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TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Yên Phong
trong phát triển kinh tế hộ gia đình của các hội viên trong hội. Bên cạnh các số liệu thứ cấp, 90 hội viên hội LHPN
của 3 xã đại diện trong huyện đã được phỏng vấn để thu thập các ý kiến đánh giá về hoạt động hỗ trợ phát triển kinh
tế hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy hội LHPN huyện đã tích cực triển khai các công tác tuyên truyền, tập
huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, phối hợp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho các hội viên phụ nữ
và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho các gia đình hội viên. Mặc dù vậy
kết quả và hiệu quả triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế hộ của hội LHPN huyện vẫn còn một số hạn
chế. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ hội cấp cơ sở, tăng cường tuyên truyền nâng
cao nhận thức của các hội viên, tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn, đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển
giao tiến bộ kỹ thuật và tăng cường đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho các hội viên, đặc biệt là các hội viên
trong hộ nghèo, cận nghèo là các biện pháp cần được thực hiện để nâng cao vai trò của hội LHPN huyện trong hỗ
trợ phát triển kinh tế hộ gia đình trong thời gian tới.
Từ khóa: Hộ gia đình, hội viên, hội phụ nữ, phát triển kinh tế.

Role of the Women Union in Households’ Economic Development
in Yen Phong District, Bac Ninh Province
ABSTRACT
This study aimed to assess the role of the women union in economic development of its member households in
Yen Phong district, Bac Ninh province. In addition to the secondary data, 90 members of the women union in three
representative communes of the district were selected for direct interviews to collect their assessment on women
union’s supportive activities for the household economic development. The study results showed that the women
union was very active in dissemination of useful information, transfer of the advanced production techniques to its
members, support for the households’ access to loans, and coordination with various agencies in providing vocational
trainings and job opportunities for the members, thus significantly contributing to the households’ income
improvements. However, results and efficiency of some supporting activities still had some limitations. The
enhancement of professional training for the local staff of the women union, more dissemination for raising the
members’ awareness, better coodinations with professional agencies, reinforcement of advanced production
technique transfers as well as vocational trainings and providing more job opportunities for women, especially the
women in poor and vulnarable households should be done for improving the role of the district women union in
economic development of its member households in the coming time.
Keywords: Households, members, women union, economic development.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chiếm 50,6% dân số và gæn 48,3% lăc lþĉng
lao động xã hội (Tổng cýc thống kê, 2017), phý
nĂ Việt Nam đã và đang cò nhĂng đòng gòp hết
sĀc quan trọng trong quá trình phát triển cûa
đçt nþĆc. Điều này đã đþĉc khîng đðnh trong
báo cáo täi Hội nghð thþĉng đînh phý nĂ diễn ra
täi Hà Nội vào nëm 2008 cüng nhþ trong báo
cáo cûa Ban chçp hành Trung þĄng Hội Liên
hiệp phý nĂ Việt Nam täi Đäi hội đäi biểu phý
nĂ toàn quốc læn thĀ XII (Hội LHPN Việt Nam,
2017). Vai trò cûa phý nĂ ngày càng trć lên
quan trọng hĄn trong phát triển kinh tế hộ gia
đình ć khu văc nông thôn do phý nĂ chiếm tĆi
50,2% lăc lþĉng lao động nông lâm nghiệp và
đang tích căc tham gia các phong trào xây dăng
nông thôn mĆi, phý nĂ giúp nhau phát triển
kinh tế gia đình, giúp nhau giâm nghèo, bâo vệ
môi trþąng, thay đổi diện mäo nông thôn. Để có
đþĉc nhĂng đòng gòp quan trọng đò thì không
thể không nhíc tĆi vai trò hết sĀc quan trọng
cûa hội LHPN ć các đða phþĄng trong việc tổ
chĀc các hoät động thi đua, tuyên truyền, hỗ
trĉ, qua đò gòp phæn nâng cao nhên thĀc và
phát huy vai trò cûa phý nĂ trong phát triển
kinh tế xã hội ć các đða phþĄng.
Yên Phong là một huyện cûa tînh Bíc Ninh,
có tổng diện tích là 9.686 ha vĆi tổng dân số
khoâng 165 ngàn ngþąi (trong đò nĂ chiếm
51,5%) và cò hĄn 37 ngàn hộ gia đình (Cýc
Thống kê tînh Bíc Ninh, 2017). Trong nhĂng
nëm gæn đåy, quá trình công nghiệp hóa trên
đða bàn huyện diễn ra khá nhanh chóng và có
nhĂng ânh hþćng không nhó đến tình hình phát
triển kinh tế và đąi sống cûa các hộ dån trên đða
bàn huyện. Tình träng lao động nam giĆi, lao
động trẻ đi làm việc trong các khu công nghiệp
ngày càng gia tëng nên phý nĂ đã trć thành lăc
lþĉng lao động chû yếu và có vai trò quan trọng
hĄn trong sân xuçt nông nghiệp và phát triển
kinh tế hộ gia đình. Để góp phæn ổn đðnh và
phát triển kinh tế hộ gia đình trên đða bàn
huyện, hội LHPN huyện Yên Phong đã kết hĉp
vĆi các cçp, các ngành trong huyện triển khai
nhiều hoät động nhþ tuyên truyền nội dung các
chính sách phát triển kinh tế hộ gia đình, tín
chçp cho hội viên tiếp cên các nguồn vốn tín

dýng, huy động và cho hội viên vay vốn, tổ chĀc
đào täo nghề và giĆi thiệu việc làm… Nghiên cĀu
này đþĉc thăc hiện nhìm đánh giá vai trñ cûa
hội LHPN huyện Yên Phong trong phát triển
kinh tế hộ gia đình trong thąi gian qua, tÿ đò đề
xuçt các giâi pháp nhìm nâng cao vai trò cûa
hội LHPN phý nĂ trong phát triển kinh tế hộ
gia đình trên đða bàn huyện trong thąi gian tĆi.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thông tin thĀ cçp về kết quâ triển khai các
hoät động hỗ trĉ phát triển kinh tế hộ gia đình
cûa hội LHPN huyện Yên Phong đþĉc thu thêp
tÿ các báo cáo tổng kết cûa hội. Thông tin sĄ cçp
đþĉc thu thêp tÿ phóng vçn 90 hội viên hội
LHPN täi 3 xã, thð trçn đäi diện trên đða bàn
huyện là thð trçn Chą (đþĉc đánh giá cò phong
trào phý nĂ tốt), xã Yên Phý (có phong trào phý
nĂ khá) và xã Düng Liệt (có phong trào trung
bình). Các nội dung phóng vçn chû yếu bao gồm
thông tin chung về hộ và lao động nĂ trong hộ, să
tham gia cûa phý nĂ trong các hoät động mà Hội
LHPN huyện Yên Phong tổ chĀc thăc hiện nhìm
hỗ trĉ phát triển kinh tế hộ, ý kiến đánh giá cûa
phý nĂ và nhĂng đề xuçt nhìm tëng cþąng vai
trò cûa Hội LHPN huyện trong phát triển kinh tế
hộ gia đình. Bên cänh đò, phþĄng pháp thâo luên
nhóm vĆi cán bộ hội phý nĂ cçp cĄ sć cüng đþĉc
thăc hiện để thu thêp các thông tin có liên quan
đến nhĂng thuên lĉi, khò khën trong quá trình
triển khai thăc hiện các hoät động hỗ trĉ phát
triển kinh tế hộ. PhþĄng pháp thống kê mô tâ,
phån tích so sánh là các phþĄng pháp chû yếu
đþĉc sā dýng trong quá trình nghiên cĀu nhìm
đánh giá thăc träng các hoät động hỗ trĉ kinh tế
hộ gia đình hội viên cûa Hội LHPN huyện.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Cơ cấu tổ chức và hội viên hội LHPN
huyện Yên Phong
Hội LHPN huyện Yên Phong thuộc khối cĄ
quan đoàn thể cûa huyện, chðu să chî đäo trăc
tiếp cûa Hội LHPN tînh Bíc Ninh và cûa Huyện
ûy Yên Phong. Hội có nhiệm vý tuyên truyền
đþąng lối, chính sách cûa Đâng và Nhà nþĆc, các
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Bâng 1. Tình hình hội viên và phân loại hộ của các hội viên hội phụ nữ của huyện
ĐVT

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

1. Số chi hội phụ nữ

Chi hội

74

74

76

2. Tổng số hội viên phụ nữ

Hội viên

26.871

27.221

27.575

Hộ

20.670

20.939

21.211

Tỷ lệ hộ nông nghiệp

%

79,16

76,99

74,78

Tỷ lệ hộ KD - dịch vụ

%

6,87

7,81

9,2

Tỷ lệ hộ công nhân viên chức

%

7,99

8,72

9,41

Khác

%

5,97

6,48

6,61

3. Tổng số hộ hội viên

Nguồn: Hội LHPN huyện Yên Phong, 2016

nhiệm vý kinh tế - chính trð cûa đða phþĄng tĆi
các hội viên, triển khai, hþĆng dén, chî đäo Hội
LHPN cĄ sć thăc hiện nhiệm vý mà Đäi hội phý
nĂ các cçp đề ra. Hội LHPN huyện Yên Phong
gồm cò 14 cĄ sć hội bao gồm 1 cĄ sć hội trăc thuộc
và 13 cĄ sć hội cûa các xã, thð trçn trong huyện.
Toàn huyện hiện có 76 chi hội phý nĂ (trăc
thuộc các cĄ sć hội) vĆi tổng số hội viên trong
nëm 2016 là 27.575 ngþąi, trong đò số hội viên
tÿ 18 - 30 tuổi chiếm 29,9%, số hội viên tÿ 31 59 tuổi chiếm 50,2% và số hội viên tÿ 60 tuổi trć
lên chiếm 19,9%. Tỷ lệ hội viên cò trình độ vën
hóa cçp 3 là 36,5% và cçp 2 là 40%. Tỷ lệ phý
nĂ tÿ 18 tuổi trć lên tham gia tổ chĀc hội LHPN
trong huyện chiếm 84% và tëng trung bình
khoâng 1,3%/nëm trong giai đoän 2014 - 2016.
Tổng số hội viên trong toàn huyện thuộc 21.211
hộ gia đình, trong đò cò 15.862 hộ nông nghiệp,
chiếm 74,8% tổng số hộ cûa các hội viên. Tỷ lệ
hộ nông nghiệp trong tổng số hộ hội viên có xu
hþĆng giâm trong khi tỷ lệ hộ kinh doanh dðch
vý và hộ công nhân viên chĀc ngày càng tëng
lên (Bâng 1).
3.2. Vai trò của hội LHPN huyện Yên
Phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình
3.2.1. Vai trò của hội LHPN trong công tác
tuyên truyền về phát triển kinh tế hộ
Công tác tuyên truyền giáo dýc nâng cao
kiến thĀc cho chð em phý nĂ đþĉc coi là nền tâng
để thúc đèy phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong
nhĂng nëm qua Hội LHPN các cçp trong huyện
Yên Phong đã vên động, tuyên truyền cán bộ, hội
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viên tích căc phát triển kinh tế hộ gia đình dþĆi
nhiều hình thĀc. Ngoài các nội dung tuyên
truyền về chû trþĄng, đþąng lối cûa Đâng, chính
sách, pháp luêt cûa Nhà nþĆc, hội LHPN các cçp
trong huyện còn tuyên truyền cổ vü hội viên thăc
hiện nhiệm vý phát triển kinh tế - xã hội ć đða
phþĄng; tuyên truyền giáo dýc nång cao trình độ
và kiến thĀc quân lý kinh tế cho hội viên, đðc
biệt là tuyên truyền các chính sách hỗ trĉ phát
triển kinh tế hộ gia đình nhþ chính sách hỗ trĉ
phý nĂ học nghề täo việc làm (theo Quyết đðnh số
295/QĐ-TTg); hỗ trĉ phý nĂ nông thôn phát triển
sân xuçt nâng cao chçt lþĉng cuộc sống (theo
Nghð quyết liên tðch số 47/NQLT/HLHP/BNN);
hỗ trĉ vay vốn tín dýng đối vĆi ngþąi nghèo và
các đối tþĉng chính sách (theo Nghð đðnh số
78/2002/NĐ-CP)... Qua đò giúp cho các hội viên
có thêm kiến thĀc về phát triển kinh tế, tiếp cên
đþĉc vĆi các chính sách þu đãi trong phát triển
kinh tế hộ cûa Nhà nþĆc, cûa tînh Bíc Ninh và
cûa huyện Yên Phong.
Số liệu trong bâng 2 cho thçy số đĉt tuyên
truyền cüng nhþ số hội viên đþĉc tham dă các
đĉt tuyên tuyền cûa hội LHPN thông qua các
chi hội liên týc tëng lên. Các hình thĀc tuyên
truyền chû yếu đþĉc thăc hiện thông qua các
buổi họp cûa các tổ phý nĂ, thông qua loa đài
truyền thanh cûa xã, cûa thôn; hoðc cán bộ các
chi hội, các tổ đến gðp trăc tiếp tÿng hội viên…
Theo ý kiến đánh giá cûa các hội viên đþĉc
phóng vçn thì 81,1% số hội viên cho rìng các
hình thĀc tuyên truyền là đa däng, 73,3% cho
rìng công tác tuyên truyền này đþĉc thăc hiện
thþąng xuyên, 85,29% cho biết đã ním đþĉc các
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Bâng 2. Kết quâ hoạt động tuyên truyền về phát triển kinh tế cho hội viên
Nội dung tuyên truyền

Số đợt tuyên truyền (đợt)

Số hội viên tham dự (1000 hội viên)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1. Chính sách hỗ trợ học nghề

36

58

87

18,7

20,3

23,6

2. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất

56

62

69

5,0

5,9

6,9

3. Chính sách vay vốn tín dụng

35

42

48

4,5

4,7

4,7

4. Kiến thức quản lý kinh tế

29

32

35

3,6

4,0

4,3

Nguồn: Hội LHPN huyện Yên Phong, 2016

nội dung chính sách hỗ trĉ. Theo ý kiến đánh
giá cûa các cán bộ hội thì mðc dù hoät động
tuyên truyền cûa hội đã đät đþĉc nhiều kết quâ
đáng ghi nhên nhþng cüng gðp không ít khó
khën do nguồn kinh phí hoät động thçp, mĀc
chi trâ cho các cán bộ tuyên truyền thçp và do
nhên thĀc cûa một số hội viên còn hän chế.
3.2.2. Vai trò của hội trong tổ chức tập
huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
Hàng nëm hội LHPN huyện Yên Phong
tiến hành khâo sát nhu cæu cûa hội viên tÿ
các chi hội, các tổ phý nĂ về các nội dung cæn
đþĉc têp huçn, chuyển giao khoa học kỹ thuêt
phýc vý sân xuçt và phát triển kinh tế hộ.
Trên cĄ sć đò, hội LHPN huyện phối hĉp vĆi
đĄn vð nhþ Sć Khoa học và Công nghệ, Sć NN
& PTNT cûa tînh Bíc Ninh, phòng NN &

PTNT, Träm thú y, Träm BVTV, Träm
khuyến nông cûa huyện Yên Phong để têp
huçn chuyển giao KHKT cho các hội viên phý
nĂ trong huyện. Số lĆp têp huçn mà hội
LHPN huyện phối hĉp tổ chĀc tëng tÿ 118 lĆp
vào nëm 2014 lên 132 lĆp vào nëm 2016 (bình
quån tëng 5,76%/nëm) vĆi các nội dung têp
huçn khá đa däng nhþ kỹ thuêt chën nuôi gia
súc gia cæm, kỹ thuêt sân xuçt lúa chçt lþĉng
cao, kỹ thuêt chëm sóc hoa cây cânh, bâo
quân chế biến nông sân sau thu hoäch… (Bâng
3). Số hội viên tham gia các lĆp têp huçn cüng
liên týc tëng lên tÿ 16.117 hội viên nëm 2014
lên 17.557 hội viên nëm 2016, têp trung chû
yếu ć các lĆp têp huçn về kỹ thuêt chën nuôi
gia súc gia cæm (18,4%), kỹ thuêt sân xuçt lúa
chçt lþĉng cao (18,5%) và kỹ thuêt trồng rau
màu, cây vý đông (17,7%).

Bâng 3. Kết quâ hoạt động tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên
Nội dung tập huấn

Số lớp tập huấn (lớp)

Số hội viên tham dự (hội viên)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1. Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

21

21

22

3.016

3.124

3.223

2. Kỹ thuật SX lúa chất lượng cao

23

24

26

3.102

3.230

3.241

3. Kỹ thuật trồng rau màu, cây vụ đông

20

22

23

2.893

2.912

3.101

4. Kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả

16

17

17

2.304

2.368

2412

5. Kỹ thuật chăm sóc hoa cây cảnh

2

2

2

88

94

102

6. Kỹ thuật nuôi thủy sản

7

8

8

894

912

923

7. Kỹ thuật xử lý rác thải nông thôn

2

2

2

86

102

110

8. Kỹ thuật trồng rau an toàn

16

17

19

2.248

2.568

2.826

9. Kỹ thuật sơ chế, bảo quản nông sản

10

11

12

1.452

1.512

1.578

10. Kỹ thuật trồng nấm
Tổng số
Nguồn: Hội LHPN huyện Yên Phong, 2016

1

1

1

34

38

41

118

125

132

16.117

16.860

17.557

Vai trò của hội liên hiệp phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nhìn chung số lþĉng các lĆp têp huçn cûa hội
LHPN huyện Yên Phong đã cĄ bân đáp Āng
đþĉc nhu cæu cûa hội viên phý nĂ trong huyện.
Mðc dù vêy, các lĆp têp huçn mĆi chî trang bð
cho các hội viên các kiến thĀc mang tính chçt lý
thuyết chĀ ít có kết hĉp vĆi thăc hành do kinh
phí tổ chĀc các lĆp têp huçn còn hän chế. Kết
quâ phóng vçn 78 hội viên đã tÿng tham gia các
lĆp têp huçn cho thçy đa số hội viên (61,5%) cho
rìng nội dung têp huçn là bổ ích, tuy nhiên
cüng cò tĆi 34,6% đánh giá nội dung têp huçn là
bình thþąng và 3,9% cho rìng nội dung têp
huçn chþa thăc să bổ ích. Tỷ lệ hội viên đánh
giá phþĄng pháp giâng däy trong các lĆp têp
huçn là tốt chî chiếm 25,6% trong khi 51,3% cho
rìng phþĄng pháp là bình thþąng và 23,1% cho
rìng phþĄng pháp giâng däy là chþa tốt. Đa số
học viên (71,8%) cho rìng mĀc hỗ trĉ kinh phí
cho học viên tham gia các lĆp têp huçn là thçp
và nên đþĉc điều chînh tëng trong thąi gian tĆi.
3.2.3. Vai trò của hội trong hỗ trợ các hộ
gia đình vay vốn
Thăc hiện Nghð đðnh số 78/2002/NĐ-CP
ngày 04/10/2002 cûa Chính phû về tín dýng đối
vĆi ngþąi nghño và các đối tþĉng chính sách
khác, Hội LHPN Việt Nam đã ký vën bân liên
tðch số 235/VBLT ngày 15/4/2003, vën bân thóa
thuên số 2976/VBTT ngày 04/12/2006 vĆi ngân

hàng Chính sách xã hội (CSXH) về việc tổ chĀc
thăc hiện ûy thác cho vay vốn đối vĆi hộ nghèo
và các đối tþĉng chính sách khác. Trên tinh
thæn đò, hội LHPN huyện Yên Phong đã tích
căc tuyên truyền và phối hĉp chî đäo thành lêp
14 tổ tiết kiệm và vay vốn đối vĆi các hộ nghèo
và các đối tþĉng chính sách khác ć 14 xã, thð
trçn trên đða bàn huyện, đồng thąi triển khai
thăc hiện nghiêm túc việc cho vay theo hĉp đồng
ûy thác cho vay; hoàn trâ vốn ûy thác và lãi thu
đþĉc đúng hän theo thóa thuên và cam kết
trong hĉp đồng ûy thác cho vay; kiểm tra, giám
sát quá trình sā dýng vốn vay cûa hộ nghèo và
thăc hiện báo cáo, thống kê theo quy đðnh cûa
ngân hàng CSXH. Số hộ đþĉc vay vốn và lþĉng
vốn vay tÿ ngân hàng CSXH huyện Yên Phong
thông qua hội LHPN trong giai đoän 2014 2016 tëng bình quån là 4,5%/nëm và 8,2%/nëm
tþĄng Āng. Trong nëm 2016, hội LHPN huyện
đã tín chçp cho 10.253 hộ để vay 178,4 tỷ đồng
tÿ ngân hàng CSXH (Bâng 4).
Ngoài nguồn vốn tÿ ngân hàng CSXH, hội
LHPN huyện Yên Phong còn tổ chĀc thăc hiện
tín chçp cho hội viên vay vốn tÿ ngân hàng
NN&PTNT dăa trên vën bân thoâ thuên liên
ngành số 787/TTLN ngày 19/10/2010 giĂa Hội
LHPN Việt Nam và Ngân hàng NN&PTNT. Hội
LHPN huyện Yên Phong đã thành lêp 6 tổ vay

Bâng 4. Kết quâ cho tín chấp cho hội viên vay vốn từ các ngân hàng
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

1.1. Số hộ vay

Hộ

9.374

9.686

10.253

1.2. Số tiền vay

Tỷ đồng

152,16

161,07

178,42

- Vốn phát triển SXKD cho các hộ nghèo

Tỷ đồng

28,42

28,55

22,40

- Vốn phát triển SXKD cho các hộ cận nghèo

Tỷ đồng

22,79

30,16

36,58

- Vốn vay đối với học sinh, sinh viên

Tỷ đồng

49,09

42,3

45,78

- Vốn nước sạch, vệ sinh môi trường

Tỷ đồng

49,01

57,10

70,39

- Vốn quốc gia giải quyết việc làm

Tỷ đồng

2,33

2,41

2,83

- Vốn xây nhà cho hộ nghèo

Tỷ đồng

0,52

0,52

0,44

1. Từ ngân hàng CSXH

2. Từ ngân hàng NN&PTNT
1.1. Số hộ vay

Hộ

68

75

89

1.2. Số tiền vay

Tỷ đồng

1,30

1,57

2,94

Nguồn: Hội LHPN huyện Yên Phong, 2016
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Bâng 5. Ý kiến đánh giá của hội viên về hoạt động tín chấp
Các tiêu chí đánh giá

Ngân hàng CSXH

Ngân hàng NN & PTNT

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng người)

Tỷ lệ (%)

61

100

9

100

- Rất hữu ích

45

73,77

6

66,67

- Bình thường

12

19,67

2

22,22

- Không hữu ích

4

6,56

1

11,11

- Cao

12

19,67

7

77,78

- Hợp lý

49

80,32

2

22,22

- Phù hợp

34

55,74

8

88,89

- Thấp

27

44,26

1

11,11

Số hội viên có vay vốn
1. Sự hữu ích về hoạt động tín chấp của Hội với
phát triển kinh tế hộ gia đình

2. Lãi suất

3. Mức cho vay so với nhu cầu vay

vốn tÿ ngån hàng NN&PTNT trên cĄ sć các chi, tổ
hội phý nĂ trong huyện, xây dăng hồ sĄ quân lý
danh sách các thành viên trong tổ theo quy đðnh
cûa ngân hàng; xây dăng đþĉc quy þĆc hoät
động cûa tổ vay vốn theo nguyên tíc tă nguyện,
dân chû, cùng có lĉi, giúp đĈ nhau trong sân
xuçt, đąi sống, cùng nhau chia sẻ rûi ro, hỗ trĉ
nhau trâ nĉ ngån hàng đúng thąi hän. Hội
LHPN huyện phối hĉp cùng UBND xã, thð trçn,
ngân hàng NN&PTNT ć cĄ sć xā lý nhĂng
trþąng hĉp vi phäm quy đðnh cûa ngân hàng
trong quá trình vay, trâ nĉ ngân hàng cûa các
thành viên trong tổ vay vốn. Trong nëm 2016,
hội LHPH huyện thông qua các tổ vay vốn đã
tín chçp cho 89 hộ vay tÿ ngân hàng NN&PTNT
vĆi tổng lþĉng vốn vay là 2,94 tỷ đồng (Bâng 4).
Ngoài tín chçp để hội viên có thể vay vốn tÿ
ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT, hội
LHPN trong huyện còn tín chçp tÿ ngân hàng
Đông Á, tÿ Quỹ tín dýng Trung þĄng, tÿ Tổ chĀc
tài chính vi mô tình thþĄng (TYM) để giúp các hộ
nghèo phát triển sân xuçt kinh doanh. Tổng số
vốn hội LHPN huyện quân lý trong nëm 2016 là
317 tỷ đồng cho 15.000 phý nĂ vay ć 386 tổ (tëng
so vĆi nëm 2015 là 20,207 tỷ đồng).
Kết quâ điều tra 90 hội viên cho thçy có 61
hội viên đã và đang vay vốn täi Ngân hàng
CSXH, 9 hội viên vay vốn täi Ngân hàng

NN&PTNT. Đa số các các hội viên đã và đang
vay vốn tÿ ngân hàng CSXH cho rìng hoät
động tín chçp cûa hội LHPN là rçt hĂu ích
(73,77%) và lãi suçt cho vay hĉp lý (80,32%),
trong khi đò đa số các hội viên vay vốn tÿ ngân
hàng NN&PTNT cho rìng lãi suçt cho vay cûa
ngân hàng NN&PTNT là cao (77,8%). Tuy
nhiên, nhiều hội viên (44,26%) vay vốn tÿ ngân
hàng CSXH cho rìng lþĉng vốn vay là thçp
trong khi 88,89% hội viên vay vốn tÿ ngân
hàng NN & PTNT cho rìng mĀc vốn vay là phù
hĉp vĆi nhu cæu.
3.2.4. Vai trò của hội trong huy động và cho
vay vốn phát triển kinh tế
Phong trào phý nĂ giúp nhau phát triển
kinh tế hộ gia đình đþĉc tích căc triển khai ć các
cçp tổ hội phý nĂ trong huyện Yên Phong. Hội
LHPN huyện đã tích căc vên động, tuyên
truyền các cán bộ, hội viên phý nĂ tham gia mô
hình tiết kiệm täi chi hội. Mỗi hội viên cûa hội
sẽ tham gia tiết kiệm tÿ 100.000 đồng/nëm trć
lên để xây dăng quỹ cho hội viên, phý nĂ có
hoàn cânh khò khën vay vốn phát triển kinh tế
gia đình vĆi lãi suçt không cao hĄn mĀc lãi suçt
vốn vay hộ nghèo cûa ngân hàng CSXH. Theo
báo cáo cûa các hội phý nĂ cĄ sć về hoät động
huy động vốn và cho các hội viên vay vốn phát
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Bâng 6. Kết quâ hoạt động huy động vốn
và cho các hội viên vay vốn để phát triển kinh tế
Chỉ tiêu
1. Số tiền huy động được

ĐVT

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Triệu đồng

2.467

2.893

3.021

Hộ

1.256

1.367

1.418

Triệu đồng

2.465

2.893

3.021

2. Số hộ vay
3. Số tiền cho hộ vay
Nguồn: Hội LHPN huyện Yên Phong, 2016

triển kinh tế trong toàn thì nguồn vốn huy động
tÿ đòng gòp cûa các hội viên liên týc tëng lên, tÿ
2,467 tỷ đồng nëm 2014 lên 3,021 tỷ đồng nëm
2016. Số hộ hội viên đþĉc vay vốn cüng tëng tÿ
1.256 hộ nëm 2014 lên 1.418 hộ nëm 2016. VĆi
mĀc lãi suçt cho vay thçp (bìng vĆi lãi suçt cûa
ngân hàng CSXH), nguồn vốn vay này đã gòp
phæn không nhó trong việc hỗ trĉ giúp đĈ các
hội viên phát triển kinh tế gia đình mình. Kết
quâ điều tra cho thçy có 6 hội viên (trong tổng
số 90 hội viên đþĉc phóng vçn) có vay vốn tÿ
nguồn vốn huy động cûa hội và 100% hội viên
này cho rìng mĀc lãi suçt cho vay là hĉp lý, tuy
nhiên lþĉng vốn vay đþĉc là ít so vĆi nhu cæu.
3.2.5. Vai trò của hội LHPN huyện trong
triển khai các hoạt động dạy nghề và giới
thiệu việc làm
Trong nhĂng nëm qua, hội LHPN huyện Yên
Phong đã thþąng xuyên phối hĉp vĆi Trung tâm
däy nghề, Phòng nông nghiệp & PTNT, Träm

khuyến nông, Träm BVTV, các công ty may, các cĄ
sć sân xuçt måy tre đan,… để mć các lĆp däy nghề
cho các hội viên phý nĂ. Các hội viên tham gia các
lĆp học nghề này là nhĂng phý nĂ thuộc hộ nghèo,
cên nghèo, hoðc phý nĂ có hoàn cânh khò khën và
có nhu cæu học nghề. Để có thể mć các lĆp học
nghề có hiệu quâ, hội LHPN huyện đã tổ chĀc
khâo sát nhu cæu học nghề cûa hội viên thông qua
việc triển khai cho các hội viên đëng ký học nghề ć
các chi hội phý nĂ trong huyện. Số liệu trong bâng
7 cho thçy tổng số phý nĂ đëng ký học nghề tëng
lên đáng kể (10,2%/nëm) trong giai đoän 2014 2016, trong đò tỷ lệ phý nĂ đëng ký học các nghề
trồng trọt, chën nuôi vén là chû yếu. Bên cänh đò
số phý nĂ đëng ký học nghề may công nghiệp
cüng chiếm tỷ lệ lĆn (22 - 29%) và cò xu hþĆng
tëng lên gæn đåy do să xuçt hiện cûa các cĄ sć
may trong huyện ngày càng nhiều. Tỷ lệ hội viên
đëng ký học các ngành nghề thû công nhþ måy tre
đan, thêu ren, làm hþĄng là tþĄng đối thçp
(khoâng 10%).

Bâng 7. Tình hình đăng ký và tham gia học nghề của phụ nữ giai đoạn 2014 - 2016
2014

2015

2016

Số hội viên
đăng ký
(người)

Tỷ lệ tham
gia học nghề
(%)

Số hội viên
đăng ký
(người)

Tỷ lệ tham
gia học nghề
(%)

Số hội viên
đăng ký
(người)

Tỷ lệ tham
gia học nghề
(%)

1.358

98,7

1.478

96,3

1.649

90,1

1. Nghề trồng trọt

505

98,6

525

98,9

547

98,5

2. Chăn nuôi

494

99,4

519

98,1

550

96,7

3. May công nghiệp

248

98,8

308

87,3

416

66,8

4. Mây tre đan

32

96,9

38

100,0

41

100,0

5. Thêu ren

45

97,8

47

100,0

50

100,0

6. Làm hương

34

94,1

41

100,0

45

100,0

Chỉ tiêu

Tổng số

Nguồn: Hội LHPN huyện Yên Phong,2016
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100%

4,0
10,5

13,2
26,3

80%
23,7
14,5
60%

Chưa tốt
Bình thường

85,5

40%

Tốt
63,1

59,2

Phương pháp đào tạo

Cơ sở vật chất cho đào tạo

20%

0%
Nội dung đào tạo

Biểu đồ 1. Ý kiến đánh giá của hội viên về công tác đào tạo nghề của hội LHPN huyện
Nguồn: Số liệu điều tra, 2017

Nguồn kinh phí để tổ chĀc các lĆp học nghề
cho các hội viên phý nĂ trong huyện đþĉc hỗ trĉ
tÿ ngân sách huyện. Tỷ lệ tham gia học nghề là
khá cao (trên 90%) so vĆi số hội viên đëng ký,
đðc biệt là các nghề trồng trọt, chën nuôi và
ngành nghề thû công. Các nghề trồng trọt đþĉc
đào täo bao gồm nghề trồng cåy ën quâ, nghề
trồng hoa, trồng nçm và trồng rau säch trong
khi các nghề trong chën nuôi đþĉc đào täo là
nuôi gà an toàn sinh học và nghề nuôi giun quế.
Thông thþąng thąi gian đào täo nghề cho các hội
viên là tÿ 20 ngày đến 45 ngày tùy thuộc vào
loäi nghề đþĉc đào täo.
Kết quâ điều tra 90 hội viên cho thçy đã cò
76 hội viên (84,4%) tham gia các lĆp đào täo
nghề do hội LHPN phối hĉp tổ chĀc. Đa số các ý
kiến đánh giá (85,5%) cho rìng nội dung đào täo
là tốt (Biểu đồ 1). Tỷ lệ hội viên tham gia đánh giá
thąi lþĉng đào täo hĉp lý đät 65% và phþĄng pháp
đào täo tốt đät 63,2%. Tuy nhiên, số ý kiến cho
rìng thąi gian đào täo còn ngín và cĄ sć vêt chçt
phýc vý đào täo chþa tốt còn khá cao (26 - 40%).
Bên cänh hoät động đào täo nghề, hội
LHPN huyện cüng rçt quan tåm đến công tác
giĆi thiệu việc làm cho các hội viên. Hội LHPN
huyện đã ký hĉp đồng vĆi một số doanh nghiệp
và các cĄ sć sân xuçt kinh doanh trên đða bàn

huyện để giĆi thiệu việc làm cho phý nĂ đã qua
các lĆp học nghề do hội tổ chĀc. Nhą đò 100% số
phý nĂ học nghề phi nông nghiệp trong nëm
2015 đã đþĉc giĆi thiệu và có việc làm ổn đðnh.
Trong nëm 2016, tỷ lệ phý nĂ học nghề phi
nông nghiệp đþĉc giĆi thiệu và có việc làm ổn
đðnh là 99,5% - chî có một số rçt ít phý nĂ học
nghề måy tre đan không cò việc làm ổn đðnh do
các cĄ sć sân xuçt måy tre đan đang gðp khó
khën trong việc tiêu thý sân phèm trong một
hai nëm gæn đåy.
3.2.6. Đánh giá chung về vai trò của hội
LHPN trong hỗ trợ phát triển kinh tế hộ
gia đình
a. Những kết quả đạt được
ChþĄng trình hỗ trĉ phát triển kinh tế hộ
gia đình cûa hội LHPN huyện Yên Phong đã gòp
phæn täo công ën việc làm, nâng cao thu nhêp
cho nhiều hộ gia đình. Số hộ là hội viên phý nĂ
thoát nghèo nhą các chþĄng trình hỗ trĉ phát
triển kinh tế cûa Hội LHPN chiếm 78,1% tổng số
hộ thoát nghèo cûa huyện trong nëm 2016 (Hội
LHPN Yên Phong, 2016). Không chî täo công ën
việc làm cho bân thån và gia đình mình, nhiều hộ
thông qua chþĄng trình hỗ trĉ cûa hội đã cò điều
kiện mć rộng quy mô sân xuçt, täo thêm việc làm
và thu nhêp ổn đðnh cho một số lao động đða
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phþĄng. Bên cänh đò, các hoät động têp huçn
chuyển giao khoa học kỹ thuêt cüng đáp Āng
đþĉc nhu cæu cûa các hội viên, góp phæn nâng cao
hiệu quâ kinh tế trong sân xuçt kinh doanh cûa
hộ gia đình. Kết quâ phóng vçn cho thçy 77,78%
số hội viên cho rìng các hoät động hỗ trĉ cûa Hội
LHPN huyện đã gòp phæn täo thêm việc làm và
73,33% cho biết các hoät động hỗ trĉ này đã gòp
phæn tëng thu nhêp cûa hộ. HĄn nĂa, nhên thĀc
cûa ngþąi phý nĂ đã cò să thay đổi đáng kể sau
khi đþĉc tham gia các chþĄng trình hỗ trĉ phát
triển kinh tế cûa hội. Nhiều hội viên đã chû
động, tích căc hĄn trong tham gia các hoät động
täi cộng đồng, tă tin hĄn khi phát biểu ý kiến,
bày tó quan điểm cüng nhþ đþa ra các quyết đðnh
trong quá trình sân xuçt kinh doanh. Nhą đò vai
trò cûa ngþąi phý nĂ trong gia đình và xã hội
ngày càng đþĉc nâng cao.
b. Những hạn chế và nguyên nhân
Mðc dù đã đät đþĉc nhiều kết quâ đáng kể
trong hỗ trĉ phát triển kinh tế hộ gia đình nhþng
hoät động cûa hội vén còn một số hän chế do vén
chþa cò đþĉc să gín kết chðt chẽ giĂa hội LHPN
huyện vĆi các cĄ quan, đĄn vð chĀc nëng (chîng
hän să gín kết giĂa Hội và các ngân hàng trong
hoät động cho vay vốn). Bên cänh đò vén còn
nhĂng hội viên phý nĂ nghèo, cên nghèo nhþng
chþa đþĉc tham gia các hoät động hỗ trĉ cûa Hội;
vén còn một số phý nĂ đã qua đào täo nghề
nhþng không tìm đþĉc việc làm ổn đðnh; một số
hộ mðc dù thoát nghño nhþng thu nhêp vén ć
mĀc cên chuèn nghèo nên khâ nëng tái nghño là
rçt lĆn. Điều này là do nhên thĀc cûa một bộ
phên hội viên phý nĂ về nhĂng lĉi ích cûa các
hoät động hỗ trĉ phát triển kinh tế hộ gia đình
cûa hội còn hän chế, một bộ phên phý nĂ nghèo,
cên nghèo vén còn tâm lý e ngäi và chþa tă tin do
nếp suy nghï cü. Bên cänh đò, nëng lăc cûa đội
ngü cán bộ hội cçp cĄ sć còn hän chế do 67,2%
cán bộ hội cçp cĄ sć chþa qua đào täo chuyên
môn. Ngoài ra, nguồn kinh phí hoät động cûa hội
LHPN huyện Yên Phong rçt hän hẹp (khoâng
300 triệu đồng/nëm), trang thiết bð còn hän chế
nên việc triển khai các hoät động cûa hội nói
chung, các hoät động hỗ trĉ phát triển kinh tế hộ
gia đình nòi riêng vén gðp không ít khò khën.
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3.3. Giâi pháp nâng cao vai trò của hội
LHPN huyện Yên Phong trong hỗ trợ phát
triển kinh tế hộ gia đình
Để nâng cao vai trò cûa hội LHPN huyện
Yên Phong trong hỗ trĉ phát triển kinh tế hộ gia
đình hội viên, trþĆc hết cæn nång cao trình độ
nëng lăc cûa đội ngü cán bộ hội, đðc biệt là cán
bộ hội cçp cĄ sć thông qua việc têp huçn, bồi
dþĈng bổ sung nhĂng kỹ nëng, nghiệp vý tổ
chĀc các hoät động cûa hội. Bên cänh đò cæn
tëng cþąng hoät động tuyên truyển dþĆi nhiều
hình thĀc nhþ qua loa truyền thanh, sinh hoät
tổ nhóm phý nĂ, tổ chĀc các cuộc thi… để hội
viên phý nĂ có nhên thĀc đæy đû về nhĂng lĉi
ích cûa các hoät động hỗ trĉ phát triển kinh tế
cûa Hội, tÿ đò thúc đèy să tham gia tă nguyện
và tích căc cûa các hội viên phý nĂ. Ngoài ra
cæn tëng cþąng phối hĉp và nâng cao hiệu quâ
công tác phối hĉp cûa hội LHPN huyện vĆi các
đĄn vð, cĄ quan chĀc nëng nhþ ngån hàng, trung
tâm khuyến nông, phòng NN & PTNT trong
triển khai các hoät động hỗ trĉ nhþ cho vay vốn,
têp huçn, däy nghề… cho hội viên. Cuối cùng,
cæn đèy mänh công tác têp huçn chuyển giao
tiến bộ khoa học kỹ thuêt và tëng cþąng công
tác däy nghề và giĆi thiệu việc làm cho các hội
viên phý nĂ, tÿ đò nång cao kết quâ và hiệu quâ
sân xuçt kinh doanh, khai thác hĉp lý các
nguồn lăc sïn có cûa hộ gia đình, đðc biệt là các
hội viên nghèo và cên nghèo là hết sĀc cæn thiết.

4. KẾT LUẬN
Hội LHPN huyện Yên Phong đã triển khai
nhiều hoät động hỗ trĉ các hội viên phát triển
kinh tế hộ gia đình thông qua các hoät động
tuyên truyền, hỗ trĉ vay vốn, phối hĉp tổ chĀc
têp huçn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuêt,
đào täo nghề và giĆi thiệu việc làm. Số hội viên
đþĉc hỗ trĉ vốn vay, đþĉc têp huçn, đþĉc đào
täo nghề và giĆi thiệu việc làm… không ngÿng
tëng lên trong giai đoän 2014 - 2016 đã gòp
phæn không nhó trong việc nâng cao thu nhêp
cûa hộ gia đình, giúp nhiều hộ thoát nghño. Đa
số các hội viên đều cho rìng các hoät động hỗ
trĉ cûa hội LHPN huyện là hĂu ích, hiệu quâ.
Mðc dù vêy kết quâ và hiệu quâ triển khai các

Nguyễn Mậu Dũng, Nguyễn Thị Mai Hồng

hoät động hỗ trĉ phát triển kinh tế hộ cûa Hội
LHPN huyện vén còn một số hän chế do cĄ chế
phối hĉp giĂa các bên chþa thăc să chðt chẽ,
nëng lăc cûa đội ngü cán bộ hội cçp cĄ sć và
nhên thĀc cûa một số hội viên vén còn hän chế,
nguồn kinh phí triển khai các hoät động còn hän
hẹp. Do vêy, bồi dþĈng nång cao trình độ
chuyên môn cho cán bộ hội cçp cĄ sć, tëng cþąng
tuyên truyền nâng cao nhên thĀc cûa các hội
viên, tëng cþąng phối hĉp vĆi các đĄn vð chuyên
môn, đèy mänh công tác têp huçn chuyển giao
tiến bộ kỹ thuêt và tëng cþąng đào täo nghề
cüng nhþ giĆi thiệu việc làm cho các hội viên
phý nĂ, đðc biệt là các hội viên nghèo, cên
nghèo là các biện pháp cæn đþĉc thăc hiện để
nâng cao vai trò cûa hội LHPN huyện trong hỗ

trĉ phát triển kinh tế hộ gia đình hội viên trong
thąi gian tĆi.
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