
Tài liệu
Chia sẻ kinh nghiệm

& câu chuyện thành công
Dự án “Sáng kiến cộng đồng”

Huyện Tĩnh Gia, 2018



0120

I. LỜI NÓI ĐẦU

II.  GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG

III. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH CỦA DỰ ÁN SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG

Dự án Sáng kiến cộng đồng .......... Dự án SKCD
Quỹ Sáng kiến cộng đồng ................. Quỹ SKCD
Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn  ............... NSRP
Nhóm tư vấn T&C Consulting  .... Nhóm tư vấn  

Ban quản lý Quỹ Sáng kiến cộng đồng ... BQL quỹ SKCD
Nhóm cùng sở thích  ............................................................CIG
Uỷ ban nhân dân  ..............................................................UBND
Sáng kiến cộng đồng không hoàn lại  ....................SK KHL

VI. CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. Xác định vai trò của Quỹ SKCĐ và vận động sự tham gia của các bên liên 

quan ngay từ giai đoạn đầu và phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thực 

hiện.

2. Đảm bảo tính phù hợp và đầy đủ của các tài liệu quản lý và sử dụng Quỹ 

SKCĐ đối với người tham gia.

3. Chú trọng vào việc xây dựng năng lực liên tục cho các thành viên BQL Quỹ 

và người dân.

4. Chia sẻ thông tin, các kết quả của dự án và hoạt động Quỹ SKCĐ thông qua 

các hoạt động truyền thông và vận động, nhằm minh bạch thông tin và lan 

toả tác động của hoạt động Dự án và Quỹ SKCĐ.

5. Tăng cường hoạt động giám sát, đánh giá thường xuyên và chặt chẽ, hỗ trợ 

giải quyết những khó khăn và thách thức đảm bảo việc hoạt động Quỹ SKCĐ 

hiệu quả.
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a. Nhóm Hươu, trâu bò Trung Thành- thôn Trung Sơn- xã Tĩnh Hải

b. Gia đình chị Lê Thị Nga – Nhóm Kinh doanh và chăn nuôi thôn Trung Sơn
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I. LỜI NÓI ĐẦU

II. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG

Dự án “Sáng kiến cộng đồng” được thực hiện từ tháng 3/2018 là một trong những dự án 

trong khuôn khổ Chương trình Đầu tư Xã Hội Chiến lược năm 2018. Trong gần 1 năm triển 

khai, dự án đã thành lập được 4 Quỹ SKCĐ tại 4 thôn hàng rào của nhà máy, hỗ trợ vay vốn 

sinh kế cho 18 nhóm cùng sở thích và tài trợ không hoàn lại 7 công trình, sáng kiến phục 

vụ lợi ích chung của cộng đồng. Những thành công và hiệu quả bước đầu của dự án đã 

được người dân địa phương và phía NSRP đánh giá cao. Tài liệu này được thực hiện nhằm 

chia sẻ kinh nghiệm quản lý và sử dụng vốn từ Quỹ SKCĐ tại địa bàn dự án, nhằm hỗ trợ 

nhân rộng mô hình trong tương lai. 

Mỗi năm, các chương trình dự án được thiết kế, thực hiện, áp dụng cách tiếp cận hộ gia 

đình/cộng đồng để cải thiện điều kiện sống của cộng đồng địa phương. Cách tiếp cận dựa 

vào cộng đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề xã hội như cơ 

hội việc làm, liên kết kinh doanh, đào tạo nghề, hỗ trợ nông nghiệp bền vững, giám sát sức 

khoẻ, nâng cao nhận thức về an toàn cộng đồng ... Những vấn đề này cần được giải quyết 

dựa trên nhu cầu của cộng đồng, được thảo luận và thống nhất trong các cuộc họp thôn 

và thông qua các sáng kiến cộng đồng do cộng đồng thực hiện. Điều này giúp đảm bảo 

tính hiệu quả của hoạt động, không chỉ trong quá trình vận hành mà còn trong quản lý tài 

chính. Mặt khác, điều này cũng giúp nâng cao năng lực của cộng đồng, trao quyền cho 

cộng đồng và tạo sự đồng thuận, những vấn đề mà bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất.  

Bên cạnh những Quy định của Chính phủ và của tỉnh Thanh Hoá về các chính sách phục 

hồi sinh kế và tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng, NSRP cũng thực hiện một số biện pháp 

bổ sung để phục hồi sinh kế. Một trong những biện pháp này là Chương trình Đầu tư Xã 

hội Chiến lược (SSI) được thành lập và bắt đầu vào năm 2014 để hỗ trợ những người bị ảnh 

hưởng khôi phục và phát triển bền vững các điều kiện sinh kế của họ. 

Dự án SKCĐ được bắt đầu triển khai từ tháng 3 đến tháng12 năm 2018 tại 4 thôn hàng rào 

Nhà máy, gồm: thôn Bắc Yến- xã Hải Yến; thôn Trung Sơn-xã Tĩnh Hải; thôn Tân Thành và 

Bản Cát - xã Mai Lâm. Mục đích của dự án nhằm thúc đẩy xây dựng và thực hiện các sáng 

kiến cộng đồng khả thi, nâng cao điều kiện sinh kế và phúc lợi cho cộng đồng, trao quyền 

chủ động cho cộng đồng địa phương tổ chức thực hiện sáng kiến, tăng cường đoàn kết 

cộng đồng, và nâng cao hình ảnh của NSRP trong cộng đồng. 

Các hoạt động chính của Dự án bao gồm: Tổ chức thành lập Quỹ SKCĐ, BQL Quỹ SKCĐ và 

các nhóm cùng sở thích tại các thôn/xã dự án, hỗ trợ lập đề xuất sáng kiến cộng đồng tại 

từng thôn; nâng cao năng lực cho BQL Quỹ SKCĐ; hỗ trợ nhóm cùng sở thích tổ chức thực 

hiện sáng kiến cộng đồng thông qua vốn vay, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý tài chính và kết nối 

thị trường, đánh giá hiệu quả các sáng kiến và định hướng duy trì Quỹ SKCĐ. 

Quỹ SKCĐ là nguồn kinh phí do Dự án SKCĐ trao cho người dân quản lý và sử dụng, đại 

diện là BQL Quỹ SKCĐ. Nguồn vốn ban đầu của Quỹ dành cho mỗi thôn là 340.000.000 

đồng. Trong đó tối thiểu 60% nguồn vốn của Quỹ sẽ dành cho vay vốn phát triển sinh kế, 

tối đa 33% nguồn vốn của Quỹ sẽ dành tài trợ không hoàn lại cho các hoạt động phục vụ 

lợi ích chung của cộng đồng, và tối đa 7% nguồn vốn của Quỹ sẽ được sử dụng cho các 

hoạt động quản lý và hành chính của Ban quản lý Quỹ SKCĐ thôn. Ban quản lý Quỹ SCKĐ 

do chính người dân trong thôn bầu chọn và tin tưởng giao cho quản lý và giám sát Quỹ 

SCKĐ của thôn. 

Để được vay vốn sinh kế từ Quỹ SKCĐ, các hộ gia đình phải thành lập nhóm cùng sở thích, 

chung mối quan tâm và có tinh thần đoàn kết và tự nguyện để phát triển sinh kế. Các 

nhóm sở thích sẽ đề xuất ý tưởng phát triển sinh kế khả thi, được cộng đồng và BQL Quỹ 

SKCĐ ủng hộ thực hiện và vay vốn triển khai. Các thành viên sẽ cùng nhau chịu trách 

nhiệm liên đới hoàn trả gốc và lãi của cả nhóm. Đồng thời, Quỹ SKCĐ cũng tài trợ không 

hoàn lại cho các sáng kiến cộng đồng sử dụng cho hoạt động hưởng lợi chung của cộng 

đồng, mục tiêu phát triển sinh kế hoặc nâng cao năng lực cho cộng đồng.

Việc xây dựng nhà máy được bắt đầu vào năm 2013, tuy nhiên công tác chuẩn bị và giải 

phóng mặt bằng đã diễn ra trước đó. Ước tính, tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án là 

khoảng 2.500 hộ thuộc các xã Hải Yến, Tĩnh Hải, Mai Lâm và Nguyên Bình. Điều này không 

chỉ gây xáo trộn cho quan hệ cư trú và cộng đồng, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến đời 

sống của các hộ gia đình cũng như tình hình kinh tế xã hội chung của các xã bị ảnh hưởng. 

Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) có địa bàn đặt tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam. Đây là Tổ hợp Lọc hoá dầu lớn nhất tại Việt Nam với tầm 

quan trọng chiến lược để Chính phủ Việt Nam đáp ứng ngày càng tăng nhu cầu nội địa về 

các sản phẩm hóa dầu, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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III. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH CỦA DỰ ÁN SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG

04 Quỹ SKCĐ thôn được thành lập tại thôn thôn Bắc Yến- xã Hải Yến; thôn Trung Sơn-xã 

Tĩnh Hải; thôn Tân Thành và Bản Cát - xã Mai Lâm. 

01 cuốn sổ tay hướng dẫn quản lý và thực hiện dự án được UBND Huyện Tĩnh Gia ban 

hành, BQL Quỹ tại 4 thôn được cộng đồng bầu chọn và UBND xã ban hành Quyết định 

thành lập. 

07 Sáng kiến cộng đồng không hoàn lại được thực hiện với tổng ngân sách tài trợ từ 

Quỹ SKCĐ thôn là 198.847.000 đồng và đóng góp của cộng đồng 48.600.000 đồng, có 

1.359 hộ gia đình trong 4 thôn hưởng lợi.

Có 18 CIGs (89 hộ gia đình) được vay vốn từ Quỹ SKCĐ thôn với tổng số tiền là 

901.000.000 đồng, trong đó có 5 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. 

100% số hộ gia đình sử dụng vốn vay đúng mục đích nhằm cải thiên sinh kế, 100% số 

hộ hoàn trả gốc và lãi theo quy định, có 7 hộ vay vốn của thôn Tân Thành đã trả 20% 

số gốc vốn vay theo quy định. 

Tổ chức 2 khóa tập huấn cho 18 thành viên BQL Quỹ về quản lý tài chính và M&E, 2 

khóa tập huấn kỹ thuật chăn nuôi 40 hộ gia đình của 4 thôn.

Tổ chức 1 cuộc hội thảo liên kết thị trường, thúc đẩy 4 nhóm cộng đồng đăng ký liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp sau hội thảo.

Nâng cao kiến thức và hiểu biết của thành viên BQL Quỹ và thành viên nhóm sở thích 

về quản lý Quỹ SKCĐ và quản lý nhóm hiệu quả. 

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng và phát huy tính làm chủ của 

cộng đồng được đánh giá cao và hiệu quả. 

Tính tự nguyện là một nguồn lực cơ bản của sự phát triển cá nhân, của cộng đồng và 

là đặc điểm chung trong suốt dự án, đảm bảo tính bền vững của các can thiệp với một 

nguồn ngân sách hạn chế.

05

Nhân sự đóng vai trò quan trọng tới sự thành công của bất kỳ một dự án nào. Ngay từ khi 

bắt đầu triển khai hoạt động, vai trò của Quỹ SKCĐ đã được xác định rõ, và từ đó xác định 

rõ ràng và định hướng cụ thể chức năng từng nhiệm vụ của từng nhóm nhân sự tham gia 

triển khai dự án. Các thành viên BQL Quỹ SKCĐ và các nhóm CIG nằm ở trọng tâm của dự 

án, nhóm Tư vấn và nhóm quản lý dự án NSRP đóng vai trò quản lý, điều hành và giám sát 

các hoạt động dự án. 

IV. CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ QUẢN
      LÝ QUỸ SKCĐ

1. Xác định vai trò của Quỹ SKCĐ và vận động sự tham gia của các bên 
liên quan ngay từ giai đoạn đầu và phối hợp chặt chẽ trong suốt quá 
trình thực hiện.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả 
quản lý và sử dụng vốn của Quỹ.

Tổ chức họp cộng đồng bình xét nhóm 
vay vốn và lựa chọn hoạt động tài trợ 
không hoàn lại.

Thu hồi gốc và lãi vốn vay theo hợp 
đồng và nhập vào vốn cho vay.

Kiểm tra nhóm trước khi cho vay và giám 
sát trong quá trình nhóm sử dụng vốn 
vay.

Thông báo cho cộng đồng kết quả quản 
lý và sử dụng vốn của Quỹ hàng tháng 
hoặc bất thường.

Nhóm sẽ cùng nhau vay vốn từ Quỹ 
SKCĐ để thực hiện các hoạt động cải 
thiện sinh kế;

Các thành viên nhóm chia sẻ kinh 
nghiệm và hỗ trợ nhau về kỹ thuật sản 
xuất nông nghiệp, tiêu thụ đầu ra và 
quản lý vốn thực hiện sáng kiến; 

Theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn vay 
của các thành viên trong nhóm;

Thực hành tiết kiệm của các thành viên 
trong nhóm (nếu có);

Quản lý việc thu hồi gốc và lãi vốn vay 
của các thành viên trong nhóm. 

Các thành viên sẽ cùng nhau chịu trách 
nhiệm liên đới các khoản vay của các 
thành viên khác trong nhóm, nếu có 
thành viên không hoàn trả nợ thì các 
thành viên còn lại phải chịu trách nhiệm 
cùng hoàn trả.

BQL Qũy SKCĐ CIGs
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Kết nối và thu hút sự tham gia của các bên liên quan cũng là một yếu tố quan trọng 

trong quá trình thực hiện dự án. Các bên liên quan bao gồm: chính quyền địa phương 

và cộng đồng các thôn triển khai dự án. Sự tham gia phối hợp của chính quyền địa 

phương và cộng đồng nhằm đảm bảo dự án thực hiện có hiệu quả, đúng quy định và 

bền vững sau này.

Dự án SKCĐ đã tăng cường sự gắn kết giữa BQL Quỹ, CIGs, nhóm quản lý dự án của NSRP, 

nhóm tư vấn, chính quyền cấp xã và huyện và cộng đồng bằng phương pháp tiếp cận có 

sự tham gia. Sự gắn kết này nhằm mục đích sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính của dự 

án, nguồn lực tài chính được quản lý và sử dụng một cách công khai và minh bạch, giải 

quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương, đảm bảo hoạt động thực hiện mang lại hiệu quả 

và hiệu suất, và nâng cao năng lực của các bên liên quan.

Để đảm bảo Quỹ SKCĐ được sử dụng hiệu quả và minh bạch, một bộ tài liệu hỗ trợ 

quản lý và sử dụng Quỹ SKCĐ phù hợp đã được biên soạn và ban hành, bao gồm: Sổ 

tay thực hiện dự án SKCĐ, bộ sổ sách kế toán và chứng từ quản lý tài chính cho BQL 

Quỹ, và sổ sách quản lý nhóm CIG. Trong quá trình thực hiện, nhóm Tư vấn đã 

thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát việc sử dụng các tài liệu này cho BQL 

Quỹ và các nhóm CIG, đảm bảo tính đồng nhất và hiệu quả của các tài liệu hỗ trợ. 

Cần hiểu rõ vai trò của các đối tác, bao gồm chức năng, các hệ thống tổ chức, năng 

lực, kinh nghiệm, nhu cầu và mong đợi càng nhiều càng tốt.

Các mối quan hệ tốt đẹp được duy trì thông qua việc giao tiếp thường xuyên. 

Đảm bảo rằng mỗi đối tác đều về vai trò và tầm quan trọng của họ trong việc thực 

hiện dự án. 

2. Đảm bảo tính phù hợp và đầy đủ của các tài liệu quản lý và sử dụng Quỹ 
SKCĐ đối với người tham gia. 

Xây dựng cơ chế tổ chức thực hiện dự án

Thực hiện các hoạt động nâng cao năng 
lực cho các BQL Quỹ và cộng đồng

Hỗ trợ BQL Quỹ xây dựng và tổ chức thực 
hiện các đề xuất SKCĐ không hoàn lại 
được NSRP đồng ý thực hiện

Hỗ trợ các CIG thực hiện các SKCĐ sinh kế 
được NSRP đồng ý, 

Hỗ trợ các hộ gia đình (bao gồm các CIG) 
tiếp cận thông tin chính sách của nhà 
nước về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và 
liên kết doanh nghiệp

Hỗ trợ BQL Quỹ thực hiện các hoạt động 
truyền thông về Quỹ SKCĐ

Thẩm định và phê duyệt các SKCĐ do các 
BQL Quỹ SKCĐ và CIGs đề xuất

Kết nối dự án CI với các dự án khác của 
NSRP đang triển khai tại địa phương

Kết nối dự án CI với chính quyền địa 
phương, các cơ quan chức năng chuyên 
môn tại cấp huyện, xã

Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền 
thông, cuộc họp, tập huấn nâng cao 
năng lực cho BQL Quỹ và cộng đồng dự 
án.

Nhóm tư vấn Nhóm quản lý dự án CI của NSRP

Khuyến nghị :

Vai trò tham gia phối hợp của Chính quyền địa phương và cộng đồng được thể hiện 

rõ trong bảng sau:

UBND huyện ban hành Sổ tay thực hiện 
dự án
UBND xã ban hành quyết định thành lập 
BQL Quỹ
Tham gia thẩm định đề xuất, giám sát và 
nghiệm thu kết quả đề xuất SKCĐ
Tham gia tổ chức tập huấn nâng cao 
năng lực cho cộng đồng. 

Chính quyền địa phương

Lập kế hoạch sử dụng vốn của Quỹ SKCĐ
Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thực 
hiện các sáng kiến cộng đồng đề xuất.  
Tham gia thiết kế cơ chế thực hiện đảm 
bảo cộng đồng là chủ sở hữu thực sự các 
sáng kiến được đề xuất.  
Đóng góp tiền mặt và/hoặc hiện vật quy 
tiền để thực hiện các SKCĐ
Tham gia vào hoạt động công khai minh 
bạch kết quả quản lý và sử dụng Quỹ 
SKCĐ. 

Chính quyền địa phương
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Việc nâng cao năng lực cho các thành viên BQL Quỹ SKCĐ và cộng đồng là một trong 

những cấu phần quan trọng của dự án và hoạt động QUỸ SKCĐ. Do vậy, cũng là một 

thách thức lớn nhất. Người dân trong thôn chưa quen với việc được tham gia và được 

chủ động đề xuất và lập các đề xuất sáng kiến phát triển sinh kế và sáng kiến không 

hoàn lại phục vụ cộng đồng, các thành viên của Ban quản lý Quỹ chưa quen với việc 

quản lý tài chính Quỹ SKCĐ hay hoạt động chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Trong 

thời gian đầu thực hiện dự án, Ban Quản lý Quỹ và người dân nhiều khó khăn trong việc 

quản lý tài chính Quỹ SKCĐ. Để giải quyết những thách thức này, dự án SKCĐ đã tổ chức 

rất nhiều các hoạt động nâng cao năng lực cho BQL Quỹ SKCĐ và cộng đồng thông qua 

các khoá đào tạo tập huấn hoặc hướng dẫn trực tiếp cầm tay chỉ việc. 

BQL Quỹ được nâng cao năng lực thông qua các khoá đào tạo về quản lý tài chính và 

theo dõi đánh giá Quỹ SKCĐ, mở và quản lý tài khoản tại ngân hàng, mở và quản lý sổ 

sách và chứng từ kế toán Quỹ, lập kế hoạch sử dụng vốn của Quỹ SKCĐ. Các thành viên 

nhóm tư vấn đã thường xuyên hướng dẫn trực tiếp cho các thành viên BQL Quỹ về kỹ 

năng lập kế hoạch, giám sát và đánh giá đề xuất trong các công việc thường kỳ của Quỹ 

SKCĐ. 

Cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua các hoạt động xây dựng đề xuất sáng 

kiến, các cuộc tập huấn kỹ thuật chăn nuôi thú y, hội thảo liên kết thị trường và đánh giá 

thực hiện liên kết thị trường với doanh nghiệp. 

Dự án SKCĐ và các hoạt động của Quỹ SKCD được hỗ trợ thông qua các hoạt động tuyên 

truyền và vận động thúc đẩy sự tham gia của người dân cộng đồng và các bên liên quan 

vào các hoạt động của Quỹ SKCĐ. Ban quản lý Quỹ SKCĐ đã sử dụng đa dạng các loại 

hình truyền thông, bao gồm các phương tiện truyền thông đại chúng và truyền thông 

trực tiếp để chia sẻ thông tin về Quỹ SKCĐ. Một loạt các tờ rơi, poster giới thiệu Quỹ SKCĐ 

được thiết kế, in ấn, phân phát tới tận tay người dân địa phương và dán tại các điểm tin 

công cộng, những địa điểm dễ nhìn, nhiều người qua lại. Thông tin về các nhóm được vay 

vốn, các sáng kiến không hoàn lại được đồng ý thực hiện, đặc biệt là tình hình tài chính 

của Quỹ SKCĐ thường xuyên được công khai minh bạch trên hệ thống loa phát thanh, 

bảng tin cộng đồng, các cuộc họp trực tiếp với cộng đồng và thăm hộ gia đình. 

Ngoài những thông tin thường xuyên về hoạt động của Quỹ SKCĐ, nhóm Tư vấn đã phối 

hợp với BQL Quỹ SKCĐ hỗ trợ các nhóm sở thích, các gia đình tại địa bàn tiếp cận với các 

nguồn thông tin chính sách của nhà nước về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và liên kết với 

doanh nghiệp cung cấp vật tư chăn nuôi đầu vào và tiêu thụ sản phẩm, từ đó nắm bắt 

thêm cơ hội và nâng cao hiệu quả sinh kế gia đình. 

3. Chú trọng vào việc xây dựng năng lực liên tục cho các thành viên BQL 
Quỹ và người dân. 

4. Chia sẻ thông tin, các kết quả của dự án và hoạt động Quỹ SKCĐ thông 
qua các hoạt động truyền thông và vận động, nhằm minh bạch thông tin và 
lan toả tác động của hoạt động Dự án và Quỹ SKCĐ. 

Tiếp tục rà soát và cập nhật tài liệu thường xuyên nhằm đảm bảo tính phù hợp với 

thực tế của các tài liệu này trong quản lý và sử dụng Quỹ SKCĐ. 

Đơn giản hoá các thủ tục và quy trình để BQL Quỹ và người dân thuận tiện trong sử 

dụng. 

Khuyến nghị :

Khuyến nghị :

Tiếp tục tổ chức các khoá tập huấn nâng cao năng lực cho BQL Quỹ để đảm bảo hoạt 

động của Quỹ SKCĐ thu hút người dân địa phương tham gia và có hiệu quả. 

Đa dạng hoá các hoạt động nâng cao năng lực cho BQL Quỹ và thành viên nhóm 

CIGs như Hội thảo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương có mô hình Quỹ 

vay vốn tương tự hoặc thăm quan trải nghiệm thực tế các mô hình làm kinh tế thành 

công tại huyện, xã khác trên địa bàn. 
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Các hoạt động Quỹ SKCĐ tại các thôn được giám sát một cách thường xuyên bởi 

nhóm tư vấn T&C Consulting và các cán bộ quản lý dự án SKCĐ của NSRP. Kết quả 

giám sát được chia sẻ và báo cáo thông qua các cuộc họp định kỳ với BQL Quỹ SKCĐ 

và NSRP nhằm hỗ trợ giải quyết các khó khăn và thách thức phát sinh, để đảm bảo 

hoạt động Quỹ SKCĐ hiệu quả. 

Nhóm Nuôi bò số 1 Bắc Yến là một trong những nhóm được vay vốn đợt đầu tiên từ Quỹ 

SKCĐ thôn Bắc Yến, xã Hải Yến. Nhóm được vay vốn vào tháng 7/2018 với tổng số vốn vay 

là 70.000.000 đồng, thời gian vay vốn là 24 tháng. Nhóm có 6 thành viên, 4 nam và 2 nữ, 

trong đó có 1 hộ có thu nhập khá và 5 hộ có thu nhập trung bình. Trước khi vay vốn, các 

thành viên nhóm đang nuôi 16 bò nái sinh sản, 2 bò đực giống/cày và 3 bò thịt. Sau khi 

được vay vốn, nhóm đã đầu tư thêm 4 con bê nuôi thịt, 1 con bò nái và 1 bò cày. 

Nhóm Nuôi bò số 1 Bắc Yến là nhóm tiên phong trong hoạt động quản lý nhóm sở thích 

hiệu quả. Với sự dẫn dắt của Trưởng nhóm là bác Lê Văn Thảnh, một người có kinh nghiệm 

lâu năm trong hoạt động chăn nuôi bò tại thôn, bác Thảnh đã cùng với các thành viên 

trong nhóm sở thích gây dựng nên một nhóm sở thích đoàn kết, gắn bó, tin tưởng, cùng 

tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong chăn nuôi, và trong cả cuộc sống hàng ngày. 

Hàng tháng, nhóm vay vốn họp định kỳ vào ngày mùng hai đầu tháng. Trong các cuộc họp 

nhóm, các thành viên của nhóm cùng chia sẻ các vấn đề mà các thành viên gặp phải trong 

công việc chăn nuôi bò hàng ngày, chia sẻ những kinh nghiệm chăn nuôi mới và hiệu quả 

mà các thành viên khác đang áp dụng, cùng hướng dẫn nhau cách giải quyết những vấn 

đề khó khăn. Đặc biệt, từ tháng 7 năm 2018, ngay sau khi được vay vốn, các thành viên đã 

cùng nhau đóng góp quỹ chung của nhóm hàng tháng, với số tiền 20.000 

đồng/người/tháng. Hiện tại, sau 4 tháng hoạt động từ tháng 7/2018 đến nay, quỹ nhóm đã 

có 480.000 VNĐ. Nhóm cũng có quy chế rõ ràng về mục đích sử dụng quỹ nhóm, tập trung 

hỗ trợ các thành viên trong việc phòng bệnh và những tai nạn rủi ro có thể xảy đến với đàn 

bò của nhóm. 

Không chỉ dừng lại ở việc duy trì sinh hoạt nhóm và đóng quỹ nhóm, tập thể gắn kết này 

còn có rất nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, thể hiện đúng tinh thần “đồng sức, đồng 

lòng” của các thành viên nhóm cùng sở thích. 

5. Tăng cường hoạt động giám sát, đánh giá thường xuyên và chặt chẽ, hỗ 
trợ giải quyết những khó khăn và thách thức đảm bảo việc hoạt động Quỹ 
SKCĐ hiệu quả. 

1. Kinh nghiệm quản lý nhóm của Nhóm nuôi bò số 1 Bắc Yến và Nhóm 
nuôi lợn, gà Tiên Phong Bắc Yến :  

Tăng cường truyền thông về các kết quả và tác động tích cực của Quỹ SKCĐ. 

Quỹ SKCĐ nên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi lại các câu chuyện 

điển hình, câu chuyện thành công của các hộ gia đình tham gia vay vốn từ Quỹ. 

Thông tin cần được truyền tải phù hợp với các nhóm người dùng tin khác nhau. 

Khuyến nghị :

Một hệ thống giám sát chặt chẽ nên được xây dựng. Kế hoạch giám sát phải được 

thảo luận và có sự đồng thuận bởi tất cả các bên liên quan ngay từ thời điểm bắt 

đầu dự án. 

Kế hoạch giám sát nên phác thảo trước những vấn đề nào cần được giám sát, các 

quy trình có liên quan, tính thường xuyên và trách nhiệm của các bên liên quan khi 

tiến hành giám sát dự án. 

Các kế hoạch giám sát nên được điều chỉnh theo thời gian nhằm phản ánh tình 

hình hiện tại của dự án dựa trên sự quan sát và đánh giá. 

Các công cụ giám sát phải phù hợp với điều kiện và nguồn lực của dự án cũng như 

năng lực của các cơ quan thực hiện dự án. 

Khuyến nghị :

V. CÁC CÂU CHUYỆN ĐIỂN HÌNH SỬ DỤNG VỐN HIỆU QUẢ QUỸ SÁNG
KIẾN CỘNG ĐỒNG
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Một nhóm có hoạt động quản lý nhóm hiệu quả nữa phải kể đến là nhóm Nuôi lợn, gà Tiên 

Phong- thôn Bắc Yến. Nhóm sở thích này có 4 thành viên đều là nữ, trong đó có 2 hộ trung 

bình và 2 hộ khá. Nhóm đề nghị vay 40 triệu trong vòng 1 năm để đầu tư nuôi lợn và nuôi 

gà nhằm tăng thu nhập cho các thành viên trong nhóm. 

Lựa chọn trưởng nhóm có uy tín, có tinh thần trách nhiệm lập nhóm, quản lý nhóm và 

tổ chức nhóm để các thành viên khác làm theo. Trưởng nhóm phải giúp cho các thành 

viên có niềm tin và tin tưởng vào trưởng nhóm và các thành viên khác trong nhóm. 

Các thành viên nhóm phải thông cảm, lắng nghe, chia sẻ với nhau, cùng giúp nhau 

trong công việc chăn nuôi hiệu quả. 

Thiết lập lịch trình sinh hoạt thường xuyên của nhóm. 

Thành lập quỹ nhóm để giúp đỡ các công việc chung của nhóm, tạo tính liên kết và ràng 

buộc trách nhiệm hơn giữa các thành viên trong nhóm. 

Có quy định rõ ràng và minh bạch về việc sử dụng quỹ nhóm.  

Nhóm nuôi lợn, gà Tiên Phong cũng định kỳ họp nhóm vào ngày mùng 2 hàng tháng, và 

các thành viên cũng cùng nhau đóng góp quỹ chung của nhóm. Số tiền đóng góp quỹ tuy 

không nhiều, chỉ 20.000 VNĐ/người/tháng, nhưng lại thể hiện sự gắn kết và chia sẻ cùng 

nhau của các thành viên trong nhóm. Như các thành viên của nhóm chia sẻ, việc lập nhóm 

và họp nhóm của các thành viên, ban đầu xuất phát từ việc vay vốn chung, đến ngày đến 

tháng nộp lãi và ghi chép sổ sách thì phải họp với nhau. Nhưng dần dần, việc họp nhóm 

trở nên thường xuyên hơn, và các thành viên bắt đầu tìm thấy lợi ích từ việc gặp gỡ trao 

đổi thường xuyên như thế này. 

Về quỹ chung của nhóm Tiên Phong, các thành viên cũng dự định định sẽ dùng làm quỹ 

dự phòng của nhóm, quỹ dự phòng này sẽ hỗ trợ các thành viên trả lãi vốn vay của nhóm 

từ quỹ SKCĐ nếu đến kỳ trả lãi mà thành viên nào đó chưa có để trả hoặc các hoạt động hỗ 

trợ việc phòng bệnh dịch trong chăn nuôi của nhóm. 

Cũng nhờ hoạt động nhóm hiệu quả đó, chỉ sau 5 tháng vay vốn, tất cả các thành viên của 

nhóm đã bán được sản phẩm chăn nuôi gà và lợn, thu về tổng cộng gần 70.000.000 triệu 

đồng tiền lãi. 

Từ thành công bước đầu trong việc quản lý nhóm sở thích của nhóm Bò số 1 Bắc Yến và 

nhóm lợn, gà Tiên Phong Bắc Yến, hai nhóm đã chia sẻ một số bài học kinh nghiệm giúp 

cho việc thành lập nhóm và quản lý nhóm sở thích hiệu quả như sau: 

 lập nhóm cùng sở thích là nguồn gốc tạo nên tập thể đoàn kết, vững vàng, vui vẻ, chị em 

gặp nhau cũng vui hơn nhiều, đặc biệt các thành viên trong nhóm cùng chí hướng làm ăn, 

có thể gắn bó lâu dài”.  

Cô Trí, trưởng nhóm Tiên Phong chia sẻ “các thành viên trong nhóm không chỉ chia sẻ với 

nhau về tình hình chăn nuôi của từng hộ, mọi người còn giúp nhau định hướng chăn nuôi, 

khuyên nhau đợt này nên nuôi gà hay nuôi lợn, mua giống ở đâu tốt, nên bán ở đâu. Nhiều 

khi chưa đến ngày họp nhóm, mà có gì hay là chị em lại ới nhau để chia sẻ luôn. Chính việc 

Chia sẻ với chúng tôi, bác Thảnh, trưởng nhóm hồ hởi giới thiệu “Trước đây, khi chưa thành 

lập nhóm sở thích, gia đình các thành viên trong nhóm, mặc dù ở cùng một ngõ nhưng ít 

khi chia sẻ với nhau về việc chăn nuôi. Từ ngày vào chung nhóm, 6 thành viên nhóm đã coi 

nhau như một gia đình, đàn bò trở thành tài sản chung của cả nhóm. Sáng sáng, cả 6 thành 

viên thả đàn bò đi ăn chung với nhau, buổi chiều Bác-với vai trò trưởng nhóm- sẽ đi xem 

đàn bò đang ăn cỏ ở đâu, về báo cho các thành viên còn lại đi dẫn bò về như đã được phân 

công. Nếu mất bò của thành viên nào, phải báo lại cho cả nhóm để chia nhau đi tìm. Trách 

nhiệm được san sẻ và liên đới giữa các thành viên trong nhóm với nhau. Và càng sinh hoạt 

chung với nhau, lại càng thấy gắn bó. Bên cạnh đó, việc thành lập các nhóm chăn nuôi 

cùng sở thích thế này cũng thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi hiệu quả giữa các 

thành viên nhóm. Như nhà Bác có cái máy nghiền cỏ, các thành viên khác sang thấy cái 

máy nghiền cỏ này của nhà bác vừa giúp tiết kiệm công sức và thời gian băm cỏ cho bò ăn, 

thay vì phải ngồi 30 phút băm cỏ như ngày xưa thì giờ chỉ mất 5 phút, các hộ thấy ngay 

được hiệu quả của nó và cũng dùng theo, rồi như các hộ thấy bò nhà O Lâm béo tốt, còn 

bò nhà mình thì lại gầy, các hộ sẽ hỏi xem nhà O Lâm cho ăn gì, ăn như thế nào để bò béo 

tốt như vậy. Các thành viên sẽ học hỏi nhau theo cách đó, và dần dần, họ thấy được cái lợi 

của việc tham gia nhóm và càng tích cực tham gia nhiều hơn”. 
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Từ tháng 4/2018, Dự án SKCĐ đã thành lập 4 Quỹ SKCĐ tại 4 thôn “hàng rào” của Nhà máy 

Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) , bao gồm thôn Tân Thành và thôn Bản Cát - xã Mai Lâm, thôn 

Bắc Yến - xã Hải Yến và thôn Trung Sơn -  xã Tĩnh Hải. Tổng ngân sách của mỗi Quỹ SKCĐ là 

340.000.000 VNĐ, phục vụ cho các hoạt động quản lý, vay vốn phát triển sinh kế và các 

hoạt động sáng kiến có ích cho cộng đồng. Mỗi thôn sẽ tự bầu ra Ban quản lý Quỹ SKCĐ 

thôn để thay mặt người dân trong thôn quản lý nguồn vốn chung từ Quỹ SKCĐ. Ban Quản 

lý Quỹ SKCĐ thôn Tân Thành - xã Mai Lâm có thể được xem là một trong những điển hình 

trong công tác quản lý Quỹ SKCĐ hiệu quả tại các thôn triển khai dự án. 

Tính tới thời điểm hiện tại, Quỹ SKCĐ 

thôn Tân Thành đã giải ngân được 

297.000.000 VNĐ cho các hoạt động vay 

vốn và các công trình chung của cộng 

đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 93,9% tổng 

nguồn Quỹ SKCĐ thôn. Đây là tỷ lệ giải 

ngân vốn cao nhất trong 4 Quỹ SKCĐ tại 

4 thôn dự án. Thành công này có được 

xuất phát từ rất nhiều yếu tố, trong đó 

phải kể đến tính chủ động và linh hoạt 

của các thành viên BQL Quỹ, tính tuân 

thủ các nguyên tắc trong hoạt động 

quản lý Quỹ và sự công khai, minh bạch 

trong quản lý tài chính của Quỹ SKCĐ.  

Ngay từ những ngày hoạt động của Quỹ SKCĐ, các thành viên BQL Quỹ SKCĐ thôn đã rất 

nhanh chóng giới thiệu và truyền thông các thông tin của Quỹ SKCĐ tới người dân, kịp 

thời lấy ý kiến và thúc đẩy thành lập các nhóm cùng sở thích, xây dựng các sáng kiến sinh 

kế và các sáng kiến không hoàn lại vì cộng đồng thôn. Thôn Tân Thành là một trong các 

thôn đầu tiên có nhóm cùng sở thích với sáng kiến phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ 

được NSRP đồng ý vay vốn thực hiện từ Quỹ SKCĐ thôn. Không lâu sau đó, SK KHL Tu sửa 

đình làng thôn Tân Thành cũng là SK KHL đầu tiên tại 4 thôn dự án được NSRP đồng ý tài 

trợ từ nguồn tài trợ không hoàn lại của Quỹ SKCĐ thôn. Thành công nối tiếp thành công, 

hai nhóm cùng sở thích phát triển sinh kế tiếp tục được đồng ý vay vốn triển khai và một 

SK KHL là đào, nạo vét hệ thống mương thoát nước dọc trục đường chính và đào mương, 

lắp cống thoát nước chống ngập cho khu đồng Kỹ thuật tại thôn được tài trợ thực hiện. 

Hiện tại, SK KHL thứ ba là đề xuất trang bị hệ thống loa đài phục vụ họp thôn đã được hoàn 

thiện và trình lên NSRP để tiếp tục thực hiện.  

Mỗi lần xây dựng đề xuất và lấy ý kiến người dân về các công trình SK KHL phục vụ cộng 

đồng, BQL Quỹ thôn Tân Thành luôn phân tích rất kỹ tính cấp thiết của sáng kiến, tác động 

đến cộng đồng và nhấn mạnh tính bền vững của công trình trong tương lai. Chính vì thế, 

các đề xuất sáng kiến này luôn có được sự đồng thuận rất cao của người dân, và người dân 

thực sự làm chủ mỗi công trình. Điển hình là khi thực hiện Tu sửa đình làng thôn Tân Thành 

và Đào nạo vét hệ thống mương thoát nước dọc trục đường chính của thôn và lắp cồng 

thoát nước chống ngập cho khu đồng Kỹ Thuật tại thôn đã nhận được sự đóng góp đáng 

kể bằng tiền và ngày công của người dân trong thôn, ước tính khoảng hơn 10% tổng chi 

phí thực hiện. 

Và khi các công trình vì cộng đồng này hoàn thành, nó đã mang lại hiệu quả thiết thực với 

cuộc sống của người dân trong thôn. Sau khi Đình làng cũng là Nhà văn hoá của thôn được 

tu sửa xong, số lượng bà con trong thôn tham dự các cuộc họp thôn đã đông hơn nhiều. 

Và trục đường chính của thôn đã không còn cảnh ngập úng mỗi khi mùa mưa tới sau khi 

hệ thống mương được nạo vét và đặt cống thoát nước phù hợp. Điều này càng khẳng định 

được ý nghĩa thiết thực của những công trình với chính người dân trong thôn, giúp tăng 

tính bền vững của công trình trong tương lai.  

Đối với các nhóm cùng sở thích vay vốn phát triển sinh kế, ngoài việc giám sát hỗ trợ hoạt 

động vay vốn của các nhóm, BQL Quỹ còn đề xuất cơ chế trả lãi và gốc linh hoạt hàng 

tháng từ tháng thứ 4 vay vốn, thay vì trả lãi hàng tháng và chỉ trả gốc 2 lần vào giữa và cuối 

chu kỳ vay vốn. Điều này giúp cho các nhóm sẽ hình thành thói quen tiết kiệm để trả lãi và 

gốc hàng tháng, tăng khả năng thu hồi vốn vay của các nhóm, bảo toàn nguồn Quỹ SKCĐ 

thôn và quay vòng nguồn vốn nhanh chóng để tạo điều kiện cho các nhóm mới có cơ hội 

vay vốn từ Quỹ SKCĐ. Hiện tại, Quỹ SKCĐ đã thu được tiền lãi của các nhóm cùng sở thích 

2. Kinh nghiệm quản lý Quỹ SKCĐ hiệu quả của BQL Quỹ SKCĐ – thôn Tân 
Thành  

Dự án “Sáng kiến cộng đồng”Dự án “Sáng kiến cộng đồng”



16

và khoảng 8.000.000 đồng tiền gốc vốn vay của nhóm Kinh doanh dịch vụ, và chuẩn bị 

dùng số tiền này cho thêm một nhóm mới vay vốn.  

BQL Quỹ còn chủ động tham gia các hoạt động nâng cao năng lực quản lý Quỹ SKCĐ, hoặc 

đi thăm quan các mô hình chăn nuôi hiệu quả, để học hỏi và về chia sẽ lại kinh nghiệm cho 

các thành viên của các nhóm cùng sở thích trong thôn. 

Với những hoạt động thiết thực để quản lý Quỹ SKCĐ thôn hiệu quả, BQL Quỹ thôn Tân 

Thành phát huy được vai trò tiên phong của mình và lấy được niềm tin của người dân trong 

thôn. 

Gia đình chị Lê Thị Ngân là gia đình có truyền thống nuôi hươu lấy nhung hươu để kinh 

doanh ở trong thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải. Tuy nhiên, 2 năm nay, việc chăn nuôi hươu 

của gia đình chị Ngân bị hạn chế vì nhiều lý do, mà một trong những lý do quan trọng 

đó là gia đình thiếu vốn để đầu tư mua thêm hươu. 

trâu bò Trung Thành. Nhóm Trung Thành được vay 80.000.000 đồng từ Quỹ SKCĐ thôn Trung 

Sơn, và gia đình nhà Cô Ngân được vay 10.000.000 đồng với mục đích vay vốn mua thêm 1 

con hươu đực trưởng thành.  

Tháng 5/2018, sau khi được giới thiệu về hoạt động vay vốn sản xuất kinh doanh từ Quỹ 

SKCĐ thôn Trung Sơn, chị Ngân đã cùng với 7 gia đình trong thôn thành lập nhóm sở 

thích để vay vốn đầu tư nuôi hươu và trâu bò và đặt tên nhóm là Nhóm nuôi hươu và 

Ngay từ khi lập đề xuất sáng kiến và đề nghị vay vốn, bằng kinh nghiệm nuôi hươu lâu năm, 

chị Ngân đã rất tự tin vào tính khả thi của hoạt động kinh doanh này. Trong thời gian chờ  đợi 

phía NSPR thẩm định và phê duyệt đề xuất sáng kiến của nhóm, chị Ngân đã chủ động đi tìm 

hiểu thị trường, và tạm trả trước một khoản tiền nhỏ để mua ngay một con hươu đực. Khi 

được giải ngân vốn vay từ Quỹ SKCĐ, chị đã dùng số tiền này để trả nốt số tiền mua hươu vẫn 

còn nợ. May mắn đến với chị khi con hươu mới mua bằng vốn vay Quỹ SKCĐ đã ra nhung, chị 

bán được cặp nhung đầu tiên và thu về số tiền 3.000.000 đồng. Gia đình chị Ngân là thành 

viên đầu tiên trong nhóm Trung Thành đã có sản phẩm bán ra và thu được lợi nhuận từ vốn 

vay sinh kế của quỹ SKCĐ. Chị Ngân hồ hởi chia sẻ với chúng tôi “Khi biết mình sẽ được vay 

vốn, gia đình quyết định đi mua hươu ngay, dù chưa được giải ngân chính thức. May mà lúc 

đó gia đình quyết định mua hươu ngay thời điểm đó nên mua được giá tốt, chỉ cần chậm 

thêm vài ngày, giá hươu đã tăng và đắt gần gấp đôi. Nguồn vốn vay từ Quỹ SKCĐ đã giúp cho 

gia đình mình tự tin và chủ động hơn trong đầu tư chăn nuôi”. 

Các thành viên khác của trong nhóm Trung Thành, sau khi được giải ngân vốn đều đã dùng 

vốn đúng mục đích như kế hoạch ban đầu, tăng số đàn hươu và trâu bò của nhóm từ 8 con 

lên 17 con. Tất cả các thành viên của nhóm trả lãi đầy 100% hàng tháng thông qua các họp 

nhóm định kỳ. Mọi người trong nhóm giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong trong chăn nuôi, làm ăn 

kinh tế. Mô hình nhóm sở thích cũng là cơ sở để các thành viên gắn kết và gắn bó với nhau 

hơn. 

Sự minh bạch trong các hoạt động tài chính của Quỹ SKCĐ cũng được các thành viên BQL 

Quỹ Tân Thành ưu tiên. Các thông tin quản lý tài chính Quỹ SKCĐ thường xuyên được ghi 

chép, tổng hợp và thông báo công khai qua các kênh thông tin tại thôn như hệ thống loa 

phát thanh, các bảng tin cộng đồng và trong các buổi họp thôn để người dân nắm được 

rộng rãi hoạt động của Quỹ SKCĐ, từ đó tin tưởng và chủ động tham gia vay vốn từ Quỹ 

SKCĐ. 

3. Điển hình trong sử dụng Quỹ SKCĐ trong chăn nuôi, sản xuất, kinh 
doanh: 

a. Gia đình chị Lê Thị Ngân - Nhóm Hươu, trâu bò Trung Thành- thôn Trung Sơn- xã 
Tĩnh Hải

b. Gia đình chị Lê Thị Nga – Nhóm Kinh doanh và chăn nuôi thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải.
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Gia đình chị Lê Thị Nga đang điều hành một xưởng mộc nhỏ, chuyên cung cấp các sản phẩm 

đồ gỗ như cửa, bàn ghế, giường, tủ…cho các hộ gia đình tại địa phương. Gia đình chị Nga 

cùng với 9 gia đình trong thôn thành lập nhóm cùng sở thích để vay vốn từ Quỹ SKCĐ thôn 

Trung Sơn để đầu tư làm ăn phát triển sinh kế. Trong tổng số 60.000.000 đồng được vay từ 

Quỹ SKCĐ, gia đình chị Nga được vay 10.000.000 đồng để phát triển nghề mộc của gia đình. 

Xưởng mộc nhà chị Nga đã hoạt động được 18 năm, là một trong những xưởng mộc lâu đời 

tại thôn Trung Sơn. Với uy tín chất lượng của mình, khách hàng của xưởng mộc rất đa dạng, 

không chỉ người dân trong thôn mà còn có những khách hàng từ tận thành phố Thanh Hoá 

cũng về đây đặt hàng tại xưởng mộc nhà chị.  

Tháng 10/2018, sau khi nhận được 10.000.000 đồng tiền vốn vay, chị Nga dùng thêm phần 

vốn tự có của gia đình đầu tư mua 1m3 gỗ, hết tổng kinh phí là 30.000.000 đồng. Theo tính 

toán, 1m3 gỗ sẽ làm được 2 lô cửa và 1 cầu thang trị giá khoảng 60.000.000 đồng. Hiện tại, 

gia đình chị đã bán được 2 lô cửa 30m với giá là 50.000.000 đồng. Sau khi trừ các khoản chi 

phí khác như nhân công, dầu máy, hao mòn máy móc…, ước tính gia đình nhà chị Nga lãi 

khoảng 15.000.000 đồng. Không dừng lại ở đó, sau khi bán sản phẩm, thu lại được vốn và 

lãi, gia đình chị Nga lại tiếp tục đầu tư mua thêm 1m3 gỗ đợt hai để luôn luôn sẵn sàng 

nguyên liệu phục vụ kịp thời khi khách hàng yêu cầu. Vốn vay từ Quỹ SKCĐ theo đó cũng 

được tái đầu tư hiệu quả để phục vụ sản xuất kinh doanh của gia đình. 

Tuy nhóm Kinh doanh và chăn nuôi thôn Trung Sơn là nhóm mới được giải ngân từ tháng 

10 năm 2018, nhưng chị Nga và các thành viên khác trong nhóm đã bước đầu sử dụng 

nguồn vốn có hiệu quả và sinh lợi từ nguồn vốn vay ban đầu. Nhóm bắt đầu duy trì lịch 

họp nhóm thường xuyên để các thành viên có cơ hội gắn kết và giúp đỡ nhau nhiều hơn, 

cùng nhau phát huy sức mạnh nhóm tập thể. Nhóm đã có ý tưởng lập quỹ chung của 

nhóm để tăng tinh thần đoàn kết và giúp đỡ nhau khi cần thiết, và duy trì hoạt động bền 

vững của nhóm, thậm chí sau khi trả hết lãi và vốn vay sau này. 

Nói về vốn vay từ Quỹ SKCĐ, chị Nga chia sẻ “Số tiền vốn vay 10 triệu từ Quỹ SKCĐ, với các 

hoạt động kinh doanh sản xuất cần phải đầu tư kinh phí nhiều, thì số tiền ấy không phải là 

lớn, tuy nhiên, khoản vay ấy lại giúp ích cho mình rất kịp thời lúc mình gặp khó khăn về 

kinh tế mà lại cần vốn để mua nguyên liệu kinh doanh sẵn sàng phục vụ khác hàng. Vốn 

vay từ Quỹ SKCĐ lại có lãi vay ít hơn các chỗ vay vốn khác, vì vậy đã tạo điều kiện cho người 

dân làm ăn thuận lợi hơn. Rồi việc trả gốc cũng vậy, việc trả gốc vốn vay được chia làm 

nhiều giai đoạn cũng tốt, phòng trường hợp làm ăn không may rủi ro xảy ra thì sẽ đỡ hơn”. 

Dự án “Sáng kiến cộng đồng” Dự án “Sáng kiến cộng đồng”


