa được phép là 50 triệu
đồng; bên cạnh đó tổ chức tài chính vi
mô được cung cấp mức vốn lớn hơn
cho khách hàng là doanh nghiệp siêu
nhỏ. Từ năm 2016, TYM bắt đầu triển
khai vốn Đầu tư (không phải vốn vi
mô) dành cho những thành viên TYM
đã có mô hình kinh tế phát triển hơn
với nhu cầu vốn cao hơn.

Nguồn vốn ổn định, lâu dài

Gốc, lãi vốn vay chia nhỏ, trả dần

Không mất chi phí

Mức vốn tăng dần theo thời gian

Vốn Chính sách
Vốn Hỗ trợ hộ cận nghèo
Vốn vi mô
(từ 1- 50 triệu đồng)

Vốn Phát triển kinh tế
Vốn Đa mục đích
Vốn Hỗ trợ xây dựng sửa chữa
Vốn Hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai

Vốn Doanh nghiệp siêu nhỏ
(từ 51 đến100 triệu đồng)
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Vốn Đầu tư

GIỚI THIỆU VỀ TYM

Tiết kiệm
Tiết kiệm là hoạt động luôn gắn liền
với tín dụng và góp phần tạo nên
thành công của tài chính vi mô. Tiết
kiệm không chỉ giúp tổ chức tạo
nguồn bền vững, mà quan trọng hơn
là giúp cho khách hàng tạo dựng thói
quen tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu
Gửi từ 5.000 đồng/lần

hợp lý và giúp họ tích luỹ tài sản. Tham
gia TYM, thành viên được giáo dục tài
chính để nắm được cách quản lý thu
chi của gia đình một cách phù hợp,
biến những đồng tiền nhỏ lẻ thành các
món tiết kiệm có giá trị.

Sản phẩm đa dạng

Lãi suất hấp dẫn

Gửi - rút dễ dàng, thuận tiện, an toàn

Tiết kiệm bắt buộc
(10.000 – 20.000 đồng/tuần)
Tiết kiệm
dành cho cá nhân

Tiết kiệm không kỳ hạn
(từ 5.000 đồng/lần gửi)
Tiết kiệm có kỳ hạn
(từ 500.000 đồng/lần gửi)
Tiết kiệm gửi góp
(từ 100.000 đồng/lần gửi)

Tiền gửi dành cho tổ chức
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SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
Dịch vụ Phi Tài chính

Nâng cao năng lực cho phụ nữ và cộng đồng

Dịch vụ phi tài chính
của TYM là các
hoạt động
hỗ trợ
không hoàn lại,
không mất phí
cho thành viên,
khách hàng,
cho các địa phương
nơi có hoạt động
của TYM
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Hỗ trợ cộng đồng
Phát động các chương trình hỗ trợ bằng vật
chất đối với thành viên, gia đình thành viên, hội
viên Hội LHPN Việt Nam, người dân hoặc các
đơn vị, tổ chức khác tại địa phương nơi TYM có
hoạt động

Hỗ trợ phát triển kinh doanh
Chủ yếu hỗ trợ thành viên TYM, hộ kinh doanh
cá thể nhằm nâng cao năng lực quản lý hoạt
động kinh doanh và kết nối, tiêu thụ sản phẩm

GIỚI THIỆU VỀ TYM

TỔ CHỨC CÁC KHÓA
TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO

SINH HOẠT
CHUYÊN ĐỀ

HỘI THẢO
CHIA SẺ KINH NGHIỆM

VĂN HÓA, THỂ THAO
TẠI CỤM VÀ CỘNG ĐỒNG

TRAO TẶNG
MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG

KHÁM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ

TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN,
GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

TRAO HỌC BỔNG CHO
CON THÀNH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ

HỖ TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
Y TẾ CẤP HUYỆN, XÃ

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN,
CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
DO HỘI LHPN VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG

Thành lập nhóm liên kết sản xuất
lĩnh vực;

kinh doanh hoạt động trong cùng một

Tập huấn các kiến thức về kinh doanh, kỹ thuật (quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói, ...);
nâng cao kỹ năng vận hành, làm việc nhóm, tổ chức tham quan mô hình điển hình...
Tổ chức hoặc tham gia các phiên giới thiệu và bán sản phẩm của thành viên; hỗ trợ các hoạt
động marketing, quảng bá sản phẩm;
Phát triển chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm của thành viên, phát triển các chuỗi đại lý bán
hàng là thành viên; hỗ trợ phát triển các kênh bán hàng bền vững;
Tư vấn, thiết kế mẫu mã bao bì giới thiệu sản phẩm;
Liên kết các đơn vị cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng và uy tín.
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MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

CN VĨNH PHÚC

Hà Giang
Lai Châu
Lào Cai

Tuyên Q

CN VIỆT TRÌ

Điện Biên

Yên Bái

Sơn La

Phú Thọ

Hòa
CN SÓC SƠN
CN MÊ LINH

Nghệ An
CN THANH HÓA

H
CN QUỲNH LƯU

CN DIỄN CHÂU
CN ĐÔ LƯƠNG
CN NGHI LỘC

CN HƯNG NGUYÊN

CN THÁI NGUYÊN

Cao Bằng

CN BẮC GIANG

Bắc Cạn

Quang

Thái Nguyên
Vĩnh Phúc

Bắc Giang

ọ

Hà Nội

a Bình

Quảng Ninh

Bắc Ninh
Hải Dương

Hà Nam

CN HẢI DƯƠNG

Hải Phòng

Hưng Yên

Ninh Bình

CN TP BẮC NINH

Lạng Sơn

CN HẢI PHÒNG

Thái Bình
Nam Định

CN HƯNG YÊN

Thanh Hóa

CN TP NAM ĐỊNH
CN THÁI THỤY
CN Ý YÊN

CN NAM TRỰC

CN HẢI HẬU

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

553
21
4.361

cán bộ tại

Quảng Bình
Quảng Bình

13
76

tỉnh/thành phố

chi nhánh với

điểm giao dịch tại

80

huyện/thị

VPCN/phòng/địa bàn giao dịch

729

xã/phường/thị trấn

GIỚI THIỆU VỀ TYM

CƠ CẤU TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Bà Đỗ Thị Thu Thảo
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam
Chủ tịch
(từ tháng 8/2020)

Bà Hồ Thị Quý

Bà Dương Thị Ngọc Linh

Ủy viên Đoàn Chủ tịch
Hội LHPN Việt Nam
Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ
Phát triển kinh tế
Thành viên

Ủy viên Đoàn Chủ tịch
Hội LHPN Việt Nam
Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và
Phát triển
Thành viên

Bà Phạm Thị Hương Giang

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Ủy viên Đoàn Chủ tịch
Hội LHPN Việt Nam
Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính
Thành viên

Ủy viên Đoàn Chủ tịch
Hội LHPN Việt Nam
Tổng Giám đốc TYM
Thành viên

Ngày 25/08/2020, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội
LHPN Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM và bà Phạm Thị Hương Giang, Ủy viên Đoàn Chủ
tịch, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính là thành viên Hội đồng thành viên TYM. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thôi
giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM và bà Nguyễn Thị Tuyết thôi giữ chức danh thành viên
Hội đồng thành viên TYM từ ngày 25/8/2020.
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam
Tổng Giám đốc

Bà Phạm Thị Thùy Linh
Ủy viên Ban Chấp hành TW
Hội LHPN Việt Nam
Phó Tổng Giám đốc

Bà Trần Thị Tuyết Nhung
Phó Tổng Giám đốc

Bà Đào Thanh Trang
Phó Tổng Giám đốc
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GIỚI THIỆU VỀ TYM

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hội LHPN Việt Nam

Thư ký
Hội đồng Thành viên

Phòng Tổ chức
- Đào tạo

Ủy ban
Quản lý rủi ro

Chi nhánh

VƯỢT QUA THÁCH THỨC
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Ban Tổng Giám đốc

Bộ phận
Kiểm toán nội bộ

Phòng Nghiên cứu
& Phát triển

Phòng Kế hoạch
- Tài chính

Phòng Kiểm soát
nội bộ

Chi nhánh

Điểm giao
dịch/cụm

Phòng giao dịch
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Ban Kiểm soát

Ủy ban
Nhân sự

Phòng Hành chính
- Đối ngoại

Điểm giao
dịch/cụm

Hội đồng Thành viên

Điểm giao
dịch/cụm

GIỚI THIỆU VỀ TYM

THÀNH TÍCH/GIẢI THƯỞNG

1999

2007

Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ

Giải thưởng Phụ nữ
Việt Nam do Hội LHPN
Việt Nam trao tặng

2011
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã
có nhiều thành tích trong công tác giai đoạn
2008-2010, góp phần vào sự nghiệp xây
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

Nhiều năm liền vinh dự được nhận Bằng
khen và Cờ thi đua của Hội LHPN Việt Nam

2012
Huân chương Lao động hạng Nhất
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2017

2014

Giải thưởng Tổ chức
tài chính vi mô tiêu
biểu thực hiện nguyên
tắc bảo vệ khách hàng
Citi - Việt Nam

Giải thưởng Tổ chức
tài chính vi mô tiêu
biểu hướng tới người
nghèo

2018
Tổ chức tài chính vi mô
tiêu biểu CMA 2018
Hoạt động hiệu quả và
bền vững

2019
Top 10 “Tổ chức tài chính trên thế giới hỗ trợ
thiết thực nhất cho khách hàng nghèo và yếu
thế nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai
và biến đổi khí hậu” (EMA 2019)

2007-2013, 2016, 2020
Nhiều năm được nhận giải thưởng Tổ chức tài chính vi mô
tiêu biểu, giải thưởng do Quỹ Citi, Nhóm công tác tài
chính vi mô Việt Nam (MFWG) và Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam phối hợp tổ chức
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COVID-19
VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TYM
Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 được đánh giá là nghiêm trọng, phức tạp và khó
lường. Ảnh hưởng của đại dịch này tới hoạt động tài chính vi mô là không nhỏ. Dù đứng
trước thách thức vô cùng lớn, nhưng TYM đã có nhiều biện pháp chủ động, toàn diện,
đồng bộ và quyết liệt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép: thực hiện chống dịch, đảm
bảo an toàn tuyệt đối cho thành viên/khách hàng và cán bộ TYM; duy trì hoạt động TYM
hiệu quả.

Đối với công tác
phòng chống dịch và
đảm bảo an toàn cho
thành viên/khách hàng
và cán bộ TYM: ngay từ
khi những ca bệnh đầu
tiên được phát hiện tại
Việt Nam từ cuối tháng
01/2020, TYM đã chủ
động thực hiện nhiều
biện pháp phòng
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chống dịch ở tất cả các
đơn vị theo hướng dẫn
của Bộ Y tế. Hơn 4.000
điểm giao dịch của TYM
trên 13 tỉnh thành phố
(cụm, phòng giao dịch,
chi nhánh) đều được
trang bị khẩu trang và
nước rửa tay. Những
người thực hiện nhiệm
vụ của TYM bao gồm
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hiện công tác phòng chống dịch cho cộng
đồng.
Nhận thấy sự ảnh hưởng của dịch bệnh là
vô cùng nặng nề, trong năm 2020 TYM đã ban
hành chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho
thành viên gặp khó khăn hoàn trả do bị tác
động của dịch bệnh. Tháng 4/2020, TYM đưa ra

Hơn 1.200 thành viên nghèo của TYM trên 13 tỉnh, thành phố
được hỗ trợ gạo trong đợt dịch Covid-19

cán bộ TYM và cụm trưởng được trang bị đồ bảo
hộ cần thiết để thành viên/khách hàng yên tâm
khi tham gia các hoạt động của TYM. Song
song, TYM thường xuyên tuyên truyền cho
thành viên về cách phòng chống dịch trên các
kênh thông tin điện tử và trực tiếp vào những
buổi thu tiền. Đặc biệt, khi tình hình dịch bệnh
có những diễn biễn phức tạp trong giai đoạn
tháng 4/2020, thực hiện theo đúng chỉ thị
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ, TYM đã tạm dừng thu tiền ở tất cả
địa bàn hoạt động để phòng chống dịch bệnh
lây lan. Trong thời gian đó, cán bộ TYM thường
xuyên liên hệ động viên chị em, hướng dẫn chị
em sử dụng ngân sách tiết kiệm để có thể trang
trải trong lúc khó khăn, khôi phục sản xuất khi
tình hình dịch bệnh được khống chế và đảm
bảo khả năng hoàn trả tiền vay. Đặc biệt, tại
nhiều đơn vị, cán bộ TYM đã đóng góp tiền để
mua bổ sung khẩu trang cho thành viên, thực

Cán bộ TYM và cụm trưởng được trang bị đồ bảo hộ cần thiết
khi thực hiện nhiệm vụ

gói tín dụng 1.400 tỷ đồng với lãi suất vốn vay
ưu đãi giúp các chị em tiếp cận vốn với chi phí
thấp hơn. TYM đã hỗ trợ khẩn cấp 10 kg
gạo/người cho hơn 1.200 phụ nữ nghèo. Đồng
thời, TYM đã phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ
Việt Nam bán sách gây quỹ hỗ trợ 20 phụ nữ là
thành viên của TYM với tổng số tiền 66.870.000
đồng. Trong năm 2020, TYM cũng cắt giảm một
số chi phí hoạt động để có thêm nguồn kinh phí
hỗ trợ cho phụ nữ nghèo đang vay vốn.
Những quyết sách kịp thời này đã giúp
thành viên TYM giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực
của dịch Covid-19, thể hiện tinh thần trách
nhiệm xã hội của TYM với cộng đồng.
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TYM CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI
PHẦN MỀM

NGÂN HÀNG LÕI

TYM bắt đầu thực hiện xây dựng phần mềm Corebanking từ năm 2017. Ngay từ khi triển
khai, TYM đã xác định đây là nhiệm vụ lớn với nhiều thách thức bởi tính chất phức tạp,
khối lượng công việc lớn, nguồn lực cần tập trung cao và thời gian thực hiện kéo dài. Tuy
nhiên đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc mà TYM phải hoàn thành để đáp ứng nhu cầu của
khách hàng cũng như lộ trình phát triển của tổ chức trong giai đoạn bùng nổ công nghệ
như hiện nay.
Năm 2020, quá trình xây dựng phần mềm đạt những dấu mốc quan trọng khi lần lượt thực
hiện thành công các bước kiểm thử, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, thí điểm và triển khai
phần mềm Corebanking của TYM (với tên gọi CorePlus).

Tháng 10/2020 phần mềm CorePlus đã
được hoàn thành và triển khai trên tất cả các
đơn vị của TYM. Song song với việc triển khai
phần mềm, TYM đồng thời cải tiến các chính
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sách, quy trình, mẫu biểu từ đó đem lại nhiều
lợi ích cho khách hàng và nâng cao hiệu quả
của tổ chức.
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TYM đạt được các
mục tiêu chính:
- Phần mềm CorePlus quản lý
dữ liệu tập trung, an toàn, bảo
mật giúp nâng cao hiệu quả
công việc;
- Phần mềm CorePlus đáp ứng
các yêu cầu về hoạt động
nghiệp vụ của TYM, tạo nền
tảng để tiếp tục mở rộng và
phát triển trong giai đoạn
tiếp theo;
- Đáp ứng yêu cầu quản trị
chiến lược về hoạt động, yêu
cầu của cơ quan quản lý Nhà
nước.

Đối với khách hàng:
- Phần mềm CorePlus giúp TYM cải tiến sản
phẩm, dịch vụ của mình cả về số lượng và chất
lượng: các sản phẩm cho vay linh hoạt về mức
vay, thời gian vay, kỳ hoàn trả và tính toán lãi vay
chính xác theo quy định của Ngân hàng Nhà
nước, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng;
Các khoản tiền gửi, quy trình gửi rút cũng được
cải tiến nhanh chóng, thuận tiện giúp khách
hàng dễ tiếp cận hơn, tiền lãi được tính toán
chính xác theo đúng quy định của Ngân hàng
Nhà nước.
Triển khai thành công phần mềm CorePlus
giúp TYM mở ra cơ hội mới trong việc ứng dụng
công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động, cải tiến và đa dạng các sản phẩm
dịch vụ. Trong những năm tiếp theo TYM sẽ tiếp

tục từng bước ứng dụng công nghệ số như phát
triển ứng dụng cho khách hàng và cho cán bộ
với mục tiêu ngày càng đem lại nhiều lợi ích cho
khách hàng.

Phần mềm CorePlus sẽ giúp TYM cải tiến sản phẩm và dịch vụ
của mình cả về số lượng và chất lượng trong thời gian tới
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CHÀO MỪNG KỶ NIỆM

90NĂM

THÀNH LẬP

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Là một đơn vị của Hội LHPN Việt Nam, trong năm 2020, TYM đã hưởng ứng nhiều hoạt
động do Hội LHPN Việt Nam triển khai để chào mừng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt
Nam (20/10/1930 – 20/10/2020).

90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em

26 2 0 2 0
VƯỢT QUA THÁCH THỨC
KHẲNG ĐỊNH BẢN LĨNH

- “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ
em” là đợt thi đua đặc biệt do Trung ương Hội
LHPN Việt Nam phát động để chào mừng 90
năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Hưởng ứng
phong trào thi đua, 100% cán bộ TYM trên 13
tỉnh/thành phố đã tự nguyện quyên góp và chủ
động, sáng tạo triển khai các hoạt động cụ thể
từ giữa tháng 3 cho đến cuối năm 2020. Các
hoạt động đã thực hiện bao gồm: Hỗ trợ gia
đình các thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, thành viên khuyết tật, con thành viên
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đang có nguy cơ nghỉ học vì gia đình khó khăn
và các bệnh nhân nghèo, thông qua các hình
thức hỗ trợ tiền mặt, mua sắm trang thiết bị
phục vụ đời sống hàng ngày, phương tiện đi lại
và nhu yếu phẩm; tham gia cùng các cấp Hội
tuyên truyền chị em và cộng đồng phòng
chống dịch; tham gia hỗ trợ lực lượng phòng
chống dịch… Ngoài ra, trong năm 2020, TYM
còn hưởng ứng nhiều hoạt động lớn khác của
Hội LHPN Việt Nam như:
Hai thành viên TYM tại Thái Nguyên (ở giữa) đã vinh dự đạt
giải thưởng trong cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020

- Hưởng ứng cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm
2020 do Hội LHPN Việt Nam tổ chức: Ngay từ khi
triển khai chương trình, TYM đã tuyên truyền,
hỗ trợ các thành viên xây dựng và đề xuất các ý
tưởng kinh doanh theo tiêu chí cuộc thi. Với
thành tích ấn tượng, hai thành viên của TYM đã
được vinh danh trong khuôn khổ cuộc thi này.
TYM - Hành động vì môi trường

- Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch
hơn năm 2020” và “Tử tế vì môi trường” do Hội
LHPN Việt Nam phát động: TYM đã dành hơn 1,2
tỷ đồng triển khai hoạt động “TYM hành động
vì môi trường” tại 13 tỉnh/thành phố có hoạt
động của TYM.

Với những hành động trên, TYM đã góp
phần cụ thể hóa những chương trình thiết thực
do Hội LHPN Việt Nam phát động, giúp phụ nữ
nói riêng và cộng đồng nói chung xây dựng môi
trường sống an toàn và phát triển các mô hình
sinh kế bền vững.

2
020
VƯỢT QUA THÁCH THỨC
KHẲNG ĐỊNH BẢN LĨNH

27

DẤU ẤN NĂM 2020

HƠN
THÀNH VIÊN TYM
VÀ NGƯỜI THÂN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CÔNG NGHỆ SỐ

Gắn liền với quá trình chuyển đổi số quốc gia, nhằm thúc đẩy nền kinh tế số và mở rộng cơ hội
kinh doanh cho các cộng đồng yếu thế, đặc biệt doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ và hộ
kinh doanh gia đình, từ cuối năm 2019, TYM đã hợp tác với Văn phòng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt
Nam triển khai chương trình “Nâng cao năng lực công nghệ số cho thành viên TYM”. Chương trình
nằm trong khuôn khổ dự án khu vực sáng kiến “Go Digital ASEAN” do Google.org hỗ trợ ở 10 quốc
gia ASEAN. Với phụ nữ, sự dịch chuyển sang công nghệ số sẽ dẫn tới nhiều thay đổi trong đời sống
và công việc sản xuất, kinh doanh mà nhiều người chưa thể lập tức thích ứng. Vì vậy, giúp họ nắm
bắt kiến thức mới về công nghệ số, thay đổi nhận thức và ứng dụng vào đời sống là điều vô cùng
cần thiết.
Sau khi hoàn thành
việc nghiên cứu, lên kế
hoạch, xây dựng bài
giảng, trong năm 2020
TYM đã thực hiện đào
tạo TOT cho 100% cán
bộ TYM tại chi nhánh.
Ngay sau đó, chương
trình đã tiếp cận và đào
tạo nâng cao kỹ năng sử
dụng công nghệ số cho

hơn 63.000 thành viên
và chồng, con của họ.
Trong đó khách hàng
của TYM chiếm 80%;
chồng và con khách
hàng chiếm 20%; hộ
kinh doanh gia đình
chiếm 78%; thanh niên
trong độ tuổi từ 18 đến
25, chưa có việc làm ổn
định chiếm 22%. Qua

TOT: Đào tạo cho các giảng viên để sau đó họ đào tạo lại cho thành viên TYM và gia đình
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Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Hội thảo

một số buổi đào tạo, nhiều chị em chia sẻ rằng
đã áp dụng kiến thức được học để giới thiệu sản
phẩm và tương tác với khách hàng, nhờ đó việc
bán hàng thuận lợi hơn, đặc biệt trong thời gian
dịch bệnh. Đó là động lực cho TYM để nghiên
cứu và triển khai các chương trình hỗ trợ khác
để phụ nữ tự tin và thành công trong thời đại
công nghệ số.
Ngày 27/11/2020, TYM phối hợp với Văn
phòng Đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức
Hội thảo “Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ
số cho khách hàng tài chính vi mô góp phần mở
rộng cơ hội kinh doanh và việc làm đối với phụ
nữ” giúp các bên hiểu được sự cần thiết và tầm

quan trọng của nâng cao nhận thức về công
nghệ số cho người dân, đặc biệt các hộ kinh
doanh do phụ nữ làm chủ và những đối tượng
dễ bị tổn thương, góp phần thu hẹp khoảng
cách số tại Việt Nam.
Trong thời gian tới, TYM tiếp tục đẩy mạnh
hoạt động đào tạo nhằm cung cấp và nâng cao
kiến thức, kỹ năng về công nghệ số cũng như
tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận công nghệ số
nhằm mở rộng cơ hội kinh doanh và việc làm
cho họ đồng thời góp phần tích cực thúc đẩy
quá trình chuyển đổi số của quốc gia.

Các đại biểu trao đổi về sự cần thiết của việc đào tạo và ứng dụng công nghệ số cho người dân, đặc biệt là phụ nữ
nhằm mở rộng cơ hội kinh doanh, việc làm cho họ
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MỘT SỐ GHI NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG
TIÊU BIỂU CHO SỰ NỖ LỰC CỦA
TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁN BỘ,
THÀNH VIÊN TYM TRONG NĂM 2020
TẬP THỂ
TYM được Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua và
công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất
sắc” năm 2020.

TYM được vinh danh là “Tổ chức tài chính vi mô
tiêu biểu Citi – Việt Nam 2019” .

CÁN BỘ
Chị Lương Thị Thuy – Cán bộ TYM – Chi nhánh Nam Trực, Nam Định được tổ chức Whole Planet
Foundation tặng danh hiệu “Cán bộ tín dụng xuất sắc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.
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02 cán bộ TYM – Chi nhánh Vĩnh Phúc là Đinh Thị Phương (Trưởng Phòng Giao dịch 01) và
Nguyễn Thị Hồng Vân (Cán bộ kỹ thuật) vinh dự được nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam vì
những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chị Đinh Thị Phương (bên phải) và chị Nguyễn Thị Hồng Vân

THÀNH VIÊN
Chị Phạm Thị Hồng Nga và chị Nguyễn Thị Thanh Phương là hai thành viên TYM tại Thái Nguyên vinh
dự nhận giải thưởng của cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương - thứ 5 từ phải qua

Chị Phạm Thị Hồng Nga - thứ hai từ phải qua

Chị Đậu Thị Trung, thành viên TYM – Chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An và chị Hoàng Thị Vân, thành viên
TYM – Chi nhánh Thanh Hóa được vinh danh Doanh nhân vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2019.

Chị Đậu Thị Trung

Chị Hoàng Thị Vân
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Năm 2020 là một năm đầy những thách thức với hoạt động của TYM
và thành viên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhưng cũng
qua đó, bản lĩnh và sự sáng tạo của TYM và chị em thành viên được
thể hiện rõ nhất, minh chứng bằng những kết quả cụ thể sau đây:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI, PHÁT TRIỂN THÀNH VIÊN
Mở rộng mạng lưới, địa bàn

Trong năm 2020, TYM mở rộng hoạt động tại
3 huyện mới là huyện Phù Cừ (Hưng Yên), huyện
Gia Bình (Bắc Ninh), huyện Kiến Thụy (Hải
Phòng). Bên cạnh đó, TYM đã triển khai hoạt
động thêm 29 xã/phường/thị trấn, 358
thôn/xóm mới trên những huyện/thị đã có hoạt
động của TYM.

13

80

tỉnh/thành phố

huyện/thị
Bao phủ 43,7%

729
xã/phường/thị trấn
Bao phủ 43,1%

5.819
thôn/xóm
Bao phủ 61,2%

Phát triển thành viên/khách hàng

Năm 2020, với việc triển khai nhiều chính
sách về sản phẩm đáp ứng nhu cầu và mang lại
giá trị cho thành viên/khách hàng, TYM đã thu
hút được 28.697 thành viên mới. Bên cạnh đó,
có 19.241 thành viên rời cụm (không tham gia
TYM nữa), chủ yếu do một số nguyên nhân như
không còn nhu cầu vay thêm vốn, hay các quy
định/chính sách của TYM không còn phù hợp
với điều kiện hiện tại của họ.
Tính đến 31/12/2020, toàn TYM có 169.321
phụ nữ là thành viên và 5.476 khách hàng, tổng
số thành viên và khách hàng tăng 8.827 người
so với năm 2019. Tổng số thành viên thuộc diện
chính sách như hộ nghèo, cận nghèo, thành
Tỷ lệ bao phủ cấp huyện được tính trên tổng số huyện, thị xã, thành phố
của 13 tỉnh; tỷ lệ bao phủ cấp xã được tính trên tổng số xã của 80
huyện/thị xã, thành phố; tỉ lệ bao phủ thôn/xóm được tính trên tổng số
thôn/xóm của 729 xã/phường

Số thành viên, khách hàng

174.797

Đạt 101,1% so với kế hoạch

viên khuyết tật, thành viên nhiễm HIV và chịu
ảnh hưởng bởi HIV là 7.219 người.
Với số lượng thành viên như trên, hiện tại 01
cán bộ kỹ thuật của TYM đang quản lý trung
bình là 588 người.
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TÍN DỤNG
Trước bối cảnh đại dịch Covid-19, hoạt động tín dụng của TYM
trong năm 2020 chịu ảnh hưởng lớn. Vì vậy, bên cạnh việc nghiên
cứu, phát triển sản phẩm, TYM đã chủ động điều chỉnh quy định
chính sách, đồng thời linh hoạt trong điều hành để: (1) Khích lệ
thành viên vay vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh, (2) Tạo điều kiện
cho chị em vay vốn với chi phí thấp, (3) Giảm áp lực hoàn trả cho
thành viên, (4) Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thành viên trong giai
đoạn hiện nay. Một số chính sách nổi bật mà TYM đã thực hiện như:
-

Thực hiện 7 lần giảm lãi suất vay vốn trong năm 2020;

-

Triển khai hình thức hoàn trả 4 tuần/lần với mức vay cao hơn cho
một số loại vốn vi mô;

-

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với những thành
viên TYM chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19;

-

Tạm dừng hoạt động thu hồi nợ và dừng thu tiền gửi tiết kiệm
trong một số giai đoạn.

Tính đến 31/12/2020, tổng số vốn mà TYM cho vay trong năm đạt
3.835,8 tỷ đồng, tăng 344,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, tổng
dư nợ vốn đạt hơn 2.053,3 tỷ đồng. Như vậy, tăng trưởng dư nợ tín
dụng đạt 10,94% so với năm 2019. Mức vốn vay trung bình của
thành viên đạt 12,1 triệu đồng/người.
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Giải ngân (tỷ đồng)

3.835,8
Đạt 92,7% so với kế hoạch
Dư nợ vốn (tỷ đồng)

2.053,3
Đạt 92,8%so với kế hoạch
Tỷ lệ hoàn trả (%)

99,986

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
Về chất lượng tín dụng:
Trong năm 2020, TYM triển khai
tra cứu thông tin tín dụng của thành
viên trên hệ thống CIC nhằm nâng
cao chất lượng thẩm định, nhờ đó
nâng cao chất lượng tín dụng.
Dưới tác động của dịch Covid-19
ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các
ngành nghề sản xuất, kinh doanh của
người dân, nhiều thành viên TYM bị
giảm thu nhập và một số thành viên
gặp khó khăn trong hoàn trả. Vì vậy, tỷ
lệ hoàn trả năm 2020 là 99,986%,
giảm 0,004% so với năm 2019.

Vốn Hỗ trợ xây dựng
sửa chữa
2%

Vốn Đầu tư
4%

Vốn Hỗ trợ khắc phục
rủi ro thiên tai
0,001%
Vốn Phát triển kinh tế
34%

Cơ cấu dư nợ theo loại vốn
năm 2020

Vốn Đa mục đích
58%

Vốn Chính sách
1%
Vốn Hỗ trợ hộ Cận nghèo
1%

2.500.000.000
26,5%

27,7% 28,2%

30%
25%

2.000.000.000

20,9%
19,2%

18,4%

1.500.000.000

20%
15,3%
12,7% 12,0%

1.000.000.000

15%
10,8% 11,4% 10,9%
10%

Dự nợ năm 2019
500.000.000

5%
0%
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

Dự nợ năm 2020
% tăng trưởng

T12

Tăng trưởng dư nợ vốn theo tháng của năm 2020 so với năm 2019

Hoạt động bảo hiểm vi mô:
Hiện nay 100% thành viên TYM khi vay vốn đều tham gia bảo hiểm vốn vay của Quỹ
Bảo hiểm vi mô (Hội LHPN Việt Nam). Trong năm 2020, đã có 99 trường hợp thành viên
TYM được Quỹ Bảo hiểm vi mô chi trả với tổng số tiền là 2,9 tỷ đồng.

CIC: Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia
Bảo hiểm vi mô: “Tương trợ vốn vay” là sản phẩm bảo hiểm vi mô của Hội LHPN Việt Nam (do Quỹ Bảo hiểm vi mô triển khai) mà thành viên TYM
tham gia khi vay vốn tại TYM. Tham gia sản phẩm bảo hiểm này, thành viên TYM sẽ chỉ cần đóng một khoản phí nhỏ. Quỹ Bảo hiểm vi mô thanh
toán toàn bộ số tiền tương ứng với số vốn vay của TYM đã ghi trong giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm trong trường hợp thành viên qua đời khi
thời hạn bảo hiểm vốn vay đang còn hiệu lực (trừ các trường hợp loại trừ được quy định cụ thể).
Bảo hiểm vi mô có số tiền bảo hiểm nhỏ, mức phí bảo hiểm thấp, quyền lợi cơ bản hướng tới các cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới
thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình, cá nhân có thu nhập thấp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêt́ kiêm
̣ và bảo vệ trước những rủi ro có thể xảy ra liên
quan đến tính mạng, sức khỏe và tài sản, theo nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi về bảo hiểm.
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TIẾT KIỆM
Tiết kiệm
bắt buộc
26,8%

Dư tiết kiệm (tỷ đồng)

1.774,8
Đạt 96,6% so với kế hoạch

Tiết kiệm có
kỳ hạn
57,6%

Tính đến tháng 12 năm 2020, tổng số dư tiết
kiệm đã đạt 1.774,7 tỷ đồng, tăng 174,3 tỷ đồng so
với cùng kỳ năm 2019, nhưng không đạt so với kế
hoạch đã đặt ra.
Trong năm, TYM tiếp tục duy trì 4 sản phẩm tiết
kiệm là tiết kiệm bắt buộc, tiết kiệm tự nguyện
(sản phẩm dành cho thành viên TYM) và tiết kiệm
gửi góp, tiết kiệm có kì hạn. Về cơ cấu, tỷ trọng các
khoản tiết kiệm này không có nhiều thay đổi so
với năm 2019.
Mặc dù không đạt được kết quả huy động tiết
kiệm như kế hoạch đã đề ra nhưng TYM vẫn đảm
bảo được tỷ trọng tiết kiệm/ dư nợ vốn đạt 86,4%.
Từ đó tạo ra nguồn vốn ổn định để TYM có thể
đảm bảo nhu cầu vốn của thành viên.
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Tỷ trọng số dư
tiết kiệm năm 2020
theo sản phẩm
tiết kiệm

Tiết kiệm
gửi góp
1%

2017
2018
2019
2020

Tiết kiệm
không kì hạn
14,6%

33,4
14,5
13,6
13,6
13.6

66,6
85,5
86,4
86,4
Tiết kiệm

Nguồn khác

Tỷ trọng dư tiết kiệm trên dư nợ vốn các năm
từ năm 2017 đến năm 2020
tính đến 31/12
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HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Năm 2020 là một năm TYM dành nhiều
nguồn lực cho việc triển khai hoạt động cộng
đồng: một mặt hỗ trợ người dân vượt qua khó
khăn do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch
Covid-19; mặt khác góp phần chăm lo cho chị
em hội viên phụ nữ với nhiều hoạt động thiết
thực để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành
lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 20/10/2020).
TYM đã triển khai hàng loạt các hoạt động
cộng đồng có ý nghĩa thiết thực đối với thành

viên TYM, hội viên phụ nữ và cộng đồng. Những
hoạt động này được phối hợp chặt chẽ với Hội
LHPN các cấp từ công tác tuyên truyền đến
công tác tổ chức và lựa chọn các đối tượng được
hỗ trợ, qua đó góp phần vào mục tiêu chung
của Hội LHPN Việt Nam và cam kết xã hội của
TYM trong năm 2020. Thông qua hoạt động,
TYM được các cấp chính quyền địa phương, Hội
LHPN và người dân đánh giá cao về những
đóng góp của TYM đối với công tác an sinh xã
hội tại địa phương.

HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH “NÔNG THÔN MỚI”
Hỗ trợ các đơn vị giáo dục, y tế

công trình hỗ trợ trường học và
trạm y tế

TYM – Hành động vì môi trường

Thùng đựng rác được
tặng cho thành viên
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TYM – Hành động vì môi trường

vật dụng, chế phẩm góp
phần bảo vệ môi trường

TRAO TẶNG MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG

Thành viên được tham
gia lớp đào tạo về bảo vệ môi trường
KHÁM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ CHO THÀNH VIÊN

Ngôi nhà của thành viên TYM
được xây mới và cải tạo

25

Ngôi nhà cho hội viên phụ nữ có
hoàn cảnh khó khăn

Thành viên TYM được
khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO THÀNH VIÊN, CỘNG ĐỒNG

chuyến tham quan mô hình kinh tế
điển hình cho 1.420 thành viên TYM
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thành viên được đào tạo, nâng
cao kiến thức về giáo dục tài
chính, quản lý rủi ro và bảo hiểm vi mô
15 lớp “Trò chơi Kinh doanh”; 14 lớp “Trò chơi
tiết kiệm”; 6 lớp về kiến thức Quản lý rủi ro và
Bảo hiểm vi mô
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Hơn
thành viên/chồng/con thành viên được đào
tạo, nâng cao kiến thức về công nghệ số

thành viên được đào
tạo về các kiến thức tài
chính, kỹ năng quản lý, kỹ năng vận động
TẶNG QUÀ

lớp sinh hoạt chuyên đề cho
thành viên

thành viên thuộc diện
nghèo, cận nghèo theo chương trình
“Đông ấm áp – Tết yêu thương”

HỖ TRỢ PHÒNG DỊCH

tỷ đồng
hỗ trợ cán bộ, Hội viên phụ nữ trong
công tác phòng chống dịch Covid - 19

suất quà tặng tri ân
thành viên lâu năm và cụm trưởng.
TYM cũng trao quà tặng cho xã/phường/thị
trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố có hoạt
động của TYM nhân dịp kỷ niệm 90 năm
thành lập Hội LHPN Việt Nam
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CÙNG TYM CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

suất học bổng cho con thành viên
nghèo vượt khó
Con thành viên được khen thưởng
vì đạt giải trong các cuộc thi
90 HÀNH ĐỘNG VÌ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

TỔ CHỨC GIAO LƯU VĂN HÓA – VĂN NGHỆ,
THỂ DỤC - THỂ THAO

hoạt động được TYM phối hợp
với Hội LHPN các cấp tổ chức

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
- TYM phối hợp cùng Nhà Xuất bản Phụ nữ
Việt Nam thực hiện chiến dịch bán sách gây
quỹ và hỗ trợ cho 20 gia đình thành viên TYM
có hoàn cảnh k hó k hăn với số tiền
66.870.000 đồng.

gia đình thành viên TYM có hoàn
cảnh khó khăn được hỗ trợ
Bên cạnh đó, với hoạt động tương thân
tương ái, năm 2020, hưởng ứng lời kêu gọi của
Trung ương Hội LHPN Việt Nam, TYM đã dành
50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.
Ngoài ra, các đơn vị của TYM trên 13 tỉnh, thành
phố đều có hoạt động ủng hộ thiết thực, chung
tay hỗ trợ.
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- Phối hợp với Hội LHPN các cấp thực hiện việc
bình chọn và trao 130 suất quà với số tiền 65
triệu đồng cho các thành viên gặp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh theo chương
trình “Kiên cường Việt Nam” do Trung ương
Hội LHPN Việt Nam tổ chức.
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CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH
TẠI TYM

Nhân sự
Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có kinh
nghiệm, có tâm huyết và trình độ đáp ứng định
hướng phát triển của TYM, TYM tiếp tục có những
chính sách nhằm thu hút và giữ chân cán bộ, đặc
biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tính đến
cuối năm 2020, toàn TYM có 553 cán bộ trong đó
51 cán bộ Trụ sở chính làm việc tại Hà Nội và 402
cán bộ chi nhánh làm việc trên các địa bàn thuộc
13 tỉnh/thành phố có hoạt động của TYM.
Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách

thức với cán bộ TYM khi diễn biến phức tạp của
dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt
động vận hành của TYM. Thế nhưng, đây cũng là
năm chứng kiến sự đồng lòng, quyết tâm và có
tinh thần trách nhiệm cao của từng cán bộ trong
việc thực hiện mục tiêu chung của tổ chức. Bên
cạnh đó, TYM đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ
cho cán bộ trong công tác phòng chống dịch tại
địa phương. Đồng thời, Ban lãnh đạo TYM cũng
ghi nhận và kịp thời động viên, khen thưởng
những cán bộ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt
(những cán bộ hoạt động trong địa bàn tâm dịch
Covid-19).

Tuyển dụng
Tình hình dịch bệnh trong năm vừa qua đã tác
động không nhỏ tới kế hoạch mở rộng mạng
lưới, quy mô của TYM. Dù vậy, TYM vẫn tổ chức
được 7 đợt tuyển dụng và tiếp nhận 34 cán bộ tập
nghề trong năm 2020. Đặc biệt, lần đầu tiên TYM
áp dụng hình thức phỏng vấn trực tuyến trong
một số đợt thi tuyển để đảm bảo quy định phòng
chống dịch. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm nội
bộ vẫn được lãnh đạo TYM chú trọng nhằm tạo sự
Một buổi đào tạo về Nâng cao năng lực truyền thông cho
cán bộ quản lý
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gắn bó và khuyến khích cán bộ phấn đấu trong
công việc.

đảm bảo công tác phòng chống dịch và tiết kiệm
chi phí cho tổ chức.

Đào tạo

Đặc biệt, TYM đã tạo điều kiện cho 4 cán bộ là
Giám đốc Chi nhánh, Trưởng, Phó Phòng Trụ sở
chính được tham gia học lớp Trung cấp lý luận
chính trị.

TYM luôn coi nhân lực là tài sản quý giá của tổ
chức, góp phần quan trọng cho sự phát triển của
TYM. Vì vậy việc nâng cao năng lực cho cán bộ
TYM là hoạt động thường xuyên và được duy trì,
cải tiến trong nhiều năm qua.
Trong năm 2020, TYM đã tổ chức 44 lớp đào
tạo nội bộ tập trung cho 888 lượt cán bộ. Đặc
biệt, các nội dung được thực hiện đào tạo dựa
trên cơ sở năng lực của từng chức danh và yêu
cầu công việc của từng vị trí. Bên cạnh đó, TYM
cũng cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo bên
ngoài với nhiều nội dung hữu ích, đáp ứng nhu
cầu công việc chuyên môn của cán bộ. Trong
điều kiện dịch bệnh, nhiều lớp đã được chuyển
sang hình thức đào tạo trực tuyến giúp cán bộ kịp
thời được cung cấp kiến thức, kỹ năng mà vẫn

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2020

Hoạt động hợp tác với Văn phòng Đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam đã giúp TYM hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ số cho hơn 63.000 người
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Năm 2020 là một năm đặc biệt với
nhiều thách thức đối với TYM nói chung
và công tác đối ngoại của TYM nói riêng.
Dịch Covid-19 trên toàn cầu và tại Việt
Nam vẫn diễn biến phức tạp và khó
lường khiến thế giới dường như trở nên
“đóng kín”. Trong bối cảnh mới, TYM đã
linh hoạt thay đổi hình thức hoạt động
nhằm đảm bảo an toàn trong phòng
chống dịch bệnh đồng thời duy trì các
mối quan hệ hợp tác, và nâng cao hiệu
quả hoạt động đối ngoại.

Một số kết quả của hoạt
động đối ngoại trong năm
2020:
Hợp tác về phát triển
nguồn vốn: Dù phần nào chịu
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19, TYM đã kịp thời có các giải
pháp để quản lý thanh khoản,
đảm bảo thanh toán đúng
hạn các khoản đã cam kết với
bên cho vay. Nhờ đó, TYM tiếp
tục là đối tác tin cậy của các tổ
chức quốc tế. Năm 2020, tổng
số tiền vay của TYM từ các đối
tác quốc tế đạt khoảng 168 tỷ
đồng, đáp ứng nhu cầu về
nguồn theo kế hoạch.
-

Hợp tác về nâng cao

năng lực: Các dự án và hoạt
động hợp tác hiện có gồm Dự
án hợp tác nhằm mở rộng
mạng lưới tài chính vi mô khu
vực giữa Hội LHPN Việt Nam,
SBFIC và CARD MRI, Dự án “Hỗ
trợ thành viên thí điểm mô
hình kinh tế hợp tác”, giai
đoạn 3 do Rabobank
Foundation tài trợ, Dự án “Hỗ
trợ TYM mở rộng hoạt động
tại Thái Bình, Bắc Giang” do
Whole Planet Foundation tài
trợ tiếp tục được thực hiện
đạt kết quả tốt, đem lại nhiều
hỗ trợ tích cực và có ý nghĩa
cho tổ chức và thành viên
TYM. Chương trình “Nâng cao
năng lực công nghệ số cho

thành viên” hợp tác với Văn
phòng đại diện Quỹ Châu Á
tại Việt Nam được thực hiện từ
cuối năm 2019 đã giúp thành
viên TYM có thêm kiến thức
và công cụ để ứng dụng công
nghệ vào hoạt động kinh
doanh, kịp thời thích ứng với
diễn biến của dịch Covid-19.
Trong năm, TYM vinh dự
đón đoàn Đại sứ CHLB Đức tại
Việt Nam đến thăm và tìm
hiểu về tác động của TYM đối
với phát triển về kinh tế và
nâng cao vị thế của phụ nữ
Việt Nam.

Đại sứ CHLB Đức tham dự một buổi đào tạo cho thành viên TYM và tới thăm, trò chuyện với những thành viên TYM tại Bắc Ninh
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NGƯỜI PHỤ NỮ THÁI NGUYÊN
GIEO TRỒNG ƯỚC MƠ
TRONG TRANG TRẠI HOA HỒNG
Với tình yêu dành cho hoa hồng từ nhỏ, chị
Phạm Thị Hồng Nga (sinh năm 1978, phường
Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên) từ một
cô giáo sau nhiều năm gắn bó với giảng đường
đã trở thành người chủ của trang trại trồng hoa
hồng. Năm 2020, chị được Hội LHPN Việt Nam
trao giải thưởng “Liên kết sáng tạo gia tăng giá
trị cho cộng đồng” tại cuộc thi “Phụ nữ khởi
nghiệp năm 2020”.
Nuôi dưỡng “ước mơ hoa hồng”
Thời điểm những năm 2000, chị Nga là
giảng viên tại một trường cao đẳng trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên. Đồng lương ít ỏi của nghề
giáo lúc bấy giờ làm cho cuộc sống với việc nuôi
hai con nhỏ của gia đình chị chẳng mấy dư dả.
Vốn là người yêu hoa, chị Nga lại tranh thủ
ngoài giờ dạy mở quầy hoa nhỏ ở chợ để có
thêm thu nhập. Với số vốn ban đầu chỉ 2,2 triệu
đồng, công việc này đã giúp chị cải thiện được
phần nào kinh tế gia đình và cũng là tiền đề để
chị từng bước nuôi dưỡng ước mơ về một trang
trại hoa hồng trong tương lai.
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Đến năm 2010, khi thật sự nhận ra tiềm
năng của thị trường kinh doanh hoa tại Thái
Nguyên, chị Nga quyết định đầu tư, chuyên
nghiệp hóa hoạt động cửa hàng của mình.
Cũng từ thời điểm này, mỗi bước phát triển của
cửa hàng hoa tươi đều giúp chị tiến gần tới “ước
mơ hoa hồng”. Đó cũng là thời điểm chị biết đến
nguồn vốn của TYM và tin tưởng chọn TYM
đồng hành phát triển kinh tế suốt nhiều năm
liền. Chị vẫn còn nhớ món vốn 10 triệu đồng
đầu tiên của TYM chị đã đầu tư vào cửa hàng để
mở thêm dịch vụ hoa trang trí hội nghị, sự kiện.
Tính cho đến ngày hôm nay, chị không còn nhớ
đã làm bao nhiêu hồ sơ vay vốn ở TYM nữa. Từ 10
rồi, 20, 30 triệu đồng cho đến nay là 50 triệu
đồng. Cứ thế mỗi vòng vốn tăng lên cũng là khi
cửa hàng hoa tươi được mở rộng thêm, kinh
doanh lớn hơn. Để rồi, cửa hàng hoa tươi của chị
trở thành một địa điểm uy tín về cung cấp hoa
và các dịch vụ về hoa ở thành phố Thái Nguyên.
Gieo trồng những ước mơ trong trang trại
hoa hồng

NGƯỜI Ở TYM

Khi cửa hàng hoa tươi của chị Nga đủ lớn
mạnh, cũng là lúc chị thực hiện ước mơ nhiều
năm của mình là mở một trang trại hoa hồng.
Hiện nay, trang trại hoa hồng cổ UniRose Farm
tại xóm Cây Thị, xã Thịnh Đức, thành phố Thái
Nguyên của chị Nga đã có diện tích gần 10.000
mét vuông với hơn 20.000 gốc hồng đủ loại.
Không bó hẹp hoạt động kinh doanh đơn
thuần của trang trại là buôn bán hoa tươi và
giống cây mà chị còn hướng tới những hình
thức khác mang lại nhiều giá trị bền vững cho
trang trại như chiết xuất nước hoa hồng và phát
triển du lịch sinh thái.
Với mong muốn sản phẩm của mình làm ra
sẽ có uy tín và khẳng định chất lượng trên thị
trường, tháng 3/2020, chị Nga thành lập Hợp
tác xã hoa hồng với 8 thành viên tham gia. Hiện
tại sản phẩm chính của chị là nước hoa hồng
được chiết xuất từ tinh dầu hoa hữu cơ tại vườn
của chị. “Tôi hi vọng hoa hồng của tôi không chỉ
làm đẹp cho đời, mà còn đẹp cho người. Thời
gian tới, hợp tác xã của chúng tôi sẽ ra mắt thêm
nhiều sản phẩm mới từ hoa hồng của trang trại”.
Chia sẻ về nguồn vốn của TYM, chị Nga cho
biết, sau khi đã tham gia TYM tròn 10 năm và trải
qua rất nhiều vòng vay vốn tại TYM, mức vốn
của TYM không còn đáp ứng được nhu cầu vốn
hiện tại của chị nhưng nó đã trở thành một
nguồn vốn bổ sung ổn định, lâu dài, thuận tiện
mà lại không cần tài sản thế chấp. Hơn nữa chị
cũng không cảm thấy áp lực phải hoàn trả khi
gốc lãi được chia nhỏ, trả dần theo tuần, tháng.
Chị Nga mong muốn trong thời gian tới TYM có
thể phát triển thêm nhiều sản phẩm vốn khác
và tăng mức vốn vay để tạo điều kiện cho
những cơ sở sản xuất kinh doanh như chị được
tiếp cận với nguồn vốn lớn hơn.
Không chỉ giúp cho bản thân và gia đình
phát triển, chị Nga còn tạo được việc làm có thu
nhập ổn định cho nhiều người lao động ở địa
phương. “Hiện nay, nhân công trong vườn hồng
làm việc thời vụ là khoảng 3-5 người, nhân viên
quầy hoa là 6 người, mức thu nhập từ 3 – 10
triệu đồng/tháng và ổn định. Trong đó, nhiều
nhân viên còn được đào tạo để làm việc với mức

lương từ 6 - 12 triệu đồng/tháng”, chị Nga cho
biết.
Bên cạnh cơ hội phát triển kinh tế, chị Nga
còn được tham gia tập huấn về mô hình kinh
doanh, thường xuyên được trưng bày sản phẩm
theo các chuỗi hoạt động của đề án Phụ nữ khởi
nghiệp sáng tạo, như giới thiệu sản phẩm và
nhân rộng mô hình với các chị em ở các địa
phương khác.
Góp phần hỗ trợ cộng đồng
Giờ đây, không chỉ sở hữu một cửa hàng
hoa lớn, một trang trại hoa hồng ở Thái Nguyên,
chị Nga còn là thành viên Liên minh hợp tác xã,
hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái
Nguyên, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Thiện tâm Thái Nguyên chuyên giúp đỡ quyên
góp cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt
cần được sẻ chia.
Gắn bó nhiều năm với nghề giáo nên chị
Nga có tình yêu với trẻ theo cách đặc biệt, chị
luôn tổ chức các hoạt động cho các con trong
trang trại hoa hồng của mình và kết hợp với các
trung tâm nghệ thuật, trung tâm tiếng Anh, gói
bánh chưng để tặng trẻ em nghèo trên địa bàn
xã Thịnh Đức là nơi chị làm trang trại hoa hồng.
Chị Nga chia sẻ, chị mong muốn góp phần hỗ
trợ cộng đồng vì chính chị đã được TYM giúp đỡ,
chị muốn lan tỏa tinh thần phụ nữ hỗ trợ nhau
cùng phát triển.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tới thăm gian trưng bày của
chị Hồng Nga tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020

Trích từ báo Phụ nữ Việt Nam
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NGƯỜI Ở TYM

CÁN BỘ TYM KIÊN CƯỜNG
BẢN LĨNH, VƯỢT QUA MỌI
THÁCH THỨC TRONG NĂM 2020
Nelson Mandela đã từng nói “Mọi việc đều
tưởng chừng như bất khả thi cho đến khi nó
được hoàn thành”. Quả thật vậy, nhìn lại hành
trình một năm đầy những khó khăn, thách thức
với TYM và những kết quả đã đạt được mới thấy
năm 2020 TYM đã biến những điều tưởng
chừng bất khả thi thành việc hoàn thành nhờ
bản lĩnh và sự tận tâm của từng cán bộ.
Năm 2020, TYM đặt mục tiêu hoàn thiện hệ
thống ngân hàng lõi và chuyển đổi toàn bộ hệ
thống công nghệ thông tin cũ sang hệ thống
mới này. Đó là một thách thức lớn TYM quyết
tâm vượt qua để đảm bảo thông tin chính xác,

kịp thời, làm cơ sở cho việc điều chỉnh sản phẩm
và kênh phân phối của TYM sau này nhằm ứng
dụng công nghệ vào hoạt động, đem lại sự tiện
lợi và an toàn cho khách hàng. Bên cạnh đó,
trong năm dịch Covid-19 với những diễn biến
phức tạp và bão lũ tại các tỉnh miền Trung đã
khiến công việc của TYM và khách hàng khó
khăn hơn gấp nhiều lần. Xác định vai trò đồng
hành với phụ nữ trên con đường phát triển, mỗi
cán bộ TYM luôn sẵn sàng gạt bỏ lợi ích riêng,
đoàn kết, không ngại khó, ngại khổ để vừa hoàn
thành nhiệm vụ được giao, vừa hỗ trợ chị em
phụ nữ trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Hình ảnh của người cán bộ TẬN TÂM, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ

THÁCH THỨC TỪ ĐẠI DỊCH COVID-19
Trong năm 2020, Vĩnh Phúc và Hải Dương đã từng là 2 điểm nóng về dịch Covid-19. Với đặc thù
cung cấp dịch vụ thiết yếu, TYM vẫn hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội. Để đảm bảo an
toàn cho cán bộ và thành viên, cán bộ TYM ở Vĩnh Phúc và Hải Dương mặc áo mưa giống như một
trang phục bảo hộ để đi thu tiền hoàn trả và tiết kiệm của thành viên. Trong thời gian dịch bùng
phát, có những cán bộ đã chấp nhận cách ly gia đình để hoàn thành nhiệm vụ. Có những cán bộ
sẵn sàng trực ngoài vòng cách ly để hỗ trợ thành viên mua nhu yếu phẩm, động viên thành viên
yên tâm cách ly.
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THÁCH THỨC TỪ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ SỐ
Cán bộ TYM khắp 13 tỉnh/thành phố làm việc qua đêm tại văn phòng để thực hiện quyết toán
năm 2020 trên phần mềm mới

THÁCH THỨC TỪ THIÊN TAI, BÃO LŨ
Cán bộ TYM làm việc trong những ngày mưa, lũ lịch sử của năm 2020

Để gặp được người dân, có đôi khi TYM phải tổ chức những buổi giới thiệu hoạt động lúc sáng
sớm hay buổi tối vậy mà cán bộ TYM luôn sẵn sàng có mặt tại cơ sở mọi lúc, mọi nơi
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TYM GÓP PHẦN THỰC HIỆN
CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN
QUỐC GIA
Tài chính toàn diện là vấn đề đang được quan tâm trên phạm vi toàn cầu. Tài chính toàn diện
không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội mà còn là tiền đề quan trọng cho tăng
trưởng bền vững quốc gia. Tại Việt Nam, Chiến lược Tài chính Toàn diện quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 02/2020, là cơ sở
chính sách quan trọng cho việc triển khai nhiều hoạt động liên quan tới phát triển tài chính toàn
diện trong thời gian tiếp theo. Theo đó, vào tháng 7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban
hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc
gia đến năm 2025, định hướng 2030. Hội LHPN Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đóng
góp vào tài chính vi mô trong 03 thập kỉ qua, đã ban hành Kế hoạch số 961/KH-ĐCT ngày
08/12/2020 nhằm tổ chức thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia nói trên.
1. Tài chính toàn diện là gì?
Theo Ngân hàng Thế giới (Worldbank 2017 Financial Inclusion Overview), tài chính toàn
diện là việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp
và thuận tiện, đặc biệt đối với người có thu nhập
thấp và dễ bị tổn thương nhằm tăng cường cơ
hội tiếp cận tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh
kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm
trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế. Tài chính toàn diện được coi là trụ cột quan
trọng của tăng trưởng, phát triển bền vững. Việc
triển khai thực hiện tài chính toàn diện đã đóng
góp không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm
nghèo, tạo việc làm, tăng sinh kế cho người dân
và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ ổn định tài
chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách
bền vững.
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2. Vai trò của tổ chức tài chính vi mô (TCVM)
trong việc thực hiện chiến lược tài chính toàn
diện quốc gia
“Phát triển hệ thống các tổ chức,
chương trình, dự án tài chính vi mô
hoạt động an toàn, hiệu quả, mở rộng
sự tiếp cận dịch vụ tài chính cho người
nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ,
các doanh nghiệp siêu nhỏ”
---Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện
Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030 —

Trong gần ba thập kỷ qua, cùng với tiến
trình đổi mới, TCVM đã khẳng định được sự cần
thiết và vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ
người nghèo, người thu nhập thấp được tiếp
cận dịch vụ tài chính và đây được xem là công cụ

hữu hiệu trong chiến lược xóa đói giảm nghèo.
Đồng thời, sự phát triển của TCVM đã hỗ trợ cho sự
phát triển đồng đều giữa các vùng miền, qua đó
đóng góp một phần không nhỏ vào tiến trình
chung về phát triển tài chính toàn diện của quốc
gia. TCVM và tài chính toàn diện đều đóng vai trò
quan trọng trong việc tăng cường năng lực, tiếp cận
tài chính và phát triển các chính sách bảo vệ khách
hàng, qua đó cải thiện điều kiện sống và loại bỏ
những hạn chế mà hộ gia đình nghèo, yếu thế đang
phải đối mặt.
Trong những năm qua, TYM, một trong những tổ
chức tài chính vi mô bền vững và lớn mạnh nhất
ngành TCVM Việt Nam đã có những đóng góp đáng
kể vào việc thực hiện tài chính toàn diện quốc gia,
cụ thể:
- Mở rộng mạng lưới để tăng số lượng người tiếp
cận với dịch vụ tài chính vi mô: Hiện nay TYM đã
hoạt động tại 13 tỉnh/ thành phố trên cả nước với
hơn 170.000 thành viên. TYM đã hỗ trợ cho khoảng
300.000 lượt phụ nữ được tiếp cận với các hoạt
động cộng đồng, xã hội; giải ngân hơn 14.000 tỷ
đồng cho hơn 1 triệu khoản vay.
- Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng
dịch vụ theo hướng phù hợp nhiều đối tượng khách
hàng, nhu cầu sử dụng. Về sản phẩm tín dụng, với
đối tượng là phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ
có thu nhập thấp; phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nhiễm
hoặc có chồng, con nhiễm HIV; TYM cung cấp các
sản phẩm vốn với mục đích, lãi suất và thời hạn vay
phù hợp. Với khách hàng có quy mô kinh doanh lớn
hơn, TYM có vốn đầu tư với mức vay lên đến 100
triệu đồng/lần. Đặc biệt, từ năm 2019, TYM có vốn
hỗ trợ người vay ứng phó với rủi ro thiên tai và biến
đổi khí hậu.
Về tiết kiệm, TYM thiết kế sản phẩm tiết kiệm không
kì hạn với mức gửi từ 5.000đ/lần, tiết kiệm gửi góp
định kì và các loại tiết kiệm có kì hạn giúp chị em dễ
dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với điều kiện,
hoàn cảnh của mình.

Bảo vệ thành viên/khách hàng khi tham gia
TYM thông qua các biện pháp như minh bạch
thông tin, bảo vệ dữ liệu của khách hàng, có cơ chế
giải quyết khiếu nại.
100% thành viên vay vốn tại TYM được tham
gia bảo hiểm vi mô: Giúp bảo vệ những thành viên
TYM – phần lớn là người có thu nhập thấp với mức
chi phí rất nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn.
3. Mục tiêu của TYM gắn với Kế hoạch Tổ chức
thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia
của Hội LHPN Việt Nam
Để thực hiện được những mục tiêu gắn với Kế
hoạch Tổ chức thực hiện Chiến lược tài chính toàn
diện quốc gia, TYM đã đặt ra các mục tiêu phát triển
dài hạn tập trung vào 3 yếu tố:
- Mở rộng phạm vi địa lý để tăng cơ hội tiếp cận
dịch vụ tài chính vi mô cho người dân, đặc biệt tại
các khu vực nông thôn và miền núi.
- Đa dạng hóa sản phẩm, hợp tác với các tổ chức
tín dụng và fintech để gia tăng cơ hội tiếp cận và
tính thuận tiện và giảm thiểu chi phí các dịch vụ tài
chính cho người dân. TYM thường xuyên nghiên
cứu và điều chỉnh linh hoạt các sản phẩm nhằm đáp
ứng tốt hơn nhu cầu của thành viên.
- Tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực
cho thành viên, đặc biệt về lĩnh vực công nghệ số,
giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các
dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ số.
TYM tin rằng với khung pháp luật, chính sách tạo
điều kiện cho sự phát triển của tài chính vi mô và với
sự quyết tâm, nỗ lực, năng động, các tổ chức TCVM
nói chung và TYM nói riêng sẽ phát huy tối đa tiềm
năng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện tài chính
toàn diện của Việt Nam.

- Nâng cao năng lực tài chính cho phụ nữ: Đây là
một trong những nội dung quan trọng trong số các
hoạt động phi tài chính mà TYM cung cấp cho
thành viên hàng năm thông qua các lớp đào tạo tập
trung như Giáo dục tài chính, Trò chơi kinh doanh
nhỏ, Trò chơi tiết kiệm, đào tạo cán bộ cụm hay
những nội dung về tài chính thông qua tin nhắn.
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HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2021
Chủ đề trọng tâm: đảm bảo hoạt động
bền vững và phát triển
1. Tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động tới
các tỉnh, huyện, xã mới, thu hút thêm thành
viên, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các
địa bàn hiện có. Một số chỉ tiêu chính:
-

Số thành viên, khách hàng: 182.000
người

-

Dư nợ vốn: 2.343 tỷ đồng

2. Cải tiến sản phẩm và dịch vụ theo định
hướng ứng dụng công nghệ để nâng cao
năng suất lao động và chất lượng dịch vụ,
giảm thiểu giao dịch tiền mặt trong hoạt
động của tổ chức;
3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt
động hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, phát
triển kinh doanh, gắn liền với các hoạt
động do Hội LHPN Việt Nam tổ chức.
4. Tích cực tuyên truyền tới hội viên và cộng
đồng về các hoạt động lớn trong năm 2021
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của Đảng, Nhà nước và của Hội LHPN Việt
Nam;
5. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân
sự theo mô hình mới theo hướng ứng dụng
tối đa hệ thống ngân hàng lõi để nâng cao
năng suất và đảm bảo an toàn trong hoạt
động;
6. Chủ động, tăng cường công tác quản lý
rủi ro, kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính tuân
thủ chặt chẽ trong hoạt động của TYM;
7. Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong
nước và quốc tế nhằm huy động nguồn lực
đa dạng, hỗ trợ phụ nữ phát triển và nâng
cao năng lực, đổi mới hoạt động của TYM;
8. Chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh
liên tục, đảm bảo mục tiêu kép: phòng
chống dịch và đổi mới, phát triển hoạt động
tài chính vi mô.

BẢNG SỐ LIỆU VẬN HÀNH NĂM 2020

2019

2020

Tỉnh

13

13

Huyện

77

80

700

729

4.172

4.361

72

76

Tổng số cán bộ

538

553

Số CBKT

283

288

Tổng thành viên, khách hàng

165.970

174.797

Thành viên vay vốn

103.425

102.477

7.550

7.219

Bình quân thành viên/CBKT

594

588

Bình quân thành viên/cụm

38

39

103.425

132.765

Tổng số vốn phát ra

3.491.783.737.000

3.835.813.000.000

Dư nợ vốn

1.850.910.891.500

2.053.344.411.000

Dư tiết kiệm

1.600.485.975.000

1.774.758.578.000

99,99%

99,986%

Tỷ lệ PAR

0,01%

0,041%

Tỷ lệ tự vững vận hành

122%

121,64%

Tỷ lệ tự vững tài chính

120%

120,38%

Xã
Cụm
Số chi nhánh/PGD

Thành viên nghèo, cận nghèo, yếu thế

Số lượt người vay

Tỷ lệ hoàn trả
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BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG

20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

2020

(+84) 243.7281003

tymfund@tymfund.org.vn

https://www.facebook.com/TYMfund

Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương

@
www.tymfund.org.vn

