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Trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách để 

 vươn lên thoát nghèo, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế tại địa phương 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo! 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Kính thưa hội nghị! 

Hôm nay UBND huyện Chơn Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm 

triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của 

Chính phủ. Được sự đồng ý của Ban tổ chức, cho phép tôi được tham luận về 

công tác sử dụng vốn vay hiệu quả để vươn lên thoát nghèo. Lời đầu tiên cho 

phép tôi được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu về dự hội nghị mạnh 

khoẻ, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp! 

Kính thưa Hội nghị! 

Tên tôi là: Hoàng Đình Mỹ. Sinh năm: 1959. 

Địa chỉ: Ấp 6, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Gia đình tôi từ quê hương Nghệ An vào lập nghiệp năm 1989. Năm 2009, 

hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, được sự quan tâm của xã Minh Thắng 

xét cho gia đình tôi hộ nghèo gồm có 4 thành viên (2 vợ chồng và 2 con); cuộc 

sống gia đình gặp nhiều khó khăn, 2 người con đang đi học, vợ chồng bươn chải 

kiếm sống hàng ngày. Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước có chính sách 

hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, UBND xã đã xét cho gia đình tôi được hỗ trợ xây 

nhà tình thương với nguồn hỗ trợ từ nhà nước 9 triệu đồng, ngoài ra gia đình tôi 

vay thêm vốn hộ nghèo về nhà ở theo Quyết 167/QĐ-TTg của Thủ tướng chính 

phu từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chơn Thành với số tiền là 8 triệu 

đồng với lãi suất ưu đãi. Năm 2010, từ những động lực của Đảng và nhà nước, 

sự giúp đỡ của bà con anh em và hàng xóm cho mượn tiền nên gia đình tôi đã 

xây được 01 căn nhà. Ngoài ra, để lo một phần kinh phí cho 2 đứa con đi học đại 

học, gia đình tôi đã được NHCS xã hội tạo điều kiện để vay nguồn vốn học sinh 

sinh viên với số tiền 24 triệu, để trang trải chi phí học hành. Bản thân gia đình 

có ít đất sản xuất, nguồn thu nhập của gia đình chỉ chủ yếu từ buôn bán nhỏ lẻ 

hằng ngày của gia đình. Từ những nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện, Bản thân gia đình tôi động viên con cái cố gắng học thật tốt để có 

một công việc ổn định, hiện nay 2 đứa con đã học xong đại học và có công việc 



ổn định với mức thu nhập từ 7 triệu đồng trở lên/1 tháng góp phần xây dựng 

kinh tế gia đình ngày càng đi lên và vươn lên thoát nghèo vào năm 2011. 

Với những chủ trương và chính sách ưu đãi tín dụng của NHCS xã hội 

huyện, gia đình tôi luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. 

Tuyên truyền người thân trong gia đình và nhân dân cùng thực hiện hoàn thành 

các nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước và địa phương. 

Thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa Hội nghị! 

Để có được kinh tế gia đình như hiện nay một phần là nhờ có sự hỗ trợ từ 

nguồn vốn cho vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện, sự quan tâm và giúp 

đỡ của địa phương đã giúp cho gia đình tôi kinh tế ngày càng phát triển, tạo 

công ăn việc làm ổn định cho mọi người trong gia đình.  

Thay mặt gia đình tôi xin được cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền và 

ban ngành đoàn thể tại địa phương và đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện Chơn Thành đã quan tâm, tạo điều kiện cho tôi được vay vốn từ các 

nguồn vốn của NHCS xã hội huyện. 

Tôi xin hứa sẽ tiếp tục sử dụng đồng vốn được vay đúng mục đích, trả lãi 

đầy đủ hàng tháng và sẽ hoàn trả gốc đúng hạn. 

Cuối cùng tôi xin chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cho hội nghị 

thành công tốt đẹp và mong rằng sẽ có nhiều người khó khăn như tôi cũng được 

vay vốn để làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

  

 


