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ABSTRACT 

One of common solutions to resolve poverty is national programs that have given small credit 
for the poor, in there, financial services have been contributed to success in resolve poverty. 
Microfinance (MF) for women is considered as an appropriate way to attack poverty. The study 
focused on three woman groups who have been members of the MF program (already escaped 
from poverty and still stayed in poverty) and non – members for the MF program. Besides 
participatory methods, focus group discussions with several stakeholders relating to MF, 
household survey. The main findings were the importance of maintaining WSCGs; the 
vulnerability context of the poor; the process of accumulation of  livelihood assets; the 
combination of livelihood activities and the use of livelihood assets for maximizing income and 
minimizing vulnerability. 
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TÓM LƯỢC 

Một trong các giải pháp xoá đói giảm nghèo (XĐGN) là các chương trình quốc gia cung cấp tín 
dụng cho người nghèo, trong đó các dịch vụ tài chính đã góp phần không nhỏ trong việc XĐGN. 
Tài Chính Vi Mô (TCVM) cho phụ nữ nghèo được xem như một trong các cách phù hợp nhất để 
xoá, giảm nghèo đói. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, phân tích các vấn đề 
dựa vào khung sinh kế bền vững được áp dụng trong nghiên cứu này tại xã Hoà An trên 3 nhóm 
hộ Phụ Nữ Tín Dụng Tiết Kiệm (PNTDTK) cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì nhóm 
PNTDTK; tính dễ bị tổn thương của người nghèo; tiến trình tích lũy và tương tác giữa các tài 
sản sinh kế của nông hộ; sự kết hợp giữa các hoạt động sinh kế và sử dụng các tài sản nông hộ 
để tối đa hoá thu nhập và giảm thiểu hoá các ảnh hưởng tiêu cực nhằm xoá đói giảm nghèo. 
Từ khoá chính: vai trò tín dụng nông thôn, tài chính vi mô, xoá đói giảm nghèo 
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