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Tóm tắt 

hát triển tổ chức tài chính vi mô nói riêng và thị trường tài chính vi mô 

nói chung có thể xem là một giải pháp quan trọng trong công tác xóa đói, 

giảm nghèo và phát triển doanh nghiệp ở VN trong giai đoạn hiện nay. Bài 

viết đã cho thấy được thực trạng, vai trò của các tổ chức tài chính vi mô ở VN, đã 

nêu lên những vấn đề tồn tại trong hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô làm cơ 

sở cho những khuyến nghị thiết thực đối với các chủ thể tham gia trong quan hệ tài 

chính vi mô, đồng thời các cơ quan chức năng cũng cần có những giải pháp đồng bộ 

nhằm phát triển các tổ chức tài chính vi mô từ đó tác động đến an sinh xã hội, việc 

làm cho người nghèo, người thu nhập thấp và nâng cao năng lực tài chính cho doanh 

nghiệp siêu nhỏ góp phần làm tăng trưởng kinh tế của VN trong thời gian tới. 

Từ khóa: Tổ chức tài chính vi mô. 
 

Abstract 

Development of microfinance institutions in particular and the market in general 

microfinance can be seen as an important solution in hunger eradication, poverty 

reduction and development of enterprises in Vietnam in the current period. The 

article shows the real situation, the role of microfinance institutions in Vietnam, 

raised the problems that exist in the operations of microfinance institutions as a basis 

for the recommendations set made for actors in the microfinance relations, while the 

authorities also need to have solutions for developing asynchronous microfinance 

institutions thereby affect social security and employment for the poor and low 

income people and financial capacity building for micro enterprises contribute to 

economic growth of Vietnam in the coming time. 
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