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Cách sử dụng tài liệu
Tài liệu này được xây dựng với mục đích sử dụng trong các 
tập huấn cho các trưởng nhóm của các nhóm Tài chính tự 
quản (VSLA) để sau đó họ có thể chia sẻ lại cho các thành 
viên nhóm VSLA của mình. Ngoài ra tài liệu này cũng có thể 
phù hợp với bất cứ ai quan tâm đến chủ đề Giáo dục tài 
chính ở mức cơ bản. 
Tài liệu được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai các 
hoạt động đào tạo trong các dự án của CARE quốc tế tại Việt 
Nam. 
Bộ tài liệu này bao gồm ba phần:
1.  Tài liệu cho Tập huấn viên (01 tài liệu): bao gồm hướng 

dẫn chi tiết cho từng bước tập huấn cùng các phụ lục kèm 
theo. 

2.  Bộ tranh thẻ phụ lục (03 bộ): bao gồm các tranh/thẻ để 
phát cho các thành viên trong các hoạt động thảo luận 
nhóm nhỏ.

3.  Bộ tranh treo tường (01 bộ): bao gồm những điểm chính 
cần phải nhớ về các nội dung liên quan đến Giáo dục tài 
chính để các Tập huấn viên có thể tóm tắt lại cho các học 
viên sau mỗi buổi tập huấn. 

Hướng dẫn cách thức sử dụng cho tập huấn viên: 
1.  Đọc kỹ Tài liệu tập huấn và thực hành với người khác 

trước khi tiến hành triển khai. 
2.  Ghi nhớ các dụng cụ, tư liệu cần thiết cho mỗi buổi tập 

huấn
3.  Chuẩn bị không gian tập huấn/chia sẻ: không gian đủ 

rộng rãi để có thể chia nhóm thảo luận và các thành viên 
đều có thể nhìn thấy Tập huấn huấn viên, và nội dung bài 
giảng. Đảm bảo rằng nơi tập huấn có thể phù hợp với các 
thành viên người khuyết tật và thuận tiện đi lại cho mọi 
người, không bị ảnh hưởng bởi mưa và bão. 



Buổi 1. 
Tìm hiểu về Giáo dục tài chính và 
quản lý nguồn thu nhập 

MỤC TIÊU CHUNG 
Các học viên tham gia tập huấn nhận thấy tầm quan trọng của 
Giáo dục tài chính, quản lý nguồn thu nhập và xây dựng mục 
tiêu tài chính

TIẾN TRÌNH
1. Trò chơi – giới thiệu về giáo dục tài chính (20 phút)
2. Tìm hiểu về nguồn thu nhập hộ gia đình (35 phút)
3. Tổng kết và giao bài tập về nhà (10 phút) 

CHUẨN BỊ
1. Quả bóng giấy
2. 03 bản photo nội dung câu chuyện số 1 (phụ lục 1)
3. 03 bộ ảnh trong câu chuyện số 1 (phụ lục 2) 
4. Giấy A0 và Bút viết giấy
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Giới thiệu về giáo dục tài chính
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Hoạt động 1. Trò chơi (10 phút)
Tập huấn viên cho học viên đứng dậy theo vòng tròn (có thể sử dụng luôn vòng tròn 
sau khi ngồi họp nhóm VSLA, bỏ bàn ghế và hộp đựng tiền ra ngoài). 
Tập huấn viên phổ biến luật chơi như sau: Tập huấn viên sẽ đặt từng câu hỏi dưới đây. 
Những thành viên nào trả lời CÓ thì ĐỨNG, còn những người trả lời KHÔNG thì NGỒI.
Đề nghị các học viên trả lời theo thực tế gia đình mình:

a) Trong số chúng ta, ai là người đặt ra mục tiêu tiết kiệm? Người nào Có đặt ra mục tiêu tiết 
kiệm thì Đứng, còn người nào Không đặt ra mục tiêu tiết kiệm thì Ngồi xuống 

 Hỏi một vài người đang đứng về mục tiêu tiết kiệm của họ. Lưu ý rằng mục tiêu phải là 
mục tiêu tài chính, với số tiền cụ thể, thời gian cụ thể và lý do cụ thể. VD: mục tiêu của tôi 
là xây được ngôi nhà trị giá 500 triệu trong vòng 5 năm.

b) Trong số những người có mục tiêu tiết kiệm, ai là người có lập ra kế hoạch tiết kiệm? 
Người nào Có đặt ra kế hoạch tiết kiệm thì Đứng, còn người nào Không đặt ra kế hoạch 
tiết kiệm thì Ngồi

 Hỏi một vài người đang đứng về kế hoạch của họ là gì?

c) Trong số những người có kế hoạch tiết kiệm, ai là người thường xuyên xem lại các khoản 
tiết kiệm này xem mình đã tiết kiệm được bao nhiêu? Người nào Có xem lại kế hoạch tiết 
kiệm thì Đứng, còn người nào Không xem lại kế hoạch tiết kiệm thì Ngồi

Giảng viên sẽ nêu gương những người đứng lại đến câu hỏi cuối cùng, cần nhấn mạnh 
những người này là những người đã biết cơ bản về giáo dục tài chính, khuyến khích 
những thành viên khác nên học tập theo gương những người này trong nhóm.
Tập huấn viên nhấn mạnh về tầm quan trọng của Giáo dục tài chính:
1. Giáo dục tài chính là cung cấp kiến thức, kỹ năng và thái độ giúp cho người học có 

thể áp dụng những thực hành quản lý tài chính tốt. Càng biết nhiều về tiền thì mỗi 
cá nhân càng có nhiều khả năng và có thể kiểm soát cuộc sống của họ tốt hơn

2. Giúp thành viên xây dựng được mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn
3. Giảm áp lực kinh tế thông qua cải thiện khả năng tiết kiệm 
4. Xây dựng sự tự tin cho thành viên khi tiếp cận với ngân hàng
5. Giúp thành viên quản lý tiền bạc hiệu quả hơn
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Hoạt động 2: Xây dựng ước mơ (10 phút)
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Yêu cầu các học viên đứng thành vòng tròn
Tập huấn viên nói với thành viên: 

  Chúng ta biết Giáo dục tài chính có tầm quan trọng rất lớn đối với mỗi chúng ta. 
  Đề nghị thành viên nắm chặt tay nhau, và đồng thanh hô to 3 lần khẩu hiệu: 

“Tương lai tốt đẹp bắt đầu từ ngày hôm nay”. 
  Hỏi một vài thành viên về suy nghĩ và cảm nhận của họ về khẩu hiệu trên: “Mọi 

người hiểu và cảm thấy thế nào khi hô khẩu hiệu trên?”
  Giải thích thêm là việc mong muốn trong tương lai bắt đầu từ hành động của ngày 

hôm nay, từ việc hành động ngay bây giờ. 
  Yêu cầu thành viên vẫn đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau và nhắm mắt lại, 

dành ít phút để suy nghĩ về cuộc sống tương lai của mình. 
  Sau khoảng thời gian 1- 3 phút thành viên suy nghĩ, Tập huấn viên đứng giữa vòng 

tròn và sử dụng quả bóng giấy để ném, thành viên nào nhận được bóng thì thành 
viên đó phải hoàn thành câu nói: “Giấc mơ tương lai của tôi là______. Tôi sẽ tiết 
kiệm________ để đạt được giấc mơ này”. Ví dụ: Giấc mơ tương lai của tôi là sửa 
nhà. Tôi sẽ tiết kiệm 100 triệu để đạt được giấc mơ này.
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Quản lý nguồn thu nhập hộ gia đình
Hoạt động 3. Đọc câu chuyện số 1 (5 Phút)
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Câu  chuyện 1 – phụ lục 1
Gia đình Cà Thị Duyên và Lường Văn Thanh bản Pánh xã Mường Phăng lấy nhau từ 
năm 2008. Họ được bố mẹ hai bên làm cho một căn nhà sàn nhỏ trên diện tích đất 
200m2, vợ chồng họ có với nhau 2 cô con gái. Đứa lớn đang học lớp 5 và đứa nhỏ 
chuẩn bị vào lớp 1 trường làng.  
Duyên là cô giáo mầm non, mỗi tháng tiền lương của Duyên là 3,5 triệu đồng. Thanh 
ở nhà làm 5 sào ruộng trồng lúa mỗi năm 2 vụ. Với diện tích lúa như vậy Thanh chỉ cần 
cấy một vụ là đủ thóc ăn cho cả năm, số thóc còn lại họ bán lấy tiền gửi tiết kiệm cũng 
được một khoản 3 triệu/năm. Ngoài ra Thanh còn thầu thêm 1ha đất nương một nửa 
diện tích trồng ngô và một nửa diện tích trồng sắn, cho thu 7 triệu mỗi năm.
Gia đình họ chăn nuôi một đàn dê 5 con cái và 1 con dê đực mỗi năm cho thu khoảng 
6,5 triệu đồng từ bán dê thịt và dê giống. Hàng ngày sau giờ dạy trên lớp, Duyên phụ 
chồng làm đậu phụ bán cho bà con trong bản. Hoạt động này chỉ cho gia đình thêm 
200.000đ mỗi tháng, nhưng chủ yếu để lấy bã rượu nuôi đàn lợn nái 3 con, một năm 
mỗi con lợn nái cho vợ chồng họ 2 lứa lợn. Họ bán nửa số lợn giống cho bà con trong 
bản và bớt lại một nửa số lợn con để nuôi bán thịt. Khoản này cũng cho họ thu nhập 7 
triệu mỗi năm.
Vào những thời điểm nông nhàn, Thanh tranh thủ đi làm phụ hồ lấy tiền phụ thêm học 
hành cho con cái, một năm thu nhập từ làm thuê của Thanh cũng ngót nghét 10 triệu 
đồng. Cuộc sống của họ mấy năm nay làm ăn cũng khá giả, đủ cho chi tiêu hàng 
ngày của gia đình và cho con cái học hành. Gia đình họ có của ăn của để và 
lên kế hoạch để chuẩn bị xây ngôi nhà sàn trên nền ngôi nhà cũ với 
chi phí dự kiến khoảng 300 triệu.
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Hoạt động 4. Xác định các nguồn thu nhập của gia đình trong câu 
chuyện số 1 (15 Phút)

Chia lớp thành 2 – 3 nhóm nhỏ (mỗi nhóm nên có tối đa 10 người), phát cho mỗi nhóm 
một bộ ảnh liên quan đến câu chuyện 
Hướng dẫn nhóm thảo luận các câu hỏi sau:
1. Liệt kê các nguồn thu nhập hiện có của gia đình. Lựa chọn hình vẽ phù hợp với từng 

nguồn thu trong bộ ảnh được phát để dán lên giấy A0
2. Mỗi nguồn thu nhập mang lại cho gia đình bao nhiêu tiền mỗi năm? (ghi bên cạnh 

nguồn thu nhập hiện có). 
3. Tổng cộng nhà chị Duyên anh Thanh thu được bao nhiêu tiền mỗi năm?

Hai nhóm nhỏ trình bày kết quả thảo luận
Tập huấn viên tổng hợp chung và nhấn mạnh nguồn thu nhập vừa thảo luận. Tuy nhiên cần lưu ý 
rằng con số mà các thành viên tính ra là không quan trọng. Quan trọng là cách họ xác định được 
các nguồn thu của gia đình trong câu chuyện.
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Hoạt động 5. Chia sẻ về các nguồn thu nhập hiện có của từng  
gia đình (15Phút)

1. Tập huấn viên nói: “Các chị em vừa thực hành xác định các nguồn thu nhập của gia 
đình chị Duyên và anh Thanh, giờ mọi người hãy thử liên hệ với gia đình mình để 
xác định các nguồn thu nhập của gia đình mình.” 

2. 03 người ngồi cạnh nhau hình thành nhóm chia sẻ với nhau về các nguồn thu nhập 
của từng gia đình

3. Tập huấn viên mời một vài thành viên chia sẻ về câu chuyện thu nhập mà họ thấy 
ấn tượng 
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Hoạt động 6.  Tổng kết và giao bài tập về nhà (10 phút)

Tập huấn viên đọc to phần tổng 
kết nội dung của buổi chia sẻ
Tập huấn viên giao bài tập về nhà: 
  Các thành viên về nhà chia sẻ 

với chồng/vợ/người thân trong 
gia đình về ước mơ tài chính của 
mình. 

  Thành viên thống kê các nguồn 
thu nhập hộ gia đình và xây 
dựng ước mơ tương lai của cá 
nhân (5 phút). 

GIÁO DỤC TÀI CHÍNH: 

  Giáo dục tài chính là cung cấp kiến thức, kỹ năng và thái độ giúp cho người học có thể áp 
dụng những thực hành quản lý tài chính tốt. Càng biết nhiều về tiền thì mỗi cá nhân càng có 
nhiều khả năng và có thể kiểm soát cuộc sống của họ tốt hơn

  Giúp thành viên xây dựng được mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn
 Giảm áp lực kinh tế thông qua cải thiện khả năng tiết kiệm 
 Xây dựng sự tự tin cho thành viên khi tiếp cận với ngân hàng
  Giúp thành viên quản lý tiền bạc hiệu quả hơn

THU NHẬP VÀ CÁC NGUỒN THU NHẬP:

  Thu nhập là của cải, thường được quy thành tiền, của một người/gia đình kiếm được từ các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh hoặc công việc nào đó trong một thời gian nhất định. 

 Các nguồn thu nhập của môt hộ gia đình thường có từ nhiều nguồn khác nhau. 
  Các nguồn thu nhập có thể là thường xuyên (lương hàng tháng) hoặc bất thường (làm thuê theo 

mùa vụ):
Lưu ý: Để tính toán được nguồn thu nhập của hộ gia đình các thành viên phải biết rõ hoạt 
động đó làm gì? bao nhiêu thời gian? Kết quả đầu ra của từng hoạt động…
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Buổi 2. 
Chi tiêu và tiết kiệm

MỤC TIÊU CHUNG 
Các thành viên nhận biết 
1. Về chi tiêu, ra quyết định chi tiêu hợp lý
2. Về tiết kiệm và lên kế hoạch tiết kiệm.

TIẾN TRÌNH
1. Chia sẻ bài tập về nhà từ buổi 1 (05 phút)
2. Chi tiêu và tiết kiệm (55 phút)
3. Tổng kết và giao bài tập về nhà (10 phút) 

CHUẨN BỊ
1. Thẻ màu ghi các yếu tố của công thức Tiết kiệm
2. 03 bản photo nội dung câu chuyện (phụ lục 3) 
3. 03 bộ hình ảnh minh họa cho nội dung câu chuyện (phụ lục 4) 
4. 01 bản các khoản chi tiêu (phụ lục 5) (cắt theo từng khoản chi) 
5. Giấy Ao và Bút viết giấy
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Hoạt động 1. Chia sẻ ước mơ và thu nhập của mình (05p)

  Tập huấn viên yêu cầu ít nhất 3 thành viên chia sẻ về nguồn thu nhập hộ gia đình và 
Các mục tiêu tài chính mà họ đặt ra.

  Tập huấn viên trao đổi: “Buổi trước chúng ta đã trao đổi về các khoản thu 
nhập của gia đình mình. Tuy nhiên trong gia đình chúng ta không chỉ có thu 
tiền về mà còn có rất nhiều khoản phải chi như tiền điện, tiền nước, tiền học, 
vân vân. Vậy buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề Chi tiêu và  
Tiết kiệm. 
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Hoạt động 2. Diễn kịch và thảo luận (30p)

Tháng này Chị Duyên vừa nhận được lương 3,5 triệu đồng; Lúa chiêm xuân cũng đã 
vào mùa gặt, dự kiến mùa này 5 sào ruộng thu được 1,5 tấn thóc với giá bán hiện nay 
là 6.500 đồng/kg, trong khi thóc thu được từ năm ngoái dự kiến vẫn đủ ăn đến mùa 
thu năm nay; Đàn lợn và dê vừa bán thu về được 35 triệu đồng. 
Hàng tháng gia đình chị Duyên chi tiêu tiền mua thức ăn hết 2 triệu đồng, tiền học phí 
cho 2 con hết 1,2 triệu đồng, tiền điện nước sinh hoạt 650.000đ/tháng, tiền xăng xe 
800 ngàn đồng, tiền mua thẻ điện thoại cho hai vợ chồng hết 400 ngàn đồng, tiền mua 
quần áo một năm cả gia đình hết khoảng 8 triệu đồng. Tiền internet 120 ngàn đồng 
tháng, tiền trả nợ lãi vay 20 triệu đồng hàng tháng hết 300 ngàn đồng và khoản vay 
đến tháng 10 đến hạn trả gốc, tháng 9 đến hạn trả nợ đám cưới con ông anh là 3 triệu 
đồng. Gia đình hiện đang nuôi 2 đàn lợn nái với chi phí thức ăn tăng trọng mua ngoài 
hết 4 triệu mỗi năm. 

Mời hai người mạnh dạn lên đóng vai vợ chồng trong câu chuyện sau:
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Vào dịp hè gia đình dự kiến sẽ tổ chức chuyến du lịch biển Sầm Sơn. Ngoài ra, gia đình chị 
còn dự kiến mua 1 tạ cá giống để thả nuôi dưới ao, thức ăn cho cá tận dụng từ nguồn chất 
thải chăn nuôi. Riêng anh Thanh chồng chị thì lại muốn năm nay đổi xe máy từ xe Dream 
cũ sang xe tay ga mới vì anh thấy chị Duyên đi xe tay ga sẽ tiện và đẹp hơn.
Thảo luận nhóm (15 phút)
Tập huấn viên chia lớp thành 2-3 nhóm (tối đa 10 người/nhóm) và phát cho mỗi nhóm 
một bản copy nội dung câu chuyện (phụ lục 3) bộ tranh ảnh (theo phụ lục 4) để thảo luận 
các câu hỏi sau:
   Liệt kê và tính toán các nguồn thu nhập của gia đình chị Duyên (sử dụng tranh ảnh 

được phát)
  Liệt kê và tính toán các khoản chi của gia đình chị Duyên (sử dụng tranh ảnh được phát)
  Gia đình chị Duyên muốn sử dụng tiền cho các mục đích gì?
  Vợ chồng chị Duyên nên sử dụng tiền vào mục đích gì? 
  Dự kiến tiền đi Du lịch biển của gia đình chị Duyên sẽ cần bao nhiêu, dựa trên điều kiện 

tài chính của gia đình Duyên? 

Tập huấn viên để cho một nhóm trình bày và nhóm còn lại đóng góp ý kiến. (10 phút) 
Tập huấn viên trao đổi: 
   Cần phải xác định các khoản thu nhập/ chi tiêu rõ ràng
  Cần lưu ý là thu nhập ở nông thôn khác với thu nhập của cán bộ. Cán bộ thì có thu nhập 

hàng tháng, trong khi ở nông thôn thì các chị có đủ các loại thu nhập khác nhau, không 
cố định, thường xuyên. VD: lợn, lúa, theo mùa, vụ. 

  Tương tự như vậy đối với các khoản chi tiêu, các khoản chi tiêu của chúng ta cũng đa 
dạng, có khoản chi thường xuyên (điện, nước, mắm muối), và có khoản chi tiêu không 
thường xuyên (học phí, phân bón) 

   Chính vì chúng ta có những khoản thu nhập và chi tiêu không thường xuyên nên chúng 
ta cần phải ghi lại cụ thể các khoản thu nhập và chi tiêu của mình để lập kế hoạch cho 
năm sau. 
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Hoạt động 3. Phân loại chi tiêu (15 phút)

Tập huấn viên đặt trên mặt sàn các loại nhu cầu sau:

Nhu cầu cơ bản và học hành 

Kinh doanh, sản xuất  

Tiết kiệm, khẩn cấp  

Nhu cầu mong muốn và hưởng thụ 
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  Tập huấn viên chia lớp thành 04 nhóm và phát cho mỗi nhóm một số các khoản chi tiêu 
(phụ lục 5), đề nghị các nhóm thảo luận để xếp các khoản chi vào loại nhóm chi phù hợp 
mà Tập huấn viên đã để trên mặt sàn 

Tập huấn viên nói: Mục đích cuối cùng của bài tập này là để hình dung ra trong cuộc sống của 
mỗi gia đình có bao nhiêu loại chi tiêu và nên phân bổ các khoản chi tiêu này như thế nào.
   Nhu cầu cơ bản và học hành: là những thứ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống, kể cả không 

kiếm ra tiền thì vẫn phải chi những khoản này. VD: nước, thức ăn, tiền học cho con. Tốt 
nhất là chỉ chi tiêu tối đa 65% thu nhập của mình cho nhu cầu cơ bản. Những người có 
thu nhập càng thấp thì tỷ lệ chi tiêu cho nhu cầu cơ bản càng cao. 

   Nhu cầu, mong muốn và hưởng thụ: chúng ta vẫn có quyền chi cho các khoản chi mà 
mình mong muốn như mua điện thoại mới, xe máy mới, nhưng không được quá 10% 
tổng thu nhập. 

  Tiết kiệm, khẩn cấp: khoản tiền này vô cùng quan trọng, để có thể chi trong những 
trường hợp khẩn cấp, như ốm đau, tai nạn. Nên dành ít nhất 10% thu nhập cho tiết 
kiệm và khẩn cấp.

  Kinh doanh, sản xuất: là khoản tiền đầu tư cho sản xuất và kinh doanh của gia đình để 
tạo thêm thu nhập. Chúng ta nên phân bổ 15% thu nhập cho khoản này

Việc chi tiêu trong khuôn khổ đề ra giúp chúng ta đạt mục tiêu tài chính của mình. 

Hoạt động 4. Công thức tiết kiệm (10 phút)
Tập huấn viên giới thiệu hai công thức tiết kiệm và hỏi học viên xem công thức nào là đúng. 
Công thức 1.  Có tiền thoải mái chi tiêu trước, còn bao nhiêu thì sẽ tiết kiệm tiết kiệm

Thu nhập Chi tiêu Tiết kiệm

Công thức 2.  Đặt ra một khoản tiền để tiết kiệm trước khi chi tiêu

Tiết kiệmThu nhập Chi tiêu

Tập huấn viên nói: 
   Công thức 2 là công thức đúng, cần phải để dành tiền tiết kiệm trước khi chi tiêu.  
  Ví dụ: mình kiếm được 10 nghìn đồng thì phải bỏ ra 1 nghìn đồng để dành ra trước khi 

tiêu 9 nghìn đồng còn lại. 
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Hoạt động 5. Các điểm lưu ý khi xây dựng mục tiêu tiết kiệm 
(05phút)

Tập huấn viên đọc to các lưu ý để đạt được mục tiêu tiết kiệm
Để đạt được mục tiêu tiết kiệm cần
1. Thu Nhập – Tiết kiệm = Chi tiêu. Cần phải tiết kiệm trước khi chi tiêu
2. Chi tiêu cho nhu cầu, không chi cho mong muốn
3. Hãy tiết kiệm những khoản tiền nhỏ hàng ngày
4. Không mua đồ mới khi đồ cũ vẫn dùng được
5. Hãy cố gắng tiết kiệm 10% thu nhập kiếm được ngay cả khi chưa có mục đích 

dùng
6. Hạn chế chi tiêu cho lễ hội
7. Cố gắng kiếm thêm thu nhập khi có cơ hội
8. Luôn ghi nhớ mục tiêu tiết kiệm dài hạn
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Hoạt động 6. Giao bài tập về nhà (05phút)

Tập huấn viên đề nghị mỗi học viên chia sẻ mục tiêu tiết kiệm của mình cho chồng 
con họ biết và thảo luận về cách thức để có thể đạt được nó.
Tổng kết:
Công thức phân bổ các khoản chi tiêu chủ yếu trong một gia đình: 
  Tiết kiệm, khẩn cấp: 10% thu nhập
  Nhu cầu cơ bản: 65% thu nhập 
  Kinh doanh, sản xuất: 15% thu nhập
  Nhu cầu mong muốn và hưởng thụ: 10% thu nhập
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Các điều cần ghi nhớ trong tiết kiệm và chi tiêu

  Thu Nhập – Tiết kiệm  = Chi tiêu
  Hãy tiết kiệm những khoản tiền nhỏ hàng ngày hoặc hàng tuần
  Không mua đồ mới khi đồ cũ vẫn dùng được
  Tiết kiệm 10% thu nhập kiếm được ngay cả khi chưa có mục đích dùng
  Hạn chế mang nhiều tiền trong ví – giữ tiền ở nơi an toàn. 
  Hạn chế chi tiêu cho lễ hội
  Cố gắng kiếm thêm thu nhập khi có cơ hội
  Luôn ghi nhớ mục tiêu tiết kiệm dài hạn



Buổi 3. 
Kế hoạch ngân sách hộ gia đình

MỤC TIÊU CHUNG 
Các học viên tham gia tập huấn làm quen với lập kế hoạch ngân 
sách chi tiêu hộ gia đình nhằm đạt được mục tiêu tiết kiệm

TIẾN TRÌNH
1. Xây dựng ước mơ  2.  Xác định thu nhập 3. Xác 

định chi tiêu
4. Cách thức để cân đối thu nhập và chi tiêu hộ gia đình để 

đạt được mục tiêu tài chính

CHUẨN BỊ
1. Bảng 1- Tính toán các khoản thu nhập (phụ lục 6) – số 

lượng tùy theo số học viên
2. Bảng 2- Tính toán các khoản chi tiêu (phụ luc 7) – số lượng 

tùy theo số học viên
3. Bảng 3 – Kế hoạch ngân sách
4. Giấy A0 và bút viết  5. Thẻ màu/giấy trắng
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Hoạt động 1. Mục tiêu tài chính (10 phút)
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Tập huấn viên nói: Hôm qua mọi người có viết lại ước mơ của mình, đó chính là 
Mục tiêu tài chính. Chúng có thể là Mục tiêu ngắn hạn (1-2 năm) và Mục tiêu dài 
hạn (3-10 năm). Mục tiêu này cần phải có mốc thời gian, số tiền và hành động cụ 
thể.
  Ví dụ: Mục tiêu tài chính của tôi trong 2 năm tới sửa được nhà với số tiền 150 

triệu. 
  Giờ các anh chị hãy viết/vẽ ra 01 tờ giấy về mục tiêu tài chính của mình. Mục tiêu 

này khi về nhà, anh/chị có thể bàn với vợ/chồng hoặc người thân của mình. 
  Sau khi các chị đã viết/vẽ xong mục tiêu của mình thì đưa cho người ngồi bên 

cạnh mình để người bên cạnh có thể kiểm tra xem mình viết/vẽ đã rõ ràng cụ thể 
chưa? 

  Sau đó hãy đặt mục tiêu của mình lên sàn nhà ngay trước mặt mình. 
  Tập huấn viên mời một vài người chia sẻ lại mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của 

mình. Lưu ý là mục tiêu cần phải có số tiền cụ thể, dành cho việc gì, trong thời 
gian bao lâu. 

  Mục tiêu tài chính là vô cùng quan trọng, không phải chỉ viết ra giấy mà cần phải 
lưu vào trí nhớ của mình, biến nó thành quyết tâm để thực hiện. Mọi người có thể 
lưu vào trí nhớ của mình bằng cách thường xuyên nhắc đi nhắc lại ước mơ, mục 
tiêu của mình để có quyết tâm thay đổi, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. 

  Ví dụ: Mọi người có thể cùng chồng/vợ/người thân mình đọc những mục tiêu của 
mình từ 5-10 lần trước khi đi ngủ và mỗi sáng sau khi thức dậy.
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Hoạt động 2. Tính toán thu nhập của gia đình (30 phút)
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Tập huấn viên nói “Vậy để đạt được mục tiêu mà mình đề ra thì mọi người cần phải 
lập kế hoạch ngân sách xem mình sẽ thu nhập và chi tiêu bao nhiêu để mình có thể 
đạt được mục tiêu mình đề ra”
Cần phải lưu ý rằng thu nhập và chi tiêu của mình đều có khoản thường xuyên và bất 
thường. Mọi người cần phải lưu ý ghi lại hết cụ thể các khoản, trong đó có thể có các 
khoản ghi trong cột 1, nếu thiếu thì đề nghị bổ sung thêm:
Bảng 1. Tính toán các khoản thu nhập 

Các khoản thu nhập Thu nhập theo tháng Thu nhập theo năm

Trồng lúa

Trồng dong 
giềng

Trồng ngô

Trồng sắn

Trồng lạc

Trồng tre
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Các khoản thu nhập Thu nhập theo tháng Thu nhập theo năm

Trồng rau

Trồng cà phê

Trồng mận

Nuôi lợn

Nuôi cá

Nuôi bò  

Nuôi dê

Nuôi chó/mèo

Nuôi gà/vịt/ngan
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Các khoản thu nhập Thu nhập theo tháng Thu nhập theo năm

Tiền lương

Làm thuê

Bán hàng

Tiền do người 
thân  

gửi về

Tiền lãi  
từ nhóm Cổ 

phần tài chính 
tự quản 

Tổng cộng

  Sau khi các anh chị đã liệt kê các khoản thu nhập của mình thì hãy tính toán xem là 
mỗi khoản mình thu được bao nhiêu tiền theo tháng và năm và điền vào cột 2 và 3 
tương ứng. Để đơn giản hóa, khi tính thu nhập thì chỉ tính những khoản mình còn 
thừa để bán, chứ không tính phần mình dùng để ăn. 

  Tập huấn viên lấy ví dụ: một năm nhà tôi có hai vụ lúa, mỗi vụ tôi thu được 4 tấn 
thóc, nhà để lại ăn 01 tấn, còn lại bán 03 tấn với giá 6.500đ/kg. Vậy một năm thu từ 
lúa của tôi là: 
3.000kg x 6.500đ/kg x 2 vụ = 39.000.000 đồng.
Thu từ lúa theo tháng của tôi là: 39.000.000 / 12 tháng = 3.250.000
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Hoạt động 3. Tính toán chi tiêu của gia đình (30 phút) 
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Sau khi các thành viên đã xây dựng xong bảng thu nhập thì Tập huấn viên đề nghị học 
viên làm một bảng 2 để xây dựng bảng chi tiết cho các khoản chi tiêu. Các khoản chi 
tiêu chính được gợi ý trong bảng sau, đề nghị mọi người bổ sung thêm nếu thiếu.
Bảng 2. Tính toán các khoản chi tiêu 

Các khoản chi tiêu Chi tiêu theo tháng Chi tiêu theo năm

Chi phí sinh hoạt

Thức ăn/mỳ 
mắm muối

Xăng xe/dầu 
máy

Tiền điện

Tiền nước

Học phí/đồ dùng 
học tập

Quần áo

Tiền ăn sáng
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Các khoản chi tiêu Chi tiêu theo tháng Chi tiêu theo năm

Chi phí sinh hoạt

Ma chay/cưới 
hỏi/thăm hỏi

Thanh toán các 
khoản vay

Điện thoại/ 
internet 

Du lịch/  
lễ hội

Sửa  
chữa xe 

Sửa  
chữa nhà

Chi phí sản xuất

Phân bón
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Các khoản chi tiêu Chi tiêu theo tháng Chi tiêu theo năm

Chi phí sinh hoạt

Thuốc trừ sâu/
bệnh

Giống  
gia cầm

Giống  
cây trồng

Máy xay máy 
xát (chi phí xăng 
dầu)

Các khoản khác 
(nếu có)

Tổng cộng

  Đối với các khoản chi, chỉ cần ghi lại các khoản mình phải bỏ tiền ra để mua, không 
tính các phần mình sản xuất và để lại để tiêu dùng. 

  Sau khi ghi lại tất cả các khoản chi tiêu, chúng ta mới nhận thấy là các khoản chi tiêu 
của chúng ta rất lớn, nhiều khi có thể vượt cả khả năng tài chính của gia đình mình.  
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Hoạt động 4. Mục tiêu tài chính và kế hoạch ngân sách (15ph)

Tập huấn viên hướng dẫn: “Sau khi đã xác định được thu nhập và chi tiêu của gia 
đình thì chúng ta có thể xác định được việc là gia đình mình còn dư tiền hay không 
thông qua việc lấy Tổng thu nhập trừ đi Chi tiêu.” 
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“Anh chị thấy rằng những khoản chi tiêu của chúng ta có khi vượt cả mức thu nhập, vậy 
chúng ta phải điều chỉnh các khoản thu nhập và chi tiêu của mình thì mới đạt được mục 
tiêu mà mình đặt ra. Chúng ta có thể làm Tăng thu nhập hoặc/và Giảm Chi phí. Vậy làm 
thế nào để có thể điều chỉnh thu nhập và chi tiêu, tôi có các lưu ý như sau:”

  Lập ngân sách cho việc tiết kiệm, ít nhất là 10% tổng thu nhập. 
  Làm việc chăm chỉ để có thêm thu nhập
  Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng sản xuất để tăng 

thu nhập.
  Không chi tiêu nhiều hơn số tiền mà bạn đã phân bổ cho từng mục chi phí, đặc biệt 

là các mặt hàng không thiết yếu.
  Thường xuyên xem lại ngân sách của bạn và điều chỉnh ngân sách cho phù hợp với 

sự thay đổi trong thu nhập, chi tiêu, và tiết kiệm của bạn.
   Thực hành các cách để cắt giảm chi tiêu bằng cách xếp hạng các chi phí quan trọng
   Mang theo người ít tiền hơn hoặc tiết kiệm tiền ở một nơi an toàn; như vậy sẽ không 

có cám dỗ để tiêu khoản tiền đó.
  Hãy giữ các khoản tiết kiệm ở nơi khó tiếp cận để bạn không tiêu đến chúng
  Theo dõi các khoản chi tiêu của bạn
   Huy động sự tham gia của các thành viên trong gia đình vào việc lập kế hoạch ngân 

sách
  Hãy nhớ đánh giá và điều chỉnh lại ngân sách của bạn nếu bạn thường chi vượt mức 

ở một số mục chi
Sau khi đã xác định chênh lệch khoản thu và chi, mời mọi người so sánh khoản tiền 
mình còn dư so với mục tiêu tài chính của mình. 
Hỏi cả lớp: “Với khoản tiền chênh lệch của gia đình mình có AI đạt được mục tiêu tài 
chính ngắn hạn của mình hay không?”
Tập huấn viên khuyến khích các chị mà đạt được mục tiêu và hỏi những người không 
đạt được mục tiêu xem là liệu họ có thể điều chỉnh chi tiêu/thu nhập hoặc là điều chỉnh 
lại mục tiêu của mình hay không?
Tập huấn viên nhấn mạnh rằng để có thể đạt được mục tiêu tài chính thì các gia đình 
cần lập kế hoạch cho các chi tiêu của mình, theo bảng sau: (Phụ lục 8)
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Bảng 3. Kế hoạch ngân sách 

Các khoản chi tiêu Kế hoạch Năm ... Năm ... Năm ...

Tổng thu nhập 

Trồng lúa

Trồng dong giềng

Trồng ngô

Trồng sắn

Trồng lạc

Trồng tre
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Các khoản chi tiêu Kế hoạch Năm ... Năm ... Năm ...

Tổng thu nhập 

Tiết kiệm

Chi phí sinh hoạt

Thức ăn/mỳ mắm muối

Xăng xe/dầu máy

Tiền điện

Tiền nước

Học phí/đồ dùng học tập

Quần áo

Tổng cộng
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Hoạt động 5. Giao bài tập về nhà (05phút)

Tập huấn viên đề nghị mỗi học viên về cùng làm lại bài tập Lâp kế hoạch ngân sách với 
vợ/chồng và người thân trong gia đình(theo phụ lục 8).

TỔNG KẾT:

   Không tiêu nhiều hơn khoản tiền phân bổ cho mỗi khoản chi tiêu
   Cần lập kế hoạch cho những khoản chi tiêu khẩn cấp, không mong đợi (10% 

ngân sách)
   Thực hành các cách để cắt giảm chi tiêu bằng cách xếp hạng ưu tiên các chi phí 

quan trọng
   Thường xuyên rà soát lại chi tiêu của bản thân và điều chỉnh theo các thay đổi 

về thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm
    Giữ tiền tiết kiệm ở nơi khó lấy để tránh cám dỗ tiêu tiền
   Ghi lạ các khoản chi tiêu
   Huy động người nhà tham gia và việc lập kế hoạch ngân sách



Buổi 4. Vay vốn

MỤC TIÊU CHUNG 

Các học viên tham gia tập huấn nhận thấy tầm quan trọng của vay 
vốn, làm thế nào để có thể tiếp cận được với nguồn vay tốt.

TIẾN TRÌNH
1. Trò chơi khởi động
2. Chia sẻ về thực trạng vay vốn hiện nay của thành viên (45 phút)
3. Suy ngẫm và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các 

quyết định khi vay vốn của thành viên và Suy ngẫm và 
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định 
cho vay vốn của các tổ chức tài chính trên địa bàn  
(45 phút)

4. Bài tập về nhà

CHUẨN BỊ
1. Giấy A0 và bút viết
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Hoạt động 1. Chia sẻ về thực trạng khi vay vốn của thành viên  
(30 Phút)
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Tập huấn viên chia lớp thành các nhóm nhỏ 3 người, chia sẻ tình hình vay vốn của 
từng thành viên trên các khía cạnh sau: (15 phút)
  Đã từng vay vốn bao giờ chưa?
  Vay khi nào? Vay ở đâu?
  Những khó khăn gặp phải khi đi vay vốn?
  Đã khi nào mình cần tiền mà mình không thể vay được tiền do không đáp ứng được 

yêu cầu của người cho vay?
  Khi gặp khó khăn như vậy thì đã phải làm gì để có thể vay được tiền?

Khuyến khích thành viên lấy ví dụ và đưa ra khó khăn khi họ gặp phải lúc vay vốn, ví 
dụ: thủ tục giấy tờ, khả năng thuyết phục, giao tiếp, chứng minh thư.  
  Tập huấn viên hỏi cả lớp xem họ có thể vay vốn ở những nguồn nào. 
  Liệt kê các nguồn vay lên giấy A0. Cần lưu ý các nguồn vay từ nhóm VSLA, và từ các 

nhóm tín dụng vi mô 
  Tập huấn viên hỏi cả lớp xem mọi người vay vốn để làm gì?
  Liệt kê các lý do lên trên giấy A0
Các lý do mà mọi người có thể đưa ra như: 
  Sản xuất, kinh doanh: chăn nuôi, trồng trọt    Cho con đi học
  Ốm     Mua xe mới      Sửa nhà
  Xin việc    Mua máy nông nghiệp    Đồ dùng gia đình

Kết luận
Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều việc mà có thể cần đến tiền và phải đi vay 
ở bên ngoài.  Việc vay vốn cung cấp cho bạn một khoản tiền mà bạn không thể 
có được từ các nguồn khác. Nó giúp bạn tận dụng cơ hội kinh doanh, giải quyết 
vấn đề khẩn cấp, sửa sang nhà cửa hoặc mua bán những vật dụng cần thiết. Tuy 
nhiên, vay tiền có thể vô cùng đắt đỏ và đi kèm với những nghĩa vụ trả nợ đúng 
hạn. Vì vậy, cần phải rất cẩn trọng trước khi quyết định vay vốn để không rơi vào 
tình trạng ngập nợ mà không có khả năng chi trả. 
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Hoạt động 2. Các yếu tố quyết định việc bạn có nên vay vốn không 
(30 phút)
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Tập huấn viên đề nghị 03 người ngồi cạnh nhau thảo luận về các yếu tố mà mọi người 
cần cân nhắc trước khi quyết định vay vốn. Mọi người thảo luận nhanh trong vòng 10 
phút. 
Sau khi hết 10 phút thảo luận, Tập huấn viên đề nghị một vài người chia sẻ về kết quả 
thảo luận của nhóm mình. Tập huấn viên nghi lại những ý kiến thảo luận cuả mọi người 
lên giấy A0. 
Tập huấn viên tổng kết lại rằng: Trước khi vay mượn thì cần phải tự hỏi bản thân mình những câu  
hỏi sau:
  Tôi cần vay bao nhiêu để có thể đạt được kết quả mong đợi? 
  Tài sản được mua bằng tiền vay có tiếp tục tạo nên thu nhập sau khi trả nợ  

xong không? 
  Tôi cần phải bỏ ra bao nhiêu từ thu nhập của mình để trả nợ?
  Tôi có thể trả nợ theo đúng hạn mà vẫn đảm bảo các chi tiêu trong gia đình, sản xuất 

và kinh doanh không?
  Hậu quả của việc không thể trả được nợ là gì? 

45



Hoạt động 3. Các yếu tố quyết định việc lựa chọn nguồn vay  
(30 phút) 
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Tập huấn viên nhấn mạnh lại với các thành viên là trước khi đi vay thì cần lưu ý các 
yếu tố sau: 
  Các chương trình cho vay
  Mức lãi suất
  Thủ tục và điều kiện cho vay
  Chi phí vay (ví dụ: phí dịch vụ, phí phạt trả nợ muộn, v.v...)
  Tiến trình giải ngân
Trước khi vay thì cần phải tìm hiểu các bên cho vay các thông tin cụ thể sau:
  Các gói vay cụ thể     Gói vay cần tài sản thế chấp là gì? 
  Các yêu cầu, điều khoản vay là gì?   Mức lãi suất của khoản vay?
  Các chi phí liên quan đến khoản vay?  Chi phí của việc trả chậm?
  Thời gian giải ngân của ngân hàng?   Thơi hạn cho vay là gì?
  Bạn có được trả nợ trước hạn không?    Lãi vay có thay đổi theo từng thời điểm không? 
Cần lưu ý là nguồn vay từ Cá nhân - vay nóng thường kèm theo lãi suất cao và gánh 
nặng trả nợ càng ngày càng lớn. Khi vay từ các nguồn này thì cố gắng trả nợ càng nhanh 
càng tốt. Vì, không nên vay từ nguồn này cho mục đích sản xuất. 
Tập huấn viên hỗ trợ nhóm thảo luận xem với các nguồn vay mà họ để cập ở trên thì 
với mỗi mục đích vay nên lựa chọn các nguồn vay, tùy vào chương trình cho vay, mức 
lãi suất, tiến trình và chi phí cho vay. 
VD: vay trường hợp khẩn cấp, ốm đau thì phải lựa chọn nguồn vay có khả năng giải 
ngân nhanh, với tiền trình đơn giản nhất. Mức lãi suất cũng là điều kiện phải xem xét 
nhưng sẽ không phải yếu tố hàng đầu. 
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Việc sắp xếp các nguồn vay cho mục đích vay phù hợp có thể được xác định như ví dụ sau: 

Mục đích vay Nguồn vay

Sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh 

Nhóm VSLA
Ngân hàng Chính sách xã hội 
Ngân hàng Nông nghiệp
Quỹ tài chính vi mô 
Ngân hàng thương mại

Sửa nhà, làm nhà mới 
Ngân hàng Chính sách xã hội 
Ngân hàng Nông nghiệp

Học phí học sinh sinh viên 
Ngân hàng Chính sách xã hội 
Nhóm VSLA 
Cá nhân

Xin việc, xuất khẩu lao động Ngân hàng Chính sách xã hội 

Mua xe máy/ôtô Ngân hàng nông nghiệp

Mua đồ dùng cá nhân Quỹ tài chính vi mô

Ốm đau khẩn cấp 
Nhóm VSLA
Cá nhân
Quỹ thôn

Mua máy nông nghiệp, sản xuất kinh 
doanh 

Ngân hàng Chính sách xã hội 
Ngân hàng Nông nghiệp
Nhóm VSLA

48



Phụ lục
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Phụ lục 1- Câu chuyện số 1

Gia đình Cà Thị Duyên và Lường Văn Thanh bản Pánh xã Mường Phăng lấy nhau từ 
năm 2008. Họ được bố mẹ hai bên làm cho một căn nhà sàn nhỏ trên diện tích đất 
200m2, vợ chồng họ có với nhau 2 cô con gái. Đứa lớn đang học lớp 5 và đứa nhỏ chuẩn 
bị vào lớp 1 trường làng.  
Duyên là cô giáo mầm non, mỗi tháng tiền lương của Duyên là 3,5 triệu đồng. Thanh 
ở nhà làm 5 sào ruộng trồng lúa mỗi năm 2 vụ. Với diện tích lúa như vậy Thanh chỉ cần 
cấy một vụ là đủ thóc ăn cho cả năm, số thóc còn lại họ bán lấy tiền gửi tiết kiệm cũng 
được một khoản 3 triệu/năm. Ngoài ra Thanh còn thầu thêm 1ha đất nương một nửa 
diện tích trồng ngô và một nửa diện tích trồng sắn, cho thu 7 triệu mỗi năm.
Gia đình họ chăn nuôi một đàn dê 5 con cái và 1 con dê đực mỗi năm cho thu khoảng 
6,5 triệu đồng từ bán dê thịt và dê giống. Hàng ngày sau giờ dạy trên lớp, Duyên phụ 
chồng làm đậu phụ bán cho bà con trong bản. Hoạt động này chỉ cho gia đình thêm 
200.000đ mỗi tháng, nhưng chủ yếu để lấy bã rượu nuôi đàn lợn nái 3 con, một năm 
mỗi con lợn nái cho vợ chồng họ 2 lứa lợn. Họ bán nửa số lợn giống cho bà con trong 
bản và bớt lại một nửa số lợn con để nuôi bán thịt. Khoản này cũng cho họ thu nhập 7 
triệu mỗi năm.
Vào những thời điểm nông nhàn, Thanh tranh thủ đi làm phụ hồ lấy tiền phụ thêm học 
hành cho con cái, một năm thu nhập từ làm thuê của Thanh cũng ngót nghét 10 triệu 
đồng. Cuộc sống của họ mấy năm nay làm ăn cũng khá giả, đủ cho chi tiêu hàng ngày 
của gia đình và cho con cái học hành. Gia đình họ có của ăn của để và lên kế hoạch để 
chuẩn bị xây ngôi nhà sàn trên nền ngôi nhà cũ với chi phí dự kiến khoảng 300 triệu.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU:
1. Các nguồn thu nhập hiện có của gia đình là gì? Viết/vẽ các nguồn này lên thẻ màu 

tương ứng 
2. Mỗi nguồn thu nhập mang lại cho gia đình bao nhiêu tiền/năm? (ghi bên cạnh 

nguồn thu nhập hiện có)
3. Tổng cộng nhà chị Duyên anh Thanh thu được bao nhiêu tiền hàng năm?
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Phụ lục 2_ Tranh ảnh câu chuyện số 1 

Lương
3,5 triệu đồng/tháng

7 triệu đồng/năm

200.000 đ 200.000 đ/ tháng 7 triệu/năm

10 triệu đồng/ năm Nhà sàn mới 300 triệu

3 triệu/năm 6,5 triệu
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Phụ lục 3- Câu chuyện số 2

Tháng này Chị Duyên vừa nhận được lương 3,5 triệu đồng; Lúa chiêm xuân cũng đã 
vào mùa gặt, dự kiến mùa này 5 sào ruộng thu được 1,5 tấn thóc với giá bán hiện nay 
là 6.500 đồng/kg, trong khi thóc thu được từ năm ngoái dự kiến vẫn đủ ăn đến mùa 
thu năm nay; Đàn lợn và dê vừa bán thu về được 35 triệu đồng. 
Hàng tháng gia đình chị Duyên chi tiêu tiền mua thức ăn hết 2 triệu đồng, tiền học phí 
cho 2 con hết 1,2 triệu đồng, tiền điện nước sinh hoạt 650.000đ/tháng, tiền xăng xe 
800 ngàn đồng, tiền mua thẻ điện thoại cho hai vợ chồng hết 400 ngàn đồng, tiền mua 
quần áo một năm cả gia đình hết khoảng 8 triệu đồng. Tiền internet 120 ngàn đồng 
tháng, tiền trả nợ lãi vay 20 triệu đồng hàng tháng hết 300 ngàn đồng và khoản vay 
đến tháng 10 đến hạn trả gốc, tháng 9 đến hạn trả nợ đám cưới con ông anh là 3 triệu 
đồng. Gia đình hiện đang nuôi 2 đàn lợn nái với chi phí thức ăn tăng trọng mua ngoài 
hết 4 triệu mỗi năm. 
Vào dịp hè gia đình dự kiến sẽ tổ chức chuyến du lịch biển Sầm Sơn. Ngoài ra, gia đình 
chị còn dự kiến mua 1 tạ cá giống để thả nuôi dưới ao, thức ăn cho cá tận dụng từ 
nguồn chất thải chăn nuôi. Riêng anh Thanh chồng chị thì lại muốn năm nay đổi xe máy 
từ xe Dream cũ sang xe tay ga mới vì anh thấy chị Duyên đi xe tay ga sẽ tiện và đẹp hơn.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU: 
1. Liệt kê các nguồn thu nhập của gia đình chị Duyên
2. Liệt kê các khoản chi của gia đình chị Duyên
3. Gia đình chị Duyên muốn sử dụng tiền cho các mục đích gì?
4. Đưa ra gợi ý cho vợ chồng chị Duyên về các quyết định chi tiêu? 
5. Dự kiến tiền đi Du lịch biển của gia đình chị Duyên sẽ cần bao nhiêu, dựa trên điều 

kiện tài chính của gia đình Duyên? 
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Phụ lục 4- Tranh ảnh câu chuyện số 2

3,5 

triệu đồng
2

triệu đồng

35 

triệu đồng

800.000 

đồng

 

1,5
 tấn thóc 

6.500 
đồng/kg

400.000 

đồng

120.000 
đồng/ tháng

Đám cưới

3 

triệu đồng
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20.000.000 đ 20 

triệu đồng
4 

triệu đồng

650.000 
đồng

Điện, nước 
/ Tháng

Học phí 

1,2
 

triệu đồng/
tháng

Lãi vay 300.000 
đồng

8
 

triệu đồng/ 
năm

54



Phụ lục 5:

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4

Tiền học Tiết kiệm 2 triệu Mua mắm muối Tiền tổ chức sinh nhật 
cho con

Chi trả tiền điện chạy 
máy xát Mua máy xát Mua tủ lạnh để mở 

cửa hàng tạp hóa Mua giống lúa mới

Tiền điện thoại Mua dầu chạy máy cày Mua xe máy mới Mua bếp lò tiết kiệm 
củi

Mua thức ăn Tiền làm tóc Sửa nhà Chụp ảnh cả  
gia đình

Tiền đám cưới Mua phân bón Mua vịt để nấu cơm 
khách

Mua dung dịch vệ sinh 
phụ nữ

Tiền đi du lịch Mua thuốc bảo vệ  
thực vật Xây chuồng bò Mua thuốc tránh thai

Tiền đóng  
bảo hiểm Tiền đi bệnh viện Mua sữa cho con Mua bộ dàn hát  

karaoke

Mua thức ăn  
gia súc

Tiền đóng cổ phần 
nhóm tiết kiệm Tiền mua thuốc Mua con trâu để vỗ 

béo bán

Mua quần áo mới Tiền uống bia Mua băng vệ sinh  
phụ nữ Mua kem

Mua điện thoại  
để liên lạc trong kinh 
doanh

Tiền đi du lịch  
Đà Nẵng Mua áo mới Mua sách vở  

cho con

Mua tivi mới
Tiền mua quần áo mới 
để mở cửa hàng quần 
áo

Tiền hồi môn  
cho con Mua giầy dép mới
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Phụ lục 6- Bảng 1. Tính toán các khoản thu nhập 

Các khoản thu nhập Kế hoạch Năm... Năm... Năm...

Trồng lúa

Trồng dong 
giềng

Trồng ngô

Trồng sắn

Trồng lạc

Trồng tre

Trồng rau
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Các khoản thu nhập Kế hoạch Năm... Năm... Năm...

Trồng cà phê

Trồng mận

Nuôi lợn

Nuôi cá

Nuôi bò  

Nuôi dê

Nuôi chó/
mèo
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Các khoản thu nhập Kế hoạch Năm... Năm... Năm...

Nuôi gà/vịt/
ngan

Tiền lương

Làm thuê

Bán hàng

Tiền do người 
thân  

gửi về

Tiền lãi  
từ nhóm 

Cổ phần tài 
chính tự quản 

Tổng cộng
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Phụ lục 7-Bảng 2. Tính toán các khoản chi tiêu 

Các khoản chi tiêu Kế hoạch Năm... Năm... Năm...

Chi phí sinh hoạt

Thức ăn/mỳ 
mắm muối

Xăng xe/dầu 
máy

Tiền điện

Tiền nước

Học phí/đồ 
dùng học tập

Quần áo

Tiền ăn sáng
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Các khoản chi tiêu Kế hoạch Năm... Năm... Năm...

Ma chay/cưới 
hỏi/thăm hỏi

Thanh toán 
các khoản vay

Điện thoại/ 
internet 

Du lịch/  
lễ hội

Sửa  
chữa xe 

Sửa  
chữa nhà

Phân bón

60



Các khoản chi tiêu Kế hoạch Năm... Năm... Năm...

Thuốc trừ 
sâu/bệnh

Giống  
gia cầm

Giống  
cây trồng

Máy xay máy 
xát (chi phí 
xăng dầu)

Các khoản 
khác (nếu có)

Tổng cộng
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Phụ lục 8. Lập kế hoạch ngân sách

Các khoản thu nhập Kế hoạch Năm... Năm... Năm...

Trồng lúa

Trồng dong 
giềng

Trồng ngô

Trồng sắn

Trồng lạc

Trồng tre

Trồng rau
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Các khoản thu nhập Kế hoạch Năm... Năm... Năm...

Trồng cà phê

Trồng mận

Nuôi lợn

Nuôi cá

Nuôi bò  

Nuôi dê

Nuôi chó/
mèo
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Các khoản thu nhập Kế hoạch Năm... Năm... Năm...

Nuôi gà/vịt/
ngan

Tiền lương

Làm thuê

Bán hàng

Tiền do người 
thân  

gửi về

Tiền lãi  
từ nhóm 

Cổ phần tài 
chính tự quản 

Tổng cộng

64



Các khoản chi tiêu Kế hoạch Năm ... Năm ... Năm ...

Thức ăn/mỳ 
mắm muối

Xăng xe/dầu 
máy

Tiền điện

Tiền nước

Học phí/đồ 
dùng học tập

Quần áo

Tiền ăn sáng
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Các khoản chi tiêu Kế hoạch Năm ... Năm ... Năm ...

Ma chay/cưới 
hỏi/thăm hỏi

Thanh toán 
các khoản vay

Điện thoại/ 
internet 

Du lịch/  
lễ hội

Sửa  
chữa xe 

Sửa  
chữa nhà
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Các khoản chi tiêu Kế hoạch Năm ... Năm ... Năm ...

Chi phí sản xuất

Phân bón

Thuốc trừ 
sâu/bệnh

Giống  
gia cầm

Giống  
cây trồng

Máy xay máy 
xát (chi phí 
xăng dầu)

Các khoản 
khác (nếu có)

Tổng cộng
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