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Ngành nông nghiệp Sơn La có tiềm năng giúp gia tăng 
thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số - cải thiện khả năng 
tiếp cận tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đạt 
được các tăng trưởng ngành. Một nghiên cứu do VietED 
và Financial Access thực hiện đã xác định 60% người sản 
xuất rau và chanh leo cũng như 33% người sản xuất chè ở 
Sơn La đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ trong vòng hai năm tới. 
Nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ tham gia có xu hướng 
tiếp cận tài chính nhiều hơn từ các nguồn không chính 
thống.

Một bản ghi nhớ đã được ký kết với LienVietPostBank 
nhằm phát triển mô hình cho vay không cần thế chấp 
dựa trên mô hình dòng tiền và lược đồ hóa các rủi ro 
của nông dân trong chuỗi giá trị mục tiêu. Dự án cũng 
sẽ giải quyết những rào cản cụ thể mà phụ nữ phải đối 
mặt và nâng cao năng lực quản lý tài chính của họ.

Những hạn chế cụ thể đối với các nông hộ ở Sơn La trong 
tiếp cận tài chính là: 
 » Các chương trình cho vay của chính phủ chỉ hướng đến 

một nhóm đối tượng cụ thể và nhìn chung không linh 
hoạt

 » Các hình thức cho vay hiện hành tập trung vào hộ cá 
thể hơn là chuỗi giá trị 

 » Các ngân hàng thiếu năng lực kỹ thuật để tiếp cận và 
quản lý rủi ro cũng như hiểu được nhu cầu của người 
dân và các dòng tiền

 » Các ngân hàng thường cung cấp khoản vay cho nông 
dân có tài sản thế chấp hoặc rủi ro rất thấp

 » Ngân hàng mất một khoản phí cao khi tiếp nhận khách 
hàng so với quy mô khoản vay

 » Nông dân thường không được sắp xếp hợp lý vào các 
tổ nhóm

Cơ hội Thách thức

Giải pháp để Thay đổi Kết quả kỳ vọng

 » Tăng khả năng tiếp cận tài chính cho 1.160 phụ nữ,                                                                                                
trong đó có 940 phụ nữ dân tộc thiểu số

 » 580 phụ nữ, trong đó có 470 phụ nữ dân tộc thiểu số 
được vay tín chấp từ ngân hàng

 » Xây dựng được 3 sản phẩm tín dụng
 » Tăng sự tự tin trong quản lý tài chính cho 928 phụ 

nữ, trong đó có 752 phụ nữ dân tộc thiểu số

 » Phát triển hình thức cho vay đầu vào đối với các hộ 
trong các chuỗi giá trị có cấu trúc gồm một công ty đầu 
mối và nhà cung cấp đầu vào

 » Nâng cao năng lực của ngân hàng trong việc cho hộ 
sản xuất vay dưới lăng kính giới

 » Nâng cao nhận thức về sản phẩm tín dụng mới và tác 
động tài chính của sản phẩm này lên các hộ

 » Đánh giá các giải pháp công nghệ giúp ngân hàng giảm 
chi phí quản lý khi cho hộ sản xuất vay

 » Hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ sản xuất không tiếp cận 
được các dịch vụ của ngân hàng
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