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MỞ ĐẦU 

1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu 
Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch x· héi, nhÊt lμ Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo 

(X§GN), lu«n lμ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc ®Æc biÖt quan t©m trong qu¸ tr×nh 
ph¸t triÓn cña mäi quèc gia. Tuy nhiªn, tuú thuéc vμo mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch 
sö vμ kh¶ n¨ng kinh tÕ cô thÓ cña mçi n−íc, ChÝnh phñ sÏ thiÕt lËp nh÷ng ch−¬ng 
tr×nh, ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. 

§èi víi n−íc ta, mÆc dï ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu nhÊt ®Þnh trong c«ng 
cuéc ®æi míi nh−ng nÒn kinh tÕ vÉn ®−îc xÕp vμo nhãm c¸c n−íc chËm ph¸t 
triÓn trªn thÕ giíi víi c¬ së kinh tÕ nghÌo nμn, l¹c hËu vμ sù ph¸t triÓn kh«ng 
®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng, c¸c khu vùc, gi÷a c¸c tÇng líp d©n c−. Tõ ®ã ®· vμ 
®ang ®Æt ra hμng lo¹t c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch x· héi mμ §¶ng vμ Nhμ n−íc cÇn 
quan t©m gi¶i quyÕt. 

Tõ kinh nghiÖm cña c¸c quèc gia trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi, tõ thùc 
tiÔn cña n−íc ta trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ X§GN, gi¶i quyÕt viÖc lμm, 
th«ng qua ho¹t ®éng hç trî tμi chÝnh ®èi víi c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch x· héi 
trong nh÷ng n¨m qua, Thñ t−íng ChÝnh phñ ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 131/2002/Q§-
TTg ngμy 04/10/2002 VÒ viÖc thμnh lËp Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x· héi 
(NHCSXH) nh»m thèng nhÊt c¸c nguån lùc tμi chÝnh, thiÕt lËp mét c¬ chÕ tμi 
trî phï hîp, gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhÊt môc tiªu hç trî cña Nhμ n−íc ®èi víi 
c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch x· héi mμ §¶ng vμ Nhμ n−íc ®· ®Ò ra. 

Tr¶i qua 07 n¨m ho¹t ®éng, NHCSXH ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng 
ghi nhËn, ®· t¹o ra thÕ vμ lùc ban ®Çu, ®Æt nÒn mãng cho nh÷ng n¨m tiÕp theo, 
thùc sù trë thμnh c«ng cô tμi chÝnh quan träng cña Nhμ n−íc ®Ó thùc hiÖn môc 
tiªu X§GN, an sinh x· héi. 

Tuy nhiªn, kÓ tõ khi thμnh lËp ®Õn nay, mÆc dï ®· ho¹t ®éng ®−îc 07 n¨m 
nh−ng NHCSXH vÉn ch−a x©y dùng ®−îc mét chiÕn l−îc ph¸t triÓn nh»m b¶o 
®¶m sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Ó tõ ®ã thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cho vay ®èi víi hé 
nghÌo vμ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c. §Æc biÖt lμ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ m¹ng l−íi, 
m« h×nh tæ chøc, c¬ chÕ ho¹t ®éng, c¬ chÕ t¹o lËp nguån vèn vμ cho vay, c¬ chÕ 
tμi chÝnh, c¸c dÞch vô.... vμ nhiÒu vÊn ®Ò ®Æt ra cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, l©u 
dμi cña mét ®Þnh chÕ tμi chÝnh chÝnh s¸ch. V× vËy cÇn thiÕt ph¶i ho¹ch ®Þnh mét 
chiÕn l−îc ho¹t ®éng l©u dμi, phï hîp ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
NHCSXH. Nh÷ng ®iÒu ®ã thùc sù ®ang lμ vÊn ®Ò quan t©m kh«ng chØ cña c¸c 
nhμ l·nh ®¹o, c¸c c¬ quan qu¶n lý mμ cßn lμ cña c¸c nhμ nghiªn cøu khoa häc 
vμ tÊt c¶ nh÷ng ai quan t©m ®Õn lÜnh vùc chÝnh s¸ch x· héi nμy.  

V× nh÷ng lý do trªn, luËn ¸n lùa chän ®Ò tμi: “X©y dùng chiÕn l−îc ph¸t 
triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ViÖt Nam” ®Ó nghiªn  cøu 
nh»m ®¸p øng yªu cÇu cÊp thiÕt c¶ vÒ lý luËn vμ thùc tiÔn. 
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2. Tæng quan nghiªn cøu cña ®Ò tµi 
§Õn nay cã kh¸ nhiÒu LuËn v¨n Th¹c sü, mét sè LuËn ¸n TiÕn sü vμ ®Ò tμi 

nghiªn cøu khoa häc vÒ Ng©n hμng Phôc vô ng−êi nghÌo vμ NHCSXH. Cã thÓ 
kÓ ®Õn mét sè c«ng tr×nh khoa häc liªn quan tíi ®Ò tμi luËn ¸n ®−îc c«ng bè 
nh−:  

- “ TÝn dông ®èi víi n«ng d©n nghÌo ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay”, 
(1994), cña TS. §ç TÊt Ngäc, LuËn ¸n TiÕn sÜ kinh tÕ; §¹i häc Kinh tÕ quèc 
d©n, Hμ Néi. LuËn ¸n nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò cho vay ®èi víi hé n«ng d©n nghÌo 
ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n ®Çu cña c«ng cuéc ®æi míi. 

- “TÝn dông cho ng−êi nghÌo vμ c¸c QuÜ xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë n−íc ta 
hiÖn nay”, (2002), cña TS. NguyÔn Trung T¨ng, LuËn ¸n TiÕn sÜ kinh tÕ, Häc 
viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, Hμ Néi. LuËn ¸n nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò tÝn 
dông ®èi víi ng−êi nghÌo vμ c¸c Quü xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë n−íc ta trong thêi 
kú ho¹t ®éng cña Ng©n hμng Phôc vô ng−êi nghÌo.  

- “Gi¶i ph¸p tÝn dông gãp phÇn thùc hiÖn xãa ®ãi gi¶m nghÌo cña Ng©n 
hμng Phôc vô ng−êi nghÌo ViÖt Nam”, (2003), cña TS. §μo TÊn Nguyªn, LuËn 
¸n tiÕn sÜ kinh tÕ, Häc viÖn Ng©n hμng, Hμ Néi. LuËn ¸n nghiªn cøu vμ ®Ò xuÊt 
c¸c gi¶i ph¸p vÒ cho vay ®èi víi hé nghÌo cña Ng©n hμng Phôc vô ng−êi nghÌo 
ViÖt Nam nh»m gãp phÇn thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë n−íc ta.  

- “Gi¶i ph¸p hoμn thiÖn m« h×nh tæ chøc vμ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña Ng©n 
hμng ChÝnh s¸ch x· héi”, (2004), cña TS. Hμ ThÞ H¹nh, LuËn ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ, 
§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, Hμ Néi. LuËn ¸n nghiªn cøu vμ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p 
nh»m hoμn thiÖn m« h×nh tæ chøc vμ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña Ng©n hμng ChÝnh 
s¸ch x· héi trong thêi kú ®Çu míi ®−îc thμnh lËp. 

- “N©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x· héi ViÖt 
Nam”(2006), cña TS. Lª Hång Phong, LuËn ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ, Häc viÖn Ng©n 
hμng, Hμ Néi. LuËn ¸n nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò N©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña 
Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x· héi ViÖt Nam. 

- “ Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p tÝn dông Ng©n hμng hç trî cho c«ng cuéc xãa 
®ãi gi¶m nghÌo”, (2001) do TS. §ç QuÕ L−îng chñ nhiÖm ®Ò tμi khoa häc 
ngμnh Ng©n hμng, Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam, Hμ Néi. §Ò tμi khoa häc 
nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c tÝn dông cña c¸c Ng©n hμng Th−¬ng m¹i 
nh»m phôc vô cho c«ng cuéc Xãa ®ãi gi¶m nghÌo cña §¶ng vμ ChÝnh phñ. Tõ 
®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng hiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hμng ®Ó hç 
trî cho c«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo. 

- "M« h×nh Ng©n hμng ChÝnh s¸ch vμ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t 
®éng cña Ng©n hμng chÝnh s¸ch”, (2002) do TS. §ç TÊt Ngäc chñ nhiÖm ®Ò tμi 
khoa häc ngμnh Ng©n hμng, Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam, Hμ Néi. §Ò tμi 
khoa häc nghiªn cøu vÒ m« h×nh Ng©n hμng ChÝnh s¸ch vμ gi¶i ph¸p n©ng cao 
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hμng ChÝnh s¸ch nãi chung. 
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Ngoμi ra cßn cã mét sè héi th¶o khoa häc, mét sè bμi nghiªn cøu ®· ®¨ng 
t¶i trªn c¸c t¹p chÝ kinh tÕ. Song c¸c c«ng tr×nh khoa häc vμ c¸c nghiªn cøu nãi 
trªn chØ ®Ò cËp ë khÝa c¹nh kh¸c nhau vÒ Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x· héi, ch−a cã 
®Ò tμi nμo nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng, cã tÝnh c¬ b¶n vÒ Chiến lược ph¸t 
triển bền vững cña NHCSXH ViÖt Nam. 

Nghiªn cøu vÒ ChiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCSXH trong tiÕn 
tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc cña ViÖt Nam ®ang lμ vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù, 
bøc xóc. §Ò tμi nμy kh«ng trïng víi bÊt cø c«ng tr×nh khoa häc nμo ®· ®−îc 
c«ng bè ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay. 

3. Môc ®Ých nghiªn cøu cña luËn ¸n 
§Ò tμi nghiªn cøu nh»m: hÖ thèng hãa nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng 

chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCSXH ViÖt Nam; ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ 
thùc tr¹ng ho¹t ®éng, c¬ së thùc tiÔn cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
NHCSXH ViÖt Nam; ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vμ kiÕn nghÞ ®Ó x©y dùng chiÕn l−îc 
ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCSXH ViÖt Nam.  

4. §èi t−îng vµ ph¹m vi  nghiªn cøu cña luËn ¸n 
- §èi t−îng nghiªn cøu cña luËn ¸n lμ x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn 

v÷ng cña NHCSXH ViÖt Nam.  
- Ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn ¸n lμ trong toμn hÖ thèng NHCSXH. Th«ng 

tin vμ sè liÖu thèng kª dïng ®Ó nghiªn cøu chñ yÕu trong giai ®o¹n tõ khi 
NHCSXH ®−îc thμnh lËp ®Õn hÕt n¨m 2009. Ngoμi ra cã tham kh¶o sè liÖu vμ 
t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng 07 n¨m cña Ng©n hμng Phôc vô ng−êi nghÌo 
(NHNg) ViÖt Nam (1995 - 2002). 

5. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
LuËn ¸n sö dông tæng hîp c¸c ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt 

lÞch sö, ph©n tæ thèng kª, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ vμ xö lý hÖ thèng ®Ó ph©n 
tÝch tæng hîp phôc vô cho viÖc nghiªn cøu.  

6. KÕt cÊu cña luËn ¸n 
Ngoμi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, mét sè biÓu b¶ng, h×nh vÏ, danh môc c¸c 

c«ng tr×nh nghiªn cøu cña t¸c gi¶ vμ tμi liÖu tham kh¶o, néi dung chÝnh cña luËn 
¸n gåm 3 ch−¬ng: 

Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn 
v÷ng cña Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x· héi ViÖt Nam. 

Ch−¬ng 2: C¬ së thùc tiÔn cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng Ng©n hμng 
ChÝnh s¸ch x· héi ViÖt Nam. 

Ch−¬ng 3: X©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n hμng ChÝnh 
s¸ch x· héi ViÖt Nam. 

 
 



 4

Chương 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC  

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH  
 
1.1 TÝnh tÊt yÕu cña viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña 

Ng©n hµng ChÝnh s¸ch 
1.1.1 Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc ra ®êi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch 
1.1.1.1 XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu hç trî vèn cho ng−êi nghÌo vμ c¸c ®èi t−îng 

chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. 

1.1.1.2 XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái cña ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hμng: §Ó ®¶m 
b¶o thùc thi tèt c¸c chøc n¨ng, vai trß thiÕt yÕu cña Ng©n hμng Th−¬ng m¹i 
(NHTM) trong nÒn kinh tÕ, còng nh− ®Ó ®¶m b¶o kÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶ trong ho¹t 
®éng kinh doanh cña Ng©n hμng th× cÇn t¸ch b¹ch ho¹t ®éng cho vay theo chÝnh 
s¸ch cña Nhμ n−íc víi ho¹t ®éng cho vay th−¬ng m¹i cña Ng©n hμng.  

1.1.1.3 XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thiÕt lËp mét kªnh ph©n phèi tμi chÝnh ®Ó 
thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi: đÓ thùc thi chÝnh s¸ch x· héi hiÖu qu¶ vμ ®¹t 
®−îc môc tiªu kÕt hîp gi÷a c«ng b»ng x· héi víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ, ®¶m b¶o 
cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña mçi quèc gia, cÇn ph¶i thiÕt lËp mét kªnh ph©n 
phèi tμi chÝnh riªng biÖt.  

1.1.1.4 XuÊt ph¸t tõ tÝnh −u viÖt cña Ng©n hμng ChÝnh s¸ch (NHCS) thÓ 
hiÖn trªn c¸c mÆt: môc tiªu ho¹t ®éng, néi dung ho¹t ®éng, nguån vèn ho¹t 
®éng vμ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng.  

Tõ nh÷ng néi dung nªu trªn, luËn ¸n kh¼ng ®Þnh: viÖc thμnh lËp NHCS lμ 
mét tÊt yÕu kh¸ch quan trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë mçi quèc gia.
  

1.1.2 TÝnh tÊt yÕu cña viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña 
Ng©n hµng ChÝnh s¸ch 

ChiÕn l−îc ph¸t triÓn lμ mét ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng tæng thÓ vμ dμi h¹n 
nh»m t¹o ra nh÷ng b−íc ph¸t triÓn ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu dù ®Þnh cña Ng©n hμng. 
BÊt kÓ lo¹i h×nh ng©n hμng nμo, dï lμ Ng©n hμng Nhμ n−íc (NHNN), NHTM 
hay NHCS ®Òu ph¶i x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cho Ng©n hμng m×nh. Së dÜ 
nh− vËy lμ v×: 

- XuÊt ph¸t tõ thêi gian ho¹t ®éng rÊt dμi cña NHCS; 

- XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña NHCS trong nÒn kinh tÕ lμ ®¶m b¶o 
cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn c©n ®èi, hμi hßa, gãp phÇn thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh 
môc tiªu quèc gia X§GN, ®¶m b¶o an sinh x· héi; 

- XuÊt ph¸t tõ 2 chøc n¨ng quan träng cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn lμ chøc 
n¨ng ®Þnh h−íng vμ chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh. 
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1.2 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  

1.2.1 Tæng quan vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
1.2.1.1 Kh¸i niÖm: Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lμ mét kh¸i niÖm míi nh»m ®Þnh 

nghÜa mét sù ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt trong hiÖn t¹i mμ vÉn ph¶i ®¶m b¶o sù tiÕp 
tôc ph¸t triÓn trong t−¬ng lai xa. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lμ "sù ph¸t triÓn cã thÓ ®¸p 
øng ®−îc nh÷ng nhu cÇu hiÖn t¹i mμ kh«ng ¶nh h−ëng, tæn h¹i ®Õn nh÷ng kh¶ 
n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c thÕ hÖ t−¬ng lai."  

1.2.1.2 Nội dung: Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lμ mét ph¹m trï bao hμm c¸c néi 
dung vÒ kinh tÕ, x· héi vμ m«i tr−êng, ®−îc toμn thÕ giíi quan t©m. Ph¸t triÓn 
bÒn v÷ng ë ViÖt Nam ®· trë thμnh quan ®iÓm cña §¶ng, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch 
cña Nhμ n−íc: “Ph¸t triÓn nhanh, hiÖu qu¶ vμ bÒn v÷ng, t¨ng tr−ëng kinh tÕ ®i 
®«i víi thùc hiÖn tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi vμ b¶o vÖ m«i tr−êng” vμ “ph¸t triÓn 
kinh tÕ - x· héi g¾n chÆt víi b¶o vÖ, c¶i thiÖn m«i tr−êng, b¶o ®¶m sù hμi hßa 
gi÷a m«i tr−êng nh©n t¹o víi m«i tr−êng thiªn nhiªn, gi÷ g×n ®a d¹ng sinh häc”. 

 1.2.2 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chiÕn l−îc và qu¶n trÞ chiÕn l−îc doanh 
nghiÖp  

1.2.2.1 Kh¸i niÖm: chiÕn l−îc cña doanh nghiÖp ®−îc hiÓu lμ tËp hîp 
thèng nhÊt c¸c môc tiªu, c¸c chÝnh s¸ch vμ sù phèi hîp c¸c ho¹t ®éng cña c¸c 
®¬n vÞ kinh doanh trong chiÕn l−îc tæng thÓ cña doanh nghiÖp.  

Qu¶n trÞ chiÕn l−îc lμ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng ho¹ch ®Þnh, tæ chøc thùc 
hiÖn vμ kiÓm tra, ®iÒu chØnh chiÕn l−îc diÔn ra lÆp ®i lÆp l¹i theo hoÆc kh«ng 
theo chu k× thêi gian nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp lu«n tËn dông ®−îc mäi 
c¬ héi, thêi c¬ vμ gi¶m thiÓu hoÆc lo¹i bá c¸c ®e do¹, th¸ch thøc trªn con ®−êng 
thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña m×nh. 

1.2.2.2 Vai trß cña qu¶n trÞ chiÕn l−îc  
Trong bÊt cø lo¹i h×nh doanh nghiÖp nμo, qu¶n trÞ chiÕn l−îc ®Òu gi÷ vai 

trß quan träng vμ cã tÝnh ®Þnh h−íng ho¹t ®éng. Qu¶n trÞ chiÕn l−îc gióp c¸c 
doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ râ m«i tr−êng ho¹t ®éng bªn ngoμi, x¸c ®Þnh nh÷ng ®iÓm 
yÕu, ®iÓm m¹nh trong néi t¹i doanh nghiÖp, tõ ®ã ®Ò ra c¸c quyÕt s¸ch nh»m tån 
t¹i vμ chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh.  

1.2.2.3 Quy tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l−îc bao gåm 5 b−íc: ph©n tÝch m«i tr−êng; 
x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l−îc; x©y dùng chiÕn l−îc vμ qu¶n lý chiÕn l−îc; tæ chøc 
thùc hiÖn chiÕn l−îc; kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vμ ®iÒu chØnh chiÕn l−îc.  

1.2.3 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  

1.2.3.1 Vai trß, ®Æc ®iÓm cña qu¶n trÞ chiÕn l−îc NHCS 
NHCS lμ mét doanh nghiÖp, do vËy qu¶n trÞ chiÕn l−îc NHCS còng tu©n 

theo c¸c b−íc vμ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, 
NHCS lμ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt, cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vμ ®Æc tr−ng riªng nªn 
qu¶n trÞ NHCS cã nh÷ng nÐt ®Æc thï. Nh÷ng ®iÓm ®Æc thï vÒ m« h×nh tæ chøc 
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vμ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña NHCS quyÕt ®Þnh tÝnh ®Æc thï vμ kh¸c biÖt trong qu¶n 
trÞ chiÕn l−îc NHCS. 

1.2.3.2 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng vµ qu¶n trÞ chiÕn l−îc ph¸t triÓn 
bÒn v÷ng cña NHCS: ph©n tÝch m«i tr−êng bªn ngoμi vμ m«i tr−êng bªn trong 
cña NHCS; x¸c ®Þnh sø mÖnh vμ môc tiªu chiÕn l−îc; x©y dùng chiÕn l−îc vμ 
qu¶n lý chiÕn l−îc; tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc; kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vμ ®iÒu 
chØnh chiÕn l−îc.  

1.2.3.3 C¸c chØ tiªu ®o l−êng ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCS  
Thø nhÊt, nhãm chØ tiªu ho¹t ®éng chung: VÒ huy ®éng vèn, cã 2 chØ tiªu: 

kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vμ t¨ng tr−ëng huy ®éng vèn. VÒ ®Çu t− vèn, cã 3 chØ 
tiªu: kh¶ n¨ng cÊp tÝn dông, t¨ng tr−ëng tÝn dông vμ vßng quay vèn tÝn dông. VÒ 
kh¶ n¨ng sinh lêi cã 4 chØ tiªu: hiÖu qu¶ sö dông tμi s¶n cã, lîi nhuËn trªn tμi 
s¶n cã, lîi nhuËn trªn vèn tù cã vμ chªnh lÖch l·i suÊt. 

Thø hai, nhãm chØ tiªu an toµn ho¹t ®éng kinh doanh: 
ChØ tiªu nî qu¸ h¹n gåm: tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d− nî; tû lÖ nî qu¸ 

h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi trªn tæng d− nî. Kh¶ n¨ng chèng ®ì rñi ro gåm: 
an toμn vèn tèi thiÓu; kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh; d− nî kh«ng cã tμi s¶n ®¶m 
b¶o trªn tæng d− nî; dù phßng tæn thÊt cho vay. 

Thø ba, nhãm chØ tiªu t¨ng tr−ëng bÒn v÷ng ho¹t ®éng kinh doanh: tèc ®é 
t¨ng tæng tμi s¶n; tû lÖ nguån vèn cã kú h¹n trªn tæng nguån vèn huy ®éng; tèc 
®é t¨ng tæng d− nî hoÆc tæng tμi s¶n; hÖ sè kh¶ n¨ng bï ®¾p rñi ro tÝn dông; tû lÖ 
nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi so víi vèn tù cã. 

Thø t−, nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng: hiÖu qu¶ chi phÝ ho¹t 
®éng; møc ®é hiÖu qu¶; tû lÖ chi phÝ huy ®éng vèn trªn nguån vèn ®−îc h−ëng 
l·i; chi phÝ lao ®éng; d− nî trung b×nh ®Çu ng−êi; tØ suÊt tù chñ ho¹t ®éng; tØ 
suÊt tù chñ tμi chÝnh. 

Thø n¨m, nhãm chØ tiªu ®Þnh tÝnh ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng: uy tÝn 
cña NHCS tr−íc kh¸ch hμng; n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý vμ tr×nh ®é c¸n bé; møc 
®é øng dông c«ng nghÖ; vÞ thÕ c¹nh tranh cña Ng©n hμng; kh¶ n¨ng ®¸p øng 
nhu cÇu vÒ vèn vμ vÒ dÞch vô cho kh¸ch hμng; sù an toμn, nhanh chãng, kÞp thêi 
vμ thuËn tiÖn cho kh¸ch hμng trong c¸c giao dÞch; ®ãng gãp cña NHCS vμo x©y 
dùng c¬ së h¹ tÇng, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, vμo sù æn ®Þnh, t¨ng tr−ëng vμ 
ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vμ thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia X§GN, 
®¶m b¶o an sinh x· héi.  

1.2.1.4 C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCS 
- Nhãm nh©n tè bªn ngoµi Ng©n hàng: chñ tr−¬ng ®−êng lèi cña §¶ng vμ 

Nhμ n−íc vÒ chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i ®èi víi hé nghÌo, c¸c ®èi t−îng chÝnh 
s¸ch kh¸c vμ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c Ng©n hμng thùc hiÖn c«ng t¸c nμy; nh©n tè 
kinh tÕ; nh©n tè ph¸p lý; nh©n tè kh¸ch hμng.  
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- Nhãm c¸c nh©n tè néi t¹i Ng©n hµng: chÝnh s¸ch ®Çu t− vèn; c«ng t¸c tæ 
chøc; c«ng t¸c th«ng tin; c«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé; chÊt l−îng nguån nh©n lùc; 
tr×nh ®é c«ng nghÖ. 

1.3 Kinh nghiÖm quèc tÕ vÒ x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
cña mét sè Ng©n hµng vµ bµi häc ®èi víi ViÖt Nam 

1.3.1 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña mét sè Ng©n hµng trªn thÕ giíi 
Ng©n hμng Grameen cña Bangladesh; Ng©n hμng Nh©n d©n Indonesia; 

Ng©n hμng N«ng nghiÖp vμ Hîp t¸c x· N«ng nghiÖp Th¸i Lan; Ng©n hμng N«ng 
nghiÖp vμ Ph¸t triÓn N«ng th«n Ên §é; Ng©n hμng §iÒn ®Þa cña Philippines; 
C«ng ty Tμi chÝnh ®êi sèng quèc d©n NhËt B¶n  

1.3.2  Bµi häc ®èi víi viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña 
Ng©n hµng ChÝnh s¸ch ë ViÖt Nam 

- C¨n cø vμo t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, tuú theo tõng giai ®o¹n 
ph¸t triÓn cô thÓ, cÇn x©y dùng mét chiÕn l−îc ph¸t triÓn cho Ng©n hμng phï 
hîp víi bèi c¶nh chung vμ theo kÞp xu h−íng ph¸t triÓn trong khu vùc vμ trªn 
thÕ giíi.  

- Lùa chän m« h×nh thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn ®Çu t− tÝn dông chÝnh s¸ch cho 
phï hîp víi hoμn c¶nh cña mçi quèc gia, kh«ng n−íc nμo cã thÓ rËp khu«n cña 
n−íc kh¸c. X©y dùng c¬ chÕ ho¹t ®éng thÝch hîp víi m« h×nh, víi lo¹i tÝn dông 
chÝnh s¸ch.  

 - ViÖc ®a d¹ng ho¸ danh môc c¸c s¶n phÈm dÞch vô lμ xu h−íng ph¸t triÓn tÊt 
yÕu cña c¸c Ng©n hμng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ héi nhËp.  

- T¨ng c−êng n¨ng lùc qu¶n trÞ Ng©n hμng, N¨ng lùc tμi chÝnh v÷ng m¹nh 
cho Ng©n hμng lμ mét trong nh÷ng chiÕn l−îc quan träng ®èi víi mçi ng©n hμng 
trong bÊt kú giai ®o¹n nμo.   

- X©y dùng bé m¸y gän nhÑ, n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc.  X©y 
dùng chiÕn l−îc c«ng nghÖ ng©n hμng hiÖn ®¹i lμ yªu cÇu ph¸t triÓn tÊt yÕu 
kh¸ch quan. §ã kh«ng chØ lμ c¬ së ®Ó n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ ng©n hμng mμ 
cßn lμ nÒn t¶ng ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hμng 
hiÖn ®¹i, theo kÞp víi xu h−íng ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hμng trong bèi c¶nh héi 
nhËp.  

KÕt luËn ch−¬ng 1 
Ch−¬ng 1 cña luËn ¸n nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng chiÕn 

l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCS: 
Tr−íc hÕt, luËn ¸n ph©n tÝch vμ kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña 

viÖc ra ®êi NHCS vμ viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCS; 
Thø hai, luËn ¸n nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng 

nh− kh¸i niÖm, néi dung, c¸c chØ tiªu ®o l−êng ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
cña NHCS vμ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCS. 
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Thø ba, luËn ¸n nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chiÕn l−îc và qu¶n trÞ 
chiÕn l−îc doanh nghiÖp nh− kh¸i niÖm, vai trß, quy tr×nh x©y dùng vμ qu¶n trÞ 
chiÕn l−îc. 

 Thø t−, trªn c¬ së ph©n tÝch vai trß, ®Æc ®iÓm cña qu¶n trÞ chiÕn l−îc, luËn 
¸n nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
cña NHCS. 

Thø n¨m, luËn ¸n nghiªn cøu kinh nghiÖm quèc tÕ vÒ x©y dùng chiÕn l−îc 
ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña mét sè Ng©n hμng, rót ra nhËn xÐt vμ bμi häc kinh 
nghiÖm cã thÓ ¸p dông cho ViÖt Nam. 

§©y lμ nÒn t¶ng lý thuyÕt ®Ó t¸c gi¶ ®i s©u ph©n tÝch thùc tr¹ng chiÕn l−îc 
ph¸t triÓn cña NHCSXH ViÖt Nam thêi gian qua vμ ®Ò xuÊt chiÕn l−îc ph¸t triÓn 
cña NHCSXH ViÖt Nam trong thêi gian tíi. 

 
Ch−¬ng 2 

C¬ Së THùc tiÔn cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn  
bÒn v÷ng Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x∙ héi viÖt nam 
2.1 Thùc trang nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam vµ sù ra ®êi cña Ng©n hµng 

ChÝnh s¸ch x· héi ViÖt Nam 
2.1.1 Thùc tr¹ng nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam 
2.1.1.1 Quan niÖm vÒ nghÌo ®ãi: Đói nghèo là tình trạng một bộ phận dân 

cư không được hưởng và thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con người đã 
được xã hội thừa nhận, tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế- xã hội và phong tục 
tập quán của các địa phương.  

2.1.1.2  Th−íc ®o nghÌo ®ãi 
- Thước đo nghÌo đãi của Ng©n hàng Thế giới:  
+ NghÌo theo thước đo thu nhập: Một người được coi là nghÌo khi mức 

thu nhập của người đã thấp hơn một ngưỡng tối thiểu thiết yếu để đ¸p ứng 
những nhu cầu cơ bản. Ngưỡng tối thiểu đã thường được gọi là ‘‘chuẩn 
nghÌo’’.  

+ Chỉ số nghÌo con người (HPI) là chỉ tiªu đo lường mức sống của một 
nước do Liªn hợp quốc x©y dựng, ngoài nh©n tố thu nhập cßn đưa thªm c¸c 
nh©n tố về mï chữ, suy dinh dưỡng của trẻ em, chết sớm, dịch vụ y tế nghÌo 
nàn, thiếu khả năng tiếp cận với nước sạch. 

+ C¸c thước đo về sự bất b×nh đẳng: Hệ số Gini đo mức độ bất b×nh đẳng 
trong ph©n phối. Chỉ số Theil đo lường sự bất b×nh đẳng về kinh tế. Tỷ số giữa 
thu nhập và tiªu dïng của 20% d©n số giàu nhất và 20% d©n số nghÌo nhất của 
một nước. Tỷ trọng thu nhập/tiªu dïng của x% người nghÌo nhất. 

- Chuẩn mực về nghÌo đãi ở Việt Nam:  
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ë n−íc ta, tõ n¨m 1993 ®Õn nay, ®· cã 5 lÇn ®iÒu chØnh chuÈn nghÌo qua c¸c 
giai ®o¹n 1993-1995; 1995-1997; 1997-2000; 2001-2005 vμ 2006-2010. 

Giai ®o¹n 2006- 2010: tiªu chÝ ph©n lo¹i hé nghÌo ®−îc ®−îc thùc hiÖn 
theo QuyÕt ®Þnh sè 170/2005/Q§-TTg ngμy 08/7/2005 cña Thñ t−íng ChÝnh 
phñ: theo ®ã, hé nghÌo lμ hé cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi hμng th¸ng ë: 
vïng thμnh thÞ: d−íi 260 ngh×n ®ång, vïng n«ng th«n (cho c¶ miÒn nói vμ ®ång 
b»ng): d−íi 200 ngh×n ®ång. 

2.1.1.3 Thùc tr¹ng nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam 
- Tû lÖ nghÌo cña ViÖt Nam theo chuÈn quèc tÕ. 
- Tû lÖ nghÌo cña ViÖt Nam theo chuÈn quèc gia: TÝnh theo chuÈn quèc 

gia, trung b×nh mçi n¨m ViÖt Nam gi¶m ®−îc 2% sè hé nghÌo ®ãi. tû lÖ nghÌo 
gi¶m m¹nh tõ 58,1% n¨m 1993 xuèng 37,4% n¨m 1998, n¨m 2002 cßn 28,9%, 
n¨m 2004 cßn 19,5%, n¨m 2006 cßn 17%, n¨m 2007 cßn 14,82%, n¨m 2008 
cßn 12,7% vμ n¨m 2009 cßn kho¶ng 11,5%.  

2.1.1.4 Nguyªn nh©n nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam: §ãi nghÌo lμ hËu qu¶ ®an 
xen cña nhiÒu nguyªn nh©n, c¸c chuyªn gia nghiªn cøu ®· ®−a ra 5 nguyªn nh©n 
tæng qu¸t dÉn ®Õn ®ãi nghÌo lμ: 

Do sù c¸ch biÖt, c« lËp víi t×nh h×nh chung nh−: kh«ng cã ®−êng giao 
th«ng vμ c¸c c¬ së phóc lîi x· héi, kh«ng nãi ®−îc ng«n ng÷ chung cña ®Êt 
n−íc. Do nh÷ng rñi ro cña thiªn tai kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®−îc, do hËu qu¶ cña 
chiÕn tranh. Kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng thu nhËp nh−: thiÕu vèn s¶n xuÊt, thiÕu 
®Êt, thiÕu lao ®éng. M«i tr−êng bÞ tμn ph¸. Do c¬ së kh«ng ®−îc tham gia ho¹ch 
®Þnh c¸c ch−¬ng tr×nh ®Çu t−, ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, ®em l¹i lîi Ých cho d©n.  

2.1.2 C¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ X§GN vµ c¸c 
vÊn ®Ò x· héi  

§¶ng vμ Nhμ n−íc ta víi chñ tr−¬ng x¸c ®Þnh chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ 
x· héi lμ tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh, g¾n 
liÒn víi thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi, tiÕn hμnh c«ng t¸c X§GN, h¹n chÕ sù ph©n 
c¸ch giμu nghÌo gi÷a c¸c tÇng líp d©n c− vμ gi÷a c¸c vïng. 

Môc tiªu trªn ®−îc cô thÓ ho¸ thμnh c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch. §èi víi 
c¸c hé ®ãi, nghÌo cã kh¶ n¨ng lao ®éng th× hç trî hä b»ng cung øng vèn tÝn 
dông, gi¶i quyÕt viÖc lμm, cã c¸c chÝnh s¸ch trî gi¸ n«ng s¶n, b¶o hiÓm x· héi 
nh»m t¹o ®iÒu kiÖn tèt vÒ m«i tr−êng kinh tÕ vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng ®Ó 
hé nghÌo dÔ dμng tiÕp cËn.  

Chñ tr−¬ng trªn thÓ hiÖn cô thÓ thμnh nhiÒu biÖn ph¸p hç trî vèn cho 
ng−êi nghÌo, trong ®ã cã biÖn ph¸p hç trî vèn qua kªnh tÝn dông phôc vô ng−êi 
nghÌo. 

Tõ chñ tr−¬ng ®Õn c¸c biÖn ph¸p nªu trªn, luËn ¸n rót ra: 
- T¨ng tr−ëng kinh tÕ ph¶i g¾n liÒn víi c«ng b»ng vμ tiÕn bé x· héi trong 

ph¸t triÓn bÒn v÷ng.  
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- Môc ®Ých cña X§GN lμ kh¬i dËy ý thøc tù v−¬n lªn v−ît qua ®ãi nghÌo 
cña ng−êi nghÌo.  

- Ngoμi nguån lùc tõ ch−¬ng tr×nh X§GN, cÇn huy ®éng vμ khai th¸c cã 
hiÖu qu¶ mäi nguån lùc trong x· héi. 

- Ph¸t huy vai trß vμ tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi cïng 
víi c¸c ngμnh, c¸c cÊp thùc hiÖn môc tiªu X§GN. 

- Ph¸t huy néi lùc kÕt hîp viÖc häc tËp kinh nghiÖm c¸c n−íc trªn thÕ giíi 
vμ nh÷ng nguån lùc hç trî tõ bªn ngoμi. 

- TÝn dông ®èi víi ng−êi nghÌo ph¶i g¾n liÒn víi hç trî ng−êi nghÌo vÒ 
kiÕn thøc sö dông vèn. 

2.1.3 Sù ra ®êi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ViÖt Nam 
Ngμy 04/10/2002, ChÝnh phñ ban hμnh NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§-CP vÒ 

tÝn dông ®èi víi ng−êi nghÌo vμ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c nh»m thùc hiÖn 
chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i cña nhμ n−íc ®èi víi ng−êi nghÌo vμ c¸c ®èi t−îng 
chÝnh s¸ch kh¸c th«ng qua viÖc cho vay −u ®·i phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o 
viÖc lμm, c¶i thiÖn ®êi sèng, gãp phÇn thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia 
X§GN vμ viÖc lμm, æn ®Þnh x· héi. 

§Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña thêi kú tr−íc ®©y trong viÖc cã nhiÒu tæ 
chøc cïng thùc hiÖn cho vay nªn viÖc ®Çu t− dμn tr¶i theo nhiÒu ph−¬ng thøc, 
víi nhiÒu møc l·i suÊt kh¸c nhau mÆc dï nguån vèn ®Òu tõ ng©n s¸ch nhμ n−íc, 
dÉn tíi chång chÐo, kÐm hiÖu qu¶, NghÞ ®Þnh cho phÐp tËp trung c¸c nguån lùc 
tμi chÝnh vμo mét ®Çu mèi ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i cña Nhμ n−íc  

§ång thêi, NghÞ ®Þnh cho phÐp thμnh lËp NHCSXH trªn c¬ së tæ chøc l¹i 
Ng©n hμng Phôc vô ng−êi nghÌo ®Ó thùc hiÖn tÝn dông chÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi 
nghÌo vμ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c.  

Trªn c¬ së ®ã, ®Ó thiÕt lËp mét NHCS cña ChÝnh phñ dμnh riªng cho viÖc 
thùc hiÖn môc tiªu X§GN, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vμ thùc tiÔn cña ViÖt Nam, 
Thñ t−íng ChÝnh phñ ®· ký ban hμnh QuyÕt ®Þnh sè 131/2002/Q§-TTg ngμy 
04/10/2002 vÒ viÖc thμnh lËp NHCSXH. §©y lμ mét chñ tr−¬ng ®óng ®¾n cña 
§¶ng vμ Nhμ n−íc ta nh»m th«ng qua ph−¬ng thøc tÝn dông ®Ó tËp trung nguån 
lùc tèt h¬n víi môc tiªu hç trî tμi chÝnh ®èi víi ng−êi nghÌo vμ c¸c ®èi t−îng 
chÝnh s¸ch kh¸c, t¹o cho hä cã ®iÒu kiÖn tù c¶i thiÖn cuéc sèng, tõng b−íc v−¬n 
lªn X§GN. 

Tr¶i qua 07 n¨m ho¹t ®éng, NHCSXH ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng 
ghi nhËn, t¹o ra thÕ vμ lùc ban ®Çu, ®Æt nÒn mãng v÷ng ch¾c cho nh÷ng n¨m tiÕp 
theo, thùc sù trë thμnh c«ng cô tμi chÝnh quan träng cña Nhμ n−íc ®Ó thùc hiÖn 
môc tiªu XĐGN, an sinh x· héi. 

2.2 C¬ së thùc tiÔn cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng Ng©n hµng 
ChÝnh s¸ch x· héi ViÖt Nam 
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§−îc thμnh lËp vμo ngμy 04/10/2002, NHCSXH ViÖt Nam ®· tr¶i qua 07 
n¨m x©y dùng vμ tr−ëng thμnh, ®· cã nh÷ng b−íc ®i, gi¶i ph¸p ho¹t ®éng thÝch 
øng víi bèi c¶nh, ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc, t¹o dùng ®−îc 
nÒn t¶ng quan träng b−íc ®Çu. Tuy vËy, cho ®Õn nay, NHCSXH ViÖt Nam ch−a 
x©y dùng cho m×nh chiÕn l−îc ph¸t triÓn dμi h¹n mμ chØ thÓ hiÖn ë c¸c kÕ ho¹ch 
hμng n¨m. Nãi c¸ch kh¸c, NHCSXH ViÖt Nam ch−a x©y dùng vμ ch−a thùc thi 
mét quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch chiÕn l−îc.  

Do vËy, viÖc ®óc rót, ®¸nh gi¸ chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña NHCSXH ViÖt 
Nam ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c mÆt ho¹t ®éng cña 
NHCSXH ViÖt Nam trong 07 n¨m qua, cã ®¸nh gi¸ tÝnh bÒn v÷ng cña tõng mÆt 
ho¹t ®éng cô thÓ.  

2.2.1 Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn 
v÷ng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ViÖt Nam 

Ngμy 01/3/2007, V¨n phßng ChÝnh phñ cã c«ng v¨n sè 1088/VPCP-
KTTH Th«ng b¸o ý kiÕn chØ ®¹o cña Phã Thñ t−íng NguyÔn Sinh Hïng vÒ viÖc 
thμnh lËp Tæ Nghiªn cøu x©y dùng ChiÕn l−îc ph¸t triÓn NHCSXH. 

Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Thñ t−íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch H§QT 
NHCSXH ®· ban hμnh QuyÕt ®Þnh thμnh lËp Tæ Nghiªn cøu x©y dùng ChiÕn 
l−îc ph¸t triÓn NHCSXH gåm c¸c thμnh viªn lμ ®¹i diÖn c¸c Bé, ngμnh, c¬ quan 
thuéc ChÝnh phñ, c¸c nhμ khoa häc hμng ®Çu cña ViÖt Nam vÒ chuyªn ngμnh 
Ng©n hμng - Tμi chÝnh vμ mét sè c¸n bé NHCSXH. 

Tæ Nghiªn cøu ®· tiÕn hμnh kh¶o s¸t trong n−íc vμ ®i kh¶o s¸t, häc tËp 
kinh nghiÖm cña mét sè tæ chøc tÝn dông, tμi chÝnh ë n−íc ngoμi. MÆc dï tæ 
nghiªn cøu ®· dù th¶o 5 lÇn, tæ chøc häp hoÆc lÊy ý kiÕn cña c¸c thμnh viªn 5 
lÇn nh−ng do tÝnh chÊt phøc t¹p cña vÊn ®Ò vμ cßn nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau, 
nhiÒu ý kiÕn ch−a thèng nhÊt nªn ch−a thÓ ban hμnh b¶n ChiÕn l−îc ph¸t triÓn 
bÒn v÷ng cña NHCSXH ViÖt Nam. 

2.2.2 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ m« h×nh tæ chøc  

NHCSXH lμ mét ph¸p nh©n cã bé m¸y qu¶n lý vμ ®iÒu hμnh ho¹t ®éng 
thèng nhÊt trong ph¹m vi c¶ n−íc, cã vèn ®iÒu lÖ vμ hÖ thèng giao dÞch tõ trung 
−¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng.  

Qu¶n trÞ NHCSXH cã Héi ®ång qu¶n trÞ ë Trung −¬ng vμ Ban ®¹i diÖn 
H§QT c¸c cÊp ë ®Þa ph−¬ng (cÊp tØnh, cÊp huyÖn). §iÒu hμnh ho¹t ®éng cña 
NHCSXH lμ Tæng Gi¸m ®èc.  

- C¬ cÊu tæ chøc cña NHCSXH cã 03 cÊp theo ®Þa giíi hμnh chÝnh: Héi së 
chÝnh t¹i thñ ®« Hμ Néi. Chi nh¸nh ®Æt t¹i c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung 
−¬ng. Phßng giao dÞch ®Æt t¹i c¸c quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè thuéc tØnh.  

§Õn ngμy 31/12/2009, màng l−íi ho¹t ®éng cña hÖ thèng NHCSXH gåm 
cã: Héi së chÝnh (11 phßng chuyªn m«n nghiÖp vô); 63 Chi nh¸nh tØnh, thμnh 
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phè, 01 Së giao dÞch, 02 Trung t©m (Trung t©m §μo t¹o vμ Trung t©m C«ng 
nghÖ th«ng tin), 614 Phßng giao dÞch cÊp huyÖn, 8.998 ®iÓm giao dÞch cÊp x·, 
193.784 tæ TK&VV. Tæng sè c¸n bé viªn chøc cña NHCSXH lμ 8.379 ng−êi. 
B×nh qu©n mçi chi nh¸nh  cÊp tØnh cã 130 ng−êi, mçi phßng giao dÞch cÊp 
huyÖn cã 10 ng−êi. 

2.2.3 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ nguån vèn 

2.2.3.1 Ph−¬ng thøc huy ®éng vèn vµ t¹o lËp nguån vèn cña NHCSXH 

Nguyªn t¾c huy ®éng vèn vμ x¸c ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn: ph¸t hμnh 
tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ ®Ó huy ®éng vèn: theo khung 
l·i suÊt do Bé Tμi chÝnh quy ®Þnh; vay vèn cña TiÕt kiÖm B−u ®iÖn, B¶o hiÓm x· 
héi: l·i suÊt vay vèn do Bé Tμi chÝnh quy ®Þnh;  

Huy ®éng vèn d−íi h×nh thøc nhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong 
n−íc; huy ®éng tiÕt kiÖm cña ng−êi nghÌo; vay vèn cña c¸c tæ chøc tμi chÝnh, 
tÝn dông trong n−íc: l·i suÊt huy ®éng vèn tèi ®a kh«ng qu¸ møc l·i suÊt huy 
®éng cao nhÊt cïng kú h¹n, cïng thêi ®iÓm cña c¸c NHTM Nhμ n−íc trªn cïng 
®Þa bμn; 

NhËn tiÒn göi 2% cña tæ chøc tÝn dông Nhμ n−íc: l·i suÊt huy ®éng kh«ng 
v−ît qu¸ l·i suÊt do NHNN quy ®Þnh: bao gåm l·i suÊt huy ®éng b×nh qu©n + 
phÝ huy ®éng; 

Vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông, tæ chøc tμi chÝnh ë n−íc ngoμi: l·i suÊt 
vay vèn ph¶i ®−îc Bé Tμi chÝnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. 

Nguyªn t¾c cÊp bï tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc cho NHCSXH: Ph¹m vi cÊp bï 
chªnh lªch l·i suÊt vμ phÝ qu¶n lý: NHCSXH ®−îc NSNN cÊp bï chªnh lÖch l·i 
suÊt vμ phÝ qu¶n lý ®èi víi c¸c kho¶n cho vay ®óng c¸c ®èi t−îng kh¸ch hμng 
cña NHCSXH ®· ®−îc quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§-CP ngμy 
04/10/2002 cña ChÝnh phñ. 

C¸c lo¹i nguån vèn huy ®éng chñ yÕu cña NHCSXH: NhËn tiÒn göi 2% cña 
c¸c tæ chøc tÝn dông Nhμ n−íc; vay NHNN; vay c¸c tæ chøc tμi chÝnh tÝn dông 
trong n−íc; vay c¸c tæ chøc tμi chÝnh, tÝn dông n−íc ngoμi; nguån vèn huy ®éng 
cña d©n c−; nguån vèn huy ®éng cña ng−êi nghÌo; nguån vèn nhËn ñy th¸c tõ 
ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vμ ngoμi n−íc.  

 2.2.3.2 Kết quả huy động vốn và tạo lập nguồn vốn của NHCSXH 

Khi mới thành lập, nguồn vốn của NHCSXH là 9.047 tỷ đồng. §ến 
31/12/2009 tổng nguồn vốn của NHCSXH ®¹t 74.467 tû ®ång, t¨ng 65.420 tû 
®ång (t¨ng 8,23 lÇn) so víi thêi ®iÓm nhËn bμn giao.  

2.2.4 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ ho¹t ®éng cho vay 

- D− nî khi thμnh lËp NHCSXH (31/12/2002), tæng d− nî nhËn bμn giao 
lμ 8.634 tû ®ång, trong ®ã: d− nî cho vay hé nghÌo: 7.022 tû ®ång; d− nî cho 



 13

vay gi¶i quyÕt viÖc lμm: 1.533 tû ®ång; d− nî cho vay Häc sinh sinh viªn: 76 tû 
®ång; d− nî cho vay kh¸c: 3 tû ®ång. 

- Trong 07 n¨m (2003-2009), tæng doanh sè cho vay ®¹t 113.790 tû ®ång, 
tæng doanh sè thu nợ ®¹t 49.764 tû ®ång, tæng d− nî ®Õn 31/12/2009 ®¹t 72.660 
tû ®ång, t¨ng gÊp 8,42 lÇn so víi khi nhËn bμn giao; triÓn khai 16 ch−¬ng tr×nh 
tÝn dông chÝnh s¸ch víi 6.934 ngμn kh¸ch hμng lμ hé nghÌo vμ c¸c ®èi t−îng 
chÝnh s¸ch kh¸c ®−îc vay vèn. Nî xÊu ®Õn 31/12/2009 lμ 965.789 triÖu ®ång, 
chiÕm 1,32% tæng d− nî, trong ®ã nî qu¸ h¹n 720.292 triÖu ®ång, chiÕm 0,99% 
vμ nî khoanh 245.497 triÖu ®ång, chiÕm 0,33% tæng d− nî.  

2.2.5 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ tµi chÝnh 

N¨m 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

LS huy ®éng b×nh 
qu©n (%/th¸ng) 

0,56 0,61 0,61 0,63 0,62 0,51 0,50

LS cho vay b×nh 
qu©n (%/th¸ng) 0,48 0,48 0,49 0,53 0,59 0,51 0,49

L·i suÊt huy ®éng b×nh qu©n ch−a ®−îc hßa ®ång víi nguån vèn điÒu lÖ 
®−îc cÊp vμ nguån vèn NSNN cÊp ®Ó cho vay c¸c ch−¬ng tr×nh tÝn dông.  

  2.2.6 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ nguån nh©n lùc: tr×nh ®é 
chuyªn m«n cña c¸n bé NHCSXH trong 07 n¨m qua ®· ®−îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ: 
n¨m 2003 tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc chiÕm tû träng 67,37% th× ®Õn cuèi n¨m 
2009 tû lÖ nμy lμ 70,9% vμ sè c¸n bé cã tr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp, s¬ cÊp 
gi¶m xuèng t−¬ng øng. Trong 07 n¨m, sè c¸n bé viªn chức t¨ng lªn lμ 2.663 
ng−êi th× c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc t¨ng lμ 2.029 ng−êi. Tuy nhiªn nÕu so víi 
mÆt b»ng chung cña c¸c Ng©n hμng ë ViÖt Nam th× tr×nh ®é cña c¸n bé nh©n 
viªn NHCSXH cßn thÊp. 

2.2.7 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ c¸c vÊn ®Ò kh¸c 

2.2.7.1-  VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt  

Khi thành lập và đi vào hoạt động toàn hệ thống NHCSXH gần như 
không có nhà làm việc, kho tàng, không có các phương tiện như ô tô, máy 
tính… hầu hết phải đi thuê ngoài hoặc mượn nhà của UBND các cấp. 

Trong điều kiện có nhiều khó khăn về nguồn vốn xây dựng cơ bản, năm 
2003 và năm 2004 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 05 và Chỉ thị 09 nhằm 
nâng cao năng lực hoạt động cho NHCSXH. Trong đó yêu cầu Ủy ban nhân 
dân các cấp, các ngành, các doanh nghiệp có nhà dôi dư có nguồn gốc từ ngân 
sách nhà nước do tổ chức sắp xếp lại để bố trí chuyển giao cho NHCSXH. Bộ 
Tài chính cho phép NHCSXH được sử dụng một phần chi phí quản lý để sửa 
chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở được tiếp nhận cho phù hợp với công năng sử 
dụng nhà làm việc của NHCSXH.  
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2.2.7.2 VÒ c«ng nghÖ th«ng tin 

Sau 07 n¨m thμnh lËp vμ ho¹t ®éng, hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin cña 
NHCSXH ®· cã nh÷ng b−íc tiÕn ®¸ng kÓ. Tõ chç hÇu nh− kh«ng cã g×, ®Õn nay 
NHCSXH ®· cã hÖ thèng tin häc ®¸p øng c¬ b¶n yªu cÇu hç trî c¸c mÆt ho¹t 
®éng nghiÖp vô. 

Tõ 03 n¨m nay, NHCSXH ®ang x©y dùng vμ triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n 
"N©ng cÊp, hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng tin häc Ng©n hµng". §©y lμ ®Ò ¸n quan träng, 
mang tÝnh chiÕn l−îc ®Ó x©y dùng vμ ph¸t triÓn hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin 
cña NHCSXH. 

2.3 §¸nh gi¸ vÒ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· 
héi ViÖt Nam 

2.3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc 

- M« h×nh tæ chøc cña NHCSXH ®· ®−îc c¶i tiÕn nh»m kh¾c phôc nh÷ng 
nh−îc ®iÓm vÒ m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña NHNg tr−íc ®©y.  

- VÒ nguån vèn, ®· cã kÕ ho¹ch vèn hμng n¨m vμ Nhμ n−íc cã nhiÒu 
chÝnh s¸ch huy ®éng vèn vμ t¹o lËp nguån vèn cho NHCSXH. Đã thiết lập được 
mạng lưới thực hiện công tác huy động vốn trong toàn hệ thống thông qua 
mạng lưới từ Trung ương đến cấp huyện; Duy trì được sự tăng trưởng nguồn 
vốn. Từng bước thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn. Kế thừa từ NHNg nhưng so 
với NHNg, NHCSXH đã có cơ chế huy động vốn rõ ràng, giảm sự phụ thuộc 
vào vốn vay các NHTM Nhà nước, đồng thời tự huy động trực tiếp. NHCSXH 
đã huy động, tranh thủ được một số nguồn vốn với chi phí đầu vào thấp. Việc 
huy động nguồn vốn tín dụng có yếu tố nước ngoài đã được chú trọng trong 
hoạt động của NHCSXH.  

- D− nî t¨ng tr−ëng liªn tôc víi tèc ®é cao qua c¸c n¨m;  

- C¬ chÕ ho¹t ®éng ngμy cμng phï hîp víi thøc tiÔn nªn kh¸ch hμng ph¸t 
triÓn liªn tôc vμ ngμy cμng ®a d¹ng h¬n 

- C¬ chÕ qu¶n lý tμi chÝnh ®· t¹o hμnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña 
NHCSXH sím ®i vμo æn ®Þnh 

- VÒ c«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt, trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu khã kh¨n 
nh−ng NHCSXH ®· chñ ®éng tÝch cùc thùc hiÖn triÖt ®Ó cã hiÖu qu¶ c¸c ChØ thÞ 
sè 05 vμ 09 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ®Ó tiÕp nhËn c¸c trô së d«i d− tõ c¸c c¬ 
quan kh¸c; tiÕt kiÖm chi tiªu vÒ qu¶n lý, dμnh vèn söa ch÷a, c¶i t¹o n©ng cÊp 
lμm trô së lμm viÖc cho c¸c ®¬n vÞ trong hÖ thèng, võa t¹o ®iÒu kiÖn cã trô së 
lμm viÖc ngay, võa sö dông ®−îc nguån lùc hiÖn cã cña x· héi, gãp phÇn tiÕt 
gi¶m Ng©n s¸ch Nhμ n−íc so víi ph¶i ®Çu t−  x©y dùng míi. 

- Th«ng qua ph−¬ng thøc uû th¸c cho vay tõng phÇn cho c¸c tæ chøc chÝnh 
trÞ- x· héi, ®· huy ®éng ®−îc søc m¹nh tæng hîp cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ gãp 
phÇn thùc hiÖn môc tiªu quèc gia X§GN vμ æn ®Þnh x· héi. 
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2.3.2 Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i 

- Tån t¹i lín nhÊt lμ ch−a x©y dùng ®−îc ChiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
cña NHCSXH. 

- Ch−a cã chÝnh s¸ch vμ biÖn ph¸p dμi h¹n ®Ó huy ®éng vèn nªn ch−a t¹o 
sù chñ ®éng bÒn v÷ng l©u dμi vÒ huy ®éng vèn vμ t¹o lËp nguån vèn.  

- C«ng t¸c huy ®éng vèn cña NHCSXH cßn nhiÒu ®iÓm bÊt cËp, tån t¹i: 
tÝnh ®a d¹ng cña c¸c nguån vèn huy ®éng ch−a cao, h×nh thøc cßn ch−a phong 
phó, thiÕu thu hót nªn kÕt qu¶ huy ®éng trùc tiÕp cßn rÊt h¹n chÕ. 

- VÒ m« h×nh tæ chøc cßn nhiÒu tån t¹i ë c¶ bé m¸y qu¶n trÞ vμ ®iÒu hμnh 
t¸c nghiÖp. 

- L·i suÊt cho vay −u ®·i ë møc ®é qu¸ lín ®· trë thμnh g¸nh nÆng cho 
Ng©n s¸ch Nhμ n−íc, lμm "mÐo mã" thÞ tr−êng tμi chÝnh n«ng th«n vμ lμm gi¶m 
tÝnh bÒn v÷ng trong ho¹t ®éng cña NHCSXH. 

- Ph−¬ng thøc cho vay ñy th¸c ®· béc lé mét sè vÊn ®Ò bÊt cËp. 

- §èi t−¬ng kh¸ch hμng vay vèn ®ang cã nhiÒu vÊn ®Ò v−íng m¾c. 

2.3.3 Nguyªn nh©n cña nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i 

2.3.3.1 Nguyªn nh©n kh¸ch quan 

- ChÝnh s¸ch cho vay cña NHCSXH víi l·i suÊt −u ®·i thÊp h¬n l·i suÊt 
th−¬ng m¹i, kh«ng ®ñ trang tr¶i c¸c chi phÝ ho¹t ®éng cña ng©n hμng.  

- ViÖc huy ®éng vèn theo l·i suÊt thÞ tr−êng chØ thùc hiÖn khi ®· sö dông 
tèi ®a nguån vèn cã l·i suÊt thÊp hoÆc kh«ng ph¶i tr¶ l·i, mÆt kh¸c viÖc huy 
®éng thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh trªn c¬ së cÊp bï tõ NSNN, nªn c¸c chi 
nh¸nh kh«ng ®−îc thùc hiÖn huy ®éng qu¸ sè ®· th«ng b¸o kÕ ho¹ch. 

- Nguån vèn huy ®éng chñ yÕu ®Ó cho vay ®èi t−îng hé nghÌo, trong khi 
®ã d− nî t¨ng thªm hμng n¨m cho ®èi t−îng nμy bÞ khèng chÕ.  

2.3.3.2 Nguyªn nh©n chñ quan 

- Ch−a cã mét chiÕn l−îc huy ®éng vèn cho kho¶ng thêi gian trung, dμi 
h¹n mét c¸ch cô thÓ vμ chi tiÕt.  

- MÆc dï cã m¹ng l−íi thùc hiÖn huy ®éng vèn ®Õn cÊp huyÖn, nh−ng lμ 
ng©n hμng míi thμnh lËp nªn cßn thiÕu vμ yÕu vÒ c¸c mÆt: trô së, con ng−êi, 
trang thiÕt bÞ thiÕu.  

- Ch−a ¸p dông c¬ chÕ kho¸n tμi chÝnh trong c«ng t¸c huy ®éng vèn, qua 
®ã ch−a khuyÕn khÝch ®−îc chi nh¸nh huy ®éng c¸c nguån vèn rÎ. 

- §èi víi viÖc tiÕp cËn c¸c nguån vèn tõ c¸c tæ chøc n−íc ngoμi cßn nhiÒu 
h¹n chÕ lμ do sù kh¸c nhau trong quan ®iÓm vÒ l·i suÊt cho vay.  
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- Ch−a cã sù ®¸nh gi¸ toμn diÖn vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn vμ ph©n lo¹i 
c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn tÝn dông cã yÕu tè n−íc ngoμi ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch 
hîp.  

- Ho¹t ®éng qu¶ng b¸, giíi thiÖu NHCSXH ch−a réng r·i.  

- VÒ vÊn ®Ò l·i suÊt: quan ®iÓm cña c¸c nhμ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch th−êng 
qu¸ coi träng vÊn ®Ò −u ®·i l·i suÊt, coi l·i suÊt −u ®·i lμ vÊn ®Ò cèt lâi, chñ yÕu 
trong chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i. Thùc tÕ cho thÊy, ngoμi −u ®·i l·i suÊt, hé 
nghÌo vμ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch cßn ®−îc −u ®·i nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c nh−: ®iÒu 
kiÖn cho vay, thñ tôc vay vèn, miÔn phÝ hå s¬, miÔn lÖ phÝ chøng th−, ph−¬ng thøc 
vμ ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n, tr¶ nî, tr¶ l·i, h−íng dÉn c¸ch lμm ¨n, xö lý nî rñi ro.... 

-  VÒ kh¸ch hμng: viÖc sè hé nghÌo d− nî NHCSXH lín h¬n nhiÒu sè hé 
nghÌo theo danh s¸ch c«ng bè cña ngμnh L§TB&XH lμ do mét sè nguyªn 
nh©n: tiªu chÝ ph©n lo¹i hé nghÌo qu¸ thÊp, kh«ng phï hîp víi thùc tÕ; kÕt qu¶ 
thèng kª sè hé nghÌo thùc tÕ thiÕu chÝnh x¸c do kh«ng gi¸m s¸t chÆt chÏ, do 
bÖnh thμnh tÝch, do ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra thèng kª thiÕu khoa häc; t¹i thêi ®iÓm 
vay vèn, hé vay cã tªn trong danh s¸ch hé nghÌo nh−ng sau mét thêi gian sö 
dông vèn vay, hé vay ®· tho¸t nghÌo nh−ng l¹i ch−a ®Õn h¹n tr¶ nî ng©n hμng. 
Ngoμi ra cßn do mét sè nguyªn nh©n kh¸c nh−: do nÓ nang hoÆc cè t×nh lîi 
dông cña ChÝnh quyÒn vμ ®oμn thÓ cÊp x·; hé vay ®· tho¸t nghÌo vμ ®Õn h¹n tr¶ 
nî nh−ng v× l·i suÊt −u ®·i nªn cè t×nh ch©y ú kh«ng chÞu tr¶ nî ng©n hμng. 

 
kÕt luËn ch−¬ng 2 

Trong ch−¬ng 2, t¸c gi¶ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nghÌo ®ãi ë ViÖt 
Nam; c¸c chñ tr−¬ng, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhμ n−íc vÒ X§GN, c¸c 
vÊn ®Ò x· héi vμ sù ra ®êi, ph¸t triÓn cña NHCSXH ViÖt Nam.  

Trªn c¬ së ®ã, t¸c gi¶ ®i s©u ph©n tÝch c¬ së thùc tiÔn cña chiÕn l−îc ph¸t 
triÓn bÒn v÷ng NHCSXH trªn c¸c mÆt: tæ chøc, nguån vèn, cho vay, tμi chÝnh, 
c¬ së vËt chÊt kü thuËt, nguån nh©n lùc vμ mét sè mÆt kh¸c. 

§ång thêi luËn ¸n ®· ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn 
bÒn v÷ng cña NHCSXH ViÖt Nam vÒ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc, nh÷ng vÊn ®Ò tån 
t¹i vμ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i nh»m lμm c¬ së ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n 
chÕ vμ t×m ra ®Þnh h−íng ®Ó x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña 
NHCSXH ViÖt Nam. 
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Chương 3 
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 

 
3.1 Định hướng xây dựng chiến lược phát triển bền vững của Ng©n 

hµng ChÝnh s¸ch x· héi ViÖt Nam 
3.1.1 Định hướng hoạt động của Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi 

 3.1.1.1  Vị thế của NHCSXH ViÖt Nam 
NHCSXH ra đời để thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về 

XĐGN và an sinh xã hội. NHCSXH là một tổ chức tín dụng Nhà nước, nhằm 
tạo ra một kênh tín dụng ưu đãi để hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn phát triển sản 
xuất kinh doanh, thu hồi được vốn và là một tổ chức và hoạt động theo những 
chuẩn mực của một tổ chức tín dụng có hiệu quả, an toàn và phát triển bền 
vững. 

3.1.1.2 Định hướng hoạt động của NHCSXH  ViÖt Nam 
X©y dùng NHCSXH thμnh một tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh tiền 

tệ có hiệu quả kinh tế, xã hội, an toàn và phát triển bền vững. Lấy mục tiêu phục 
vụ khách hàng là trung tâm, với ưu tiên là sự hài lòng của khách hàng. Cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tốt nhất cho khách hàng. Tối đa hoá phạm vi 
tiếp cận tới các đối tượng chính sách xã hội. Cung cấp các dịch vụ tài chính tốt 
nhất; góp phần duy trì ổn định xã hội và hỗ trợ bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 
Tập trung nhiều nguồn lực khác nhau để cân đối nguồn vốn và nâng cao hiệu 
quả hoạt động. Đảm bảo nguồn vốn, trên cơ sở làm tăng lòng tin của khách 
hàng khi gửi tiền và đưa ra những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của 
khách hàng.  

3.1.2  Định hướng hoàn thiện mô hình tổ chức của Ng©n hµng ChÝnh 
s¸ch x∙ héi ViÖt Nam 

- NHCSXH phải tồn tại và phát triển bền vững, có đủ năng lực tài chính 
để củng cố và phát triển được mạng lưới nhằm thực hiện tốt hơn chính sách ổn 
định và phát triển xã hội cho đến khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử để có thể dễ 
dàng chuyển đổi thành loại hình ngân hàng kinh doanh theo cơ chế thị trường. 
Mô hình tổ chức quản lý và cơ chế hoạt động của NHCSXH do định hướng và 
mục tiêu hoạt động chính sách của từng thời kỳ quyết định.  

- Xây dựng NHCSXH thành một ngân hàng đủ mạnh, có khả năng quản 
lý tốt các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đảm bảo vốn đến tay người cần vốn theo 
đúng chính sách, chế độ mà Nhà nước đã đề ra, mang lại hiệu quả cao cả về mặt 
kinh tế, chính trị và xã hội. Từng bước mở rộng qui mô hoạt động, đa dạng hoá 
các dịch vụ ngân hàng theo hướng an toàn, vững chắc và hiệu quả. Đổi mới 
công tác điều hành, củng cố bộ máy tổ chức mạng lưới, tăng cường năng lực 
cán bộ. 
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  3.1.3 Nhu cÇu vèn cho c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch x∙ héi ®Õn n¨m 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
3.1.4 Ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc (SWOT) vÒ 

Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ViÖt Nam 
3.1.4.1 Điểm mạnh: NHCSXH là ngân hàng có mạng lưới rộng lớn; Có 14 

năm tích luỹ kinh nghiệm từ NHNg đến NHCSXH. Phương thức hoạt động của 
NHCSXH thích hợp với người nghèo, ngày càng được xã hội hoá cao, chi phí 
giao dịch ngày càng giảm. Khách hàng của NHCSXH và các đối tác là các hội 
đoàn thể đã quen với phương thức cho vay của NHCSXH. Có đội ngũ nhân 
viên được đào tạo bài bản, phù hợp với việc phát triển những nghiệp vụ ngân 
hàng có mức độ ứng dụng công nghệ hiện đại. Đã có nền tảng công nghệ cơ bản 
đáp ứng nhu cầu hiện tại và có thể tiếp tục tiến trình hiện đại hoá' 

3.1.4.2 Điểm yếu: Nguồn vốn chưa có tính ổn định, tỷ lệ vốn rẻ còn thấp 
ảnh hưởng đến khả năng bền vững của ngân hàng. Các đối tác là tổ chức Chính 
trị- xã hội hoạt động không chuyên nên cần thời gian để đào tạo nâng cao năng 
lực đối tác, tạo nền tảng phát triển. Do hệ thống công nghệ thông tin chưa phát 
triển nên khả năng đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách còn hạn chế. 
Chưa có tính tự chủ trong việc thiết kế sản phẩm tín dụng, tài chính, chính sách 
phù hợp với đặc điểm vùng, miền và đối tượng khách hàng. Cán bộ còn thiếu 
kinh nghiệm và ngân hàng vẫn chưa thực hiện được quá trình hiện đại hoá công 
nghệ thông tin phục vụ hoạt động. 

3.1.4.3 Cơ hội: NHCSXH lμ Ng©n hμng cña ChÝnh phñ, lμ ®¬n vÞ trùc thuéc 
ChÝnh phñ vμ ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ chØ ®¹o trùc tiÕp, ®−îc sù quan t©m hç 
trî cña c¸c Bé ngμnh, §oμn thÓ, ®−îc nh©n d©n ®ång t×nh ñng hé. Việc Việt 
Nam gia nhập WTO không làm giảm khả năng hỗ trợ của Chính phủ cho các 
đối tượng chính sách thông qua kênh tín dụng chính sách của NHCSXH. Hội 
nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng  góp phần phát triển các yếu tố thị 
trường cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Năng lực và mạng lưới 
các đối tác, các tổ chức chính trị- xã hội ngày càng phát triển mạnh, có đủ khả 
năng phối hợp, cộng tác trong việc xã hội hoá quản lý và thực hiện tín dụng 

Hộ cận nghèo và 
các đối tượng chính 

sách khác 

Hộ trung bình và khá 
Hộ giầu 

Hộ nghÌo < 1,5% 
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chính sách. Khoa học kỹ thuật, có độ lan toả rộng là cơ hội để NHCSXH đẩy 
mạnh ứng dụng kỹ thuật, góp phần giảm chi phí hoạt động. Khi hệ thống công 
nghệ thông tin được hiện đại hoá, NHCSXH có thể phục vụ một khách hàng ở 
bất cứ điểm giao dịch nào trên toàn quốc.  

3.1.4.4 Thách thức: Hội nhập kinh tế quốc tế dẫn đến những chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, thương mại, cơ sở hạ tầng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của người nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời có thể 
dẫn đến những chuyển dịch trong cơ cấu nhân lực của NHCSXH. Sự tăng 
trưởng kinh tế dẫn đến những chuyển dịch trong cơ cấu hỗ trợ vốn ODA theo 
xu hướng giảm dần nguồn vốn này hoặc giảm dần ưu đãi trong ODA. Sự hội 
nhập kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường, các tổ chức tài chính quy mô nhỏ có 
thể tham gia vào việc cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách. Từ đó 
thu hẹp phạm vi hoạt động của NHCSXH. Cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn 
miền núi còn yếu kém và chi phí cao là những cản trở cho việc hiện đại hoá 
ngân hàng. 

3.1.5 §Þnh h−íng x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n 
hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ViÖt Nam 

3.1.5.1 Môc tiªu dµi h¹n: Môc tiªu tæng thÓ cña ChiÕn l−îc ph¸t triÓn 
NHCSXH ®Õn n¨m 2020 lμ n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña NHCSXH theo 
h−íng bÒn v÷ng, ®ñ nguån lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn tÝn dông chÝnh 
s¸ch phï hîp víi ®−êng lèi cña §¶ng và Nhà n−íc vÒ phát triển kinh tế- xã hội, 
X§GN, ®¶m b¶o an sinh x· héi.  

3.1.5.2. §èi t−îng kh¸ch hµng: Tû lÖ kh¸ch hμng lμ ng−êi nghÌo sÏ gi¶m ®i 
râ rÖt vμ chñ yÕu chØ tËp trung vμo c¸c khu vùc vïng s©u, vïng xa, vïng ®Æc biÖt 
khã kh¨n. Tû lÖ kh¸ch hμng lμ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c cÇn vay vèn chÝnh 
s¸ch phôc vô qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n−íc, phôc vô qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 
n«ng th«n vμ miÒn nói, phôc vô chÝnh s¸ch t¹o viÖc lμm g¾n víi qu¸ tr×nh ®« thÞ 
ho¸ ngμy cμng t¨ng nhanh. C¬ cÊu kh¸ch hμng trong nh÷ng giai ®o¹n tiÕp theo 
sÏ dÇn dÇn tËp trung vμo c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c vμ c¸c ®èi t−îng ch−a 
®−îc c¸c NHTM phôc vô nh−: th−¬ng nh©n vμ hé gia ®×nh s¶n xuÊt kinh doanh 
t¹i vïng khã kh¨n; hé cËn nghÌo; doanh nghiÖp võa vμ nhá míi thμnh lËp; hé 
vay vèn ch−¬ng tr×nh n−íc s¹ch vμ vÖ sinh m«i tr−êng n«ng th«n.... thay v× chñ 
yÕu lμ ®èi t−îng hé nghÌo nh− hiÖn nay. Bªn c¹nh tÝn dông chÝnh s¸ch, Ng©n 
hμng cßn ph¸t triÓn c¸c dÞch vô tμi chÝnh trªn c¬ së c«ng nghÖ míi ®Ó ngμy cμng 
®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña c¸c kh¸ch hμng vμ tËn dông n¨ng lùc cña Ng©n 
hμng. 

3.1.5.3  Vai trß cña NHCSXH  ViÖt Nam: NHCSXH lμ mét tæ chøc tμi 
chÝnh cña Nhμ n−íc cung cÊp c¸c dÞch vô tμi chÝnh vi m« cho c¸c ®èi t−îng 
chÝnh s¸ch, víi −u tiªn lμ sù phôc vô nhu cÇu tÝn dông, tμi chÝnh ph¸t triÓn ngμy 
cμng ®a d¹ng cña c¸c ®èi t−îng kh¸ch hμng. C¸c dÞch vô tμi chÝnh vi m« bao 
gåm viÖc cung cÊp mét chuçi c¸c ho¹t ®éng nh−: tiÕt kiÖm, cho vay, b¶o hiÓm, 
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chuyÓn tiÒn.... tíi hé nghÌo, hé gia ®×nh cã thu nhËp thÊp vμ c¸c doanh nghiÖp 
nhá, siªu nhá cÇn hç trî ®Ó ph¸t triÓn.                                                           

3.1.5.4 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña NHCSXH  ViÖt Nam: Lμ mét ng©n hμng 
thuéc së h÷u nhμ n−íc trong lÜnh vùc tμi chÝnh vi m« ë ViÖt Nam nh»m gãp 
phÇn gi¶m nghÌo bÒn v÷ng; duy tr× æn ®Þnh x· héi; cung cÊp c¸c dÞch vô tμi 
chÝnh vi m« cho c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch, hç trî b¶o vÖ m«i tr−êng; cung cÊp 
dÞch vô ng©n hμng phï hîp nhÊt cho kh¸ch hμng chÝnh s¸ch th«ng qua: (i) M¹ng 
l−íi më réng; (ii) C¬ së h¹ tÇng tèt; (iii) Quy tr×nh thÝch hîp; vμ (iv) Nguån 
nh©n lùc cã kü n¨ng. 

3.2 Gi¶i ph¸p x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n hµng 
ChÝnh s¸ch x· héi ViÖt Nam 

3.2.1 Nhãm gi¶i ph¸p tæ chøc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
- Thμnh lËp Ban x©y dùng chiÕn l−îc. 
- Lùa chän m« h×nh chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 
- ThiÕt lËp chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 
- TriÓn khai thùc hiÖn chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 
3.2.2 Nhãm gi¶i ph¸p x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng m« h×nh 

tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng 
3.2.2.1 Giải ph¸p chÝnh 
- VÒ HĐQT vμ Ban ®¹i diÖn HĐQT c¸c cÊp: thμnh phÇn, c¬ cÊu, sè l−îng 

nh− hiÖn nay lμ ch−a phï hîp, cÇn ph¶i bæ sung thªm thμnh viªn lμ ®¹i diªn cña 
Héi Cùu chiÕn binh vμ §oμn Thanh niªn céng s¶n HCM.  

- VÒ m¹ng l−íi, t¹i Héi së chÝnh ph¶i t¨ng sè l−îng c¸c phßng, ban, Trung 
t©m vμ t¨ng thªm lùc l−îng kiÓm tra, kiÓm so¸t vμ kiÓm to¸n néi bé. T¹i Chi 
nh¸nh cÊp tØnh ph¶i cã biªn chÕ tõ 30 ®Õn 40 ng−êi vμ t¹i phßng giao dÞch cÊp 
huyÖn cã biªn chÕ tõ 13 - 15 ng−êi.  

- Hoμn thiÖn tæ chøc Héi së chÝnh: T¹i Héi së chÝnh, hiÖn nay míi chØ cã 
11 phßng chuyªn m«n, cÇn thiÕt lËp thªm mét sè phßng ®Ó chia thμnh 3 khèi lμ 
khèi hËu cÇn, khèi nghiÖp vô tÝn dông, huy ®éng vèn vμ khèi ®èi ngo¹i. Thμnh 
lËp c¸c C¬ së ®μo t¹o t¹i khu vùc miÒn nói phia B¾c vμ miÒn Nam. Thμnh lËp 
V¨n phßng ®¹i diÖn ë khu vùc miÒn Trung vμ miÒn Nam ®Ó gióp cho viÖc chØ 
®¹o, ®iÒu hμnh t¹i c¸c tØnh khu vùc nμy.  

- CÇn ®Þnh chuÈn chøc danh cho tõng lo¹i c¸n bé nghiÖp vô cña NHCSXH; 
x¸c ®Þnh biªn chÕ hîp lý, ®¸p øng ®ñ lùc l−îng c¸n bé cho viÖc huy ®éng vèn, 
cho vay vμ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña NHCSXH.  

- Hoμn thiÖn c¬ chÕ ho¹t ®éng. N©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc, ®éi 
ngò c¸n bé NHCSXH hiÖn nay tuæi ®êi, tuæi nghÒ cßn trÎ, ®−îc ®μo t¹o cã hÖ 
thèng, nh−ng trªn 50% sè c¸n bé ch−a cã kinh nghiÖm thùc tÕ vÒ ho¹t ®éng 
ng©n hμng. §Ó kh¾c phôc nh÷ng bÊt cËp nμy, NHCSXH cần ®Èy m¹nh thùc hiÖn 
c«ng t¸c ®μo t¹o, tËp huÊn nghiÖp vô.  

3.2.2.2 Giải ph¸p bổ trợ: T¨ng c−êng n¨ng lùc thÓ chÕ; chó träng c«ng t¸c 
®μo t¹o vμ båi d−ìng c¸n bé; tËp trung ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, øng dông 
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tin häc vμo ho¹t ®éng thanh to¸n; quan t©m tíi viÖc t− vÊn, h−íng dÉn c¸ch sö 
dông vèn cho kh¸ch hμng; cñng cè vμ ph¸t triÓn hÖ thèng Tæ TK&VV. 

3.2.3 Nhãm gi¶i ph¸p x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng nguån 
vèn 

3.2.3.1 §a d¹ng c¸c nguån vèn: CÇn tËp trung huy ®éng c¸c nguån vèn cã 
l·i suÊt thÊp, nguån vèn kh«ng l·i nh−: tiÒn göi tù nguyÖn kh«ng lÊy l·i, vèn 
cho, tÆng, tiÒn tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, tiÕt kiÖm cña céng ®ång ng−êi nghÌo, 
tiÒn göi thanh to¸n cña kh¸ch hμng, nguån ODA theo ch−¬ng tr×nh, dù ¸n.... 
theo mét sè gi¶i ph¸p sau: 

- Tranh thñ sù ñng hé cña c¸c c¬ quan, c¸c Bé ngμnh t¹i Trung −¬ng vμ c¸c 
cÊp ñy, chÝnh quyÒn t¹i ®Þa ph−¬ng.  

- §Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng nguån tiÕt kiÖm trong céng ®ång ng−êi 
nghÌo th«ng qua h×nh thøc tiÕt kiÖm ban ®Çu, tiÕt kiÖm ®Þnh kú. 

- Më réng vμ ®a d¹ng hãa c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c trong vμ ngoμi n−íc; 
thùc hiÖn tèt c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n hiÖn t¹i; chñ ®éng x©y dùng c¸c ch−¬ng 
tr×nh, dù ¸n cho vay ®Ó vËn ®éng, thu hót nguån vèn tμi trî; ®¶m b¶o c¸c chØ 
tiªu tμi chÝnh c¬ b¶n theo yªu cÇu cña nhμ tμi trî. 

 - X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÓ chÕ ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu, biÖn ph¸p vμ 
b−íc ®i qua c¸c n¨m .  

3.2.3.2 §a d¹ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn: ¸p dông c¸c h×nh thøc ®a 
d¹ng trong huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nh−: tiÒn göi thanh to¸n, 
tiÒn göi tiÕt kiÖm, thùc hiÖn c¸c dÞch vô thanh to¸n, ng©n quü: tr¶ l−¬ng, thanh 
to¸n tiÒn ®iÖn, ®iÖn tho¹i, n−íc, thanh to¸n thÎ, ATM, thu häc phÝ cña sinh viªn, 
®ãng b¶o hiÓm nh©n thä, thanh to¸n cho c¸c ®èi t−îng ®i lao ®éng xuÊt khÈu,....  

3.2.4 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay 
- Ph¸t triÓn vμ cñng cè m¹ng l−íi cho vay, n©ng cÊp c¸c phßng giao dÞch 

thμnh c¸c chi nh¸nh. Cñng cè vμ t¨ng c−êng ñy th¸c qua c¸c tæ chøc chÝnh trÞ- 
x· héi trªn c¬ së x©y dùng, cñng cè c¸c tæ TK&VV ®Ó tæ trë thμnh m¹ng l−íi 
b¸n bu«n cña NHCSXH. 

- Hoμn thiÖn tæ chøc cho vay, tiªu chuÈn ho¸ ®èi t−îng chÝnh s¸ch vay vèn, 
më réng ®èi t−îng cho vay ®Õn doanh nghiÖp nhá vμ võa.  

- §a d¹ng hãa ph−¬ng thøc cho vay: T¨ng c−êng ph−¬ng thøc uû th¸c qua 
c¸c tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi. Nghiªn cøu më réng viÖc uû th¸c cho vay qua c¸c 
tæ chøc tÝn dông vμ c¸c tæ chøc tμi chÝnh quy m« nhỏ. 

- X©y dùng chÝnh s¸ch ®Çu t− “níi láng” phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi: 
ngoμi ®èi t−îng cho vay theo chØ ®Þnh cÇn më réng cho vay tíi c¸c ®èi t−îng 
kh¸ch hμng kh¸c.  

- X©y dùng chÝnh s¸ch thu nî phï hîp, ®−a ra c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch 
cho kh¸ch hμng tr¶ tiÒn ®óng h¹n. ¸p dông c¸c chÕ tμi ph¹t ®èi víi tr−êng hîp 
chËm tr¶ nî. 

3.2.5 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh 
- ¸p dông c¬ chÕ vÒ l·i suÊt cho vay hîp lý. 
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- Thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n tμi chÝnh ®Õn tõng chi nh¸nh, ®¬n vÞ. 
3.2.6 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 
- Chó träng tíi c«ng t¸c ®μo t¹o vμ båi d−ìng c¸n bé. 
- X¸c ®Þnh lùc l−îng lao ®éng hîp lý, x©y dùng bé tiªu chuÈn chøc danh vμ 

b¶n m« t¶ c«ng viÖc cho tõng vÞ trÝ c«ng t¸c. 
3.2.7 Nhãm c¸c gi¶i ph¸p kh¸c 
- T¨ng c−êng n¨ng lùc thÓ chÕ: X©y dùng vμ ban hμnh sæ tay tÝn dông chÝnh 

s¸ch, chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, thÈm ®Þnh c¸c mãn vay, c¬ chÕ qu¶n lý tμi 
chÝnh, kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé.  

- TËp trung ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, øng dông tin häc vμo ho¹t ®éng 
thanh to¸n. 

- Quan t©m viÖc t− vÊn, h−íng dÉn c¸ch sö dông vèn cho kh¸ch hμng.  
- Cñng cè vμ ph¸t triÓn hÖ thèng tæ TK&VV; N©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t− vèn 

tÝn dông chÝnh s¸ch:  
- C¸c gi¶i ph¸p hç trî: ph¸t triÓn c¸c dÞch vô trung gian nh− dÞch vô chuyÓn 

tiÒn, t− vÊn vμ hç trî kh¸ch hμng; øng dông marketing trong ho¹t ®éng ng©n 
hμng; cã chÝnh s¸ch ®μo t¹o vμ båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp 
vô cña c¸n bé, nh©n viªn; chó träng vμ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t; 
hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ khoa häc, kü thuËt, ¸p dông nh÷ng tiÕn 
bé míi cña c«ng nghÖ th«ng tin vμo ho¹t ®éng ng©n hμng. 

3.3  KiÕn nghÞ 
3.3.1 §èi víi Quèc héi, ChÝnh phñ 
- VÒ c¬ së ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña NHCSXH: ®Ò nghÞ Quèc héi 

ban hμnh LuËt hoÆc Ph¸p lÖnh NHCSXH cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn. 
- Khi Quèc héi ch−a ban hμnh LuËt hoÆc Ph¸p lÖnh NHCSXH, ®Ò nghÞ 

ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung trong NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§-
CP, §iÒu lÖ vμ Quy chÕ qu¶n lý tμi chÝnh cho phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t 
triÓn cña ®Êt n−íc vμ hoμn thiÖn h¬n n÷a m«i tr−êng ph¸p lý ®èi víi ho¹t ®éng 
cña NHCSXH; cô thÓ lμ: 

+ Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch t¹o lËp nguån vèn æn ®Þnh, bÒn v÷ng, c¬ chÕ xö lý 
nî rñi ro kh¸ch quan, c¬ chÕ tμi chÝnh ngμnh theo h−íng n©ng cao tÝnh tù chñ, 
gi¶m dÇn sù thô ®éng ch¾p v¸ trong chØ ®¹o ®iÒu hμnh. 

+ Nguån vèn theo kÕ ho¹ch hμng n¨m ph¶i ®−îc ghi vμo danh môc chi 
Ng©n s¸ch ®−îc Quèc héi phª chuÈn. Cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ tû lÖ ®ãng gãp 
thèng nhÊt trong toμn quèc ®èi víi nguån vèn t¨ng thu, tiÕt kiÖm chi thuéc ng©n 
s¸ch ®Þa ph−¬ng. 

+ Cô thÓ ho¸ chøc n¨ng, nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¸c bé phËn 
cÊu thμnh m« h×nh tæ chøc cña NHCSXH nh− H§QT, Ban ®¹i diÖn H§QT, tæ 
chøc chÝnh trÞ- x· héi, tæ TK&VV vμ chÝnh quyÒn cÊp x·. 

- Më réng ®èi t−îng cã tr¸ch nhiÖm tham gia "tiÒn göi 2%" vμo NHCSXH 
theo NghÞ ®Þnh sè 78 ®Õn tÊt c¶ c¸c tæ chøc tÝn dông nh»m t¹o ra nguån vèn æn 
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®Þnh cho NHCSXH vμ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña toμn hÖ thèng ng©n hμng trong 
sù nghiÖp X§GN. 

- Cã chiÕn l−îc ®Ó ®Þnh h−íng l©u dμi c¶ nguån lùc tμi chÝnh vμ ®èi t−îng 
phôc vô cho NHCSXH. 

3.3.2 §èi víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan 
- Phèi hîp chØ ®¹o c¸c ®Þa ph−¬ng tæ chøc lång ghÐp, t¹o nªn sù t¸c ®éng 

hiÖu qu¶, ®ång bé cña c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n víi ch−¬ng tr×nh tÝn dông chÝnh 
s¸ch, gióp ng−êi nghÌo tho¸t nghÌo nhanh vμ bÒn v÷ng. 

- §Ò nghÞ Bé Tμi chÝnh, Ng©n hμng Nhμ n−íc, Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t−, Bé 
L§TB&XH: Xem xÐt tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ söa ®æi c¬ chÕ xö lý nî rñi ro 
hiÖn hμnh; c¬ chÕ kho¸n chi phÝ qu¶n lý ; cÊp bæ sung vèn ®iÒu lÖ vμ cÊp vèn 
trùc tiÕp cho c¸c ch−¬ng tr×nh ®Ó t¹o lËp quü cho vay nh»m ®¹t 50% tæng nguån 
vèn theo chØ ®¹o cña Thñ t−íng ChÝnh phñ; Bè trÝ vèn x©y dùng c¬ b¶n trong dù 
to¸n ng©n s¸ch hμng n¨m ®Ó x©y dùng trô së lμm viÖc cho NHCSXH c¸c cÊp. 

3.3.3 §èi víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 
§Ò nghÞ cÊp uû ®Þa ph−¬ng c¸c cÊp cã biÖn ph¸p chØ ®¹o ho¹t ®éng cña tæ 

chøc héi ®oμn thÓ nhËn uû th¸c trong viÖc th−êng xuyªn phèi hîp chÆt chÏ víi 
NHCSXH ®Ó cho vay hé nghÌo vμ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c. 

§Ò nghÞ Héi ®ång nh©n d©n, UBND, Ban ®¹i diÖn H§QT c¸c cÊp th−êng 
xuyªn quan t©m, t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o ®èi víi c¸c së ban ngμnh cÊp 
tØnh, cÊp huyÖn, cÊp x· trong ho¹t ®éng cña NHCSXH, hç trî NHCSXH trong 
viÖc thu håi nî bÞ x©m tiªu chiÕm dông. §Ò nghÞ tiÕp tôc hç trî n©ng cao n¨ng 
lùc ho¹t ®éng cho NHCSXH. 

KÕt luËn ch−¬ng 3 
 Trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng, c¬ së thùc tiÔn cña 

chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng NHCSXH ë ch−¬ng 2; dùa trªn ®Þnh h−íng 
X§GN, ®Þnh h−íng ho¹t ®éng cña NHCSXH, nhu cÇu vèn ®Ó cho vay hé nghÌo 
vμ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch ®Õn n¨m 2030, ph©n tÝch c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, 
c¬ héi, th¸ch thøc cña NHCSXH, ch−¬ng 3 luËn ¸n ®· ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p 
nh»m x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCSXH ViÖt Nam trong 
thêi gian tíi.  

C¸c nhãm gi¶i ph¸p x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng mμ t¸c gi¶ ®−a 
ra gåm: nhãm gi¶i ph¸p tæ chøc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng; nhãm 
gi¶i ph¸p x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng m« h×nh tæ chøc vμ c¬ chÕ 
ho¹t ®éng; nhãm gi¶i ph¸p x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng nguån vèn; 
nhãm gi¶i ph¸p vÒ më réng vμ n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay; nhãm gi¶i ph¸p vÒ c¬ 
chÕ tμi chÝnh; nhãm gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vμ nhãm c¸c gi¶i 
ph¸p kh¸c. 

Ngoμi ra, t¸c gi¶ cßn ®−a ra mét sè ®Ò xuÊt víi ChÝnh phñ, víi c¸c Bé 
ngμnh cã liªn quan vμ víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng c¸c cÊp ®Ó thùc hiÖn 
c¸c gi¶i ph¸p ®Ò ra. 
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KÕt luËn 
§Ò tμi “X©y dùng ChiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n hμng ChÝnh 

s¸ch x· héi ViÖt Nam” ®· cã nh÷ng ®ãng gãp chÝnh sau ®©y:  
Thø nhÊt, luËn ¸n ph©n tÝch vμ kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc 

ra ®êi NHCS vμ tÝnh tÊt yÕu cña viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
cña NHCS. 

Thø hai, luËn ¸n hÖ thèng hãa mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
nh− kh¸i niÖm, néi dung, c¸c chØ tiªu ®o l−êng ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
vμ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCS. 

Thø ba, luËn ¸n nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n mang tÝnh lý thuyÕt liªn 
quan ®Õn viÖc x©y dùng chiÕn l−îc và qu¶n trÞ chiÕn l−îc cña doanh nghiÖp nãi 
chung vμ cña NHCS nãi riªng  

Thø t−, luËn ¸n nghiªn cøu kinh nghiÖm quèc tÕ vÒ x©y dùng chiÕn l−îc 
ph¸t triÓn cña mét sè Ng©n hμng, rót ra bμi häc ®èi víi viÖc x©y dùng chiÕn l−îc 
ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCS ë ViÖt Nam. 

Thø n¨m, luËn ¸n ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam; c¸c 
chñ tr−¬ng, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhμ n−íc vÒ X§GN vμ c¸c vÊn ®Ò x· 
héi vμ sù ra ®êi, ph¸t triÓn cña NHCSXH ViÖt Nam.  

Thø s¸u, luËn ¸n ®i s©u ph©n tÝch c¬ së thùc tiÔn cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn 
bÒn v÷ng NHCSXH ViÖt Nam. Trªn c¬ së ®ã, luËn ¸n ®¸nh gi¸ vμ lμm næi bËt 
nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc, ®ång thêi chØ ra nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i cña viÖc x©y 
dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCSXH 

Thø b¶y, luËn ¸n ®· x¸c ®Þnh ®Þnh h−íng x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn 
bÒn v÷ng cña NHCSXH ViÖt Nam dùa trªn ®Þnh h−íng ho¹t ®éng, ®Þnh h−íng 
hoμn thiÖn m« h×nh tæ chøc, nhu cÇu vèn cho c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch x· héi 
®Õn n¨m 2020 vμ ph©n tÝch c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc vÒ 
NHCSXH. 

Thø t¸m, luËn ¸n ®· ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t 
triÓn bÒn v÷ng cña NHCSXH ViÖt Nam trong thêi gian tíi.  

Thø chÝn, luËn ¸n ®−a ra mét sè ®Ò xuÊt víi Quèc héi, ChÝnh phñ, víi c¸c 
Bé ngμnh cã liªn quan vμ víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. 

 Víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n trªn, luËn ¸n ®· hoμn thμnh môc tiªu nghiªn cøu 
®Ò ra. ViÖc nghiªn cøu luËn ¸n víi ®Ò tμi trªn cã ý nghÜa quan träng trong viÖc gióp 
NHCSXH tiÕp cËn víi ph−¬ng ph¸p luËn trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc 
ph¸t triÓn bÒn v÷ng. T¸c gi¶ mong ®−îc ®ãng gãp phÇn nhá vμo qu¸ tr×nh x©y 
dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHCSXH ViÖt Nam./. 


