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Tóm tắt
rong thời gian qua, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành
các chính sách tín dụng có liên quan đến cho vay các hợp tác xã (HTX), các
chính sách này đã được ngành ngân hàng tổ chức triển khai thực hiện theo
quy định, NHNN chi nhánh tỉnh Vĩnh Long với vai trò quản lý đã chỉ đạo các ngân hàng
trên địa bàn quan tâm xem xét và hỗ trợ các dự án đầu tư hiệu quả của Hợp tác xã nhằm
hỗ trợ vốn tín dụng cho các hợp tác xã để đầu tư sản xuất kinh doanh, các chi nhánh Tổ
chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã có sự chủ động tiếp cận, xem xét thẩm định các
dự án, phương án xản xuất kinh doanh của các HTX để thực hiện cho vay. Tuy nhiên,
trên thực tế kết quả thực hiện các chính sách tín dụng đối với HTX còn hạn chế do có
nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh từ các HTX, các ngân hàng và các cơ quan quản lý
nhà nước. Do đó bài viết này tập trung làm rõ những nguyên nhân, vướng mắc của các
HTX khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các TCTD, trên cơ sở đó đề xuất khuyến nghị
một số giải pháp để các HTX, TCTD và các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu thực
hiện trong thời gian tới.
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Abstract
Over the past years, the Government, the State Bank of Vietnam (SBV) has enacted
credit policies related to loans to cooperatives, which have been implemented by the
banking sector. According to the regulations, the State Bank of Vietnam in Vinh Long
province with the management role has directed the banks in the area concerned to
consider and support effective investment projects of the cooperative to support credit
capital for Co-operatives to invest in production and business, branches of Credit
Institutions (CIs) in the locality have taken the initiative to approach, consider and
evaluate projects and plans for production and business of cooperatives. to give a loan.
However, in practice, the implementation of credit policies for cooperatives is limited due
to many difficulties and problems arising from cooperatives, banks and state management
agencies. Therefore, this paper focuses on the causes and problems of cooperatives when
accessing credit capital from CIs, suggesting solutions to cooperatives, credit institutions
and agencies. State management research in the coming time.
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