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và rà soát điều chỉnh tiêu chí xác định nghèo đa chiều cho sự phù hợp với xu 

hướng phát triển và bối cảnh mới ........................................................................ 271 

3.9.  Xu hướng, diễn biến và ảnh hưởng của vấn đề nghèo ở vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi Việt Nam trong thời gian tới ................................................... 273 

3.9.1.  Xu hướng, diễn biến của vấn đề nghèo ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam 

trong thời gian tới ................................................................................................ 273 

3.9.2.  Ảnh hưởng của vấn đề nghèo ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam trong thời 

gian tới ................................................................................................................. 274 

CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG 

GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở VÙNG DÂN 

TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 ........................... 275 

4.1.  Quan điểm, định hướng đề xuất hoàn thiện hệ thống giải pháp chính sách giảm 

nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam đến 2030 ......... 275 

4.1.1.  Quan điểm giảm nghèo ........................................................................................ 275 

4.1.2.   hướng giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi ................................................... 276 



viii 

4.2.  Đề xuất khuyến nghị hoàn thiện chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi Việt Nam đến năm 2030 ............................................... 277 

4.2.1.  Đổi mới cách tiếp cận xây dựng chính sách ........................................................ 277 

4.2.2.  Hoàn thiện công tác hoạch định chính sách ......................................................... 278 

4.2.3.  Hoàn thiện công tác triển khai và thực thi giải pháp chính sách giảm nghèo ở 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Việt Nam .................................................. 279 

4.3.  Đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc 

thiểu số và  miền núi tại Việt Nam ...................................................................... 282 

4.3.1.  Đề xuất nhóm các giải pháp mang tính đột phá và đặc thù trong công tác giảm 

nghèo vùng DTTS và miền núi ............................................................................ 282 

4.3.2.  Đề xuất nhóm các giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức phát triển, phi 

chính phủ trong thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS 

và miền núi ........................................................................................................... 291 

4.3.3.  Đề xuất nhóm các giải pháp nhằm nhân rộng và thực hiện các mô hình/kinh 

nghiệm tốt trong công tác giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi ...... 292 

KẾT LUẬN ........................................................................................................................................ 294 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................................. 298 

 

  



ix 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1.  Phân bổ mẫu điều tra các đối tượng nghiên cứu ............................................ 34 

Bảng 2.  Phân bổ mẫu phỏng vấn bán cấu trúc và phỏng vấn sâu ................................ 35 

Bảng 1.1:  Chuẩn nghèo chính thức của Việt Nam qua các thời kỳ ................................ 42 

Bảng 1.2.  Các tiêu chí đánh giá mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản ......... 43 

Bảng 1.3.  Chuẩn nghèo đa chiều ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 .............................. 44 

Bảng 2.1.  Tỷ lệ hộ nghèo phân chia theo vùng giai đoạn 2011-2019 ............................ 82 

Bảng 2.2.  Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng và tỷ trọng các nguồn thu nhập 

năm 2015 của các hộ DTTS chia theo thành thị/nông thôn và vùng KT-XH ....... 83 

Bảng 2.3.  Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng của các hộ DTTS điều tra năm 

2019 phân theo loại hộ và theo vùng kinh tế ................................................. 84 

Bảng 2.4.  Tỷ trọng các nguồn thu nhập các hộ DTTS điều tra năm 2019 phân theo 

loại hộ và theo vùng kinh tế ........................................................................... 85 

Bảng 2.5.  Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng của các hộ DTTS điều tra năm 

2019 phân theo loại hộ và theo nhóm dân tộc ................................................ 86 

Bảng 2.6.  Tỷ trọng các nguồn thu nhập của hộ DTTS điều tra năm 2019 phân theo 

loại hộ và theo nhóm dân tộc ......................................................................... 87 

Bảng 2.7.  Diễn biến hộ nghèo đa chiều là người DTTS phân theo vùng,                                

giai đoạn 2016-2019 ....................................................................................... 90 

Bảng 2.8.  Quy mô và tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 .............. 97 

Bảng 2.9.  Số hộ DTTS theo khu vực và theo vùng kinh tế- xã hội, năm 2019 .............. 98 

Bảng 2.10.  Cơ cấu độ tuổi của nhân khẩu ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo vùng ............................................................................................... 99 

Bảng 2.11.  Tỷ lệ phụ thuộc của dân số cả nước, của 53 DTTS và cả các hộ nghèo 

DTTS, năm 2019 .......................................................................................... 100 

Bảng 2.12.  Tỷ lệ hộ vay vốn và các nguồn vay ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 

2019 phân theo vùng .................................................................................... 106 

Bảng 2.13.  Tỷ lệ các thôn tại các xã vùng DTTS theo tình trạng tiếp cận điện phần 

theo vùng, năm 2019 .................................................................................... 109 

Bảng 2.14.  Tình hình đất ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân theo vùng .... 115 

Bảng 2.15.  Tình hình nguồn lực đất đai của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo vùng ............................................................................................. 116 

Bảng 2.16.  Tỷ lệ hộ có nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ ở toàn quốc, 53 DTTS và hộ 

nghèo DTTS theo vùng kinh tế .................................................................... 117 

Bảng 2.17.  Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ DTTS và hộ nghèo DTTS 

theo vùng kinh tế .......................................................................................... 117 

Bảng 2.18.  Tỷ lệ hộ nghèo DTTS theo điều kiện sinh hoạt của hộ phân theo vùng ...... 118 

Bảng 2.19.  Tình hình chăn nuôi ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân theo vùng .... 120 

Bảng 2.20.  Quy mô và tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 của 

10 DTTS có quy mô dân số lớn nhất và 10 DTTS có quy mô dân số nhỏ 

nhất ............................................................................................................... 121 

Bảng 2.21.  Bình quân nhân khẩu và lao động của các hộ nghèo DTTS ........................ 123 

Bảng 2.22.  Tỷ lệ hộ vay vốn và các nguồn vay ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 

2019 phân theo nhóm dân tộc ...................................................................... 128 

Bảng 2.23.  Tình hình đất ởcác hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân theo nhóm                 

dân tộc .......................................................................................................... 131 

Bảng 2.24.  Tình hình nguồn lực đất đai của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo nhóm dân tộc ............................................................................... 132 



x 

Bảng 2.25.  Tỷ lệ hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 có nhà ở theo mức độ kiên cố, 

phân theo nhóm dân tộc ............................................................................... 133 

Bảng 2.26.  Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo DTTS điều tra năm 

2019, phân theo nhóm dân tộc ..................................................................... 134 

Bảng 2.27.  Tỷ lệ hộ nghèo DTTS theo điều kiện sinh hoạt của hộ phân theo nhóm                   

dân tộc .......................................................................................................... 135 

Bảng 2.28.  Tỷ lệ và quy mô chăn nuôi ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo nhóm dân tộc ............................................................................... 136 

Bảng 2.29.  Hệ số Gini chia theo thành thị - nông thôn và chia theo vùng ..................... 140 

Bảng 2.30.  Xu hướng tỷ trọng lao động DTTS có việc làm theo khu vực kinh tế, 

năm 2015 và 2019 ........................................................................................ 147 

Bảng 3.1.  Ảnh hưởng của các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn               

2016-2020 ..................................................................................................... 188 

Bảng 3.2.  Đánh giá của cán bộ về tác động của chính sách và chương trình giảm 

nghèo đến giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi  (% ý kiến) .................... 189 

Bảng 3.3.  Đánh giá của cán bộ về tác động cụ thể của giai pháp chính sách giảm 

nghèo đến giảm nghèo ở vùng DTTS và MN (% ý kiến) ............................ 189 

Bảng 3.4.  Tác động của các chương trình giảm nghèo đến các lĩnh vực trong phát 

triển kinh tế xã hội của nhóm DTTS ở địa phương từ 1986 đến nay ........... 190 

Bảng 3.5.  Ảnh hưởng của các chính sách giảm nghèo đến tình trạng giảm nghèo 

của các hộ DTTS và miền núi (sử dụng mô hình tuyến tính xác suất) ......... 191 

Bảng 3.6.  Ảnh hưởng của các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đến giảm nghèo đến 

tình trạng giảm nghèo của các hộ DTTS và miền núi  ................................. 192 

Bảng 3.7.  Xu hướng cải thiện ở các chiều nghèo phi thu nhập ở nhóm đồng bào 

dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2019 .......................................................... 201 

Bảng 3.8.  Ảnh hưởng của đầu tư công đến giảm nghèo ............................................... 227 

Bảng 3.9.  Tỷ lệ người dân tộc thiểu số nghiện ma túy và tỷ lệ người dân tộc thiểu số 

nhiễm HIV/AIDS, năm 2015 và năm 2019 .................................................. 251 

Bảng 3.10.  Số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên 

địa bàn các xã vùng dân tộc thiểu số theo vùng kinh tế - xã hội .................. 253 

Bảng 3.11.  Tỷ lệ thôn thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số theo tình trạng tiếp cận 

điện và vùng kinh tế - xã hội ........................................................................ 254 

Bảng 3.12.  Tỷ lệ lãnh đạo, nhân viên y tế theo trình độ và tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ 

theo vùng kinh tế - xã hội ............................................................................. 254 

Bảng 3.13.  Nguồn lực con người của các hộ DTTS điều tra .......................................... 255 

Bảng 3.14.  Nguồn lực tài chính của hộ DTTS điều tra .................................................. 256 

Bảng 3.15.  Nguyên nhân không vay vốn của các hộ DTTS khảo sát (%) ...................... 256 

Bảng 3.16.  Nguồn vay vốn của các hộ DTTS khảo sát (%) ........................................... 257 

Bảng 3.17.  Tình hình đất đai của hộ DTTS khảo sát (m2) .............................................. 258 

Bảng 3.18.  Tình hình tài sản của hộ DTTS khảo sát ...................................................... 258 

Bảng 3.19.  Nguồn lực xã hội của hộ DTTS khảo sát (%) ............................................. 259 

Bảng 3.20.  Thực trạng tiếp cận với dịch vụ thủy lợi và điện của hộ DTTS khảo sát ..... 259 

Bảng 3.21.  Khả năng tiếp cận thị trường của các hộ DTTS khảo sát ............................ 260 

Bảng 3.22.  Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong giảm nghèo ở vùng DTTS                         

và miền núi ................................................................................................... 263 

Bảng 3.23.  Tỷ lệ số hộ DTTS khảo sát gặp các cú sốc (%) ............................................ 265 

Bảng 3.24.  Số cú sốc gặp trong 3 năm gần đây cho các hộ gặp sốc ............................... 266 

Bảng 3.25.  Thiệt hại tính bình quân 1 cú sốc của các hộ DTTS khảo sát ...................... 267 

  



xi 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 

Biểu đồ 2.1.  Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực phi nông nghiệp năm 2019 

của 5 DTTS có tỷ lệ cao nhất và 5 DTTS có tỷ lệ thấp nhất ..................... 87 

Biểu đồ 2.2.  Tỷ lệ hộ nghèo DTTS phân theo vùng giai đoạn 2015 - 2019 ................... 89 

Biểu đồ 2.3.  Tỷ lệ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo DTTS 

điều tra phân theo vùng .............................................................................. 92 

Biểu đồ 2.4.  Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều năm 2019 của 5 DTTS có tỷ lệ 

cao nhất và 5 DTTS có tỷ lệ thấp nhất ....................................................... 93 

Biểu đồ 2.5:  Tỷ lệ nghèo đa chiều của 5 DTTS có tốc độ giảm nhanh nhất và 5 

DTTS có tốc độ tăng nhanh nhất, giai đoạn 2015 – 2019 ......................... 94 

Biểu đồ 2.6.  Tỷ lệ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo DTTS 

điều tra phân theo nhóm dân tộc ................................................................ 95 

Biểu đồ 2.7.  Tỷ lệ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo người 

Mông ở khu vực phía Bắc và khu vực Tây Nguyên .................................. 96 

Biểu đồ 2.8.  Bình quân nhân khẩu của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo vùng ........................................................................................... 98 

Biểu đồ 2.9.  Cơ cấu độ tuổi của nhân khẩu của cả nước, 53 DTTS và hộ nghèo 

DTTS điều tra năm 2019 ........................................................................... 99 

Biểu đồ 2.10.  Cơ cấu giới tính của nhân khẩu ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 

2019 phân theo vùng ................................................................................ 101 

Biểu đồ 2.11.  Cơ cấu trình độ học vấn của chủ hộ ở các hộ nghèo DTTS điều tra 

năm 2019 phân theo vùng ........................................................................ 103 

Biểu đồ 2.12.  Bình quân lao động của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo vùng .................................................................................................. 104 

Biểu đồ 2.13.  Cơ cấu nghề nghiệp chính của chủ hộ ở các hộ nghèo DTTS điều tra 

năm 2019 phân theo vùng ........................................................................ 105 

Biểu đồ 2.14.  Tỷ lệ hộ DTTS được vay vốn từ Ngân Hàng Chính sách xã hội theo 

giá trị khoản vay ...................................................................................... 106 

Biểu đồ 2.15.  Tỷ lệ hộ nghèo DTTS vay vốn theo giá trị khoản vay ............................. 107 

Biểu đồ 2.16.  Lý do không vay vốn ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 ............. 107 

Biểu đồ 2.17.  Tỷ lệ hộ có tiền tiết kiệm ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo vùng ......................................................................................... 108 

Biểu đồ 2.18.  Các loại điện đang sử dụng ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019          

phân theo vùng ......................................................................................... 109 

Biểu đồ 2.19.  Tỷ lệ các thôn có đường giao thông đến trung tâm xã của các xã                     

vùng DTTS phân theo vùng, năm 2019 ................................................... 110 

Biểu đồ 2.20.  Tỷ lệ xã, thôn vùng DTTS có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng, 

năm 2015 và 2019 (%) ............................................................................. 111 

Biểu đồ 2.21.  Tỷ lệ các thôn có nhà văn hóa tại các xã vùng DTTS phần theo vùng,             

năm 2019 (%) ........................................................................................... 112 

Biểu đồ 2.22.  Tỷ lệ hộ DTTS có các thiết bị tiếp cận thông tin cơ bản phân theo 

thành thị và nông thôn ............................................................................. 113 

Biểu đồ 2.23.  Tỷ lệ hộ nghèo DTTS có các thiết bị tiếp cận thông tin cơ bản .............. 114 

Biểu đồ 2.24.  Tỷ lệ hộ thiếu hụt đất sản xuất ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 

2019 phân theo vùng ................................................................................ 115 

Biểu đồ 2.25.  Tỷ lệ hộ DTTS theo tình trạng sử dụng một số thiết bị sinh hoạt cơ 

bản ............................................................................................................ 118 



xii 

Biểu đồ 2.26. Tinh hình tài sản của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019                       

phân theo vùng ......................................................................................... 119 

Biểu đồ 2.27.  Một số DTTS có số người bình quân nhân khẩu/hộ cao nhất .................. 122 

Biểu đồ 2.28.  Bình quân nhân khẩu của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo nhóm dân tộc ........................................................................... 122 

Biểu đồ 2.29.  Cơ cấu giới tính của nhân khẩu ở các hộ nghèo DTTS                                

điều tra năm 2019 phân theo nhóm dân tộc ............................................. 124 

Biểu đồ 2.30.  Cơ cấu trình độ học vấn của chủ hộ ở các hộ nghèo DTTS điều tra 

năm 2019 phân nhóm dân tộc .................................................................. 125 

Biểu đồ 2.31.  Bình quân lao động của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo nhóm dân tộc .................................................................................... 126 

Biểu đồ 2.32.  Cơ cấu nghề nghiệp chính của chủ hộ ở các hộ nghèo DTTS điều tra                 

năm 2019 phân theo nhóm dân tộc .......................................................... 126 

Biểu đồ 2.33.  Tỷ lệ hộ DTTS vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội  của 

10 dân tộc có tỷ lệ cao nhất ...................................................................... 127 

Biểu đồ 2.34.  Lý do không vay vốn ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo nhóm dân tộc .................................................................................... 128 

Biểu đồ 2.35.  Tỷ lệ hộ có tiền tiết kiệm ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo nhóm dân tộc ........................................................................... 129 

Biểu đồ 2.36.  Các loại điện đang sử dụng ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo nhóm dân tộc ........................................................................... 130 

Biểu đồ 2.37.  Tỷ lệ hộ có các thiết bị tiếp cận thông tin phân theo nhóm dân tộc ......... 131 

Biểu đồ 2.38.  Tỷ lệ hộ có nhà thiếu kiến cố/đơn sơ của 5 dân tộc có tỷ lệ cao nhất 

và 5 dân tộc có tỷ lệ thấp nhất. ................................................................. 133 

Biểu đồ 2.39.  Tinh hình tài sản của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo nhóm dân tộc .................................................................................... 135 

Biểu đồ 2.40.  Chênh lệch về chi tiêu giữa dân tộc Kinh và nhóm DTTS ở Việt Nam... 137 

Biểu đồ 2.41.  Tỉ lệ lực lượng lao động qua đào tạo theo giới tính, 2009 - 2018 ........ 141 

Biểu đồ 2.42.  Yếu tố lực đẩy của di cư trong cộng đồng DTTS .................................... 144 

Biểu đồ 2.43.  Xu hướng lao động di cư trong cộng đồng DTTS tại một số tỉnh, giai 

đoạn 2015-2019.......................................................................................  145 

Biểu đồ 2.44.  Các loại hình đi làm ăn xa trong cộng đồng DTTS ................................. 145 

Biểu đồ 3.1.  Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều theo các cách tính khác 

nhau, giai đoạn 2016 - 2019 ..................................................................... 193 

Biểu đồ 3.2.  Diễn biến hộ nghèo cả nước, giai đoạn 2016 - 2019 ............................... 193 

Biểu đồ 3.3.  Xu hướng diễn biến hộ nghèo theo các vùng, giai đoạn 2016 - 2019 ...... 194 

Biểu đồ 3.4.  Cơ cấu hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều, giai đoạn 2016-2019 ....................... 195 

Biểu đồ 3.5.  Mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, 

giai đoạn 2016-2019................................................................................. 195 

Biểu đồ 3.6.  Cơ cấu dân số toàn quốc phân theo nhóm dân tộc, giai đoạn 2009 - 2019 ...... 197 

Biểu đồ 3.7.  Tỷ lệ hộ nghèo cả nước phân nhóm dân tộc, giai đoạn 2016-2019 ......... 197 

Biểu đồ 3.8.  Tỷ lệ người dân tộc thiểu số sinh sống ở Việt Nam phân theo vùng 

kinh tế - xã hội, giai đoạn 2009 -2019 ..................................................... 198 

Biểu đồ 3.9.  Tỷ lệ hộ DTTS nghèo ở các xã vùng DTTS phân theo vùng,                                   

giai đoạn 2015-2019................................................................................. 199 

Biểu đồ 3.10.  Tỷ lệ tảo hôn của người dân tộc thiểu số theo giới tính và vùng kinh 

tế - xã hội, năm 2018 (%) ......................................................................... 252 

Biểu đồ 3.11.  Tỷ lệ kết hôn cận huyết thống của một số dân tộc thiểu số, năm 2014                          

và năm 2018 (‰) ..................................................................................... 252 



1 

MỞ ĐẦU 

1. BỐI CẢNH VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Việt Nam là một quốc gia đa dạng về tộc người và ngôn ngữ với 54 nhóm dân tộc cùng 

nhau sinh sống, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nước ta có 53 dân tộc thiểu số với 

14,119 triệu người, hơn 3,6 triệu hộ, chiếm 14,7% dân số cả nước1. Đồng bào dân tộc thiểu số 

cư trú đan xen với nhau và sinh sống thành cộng đồng ở 51 tỉnh, thành phố, 548 huyện, 5.266 

đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 382 xã biên giới, chủ yếu ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, 

Tây Nam Bộ và Tây Duyên hải miền Trung, chiếm 3/4 diện tích cả nước (Tổng cục thống kê, 

2020). Bên cạnh đó, các nhóm DTTS sinh sống tập trung chủ yếu ở những vùng cao, miền núi, 

vùng biên giới (Ngân hàng thế giới, 2009). Vì vậy việc phát triển kinh tế, xã hội ở các vùng 

DTTS và miền núi có ý nghĩa quyết định trong việc duy trì sự ổn định xã hội và đảm bảo toàn 

vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Việt Nam. Nhận thức được vấn đề này, Đảng và Chính phủ đã 

ban hành nhiều các chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi. Một số 

chính sách đặc thù cho phát triển kinh tế, xã hội cho vùng DTTS và miền núi có thể kể đến như 

Chương trình định canh định cư, Chương trình 135, Chương trình 30a. Đặc biệt, Chính phủ đã 

thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2012-2015 và giai 

đoạn 2016-2020) nhằm mục đích tăng thu nhập, giảm tỷ lệ nghèo và tăng khả năng tiếp cận với 

các dịch vụ cơ bản đối với nhóm DTTS. 

Mặc dù đã có nhiều chính sách phát triển đặc thù nhưng tỷ lệ hộ nghèo và kết quả giảm 

nghèo ở vùng DTTS và miền núi vẫn chưa đạt được như mong đợi. Các dân tộc thiểu số chỉ 

chiếm 14,7% dân số cả nước nhưng tỷ lệ hộ nghèo các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao trong 

tổng số hộ nghèo của cả nước và có xu hướng tăng lên hàng năm: Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo các 

dân tộc thiểu số chiếm 42,25% tổng số hộ nghèo cả nước, cao gấp 5,58 lần so với tỷ lệ hộ nghèo 

bình quân chung cả nước (9,88%); năm 2016 là 48,23%, cao gấp 5,86 lần bình quân chung cả 

nước (8,23%); năm 2017 là 52,66%, cao gấp 7,86 lần bình quân chung cả nước (6,7%); năm 

2018 là 55,27%, cao gấp 10,57 lần bình quân chung cả nước (5,23%) và năm 2019 là 58,53%, 

cao gấp 15,61 lần bình quan chung cả nước (3,75%)2 (Bộ Lao động, thương binh và xã hội, 

2019). Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 35,5% , giảm 1,2% 

so với năm 2015 (36,7%) nhưng cao gấp 4,3 lần so với tỷ lệ chung của cả nước (8,2%). Tỷ lệ 

hộ nghèo chung của các dân tộc thiểu số năm 2015 chiếm 23,1%, cao gấp 2,3 lần so với tỷ lệ 

hộ nghèo chung của cả nước (9,88%), nhưng đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo chung của các dân 

tộc thiểu số (22,3%) cao gấp 5,95 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước (3,75%)3.  

Đặc biệt theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 

hiện có 24 dân tộc tỷ lệ hộ nghèo cao trên 30%, trong đó có 22 dân tộc tỷ lệ hộ nghèo cao hơn 

1,5 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số (≥ 33,45%) và 15 dân tộc 

có tỷ lệ hộ nghèo rất cao, gấp hơn 2 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của các dân tộc 

thiểu số (≥ 44,6%)4. 

 
1 Kết quả điều tra dân số và nhà ở và điều tra thực trạng KTXH năm 53 DTTS năm 2019. 
2 Kết quả rà soát hộ nghèo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019. 
3 Kết quả điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2015 và năm 2019 và kết quả rà soát hộ nghèo hằng năm của 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 
4 Gồm các dân tộc: La Hủ (74,4%), Mảng (66,3%), Xinh Mun (65,3%), Chứt (60,6%), Co (57,1%), Ơ Đu (56,7%), 

Bru Vân Kiều (56,0%), Cống (54,0%), Lô Lô (53,9%), Mông (52,6%), Khơ Mú (51,6%), Pà Thẻn (50,2%), La 
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Trong thời kỳ hội nhập sâu và rộng với nền kinh tế thế giới, các thực thể kinh tế của 

Việt Nam luôn chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, 

các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam phải đặt trong bối cảnh mới đó là có sự 

tham gia và cạnh tranh quốc tế. Để có thể tham gia vào cạnh tranh quốc tế, các thực thể kinh tế 

của Việt Nam phải có sự am hiểu và tiềm lực đủ mạnh. Hơn nữa, mọi quá trình sản xuất phải 

được thực hiện trên quy mô lớn, đầu tư vào các dây chuyền hiện đại (nông nghiệp công nghệ 

cao...) để sản xuất ra các sản phẩm đồng bộ, giá thành hạ và có sức cạnh tranh cao. Đây thực 

sự là một cản trở rất lớn đối với người nghèo và đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, những 

người có nguồn vốn sinh kế chưa đủ mạnh. Bên cạnh đó, theo kết luận của rất nhiều nghiên cứu 

khác nhau Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng rất lớn bởi biến đổi khí hậu. 

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra ngày càng khốc liệt hơn với tần suất và 

cường độ ngày càng nhiều và mạnh hơn. Những vùng dễ bị tổn thương bởi thiên tai và biến đổi 

khí hậu thường là những vùng tập trung nhiều dân cư nghèo ở vùng sâu, vùng xa và vùng dân 

tộc thiểu số. Điều này sẽ dẫn đến các áp lực về mất rừng và di cư của dân cư ở các vùng bị tổn 

thương do thiên tai và biến đổi khí hậu. Do đó, rất cần có các chính sách để phát triển bền vững 

kinh tế, xã hội cho các khu vực này.  

Nghiên cứu của Lanjouw và cộng sự (2013) khẳng định rằng Việt Nam đã triển khai rất 

nhiều chương trình giảm nghèo với lượng ngân sách lớn đã được chi cho các chương trình hỗ 

trợ nhắm đến vùng DTTS và miền núi. Tuy nhiên, thực trạng nghèo vùng DTTS và miền núi 

vẫn chưa được cải thiện một cách đáng kể. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, vùng DTTS và 

miền núi phải đối mặt với những đòi hỏi mới từ bên trong và bên ngoài ngày càng lớn. Hội 

nhập quốc tế góp phần tạo nhiều cơ hội như tăng khả năng thông thương, khả năng tiếp cận với 

tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo cơ hội và nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, làm giàu vốn văn 

hoá dân tộc, góp phần cải thiện cuộc sống và xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, vùng DTTS và 

miền núi cũng sẽ phải đối mặt nhiều hơn với nhiều thách thức trong sản xuất, kinh doanh, tạo 

việc làm cho người lao động. Khoảng cách giàu nghèo giữa vùng DTTS và vùng dân tộc đa số, 

vùng miền núi và vùng đồng bằng ngày một lớn; hàng hoá sản phẩm của vùng DTTS và miền 

núi làm ra khó tiêu thụ hơn do quy mô sản xuất nhỏ, phân tán, hậu cần kém phát triển và với 

những sản phẩm phi đặc sản thường chất lượng sản phẩm chưa cao; văn hoá truyền thống dễ bị 

mai một dần nếu không được bảo tồn và phát triển; môi trường ngày càng suy thoái do áp lực 

phát triển kinh tế, khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, các chất thải công nghiệp và 

biến đổi khí hậu gia tăng... Vì vậy, việc nghiên cứu để tìm ra các giải pháp giảm nghèo bền 

vững cho vùng DTTS và miền núi là thực sự cần thiết trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí 

hậu ngày càng có diễn biến phức tạp. 

         Rất nhiều các nghiên cứu về đói nghèo đã được triển khai ở Việt Nam như: nghiên cứu 

của Ngân hàng Phát triển châu Á (2002), Shenggen Fan và cộng sự (2002), Nguyễn Viết Cường 

(2003), Wang Sangui và cộng sự (2004), Võ Thị Thúy Anh và cộng sự (2010), Ngân hàng thế 

giới (2012), Đỗ Kim Chung và cộng sự (2016),... Tuy nhiên, các nghiên cứu này mới chỉ dừng 

lại ở việc đánh giá tình trạng nghèo nói chung trên phạm vi toàn quốc, hoặc ở các tiểu vùng, 

các địa phương mà chưa có những nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề cơ bản, cấp bách và giải 

pháp cơ bản cho giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, mặc dù đã có rất nhiều 

 
Ha (48,8%), Xơ Đăng (44,9%), Hà Nhì (44,8%), Raglay (44,5%), Mnông (42,2%), Phù lá (40,3%), Cơ Tu 

(38,1%) Tà Ôi (35,4%), La Chí (35,3%), Kháng (35,0%). 
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các chính sách về giảm nghèo, tuy nhiên các định hướng chính sách về giảm nghèo của Chính 

phủ dường như còn thiếu các định hướng dài hạn về giảm nghèo bền vững cho các vùng dễ bị 

tổn thương bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, và sự biến động của kinh tế-xã hội. Các chính sách 

hiện tại mới tập trung vào hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của người nghèo trong ngắn hạn. Vì 

vậy, rất cần có sự nghiên cứu đầy đủ để đề xuất các chính sách giảm nghèo bền vững và dài 

hạn cho các vùng dễ bị tổn thương bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và là nơi tập trung nhiều người 

nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.      

          Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào tập trung đánh giá thực trạng thực hiện, kết quả, 

hiệu quả của các chính sách, giải pháp giảm nghèo cho vùng DTTS và miền núi, nhận diện 

những vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác giảm nghèo để cung cấp luận cứ khoa học cho 

việc điều chỉnh và đề xuất hoàn thiện giải pháp, chính sách giảm nghèo bền vững cho vùng 

DTTS và miền núi Việt Nam trong dài hạn và trong bối cảnh hội nhập quốc tế và diễn biến 

ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Do đó, việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học cấp quốc gia về “Giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi đến năm 2030” sẽ là rất quan trọng và cấp thiết. Nghiên cứu nhằm tập trung 

trả lời một số câu hỏi sau: 

(1). Thực trạng nghèo ở vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam (tập trung vào đối tượng người 

DTTS) diễn ra như thế nào? 

(2).  Kết quả, hiệu quả, tác động của các chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đối 

với vùng DTTS và miền núi Việt Nam từ năm 1986 đến nay ra sao? Những khó khăn, bất 

cập trong thực thi các chính sách giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam là gì?. 

(3).  Đâu là các yếu tố chính ảnh hưởng đến thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo 

bền vững ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam thời gian qua? 

(4).  Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi 

Việt Nam hiện nay là gì?. 

(5).  Xu hướng, diễn biến, ảnh hưởng của vấn đề nghèo ở vùng DTTS và miền núi trong thời 

gian tới như thế nào?. 

(6).  Đâu là những giải pháp chính sách cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và 

miền núi Việt Nam đến năm 2030?. 

2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐỀ TÀI 

2.1. Nghiên cứu về lý thuyết giảm nghèo bền vững cho người yếu thế và DTTS 

 Giảm nghèo bền vững cho những người yếu thế, người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số 

(DTTS) và vùng sâu xa, miền núi, hải đảo luôn là mục tiêu được quan tâm hàng đầu ở rất nhiều 

nước trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển (Hayati và cộng sự, 2006; Parker và 

cộng sự, 2008; Yip và cộng sự, 2016; Liu và cộng sự, 2017). Có rất nhiều các nguyên nhân dẫn 

đến nghèo bao gồm cả các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài (Davids và Gouws, 2011). 

Tuy nhiên, theo Cơ quan Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh-DFID (1999), nguyên nhân 

chính dẫn đến nghèo đó là những cú sốc làm thay đổi về các tài sản sinh kế của hộ. Vì vậy, về 

mặt lý thuyết khung sinh kế bền vững (Sustainable Livelihood Framework – SLF) do DFID đề 

xuất năm 1999 là một công cụ rất hữu ích đối với các nghiên cứu giảm nghèo (Hua và cộng sự, 

2017). SLF tập trung vào con người và nhấn mạnh đến sự tương tác đa chiều giữa các yếu tố 
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ảnh hưởng đến sinh kế của của hộ, trong đó các tài sản sinh kế của hộ được chú trọng đặc biệt 

(DFID, 1999).  

Theo định nghĩa của DFID (1999), tài sản sinh kế của hộ (household’s livelihood assets) 

bao gồm 5 thành phần chính đó là vốn tự nhiên, vốn con người, vốn vật chất, vốn tài chính, và 

vốn xã hội. Vốn con người (human capital) được hiểu là số lượng và chất lượng của lực lượng 

lao động mà hộ gia đình sẵn có. Vốn xã hội (social capital) liên quan đến các tài nguyên xã hội 

mà con người có thể sử dụng để đạt được mục tiêu sinh kế của họ chẳng hạn các mạng lưới, 

các mối quan hệ, các sự kết nối mà con người có thể tiếp cận rộng hơn với các tổ chức, các 

nhóm sở thích để đạt được mục tiêu chia sẻ và trao đổi. Vốn tự nhiên (natural capital) là các vật 

liệu tự nhiên hữu ích đối với sinh kế của con người bao gồm các loại hàng hóa công cộng vô 

hình (bầu khí quyển, đa dạng sinh học), hoặc các tài sản sử dụng trực tiếp trong quá trình sản 

xuất (đất đai, cây cối...). Vốn vật chất (physical capital) của hộ bao gồm các cơ sở hạ tầng cơ 

bản như hệ thống giao thông, nhà cửa, nguồn nước, nguồn cung cấp năng lượng, công cụ và 

dụng cụ sản xuất. Vốn tài chính (financial capital) là các tài nguyên tài chính để đạt được các 

mục tiêu sinh kế chẳng hạn như tính sẵn có của trữ lượng tài chính, khả năng tiếp cận với các 

nguồn tài chính.  

Theo Hua và cộng sự (2017), cùng với sự thay đổi về kết cấu và tổ chức, tài sản sinh kế 

của hộ là một trong các yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến sinh kế bền vững và từ đó đóng 

vai trò rất quan trọng trong giảm nghèo bền vững. Vì vậy, các chính sách giảm nghèo bền vững 

cho người dân ở những vùng kém phát triển như vùng DTTS, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng 

xa… ở rất nhiều nước trên thế giới đều nhấn mạnh đến vai trò của tài sản sinh kế (livelihood 

assets) của hộ. Thực tế đã có rất nhiều các nghiên cứu trên thế giới đề cập đến vai trò quan trọng 

của vốn tự nhiên, đặc biệt là đất đai đối với giảm nghèo bền vững cho người yếu thế, người 

thuộc DTTS và miền núi. Theo Grima và cộng sự (2003), nguồn vốn tự nhiên nhiên (rừng, đất 

đai...) đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế và giảm nghèo ở các nước đang phát 

triển. Waterloos và Rutherford (2003) đã chỉ ra rằng công cuộc cải cách ruộng đất ở Zimbabwe 

đã tạo ra cơ hội sở hữu đất đai một cách bình đẳng cho người nghèo ở các vùng khó khăn, miền 

núi, người DTTS và từ đó giúp họ có tư liệu sản xuất và thoát nghèo. Koyuncu và Yilmaz 

(2013), Adam và Eltayeb (2016) kết luận rằng giao đất, giao rừng đã cung cấp một vài cơ chế 

để giúp người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa và nhất là người dân tộc thiểu số thoát nghèo. 

Điều này tương tự với kết luận của Scheidel (2016) khi tiến hành nghiên cứu ở Căm Pu Chia 

đó là xác định rõ quyền sở hữu đất đai là cách để giúp người dân ở các vùng khó khăn, vùng 

DTTS có thể thoát nghèo. Theo Duan và cộng sự (2015), các chương trình bảo tồn đất dốc có 

ảnh hưởng tích cực đến quá trình giảm nghèo cho người dân ở miền núi, đặc biệt là dân tộc 

thiểu số tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hua và cộng sự (2017) đã đưa ra kết luận đó là đất đai 

vẫn tiếp tục đóng một vai trò rất quan trọng việc hoạch định các chính sách giảm nghèo bền 

vững cho vùng DTTS và miền núi ở rất nhiều nơi trên thế giới chẳng hạn các nước châu Phi, 

các nước vùng Trung Mỹ và Ấn Độ. 

   Ngoài việc tập trung vào vai trò của đất đai, lý thuyết giảm nghèo bền vững cho người 

yếu thế vùng DTTS và miền núi ở rất nhiều nước đang phát triển còn đề cập đến tầm quan trọng 

của việc đầu tư phát triển về vốn con người, vốn vật chất, vốn tài chính và vốn xã hội. Theo 

Hua và cộng sự (2017), đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đầu tư cho vốn con người, cơ sở 

hạ tầng và mạng lưới xã hội đóng vai trò quyết định trong phát triển sinh kế bền vững cho người 
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nghèo, người yếu thế ở vùng DTTS và miền núi ở nhiều nước đang phát triển trên thế giới. Như 

vậy, về mặt lý thuyết khung sinh kế bền vững của DFID vẫn là một trong các công cụ quan 

trọng đối với các nghiên cứu về các giải pháp giảm nghèo bền vững đối với các vùng DTTS và 

miền núi ở các nước đang phát triển. Khung sinh kế bền vững đã đề cập đến tất cả các khía 

cạnh, các yếu tố của người nghèo. Khung sinh kế bền vững cũng tập trung vào sự tương tác đa 

chiều giữa các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của người nghèo. Ngoài ra, khung sinh kế bền 

vững còn cung cấp một cách nhìn đa chiều về nguyên nhân nghèo của những người yếu thế, 

những người thuộc vùng DTTS và miền núi. Do vậy, trên cơ sở của khung sinh kế bền vững 

các nhà hoạch định chính sách sẽ đề ra được các giải pháp hiệu quả và bền vững để giảm nghèo 

cho các vùng DTTS và miền núi. 

Bên cạnh đó, cũng có một số nghiên cứu đề cập đến các giải pháp giảm nghèo mà cách 

tiếp cận không dựa vào tài sản sinh kế của hộ. Các nghiên cứu này tập trung chính vào giải pháp 

đầu tư cho phát triển khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo Alene và cộng sự 

(2007), đầu tư cho nghiên cứu trọng điểm trong nông nghiệp là giải pháp giảm nghèo hữu hiệu 

ở các nước đang phát triển, chẳng hạn như Nigeria. Mendola (2007) cũng đưa ra kết luận đó là 

phát triển kỹ thuật nông nghiệp góp phần trực tiếp vào công tác giảm nghèo ở Bangladesh. 

Nguyên nhân là do các tiến bộ của kỹ thuật nông nghiệp đã góp phần tăng năng suất và sản 

lượng nông nghiệp cho các hộ nông dân, từ đó giúp họ tăng thu nhập và thoát nghèo. Alene và 

Coulibaly (2009) khi tiến hành nghiên cứu ở Sahara, châu Phi cũng chỉ ra rằng đầu tư cho 

nghiên cứu trong nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược giảm nghèo tại các 

quốc gia ở châu Phi. Điều này cũng tương tự với kết luận của Kassie và cộng sự (2011) khi 

nghiên cứu ở Uganda, Brummett và cộng sự (2011) khi nghiên cứu ở Cameroon. Tuy nhiên, để 

chiến lược đầu tư cho khoa học kỹ thuật nông nghiệp phát huy hiệu quả trong công tác giảm 

nghèo, cần có các chính sách để nâng cao chức năng của khuyến nông, tín dụng và hệ thống 

cung cấp nguyên liệu đầu vào (Alene và Coulibaly, 2009). Ở một khía cạnh khác, Ayuya và 

cộng sự (2015) chỉ ra rằng phát triển hệ thống sản xuất hữu cơ cũng là một trong các giải pháp 

góp phần giảm nghèo ở Kenya.    

Quan niệm "Nghèo đói" thay đổi theo thời gian. Nếu như trước đây, sự thiếu ăn được 

coi là tiêu chí cơ bản để phân biệt hộ nghèo, thì sau này, tiêu chí đánh giá nghèo được chuyển 

từ không an ninh về lương thực sang không an ninh về dinh dưỡng, nghèo thiếu ăn sang thiếu 

thu nhập. Trong những năm gần đây, quan niệm nghèo được đánh giá theo cách tiếp cận mới 

đó là "Nghèo đa chiều". Theo cách tiếp cận này, "Nghèo" không chỉ được xem xét trên phương 

diện thu nhập mà còn tiếp cận đến nhu cầu cơ bản về ăn, ở, khám chữa bệnh, giáo dục và ý chí 

vươn lên thoát nghèo. 

 Giảm nghèo và giảm nghèo bền vững là những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ ở các 

nước đang phát triển nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trong các chương trình mục tiêu giảm 

nghèo của Việt Nam, các đối tượng can thiệp của các chương trình mục tiêu giảm nghèo rất đa 

dạng bao gồm người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn bản nghèo, xã nghèo, huyện và vùng 

nghèo. Trong các đối tượng can thiệp trên, nhóm hộ nghèo DTTS, các xã đặc biệt khó khăn như 

các xã miền núi xa xôi, hẻo lánh là những đối tượng ưu tiên của phần lớn các chương trình mục 

tiêu xóa đói, giảm nghèo.  
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• Chuẩn nghèo 

 "Chuẩn nghèo" được sử dụng như một ngưỡng quan trọng để xác định người nghèo, hộ 

nghèo, xã nghèo, huyện nghèo. "Chuẩn nghèo" thường biến động tăng cùng với sự phát triển 

kinh tế. Ở Việt Nam, từ những năm đầu của thập kỷ 90 của thế kỷ XX đã tồn tại hai chuẩn 

nghèo. Một chuẩn nghèo chính thức của Chính phủ và một chuẩn nghèo được thiết kế bởi Tổng 

cục Thống Kê - Ngân hàng Thế giới (GSO-WB):   

 - Chuẩn nghèo chính thức của Chính phủ được xây dựng và thường được áp dụng trong 

thời gian 5 năm do gắn với các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Ban đầu chuẩn nghèo được 

xây dựng dựa trên cách tính toán quy đổi ra gạo, từ sau năm 2005 được tính bằng tiền dựa trên 

các chi phí cho nhu cầu cơ bản.  

 - Chuẩn nghèo của GSO-WB được xây dựng từ năm 1993 và được cập nhật theo diễn 

biến của chỉ số CPI nhằm phục vụ cho các hoạt động theo dõi, đánh giá nghèo. Trong báo cáo 

đánh giá giảm nghèo của WB năm 2012 "Khởi đầu tốt nhưng chưa phải đã hoàn thành" cho 

thấy: Chuẩn nghèo mới của GSO-WB được sử dụng nhằm xây dựng bức tranh nghèo cập nhật 

dựa trên KSMSDC năm 2010, có bổ sung thông tin mới thu thập từ các Đánh giá Nghèo có 

tham gia của người dân và các nghiên cứu định tính. Tỷ lệ nghèo – được định nghĩa là tỷ lệ 

người dân sống dưới chuẩn nghèo – là cách đo hiện trạng nghèo được báo cáo thường xuyên 

và hiểu rộng rãi. Nhưng chuẩn nghèo lại không tính tới thực tế là tất cả người nghèo không 

giống nhau: một số có mức thu nhập hay tiêu dùng rất gần mức chuẩn nghèo, số khác sống 

trong các điều kiện nghèo hơn nữa, cách dưới xa ngưỡng chuẩn nghèo. Thông tin dữ liệu nghèo 

phân biệt giữa nhóm tất cả người nghèo (những người sống dưới mức chuẩn nghèo GSO-WB) 

và nhóm nghèo “cùng cực” (những người có chi tiêu bình quân đầu người thấp hơn hai phần ba 

chuẩn nghèo). Năm 2010, tới 20,7% dân số xếp loại nghèo và 8% nghèo cùng cực (Bộ LĐ-

TB&XH, 2015).   

 Có rất nhiều các nghiên cứu, các tranh luận liên quan đến việc áp dụng chuẩn nghèo ở 

Việt Nam hiện nay. Trong nghiên cứu Bộ Lao động và TBXH kết hợp với UNDP năm 2015 về 

"Tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam" đã khẳng định rằng: Ở Việt Nam đã, 

đang và sẽ tồn tại hai chuẩn nghèo. Tuy nhiên, do căn cứ xây dựng hai chuẩn nghèo này khác 

nhau và sử dụng cho những mục đích khác nhau nên chuẩn nghèo chính thức và chuẩn nghèo 

của GSO-WB luôn có sự chênh lệch. Báo cáo cũng chỉ ra rằng việc tồn tại song song hai chuẩn 

nghèo dẫn đến sự chênh lệch đáng kết về các số liệu có liên quan, nhất là ở giai đoạn trước năm 

2000. Sự chệnh lệch giữa hai chuẩn nghèo này đôi khi đã gây ra nhiều cách hiểu khác nhau về 

kết quả giảm nghèo ở Việt Nam. 

 Trong bối cảnh hiện tại, khi nghèo đói được coi là một khái niệm "đa chiều", trong cùng 

một thời điểm người nghèo có thể phải đối mặt với nhiều bất lợi khác nhau có thể là những khó 

khăn trong khám chữa bệnh, học hành, nhà ở, đất đai, nước sạch hoặc điện thắp sáng. Sử dụng 

một tiêu chí thu nhập (hay chi tiêu) không đủ để nắm bắt được tình trạng nghèo thực tế của 

người dân. Đánh giá nghèo cần được tiếp cận rộng hơn từ chiều cạnh phát triển toàn diện con 

người. Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Nghị quyết số 76/2014/QH13 về việc đẩy 

mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, nêu rõ: xây dựng chuẩn nghèo 

mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và đáp ứng các dịch 

vụ xã hội cơ bản. Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội đã xác định rõ 
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nhiệm vụ xây dựng, nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể về đổi mới phương pháp tiếp cận nghèo 

đói ở Việt Nam từ đơn chiều sang đa chiều, Ngày 15/9/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết 

định số 1614/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường 

nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.” Chuẩn nghèo giai đoạn 

2016 - 2020 của Việt Nam được xây dựng theo hướng: sử dụng kết hợp cả chuẩn nghèo về thu 

nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Theo đó, tiêu chí đo lường nghèo 

được xây dựng dựa trên cơ sở: (1) Các tiêu chí về thu nhập, bao gồm: chuẩn mức sống tối thiểu 

về thu nhập, chuẩn nghèo về thu nhập, chuẩn mức sống trung bình về thu nhập. (2) Mức độ 

thiếu hụt trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm: tiếp cận về y tế, giáo dục, nhà ở, 

nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Những quy định chính sách nói trên tạo cơ sở pháp lý 

cho việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng 

cho chương trình giảm nghèo của nước ta trong giai đoạn 2016-2020. 

 Tuy nhiên, việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn ban đầu. 

Trong đề án tổng thể về "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa 

vào thu nhập sang đa chiều, áp dụng trong giai đoạn 2016-2020" của Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội đã chỉ rõ một số khó khăn khi chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường từ 

nghèo đơn chiều sang nghèo đa chiều ở Việt Nam. Thứ nhất, cách tiếp cận nghèo đa chiều còn 

mới mẻ, khác hẳn quan niệm về nghèo thu nhập/chi tiêu, đòi hỏi cần có thời gian để chuyển đổi 

và thích ứng; thứ hai khi tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, khái niệm hộ nghèo sẽ khác về nội 

dung so với xác định chuẩn nghèo thu nhập như hiện nay. Trong khi đó, hệ thống chính sách 

giảm nghèo hiện hành vẫn dựa trên quy định tiêu chí hộ nghèo dựa vào thu nhập; thứ ba việc 

xác định các chiều nghèo, chỉ số đo lường, mức độ thiếu hụt đòi hỏi việc dựa trên cơ sở dữ liệu 

cập nhật và đầy đủ, song hiện nay các số liệu này còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng; 

thứ tư, một số chính sách hiện hành sẽ cần phải thay đổi cùng với yêu cầu sửa đổi, bổ sung hệ 

thống văn bản pháp luật, do đó đòi hỏi phải có thời gian, lộ trình, bước đi cụ thể; thứ năm, cần 

tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao giữa các cấp, các ngành và cộng đồng, người dân trong 

tiếp cận nghèo đa chiều. 

• Cách tiếp cận giảm nghèo vùng DTTS: 

          Nghiên cứu của Oxfam (2015) đưa ra quan điểm đẩy mạnh khuyến nông sinh kế hướng 

tới giảm nghèo bền vững khu vực đồng bào DTTS là một trong những khuyến nghị quan trọng 

của Tổ chức Oxfam. Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Quản lý Chương trình vận động chính sách và 

truyền thông (Oxfam) cho rằng: Những thách thức đối với giảm nghèo bền vững trong đồng 

bào DTTS đòi hỏi phải có những đổi mới cơ bản về khuyến nông và hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp. Theo thống kê, khoảng 75% thu nhập của người nghèo DTTS là từ nông nghiệp, đây 

cũng là ngành có mức tăng trưởng chậm hơn nhiều so với các ngành khác của nền kinh tế. 

          Ðể đưa ra khuyến nghị này, Oxfam đã khảo sát, phân tích chính sách về "khuyến nông 

và hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp" tại 7 tỉnh có đông đồng bào DTTS trong cả nước. 

Khuyến nông sinh kế (hướng đến các địa bàn nghèo) và khuyến nông sản xuất hàng hóa (hướng 

đến các địa bàn thuận lợi cho sản xuất hàng hóa lớn) là hai mảng quan trọng trong hoạt động 

khuyến nông. Theo Oxfam, hiện nay vẫn chưa có sự phân biệt rõ khái niệm và định hướng ưu 

tiên cụ thể giữa khuyến nông sinh kế và khuyến nông sản xuất hàng hóa trong chương trình 

khuyến nông của các tỉnh, huyện được khảo sát. Ðể giảm nghèo hiệu quả và bền vững ở các 

vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào DTTS, Nhà nước cần tập trung đầu tư cho các hoạt 
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động khuyến nông sinh kế nhằm bảo đảm an ninh lương thực và phát triển sản xuất hàng hóa 

phù hợp ở các cộng đồng nghèo; đây cũng là mảng dịch vụ công, phi lợi nhuận mà các đối 

tượng thị trường không muốn làm hoặc làm chưa hiệu quả. 

         Theo Oxfam, các mô hình khuyến nông sinh kế ở vùng đồng bào DTTS không nhất thiết 

phải có trình độ kỹ thuật cao, mà quan trọng hơn là phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, điều kiện 

sản xuất từng địa phương, phù hợp bản sắc văn hóa và tập quán của từng nhóm đối tượng DTTS 

cụ thể. 

          Ðồng thời, sự gắn kết giữa khuyến nông sinh kế với các hình thức hỗ trợ sản xuất, như: 

hỗ trợ vật tư nông nghiệp, tín dụng ưu đãi, dạy nghề và tiếp cận thị trường vùng DTTS cần được 

cải thiện. Phần lớn các tỉnh chưa có cơ chế chính thức kết nối khuyến nông với ngân hàng để 

những người tham gia mô hình khuyến nông được ưu tiên, hỗ trợ vay vốn, cũng chưa có chính 

sách hỗ trợ đủ mạnh về liên kết thị trường trong các mô hình sinh kế quy mô nhỏ ở vùng đồng 

bào DTTS. Thực tế, chính sách "cánh đồng lớn" hiện nay chỉ phù hợp với các vùng thấp... Hiện 

mới chỉ có các tỉnh Quảng Trị, Ninh Thuận và Ðăk Nông đã xây dựng đề án hỗ trợ sinh kế cho 

các nhóm DTTS khó khăn nhất, dựa trên việc lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự 

án. Tại huyện Ðakrông (Quảng Trị), UBND huyện đã lồng ghép nguồn vốn của các Chương 

trình 135, 30a, 134, dự án trồng rừng 661 và cả nguồn vốn kinh tế của huyện để xây dựng đề 

án thí điểm giảm nghèo "có địa chỉ" với các biện pháp hỗ trợ đồng bộ, liên tục trong hai đến ba 

năm, gắn bó với cam kết thoát nghèo của các hộ gia đình. 

• Khung phân tích giảm nghèo 

 Ở Việt Nam, các giải pháp và nỗ lực xóa đói giảm nghèo không chỉ tập trung giải quyết 

sự đói về lương thực mà còn giải quyết tình trạng thiếu dinh dưỡng của người nghèo, hỗ trợ 

người nghèo cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần. Để đo lường tác động của các chương 

trình giảm nghèo có rất nhiều phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng:  

 Trong báo cáo đánh giá tác dộng xã hội cho dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên do 

Bộ Kế hoạch đầu tư và WB thực hiện vào năm 2013 đã sử dụng Khung lý thuyết chính là 

Phương pháp tiếp cận sinh kế bền vững (Sustainable Livelihoods Approach - SLA). Cách tiếp 

cận này đưa ra một chỉ dẫn tổng quát cho một quá trình xây dựng các can thiệp phát triển sinh 

kế cho cộng đồng, bao gồm các chương trình và dự án. Đây là một phương pháp tư duy để xác 

định mục tiêu, phạm vi và ưu tiên cho các hoạt động/can thiệp phát triển dựa trên các cân 

nhắc/phân tích về cách sinh sống của người nghèo, của đối tượng dễ tổn thương và tầm quan 

trọng của các chính sách, các thể chế liên quan. Các can thiệp/hoạt động phát triển được xây 

dựng phải đảm bảo: (i) Lấy con người/nhóm đối tượng nghèo và dễ tổn thương làm trung tâm; 

(ii) Đảm bảo tính tham gia và tính đáp ứng đến đối tượng nghèo và dễ tổn thương; (iii) Đa cấp 

độ (multilevel); (iv) Được thực hiện với mối liên kết/đối tác giữa khu vực công và khu vực tư 

nhân; (v) Linh hoạt/dễ điều chỉnh (dynamic); và (vi) Cuối cùng nhưng không kém quan trọng 

là bền vững. Cách tiếp cận này cho phép nối kết các chủ thể với môi trường chung có ảnh hưởng 

đến kết quả của chiến lược sinh kế. Tiếp cận này tính đến một cách thấu đáo các tiềm năng của 

cộng đồng như năng lực/trình độ của người lao động, mạng lưới xã hội (tài sản xã hội), tiếp cận 

đến các nguồn lực vật chất và tài chính cần thiết cho phát triển sinh kế và khả năng ảnh hưởng 

của các thể chế cốt lõi (core institutional). 
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 Ngân hàng thế giới (2012) đã đưa ra Thiết kế Khung kết quả để giám sát các dự án phát 

triển và xóa đói giảm nghèo. Tương tự, AusAID (2012) cũng đã đề ra các gợi ý thiết kế Khung 

kết quả. AusAID đã đưa ra cách thức sử dụng Phương pháp khung kết quả trong đánh giá tác 

động của dự án phát triển. Tuy nhiên các tổ chức trên chỉ tập trung xem xét đo lường kết quả, 

chưa tập trung nhiều vào đánh giá tác động tổng thể.  

 Theo nghiên cứu của Đỗ Kim Chung (2010) đã đưa khung phân tích đánh giá tác động 

của chương trình xóa đói giảm nghèo theo chuỗi tác động chính sách bao gồm: Nguồn lực - 

Hoạch định và triển khai thực hiện - Kết quả thực hiện chương trình - Tác động. 

 Các tác giả Võ Thụy Anh (2010) và Ngân hàng phát triển Á Châu (2003) đã sử dụng 

các phương pháp định tính để thu thập thông tin về cảm nhận của người dân về sự cải thiện đến 

kết quả sản xuất, an sinh xã hội của do chương trình xóa đói giảm nghèo mang lại. Các phương 

pháp định tính bao gồm đánh giá sự thay đổi theo nhóm của người dân trọng cộng đồng, thảo 

luận nhóm, phỏng vấn, lịch sử thôn bản... để nắm được mức độ hài lòng của người dân về tác 

động của chương trình về cuộc sống của họ sau khi triển khai chương trình. Trong phương pháp 

định tính, các nhà nghiên cứu sử dụng các thang đo khác nhau để phản ánh cảm nhận của người 

dân, người thu hưởng. Ưu điểm của nghiên cứu định tính là chỉ cần các thông tin cho biết các 

tác động tổng thể của chương trình, giúp cho người ngoài, nhất là người đánh giá có được thông 

tin nhanh gọn, hiểu thêm về cộng đồng. Vì thế phương pháp này được dùng khá phổ biến trong 

đánh giá tác động tổng thể. Tuy nhiên, kết quả của các phương pháp định tính chưa thật sự chỉ 

ra quy mô và mức độ ảnh hưởng của từng chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo cụ thể.  

Để bổ sung cho phương pháp định tính này, trong rất nhiều các nghiên cứu khác liên quan 

đến đói nghèo các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp định lượng. Nguyễn Viết Đăng 

và Vũ Thị Thoan (2013) đã nghiên cứu về ảnh hưởng của vốn tín dụng đến giảm nghèo ở huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, áp dụng mô hình Logit để phân tích ảnh hưởng của vốn tín dụng Ngân 

hàng chính sách xã hội.  

Tác giả Nguyễn Việt Cường (2003), áp dụng phương pháp so sánh tương hợp 

(Propensity Score Matching) để đánh giá tác động của chính sách miễn giảm học phí cho học 

sinh nghèo, chính sách vốn tín dụng cho người nghèo. 

Tóm lại, về mặt lý thuyết, cần thiết phải xây dựng khung khổ lý thuyết về nghèo đói 

trong nền kinh tế thị trường hiện đại và làm rõ các cơ chế chính sách của các chương trình dự 

án với mục tiêu giảm nghèo. Phải nhìn nhận giảm nghèo theo nghĩa rộng, không chỉ giảm nghèo 

với ý nghĩa là tăng thu nhập mà giảm nghèo bền vững phải được nhìn nhận dưới góc độ cải 

thiện các nguồn lực đầu vào cho người nghèo như trình độ giáo dục, điều kiện y tế, chăm sóc 

sức khỏe, các nguồn tín dụng hỗ trợ cho sản xuất và đất đai. Những nguồn lực này sẽ quyết 

định sự công bằng trong phân phối đầu ra như tiền công tiền lương và giảm bất bình đẳng về 

thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. 

2.2. Đặc điểm của người nghèo vùng DTTS và miền núi 

 Miền núi, vùng DTTS ở Việt Nam chiếm 3/4 diện tích tự nhiên của cả nước, là địa bàn 

có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội, đặc biệt là an ninh, quốc phòng và môi trường sinh 

thái. Tại đây có 54 dân tộc anh em cùng chung sống với dân số khoảng 25 triệu người, trong đó 

đồng bào các DTTS có trên 13 triệu người. Vùng dân tộc và miền núi nước ta bao gồm 51/63 

tỉnh, thành phố, 463 huyện và 5.453 xã có đồng bào DTTS sinh sống theo cộng đồng tại các 
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thôn, bản, phun, sóc. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng vì có nhiều cửa ngõ thông thương với 

các nước láng giềng trong khu vực; là nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng; 

là khu vực đầu nguồn, có hệ thống rừng phòng hộ, đặc dụng giữ vai trò quan trọng trong bảo 

vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, đây cũng là nơi có điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu khắc 

nghiệt, địa hình tương đối đa dạng, phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi và cao nguyên với 

những nét đặc trưng riêng biệt, tạo thành các vùng dân cư phân tán, cách biệt, giao thông đi lại 

khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của đồng bào (UBDT, 2015).  

 Mặc dù có 53/54 thành phần dân tộc được coi là người thiểu số (DTTS), nhưng số dân 

lại chiếm tỷ lệ ít, (14,6%, tương ứng 13,39 triệu người năm 2015) so với dân số cả nước. Có 6 

dân tộc có số dân trên 1 triệu người (Tày, Thái, Mường, Khơ me, Mông, Nùng); 02 dân tộc từ 

500.000 đến <1 triệu người (Nùng, Mông, Dao); 11 dân tộc có số dân từ 100.000  đến < 500.000 

người (Gia rai, Ê đê, Ba Na, Xơ đăng, Sán Chay, Cơ Ho, Sán dìu, Chăm, Hrê, Raglay và 

Mnông); 7 dân tộc có dân số từ 50.000 người đến <100.000 người (Xtiêng, Bru Vân Kiều, Khơ 

mú, Thổ, Cơ Tu, Giáy và Gié triêng). Các dân tộc còn lại có dân số <50.000 người. Một số dân 

tộc có số dân dưới 1.000 người như Ơ đu (Nghệ An), Bờ Râu, Rơ Măm (Kon Tum), Pu Péo 

(Hà Giang), Si La (Lai Châu) (Ủy ban dân tộc, 2015).  

 Trong nhiều nghiên cứu hiện hành về DTTS và giảm nghèo vùng DTTS cho thấy, các 

đặc điểm của người nghèo vùng DTTS và miền núi, trong đó đặc biệt là đặc điểm về văn hóa 

dân tộc và văn hóa vùng miền có ảnh hưởng lớn đến kết quả giảm nghèo của từng dân tộc và 

mỗi địa phương trong cả nước. 

 Văn Kiện "Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã - thôn, bản đặc biệt khó khăn 

vùng đồng bào  DTTS và miền núi giai đoạn 2011- 2015" cho thấy năm 2010 đã cho thấy sự 

khác biệt đáng kể về đặc thù kinh tế, văn hoá, xã hội theo vùng miền. Từ đó khẳng định để phát 

triển kinh tế nhằm giảm nghèo bền vững ở khu vực DTTS và miền núi thì cần được đầu tư theo 

nhu cầu cụ thể của vùng, miền. Nghiên cứu đã đặt ra sự cần thiết của tiếp cận văn hoá trong 

phát triển, tiếp cận giải quyết các vấn đề theo vùng miền gồm 04 khu vực chính: (1) Miền núi 

phía Bắc; (2) Tây Nam Bộ; (3) Tây Nguyên và (4) Đông Nam Bộ. Lý giải điều này, một số 

nghiên cứu sau đây đã mô tả đặc đặc trưng của dân tộc gắn với vùng miền trong giảm nghèo 

như sau: 

 Trong cuốn "Người Hoa ở Nam Bộ”, tác giả Ngô Văn Lệ (2005) đã giới thiệu về người 

Hoa ở Nam Bộ với những vấn đề như: Lịch sử hình thành, hoạt động kinh tế, những thiết chế 

và nghi lễ trong hôn nhân và gia đình. Trong đó nhấn mạnh đến nhóm người Hoa Quảng Đông, 

Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam và Hẹ.  

 Phạm Thị Phương Hạnh (2011) trong cuốn "Văn hoá Khơ me Nam Bộ: Nét đẹp trong 

bản sắc văn hoá Việt Nam" đã cung cấp những thông tin khá chi tiết về văn hóa Khơ me từ 

phong tục, tập quán, cho đến tín ngưỡng tôn giáo của người Khơ me Nam Bộ trong mối quan 

hệ giao lưu với tín ngưỡng của các dân tộc khác. Bên cạnh đó tác giả cũng mô tả những biểu 

hiện tín ngưỡng của người Khơ me qua các sản phẩm văn hóa hóa vật thể và phi vật thể của họ, 

cũng như sơ bộ một số nét trong thiết chế tôn giáo của người Khơ me khu vực này. 

 Với nghiên cứu "Ảnh hưởng của các yếu tố tộc người tới phát triển kinh tế - xã hội của 

dân tộc Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận” Ngô Thị Chính và Tạ Long (2007) đã khái quát 

về điều kiện sinh thái và đặc trưng dân cư của dân tộc Chăm; Những yếu tố tộc người ảnh hưởng 

tới phát triển kinh tế; Tác động của những yếu tố tộc người tới sự vận động và biến đổi của xã 
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hội Chăm; Biến đổi của các tôn giáo do ảnh hưởng của những nhân tố xã hội; những nhân tố 

chi phối quan hệ cộng đồng tộc người.  

 Trong nghiên cứu về “Biến đổi cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ Tu ở 

huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế”, Trần Thị Mai An (2012) đã làm rõ bức tranh biến đổi xã 

hội truyền thống của người Cơ Tu ở Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đưa ra những giải 

pháp nhằm bảo tồn phát huy các giá trị của tổ chức truyền thống trong gia đoạn hiện nay. 

 Trong cuốn sách "Một số vấn đề về dân tộc và tôn giáo ở Nam Bộ trong phát triển" 

Vương Hoàng Trù, Phú Văn Hẳn (2012) đã tập trung làm rõ một số vấn đề từ lý thuyết đến thực 

tiễn ở các cộng đồng dân tộc Việt và DTTS, trong đó tập trung vào các vấn đề như tộc người, 

kinh tế, văn hoá... Ngoài ra còn các bài viết về tôn giáo như nghiên cứu phật giáo của người 

Khơ me và Islam của người Chăm ở Nam Bộ.  

 Bên cạnh đó, có rất nhiều nghiên cứu cộng đồng DTTS còn được tiếp cận dưới góc nhìn 

về phát triển bền vững nhằm chỉ ra tính đặc thù trong phát triển đặc biệt là trong công tác giảm 

nghèo. Dưới góc độ này có thể thấy có các công trình với các nội dung chủ yếu như:  

 Đề tài “Luận cứ khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Khơ 

me và người Hoa ở Việt Nam” của Phan Xuân Biên (1995) đã tập trung nghiên cứu một số vấn 

đề bao gồm: (1) Vị trí của người Khơ me và người Hoa trong cộng đồng dân tộc Việt Nam; (2) 

Mối quan hệ giữa yếu tố tộc người và xã hội tộc người; (3) Các chính sách đối với người Hoa 

và người Khơ Me trong lịch sử và hiện tại; (4) Thực trạng hoạt động kinh tế, đời sống vật chất 

của cộng đồng người Khơ Me.  

 Phan Văn Hùng (2007) trong nghiên cứu về “Phát triển bền vững vùng DTTS và miền 

núi Việt Nam” đã nêu một số vấn đề lí luận liên quan đến phát triển bền vững, cũng như thực 

trạng tình hình phát triển, định hướng chiến lược phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi; 

giới thiệu các mô hình phát triển bền vững;  

 Đề tài cấp Nhà nước (KX.02.10/06-10) “Chính sách phát triển xã hội và quản lý phát 

triển xã hội đối với các vùng DTTS Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ - Cơ sở lý luận và thực 

tiễn” do Doãn Hùng làm chủ nhiệm (2010) đã phân tích cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế; 

phân tích chính sách, hoạch định và thực chi chính sách phát triển xã hội và quản lý phát triển 

xã hội vùng tộc người thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên, và Tây Nam Bộ, từ đó đề xuất quan 

điểm và một số giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý và phát triển xã hội các DTTS ở 3 vùng 

trên.  

 Bùi Minh Đạo (2011) tiến hành nghiên cứu “Thực trạng phát triển Tây Nguyên và một 

số vấn đề phát triển bền vững” cũng đã chỉ ra những vấn đề cơ bản về phát triển bền vững và 

phát triển bền vững vùng; Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội, đời sống văn hoá và tôn giáo, 

môi trường, cùng một số vấn đề đặt ra, quan điểm và giải pháp trong phát triển bền vững vùng 

DTTS. 

 Võ Công Nguyện (2011) thực hiện đề tài “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc Khơ me, Chăm tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và đến 2020” đã phân tích, đánh giá 

thực trạng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khơ me, Chăm tỉnh An Giang hiện 

nay, cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội; Lựa chọn các dự án ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khơ me, 

Chăm giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020. Tác giả cũng đánh giá kết quả thực hiện các chủ 
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trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khơ me, Chăm tỉnh An 

Giang. Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khơ me, Chăm tỉnh An 

Giang, gồm các nhóm giải pháp về kinh tế và môi trường, về xã hội và con người, về văn hóa 

và tôn giáo cũng được đề cập trong nghiên cứu này.  

 Tác giả Trần Văn Bính (2004) trong công trình "Văn hoá các dân tộc Tây Bắc: Thực 

trạng và những vấn đề đặt ra" đã đánh giá, phân tích tương đối toàn diện, khách quan về thực 

trạng đời sống văn hóa của một số DTTS vùng Tây Bắc trong công cuộc đổi mới, đồng thời dự 

báo xu hướng, đề xuất các giải pháp cơ bản vừa cấp bách nhằm tiếp tục phát triển đời sống văn 

hóa các dân tộc trên địa bàn dưới tác động của quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa đất nước, định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, tác giả cũng đã đánh giá, phân 

tích khái quát thực trạng đời sống văn hóa (đặc biệt là đời sống tôn giáo, tín ngưỡng) của các 

dân tộc Khơ me, Chăm, Hoa ở khu vực Tây Nam Bộ trong công cuộc đổi mới, chỉ ra vai trò 

của những nền văn hóa đó trong sự phát triển của vùng, dự báo xu hướng, đề xuất giải pháp 

nhằm tiếp tục phát triển đời sống văn hóa các dân tộc trên địa bàn dưới tác động của quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

 Lê Du Phong, Đặng Cảnh Khanh và Lê Văn Cương (2009) khi nghiên cứu về "Cơ hội 

và thách thức đối với vùng DTTS hiện nay" đã giới thiệu về tổng quan tình hình dân số, kinh tế 

xã hội vùng DTTS ở nước ta; Đề ra một số vấn đề phương pháp luận cho việc nghiên cứu, dự 

báo cơ hội và thách thức đối với vùng DTTS trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO. 

Nghiên cứu cũng đã chỉ ra về một số cơ hội và thách thức đối với một số ngành nghề ở vùng 

DTTS khi Việt Nam gia nhập WTO và một số yêu cầu đổi mới trong bối cảnh hội nhập.  

 Đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn quản lý 

nhà nước về công tác dân tộc thời kỳ đổi mới, đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng 

cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong thời gian tới” của Giàng Seo Phử 

(2014) đã hệ thống hóa các nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến đề tài thành các nhóm vấn đề 

khác nhau: (i). Hệ thống hóa nghiên cứu, kinh nghiệm của nước ngoài về công tác dân tộc; (ii) 

Các nghiên cứu ở trong nước, đề tài đã nhóm thành các vấn đề như nghiên cứu về lý luận công 

tác dân tộc, nghiên cứu về cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nghiên cứu công tác dân tộc, nghiên 

cứu về Quản lý nhà nước về công tác dân tộc.  

 Đề tài cấp nhà nước (KX04/15) “Những vấn đề mới trong quan hệ dân tộc và định 

hướng hoàn thiện chính sách dân tộc ở nước ta” do Phan Văn Hùng (2015) làm chủ nhiệm đã 

đã hệ thống hóa các nghiên cứu về chính sách dân tộc cụ thể như sau: (i) Hệ thống các nghiên 

cứu về đời sống đồng bào các DTTS; (ii) Hệ thống các nghiên cứu về chính sách giảm nghèo 

vùng DTTS; (iii) Hệ thống các nghiên cứu về tình hình chính trị vùng DTTS; (iv) Hệ thống các 

nghiên cứu về văn hóa và chính sách văn hóa đối với đồng bào DTTS; (v) Hệ thống các nghiên 

cứu về chính sách phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; (vi) Hệ thống các nghiên cứu về định 

canh định cư; (vii) Hệ thống nghiên cứu về môi trường vùng DTTS. Mặc dù vậy, đề tài mới 

dừng lại việc liệt kê các nghiên cứu chứ chưa đi sâu phân tích những thành công, hạn chế, các 

đóng góp của các nghiên cứu trong việc hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc 

và các công trình trên chưa xác định rõ những khoảng trống của chính sách dân tộc. 

Bế Trường Thành (2015) với Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Cơ sở khoa học đổi mới chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2016-2020 đã hệ thống hóa các nghiên 

cứu có liên quan tới chính sách dân tộc thành các nhóm vấn đề chính: (i) Nghiên cứu về chính 
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sách dân tộc; (ii) Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội vùng DTTS; (iii) Hệ thống, phân tích các nghiên cứu về chính sách dân tộc ở 

một số lĩnh vực. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã chỉ ra những khoảng trống cần được các nghiên 

cứu tiếp theo làm rõ. 

 Từ các nghiên cứu về dân tộc và các vấn đề phát triển của các học giả trong nước, có 

thể rút ra một số những kết luận sau: 

 Thứ nhất, ở Việt Nam, các dân tộc nước ta không chỉ là sự cố kết giữa các nhóm trong 

nội bộ tộc người, không chỉ có sự tiếp thu tiên tiến tự nhiên của một bộ phận tộc người này với 

tộc người khác, mà còn là sự hòa hợp giữa các DTTS với nhau, và giữa các DTTS với dân tộc 

đa số. 

 Thứ hai, việc nghiên cứu lý luận DTTS ở nước ta còn mờ nhạt, nhất là việc vận dụng lý 

thuyết về dân tộc trong xây dựng hệ thống chính sách dân tộc ở nước ta còn rất hạn chế; nhiều 

hạn chế, yếu kém của công tác dân tộc hiện nay có một nguyên nhân sâu xa là thiếu khung lý 

thuyết; nhiều chính sách phát triển dân tộc được thiết kế đơn tuyến, theo khung mẫu phương 

Tây, do đó, can thiệp chính sách không giải quyết được triệt để, đầy đủ, toàn diện, đồng bộ vấn 

đề dân tộc. 

 Thứ ba, các nghiên cứu lý luận về DTTS gắn với đặc điểm người nghèo vùng DTTS 

vẫn còn ít. Do đó, chưa có những khuyến nghị hoặc tư vấn hữu hiệu đối với những chương trình 

giảm nghèo đặc thù cho từng vùng và từng loại dân tộc. Chính vì vậy, các chương trình xóa đói 

giảm nghèo vùng DTTS mặc dù đã được thực hiện trong suốt 20 năm qua nhưng tình trạng 

nghèo đói vùng DTTS vẫn còn tòn tại dai dẳng. 

2.3. Thực trạng nghèo, đặc biệt là nghèo vùng DTTS và miền núi  

 Trong suốt 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu ấn tượng trong giảm nghèo. 

Tỷ lệ nghèo chính thức của Việt Nam đã giảm gần từ 30% (1993) xuống còn 22% năm 2005, 

14,2% năm 2010 và 9,6% năm 2002 (Bộ LĐ&TBXH, 2015). Tuy nhiên, vấn đề nghèo DTTS 

vẫn còn tồn tại như một thách thức lớn. Điều này đã được nghiên cứu và chỉ rõ trong các nghiên 

cứu sau: 

 Theo báo cáo "Đề xuất kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ ở vùng 

DTTS" của Ủy Ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch Đầu tư và UNDP năm 2015 cho thấy: Tỷ lệ nghèo 

của đồng bào DTTS còn quá cao (trên 50% năm 2012 và 48,7% năm 2013) và đến năm 2015 

không thể giảm được xuống còn khoảng 1/3 (29%) so với năm 1990 (86,4%). Trong khi đó vẫn 

còn khoảng 10% hộ DTTS rơi vào tình trạng không chủ động được vấn đề lương thực để đảm 

bảo cuộc sống. Suy dinh dưỡng trẻ em DTTS ở các thể loại rất đáng lo ngại. Chỉ tính riêng tỷ 

lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 5 tuổi của DTTS là 22%, cao hơn gần 7% so với bình quân 

chung cả nước, trong đó tập trung vào 2 vùng đông DTTS là miền núi phía Bắc và Tây Nguyên 

và một số dân tộc như: Ê Đê 28,6%, Mông - 33,9%, Mảng - 40,03%, La Hủ - 44%, Cờ Lao - 

47,37%..); Tình trạng không biết chữ trong DTTS còn rất cao (16,2% nếu tính từ 10 tuổi trở 

lên). Vẫn còn 14 tỉnh đông DTTS có tỷ lệ mù chữ cao nhất cả nước đã và đang thuộc diện đối 

tượng của Chương trình chống mù chữ quốc gia; Nữ giới DTTS vẫn thiệt thòi hơn so với nam 

giới trong tiếp cận với giáo dục và càng ở độ tuổi lớn, trình độ học vấn cao thì khoảng cách bất 

bình đẳng càng doãng ra nhiều hơn. Tỉ lệ biết chữ của phụ nữ và trẻ em gái DTTS là 78,3%). 

Tỉ lệ mù chữ ở phụ nữ DTTS cao hơn nam giới dân DTTS (31% phụ nữ so với 18% nam giới 
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DTTS chưa từng đến trường). Sự tham chính của nữ giới, trong đó đặc biệt là nữ giới DTTS 

thấp hơn ít nhất 3 - 4 lần so với nam giới; Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi cũng còn khoảng 

35‰, cao hơn 11‰ so với cả nước. Ngoài một số dân tộc như Khơ me, Thái, Mường, Tày, các 

dân tộc còn lại có tỷ lệ tử vong cao và rất cao, nhất là đối với dân tộc Mông. Tỷ lệ ca sinh có 

hỗ trợ của cán bộ y tế có tay nghề đối với phụ nữ DTTS chỉ đạt 88%, thấp hơn 9% so với bình 

quân chung cả nước, tập trung vào 2 vùng Tây Nguyên và miền núi phía Bắc). Chỉ có 80% phụ 

nữ DTTS được khám thai định kỳ ít nhất 3 lần trong 3 thời kỳ (75% ở miền núi phía Bắc và 

81% ở Tây Nguyên); Ngoài ra những thách thức về đảm bảo bền vững môi trường vẫn đang 

hết sức nan giải đối với vùng và DTTS. Mất rừng, giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường 

(đất, nước, không khí) vẫn chưa được kiểm soát trong khi tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch (22,0%) 

và hố xí hợp vệ sinh (27,5%) rất thấp, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.  

 Trong báo cáo "Tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam" năm 2015 Bộ 

Lao động và TBXH kết hợp với UNDP cho thấy vấn đề nghèo DTTS đã tồn tại ngay từ đầu 

như là một thách thức lớn trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo. Vấn đề giảm nghèo 

DTTS dần trở thành một mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các chính sách giảm nghèo. Rõ ràng, 

với các kết quả đã đạt được và những tồn tại hiện có, chính sách giảm nghèo nên sớm có thay 

đổi tiếp cận giảm nghèo với riêng nhóm DTTS. Thực tế, tại nhiều huyện nghèo, xã đặc biệt khó 

khăn, tỷ lệ nghèo thậm chí lên tới 60 %-70 %. Ở khu vực Tây Nguyên, tỷ lệ nghèo DTTS tại 

chỗ thường cao hơn so với tỷ lệ nghèo của người dân tộc từ nơi khác tới và cao hơn nhiều so 

với nhóm người Kinh. Tại những xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ nghèo của nhóm DTTS cũng luôn 

cao hơn hẳn so với nhóm dân tộc Kinh. Trong các nhóm DTTS, người H’mông có tỷ lệ nghèo 

cao hơn cả, sau đó là các dân tộc tại chỗ ở khu vực Tây Nguyên. Người Hoa là nhóm DTTS có 

tỷ lệ nghèo thấp hơn cả.  

 Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (2012) cũng chỉ rõ: “Dù 53 DTTS của 

Việt Nam chỉ chiếm 15 % tổng dân số, nhưng lại chiếm gần một nửa (47 %) tổng số người 

nghèo ở Việt Nam và chiếm 68 % số người nghèo cùng cực. Tuy điều kiện sống của nhiều 

nhóm DTTS đã được cải thiện từ cuối thập kỷ 90, nhưng tỷ trọng DTTS trong số người nghèo 

lại gia tăng đáng kể-tăng 25 điểm % đối với người nghèo cùng cực (từ 43 % vào năm 1998 lên 

68 % vào năm 2010) và tăng 19 điểm % đối với người nghèo (từ 28 % năm 1998 lên 47 % năm 

2010). Sau hơn 20 năm, công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam đã đạt được rất nhiều kết quả, song 

nhiều đặc trưng về nghèo vẫn chưa thay đổi, ví dụ như tình trạng nghèo gắn liền với các DTTS, 

gắn với tình trạng giáo dục và chuyên môn kỹ thuật thấp, gắn với nông nghiệp hay các khu vực 

hạn chế về giao thông, địa lý…Đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội mới cho thấy có 

nhiều cơ hội và không ít thách thức về giảm nghèo đã và đang xuất hiện. Tình trạng biến đổi 

khí hậu và những rủi ro khác từ thiên tai ngày càng có diễn biến phức tạp hơn, đặc biệt là tình 

trạng hạn hán ở khu vực Tây Nguyên, lũ lụt ở khu vực miền Trung, giá rét ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc. Người nghèo không chỉ dễ bị tổn thương bởi thiên tai mà còn khó phục hồi sinh kế 

hơn trước các tác động này so với các nhóm khác do nguồn lực của người nghèo có hạn. Thiên 

tai cũng khiến cho việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để giảm nghèo của người nghèo khó 

khăn hơn bởi nhiều người sẽ không có khả năng trả nợ cũ. Bên cạnh đó, thiên tai càng khắc 

nghiệt, chi phí người nghèo phải bỏ ra để đáp ứng các nhu cầu về lương thực, thực phẩm sẽ gia 

tăng, chi phí để khám chữa bệnh cũng tăng theo. 
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 Trong báo cáo "Đánh giá tác động xã hội cho dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên" 

do Bộ Kế hoạch đầu tư và Ngân hàng thế giới thực hiện vào năm 2013 đã khăng dịnh nhóm 

nghèo hơn là nhóm DTTS bao gồm (bản địa và di cư) so với dân tộc kinh trên địa bàn Tây 

Nguyên. Tỷ lệ nghèo của người Kinh luôn thấp hơn tỷ lệ nghèo của các nhóm DTTS. Điển hỉnh 

như tỉnh Kon Tum, tỷ lệ nghèo của người Kinh chỉ là 11%, trong khi tỷ lệ nghèo của nhóm 

DTTS bản địa là hơn 70% và của các nhóm dân tộc khác là gần 50%. Không tại một tỉnh nào, 

tỷ lệ nghèo trong nhóm dân tộc Kinh vượt quá con số 40% nhưng lại có thể dễ dàng tìm thấy 

những tỷ lệ nghèo trên 70-80% ở các nhóm DTTS khác ở các tỉnh Dự án. Khoảng cách giữa 

nhóm có tỷ lệ nghèo thấp nhất (luôn luôn là nhóm Kinh) với nhóm có tỷ lệ nghèo cao nhất 

thường là 40-50 điểm phần trăm, và khoảng cách giữa nhóm này với nhóm ở giữa thường chỉ 

khoảng 10%. Riêng đối với Kon Tum, tỉnh có sự phân hóa lớn nhất, thì khoảnh cách chênh lệch 

này tương ứng là 62 và 25 điểm phần trăm. 

Báo cáo kết quả nghiên cứu “xây dựng kế hoạch hành động thúc đẩy thực hiện các mục 

tiêu thiên niên kỷ cho vùng DTTS ở Việt Nam” được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu do 

TS. Nguyễn Cao Thịnh làm Trưởng nhóm, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Văn phòng UNDP tại 

Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án MDG, Ủy Ban Dân tộc. Nghiên cứu chỉ 

ra những kết quả thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) của Việt Nam ở vùng DTTS. 

Nêu được 3/8 mục tiêu quan trọng đã hoàn thành của Việt Nam nói chung và làm rõ những mục 

tiêu chưa đạt được, trong đó hầu hết các chỉ tiêu trong mục tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào 

DTTS không đạt được. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng kết quả thực hiện MDGs ở vùng 

DTTS của Việt Nam với 8 mục tiêu cụ thể, ở mỗi mục tiêu, các tác giả đã có phân tích, lập luận, 

đánh giá khá toàn diện trên cơ sở khoa học, với nhiều số liệu minh họa. Báo cáo làm rõ cơ chế 

chính sách hiện hành, theo đó tính đến năm 2013 hệ thống chính sách dân tộc, gồm: (i) Nhóm 

chính sách do Chính phủ ban hành, với 32 Nghị định/Nghị quyết và (ii) Nhóm chính sách do 

Thủ tướng Chính phủ ban hành, gồm 150 Quyết định. Đồng thời, báo cáo nhận diện, chỉ rõ 

những nút thắt từng cơ chế chính sách đối với từng MDGs ở vùng đồng bào DTTS. Nghiên cứu 

đưa ra các mục tiêu, kế hoạch hành động ưu tiên và các giải pháp nhằm thực hiện các Mục tiêu 

Thiên niên kỷ cho các vùng DTTS tại Việt Nam. Ngoài 6 hành động ưu tiên giải quyết các nút 

thắt chung, báo cáo còn đưa ra hành động ưu tiên cho và giải pháp cho từng mục tiêu để giải 

quyết các nút thắt cụ thể, trong đó có nhiều đề xuất mới, có tính khả thi cao, cần thực hiện ngay 

trong thực tế. 

 Báo cáo nghiên cứu: “An sinh xã hội đối với DTTS ở Việt Nam”, do Viện Khoa học lao 

động - xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Đại 

sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam năm 2015. Nghiên cứu đã vận dụng cách tiếp 

cận về sinh kế bền vững để phân tích ASXH đối với DTTS, cùng nguyên tắc xuyên suốt là “lấy 

con người làm trung tâm”, với 5 nguồn sinh kế chủ yếu là: vốn tự nhiên, con người, vật chất, 

tài chính và xã hội, đây là cách tiếp cận mới, phản ánh đầy đủ các yếu tố cấu thành ASXH đối 

với DTTS. Báo cáo rà soát, chỉ ra hệ thống các chính sách ASXH hiện nay đối với DTTS, với 

khoảng 130 văn bản đang thực hiện, đồng thời phân tích, đánh giá về kết quả, hạn chế yếu kém 

cơ bản trong việc tổ chức thực hiện chính sách ASXH hiện nay. Báo cáo nghiên cứu cũng đã 

khái quát, khắc họa được bức tranh cơ bản về nghèo của DTTS; chỉ ra được sự bất bình đẳng 

trong tiếp cận ASXH của DTTS. Bên cạnh đó, báo cáo đã đưa ra bằng chứng từ thực địa để 

minh họa cho các nhận định, đánh giá, kết luận. Đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường 
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ASXH đối với DTTS hướng tới sinh kế bền vững phù hợp với định hướng của Đảng và nhà 

nước và có tính khả thi cao trong thời gian tới. 

 Nghiên cứu của Nguyễn Tuấn Anh (2020) về “Diễn biến nghèo đói và khoảng cách về 

phát triển giữa nhóm dân tộc thiểu số đa số và nhóm dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam”. 

Bằng cách phân loại "thiểu số" thành bốn nhóm tốt hơn, nghiên cứu chỉ ra rằng hai nhóm có 

điều kiện phát triển tương đồng chặt chẽ nhất với nhóm dân tộc đa số là “Tày-Thái-Mường-

Nùng” và “Khmer-Chăm” phát triển vừa phải, còn lại hai nhóm dân tộc thiểu số “Tây Nguyên” 

và “Vùng cao phía Bắc” bị bỏ lại ở phía sau và tạo ra sự chênh lệch lớn giữa các nhóm. 

Nói tóm lại, mặc dù Việt Nam đã đạt được một số thành tựu trong giảm nghèo trong các 

nhóm DTTS nhưng tốc độ giảm nghèo chỉ bằng 1/3 so với mục tiêu đề ta và chậm hơn rất nhiều 

so với mức giảm nghèo bình quân cả nước. Giảm nghèo ở các hộ DTTS được đánh giá là không 

bền vững trong bối cảnh những mối quan hệ xã hội truyền thống đi kèm bệ đỡ an sinh phi chính 

thức mang tính cộng đồng đã từng là thế mạnh của các nhóm DTTS cũng đang mai một. Nghèo 

đa chiều đã giảm đối với tất cả các DTTS. Điều này cho thấy mặc dù thu nhập của một số hộ 

gia đình nghèo đã không tăng nhưng một số khía cạnh khác của đời sống đã được cải thiện. Các 

nghiên cứu vẫn chưa có những đề xuất hữu hiệu trong việc tăng cường tiếp cận trao quyền và 

xây dựng các chính sách hỗ trợ linh hoạt và có tính đến các yếu tố khác biệt về văn hóa, tập 

quán và phương thức canh tác để có được các chương trình dự án phù hợp hơn. Trên cơ sở đặc 

thù những mối quan hệ xã hội, các mạng lưới liên kết truyền thống của các nhóm DTTS, cần 

có nghiên cứu và hỗ trợ giảm nghèo thông qua các chính sách hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ nhân 

rộng điểm sáng giảm nghèo trên vùng DTTS. 

2.4. Các nghiên cứu về đánh giá chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền 

núi  thời gian qua 

 Thực tế nghiên cứu cho thấy, kinh nghiệm và các giải pháp giảm nghèo bền vững cho 

những người yếu thế, người thuộc DTTS và miền núi ở các nước trên thế giới chủ yếu được 

phát triển dựa trên nền tảng phát huy thế mạnh của tài nguyên thiên nhiên và tập trung đầu tư 

cải thiện các tài sản sinh kế của hộ. 

Chhetri và cộng sự (2015) kết luận rằng tài nguyên thiên nhiên và môi trường đóng vai 

trò rất quan trọng trong việc giảm nghèo và bất bình đẳng về thu nhập cho người dân ở các 

vùng miền núi của Nepal. Theo Liu và cộng sự (2017), thiếu nguồn vốn tự nhiên, điều kiện địa 

lý không thuận lợi và môi trường sinh thái bị tổn thương là những nguyên nhân dẫn đến nghèo 

đói dai dẳng ở Trung Quốc. Vì vậy, chính phủ cần có các chính sách giảm nghèo đồng bộ trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, trong đó đặc biệt quan tâm đến các chính sách 

bảo vệ các nguồn vốn tự nhiên và môi trường.  

Phát huy lợi thế của rừng và các điều kiện tự nhiên là một trong những kinh nghiệm giảm 

nghèo cho vùng DTTS và miền núi ở rất nhiều nước trên thế giới. Theo Rueff và cộng sự (2008), 

mặc dù có xu hướng giảm nhưng lâm sản ngoài gỗ và các nguồn thu từ rừng vẫn là một nguồn 

thu đáng kể góp phần giảm nghèo cho những người yếu thế ở Palestine và Israel. Ở một góc độ 

khác, rừng cộng đồng được xác định là một trong những yếu tố có đóng góp đáng kể trong công 

cuộc giảm nghèo cho người dân ở tỉnh An Huy, Trung Quốc (Xu và Zhao, 2004). Trong khi đó, 

Brown và cộng sự (2011) chỉ ra rằng các chương trình nông lâm kết hợp có sự tham gia đã góp 

phần giảm nghèo cho người dân ở Ethiopia, đặc biệt là những người sống ở miền núi với thu 

nhập phụ thuộc vào nông-lâm nghiệp. Điều này cũng giống với kết luận của Islam và cộng sự 
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(2012) khi nghiên cứu về vai trò của nông lâm kết hợp trong công tác giảm nghèo ở Bangladesh. 

Job and Paesler (2013) chỉ ra rằng phát triển du lịch sinh thái dựa vào điều kiện tự nhiên đã 

bước đầu nâng cao thu nhập và mức sống cho cộng đồng dân cư ở Kenya. Việt Nam cũng là 

một quốc gia có nhiều cư dân nghèo là người DTTS sống ở các khu vực miền núi có nhiều diện 

tích rừng. Vì vậy, các chính sách giảm nghèo bền vững cho người nghèo, người thuộc đồng bào 

DTTS và miền núi ở Việt Nam có thể áp dụng kinh nghiệm này từ các nước trong việc thực 

hiện các giải pháp để phát huy lợi thế từ rừng và các loại tài nguyên thiên nhiên. Chẳng hạn 

khai thác tiềm năng về đặc thù vùng sinh thái và đặc tính dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng 

ở các vùng DTTS và miền núi có thể được nghiên cứu để áp dụng như một biện pháp giảm 

nghèo bền vững cho người nghèo và người thuộc DTTS ở các vùng này. 

Ngày nay, trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu, rất nhiều khái niệm mới như chi 

trả dịch vụ môi trường (payment for environmental serivices-PES), cơ chế phát triển sạch 

(Clean Development Mechanism-CDM), hấp thụ các bon (Carbon Sequestration) đã được đề 

cập trong các chính sách giảm nghèo bền vững ở rất nhiều nước trên thế giới. Theo Kerr (2002), 

chi trả dịch vụ môi trường là một trong những cách giúp những người dân yếu thế (có ít đất sản 

xuất, người sống ở miền núi khó khăn) ở Ấn Độ thoát nghèo. Điều này cũng giống với kết luận 

của Gauvin và cộng sự (2010) khi nghiên cứu ở Trung Quốc, Koning và cộng sự (2011) ở khi 

nghiên cứu ở Ecuador, Sandhu và Sandhu (2014) ở Ấn Độ, Bétrisey và cộng sự (2016) ở 

Bolivia, Diswandi (2017) ở Indonesia. Kangalawe and Noe (2012) khi tiến hành nghiên cứu ở 

Tanzania đã chỉ ra rằng, các chính sách giảm nghèo cho người dân ở các vùng DTTS và miền 

núi khó khăn cần được lồng ghép với các chính sách bảo tồn đa dạng sinh học và mục tiêu bảo 

vệ môi trường bền vững. Điều này được củng cố bởi nghiên cứu của Ferraro và Hanauer (2011), 

Fisher và cộng sự (2014), Pinho và cộng sự (2014), theo đó là các nhà hoạch định chính sách 

nên lồng ghép mục tiêu giảm nghèo với phát triển bền vững môi trường. Trong khi đó, Lipper 

và Cavatassi (2004) chỉ ra rằng thay đổi cách sử dụng đất theo hướng nâng cao khả năng tích 

tụ các bon là cách thích hợp để giúp những người dân sử dụng hiệu quả đất thấp ở các nước 

đang phát triển có thể thoát nghèo. Sirohi (2007) chỉ ra rằng để cơ chế phát triển sạch (CDM) 

phát huy tác dụng trong công tác giảm nghèo ở Ấn Độ. Các dự án liên quan đến CDM cần 

hướng tới cộng đồng cư dân nông thôn và cần được thiết kế để làm tăng sản lượng nông nghiệp. 

Rive và Rübbelke (2010) kết luận rằng các dự án liên quan đến cơ chế phát triển sạch có nhiều 

triển vọng trong việc bảo vệ môi trường và tăng phúc lợi cho người dân ở các nước đang phát 

triển. Điều này cũng giống với kết luận trong nghiên cứu của Brown và cộng sự (2011) ở 

Ethiopia. Ở Việt Nam, một số chính sách liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES), 

giảm thiểu phát thải khí nhà kính thông qua giảm thiểu suy giảm rừng và mất rừng (REDD+) 

đã được triển khai và bước đầu đã phát huy hiệu quả. Vì vậy, trong việc đề xuất các chính sách 

giảm nghèo bền vững cho vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam, việc kế thừa, lồng ghép và phát 

huy lợi thế của các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, CDM, REDD+ là rất cần thiết.    

Bên cạnh vốn tự nhiên (natural capital), vốn con người (human capital) cũng được đề cập 

trong rất nhiều các nghiên cứu về chính sách giảm nghèo trên thế giới. Kinh nghiệm giảm nghèo 

bền vững trên cơ sở tập trung vào cải thiện vốn con người ở vùng DTTS và miền núi nhấn mạnh 

đến việc đảm bảo bình đẳng giới và đầu tư cho giáo dục. Awumbila (2006) đã chỉ ra rằng đảm 

bảo bình đẳng giới trong việc tiếp cận với các dịch vụ công và thị trường lao động là giải pháp 

hiệu quả để giảm nghèo ở Ghana. Điều này cũng giống với kết luận của Fonjong và cộng sự 
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(2013) đó là việc đảm bảo bình đẳng giới trong sở hữu đất sản xuất sẽ đóng vai trò quan trọng 

cho công cuộc giảm nghèo ở Cameroon. Do đó, dưới góc độ nghiên cứu ở vùng DTTS và miền 

núi rất cần quan tâm đến vấn đề giới.  

Theo nghiên cứu của Alam (2006), việc phát triển các trung tâm học tập nhân dân 

(people’s learning center) để nâng cao trình độ dân trí cho người nghèo, đặc biệt là phụ nữ là 

một trong các yếu tố góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo ở Bangladesh. Walingo 

(2006) đã chỉ ra rằng các chương trình giáo dục trọng điểm sẽ là giải pháp hữu hiệu trong công 

tác giảm nghèo ở Kenya. Tilak (2007) khi tiến hành nghiên cứu ở Ấn Độ đã đưa ra kết luận 

giáo dục trung học đóng vai trò rất quan trọng trong công tác giảm nghèo ở quốc gia này. 

Pandey and Kim (2008) khi tiến hành nghiên cứu ở Mỹ đã đưa ra kết luận các chính sách giảm 

nghèo trong dài hạn nên tập trung vào việc cải thiện giáo dục cho phụ nữ. Tarabini (2010), 

Cremin và Nakabugo (2012) kết luận rằng phát triển bền vững ở tất cả các quốc gia không thể 

đạt được nếu thiếu đi sự phát triển nguồn vốn con người thông qua giáo dục, đặc biệt là giáo 

dục cho phụ nữ. Theo Hilal (2012), giáo dục và đào tạo nghề cho thanh niên và phụ nữ ở những 

vùng khó khăn ở Palestine là cách giúp họ có thể tiếp cận được với thị trường lao động và từ 

đó sẽ giúp họ giảm nghèo bền vững. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục để nâng cao chất lượng của 

vốn con người là cách giảm nghèo hiệu quả đối với tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang 

phát triển (Mundy and Menashy, 2014). Điều này cũng giống với kết luận của Gounder và Xing 

(2012) khi nghiên cứu vai trò của giáo dục đối với công tác giảm nghèo ở Fiji, Hadi và cộng sự 

(2015) khi tiến hành nghiên cứu ở Indonesia. Rõ ràng, để hướng tới giảm nghèo bền vững ở các 

nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, việc quan tâm đến giáo dục đào tạo, đặc 

biệt đối với phụ nữ, thanh niên và trẻ em vùng DTTS và miền núi cần được chú trọng. 

Cải thiện vốn vật chất thông qua việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng cũng là giải pháp giảm 

nghèo đã được đề cập trong rất nhiều nghiên cứu ở các nước khác nhau trên thế giới. Parker và 

cộng sự (2008) chỉ ra rằng sự cải thiện một cách hiệu quả các dịch vụ về cơ sở hạ tầng (hệ thống 

giao thông, nguồn cung nước sinh hoạt, nguồn cung năng lượng...) sẽ có tiềm năng và cơ sở để 

để giảm nghèo ở các nước đang phát triển. Theo Hanjra và cộng sự (2009), đầu tư cho cơ sở hạ 

tầng nông thôn là cách thức hiệu quả để phá vỡ bẫy nghèo đói ở các nước châu Phi. Điều này 

cũng giống với kết luận của Parikh và cộng sự (2015) khi tiến hành nghiên cứu ở Ấn Độ đó là 

đầu tư cho cơ sở hạ tầng có ý nghĩa quyết định đối với sinh kế của cư dân, đặc biệt là phụ nữ. 

Astuti và cộng sự (2015) tiến hành nghiên cứu ở Indonesia và đưa ra kết luận chương trình phát 

triển nhà cộng đồng trên cơ sở cải thiện các điều kiện hạ tầng, tăng cường khả năng tiếp cận 

với đất đai và nhà ở có đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo ở quốc gia này. Trong khi 

đó, Sanfo và Gérard (2012) chỉ ra rằng các chính sách tăng cường khả năng tiếp cận với các cơ 

sở hạ tầng sẽ giúp ích rất nhiều cho người nghèo ở Burkina Faso. Điều này cũng giống như kết 

luận của Lo và cộng sự (2016) khi tiến hành nghiên cứu ở Trung Quốc. 

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống tưới tiêu cũng là giải pháp giảm nghèo hiệu 

quả ở nhiều quốc gia. Theo Hussain và cộng sự (2006), cải thiện cơ sở hạ tầng tưới tiêu sẽ giúp 

giảm nghèo một cách hiệu quả ở Java, Indonesia.  Hanjra và cộng sự (2009) cũng có kết luận 

tương tự khi tiến hành nghiên cứu ở châu Phi, đó là cải thiện hạ tầng tưới tiêu sẽ giúp nông dân 

giảm nghèo một cách hiệu quả. Tính hiệu quả của việc cải thiện cơ sở hạ tầng tưới tiêu đối với 

công tác giảm nghèo ở châu Phi cũng được khẳng định thông qua nghiên cứu của Burney và 

Naylor năm 2012. Kết quả nghiên cứu của Khan và Shah (2012) ở Pakistan cho thấy có mối 
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liên kết rất chặt chẽ giữa việc cải thiện cơ sở hạ tầng tưới tiêu và giảm nghèo. Cụ thể, hệ thống 

tưới tiêu sẽ mang lại lợi ích cho người nghèo thông qua năng suất và sản lượng nông nghiệp 

cao hơn, thu nhập cao hơn. 

Chính sách giảm nghèo ở các quốc gia còn được thể hiện thông qua việc cải thiện vốn xã 

hội của cho người nghèo và những người yếu thế. Theo Echeverri-Gent (1992), sự tham gia của 

cộng đồng để xác định nhu cầu của người nghèo là rất cần thiết trong việc xây dựng các chương 

trình giảm nghèo ở Ấn Độ. Nhận định này cũng tương tự với kết luận của Bastiaensen và cộng 

sự (2005) đó là các tổ chức ở địa phương có đóng góp rất hiệu quả trong các chương trình giảm 

nghèo ở các quốc gia. Sarker và Rahman (2007) đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của lĩnh vực 

tư nhân và các tổ chức phi chính phủ đến công tác giảm nghèo ở Bangladesh. Nghiên cứu của 

Simmons và Birchall (2008) chỉ ra rằng sự hợp tác thông qua mạng lưới thông tin, mạng lưới 

quản lý đóng vai trò rất quan trọng trong công tác giảm nghèo ở các nước đang phát triển. Kết 

quả nghiên cứu của Waswa và cộng sự (2009) ở Kenya cũng chỉ ra rằng việc tham gia vào các 

hiệp hội sản xuất sẽ giúp nông dân sản xuất mía ở quốc gia này tăng thu nhập và từ đó giảm 

nghèo. Tilahun và cộng sự (2016) chỉ ra rằng sự tham gia vào các hợp tác xã lâm nghiệp sẽ có 

tác động tích cực trong công tác giảm nghèo cho các hộ gia đình ở vùng khó khăn ở phía Bắc 

Ethiopia.   

Sowman và cộng sự (2014) kết luận rằng sự thay đổi hình thức quản lý từ việc lấy tài 

nguyên làm trung tâm sang cách quản lý lấy con người làm trung tâm và xác định quyền tài sản 

đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc giảm nghèo cho cộng đồng ngư dân yếu thế ở 

Nam Phi. Theo nghiên cứu của Sarker và Rahman (2015) ở Bangladesh, trách nhiệm giải trình 

trước xã hội của các tác nhân là một yếu tố rất quan trọng góp phần giảm đói nghèo ở các nước 

đang phát triển. Zhang và cộng sự (2017) tiến hành nghiên cứu ở Trung Quốc và đưa ra kết luận 

việc cải thiện vốn xã hội thông qua sự tham gia của các hộ gia đình vào các mạng lưới và các 

các tổ chức xã hội có đóng góp hiệu quả trong công tác giảm nghèo ở các tỉnh miền Tây, Trung 

Quốc. Kết luận này tương tự như nhận định của Crawford-Mathis và cộng sự (2010) đó là một 

mạng lưới bao gồm sự kết hợp giữa một cộng đồng thị trường địa phương và một đơn vị phi lợi 

nhuận (thường là một trường đại học) là một mô hình lý tưởng cho việc giảm nghèo ở các quốc 

gia. Do đó, tạo dựng mạng lưới phối hợp với các tổ chức hoạt động mang tính phi lợi nhuận 

trong công tác giảm nghèo cũng được xem là biện pháp đáng quan tâm. 

Cải thiện vốn tài chính (financial capital) của hộ là một trong các giải pháp giảm nghèo 

hiệu quả được đề cập đến trong rất nhiều các nghiên cứu ở rất nhiều quốc gia khác nhau trên 

thế giới. Nguồn vốn tài chính của hộ liên quan đến các nguồn tín dụng, các cơ hội tiếp cận thị 

trường yếu tố đầu vào cũng như thị trường sản phẩm đầu ra, các cơ hội để tạo ra các nguồn thu 

nhập khác nhau. Akhter và Daly (2009) kết luận rằng hai kênh trung gian tài chính là tiết kiệm 

và tín dụng rất hữu ích cho công tác giảm nghèo ở rất nhiều nước. Theo nghiên cứu Sehrawat 

và Giri (2016), phát triển tài chính đã giúp giảm nghèo một cách hiệu quả ở một số nước Châu 

Á. Kết quả nghiên cứu của Barboza và Trejos cho thấy tín dụng vi mô đã mang lại cơ hội cho 

người nghèo ở Mexico tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn vốn và từ đó góp phần giúp họ tăng 

thu nhập và thoát nghèo. Samer và cộng sự (2015) khi tiến hành nghiên cứu ở Malaysia cũng 

đưa ra kết luận tín dụng vi mô đã có tác động tích cực đến thu nhập gia đình của những người 

vay, đặc biệt với người vay là phụ nữ. Điều này cũng tương tự với kết luận trong nghiên cứu 

của Donou-Adonsou và Sylwester (2016) đó là sự phát triển của hệ thống ngân hàng rất hiệu 
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quả, trong khi sự phát triển của các tổ chức tín dụng vi mô cũng có hiệu quả ban đầu trong công 

tác giảm nghèo ở các nước đang phát triển. Qamar và cộng sự (2017) kết luận rằng tín dụng vi 

mô đã đóng góp một vai trò rất quan trọng trong chiến lược giảm nghèo ở Pakistan. Thông qua 

các chương trình tín dụng vi mô, con cái của các hộ nghèo ở Pakistan tiếp cận dễ dàng hơn với 

giáo dục trong khi điều kiện nhà ở của các hộ nghèo cũng được cải thiện thông qua hệ thống 

tín dụng này.     

Đứng dưới góc độ thị trường đầu ra cho sản phẩm, Brown và Kennedy (2005) kết luận 

rằng, phát triển các loại cây trồng hàng hóa (các loại rau) là cách hữu ích để giúp nông dân ở 

Nepal nâng cao thu nhập và thoát nghèo. Sashi (2010) đã chỉ ra rằng chỉ tiêu giảm nghèo ở các 

quốc gia sẽ đạt được nếu các chương trình giảm nghèo tập trung vào nhu cầu về thị trường đầu 

ra cho sản phẩm và thị trường các yếu tố đầu vào của người dân. Ở một khía cạnh khác, 

Kristjanson và cộng sự (2007) đưa ra kết luận chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng trong cơ 

cấu thu nhập của người nghèo ở Peru. Vì vậy, phát triển chăn nuôi là một trong những giải pháp 

hữu hiệu để giúp người dân ở đây thoát nghèo. Điều này cũng giống với kết luận của Alary và 

cộng sự (2011) đó là phát triển chăn nuôi là một trong những phương thức để giúp các hộ ở 

Mali thoát nghèo. Ở một góc độ khác, Maksimov và cộng sự (2017) kết luận rằng phát triển hệ 

thống doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương sẽ đóng vai trò quyết định trong công tác giảm 

nghèo ở các nước chậm phát triển.  

Hiện nay, chính sách giảm nghèo liên quan đến đồng bào DTTS rất phong phú; thời 

gian qua có một số tổ chức và cá nhân đã bước đầu nghiên cứu về vấn đề này, song việc nghiên 

cứu, hệ thống lại một cách toàn diện, đầy đủ và đánh giá, phân tích chuyên sâu về tác động của 

các chính sách này, chỉ ra những hạn chế bất cập trong các chính sách hiện hành vẫn còn hạn 

chế.  

 Đề tài khoa học cấp Bộ: “Đánh giá hiệu quả của chính sách xóa đói, giảm nghèo đối 

với DTTS ở nước ta - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện” (2012), do Mã Điền Cư làm chủ 

nhiệm. Đề tài đã rà soát, nghiên cứu, phân tích thực trạng việc xây dựng, ban hành và tổ chức 

thực hiện các chính sách XĐGN đối với DTTS ở nước ta. Đi sâu phân tích sự phù hợp và tính 

hiệu quả, sự chồng chéo và mâu thuẫn giữa các chính sách; xác định những lỗ hổng của những 

chính sách và chương trình hiện tại; tìm ra nguyên nhân của những thành tựu đạt được, những 

tồn tại, hạn chế, bất cập của hệ thống chính sách. Đề tài đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị, 

giải pháp hoàn thiện chính sách giảm nghèo đối với miền núi, vùng DTTS ở nước ta. Xây dựng 

lộ trình thực hiện với mục tiêu ưu tiên những biện pháp chính sách trong việc xây dựng một hệ 

thống chính sách toàn diện. 

 Báo cáo nghiên cứu: “Rà soát, phân tích các chính sách DTTS và hỗ trợ xây dựng hệ 

thống chính sách cho Ủy ban Dân tộc đến 2020” (2012), do TS. Đặng Kim Sơn làm chủ nhiệm. 

Báo cáo nghiên cứu đã đưa ra một phân tích có chất lượng về tình hình hiện tại, liên quan tới 

vấn đề nghèo, vấn đề chậm phát triển của người DTTS và những thách thức đối với việc phát 

triển KTXH cho người DTTS và các vùng DTTS trong vòng 10 năm tới; rà soát các chính sách 

và chương trình DTTS hiện có và phân tích các chính sách được rà soát để có thể xác định được 

rõ ràng sự phù hợp và tính hiệu quả của các chính sách cũng như những chồng chéo và mâu 

thuẫn giữa các chính sách; xác định những lỗ hổng về những nhu cầu của người DTTS mà hiện 

chưa được giải quyết bằng những chính sách và chương trình hiện tại;  hỗ trợ/thúc đẩy việc 
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“xây dựng lộ trình” do các bên liên quan trong Chính phủ thực hiện với mục tiêu ưu tiên những 

biện pháp chính sách và hỗ trợ UBDT trong việc xây dựng một hệ thống chính sách toàn diện. 

 Báo cáo kết quả giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai 

đoạn 2005-2012” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả giảm nghèo giai đoạn 2005 

- 2012, khẳng định thành tựu giảm nghèo đạt được liên tục trong nhiều năm là nền tảng quan 

trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn này, đó là kết quả tác động toàn diện của quá 

trình tăng trưởng kinh tế, các chiến lược, kế hoạch phát triển KT - XH, các Chương trình MTQG 

và các chính sách trực tiếp đối với mục tiêu giảm nghèo. Kết quả giảm nghèo đã góp phần quan 

trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ASXH, cải thiện đời sống người dân, 

đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đồng bào DTTS; tăng cường khối 

đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà 

nước, nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên thế giới. 

 Báo cáo nghiên cứu “Đánh giá công tác giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện 

chính sách đầu tư cho miền núi, vùng DTTS - Thực trạng và những khuyến nghị” được thực 

hiện bởi một nhóm chuyên viên/cán bộ đang công tác tại Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội với 

sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia độc lập trong nước trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường 

năng lực giám sát ngân sách của các cơ quan dân cử Việt Nam” do Chương trình Phát triển 

Liên hợp quốc (UNDP) hỗ trợ cho Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (giai đoạn 2013-

2015). Từ các phân tích có tính khách quan, khoa học, nghiên cứu đã định hướng việc xây dựng 

hệ thống chính sách dân tộc trong thời gian tới là: Tập trung phát triển sinh kế từ đó tạo điều 

kiện tăng thu nhập cho người DTTS trên cả nước, đồng thời cần có những chính sách riêng để 

phát triển sinh kế phù hợp cho từng nhóm DTTS; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng 

phục vụ sản xuất và đời sống ở những nơi tập trung nhiều đồng bào DTTS, trong đó ưu tiên 

phát triển cơ sở vật chất cấp thôn, bản hoặc cụm thôn, bản. Phát triển nhanh nguồn nhân lực 

DTTS, trên tất cả các lĩnh vực của vùng DTTS đồng thời xây dựng hệ thống cán bộ hỗ trợ cộng 

đồng. Tăng cường thực hiện các chương trình tái tạo môi trường, bảo vệ tài nguyên tự nhiên, 

khôi phục cảnh quan, gìn giữ không gian phát triển cho người DTTS. Lồng ghép chương trình 

phát triển KTXH vùng DTTS trong chương trình phát triển KTXH chung của cả nước để khai 

thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh lâu dài của vùng DTTS. Trong đó, giai đoạn (2013 - 2015) 

tiếp tục thực hiện các chính sách chung nhưng sẽ được điều chỉnh theo xu hướng giảm dần để 

tập trung nguồn lực cho các chính sách đặc thù trong giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn này, 

cũng cần tập trung một số nghiên cứu làm cơ sở cho việc cụ thể hóa các chính sách. Giai đoạn 

(2016 - 2020) sẽ tập trung nguồn lực thực hiện một số chính sách đặc thù, trong đó chú trọng 

tới chính sách phát triển sản xuất kết nối với thị trường, chính sách giáo dục đào tạo và dạy 

nghề.  

 Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu, đánh giá chính sách đối với các DTTS thuộc địa bàn 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ở nước ta (2009-2012)” do Lê Ngọc Thắng làm 

chủ nhiệm đã làm rõ và phân thành các nhóm vấn đề sau đây: (1) các công trình nghiên cứu cơ 

bản về dân tộc học cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá, xây dựng và hoàn thiện chính 

sách dân tộc; (2) các công trình nghiên cứu về lý thuyết phát triển nói chung và phát triển bền 

vững vùng dân tộc miền núi nói riêng; (3) các công trình nghiên cứu về những vấn đề kinh tế, 

xã hội và môi trường trực tiếp, bức xúc của các vùng trong quá trình phát triển; (4) các công 

trình nghiên cứu quy hoạch phân vùng kinh tế - văn hóa; (5) là các công trình nghiên cứu, đánh 
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giá chính sách. Đề tài cũng đã phân tích, đánh giá nhận định chung về tình hình nghiên cứu 

trong và ngoài nước về chính sách dân tộc và đối với vùng đặc biệt khó khăn.  

Trong đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước "Nghiên cứu đánh giá tác động tổng thể về kinh 

tế xã hội của các chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001 – 2015“, Đỗ Kim Chung 

(2016) đã đề cập đến một số mô hình giảm nghèo thành công và rút ra những bài học kinh 

nghiệm. Nghiên cứu của Đỗ Kim Chung (2016) đã rút ra 10 bài học kinh nghiệm quý báu cho 

cộng đồng nghèo, nhất là cộng đồng DTTS ở Tây Bắc. Thứ nhất, cần đổi mới đầu tư công cho 

giảm nghèo và có sự quan tâm của các cấp và các ngành nông nghiệp, dịch vụ thú y, bảo vệ 

thực vật trong triển khai các mô hình giảm nghèo. Không nên chia đều, phân tán các nguồn lực 

mà tập trung đầu tư dứt điểm cho một số xã có điều kiện thuận lợi để tạo điều kiện giúp các xã 

khác tìm kiếm cơ hội giảm nghèo. Thứ hai, các mô hình giảm nghèo phải thiết kế đúng với nhu 

cầu của người dân, đặc điểm truyền thống, điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu thị trường đảm 

bảo cộng đồng có thể thích ứng với điều kiện mới khi có sự thay đổi. Thứ ba kỹ thuật chuyển 

giao cho người dân để giảm nghèo không quá phức tạp, phù hợp với nông dân, dễ tiếp thu, chi 

phí thấp. Thứ tư, tìm kiếm các đối tác nhất là doanh nghiệp để liên kết, ký hợp đồng bao tiêu 

sản phẩm đầu ra với giá thu mua ổn định và cơ chế hợp tác rõ ràng. Thứ năm, tạo sự gắn kết 

cộng đồng vì cộng đồng là điểm tựa chủ yếu của người nghèo khi gặp rủi ro và khó khăn, là tác 

nhân quan trọng để tăng hiệu quả sinh kế, lan tỏa và duy trì các giải pháp cho giảm nghèo. Thứ 

sáu, có sự liên kết với các nhà đầu tư khác để thu hút nguồn lực từ nguồi kinh tế khá các nhà 

đầu tư có kỹ thuật. Thứ bảy, tận dụng tốt lợi thế của địa phương về đất đai, cơ sở hạ tầng, vị trí 

địa lý, kiến thức bản địa, ngành nghề truyền thông và thị trường để lựa chọn những cây, con, 

sản phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên. Thứ tám, quản trị cơ sở tốt, nâng cao vai trò cán bộ 

cơ sở người DTTS (nhóm nòng cốt thôn bản), các đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội nông dân, các 

hình thức tổ nhóm hợp tác đa dạng  và các thiết chế phi chính thức truyền thông. Thứ chín, bồi 

dưỡng người trong cộng đồng đi dầu trong tiếp thu các hoạt động giảm nghèo để nhân rộng và 

đảm bảo tính bền vững. Thứ mười, gắn đổi mới công tác lập kế hoạch có sự tham gia, đặc điểm 

địa phương với phân bổ ngân sách xã sẽ đảm bảo việc phân bổ ngân sách cho xã đươc công 

bằng và đảm bảo nguồn lực được sử dụng có hiệu quả hơn. 

Một số mô hình chưa thành công cũng được Đỗ Kim Chung (2016) chỉ ra rằng, việc 

triển khai dự án mô hình giảm nghèo đã lựa chọn sản phẩm, kỹ thuật không phù hợp với điều 

kiện địa phương và năng lực tiếp nhận của người dân, thiếu đồng bộ, chưa phát huy được sự 

tham gia của dân, chưa tạo điều kiện dể dân chủ động lựa chọn và thiếu khả thi về nguồn lực, 

chưa bền và phù hợp với điều kiện nguồn lực và tập quán canh tác của người dân địa phương 

dẫn đến sự thất bại của một số mô hình như: Mô hình hỗ trợ giảm nghèo bằng dê Bách Thảo, 

Dự án hỗ trợ hộ nghèo nuôi chim bồ câu ở xã Nậm Bàn và Chu Phìn ở huyện Hoàng Chu Phì. 

Nghiên cứu về nghèo đói và xóa đói giảm nghèo của các tác giả Judy L. Baker (2000), 

Nguyễn Thị Hương (2002) và Đỗ Kim Chung (2010) đã chỉ ra một số đặc điểm và tính phức 

tạp của các Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo khi được triển khai như sau: 

- Các chương trình đều hướng tới một mục tiêu chung là xóa đói giảm nghèo nhanh và 

bền vững, hướng đến khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS. 

- Các đối tượng can thiệp của các chương trình mục tiêu giảm nghèo đa dạng, bao gồm 

người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn bản nghèo, xã nghèo (bãi ngang và hải đảo), huyện 

và vùng nghèo đặc biệt các xã khó khăn như vùng miền núi xa xôi, hẻo lánh và các nhóm hộ 
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nghèo là DTTS. Khả năng tái nghèo của các hộ dân tộc thiểu số rất lớn, vì vậy, khi xem xét tác 

động của một chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo cần xem xét tác động cụ thể trong 

vùng và tiểu vùng để tách bỏ ảnh hưởng của sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, sinh thái, xã 

hội 

- Các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo thay đổi theo thời gian. Ở thời điểm 

khác nhau, căn cứ vào tài chính của chính phủ, mục tiêu giảm nghèo của từng thời kỳ và các 

vấn đề nghèo đói nảy sinh, chính vì vậy việc xác định ra các mốc thời gian cụ thể gắn với các 

chương trình cần được xem xét. 

- Chuẩn nghèo thay đổi theo thời gian trong suốt 15 năm qua dẫn đến việc đánh giá tác 

động tổng thể của các chương trình giảm nghèo cần phải xem xét, so sánh số liệu ở giai đoạn 

đầu và giai đoạn cuối  

- Càng về sau công cuộc xóa đói giảm nghèo phải đối mặt đối với nhiều thách thức mới, 

người nghèo tập trung ngày càng nhiều ở vùng cao, yếu tố dân tộc đóng vai trò quan trọng hơn 

trong tình trạng nghèo, tốc độ giảm nghèo và hiệu quả của các công tác hỗ trọ có xu hướng 

giảm dần; hiện tượng tái nghèo đối với nhóm DTTS ngày càng tăng  

- Hiện nay cả nước có tới 16 chương trình mục tiêu quốc gia khác nhau đều hướng tới 

mục tiêu giảm nghèo đói và được triển khai đồng thời. Điều đó tạo thách thức rất lớn là khó 

đánh giá được tác động riêng lẻ của từng chương trình.  

          - Các chính sách xóa đói giảm nghèo có nhiều lĩnh vực liên quan đến nhau nhằm giải 

quyết vấn đề nghèo đói có tính tổng hợp. Điều này dẫn đến sự chồng chéo, trùng lặp giữa các 

chương trình. Vì vậy cần phải có sự lồng ghép trong việc thực hiện các chương trình xóa đói 

giảm nghèo 

 Nhìn chung các công trình trên phản ánh và đánh dấu thực trạng nghiên cứu có tính toàn 

diện, sâu sắc trên nhiều bình diện của chính sách dân tộc ở nước ta. Các công trình nói trên đã 

nghiên cứu làm rõ chính sách xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

vùng đồng bào DTTS; từ đó đánh giá thực trạng thực hiện chính chính sách, kết quả đạt được 

và những vấn đề đặt ra, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách của Đảng, 

Nhà nước ta. Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị để các nhà khoa học kế 

thừa và tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện. Tuy nhiên, các công trình khoa học chưa quan 

tâm nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù, chính sách mới để phát triển kinh tế, xây dựng và 

tổ chức nhân rộng mô hình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho đồng 

bào DTTS. 

Trong nghiên cứu giảm nghèo đối với vùng DTTS và miền núi, tính chất vùng miền sẽ 

có yếu tố quyết định trong việc đề xuất các chính sách giảm nghèo bền vững cho từng vùng cụ 

thể. Tiếp cận nghiên cứu chính sách dân tộc ở Việt Nam theo vùng đưa lại những luận cứ khoa 

học, có giá trị quan trọng trong hình thành các chính sách dân tộc có tính vĩ mô và vi mô theo 

hướng phát triển bền vững. Nhiều công trình nghiên cứu chính sách dân tộc theo vùng được 

triển khai theo hướng xem xét các luận cứ khoa học, vấn đề chính sách đặt ra (nguồn nhân lực, 

vai trò của nhóm xã hội, quan hệ dân tộc trong vùng, khả năng ứng phó với thiên tai, quan hệ 

dân tộc xuyên biên giới, vấn đề xóa đói giảm nghèo, đoàn kết dân tộc, tác động của đô thị hóa, 

tác động của cơ chế thị trường, của hội nhập kinh tế quốc tế...) trong bối cảnh từng vùng như 
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Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; các tiểu vùng cụ thể hoặc đặc điểm các vùng trong bối 

cảnh chung của quốc gia. 

Ngô Trường Thi (2014) trong nghiên cứu về “Đánh giá công tác giảm nghèo đối với 

vùng DTTS và định hướng chính sách giảm nghèo vùng đồng bào DTTS  giai đoạn tới” chỉ ra 

rằng:  

- Hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số nhìn chung phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân, tuy nhiên 

số lượng văn bản chính sách được các Bộ, ngành trình, ban hành nhiều nhưng thiếu sự phối hợp 

dẫn đến trùng chính sách (như chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ học 

nghề…), manh mún, thiếu đồng bộ. 

- Một số chính sách chưa phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng dân tộc thiểu 

số nên hiệu quả tác động chưa cao như chính sách hỗ trợ nhà ở mức hỗ trợ còn bình quân và 

thấp, chính sách đầu tư nguồn nhân lực cho người dân tộc thiểu số, chính sách cử tuyển chưa 

gắn với sử dụng sau đào tạo, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú... 

- Việc tổ chức thực hiện chính sách ở một số nơi còn chưa kịp thời, còn chậm và bỏ sót 

đối tượng, nhất là trong tổ chức chi trả cho các đối tượng thụ hưởng nên chưa phát huy được 

hiệu quả của chính sách. 

- Thiếu sự gắn kết giữa hỗ trợ đời sống, phát triển sản xuất với chuyển giao khoa học 

công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư. 

- Nguồn lực thực hiện chính sách dàn trải, chưa đủ mạnh (theo rà soát có hơn 100 văn 

bản chính sách hiện hành nhưng nguồn lực bố trí không đảm bảo nên mục tiêu đề ra chưa thực 

hiện được theo yêu cầu); chính sách gắn với Chương trình, dự án theo giai đoạn mà chưa hướng 

tới đối tượng thụ hưởng, vì vậy khi kết thúc chương trình, dự án, mục tiêu đề ra chưa thực hiện 

được đầy đủ (như chính sách gắn với Chương trình 134, 135...). 

- Còn nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với hộ nghèo, ít chính sách hỗ trợ cộng đồng 

nên tạo sự so bì trong nhân dân và chưa khuyến khích được người nghèo, vùng nghèo tích cực 

vươn lên thoát nghèo; chưa tạo được tác động rõ nét đến sự thay đổi về nhận thức và đời sống 

của đồng bào dân tộc thiểu số; thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan trong thực hiện chính 

sách dân tộc thiểu số. 

Marco và cộng sự (2019) trong nghiên cứu “Ảnh hưởng của chương trình xóa đói giảm 

nghèo của Việt Nam đến tình trạng đi học của trẻ em”, kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với các 

trẻ em nhận được sự hỗ trợ từ chương trình có độ tuổi dưới 8 thì tỷ lệ trẻ em đi tăng lên 9%. 

Ảnh hưởng tích cực này không còn khi học sinh ở độ tuổi 15, đặc biệt là ở khu vực thành thị. 

Ngược lại, trẻ em nhận được sự hỗ trợ từ chương trình muôn hơn (từ 12-15 tuổi) thì sẽ bỏ học 

ở tuổi 15, đực biệt là ở khu vực nông thôn. Tỷ lệ nhập học giảm song song với sự gia tăng tham 

gia thị trường lao động. Kết quả chênh lệch này theo độ tuổi được giải thích là do tác động 

không mong muốn của một chương trình khác nhằm bồi dưỡng và đào tạo nghề cho thanh niên 

trên 15 tuổi ở khu vực nông thôn. Phát hiện của nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 

tích hợp các biện pháp nhằm xóa đói giảm nghèo khác nhau để giảm thiểu tình trạng kém hiệu 

quả và đạt được các mục tiêu xã hội. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào hệ thống lại một cách toàn diện và đầy 

đủ, cũng như chưa có đánh giá, phân tích chuyên sâu liên quan đến cơ sở lý luận và thực tiễn 
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để xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về giảm nghèo cho đồng bào DTTS.  

2.5. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đói và thực hiện chính sách giảm 

nghèo vùng DTTS và miền núi 

Nghiên cứu của UBDT (2015) đã tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đói và với 

việc thực hiện các chính sách giảm nghèo vùng DTTS và miền núi. 

- Yếu tố thứ nhất liên quan đến chính sách pháp luật. Báo cáo đã tổng hợp được các bất 

cập liên quan đến chính sách như: Sự chồng chéo của chính sách giảm nghèo; chưa xác định 

đúng đắn vai trò của chính sách; một số chính sách không phù hợp và chưa bao quát hết đối 

tượng và phạm vi chính sách 

- Yếu tố thứ hai liên quan đến cơ chế thi hành chính sách. Báo cáo chỉ rõ việc chồng 

chéo trong phân cấp quản lý, công kềnh trong bộ máy thực thi, phân công trách nhiệm chưa rõ 

ràng, cơ chế giám sát không hiệu quả, nguồn vốn đầu tư thực hiện chính sách còn hạn chế, 

nguồn nhân lực chưa đủ năng lực 

- Yếu tố thứ ba liên quan đến chủ thể tiếp nhận chính sách như: tâm lý ỷ lại của người 

dân, thiếu hiểu biết, nhận thức kém, tập quán thói quen lạc hậu. 

- Yếu tố thứ tư liên quan đến điều kiện tự nhiên: đa phần đồng bào DTTS cư trú chủ yếu 

ở vùng có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đất đai bị sói mòn, cằn cỗi. Ngoài ra, DTTS là 

đối tượng chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu cụ thể các dân tộc sống ở vùng núi phía Bắc 

và Tây Nguyên. 

Phạm Bảo Dương (2012), Đỗ Kim Chung (2010) và Võ Thị Thúy Anh và cộng sự (2010) 

đã thảo luận các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - xã hội trong các chương trình xóa đói 

giảm nghèo:  

Thứ nhất liên quan đến quá trình hoạch định chính sách và bản chất của chính sách giảm 

nghèo có ảnh hưởng lớn đến hiệu lực, hiệu quả và tác động của chính sách và chương trình tới 

giảm nghèo.  

Thứ hai, tình hình thực thi các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cụ thể là cơ 

chế phân cấp trong triển khai thực hiện cương trình ảnh hưởng đến hiệu quả của các chương 

trình xóa đói giảm nghèo.  

Yếu tố thứ ba liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng.  

 Yếu tố thứ tư liên quan đến sự hỗ trợ của các tổ chức phát triển và vai trò của các tổ 

chức kinh tế xã hội và cộng đồng địa phương. 

2.6. Khoảng trống trong nghiên cứu và hướng nghiên cứu của đề tài 

Các nghiên cứu về giảm nghèo trên thế giới đã tập trung vào tất cả các khía cạnh tài sản 

& sinh kế của hộ gia đình. Có nhiều nghiên cứu tập trung vào cải thiện và tận dụng lợi thế của 

nguồn vốn tự nhiên như đất đai, rừng, môi trường (chi trả dịch vụ môi trường, thị trường carbon 

theo cơ chế phát triển sạch). Trong khi đó, nhiều nghiên cứu khác lại tập trung vào phát triển 

nguồn vốn con người thông qua đào tạo, tập huấn. Một số nghiên cứu khác lại đề cập đến cải 

thiện vốn vật chất thông qua đầu tư phát triển hạ tầng. Nhiều nghiên cứu chú trọng đến phát 

triển vốn xã hội thông qua việc cải thiện và củng cố các mạng lưới, các tổ chức xã hội. Cũng 

có rất nhiều nghiên cứu chú trọng đến phát triển vốn tài chính bằng việc nâng cao hiệu quả hoạt 

động của hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng vi mô, phát triển các hoạt động phi nông 

nghiệp và thị trường đầu ra cho sản phẩm. Việt Nam có rất nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, 
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diện tích rừng lớn, chỉ số đa dạng sinh học cao... Vì vậy, các chính sách giảm nghèo bền vững 

cho người nghèo, người thuộc vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam nên được xây dựng theo 

hướng phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên như kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Bên 

cạnh đó, các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, CDM, REDD+ cũng cần được lồng 

ghép với các chính sách giảm nghèo cho vùng DTTS và miền núi trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu ngày càng tăng.    

Rất nhiều các nghiên cứu về đói nghèo đã được triển khai ở Việt Nam như: nghiên cứu 

của Ngân hàng Phát triển châu Á (2002), Shenggen Fan và cộng sự (2002), Nguyễn Viết Cường 

(2003), Wang Sangui và cộng sự (2004), Võ Thị Thúy Anh và cộng sự (2010), Ngân hàng thế 

giới (2012), UNDP (2018)... Tuy nhiên, các nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá 

tình trạng nghèo nói chung trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, mặc dù đã có rất nhiều các 

chính sách về giảm nghèo, tuy nhiên các định hướng chính sách về giảm nghèo của Chính phủ 

dường như còn thiếu các định hướng dài hạn về giảm nghèo bền vững cho các vùng dễ bị tổn 

thương bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, và sự biến động của kinh tế-xã hội. Các chính sách hiện 

tại mới tập trung vào hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của người nghèo trong ngắn hạn. Vì vậy, 

rất cần có sự nghiên cứu đầy đủ để đề xuất các chính sách giảm nghèo bền vững và dài hạn cho 

các vùng dễ bị tổn thương bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và là nơi tập trung nhiều người nghèo 

và đồng bào dân tộc thiểu số.      

Cho đến này chưa có những nghiên cứu đi sâu nhận diện các vấn đề cơ bản, cấp bách trong 

công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam. Các nghiên cứu chưa phân 

tích sâu nguyên nhân dẫn đến những vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác giảm nghèo bền 

vững cho vùng DTTS và miền núi để làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm giảm 

nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam trong thời gian tới. 

          Thêm vào đó, chưa có những nghiên cứu tập trung sâu đánh giá thực trạng thực hiện, kết 

quả, hiệu quả, tác động và tính bền vững của các chính sách, giải pháp giảm nghèo cho vùng 

DTTS và miền núi để cung cấp luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh và đề xuất hoàn thiện giải 

pháp, chính sách giảm nghèo bền vững cho vùng DTTS và miền núi Việt Nam trong dài hạn và 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế và diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu . 

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

3.1. Mục tiêu chung 

Trên cơ sở nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết, phân tích và đánh giá thực trạng thực 

hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi Việt 

Nam từ năm 1986 đến nay, đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng 

DTTS và miền núi Việt Nam đến năm 2030. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

(1). Xác định cơ sở lý luận và khung lý thuyết về nghiên cứu giảm nghèo bền vững ở vùng 

DTTS và miền núi; kinh nghiệm mô hình, chính sách của một số quốc gia trong giảm 

nghèo đối với DTTS và miền núi. 

(2).  Đánh giá thực trạng nghèo ở vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam (tập trung vào đối 

tượng người DTTS). 

(3).  Đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động của các chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà 

nước đối với vùng DTTS và miền núi Việt Nam từ năm 1986 đến nay. 
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(4).  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo bền vững 

ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam thời gian qua. 

(5).  Nhận diện những vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác giảm nghèo ở vùng DTTS và 

miền núi Việt Nam hiện nay. 

(6).  Dự báo xu hướng, diễn biến, ảnh hưởng của vấn đề nghèo ở vùng DTTS và miền núi 

trong thời gian tới. 

(7).  Đề xuất các giải pháp, chính sách cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và 

miền núi Việt Nam đến năm 2030. 

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề lý luận và thực tiễn về giải pháp cơ bản 

giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi. Nghiên cứu được tiến hành ở các vùng DTTS 

và miền núi ở Việt Nam, tập trung khảo sát các đối tượng chính nhằm phục vụ cho nghiên cứu 

đề tài như sau: Cán bộ quản lý và thực thi chính sách giảm nghèo từ Trung ương đến địa phương; 

Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội các cấp từ tỉnh đến các xã; Đại diện cho các hộ nghèo, 

cận nghèo, thoát nghèo ở vùng DTTS và miền núi; Đại diện cho các công ty/Doanh 

nghiệp/HTX, Trang trại ở các vùng DTTS và miền núi của Việt Nam.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi không gian: Nghiên cứu được tiến hành trên địa bàn Việt Nam, trong đó tập 

trung nghiên cứu điểm sâu ở 12 tỉnh đại diện cho các vùng tập trung đông DTTS và tỷ lệ hộ 

nghèo còn cao gồm: Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng 

Ngãi, Bình Thuận, Đắk Nông, Kon Tum, An Giang,  Sóc Trăng. 

Phạm vi thời gian: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện các chính sách, 

giải pháp giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam, đặc biệt tập trung phân tích sâu ở 

2 giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020. 

Phạm vi nội dung: Nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện các 

giải pháp chính sách giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam, xác định các vấn đề cơ 

bản, cấp bách trong công tác giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi, xu hướng và diễn biến 

nghèo, từ đó đề xuất hoàn thiện các giải pháp chính sách cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở 

vùng DTTS và miền núi đến năm 2030. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

5.1. Phương pháp tiếp cận và khung phân tích 

5.1.1. Phương pháp tiếp cận 

Nhằm đạt được các mục tiêu và nội dung đề ra, đề tài được tiến hành dựa trên một số 

phương pháp tiếp cận sau đây: 

(1) Tiếp cận nhân học và xã hội học: Tiếp cận xã hội học được áp dụng rộng rãi trong 

nhiều nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo cách tiếp cận này một vấn đề được phân 

tích dựa trên quan điểm về sự ảnh hưởng của một hay nhiều người đến hành vi của cộng đồng 

hoặc xã hội. Cách tiếp cận này cũng xem xét sự ảnh hưởng của một cá nhân, nhóm, toàn xã hội 

đến hành vi của một cá nhân. Như vậy, thông qua cách tiếp cận này các chính sách giảm nghèo 

bền vững cho đồng bào DTTS và ở vùng miền núi được phân tích dưới góc độ xem xét ảnh 
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hưởng của chính sách giảm nghèo bền vững đến từng nhóm đồng bào DTTS và ảnh hưởng đến 

toàn thể cộng đồng.  

Tuy nhiên khi nghiên cứu văn hóa tộc người thì nhân học luôn giữ vai trò quan trọng. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn cầu hóa như là một xu thế tất yếu thì việc nghiên cứu các 

khía cạnh tộc người và văn hóa tộc người là một đòi hỏi và cũng là một yêu cầu khách quan, 

góp phần vào sự phát triển và phát triển bền vững của các quốc gia. Viêc giảm nghèo và phát 

triển kinh tế -xã hội đối với các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng có những đòi hỏi, cấp bách 

cần giải quyết. Phương pháp tiếp cận nhằm đem lại cái nhìn tổng thể, sâu sắc hơn về các vùng 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ đó nhận diện được tính cấp bách và các giải pháp ưu việt nhất. 

(2) Tiếp cận thể chế: Tiếp cận thể chế nghiên cứu làm thế nào để thể chế (bao gồm: cấu 

trúc, cơ chế của trật tự xã hội, và sự hợp tác trong quản trị hành vi của hai hoặc nhiều hơn các 

cá nhân trong xã hội) vận hành và thực hiện chức năng theo cả các quy tắc lý thuyết và các quy 

tắc thực nghiệm. Bản chất của tiếp cận thể chế đề cập đến việc làm thế nào để cá nhân và tập 

thể xây dựng thể chế; làm thế nào để thực hiện chức năng trong thực tế; và ảnh hưởng của thể 

chế lẫn nhau, đến cá nhân, xã hội và toàn thể cộng đồng trên diện rộng. Tiếp cận này được dùng 

để xem xét các chính sách giảm nghèo của Trung ương được cụ thể hóa và tiến hành như thế 

nào. Dựa trên cách tiếp cận này, đề tài nghiên cứu các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho công 

cuộc giảm nghèo vùng DTTS và miền núi để tìm ra những điểm chưa phù hợp của các cơ chế 

và chính sách hỗ trợ này đối với công tác giảm nghèo nhằm đề xuất các giải pháp chính sách 

giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.  

(3) Tiếp cận hệ thống: Theo cách tiếp cận này, đề tài tiến hành phân tích các chính sách 

giảm nghèo vùng DTTS và miền núi đã được ban hành dưới các góc độ: (i) mục tiêu của chính 

sách; (ii) nội dung của các chính sách; (iii) những hạn chế của các chính sách. Trên cơ sở phân 

tích tổng thể các góc độ của các chính sách giảm nghèo cho đồng bào DTTS và các vùng miền 

núi, đề tài đề xuất các giải pháp giảm nghèo bền vững cho các đối tượng này. Bên cạnh đó, với 

các tiếp cận tổng thể, đề tài phân tích các chính sách giảm nghèo vùng DTTS và miền núi trong 

mối quan hệ tổng thể với các chính sách khác của Đảng và Nhà nước. 

(4) Tiếp cận theo vùng và tiểu vùng: Đề tài áp dụng cách tiếp cận này để phân tích các 

chương trình và chính sách giảm nghèo đối với đồng bào DTTS  và miền núi đã được ban hành 

ở các vùng sinh thái khác nhau (Tây Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ...). 

Trên cơ sở phân tích các chương trình và chính sách giảm nghèo cho đồng bào DTTS và miền 

núi ở mỗi vùng khác nhau, đề tài lựa chọn và đề xuất các giải pháp chính sách giảm nghèo bền 

vững cụ thể cho từng vùng sinh thái. 

(5) Tiếp cận phát triển bền vững: Theo định nghĩa của Viện nghiên cứu quốc tế về phát 

triển bền vững (IISD), “phát triển bền vững là sự phát triển đảm bảo được nhu cầu của thế hệ 

hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đảm bảo được nhu cầu của thế hệ tương lai”. Trên 

quan điểm phát triển bền vững, đề tài đề xuất các mô hình giảm nghèo bền vững cho đồng bào 

DTTS và miền núi ở từng vùng sinh thái vụ thể. Trong các mô hình giảm nghèo này, vấn đề 

khai thác và sử dụng bền vững các loại tài nguyên thiên nhiên (đất đai, rừng...) và môi trường 

sẽ được chú trọng. Bên cạnh đó, các mô hình giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS ở các 

vùng sinh thái khác nhau được xem xét trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu.  

(6) Tiếp cận có sự tham gia (Participatory Approach) 
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Tiếp cận có sự tham gia là phương thức mà trong đó tất cả những người có liên quan 

xóa đói, giảm nghèo đều được tham gia, tiếng nói của các đối tượng đó đều được coi trọng, 

tham gia theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, qua đại diện. Cách tiếp cận có sự tham gia 

được sử dụng xuyên suốt ở tất cả các giai đoạn và các hoạt động của đề tài, từ viết thuyết minh, 

thiết kế nghiên cứu đến triển khai nghiên cứu. Trong triển khai nghiên cứu, hoạt động điều tra, 

khảo sát và đánh giá tác động của các chương trình, chính sách giảm nghèo đến phát triển kinh 

tế -xã hội vùng miền núi và DTTS có sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Sự tham gia của 

tất cả mọi người đều được quan tâm, coi trọng, trong đó, nhấn mạnh sự tham gia của các chủ 

thể như: người hưởng lợi, người triển khai dự án, cán bộ các cấp có liên quan trong triển khai, 

quản lý, sử dụng kết quả của các chương trình, chính sách giảm nghèo. Đặc biệt, các ý kiến của 

đối tượng người hưởng lợi như: hộ nghèo, cận nghèo và hộ thoát nghèo, tái nghèo được tập 

trung khai thác nhằm đưa ra góc nhìn cụ thể về kết quả thực hiện các giải pháp, chính sách giảm 

nghèo cho vùng DTTS và miền núi. Trong nghiên cứu, các bên cũng sẽ cùng tập trung khai 

thác ảnh hưởng của các chương trình, chính sách xóa đói, giảm nghèo tới tình hình kinh tế - xã 

hội, các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững. Một số công cụ của đánh giá nhanh nông thôn 

có sự tham gia sẽ được sử dụng một cách linh hoạt để thu thập các thông tin cần thiết. 

5.1.2. Khung phân tích của đề tài 

Trên cơ sở khung lý thuyết về kinh tế học phúc lợi và cách tiếp cận của Cơ quan phát 

triển Quốc tế Anh (DFID, 1999) và IFAD (2003). Theo logic, khung lý thuyết nghiên cứu giải 

pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi như sau: 

Sơ đồ 1 cho thấy vùng DTTS và miền núi bao gồm các hộ nghèo ở vùng DTTS và miền 

núi, các điều kiện của cộng đồng, của vùng và tiểu vùng (cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy 

lợi, điện; văn hóa của cộng đồng; điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của vùng), và các tổ chức 

và thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn của vùng và có kết nối với vùng (như các doanh 

nghiệp, các HTX, trang trại, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế.....). Việc thực hiện 

các giải pháp chính sách giảm nghèo cần có những sự can thiệp lên cấp hộ và cấp cộng đồng, 

vùng và các nhóm đối tượng có liên quan nhằm góp phần giảm nghèo bền vững vùng DTTS và 

miền núi.   

Khung phân tích đã chỉ rõ sự ảnh hưởng của các chính sách giảm nghèo đến các cấp độ 

và các đối tượng thuộc vùng DTTS và miền núi. Trước hết là tác động lên các hộ gia đình ở 

vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm cả gián 

tiếp và trực tiếp. Trước hết là tác động trực tiếp, các chính sách giảm nghèo tác động trực tiếp 

đến các nguồn lực, hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của hộ ví dụ 

như các chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp, các chính sách hỗ trợ cây trồng vật nuôi, các chính 

sách hỗ trợ về giáo dục, y tế. Các chính sách tác động gián tiếp thông qua cộng đồng, các tổ 

chức phi chính phủ (NGOs), các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hoặc các chính sách phòng 

chống khắc phục các thiên tai, dịch bệnh, hoặc biến động kinh tế xã hội. Các chính sách tác 

động gián tiếp như các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, các chính sách thúc đẩy sự liên kết hợp 

tác trong sản xuất kinh doanh giữa của các NGOs, các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại với 

hộ gia đình. Hộ gia đình có thể cung cấp nguồn lao động, đầu vào cơ bản như đất cho các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, trang trại. Dưới sự tác động của các chính sách này, các hộ gia đình có thêm 

thu nhập, tăng thêm tiêu dùng và từ đó giảm nghèo. Ngoài ra, các chính sách giảm nghèo cũng 

sẽ cần tập trung tác đọng vào nhóm cộng đồng, vùng và tiểu vùng để tạo tính liên kết giữa các 
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tiểu vùng và vùng nhằm phát triển kinh tế-xã hội, chính những điều này sẽ góp phần giảm nghèo 

bền vững vùng DTTS và miền núi. 

          Nghiên cứu tập trung đánh giá, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện các giải 

pháp chính sách giảm nghèo bền vững như: tiếp cận và quy trình chính sách; bản chất và nội 

dung chính sách; công tác tổ chức thực thi chính sách; sự tham gia của đối tượng thụ hưởng; 

điều kiện tự nhiên, KT-XH; thị trường đầu vào, đầu ra của nông sản hàng hóa gắn với chuối 

(cần xác định hộ nghèo cần tập trung vào sản xuất những sản phẩm gì tối ưu nhất, bền vững 

nhất dựa trên các kiến thức về thị trường); hỗ trợ của các tổ chức cho vùng DTTS và miền núi 

để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp, chính sách thời gian tới.  

Các cú sốc hay bối cảnh dễ tổn thương (thảm họa thiên tai, các biến động về kinh tế-xã 

hội, và các yếu tố khác) có tác động đến vùng DTTS và miền núi, trong đó bao gồm cả các hộ 

nghèo vùng DTTS và miền núi, cũng như các đối tượng khác trong vùng, và điều kiện các 

nguồn lực của cộng đồng, của vùng. Chính các cú sốc hay bối cảnh dễ bị tổn thương có tác 

động đến kết quả, hiệu quả và tác động, tính bền vững của các chính sách giảm nghèo ở vùng 

DTTS và miền núi.  

Phân tích đánh giá các nguồn lực sinh kế ảnh hưởng đến nghèo như: Vốn tự nhiên (các 

nguồn lực liên quan đến đất đai, địa hình, thổ nhưỡng, nước, khí hậu; Vốn con người (trình độ 

nhận thức của người dân nghèo, của người dân trong cộng đồng); Vốn vật chất (cở sỏ hạ tầng, 

giao thông, điện,..; Vốn xã hội (khả năng tạo ra những sản phẩm bản địa khác biệt, văn hóa của 

cộng đồng, kinh nghiệm sản xuất của cộng đồng, những hộ có kinh tế khá ở cộng đồng, ...); 

Vốn tài chính (hệ thống các tổ chức tín dụng, ngân hàng hỗ trợ vay vốn). 

Trên cơ sở các phân tích thực trạng nghèo và thực hiện giải pháp chính sách giảm nghèo 

vùng DTTS và miền núi, nghiên cứu nhận diện các vấn đền cơ bản và cấp bách, xu hướng và 

diễn biến nghèo vùng DTTS và miền núi; từ đó đề xuất hoàn thiện các giải pháp chính sách cơ 

bản giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi. 
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Sơ đồ 1. Khung phân tích về giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi  

HỘ NGHÈO VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÚI 

 

 

Các nguồn lực 

- Nguồn lực tự nhiên 

- Nguồn lực con 

người 

- Nguồn lực vật chất 

- Nguồn lực xã hội 

- Nguồn lực tài chính 

Hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

- Trồng trọt 

- Chăn nuôi 

- Nuôi trồng thủy sản 

- Du lịch, dịch vụ 

-… 

Kết quả sản suất 

kinh doanh 

- Tăng thu nhập 

- Tăng tiêu dùng  

- Giảm nghèo 

 

Các giải pháp 

chính sách 

giảm nghèo 

bền vững 

Hoàn cảnh dễ tổn thương 

- Thiên tai (lũ lụt, hạn hán, bão, lở đất, …) 

- Dịch bệnh vật nuôi, con người, cây trồng 

- Biến động kinh tế - xã hội 

 

Các điều kiện cộng đồng 

- Giao thông 

- Thủy lợi 

- Điện lưới quốc gia 

- … 

Các tổ chức 

- NGOs 

- Doanh nghiệp 

- Hợp tác xã 

- Trang trại 

GIẢM NGHÈO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 
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5.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 

Căn cứ vào địa hình và sự phân bố của đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và 

miền núi, đề tài tiến hành điều tra tập trung ở 4 vùng sinh thái chính bao gồm: vùng miền núi 

phía Bắc; vùng duyên hải miền Trung; vùng Tây Nguyên; vùng Tây Nam Bộ. Dựa vào số liệu 

Tổng cục thống kê về tỷ lệ hộ nghèo và số liệu của Ủy ban Dân tộc về phân bố và đặc điểm dân 

tộc thiểu số và miền núi, thực trạng nghèo vùng DTTS ở các vùng, nghiên cứu lựa chọn 12 tỉnh 

đại diện trên các tiêu chí nghiên cứu để tiến hành khảo sát và thu thập số liệu, cụ thể như sau: 

- Vùng miền núi phía Bắc: chọn 04 tỉnh, bao gồm: Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Cao 

Bằng. 

- Vùng duyên hải miền Trung: chọn 04 tỉnh, bao gồm: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng 

Ngãi, Bình Thuận. 

- Vùng Tây Nguyên: chọn 02 tỉnh, bao gồm: Kon Tum, Đăk Nông 

- Vùng Tây Nam Bộ: chọn 02 tỉnh, bao gồm: An Giang, Sóc Trăng 

Các tỉnh được lựa chọn được dựa trên tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo DTTS, tính đa dạng và đại 

diện của các thành phần dân tộc thiểu số sinh sống và theo tiểu vùng sinh thái. Sau khi lựa chọn 

tỉnh, việc lựa chọn các huyện cụ thể ở từng tỉnh, nhóm nghiên cứu tiến hành thảo luận với cán bộ 

quản lý có liên quan ở cấp tỉnh theo tiêu chí chọn tỉnh; và sau khi đã lựa chọn các huyện thì nhóm 

nghiên cứu thảo luận với cán bộ cấp huyện để lựa chọn mỗi huyện 2 xã đại diện theo các tiêu chí 

nghiên cứu của đề tài nhằm phục vụ tốt nhất các nội dung dung nghiên cứu của đề tài. Kết quả chọn 

các huyện, xã thuộc các tỉnh cụ thể như sau: 

+ Tỉnh Sơn La gồm: huyện Bắc Yên (xã Tà Xùa và xã Hua Nhàn); huyện Quỳnh Nhai (xã 

Nậm Ét và xã Mường Sại); 

 + Tỉnh Lai Châu gồm: huyện Nậm Nhùn (xã Hua Bum và xã Trung Chải); huyện Mường 

Tè (xã Bum Tở và xã Nậm Khao); 

+ Tỉnh Hà Giang gồm: huyện Bắc Mê (xã Yên Cường và xã Yên Định); huyện Quản Bạ 

(xã Tùng Vài và xã Cao Mã Pờ); 

+ Tỉnh Cao Bằng gồm: huyện Bảo Lâm (xã Đức Hạnh và xã Mông Ân); huyện Bảo Lạc (xã 

Hồng Trị và xã Kim Cúc); 

+ Tỉnh Nghệ An gồm: huyện Tương Dương (xã Tam Hợp và xã Yên Na); huyện Quỳ Châu 

(xã Châu Hạnh và xã Châu Hoàn); 

+ Tỉnh Quảng Bình gồm: huyện Minh Hóa (xã Trọng Hóa và xã Dân Hóa); huyện Tuyên 

Hóa (xã Lâm Hóa và xã Thanh Hóa); 

+ Tỉnh Quảng Ngãi gồm: huyện Sơn Hà (xã Sơn Ba và xã Sơn Nham); huyện Sơn Tây (xã 

Sơn Long và xã Sơn Dung); 

+ Tỉnh Bình Thuận gồm: huyện Hàm Thuận Bắc (xã Hàm Trí và xã Đồng Tiến); huyện Bắc 

Bình (xã Phan Hòa và xã Phan Hiệp) 

+ Tỉnh Đăk Nông gồm: huyện Tuy Đức (xã Quảng Trực và xã Đăk Ngo); huyện Đăk Glong 

(xã Đăk R Măng và xã Đăk Plao); 

+ Tỉnh Kon Tum gồm: huyện Kon Plong (xã Hiếu và xã Đăk Ring); huyện Kon Rẫy (xã 

Đăk Ruồng và xã Đăk Kôi); 
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+ Tỉnh An Giang gồm: huyện Tri Tôn (xã Ô Lâm và xã An Túc); huyện Tịnh Biên (xã Văn 

Giáo và xã An Cư); 

+ Tỉnh Sóc Trăng gồm: huyện Kế Sách (xã Kế Sách và huyện Kế Thành); và huyện Trần 

Đề (xã Liễu Tú và xã Thành Thới An). 

5.3. Phương pháp thu thập số liệu 

a- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Các thông tin đã được công bố là cơ sở quan trọng giúp nhóm nghiên cứu tạo dựng cơ 

sở lý thuyết, phương pháp luận và bức tranh tổng thể về quá trình triển khai, kết quả, hiệu quả 

và tác động của các giải pháp chính sách giảm nghèo từ năm 1986 đến nay ở Việt Nam. Thông 

tin, số liệu đã công bố bao gồm: (1) Các chính sách của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương 

về các chính sách, giải pháp giảm nghèo, đặc biệt là liên quan đến vùng DTTS và miền núi; (2) 

Tình hình tổ chức thực hiện các giải pháp chính sách giảm nghèo của các bộ, ngành như: Ban 

Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban 

Dân tộc và miền núi,  các cơ quan liên quan của Quốc hội (Hội đồng dân tộc, UB các vấn đề xã 

hội của Quốc Hội..)…; (3) Tình hình thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững 

tại các vùng, tỉnh theo các lĩnh vực về: Cơ sở hạ tầng; Nông nghiệp; Công nghiệp, thương mại, 

dịch vụ và du lịch; Các vấn đề xã hội (văn hóa, giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, 

an ninh chính trị…); (4) Các công trình nghiên cứu gần đây có liên quan do các Trường đại 

học, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, các cơ quan chính phủ các cấp, các tổ chức quốc 

tế thực hiện; (5) Kinh nghiệm tổ chức thực hiện các giải pháp chính sách giảm nghèo vùng 

DTTS và miền núi ở các nước trong khu vực và thế giới. 

b- Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 

Đề tài tiến hành phỏng vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc triển 

khai các chính sách giảm nghèo vùng DTTS và miền núi cũng như các cá nhân được hưởng lợi 

trực tiếp từ các chính sách này. Cụ thể: 

     Đề tài triển khai điều tra khảo sát chuyên sâu sử dụng bảng hỏi đã xây dựng sẵn ở 4 

vùng chính, 12 tỉnh với 24 huyện trên 2.880 hộ gia đình bao gồm các nhóm hộ nghèo, cận nghèo 

và các hộ thoát nghèo ở vùng DTTS và miền núi (bao gồm hộ DTTS và DTTS rất ít người). 

Ngoài ra, nghiên cứu hành khảo sát một số đối tượng có tham gia trong các hoạt động liên kết, 

hợp tác trong các chuỗi giá trị của các mô hình giảm nghèo như các hợp tác xã, tổ hợp tác (60 

mẫu); các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất chế biến và dịch vụ (60 mẫu). Tổng mẫu điều tra 

theo phiếu chuẩn bị sẵn nhằm phục vụ nghiên cứu là 3.000 (Bảng 1). 

(i) Phỏng vấn bằng bảng hỏi: 

+ Phỏng vấn bán cấu trúc các cá nhân là đại diện cho các hộ gia đình được hưởng lợi từ 

các chính sách giảm nghèo (bao gồm các hộ nghèo, cận nghèo và hộ không nghèo) tại các xã 

được lựa chọn tại các tỉnh: 48 xã x 60 người/xã = 2.880 người. 

+ Ngoài ra, còn phỏng vấn một số tổ chức như Hợp tác xã, tổ hợp tác (điều tra 60 mẫu) 

và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ tham gia vào các chuỗi giá trị sản phẩm, 

dịch vụ của các hộ nghèo (điều tra 60 mẫu). 
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Bảng 1. Phân bổ mẫu điều tra các đối tượng nghiên cứu 

Nội dung 

 

Các vùng 

Tổng 

 

Miền 

núi 

phía 

Bắc 

Duyên 

hải 

miền 

Trung 

Tây 

Nguyên 

Tây 

Nam 

Bộ 

• Số tỉnh lựa chọn nghiên cứu chuyên 

sâu 
4 4 2 2 12 

• Số huyện được lựa chọn nghiên cứu 

chuyên sâu 
8 8 4 4 24 

• Số xã được lựa chọn nghiên cứu 

chuyên sâu 
16 16 8 8 48 

 

Hợp tác xã, tổ hợp tác 20 20 10 10 60 

Doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, chế biến, dịch vụ 
20 20 10 10 60 

Hộ gia đình (nghèo, cận 

nghèo và thoát nghèo) 
960 960 480 480 2.880 

Tổng 1.000 1.000 500 500 3.000 

 

(ii) Thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu: 

+ Tổ chức thảo luận nhóm và phỏng vấn chuyên sâu với Cán bộ cấp Trung ương, 

Bộ/ngành/ BCĐ các chương trình: 15 người. 

+ Tổ chức thảo luận nhóm và phỏng vấn chuyên sâu với cán bộ lãnh đạo, quản lý và 

những người thuộc các tổ chức chính trị, xã hội có liên quan đến thực thi chính sách giảm nghèo  

ở cấp tỉnh (UBND tỉnh, Sở NN và PTNT, Sở Lao động- thương bình và xã hội, Ban dân tộc, 

Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, và một số đơn vị liên quan khác), mỗi tỉnh một 

nhóm 10 người;  tổng mấu cho nhóm đối tượng này gồm 12 tỉnh x 10 = 120 người. 

+ Tổ chức thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với cán bộ lãnh đạo và những người thuộc 

các tổ chức chính trị, xã hội có liên quan ở cấp huyện (gồm UBND huyện, Phòng NN và PTNT, 

Phòng Lao động-thương binh và xã hội, Phòng Dân tộc, Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Hội nông 

dân, đoàn thanh niên, và một số đơn vị khác có liên quan), mỗi huyện một nhóm 10 người; tổng 

mẫu khảo sát cho nhóm này gồm 24 huyện x 10 người/huyện = 240 người. 

+ Tổ chức thảo luận nhóm chuyên sâu với cán bộ lãnh đạo và những người thuộc các tổ 

chức chính trị, xã hội có liên quan ở cấp xã (UBND xã, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ xã, 

cán bộ chính sách, Cán bộ khuyến nông xã, Đoàn thanh niên), mỗi xã một nhóm khoảng 05 

người; tổng mẫu khảo sát gồm 48 xã  x 05 người/xã = 240 người. 

+ Tổ chức thảo luận nhóm và phỏng vấn bán cấu trúc với các hộ nghèo người DTTS để 

tìm hiểu sâu các trường hợp điển hình trong giảm nghèo ở các vùng DTTS và miền núi: 155 hộ 

ở các địa bàn khảo sát. 
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Bảng 2. Phân bổ mẫu phỏng vấn bán cấu trúc và phỏng vấn sâu 

Cấp/đối tượng Số lượng (phiếu) 

Cán bộ cấp Trung ương, Bộ/ngành/ BCĐ chương trình  15 

Cán bộ cấp tỉnh 120 

Cán bộ cấp huyện 240 

Cán bộ cấp xã, thôn 240 

Hộ nghèo 155 

Tổng 770 

 

5.4. Phương pháp phân tích thông tin 

(i) Phương pháp thống kê mô tả 

Đề tài sử dụng phương pháp này để mô tả thực trạng và kết quả thực hiện các giải pháp 

chính sách giảm nghèo nói chung, giảm nghèo cho vùng DTTS và miền núi tại các điểm nghiên 

cứu nói riêng. Các chỉ tiêu được sử dụng từ phương pháp thống kê mô tả bao gồm: số bình 

quân, số lớn nhất, số nhỏ nhất, tỷ trọng...nhằm làm rõ thực trạng nghèo, giảm nghèo và triển 

khai các giải pháp chính sách giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam. 

(ii) Phương pháp thống kê so sánh 

Phương pháp này được sử dụng để so sánh các chỉ tiêu về thực trạng triển khai và kết 

quả thực hiện các giải pháp chính sách giảm nghèo giữa các vùng nghiên cứu và qua các năm 

khác nhau. Các chỉ tiêu được sử dụng từ phương pháp này bao gồm: tốc độ phát triển liên hoàn, 

tốc độ phát triển bình quân...nhằm làm rõ thực trạng thực hiện các giải pháp chính sách giảm 

nghèo, kết quả giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam. 

c. Phương pháp cho điểm và xếp hạng ưu tiên 

Phương pháp này được áp dụng để nhận diện các vấn đề cơ bản và cấp bách, xác định 

những yếu tố nào có tính chất quyết định, cần giải quyết đối với công tác giảm nghèo bền vững 

cho vùng DTTS và miền núi. Sử dụng phương pháp cho điểm theo thang đo likert 5 mức độ. 

Trên cơ sở của phương pháp này, những điểm tồn tại/hạn chế trong quá trình thực hiện các 

chính sách giảm nghèo vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam sẽ được tiến hành cho điểm, và 

xếp loại. Quá trình cho điểm và xếp loại này sẽ được tiến hành khi triển khai thảo luận nhóm 

chuyên sâu với lãnh đạo các cấp và những người liên quan. Dựa vào kết quả cho điểm và xếp 

loại này, đề tài xác định các ưu tiên trong thực hiện các giải pháp chính sách giảm nghèo bền 

vững cho vùng DTTS và miền núi . 

d. Phương pháp phân tích cấu trúc, quy trình và kết quả thực hiện chính sách (SCP, 

Structure – Conduct – Performance) 

• Phương pháp này cho phép đánh giá một cách hệ thống các chính sách đã được triển 

khai. Đề tài sử dụng phương pháp SCP để phân tích những khoảng trống, rào cản, hạn chế và 

thành công của chính sách giảm nghèo đối với vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam trong thời 

gian qua. Phương pháp SCP được thể hiện thông qua 4 khía cạnh sau đây: 
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• Xác định mục tiêu của các chính sách (Defining policy objectives): Xem xét với 

mỗi chính sách thì đối tượng mà chính sách đó hướng tới là ai? Có phù hợp với bối cảnh và 

nguồn lực hiện tại để thực hiện và ứng dụng chính sách đó hay không? 

• Mô tả cấu trúc của chính sách (Describing structure): Việc mô tả này tập trung vào 

hệ thống mà chính sách đó sử dụng để thực thi nhằm đạt được mục tiêu của mình. Việc mô tả 

cấu trúc của các chính sách giảm nghèo bao gồm việc mô tả đối tượng tham gia vào quá trình 

thực thi chính sách, vai trò nhiệm vụ của từng chủ thể tham gia, các công cụ được sử dụng để 

chuyển giao chính sách và quy trình thực hiện chính sách đó. 

• Phân tích quá trình thực hiện chính sách (Analysing conduct): Phân tích các tổ chức, 

cá nhân tham gia vào quá trình thực thi chính sách. Việc phân tích này nhằm xác định năng lực 

và trách nhiệm triển khai chính sách của từng bộ phận trong hệ thống trên thực tế, đồng thời 

cho phép người nghiên cứu thấy được điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống thực thi chính sách. 

Đâu là đơn vị thực thi chính sách, đâu là đơn vị giám sát thực thi, đâu sẽ là đơn vị có trách 

nhiệm phản hồi để sửa đổi chính sách. 

• Đánh giá kết quả thực hiện chính sách (Assesing performance): nhằm nghiên cứu 

xem kết quả thực hiện chính sách có đạt được so với mục tiêu ban đầu đề ra hay không. Thông 

thường việc đánh giá này được xem xét trên 04 tiêu chí, bao gồm: (i) Kết quả thực hiện 

(Effectiveness): Cho biết hệ thống chuyển giao và thực thi chính sách giảm nghèo có tuân thủ 

đúng quy trình và nội dung của chính sách hay không? Có đi đúng hướng với mục tiêu của 

chính sách hay không? Có đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian, nguồn lực, đối tượng của 

chính sách hay không? (ii) Hiệu quả thực hiện (Efficiency): Được xác định bằng tác động của 

chính sách giảm nghèo đối với đối tượng hưởng lợi hoặc đối tượng chịu tác động. (iii) Hiệu lực 

của chính sách (Enforceability): Tiêu chí này nhằm xác định các lợi ích mà chính sách giảm 

nghèo đem lại có đúng đối tượng mà nó hướng tới hay bị chuyển hướng sang các đối tượng 

khác? Các đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách có tuân thủ chính sách hay không? (iv) 

Mức độ công bằng của chính sách (Equity): Đánh giá xem chính sách giảm nghèo có đạt 

được mức độ công bằng đối với các đối tượng mà nó điều chỉnh hay không? Mức độ công bằng 

có thể được xem xét dưới góc độ quy mô sản xuất, phạm vi địa lý, thời gian thực hiện triển khai 

chính sách, giải pháp giảm nghèo vùng DTTS và miền núi. 

 e. Mô hình kinh tế lượng 

 Trong đề tài này chúng tôi sử dụng một số mô hình kính tế lượng để phân tích tác động 

của các chính sách giảm nghèo tới thay đổi tình trạng nghèo của hộ DTTS và MN, cũng như 

phúc lợi của các hộ nghèo DTTS và MN ở Việt Nam. 

 Trước hết chúng tôi sử dụng mô hình xác suất tuyến tính để phân tích tác động của chính 

sách giảm nghèo tới tình trạng nghèo của hộ. Mô hình xác suất tuyến tính có dạng như sau: 

                  Pij = E(Pij | Cij,  Xij,  ISij, CXij,  CISij,  Vj, Profe) + uij                              

 Trong đó: Pij nhận giá trị là 1 nếu hộ gia đình i ở làng j là hộ nghèo đa chiều hoặc hộ 

nghèo thu nhập theo chuẩn quốc tế với thu nhập bình quân một ngày một người nhỏ hơn hoặc 

bằng 1,25 đô la Mỹ và nhận giá trị 0 cho các trường hợp còn lại. Các biến độc lập gồm các biến 

thể hiện các chính sách giảm nghèo mà hộ gia đình i ở làng j được hưởng (Cij), các biến thể 

hiện các nguồn lực sinh kế của hộ (Xij), các biến thể hiện các cú sốc về thu nhập mà hộ gặp phải 

trong 3 năm gần đây (ISij), các biến thể hiện sự tương tác của chính sách với nguồn lực và các 
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cú sốc về thu nhập của hộ (CXij,  CISij), các biến ở cấp độ làng như hệ thống giao thông, hệ 

thống thủy lợi, hệ thống điện, khoảng cách từ làm tới thị trấn gần nhất (Vj), các biến không quan 

sát được nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ ở cấp tỉnh (Profe), và uij là 

sai số của mô hình. 

 Để có được kết quả ước lượng đáng tin cậy của mô hình, chúng tôi đa thực hiện một số 

thủ thuật và kiểm định các hiện tượng của mô hình. Kết quả kiểm định đa công tuyến (VIF) đã 

cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình vì giá trị VIF của các biến độc lập 

đều nhỏ hơn 10. Chúng tôi dùng thủ thuật robust trong phần mền STATA 15.1 để khử vấn đề 

phương sai của sai số thay đổi của mô hình do số liệu trải rộng trên 12 tỉnh của 4 vùng kinh tế. 

Để khắc phục hiện tượng biến nội sinh của mô hình do biến chính sách gây ra, chúng ta sử dụng 

biến công cụ với số liệu dạng không gian như đề tài này. Tuy nhiên, trên thực tế việc tiimf các 

biến cộng cụ rất khó đạt được. Do vậy trong đề tài này chúng tôi áp dụng phương pháp ước 

lượng biến công cụ thông qua phương sai thay đổi (Instrumental variables estimation using 

heteroskedasticity-based instruments) của Lewbel (2012). Đây là điểm mạnh của mô hình này 

mà các mô hình logit và probit không áp dụng được. Đây cũng chính là lý do mà chúng tôi áp 

dụng mô hình xác suất tuyết tính chứ không phải là mô hình logit hay mô hình probit. 

 Bên cạnh mô hình xác suất tuyết tính chúng tôi cũng dùng mô hình hồi quy đa biến để 

phân tích tác động của biến chính sách tới thu nhập của hộ. Cụ thể mô hình hồi quy đa biến có 

dạng như sau:  

                  Yij = E(Yij | Cij,  Xij,  ISij, CXij,  CISij,  Vj, Profe) + eij                              

 Trong đó, Yij là tông thu nhập, thu nhập bình quân/người/ngày tính theo đô la Mỹ của 

hộ gia đình i ở làng j. Các biến độc lập giống với mô hình xác suất tuyết tính, và eij là sai số của 

mô hình. Mô hình này cúng được áp dụng các thủ thuật và các kiểm định giống với mô hình 

xác suất tuyết tính để loại bỏ đa cộng tuyến, phương sai của sai số thay đổi và biến nội sinh.   

 Ngoài ra, trong các chuyên đề và bài báo, chúng tôi cũng sử dụng phương pháp ghép 

điểm xu hướng (propensity score matching) phân tích tác động của chính sách hỗ trợ sinh kế 

(cụ thể là hỗ trợ chăn nuôi đại gia súc và chăn nuôi lợn) tới giảm nghèo và dùng mô hình hồi 

quy Poisson để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chăn nuôi đại gia súc và chăn nuôi lợn. Cụ 

thể, các phương pháp này đã được trình bày ở các bài báo và các chuyên đề đi kèm. 

6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

6.1. Về lý luận  

✓ Đề tài đã góp phần hệ thống hoá, bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận về giải pháp giảm 

nghèo bền vững cho vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam cũng như các vùng khác có điều kiện 

kinh tế xã hội tương đồng trong khu vực và trên thế giới. 

✓ Đề tài xây dựng khung nghiên cứu với các cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và 

hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu phù hợp, phục vụ đánh giá các chính sách giảm nghèo bền vững 

cho vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam. 

6.2. Về thực tiễn 

✓ Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng nghèo, nguyên nhân nghèo, xu hướng và diễn biến 

nghèo, các vấn đề cơ bản và cấp bách trong giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi của Việt 

Nam. Đề tài đã phân tích được những cơ hội, những khó khăn, thách thức trong thực hiện giải 

pháp chính sách giảm nghèo vùng DTTS và miền núi Việt Nam hiện nay. Đề tài tổng kết, đánh 
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giá và đề xuất các mô hình giảm nghèo bền vững phù hợp cho vùng DTTS và miền núi ở Việt 

Nam có thể áp dụng thời gian tới. Trên cơ sở phân tích này, các chính sách và giải pháp cơ bản 

nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi đến năm 2030 được đề xuất sẽ là tài liệu 

tham khảo có giá trị cho các nhà hoạch định và thực thi chính sách từ Trung ương đến địa 

phương trong phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi. 

✓ Kết quả nghiên cứu đã được đưa một phần vào các nhiệm vụ xây dựng Văn kiện đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn 2045; Kế hoạch, định hướng xây dựng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025;  

✓ Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần xây dựng, hoàn thiện và đề xuất định giải pháp 

nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

✓ Góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công của Chính phủ trong xóa đói, giảm nghèo, tạo 

điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi, phát huy lợi thế so sánh của vùng, 

thực hiện giảm nghèo bền vững. 

7. KẾT CẤU BÁO CÁO 

Kết cấu của báo cáo tổng hợp đề tài gồm các phần sau: 

Phần Mở đầu 

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về giải pháp cơ bản giảm nghèo bền vững ở vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi 

Chương 2. Thực trạng nghèo và giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam 

Chương 3. Thực trạng các giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi Việt Nam 

Chương 4. Đề xuất kiến nghị chính sách và hoàn thiện hệ thống giải pháp cơ bản nhằm 

giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam đến năm 

2030 

Phần Kết luận 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIẢM NGHÈO 

BỀN VỮNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 
 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở VÙNG 

DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

1.1.1. Một số vấn đề lý luận về giải pháp giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi 

1.1.1.1. Khái niệm về vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

a/ Khái niệm Dân tộc thiểu số 

Ở Việt Nam, khái niệm dân tộc thiểu số (DTTS) được sử dụng rộng rãi trong các văn 

bản pháp luật, cũng như trong công tác nghiên cứu, học tập và trong hoạt động thực tiễn. Nghị 

định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc đưa ra khái niệm tại Khoản 2, Điều 4: 

"DTTS là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm vi lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Căn cứ vào kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở quốc 

gia năm 2009, Việt Nam có 54 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ cả nước, trong đó có 53 DTTS 

với số dân 12,253 triệu người (chiếm 14,3%). Như vậy, khái niệm DTTS dùng để chỉ những 

dân tộc có số dân ít, chiếm tỷ trọng thấp trong tương quan so sánh về dân số của một quốc gia 

đa dân tộc. 

Các DTTS ở nước ta cư trú chủ yếu ở miền núi, suốt dọc biên giới phía Bắc và phía Tây 

của Tổ quốc. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam với nhiều thành phần khác nhau, mỗi thành phần 

dân tộc không phải là một cộng đồng riêng rẽ, biệt lập về chính trị-xã hội, mà là bộ phận cấu 

thành dân tộc Việt Nam thống nhất. Các thành phần dân tộc cư trú đan xen lẫn nhau và phân 

tán trên mọi vùng miền của đất nước, không có lãnh địa riêng biệt của từng dân tộc. Dân số các 

DTTS ở nước ta chỉ chiếm trên 14% dân số nhưng cư trú ở những vùng đất rộng lớn, chiếm 3/4 

diện tích cả nước, là nơi có nguồn tài nguyên phong phú, địa bàn chiến lược đối với sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Nguyễn Văn Nhật, 2018). 

b/ Khái niệm vùng dân tộc thiểu số 

- Vùng là phần đất đai, hoặc là khoảng không gian tương đối rộng có những đặc điểm 

nhất định về tự nhiên và xã hội, phân biệt với các phần khác ở xung quanh (Theo Từ điển tiếng 

Việt 1994). 

- Vùng dân tộc thiểu số là địa bàn có đông các dân tộc thiểu số cùng sinh sống ổn định 

thành cộng đồng trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam (Theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP). 

Khái niệm “Vùng dân tộc thiểu số và miền núi5”: 

 Chưa có khái niệm, định nghĩa rõ ràng, chỉ ngầm hiểu là không gian sinh sống của đồng 

bào dân tộc thiểu số ở đồng bằng và miền núi (UBDT, 2020). 

- Theo các Quyết định công nhận các tỉnh, huyện, xã là miền núi, vùng cao từ 1993 đến 

nay để thực hiện Nghị quyết 22 và Quyết định 72/HĐBT với tiêu chí lấy độ cao so với mực 

nước biển để xác định, kết quả gồm có: 

 
5 Theo bách khoa toàn thư Britannica: Đồi có độ cao không quá 200m so với mực nước biển. Núi có độ cao từ 

610m trở lên so với mực nước biển. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica
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+ 12 tỉnh vùng cao (Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lao Cai, Bắc Kạn, 

Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, chiếm 19% số tỉnh của cả nước. Trong đó, 

tăng 2 tỉnh so với năm 1993 do chia tách địa giới hành chính là Điện Biên và Đắk Nông). 

+ 9 tỉnh miền núi (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú 

Thọ, Hoà Bình, Bắc Giang và Bình Phước, chiếm 14,3% số tỉnh của cả nước). 

+ 23 tỉnh có miền núi (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, 

Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành 

phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, chiếm 36,5% số tỉnh của cả nước). 

+ 13 tỉnh vùng dân tộc thiểu số ở đồng bằng (thuộc khu vực đồng bằng Sông Cửu Long). 

+ 10 tỉnh có hộ DTTS sống xen kẽ. 

+ 168 huyện vùng cao. 

+ 133 huyện miền núi. 

+ 2.539 xã vùng cao. 

+ 2.311 xã miền núi. 

- Theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách thôn 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2016 – 2020 có 5.266 xã ở 458 huyện của 51 tỉnh. 

Tuy nhiên, cách phân tịnh vùng DTTS và MN trong cái giai đoạn trước năm 2020 đã bộc 

lộ nhiều bất cập, Ủy ban Dân tộc đề xuất, các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tối 

thiểu phải có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao hơn mức bình quân chung của cả nước (hiện 

nay là 14,7%). Việc xác định địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống lấy đơn vị 

hành chính cấp xã và thôn, bản là đơn vị cơ sở. Như vậy, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi là địa bàn các xã, thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% số hộ trở lên (UBDT, 2020, 

Đề án tiêu chí phân định vùng DTTS và MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025). 

1.1.1.2. Cơ sở lý luận về nghèo và chuẩn nghèo 

a/ Khái niệm nghèo  

Mặc dù người nghèo đã xuất hiện từ khá lâu trong lịch sử xã hội loài người nhưng phải 

từ những năm 90 của thế kỷ 20, vấn đề nghèo mới được các tổ chức quốc tế nghiên cứu một 

cách đầy đủ (Trương Thị Như Nguyệt, 2016). Do vấn đề nghèo được nhìn nhận ở các góc độ 

khác nhau như giới, độ tuổi, văn hóa, và các điều kiện kinh tế - xã hội nên xuất hiện các khái 

niệm khác nhau về nghèo (Trương Thị Như Nguyệt, 2016).  

Năm 1993, Hội nghị bàn về vấn đề giảm nghèo do Ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu 

Á-Thái Bình Dường (ESCAP) tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan đã nhất trí đưa ra khái niệm 

nghèo như sau: “Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không có đủ khả năng thỏa mãn 

những nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu ấy phụ thuộc vào trình độ phát triển 

kinh tế xã hội, phong tục tập quán của từng vùng và những phong tục ấy được xã hội thừa 

nhận” (trích trong Bộ LĐTBXH, 2015).   

Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Phát triển xã hội ở Copenhaghen, Đan Mạch năm 

1995 đã đưa ra khái niệm: “Người nghèo là tất cả những ai có thu thập thấp hơn dưới 1 đô la 

http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2167
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2134
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2132
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2127
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2133
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2144
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2158
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2145
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2135
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2149
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2153
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2164
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2089
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2089
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2150
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2151
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2071
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2148
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2138
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2146
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2081
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2081
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2091
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2070
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2067
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Mỹ (USD) mỗi ngày cho mỗi người, số tiền đó được coi như đủ mua những sản phẩm thiết yếu 

để tồn tại” (trích trong Bộ LĐTBXH, 2015).  

Những khái niệm trên hoặc chưa đưa ra các tiêu chí và chuẩn mực cụ thể về đánh giá 

nghèo hoặc các tiêu chí mới chỉ xoay quanh vấn đề thu nhập, hay còn gọi là nghèo đơn chiều. 

Trong khi đó, nhiều học giả (Amartya Kumar Sen, WB, Ngân hàng phát triển Châu Á) cho rằng 

để tồn tại, con người cần có những nhu cầu vật chất và tinh thần tối thiểu; dưới mức tối thiểu 

này, con người sẽ bị coi là đang sống trong nghèo nàn. Các học giả đồng tình cho rằng, nghèo 

là một hiện tượng đa chiều, tình trạng nghèo cần được nhìn nhận là sự thiếu hụt khả năng đạt 

được một mức độ phúc lợi tối thiểu của con người (Anand and Sen, 1977). Mọi người cần được 

tiếp cận với giáo dục cơ sở và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản. Các hộ nghèo có quyền 

duy trì cuộc sống bằng chính lao động của họ và được trả công một cách hợp lý, cũng như được 

sự bảo trợ khi có biến động bên ngoài. Trong cuốn “Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 

2000-2001 - Tấn công nghèo đói”, Ngân hàng Thế giới thừa nhận quan điểm nghèo không chỉ 

là mức thu nhập và tiêu dùng thấp mà còn bao gồm mức độ hưởng thụ thấp về giáo dục, y tế, 

dinh dưỡng và các lĩnh vực khác của sự phát triển của con người. Trong báo cáo này, khái niệm 

nghèo đa chiều còn được mở rộng khi bàn về vấn đề thiếu quyền lực và tiếng nói, tính chất dễ 

bị tổn thương và bị đe dọa của người nghèo (Trần Thị Lệ Bích Hồng, 2018; Trương Thị Như 

Nguyệt, 2016). Theo đó, “đói nghèo là sự mất đi tình trạng ấm no”, ấm no có thể được đo bằng 

việc sở hữu của cá nhân về thu nhập, sức khoẻ, dinh dưỡng, giáo dục, tài sản, nhà ở và các 

quyền nhất định trong xã hội như quyền tự do ngôn luận. Đói nghèo là sự thiếu các cơ hội, thiếu 

quyền lực và khả năng dễ bị tổn thương; Đói nghèo thực sự là hiện tượng do rất nhiều nguyên 

nhân như vậy và cần có chính sách toàn diện và chương trình can thiệp nhằm thúc đẩy sự ấm 

no, và giúp họ ra khỏi đói nghèo (WB, 2000, trích trong Bộ LĐTBXH, 2015).  

Tuyên bố của Liên hiệp quốc (UN), vào tháng 6 năm 2008, được lãnh đạo tất các các 

nước trong tổ chức thông qua, nêu rõ “Nghèo là thiếu năng lực tối thiểu để tham gia hiệu quả 

vào các hoạt động xã hội. Nghèo có nghĩa là không có đủ ăn, đủ mặc, không được đi học, không 

được đi khám, không có đất đai để trồng trọt hoặc không có nghề nghiệp để nuôi sống bản 

thân, không được tiếp cận tín dụng. Nghèo cũng có nghĩa là không an toàn, không có quyền, 

và bị loại trừ của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng. Nghèo có nghĩa là dễ bị bạo hành, 

phải sống ngoài lề xã hội hoặc trong các điều kiện rủi ro, không được tiếp cận nước sạch và 

công trình vệ sinh an toàn” (UN, 2008, trích trong Bộ LĐTBXH, 2015).  

Như vậy, nghèo đói là một khái niệm động theo thời gian và không gian (Bộ LĐTBXH, 

2015). Sự cần thiết phải phát triển và hoàn thiện khái niệm nghèo đói là một đòi hỏi tất yếu và 

khách quan. Ngày nay, vấn đề nghèo cần phải được xem xét và nhìn nhận theo nhiều góc độ 

khác nhau. Khái niệm “nghèo đa chiều” đã ra đời trong đó xác định rõ nghèo đói không hẳn chỉ 

là đói ăn, thiếu uống, hoặc thiếu các điều kiện sống, sinh hoạt khác mà nghèo đói còn được gây 

ra bởi sự hạn chế trong tiếp cận một cách đồng thời các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế, dinh 

dưỡng. Tóm lại, sự nghèo khó không chỉ đơn thuần là nghèo về lương thực, thiếu các điều 

kiện sinh hoạt mà nó bao gồm các yếu tố kìm hãm cá thể đó không tiếp cận được đến các 

nguồn lực hoặc không biết và không thể tìm ra các giải pháp cho bản thân để thoát ra khỏi 

tình trạng hiện có. Do vậy, đề giải quyết vấn đề giảm nghèo, không chỉ dừng lại ở việc cung 

cấp lương thực, thực phẩm, tạo việc làm cho người lao động mà còn phải tạo cơ hội cho người 
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nghèo tiếp cận các dịch vụ cơ bản và đặc biệt là tạo cho người nghèo các cơ hội để có thể tự 

vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.  

b/ Các chỉ số liên quan đến nghèo và chuẩn nghèo 

Khi nghiên cứu về vấn đề nghèo, cần có một thước đo cụ thể và phải bao hàm 3 yếu tố: 

(i) lựa chọn tiêu chí nghiên cứu và chỉ số phúc lợi; (ii) lựa chọn một ngưỡng nghèo -mức giới 

hạn mà cá nhân hay hộ gia đình nằm dưới mức đó sẽ bị coi là nghèo; và (iii) chọn ra một thước 

đo nghèo được sử dụng để phản ánh cho tổng thể hoặc một nhóm dân cư (Nguyễn Thị Thu Hà 

và cộng sự, 2015). 

Quan niệm về đói nghèo ở Việt Nam thay đổi theo thời gian và ngày một gần với quan 

niệm đói nghèo của thế giới. Căn cứ vào mức sống thực tế và trình độ phát triển kinh tế-xã hội, 

từ năm 1993 đến nay Bộ LĐTBXH đã 7 lần công bố tiêu chí cụ thể để đánh giá hộ nghèo. Các 

tiêu chí này cũng thay đổi theo thời gian cùng với sự thay đổi mặt bằng thu nhập quốc gia.  

Bảng 1.1: Chuẩn nghèo chính thức của Việt Nam qua các thời kỳ  

Thời 

gian 
Định nghĩa về mức nghèo 

Phân loại  

người nghèo 

Mức tối thiểu 

kg/người/tháng hoặc 

đồng/người/tháng 

1993-

1995 

 

Mức nghèo tính bằng gạo 

Mức nghèo được xác định là mức thu 

nhập bình quân đầu người quy theo 

gạo/tháng  

Nghèo nông thôn (gồm 

cả miền núi và đồng 

bằng)  

15 kg 

Nghèo thành thị 20 kg 

1995-

1997 

 

Mức nghèo tính bằng gạo 

 

Nghèo nông thôn miền 

núi, hải đảo 

15 kg  

Nghèo nông thôn đồng 

bằng, trung du 

20 kg 

Nghèo thành thị 25 kg 

1997-

2000 

 

Mức nghèo tính bằng gạo 

 

Nghèo nông thôn miền 

núi, hải đảo 

15 kg (tương đương 

55.000 đồng) 

Nghèo nông thôn đồng 

bằng, trung du 

20 kg (tương đương 

70.000 đồng) 

Nghèo thành thị  25 kg (tương đương 

90.000 đồng) 

2001-

2005 

 

Mức nghèo tính bằng tiền 

- Thu nhập quy ra gạo không được sử 

dụng làm ngưỡng nghèo nữa. Theo cách 

tính của Bộ LĐTBXH trong thời gian này, 

đói đã gần như được xóa và vì vậy không 

cần phải tính đến. 

- Mức nghèo được xác định là mức thu 

nhập bình quân đầu người/tháng. 

Nghèo miền núi và hải 

đảo 

80.000 đồng 

Nghèo nông thôn đồng 

bằng 

100.000 đồng 

Nghèo thành thị 150.000 đồng 

2006-

2010 

 

Mức nghèo tính bằng tiền 

 

Nghèo nông thôn (gồm 

cả miền núi và đồng 

bằng)  

200.000 đồng 

Nghèo thành thị 260.000 đồng 

2011-

2015 

Mức nghèo tính bằng tiền Nghèo nông thôn 400.000 đồng 

Nghèo thành thị 500.000 đồng 

2016-

2020 

Mức nghèo tính bằng tiền Nghèo nông thôn 700.000 đồng 

Nghèo thành thị 900.000 đồng 

Nguồn: Tổng hợp từ Thông báo số 1751/LĐ-TB&XH của Bộ LĐTBXH; Quyết định của Bộ LĐTBXH 

số 1143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 1/11/2000; Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 170/2005/QĐ-

Ttg ngày 8/7/2005; số 9/2011/QĐ-Ttg ngày 30/1/2011, và số 59/2015 ngày 19/11/2015. 
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c/ Nghèo đa chiều và đo lường nghèo đa chiều 

Từ năm 2016, Việt Nam thay đổi cách tiếp cận đa chiều khi đánh giá về nghèo. Theo 

đó, là một loạt các văn bản ra đời nhằm hiện thực hóa tiếp cận nghèo đa chiều. Quốc hội khóa 

13, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Nghị quyết số 76/2014/QH13 về việc đẩy mạnh thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, nêu rõ: xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp 

tiếp cận đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản.  

Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế 

hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội đã xác định rõ nhiệm 

vụ xây dựng, nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể về đổi mới phương pháp tiếp cận nghèo đói 

ở Việt Nam từ đơn chiều sang đa chiều. 

Ngày 15/9/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1614/QĐ-TTg phê duyệt Đề 

án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp 

dụng cho giai đoạn 2016-2020.” 

Theo đó, chuẩn nghèo mới tiếp cận với nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-

2020 là sự kết hợp giữa chuẩn nghèo thu nhập (gọi là chuẩn nghèo chính sách) và chuẩn 

nghèo về mức độ tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Các dịch vụ xã hội cơ bản về chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều gồm 5 dịch vụ: (1) y tế, (2) giáo dục, (3) nhà ở, (4) nước sạch và vệ 

sinh; và (5) thông tin. Để đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ dựa vào 10 

chỉ số sau: (1.1) Tiếp cận các dịch vụ y tế; (1.2) Bảo hiểm y tế; (2.1) Trình độ giáo dục của 

người lớn; (2.2) Tình trạng đi học của trẻ em; (3.1) Chất lượng nhà ở; (3.2) Diện tích nhà ở bình 

quân đầu người; (4.1) Nguồn nước sinh hoạt; (4.2) Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; (5.1) Sử dụng 

dịch vụ viễn thông; (5.2) Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Hộ gia đình được xếp loại hộ 

nghèo đa chiều nếu thiếu hụt từ 3 chỉ số trở lên. 

Bảng 1.2. Các tiêu chí đánh giá mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 

Chiều nghèo Tiêu chí đo lường Ngưỡng thiếu hụt 

Giáo dục Trình độ giáo dục của 

người lớn 

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên trong độ tuổi lao động 

chưa tốt nghiệp Trung học cơ sở và hiện không đi học 

 Tình trạng đi học của 

trẻ em 

Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em trong độ tuổi đi học (5 - dưới 

16 tuổi) hiện không đi  học 

Y tế Tiếp cận các dịch vụ 

y tế 

Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa 

bênh (ốm đau được xác định là bị bệnh/chấn thương nặng 

đến mức phải nằm một chỗ và phải có người chăm sóc tại 

giường hoặc nghỉ việc/học không tham gia được các hoạt 

động bình thường) 

 Bảo hiểm y tế Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên hiện tại 

không có bảo hiểm y tế 

Nhà ở Chất lượng nhà ở Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ 

(nhà ở chia thành 4 cấp độ: nhà kiên cố, bán kiên cố, nhà 

thiếu kiên cố, nhà đơn sơ) 

 Diện tích nhà ở bình 

quân đầu người 

Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 

8m2 
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Chiều nghèo Tiêu chí đo lường Ngưỡng thiếu hụt 

Điều kiện 

sống 

Nguồn nước sinh 

hoạt 

Hộ gia đinh không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh 

 Hố xí/nhà tiêu Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh 

Tiếp cận 

thông tin 

Sử dụng dịch vụ viễn 

thông 

Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện 

thoại và internet 

 Tài sản phục vụ tiếp 

cận thông tin 

Hộ gia đình không có tài sản nào trong số các tài sản: ti vi, 

radio, máy tính; và không nghe được hệ thống loa đài truyền 

thanh xã/thôn 

Nguồn: Tổng hợp từ quyết định số 1614/QĐ-TTg, ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều 

áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020” 

 

Như vậy, khi nghiên cứu về nghèo đa chiều ở Việt Nam, kết hợp các tiêu chí về thu 

nhập và về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hộ nghèo và hộ cận nghèo được xác định có mức 

sống trung bình cụ thể (Bảng 1.3). Ngưỡng thiếu hụt của từng tiêu chí có thể xác định ở mức 

độ tối thiểu hoặc mục tiêu cần hướng tới và phải được quy định trong các văn bản Luật, văn 

bản quy phạm pháp luật; tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, ngưỡng thiều hụt có thể thay đổi 

hoặc điều chỉnh cho phù hợp. Theo đó, hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng 

từ chuẩn nghèo chính sách trở xuống; hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn 

chuẩn nghèo chính sách nhưng thấp hơn mức sống tối thiểu và thiếu hụt từ 1/3 tổng số điểm 

thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Và hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình 

quân đầu người/tháng cao hơn chuẩn nghèo chính sách nhưng thấp hơn chuẩn mức sống tối 

thiểu, và thiếu hụt dưới 1/3 tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (Bộ 

LĐTBXH, 2015).  

Bảng 1.3. Chuẩn nghèo đa chiều ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 

Hộ nghèo/ 

Hộ cận nghèo 

Thu nhập bình quân đầu 

người/tháng (đồng/tháng) 

Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 

Nghèo nông thôn < 700.000   

 700.000 - 1.000.000  Thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ 

thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 

bản trở lên 

Nghèo thành thị < 900.000 đồng  

 900.000 - 1.300.000  Thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ 

thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 

bản trở lên 

Cận nghèo nông thôn 1.000.000 - 1.500.000  

Cận nghèo thành thị 1.300.000 - 1.950.000  

Nguồn: Tổng hợp từ quyết định số 1614/QĐ-TTg, ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều 

áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020” 
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1.1.1.3. Khái niệm về giảm nghèo và giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi 

 a/ Khái niệm giảm nghèo 

Nghèo ở cấp độ cá nhân, hộ gia đình không đơn thuần là không được thỏa mãn các nhu 

cầu cơ bản thiết yếu của con người, mà còn mất đi cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội, mất đi cơ 

hội được tham gia và hưởng lợi từ các thành quả phát triển kinh tế-xã hội. Nghèo còn làm mất 

đi vị thế của người dân và cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng sinh sống ở vùng sâu vùng xa, 

vùng DTTS và miền núi. Khái niệm giảm nghèo được hiểu là bên cạnh việc giảm tình trạng 

dân cư chỉ có thể thỏa mãn một phần nhu cầu cơ bản của cuộc sống, thì việc tăng cơ hội tiếp 

cận các dịch vụ xã hội, tăng cơ hội tham gia và hưởng lợi từ các thành quả phát triển kinh tế -

xã hội cần được quan tâm.  

Nghèo ở cấp độ cộng đồng không chỉ là tỷ lệ người nghèo và hộ nghèo cao mà còn thể 

hiện sự chênh lệch quá lớn về trình độ phát triển kinh tế -xã hội giữa các vùng miền; sự bất bình 

đẳng về thu nhập, mức sống của người dân; Sự bất bình đẳng về cơ hội tham gia vào các hoạt 

động phát triển cộng đồng và thụ hưởng thành quả phát triển; Sự yếu kém về khả năng chống 

chịu và ứng phó với các loại rủi ro, các cú sốc về kinh tế; Sự bất bình đẳng về vị thế xã hội... 

bên cạnh giảm số lượng hay tỷ lệ người hay hộ không thỏa mãn những nhu cầu cơ bản th. Ở 

cấp hộ gia đình, giảm nghèo được hiểu là nâng cao mức độ thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của 

hộ gia đình; hay còn gọi là thu hẹp khoảng cách nghèo. Vì vậy, giảm nghèo ở cấp độ cộng đồng 

cần được xem xét trong một tổng thể các vấn đề cần giải quyết nêu trên nhằm giảm tình trạng 

nghèo của nhiều hộ gia đình với các trạng thái khác nhau như tái nghèo, nghèo kinh niên, thoát 

nghèo, cận nghèo, cũng như nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng trước các rủi ro và các 

cú sốc. 

 b/ Khái niệm giảm nghèo bền vững 

Về lý thuyết, giảm nghèo không chỉ thuần túy là để thõa mãn các nhu cầu cơ bản, tăng 

thu nhập và duy trì ở mức cao, thoát nghèo và không tái nghèo, mà còn chú trọng đến các khía 

cạnh tăng cường khả năng ứng phó với các rủi ro, các cú sốc; tăng cường sự bình đẳng về cơ 

hội tiếp cận các dịch vụ xã hội; tăng cường khả năng tham gia, hưởng lợi từ các thành quả của 

quá trình phát triển; tăng cường vị thế của người nghèo trong cộng đồng xã hội. Giảm nghèo 

không chỉ đáp ứng nhu cầu về bảo đảm an sinh xã hội của người dân mà còn phải đáp ứng nhu 

cầu được bảo vệ, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được thể hiện và phát triển của người dân, 

bình đẳng về cơ hội và vị thế xã hội trong quá trình tham gia phát triển cộng đồng. 

c/ Khái niệm giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi 

Giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi bên cạnh nhằm thõa mãn các nhu cầu 

cơ bản, tăng thu nhập và duy trì ở mức cao, thoát nghèo và không tái nghèo ở vùng DTTS và 

miền núi. Giảm nghèo bền vững cần chú trọng đến các khía cạnh tăng cường khả năng ứng phó 

với các rủi ro, các cú sốc; tăng cường sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội; tăng 

cường khả năng tham gia, hưởng lợi từ các thành quả của quá trình phát triển; tăng cường vị 

thế của người nghèo trong cộng đồng xã hội nhưng gắn với các đặc thù về các đặc điểm của 

vùng DTTS (đặc điểm về kinh tế-xã hội, văn hóa của vùng; đặc điểm của các dân tộc thiểu số 

sinh sống trong vùng,...). Giảm nghèo không chỉ đáp ứng nhu cầu về bảo đảm an sinh xã hội 

của người dân mà còn phải đáp ứng nhu cầu được bảo vệ, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được 
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thể hiện và phát triển của người dân, bình đẳng về cơ hội và vị thế xã hội trong quá trình tham 

gia phát triển cộng đồng vùng DTTS và miền núi. 

1.1.1.4. Cơ sở lý luận về chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi 

a/ Khái niệm chính sách giảm nghèo 

Chính sách giảm nghèo là những quyết định, quy định của nhà nước nhằm cụ thể hóa 

các chương trình dự án cùng với nguồn lực, vật lực, các thể thức, quy trình hay cơ chế thực hiện 

nhằm tác động đối tương cụ thể như người nghèo, hộ nghèo hay xã nghèo với mục đích cuối 

cùng là xóa đói giảm nghèo (Nguyễn Ngọc Sơn, 2012).  

Chính sách giảm nghèo là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng bằng những 

quyết định, quy định của nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề về đói nghèo. Nó phản ánh lợi 

ích và trách nhiệm của cộng đồng, của các nhóm xã hội nhằm tác động trực tiếp hoặc gián tiếp 

đến bộ phận dân cư nghèo đói, đảm bảo quyền con người và an toàn xã hội cho người nghèo, 

tạo sự phát triển bình thường cho người nghèo cũng như cho toàn xã hội (Trần Thị Lệ Bích 

Hồng, 2018).  

b/ Chính sách giảm nghèo bền vững 

Chính sách giảm nghèo bền vững là hệ thống chính sách được tích hợp trong nhiều chủ 

trương, chính sách, pháp luật khác nhau ở Trung ương và địa phương, nhưng tập trung nhất 

trong 02 Chương trình mục tiêu quốc gia đó là Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương 

trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã được 

thực hiện bởi hai giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020. 

c/ Phân loại chính sách giảm nghèo bền vững 

Trong nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Sơn (2012) đã chỉ ra các tiêu chí trong phân loại 

chính sách. Dựa trên phạm vi ảnh hưởng của chính sách, chính sách giảm nghèo đươc phân 

thành chính sách tác động trực tiếp và chính sách tác động gián tiếp đến xóa đói giảm nghèo.  

Căn cứ vào bản chất đa chiều của đói nghèo chính sách giảm nghèo được chia làm 4 

loại. Thứ nhất, nhóm chính sách nhằm tăng thu nhập cho người nghèo. Thứ hai, nhóm chính 

sách nhằm tăng cường các khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo. Thứ ba, 

nhóm chính sách giảm thiểu rủi ro và nguy cơ dễ bị tổn thương. Thứ tư, nhóm chính sách tăng 

cường tiếng nói cho người nghèo.  

Căn cứ vào 3 trụ cột tấn công đói nghèo của Ngân hàng Thế giới, các chính sách giảm 

nghèo được phân thành: (i) nhóm chính sách tạo cơ hội cho người nghèo; (ii) nhóm chính sách 

trao quyền; và (iii) nhóm chính sách an sinh xã hội.  

1.1.2. Lý luận về vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác giảm nghèo vùng DTTS và 

miền núi 

1.1.2.1. Khái niệm về vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác giảm nghèo vùng DTTS và 

miền núi 

a- Khái niệm vấn đề cơ bản, cấp bách  

 Cụm từ  “Cơ bản” có gốc Hán ngữ đã được Việt hóa, thể hiện những đặc tính có tính 

quá trình, thể hiện tính chất cốt lõi nhất, bản chất nhất của sự vật, sự việc, hiện tượng. Ở vị trí 

là danh từ thì “cái cơ bản” hay “Vấn đề cơ bản” chính là cái quan trọng, vấn đề quyết định nhất 
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làm cơ sở cho những cái khác trong toàn bộ hệ thống của sự vật, sự việc, hiện tượng. Ở vị trí 

của tính từ, thì “tính chất cơ bản”  là cái thể hiện tính quá trình, thể hiện bản chất, tính chất cốt 

lõi nhất của một sự vật, một sự việc, một hiện tượng cụ thể.  

Cụm từ “Cấp bách” cũng là một cụm từ có gốc Hán ngữ đã được Việt hóa, thể hiện sự 

khẩn gấp, cần phải được giải quyết ngay “cấp bách”. Trong một câu tiếng Việt, “cấp bách” 

thường có thể là vai trò là tính từ bổ nghĩa cho danh từ hoặc động từ.  Ở vị trí bổ nghĩa cho danh 

từ (ví dự: “Tình thế cấp bách”; “Nhu cầu cấp bách” là nhấn mạnh đến một vấn đề cần phải làm 

ngay, giải quyết ngay (http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/cấp bách). Ở vị trí của tính từ “Cấp bách” 

diễn tả sự cấp thiết phải làm ngay, phải giải quyết ngay, phải giải quyết khẩn trương (từ điển 

Việt – Việt). 

Như vậy, để thực hiện thành công một mục tiêu cụ thể thì có thể xác định phải làm 

những công việc, những hoạt động có ý nghĩa quyết định. Đó chính là những vấn đề cơ bản. Để 

thực hiện những vấn đề cơ bản này là cả một quá trình cần có thời gian nhất định, có thể nhanh, 

có thể chậm, có việc làm trước, việc làm sau.  

Khi đã  xác định được các vấn đề cơ bản, trong thời điểm hiện tại có những vấn đề cơ 

bản hoặc những công việc liên quan đến vấn đề cơ bản cần phải ưu tiên thực hiện ngay, giải 

quyết gấp để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho quá trình thực hiện các vấn đề cơ bản nhằm 

đạt mục tiêu đề ra. Đó là những vấn đề cấp bách.   

Như vậy trong trình tự thực hiện mục tiêu đặt ra, trước mắt phải xác định và thực hiện 

các vấn đề cấp bách. Tiếp tục thực hiện các vấn đề cơ bản cho đến đạt được mục tiêu (mô phỏng 

trong hình dưới). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Khái niệm vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác giảm nghèo vùng DTTS và 

miền núi 

 Cho đến nay, chưa có khái niệm về vấn đề cơ bản trong công tác giảm nghèo, tuy nhiên 

dựa trên thực trạng, xu hướng và diễn biến nghèo vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam, trong 

nghiên cứu này vấn đề cơ bản trong công tác giảm nghèo vùng DTTS và miền núi được xác 

định là những vấn đề trọng tâm, cốt lõi và được xác định cần tập trung giải quyết trong thời 

gian dài nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Cho đến nay, chưa có khái niệm về vấn đề cấp bách trong công tác giảm nghèo, tuy 

nhiên dựa trên thực trạng, xu hướng và diễn biến nghèo vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam, 

trong nghiên cứu này vấn đề cấp bách trong công tác giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi 

 

 

CÁC VẤN ĐỀ                      

CƠ BẢN  

Các vấn 

đề cấp 

bách 

MỤC 

TIÊU 

ĐẶT 

RA 

http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/


48 

được xác định là những vấn đề quan trọng, cốt lõi và cần được ưu tiên giải quyết ngay nhằm 

giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.  

1.1.2.2. Tiêu chí xác định vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác giảm nghèo ở vùng 

DTTS và miền núi 

 Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra các tiêu chí xác định vấn đề cơ bản và cấp 

bách trong công tác giảm nghèo nói chung, và giảm nghèo vùng DTTS và miền núi nói riêng. 

Căn cứ vào thực tiễn, nhóm nghiên cứu xây dựng và xin ý kiến của các chuyên gia, nhà quản 

lý, nhà khoa học về tiêu chí xác định vấn đề cơ bản và cấp trong công tác giảm nghèo vùng 

DTTS và MN bước đầu được dựa vào các tiêu chí sau: 

TT Các tiêu chí xác định 

Vấn đề cơ bản trong 

công tác giảm nghèo 

vùng DTTS và miền 

núi 

Vấn đề cấp bách 

trong công tác giảm 

nghèo vùng DTTS và 

miền núi 

1 Số hộ và tỷ lệ DTTS gặp phải vấn đề Cao Cao 

2 Mức độ ảnh hưởng của vấn đề đến 

vùng DTTS và miền núi 

Nghiêm trọng, cần 

khắc phục trong dài 

hạn 

Rất nghiêm trọng, cần 

khắc phục ngay 

3 Thời gian cần thiết để giải quyết vấn 

đề 

Lâu dài, thực hiện 

trong trung và dài hạn 

Thực hiện trong ngắn 

hạn 

4 Tính ưu tiên của vấn đề cần giải 

quyết 

Là vấn đề quan trọng, 

nhưng giai quyết trong 

dài hạn 

Ưu tiên ngày, giải 

quyết ngay 

5 Mức độ quan trọng của vấn đề đến 

thực hiện giảm nghèo ở vùng DTTS 

và MN 

Rất quan trọng, mấu 

chốt để giảm nghèo 

bền vững, cần thực 

hiện trong dài hạn 

Rất quan trọng, mấu 

chốt để giảm nghèo 

bền vững, cần ưu tiên 

giải quyết ngày, trong 

ngắn hạn 

6 Yêu cầu nguồn lực cho giải quyết 

vấn đề 

Nguồn lực yêu cầu 

thực hiện để giải 

quyết vấn đề thường 

lớn 

Nguồn lực để thực 

hiện và giải quyết vấn 

đề 

 

1.1.2.3. Khái niệm giải pháp cơ bản giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi 

 Giải pháp cơ bản là những phương pháp quan trọng, cốt lõi và cần tập trung nhằm giải 

quyết vấn đề. Giải pháp cơ bản giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi là những 

phương pháp, cách can thiệp và tác động quan trọng, cốt lõi và cần tập trung nhằm giảm nghèo 

bền vững ở vùng DTTS và miền núi. Trên cơ sở xác định các vấn đề cơ bản trong giảm nghèo 

vùng DTTS và miền núi, các giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề này nhằm giảm nghèo 

bền vững ở vùng DTTS và miền núi thời gian tới. 

1.1.2.4. Vai trò của việc nhận diện vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác giảm nghèo 

vùng DTTS và miền núi 

1) Xác định đúng và đầy đủ các nội dung, mục tiêu trong các bước đi cụ thể để thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn miền núi và vùng đồng bào 
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dân tộc thiểu số một cách hiệu quả về đầu tư nhân tài vật lực và tiết kiệm về thời gian. Góp 

phần vào thành công của công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước có nền kinh tế đồng đều; Xã 

hội văn minh và phát triển bền vững. 

2) Chỉ ra được các yêu cầu và công việc cần thiết phải ưu tiên làm khẩn cấp trong điều 

kiện hiện tại cụ thể để đảm bảo sự thành công của toàn bộ công cuộc xóa đói giảm nghèo và 

phát triển kinh tế xã hội ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của cả quốc 

gia  nói chung. 

3) Tạo cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn để hoach định các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước trong lãnh đạo và quản lý xây dựng đất nước một cách đúng đắn và hiệu 

quả cao nhất. 

4) Nhận diện chính xác và đầy đủ các vấn đề cơ bản và vấn đề cấp bách trong công tác 

giảm nghèo vùng DTTS và miền núi sẽ có vai trò quyết định đến thành công của công cuộc 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, và chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS trên địa bàn miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. Trên cơ sở đó thực hiện đúng quan điểm xuyên suốt về chính sách dân tộc của Đảng CSVN 

là các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển, xây dựng nước Việt Nam 

phát triển, vững mạnh, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế.  

1.1.3. Cơ sở lý luận về đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động và tính bền vững của các chính 

sách giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi 

1.1.3.1. Phương pháp phân tích chính sách giảm nghèo bền vững vùng DTTS và miền núi 

Ở các nước phát triển và các tổ chức kinh tế quốc tế, thuật ngữ Chính sách công được 

sử dụng rất phổ biến và được nhiều nhà nghiên cứu đưa ra các khái niệm và định nghĩa khác 

nhau. Theo Peter Aucoin (1971), chính sách công bao gồm các hoạt động thực tế do chính phủ 

tiến hành. Theo William Jenkin (1978) chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên 

quan lẫn nhau của một nhà chính trị hay một nhóm các nhà chính trị gắn liền với việc lựa chọn 

các mục tiêu và các giải pháp để đạt các mục tiêu đó. Theo Thomas R. Dye (1984), chính sách 

công là cái mà chính phủ lựa chọn làm hay không làm. Chính sách công là toàn bộ các hoạt 

động của nhà nước có ảnh hưởng một cách trực tiếp hay gián tiếp đến cuộc sống của mọi công 

dân (B. Guy Peter, 1990). Chính sách công là một kết hợp phức tạp những sự lựa chọn liên 

quan lẫn nhau, bao gồm cả các quyết định không hành động, do các cơ quan nhà nước hay các 

quan chức nhà nước đề ra (William N. Dunn, 1992). Chính sách công bao gồm các quyết định 

chính trị để thực hiện các chương trình nhằm đạt được những mục tiêu xã hội (Charle L. 

Cochran and Eloise F. Malone, 1995). Nói cách đơn giản nhất, chính sách công là tổng hợp các 

hoạt động của chính phủ/chính quyền, trực tiếp hoặc thông qua tác nhân bởi vì nó có ảnh hưởng 

tới đời sống của công dân (B. Guy Peters, 1999). Thuật ngữ chính sách công luôn chỉ những 

hành động của chính phủ/chính quyền và những ý định quyết định hành động này; hoặc chính 

sách công là kết quả của cuộc đấu tranh trong chính quyền để ai giành được cái gì (Clarke E. 

Cochran, et al, 1999). Chính sách là một quá trình hành động có mục đích mà một cá nhân hoặc 

một nhóm theo đuổi một cách kiên định trong việc giải quyết vấn đề (James Anderson, 2003). 

Chính sách công là một quá trình hành động hoặc không hành động của chính quyền để đáp lại 

một vấn đề công cộng. Nó được kết hợp với các cách thức và mục tiêu chính sách đã được chấp 

thuận một cách chính thức, cũng như các quy định và thông lệ của các cơ quan chức năng thực 

hiện những chương trình (Kraft and Furlong, 2004). Từ các quan niệm trên, chính sách công có 
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thể được nhìn nhận như sau: Trước hết, là một chính sách của nhà nước, của chính phủ (do nhà 

nước, do chính phủ đưa ra), là một bộ phận thuộc chính sách kinh tế và chính sách nói chung 

của mỗi nước. 

Thứ hai, về mặt kinh tế, chính sách công phản ánh và thể hiện hoạt động cũng như quản 

lý đối với khu vực công, phản ánh việc đảm bảo hàng hóa, dịch vụ công cộng cho nền kinh tế. 

Thứ ba, là một công cụ quản lý của nhà nước, được nhà nước sử dụng để: (i) Khuyến khích việc 

sản xuất, đảm bảo hàng hóa, dịch vụ công cho nền kinh tế, khuyến khích cả với khu vực công 

và cả với khu vực tư; (ii) Quản lý nguồn lực công một cách hiệu quả, hiệu lực, thiết thực đối 

với cả kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, cả trong ngắn hạn lẫn trong dài hạn. Nói cách khác 

chính sách công là một trong những căn cứ đo lường năng lực hoạch định chính sách, xác định 

mục tiêu, căn cứ kiểm tra, đánh giá, xác định trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn lực công 

như ngân sách nhà nước, tài sản công, tài nguyên đất nước. 

Phân tích chính sách là một phạm trù luôn thay đổi, với đa dạng các chủ đề, người thực 

hiện, mục tiêu và đối tượng. Không giống như những lĩnh vực học thuật khác, phân tích chính 

sách không phải là lãnh địa riêng biệt của giới học giả, mà nó là một nỗ lực được chia sẻ bởi 

các trường đại học, viện nghiên cứu, nhóm vận động và các thể chế chính phủ. Có nhiều quan 

điểm về phân tích chính sách khác nhau. Phân tích chính sách công là hoạt động tư vấn cho 

khách hàng liên quan đến các quyết định công và căn cứ vào các giá trị xã hội (Weimer và 

Vining, 1999). Hay, phân tích chính sách công là hoạt động nghiên cứu các nguyên nhân và hệ 

quả của chính sách công (Dry, 1987). Một quan điểm khác, phân tích chính sách là quá trình 

tìm hiểu có hệ thống về mục tiêu, nội dung và các ảnh hưởng, tác động của chính sách để đưa 

ra những khuyến nghị về phương án chính sách ưu tiên (trên cơ sở lợi ích xã hội). Phân tích 

chính sách được thực hiện theo một chu trình chính sách gồm các bước sau: 

Bước 1. Đánh giá chính sách.  

Nội dung đánh giá chính sách bao gồm: nhận dạng chính sách, đánh giá chung, và đánh 

giá chi tiết.  

Nhận dạng chính sách gồm: 

- Bối cảnh, sự cần thiết ra đời chính sách 

- Lịch sử hình thành chính sách (các lần sửa đổi, bổ sung) 

- Các chính sách liên quan 

- Mục tiêu của chính sách 

- Các giải pháp thực hiện mục tiêu 

- Cách thức tổ chức thực hiện 

- Những qui định đặc thù tại địa phương 

Đánh giá chung bao gồm: 

- Tính phù hợp. Đánh giá xem chính sách có phù hợp với Hiến pháp, phù hợp với quan 

điểm, đường lối và các chính sách liên quan, và hù hợp với thực tiễn, nhu cầu của xã 

hội hay không 

- Tính hệ thống. Xem xét sự toàn vẹn, đầy đủ của chính sách; sự thống nhất giữa các bộ 

phận hợp thành chính sách (không có mâu thuẫn nội tại); và sự tương thích giữa mục 

tiêu và biện pháp của chính sách. 
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- Tính Khả thi. Đối chiếu chính sách với điều kiện thực hiện chính sách, về: nhân lực, vật 

chất, thời gian và bộ máy tổ chức thực hiện. 

Đánh giá chi tiết bao gồm: 

- Tính Công bằng: Đánh giá chính sách trên các khia cạnh bình đẳng về cơ hội, bình đẳng 

về quyền lợi và nghĩa vụ, bình đẳng giới (giữa nam và nữ), bình đẳng giữa các dân tộc, 

đảm bảo lợi ích hài hòa của các tác nhân liên quan, phục vụ số đông.  Hỗ trợ nhóm khó 

khăn, nhóm yếu thế (người nghèo, phụ nữ, dân tộc ).  

- Kết quả. Đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra, đánh giá hiệu ứng, tác động 

thực hiện chính sách. Tác động tích cực/mong muốn và cả tác động tiêu cực/không 

mong muốn.  

- Hiệu suất. Đánh giá trên khía cạnh so sánh lợi ích đạt được và chi phí bỏ ra, đánh giá 

quá trình thực hiện chính sách. Lợi ích đạt được gồml ợi ích kinh tế (có thể đo đếm 

được) và lợi ích xã hội, văn hóa, môi trường, bình đẳng giới… (khó đo đếm được). Đánh 

giá theo cách khía cạnh của chi phí gồm: chi phí nhỏ nhất để đạt lợi ích xác định và lợi 

ích lớn nhất với chi phí xác định. 

Bước 2. Xác định vấn đề chính sách ưu tiên 

- Vấn đề chính sách là những mâu thuẫn, nhu cầu của đời sống xã hội cần được giải quyết 

bằng chính sách. Cần phân biệt “vấn đề chính sách” với “hiện tượng kinh tế - xã hội”. 

- Căn cứ lựa chọn Vấn đề chính sách ưu tiên: 

• Mâu thuẫn, nhu cầu chính yếu nảy sinh trong thực hiện 

• Chính sách hiện tại (cần sửa đổi ngay) 

• Vấn đề cốt lõi  

• Nhu cầu bức xúc của xã hội 

• Phạm vi ảnh hưởng, mức độ tác động lớn, được đông đảo người dân quan tâm 

• Cấp bách về thời điểm ban hành chính sách 

Bước 3. Xác định mục tiêu, phân tích các phương án chính sách, dự báo tác động 

chính sách. Mục tiêu chính sách là trạng thái mong muốn đạt đến nhằm giải quyết Vấn đề chính 

sách ưu tiên. Mục tiêu của chính sách cần thỏa mãn các chỉ số “SMART” (Specific: Cụ thể, 

Measurable: Đo lường được, Attainable: Có thể đạt được, Relevant: Phù hợp, Time bound: Có 

khung thời gian). Đạt được mục tiêu chính sách phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan như tính 

phù hợp, hệ thống, khả thi và tính công bằng, hiệu quả, hiệu suất của chính sách. Trong quá 

trình đánh giá chính sách cần đánh giá mục tiêu của chính sách và do vậy nên khuyến nghị về 

các phương án mục tiêu chính sách. 

Bước 4. Thẩm định, tham vấn, khuyến nghị phương án chính sách ưu tiên. Các công 

cụ chính sách để thẩm định, tham vấn, khuyến nghị phương án chính sách ưu tiên cụ thể: (1) 

phạm vi, đối tượng điều chỉnh (nhóm hưởng lợi/không hưởng lợi/bị ảnh hưởng); (2) các công 

cụ kinh tế (chính sách tài khóa/tiền tệ: vốn đầu tư, định mức chi tiêu, thuế, lãi suất…); (3) các 

công cụ kỹ thuật (thủ tục hành chính, tiêu chuẩn, qui trình thực hiện…); (4) tổ chức, nhân sự; 

(5) thông tin, tuyên truyền, nâng cao năng lực; (6) theo dõi, giám sát; (7) chế tài (thưởng, phạt, 

bắt buộc, cưỡng chế…); và (8) công cụ, biện pháp can thiệp hoặc không can thiệp khác. 
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Bước 5. So sánh các giải pháp chính sách. Thực hiện việc so sánh khi các giải pháp 

chính sách thay thế cho nhau, ở các mức độ khác nhau, thể hiện các cách tiếp cận khác nhau để 

giải quyết vấn đề chính sách và đạt được mục tiêu chính sách gồm: Xác định tiêu chí đánh giá 

các giải pháp chính sách, tham vấn người dân (nam/nữ), phân tích mặt mạnh, mặt yếu của từng 

giải pháp theo các tiêu chí đã xác định (định lượng, định tính). 

Bước 6. Dự báo tác động chính sách. Tác động của chính sách được xem xét tới các đối 

tượng: tác động về phía người thực hiện chính sách (chi phí thực hiện, tổ chức, nhân lực, điều 

kiện vật chất, thời gian…), tác động đến người hưởng lợi, các tác nhân bị điều chỉnh 

bởi chính sách (tác động về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, tác động giới…).  Ngoài 

ra cũng cần phải có đánh giá rủi ro thực hiện chính sách, biện pháp quản lý rủi ro và tham vấn, 

trưng cầu ý kiến các bên liên quan về tác động chính sách. Báo cáo “Đánh giá tác động chính 

sách” (“RIA” – Regulatory Impact Assessment) là tài liệu bắt buộc phải có trước khi ban hành 

chính sách của nhiều nước trên thế giới. 

Bước 7. Lựa chọn giải pháp ưu tiên. Quyết định của các nhà lập chính sách dựa trên rất 

nhiều yếu tố (“mô hình hợp lý”, “mô hình tiệm tiến”, “mô hình thỏa hiệp”, “mô hình quyền 

lực”…). Vai trò của người nghiên cứu, phân tích chính sách là đưa ra các Khuyến nghị phù hợp 

với Bối cảnh, có Luận cứ thuyết phục và dựa trên sự Liên kết tạo tiếng nói chung, sự đồng 

thuận…Để trên cơ sở đó các nhà lập chính sách lựa chọn giải pháp ưu tiên. 

Bước 8. Theo dõi thực hiện chính sách. Để theo dõi sát sao quá trình thực hiện chính 

sach cần phải thực hiện các việc như: Xác định các chỉ tiêu, chỉ số theo dõi; trách nhiệm, tổ 

chức theo dõi; nguồn thông tin, công cụ theo dõi; và cơ chế phản hồi trong quá trình theo dõi. 

Qua thực tế hoạt động của khu vực công ở nhiều quốc gia, qua đánh giá của nhiều chuyên 

gia ở nhiều tổ chức liên quan của nhiều nước, nhiều tổ chức kinh tế quốc tế, có thể thấy: 

Thứ nhất, ở các quốc gia, chính sách công và quản lý đối với khu vực công là chưa tốt, 

chưa hiệu quả. Bởi vì, mọi chính sách công đều liên quan tới sử dụng nguồn lực công (như tiền, 

tài sản, tài nguyên,…); các nước, trong hoạch định chính sách công chưa phản ánh đúng mục 

tiêu và những ràng buộc hữu hiệu đối với việc sử dụng nguồn lực công. Các thiếu sót, sai lầm 

thường thể hiện ở các góc độ sau: Xây dựng, hoạch định, đề ra chính sách công chưa đúng thực 

tế, nhiều tham vọng lớn, kỳ vọng quá cao; Trong tổ chức thực thi chính sách công, quản lý 

chính sách công còn yếu kém; Đánh giá hiệu quả, hiệu lực của chính sách công chưa thuyết 

phục, khách quan. Nói chung chính sách công còn thiếu tính rõ ràng, chưa có căn cứ thỏa đáng, 

thuyết phục. Đối với khu vực tư còn bị gò bó, cản trở, thậm chí có tính kìm hãm, đối với khu 

vực công có tính chất còn lạm dụng, gây thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả. 

Thứ hai, đối với các tổ chức nghiên cứu về chính sách công. Các tổ chức nghiên cứu, các 

tổ chức có tính chuyên môn cao liên quan về chính sách công ở nhiều quốc gia, quốc tế đã có 

nhiều hoạt động, nhiều đóng góp về mặt lý thuyết. Về thực tiễn, thông qua các dự án khác nhau, 

các tổ chức nghiên cứu trên đã hỗ trợ các nước kém và đang phát triển, trong đó có Việt Nam, 

để nâng cao năng lực hoạch định, quản lý, thực thi, đánh giá chính sách công của nước mình, 

song tốn kém và hiệu quả hỗ trợ còn hạn chế. Lý do là do sự tiếp cận cả về lý thuyết lẫn kỹ 

thuật, công nghệ hoạch định, thực thi, đánh giá chính sách công còn nhiều hạn chế. 
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1.1.3.2. Phương pháp đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động và tính bền vững của các chính 

sách giảm nghèo bền vững cho vùng DTTS và miền núi 

a/ Các phương pháp đánh giá chính sách 

Để hiểu rõ về phương pháp đánh giá sau, ta cần hiểu rõ đánh giá tác động chỉ là một 

trong những thành phần của công tác đánh giá các chính sách, ta có thể phân thành ba nội dung 

đánh giá như sau: 

Đánh giá nhu cầu: đối tượng mục tiêu là ai, bản chất vấn đề cần giải quyết là gì, chương 

trình nằm trong khuôn khổ nào, hoạt động can thiệp có vị trí như thế nào? 

Đánh giá quy trình: chương trình được triển khai thế nào trong thực tế, các dịch vụ đã 

hứa được cung cấp chưa, dịch vụ có đến được đối tượng mục tiêu không, khách hàng có hài 

lòng không? Đối với hai giai đoạn đầu tiên này, văn hóa đánh giá có tồn tại. Những giai đoạn 

này được các cơ quan viện trợ triển khai đều đặn một cách có hệ thống. 

Đánh giá tác động: liệu chương trình có tạo ra tác động mong đợi đối với các cá nhân 

hay đối tượng mục tiêu, các hộ gia đình, các thể chế, các đối tượng thụ hưởng của chương trình? 

Những tác động này là nhờ chương trình hay nhờ vào các yếu tố khác? 

Chúng ta tập hợp ba thành phần này lại trong phân tích “chi phí lợi ích”, tức một mặt ta 

xem xét các chi phí hay chi phí cơ hội – cái đáng lẽ ra có thể làm được với số tiền đã chi ra  và 

mặt khác là tác động thực tế - lợi ích của chương trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ thị 1.1. Tác động của chính sách 

Các nguyên tắc đánh giá sau các chính sách 

Có những nguyên tắc đánh giá sau nào? Theo nghĩa hẹp, phương pháp này tìm cách 

kiểm định xem liệu các mục tiêu của một chính sách đã được triển khai có đạt được hay không 

nhờ cách tiếp cận định lượng và thực chứng chứ không phải chuẩn tắc. Để quyết định triển khai 

chính sách xã hội nào, cần phải hiểu rõ mối quan hệ nhân quả tồn tại giữa hành động can thiệp 

và kết quả của nó. Chỉ có thể đánh giá chính xác mối quan hệ nhân quả này nếu ta có được một 

“kịch bản đối chứng” (tiếng Anh là counterfactual): điều gì có lẽ sẽ diễn ra đối với những đối 

tượng thụ hưởng của chương trình hay của chính sách nếu hoạt động can thiệp này không diễn 

ra. Cách đặt câu hỏi của chúng ta rất giống với những gì diễn ra trong nghiên cứu dược phẩm, 
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khi ta đưa ra một loại thuốc mới và tự hỏi: liệu thuốc có tác dụng không? Ta quan sát các đối 

tượng thụ hưởng của một chính sách vào thời điểm t0 trước khi áp dụng chính sách này, sau đó 

quan sát các đối tượng thụ hưởng sau chính sách được thực hiện. Khi đó câu hỏi đặt ra là: liệu 

ta có thể coi chương trình này, tức tăng tỷ lệ thành công trong học tập ở ví dụ nêu trên, có phải 

là hiệu số giữa Y1 và Y0? Câu trả lời tất nhiên là không do trong thời điểm thực hiện chương 

trình, rất nhiều điều đã diễn ra.  

Làm thế nào giải đáp cho câu hỏi mang tính lý thuyết về tác động? Vào thời điểm t0, 

xuất phát điểm là một tỷ lệ trung bình của thành công trong học tập nào đó. Vào thời điểm t1, 

ta quan sát kết quả đối với những đối tượng thụ hưởng của chương trình. Vấn đề ở đây sẽ là 

đánh giá tác động. Tác động chính là sự chênh lệch tại điểm t1 giữa giá trị X mà ta chưa biết, 

kết quả mà ta có lẽ đạt được nếu không có chương trình, và kết quả thực tế mà các đối tượng 

thụ hưởng đạt được khi chương trình đã được triển khai. Thách thức trong đánh giá tác động sẽ 

là xác định “yếu tố đối chứng”. Liệu điều gì đáng lẽ sẽ xảy ra nếu không có chương trình? Đối 

với từng cá nhân, họ có thể hoặc không là đối tượng thụ hưởng của chương trình. Ta không thể 

quan sát từng cá nhân và trong cùng một thời điểm hai trạng thái khác nhau. Làm thế nào để 

giải quyết vấn đề thiếu dữ liệu này, tức những dữ liệu không thể quan sát được và sẽ không bao 

giờ quan sát được trừ phi phải tiến hành thử nghiệm trong phòng thí nghiệm? Chỉ có thể đánh 

giá tác động chính xác nếu ước lượng chính xác X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ thị 1.2. Tác động của chính sách với biến không quan sát được 

 

Các phương pháp đánh giá sau 

Làm thế nào để tái hiện X? Có thể áp dụng hai chiến lược: 

• Sử dụng các dữ liệu về lịch sử của những đối tượng thụ hưởng và “dự đoán” X thông 

qua các kỹ thuật kinh tế lượng truyền thống; 

• Sử dụng nhóm đối tượng thụ hưởng và so sánh với một nhóm nhân chứng. Các bạn nhận 

thấy ở đây có mối liên hệ với các phương pháp trong ngành y học. 

Ước lượng khác biệt kép hay còn gọi là khác biệt trong khác biệt (difference in 

difference hay viết tắt là DID) là một phương pháp thông dụng trong thí nghiệm tự nhiên. Để 
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áp dụng phương pháp này ta cần số liệu bảng trong đó vừa chứa thông tin chéo về các đối tượng 

khác nhau, vừa có thông tin theo thời gian. 

Sử dụng các ký hiệu tượng tư như trong bài thí nghiệm ngẫu nhiên, ta có Y là kết quả 

chịu tác động của một chính sách công (ví dụ như việc làm, thu nhập, giảm nghèo,…); D là 

biến giả xác định một đối tượng có thuộc diện chi phối của chính sách công đó hay không (D = 

1 nếu đối tượng chịu chi phối của chính sách công; D = 0 nếu đối tượng không bị chi phối bởi 

chính sách công). 

Về mặt thời gian, ta có Y0 là kết quả tại thời điểm chưa thi hành chính sách công và Y1 

là kết quả tại thời điểm đã thi hành chính sách công. Vậy, đối với nhóm bị chi phối bởi chính 

sách công, kết quả thay đổi từ Y0[D = 1] thành Y1[D = 1]; đối với nhóm không bị chi phối bởi 

chính sách công, kết quả thay đổi từ Y0[D = 1] thành Y1[D = 1]. 

Ta không thể coi tác động của chính sách công là khác biệt giữa kết quả sau và trước 

khi thi hành chính sách của nhóm bị chi phối (tức là, Y1[D = 1] – Y0[D = 1]). Lý do là một sự 

so sánh như vậy sẽ bị tác động bởi những biến động theo thời gian. Ví dụ như mặc dù trên thực 

tế chính sách không hề có tác động gì tới thu nhập nhưng theo thời gian thu nhập của người 

nông dân vẫn tăng lên và ta có Y1[D = 1] – Y0[D = 1]) > 0. 

Tương tự, ta cũng không thể coi tác động của chính sách công là khác biệt về kết quả 

sau khi thi hành chính sách giữa nhóm bị chi phối và nhóm không bị chi phối (tức là, Y1[D = 1] 

– Y1[D = 0]). Lý do là nhóm bị chi phối (nhóm xử lý) và nhóm không bị chi phối (nhóm kiểm 

soát) có thể khác nhau về một số đặc điểm cơ sở. Ví dụ, mặc dù trên thực tế chính sách có thể 

có tác động làm tăng thu nhập, nhưng vì trước khi thi hành chính sách thu nhập của nhóm kiểm 

soát đã cao hơn nhiều so với nhóm xử lý nên sau khi thi hành chính sách ta có Y1[D = 1] – Y1[D 

= 0] < 0. 

Phương pháp DID tính tới hai khác biệt: khác biệt theo thời gian trước và sau khi thi 

hành chính sách và khác biệt chéo giữa nhóm xử lý và nhóm kiểm soát, và do vậy có tên gọi là 

khác biệt trong khác biệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ thị 1.3. Phương pháp khác biệt kép đo lường tác động của chính sách  
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Theo thời gian kết quả của nhóm kiểm soát (ví dụ như thu nhập) thay đổi từ Y0[D = 0] 

thành Y1[D = 0]. Vì nhóm kiểm soát không hề chịu chi phối của chính sách công, nên ta có thể 

coi Y1[D = 0] – Y0[D = 0] là thay đổi thu nhập theo xu thế thời gian. Một giả định phải đưa ra 

để áp dụng phương DID là nếu như không có chính sách công thì theo thời gian thay đổi thu 

nhập của hai nhóm xử lý và kiểm soát sẽ là như nhau. 

Vậy, nếu không có chính sách công thì thay đổi thu nhập của nhóm xử lý cũng sẽ là: 

Y1[D = 0] – Y0[D = 0] Nói một cách khác, nếu không có chính sách công thì thu nhập của nhóm 

xử lý vào thời điểm t1 sẽ là: Y0[D = 1] + (Y1[D = 0] – Y0[D = 0]) Vì có chính sách công nên thu 

nhập của nhóm xử lý vào thời điểm t = 1 trên thực tế là: Y1[D = 1] Tác động của chính sách 

công là:  

DID = Y1[D = 1] – {Y0[D = 1] + (Y1[D = 0] – Y0[D = 0])}                               

        =  Y1[D – Y0[D = 1]) – (Y1[D = 0] – Y0[D = 0]) 

Ta có thể tóm tắt ước lượng DID trong bảng sau: 

 Trước khi thi hành 

chính sách, t0 

Sau khi thi hành 

chính sách, t1  
Khác biệt 

Nhóm kiểm soát  Y0[D = 0]  Y1[D = 0]  Y1[D = 0] – Y0[D = 0] 

Nhóm xử lý  Y0[D = 1]  Y1[D = 1]  Y1[D = 1] – Y0[D = 1] 

 

Khác biệt trong khác biệt (Y1[D – Y0[D = 1]) – (Y1[D = 0] – Y0[D = 0]) 

Lưu ý: Giả định tối quan trọng của phương pháp DID là nếu như không có chính sách 

công thì hai nhóm xử lý và nhóm kiểm soát sẽ có cùng xu thế vận động theo thời gian. Điều 

này có thể đúng hay có thể sai trên thực tế. Giả định này có tên gọi là giả định song song 

(parallel assumption). Chỉ khi nào giả định này đúng thì ta mới áp dụng được DID. 

Kết hợp phương pháp khác biệt trong khác biệt với hồi quy OLS.  

Ta có thể có được ước lượng DID bằng cách chạy hồi quy OLS sau đây: 

Y = β0 + β1D + β2T + β3(D⋅T) + ε 

Trong đó, D là biến giả về nhóm xử lý/kiểm soát: D = 1 là nhóm xử lý và D = 0 là nhóm 

kiểm soát. T là biến giả về thời gian: T = 1 là sau khi thi hành chính sách và T = 0 là trước khi 

thi hành. D⋅T là biến tương tác của hai biến giả D và T. Đối với nhóm kiểm soát trước khi thi 

hành chính sách, ta có D = 0 và T = 0. E[Y0[D = 0]] = β0 Đối với nhóm xử lý trước khi thi hành 

chính sách, ta có D = 1 và T = 0. E[Y0[D = 1]] = β0 + β1 Đối với nhóm kiểm soát sau khi thi 

hành chính sách, ta có D = 0 và T = 1. E[Y1[D = 0]] = β0 + β2 Đối với nhóm xử lý sau khi thi 

hành chính sách, ta có D = 1 và T = 1. E[Y1[D = 1]] = β0 + β1 + β2 + β3 Khác biệt trong khác 

biệt (DID) = (E[Y1[D = 1]] – E[Y0[D = 1]]) – (E[Y1[D = 0]] – E[Y0[D = 0]]) = [(β0 + β1 + β2 + 

β3) – (β0 + β1)] – [(β0 + β2) – (β0)] = β3 Vậy, sau khi chạy hồi quy, ta sẽ có ước lượng tác  động 

của chính sách công theo phương pháp khác biệt trong khác biệt là: DID = 𝛽3̂ . Ta biết rằng, 

biến kết quả Y còn có thể chịu tác động của nhiều yếu tố khác, ngoài tác động của chính sách 

và thời gian. Vì vậy, có thể hữu ích nếu ta đưa thêm các biến giải thích X (ví như đặc điểm cá 

nhân và địa lý) vào mô hình hồi quy.  

Y = β0 + β1D + β2T + β3(D⋅T) + X’γ + ε  



57 

Trong trường hợp này 𝛽3̂ vẫn là ước lượng khác biệt trong khác biệt. 

Phương pháp khác biệt kép phải thỏa mãn giả thuyết song song (parallel assumption). 

Tuy nhiên, giả thuyết này rất khó có thể đạt được, liệu rằng lộ trình của nhóm được xử lý và 

nhóm nhân chứng giống nhau trong trường hợp không có chương trình hay không. Mà điều này 

không được đảm bảo. Phương pháp lý tưởng là phương pháp phân nhóm ngẫu nhiên.  

Phương pháp phân nhóm ngẫu nhiên là phân chia ngẫu nhiên các đối tượng điều tra 

vào hai nhóm, nhóm những đối tượng được xử lý và nhóm những đối tượng không được xử lý. 

Việc phân nhóm ngẫu nhiên cho phép có được nhóm nhân chứng và nhóm được xử lý thực sự 

tương đồng với nhau, điều này giúp loại bỏ tất cả các sai số trong chọn lựa. Trong chương trình 

đánh bắt xa bờ, các nhà hoạch định chính sách có thể thực hiện một chương trình nhỏ trong đó 

tập hợp các ngư dân có tiềm năng được nhận hỗ trợ của chương trình. Sau đó, các ngư dân này 

được phân một cách hoàn toàn ngẫu nhiên thành hai nhóm: kiểm soát và xử lý. Những ai ở 

trong nhóm kiểm soát sẽ không được hỗ trợ, còn những ai ở trong nhóm xử lý sẽ được nhận hỗ 

trợ. Nếu tính ngẫu nhiên được đảm bảo trong quá trình phân nhóm, thì ngư dân trong hai nhóm 

sẽ có đặc tính tương tự nhau. Khác nhau duy nhất giữa hai nhóm chính là sự chi phối của chính 

sách công. Như vậy, sự khác nhau về thu nhập nếu có giữa hai nhóm sau khi có chương trình 

đánh bắt xa bờ chỉ có thể là do tác động của chương trình này, chứ không phải do những khác 

biệt về đặc tính vốn có từ trước giữa hai nhóm. Về mặt kinh tế lượng, các giả định không thiên 

lệch của chúng ta sẽ được thỏa mãn. β1 đúng là tác động của chính sách công. Sau đây là các 

bước tổng quát khi tiến hành một thí nghiệm ngẫu nhiên:  

(a) Xác định rõ biến kết quả (Y) là biến nào và thước đo để đo lường biến này. 

(b) Xác định cỡ mẫu (tổng số đối tượng tiềm năng và tỷ lệ phân chia vào nhóm kiểm 

soát và nhóm xử lý. 

(c) Thu nhập các số liệu cơ sở về đối tượng tiềm năng. 

(d) Phân đối tượng tiềm năng một cách ngẫu nhiên vào hai nhóm kiểm soát và xử lý. 

(e) Kiểm chứng rằng việc phân nhóm là ngẫu nhiên bằng cách sử dụng số liệu cơ sở để 

so sánh xem các đặc tính quan sát được giữa hai nhóm có tượng tự nhau hay không. 

(f) Triển khai chương trình trong đó những đối tượng trong nhóm xử lý sẽ chịu sử chi 

phối của chính sách công, trong khi nhưng ai trong nhóm kiểm soát sẽ không bị chi phối. 

(g) Giám sát quá trình triển khai để đảm bảo tính nhất quán của thí nghiệm: những ai 

trong nhóm xử lý phải chịu chi phối của chính sách công; những ai trong nhóm kiểm soát không 

thể nhảy sang nhóm xử lý để được hưởng chi phối. 

(h) Thu nhập số liệu, đặc biệt là số liệu của biến kết quả, sau một thời gian triển khai 

chương trình cho cả hai nhóm kiểm soát và xử lý. 

(i) Ước lượng tác động của chính sách công bằng cách so sánh giá trị trung bình của 

biến kết quả giữa hai nhóm: 

Hồi quy đơn biến: Y = β0 + β1D + ε 

Hồi quy đa biến: Y = β0 + β1D + γ1X1 + … + γnXn + ε 

Tác động: 𝛽1̂ 

Riêng đối với hồi quy đơn biến: 𝛽1̂ =Y1 – Y0, trong đó Y1 là giá trị trung bình của biến 

kết quả của nhóm xử lý và Y0 giá trị trung bình của biến kết quả của nhóm kiểm soát. 
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(j) Xác định ý nghĩa thống kê và ý nghĩa kinh tế của tác động ước lượng được. 

Để một thí nghiệm ngẫu nhiên cho ta ước lượng đúng được tác động của chính sách 

công, tính hợp lệ bên trong và tính hợp lệ bên ngoài phải được đảm bảo. Tính hợp lệ bên trong 

có nghĩa là với mẫu có trong tay ta có thể ước lượng được đúng tác động của chính sách công. 

Tính hợp lệ bên ngoài có nghĩa là ta có thể ngoại suy tác động ước lượng dựa trên mẫu cho tổng 

thể dân số. Tính hợp lệ bên trong không được bảo đảm khi có những khác biệt giữa nhóm kiểm 

soát và nhóm xử lý mà ta không kiểm soát được, trong khi chúng lại có thể tác động tới biến 

kết quả. Những nguyên nhân làm mất tính hợp lệ bên trong bao gồm: (i) Tính ngẫu nhiên không 

được đảm bảo; (ii) Không tuân thủ đúng quy định của thí nghiệm ví dụ như người trong nhóm 

kiểm soát lại trở thành người trong nhóm xử lý và/hay ngược lại; (iii) các đối tượng trong hai 

nhóm bị rơi rụng dần trong quá trình thực hiện chương trình. Tính hợp lệ bên ngoài không được 

bảo đảm khi ta mở rộng thí nghiệm ngẫu nhiên hay thực hiện nó trong một khu vực khác thì 

chính sách công lại có tác động khác đi. Những nguyên nhân làm mất tính hợp lệ bên ngoài bao 

gồm: (i) Mẫu không có tính đại diện; (ii) chính sách công trên giấy khác với chính sách công 

lúc thực thi; (iii) Tác động thay đổi theo quy mô. 

Phương pháp điểm xu hướng (propensity score matching method – PSM). Bản chất 

của PSM là xây dựng nhóm phản chứng (counterfactual) bằng các phương pháp thống kê. Dựa 

vào các đặc tính quan sát được giữa nhóm xử lý (treatment group) và nhóm nhân chứng hay 

còn gọi là nhóm kiểm soát (Control group), chúng ta xây dựng một chỉ số gọi là điểm xu hướng 

(propensity score) – là xác suất một quan sát được chọn vào nhóm xử lý. Các quan sát ở nhóm 

kiểm soát có cùng điểm xu hướng với các quan sát ở nhóm xử lý sẽ được dùng làm nhóm đối 

chứng.  

Phương pháp PSM phải thỏa mãn một số giả định (asumptions) sau: (1) Chỉ số xu hướng 

hoàn toàn được xây dựng dựa trên các đặc tính quan sát được, do đó phương pháp PSM yêu 

cầu việc lựa chọn mẫu chỉ phụ thuộc vào các đặc tính có thể thấy được (selection on 

observables). Các đặc tính không quan sát được không ảnh hưởng đến quá trình chọn nhóm xử 

lý hay nhóm kiểm soát. (2) giả định độc lập có điều kiện (conditional independence hay 

unconfoudedness). Sau khi đã kiểm soát các yếu tố quan sát được, sự khác biệt về tác động 

chính sách lên nhóm xử lý hay nhóm kiểm soát không phụ thuộc vào việc phân bổ chính sách. 

Nói cách khác, là sau khi đã kiểm soát sự khác biệt về đặc tính, thì việc phân bổ vào nhóm xử 

lý hay nhóm kiểm soát là hoàn toàn ngẫu nhiên. từ đó mới có thể sử dụng nhóm kiểm soát làm 

đối chứng cho nhóm xử lý. (3) giả định có vùng hỗ trợ chung (common support) hoặc điều kiện 

trùng lặp (overlap condition). Vùng hỗ trợ chung là vùng có ước lượng điểm xu hướng của cả 

nhóm sử lý và nhóm kiểm soát.  

Các bước thực hiện đánh giá tác động của chính sách theo phương pháp PSM gồm: (1) 

Ước lượng mô hình xác suất tham gia chương trình bằng hàm logit hay probit, với các biến giải 

thích là các đặc tính có ảnh hưởng đến khả năng tham gia chương trình. (2) Xác định vùng hỗ 

trợ chung và thực hiện các kiểm định đảm bảo các điều kiện cân bằng được thỏa mãn. Các 

nhóm có cùng một giá trị điểm xu hướng (hay khoảng giá trị) cần có các thuộc tính không quá 

khác biệt nhau. và (3) so sánh nhóm xử lý với nhóm kiểm soát trong vùng hỗ trợ chung, dựa 

vào các cách thức tạo nhóm đối chứng như: lựa chọn n quan sát gần nhất (nearest-neighbor 

matching), chọn quan sát trong khoảng giá trị cho trước (caliper or radius matching), só sánh 

từng khoảng giá trị cho trước (Stratification or interval matching), và so sanh bằng hàm hồi quy 
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nội tại sử dụng phương pháp phi tham số (Kernel and local linear matching). Mỗi một kết quả 

của chính sách nên áp dụng ít nhất 2 cách tạo nhóm đối chứng để kiểm tra giá trị cho nhau. 

b/ Nghèo đói và cách thức đo lường 

Ở phần trên chúng ta đã thảo luận về các phương pháp đo lường sự tác động của các 

chính sách nói chung, và ở phần này chúng ta sẽ đề cập sự tác động ấy đến giảm nghèo ở các 

tỉnh miền núi và vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Vậy thì thước đo nào phản ảnh nghèo đói – 

biến outcome của phương pháp đánh giá tác động này. Vậy trước hết hãy xem như thế nào thì 

được gọi là nghèo đói. Theo Ngân hàng Thế giới (2000), “nghèo đói là sự thiếu thốn rõ rệt trong 

hạnh phúc”. Tất nhiên điều này đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa của hạnh phúc và điểm tham 

chiếu để đo lường sự thiếu thốn. Haughton và Khandker (2009) đã đưa ra các cách để do lường 

nghèo đói (sự thiếu thốn này). Nghèo đói có thể đo lường bằng: thu nhập, tiêu dùng, tài sản, 

nhà ở, và đám cưới và đám hiếu. Các chỉ tiêu này có thể tính bình quân trên đầu người hoặc 

chính xác hơn thì nên tính bình quân trên một người lớn quy đổi (adult equivalent).  

Đo lường nghèo đói bằng thu nhập. Vậy thu nhập ở đây được tính như thế nào? Theo 

như Haig (1921) và Simons (1938) thì: 

 Thu nhập ≡ Tiêu dùng + tích lũy tài sản 

Như vậy, vấn đề khi sử dụng thu nhập để xác định nghèo đói là phải tính đến thời gian 

của thu nhập cho phù hợp. Nên sử dụng thu nhập trong bao lâu? 1 năm? 5 năm? hay cả đời? 

Rất nhiều sinh viên đang đi học hiện nay là không có thu nhập, họ nghèo nhưng họ có triển 

vọng tốt về thu nhập trong tương lai, do vậy liệu chúng ta có nên coi họ là nghèo thực sự? Tuy 

nhiên ở một khía cạnh khác, nếu chúng ta chờ đợi để có thông tin cả đời về thu nhập của một 

cá nhân nào đó thì sẽ là quá muộn để xếp họ nghèo hay không ở hiện tại. Đây cũng là lý do nên 

dùng thu nhập để phản ánh nghèo đói trong ngắn hạn.  

Một vấn đề khác gặp phải khi sử dụng thu nhập để đo nghèo đó là việc thu thập thông 

tin về thu nhập của một cá nhân nào đó sẽ gặp nhiều khó khăn. Các thành phần cấu thành nên 

thu nhập gồm lương, thu nhập từ nông nghiệp, từ cho thuê nhà, lãi suất tiền gửi… Thu nhập từ 

lương là dễ tính toán vì nó gắn với một cá nhân cụ thể. Tuy nhiên thì thu nhập từ các nguồn 

chung thì khó chia cho đúng vì dụ như thu nhập từ nông nghiệp. Chúng ta sẽ khó tính toán thu 

nhập từ nông nghiệp cho từng cá nhân trong hộ và thường thi chúng ta tính bình quân cho các 

thành viên trong hộ. 

Ngoài ra, việc sử dụng thu nhập để đo lường nghèo đói còn gặp một số khó khăn như: 

(1) khó thu thập thông tin chính xác do người cung cấp không nhớ được đầy đủ và chính xác, 

(2) người cung cấp thông tin không muốn khai báo đầy đủ do muốn tránh phải nộp thuế hoặc 

sự dòm ngó của hàng xóm hoặc có các nguồn thu bất hợp pháp (như buôn lậu, tham nhũng, …), 

và (3) một số nguồn thu nhập khó tính toán ví dụ như sự tăng trưởng của vật nuôi.  

Đo lường nghèo đói bằng tiêu dùng. Tiêu dùng bao gồm tiêu dùng cho hàng hóa và 

tiêu dùng cho dịch vụ. Ở các nước phát triển tiêu dùng là thước đo tốt hơn thu nhập trong việc 

đo lường phúc lợi của một người trong cả đời bởi lẽ thu nhập biến động mạnh trong đời của 

một người trong khi đó tiêu dùng thì có tính ổn định hơn. Do vậy, tiêu dùng nên là thước đo 

nghèo đói trong dài hạn đặc biệt là đối với các nước đang phát triển bởi lẽ họ có thể dùng tài 

sản để tiêu dùng khi thu nhập ít hoặc ngược lại họ tích lũy khi thu nhập cao.  
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Một điểm nữa mà tiêu dùng được sử dụng tốt hơn đối với thu nhập là việc thu thập thông tin. 

Các hộ gia đình sẽ có xu hướng đễ khai báo những khoản họ đã tiêu dùng hơn là các nguồn thu. 

Tuy nhiên việc sử dụng tiêu dùng khi đo lường nghèo đói cũng phải chú ý đến việc tiêu dùng 

vào các mặt hàng xa sỉ như thuốc lá, rượu bia. 

Sử dụng hàng hóa lâu bền để do lường nghèo đói. Trong đo lường đói nghèo vẫn còn 

có tranh luận rằng chỉ nên bao gồm thức ăn, nhu cầu cơ bản tối thiểu (chiếm bảy phần mười chi 

tiêu của hộ nghèo). Tuy nhiên, ngay cả các hộ gia đình không đủ khả năng chi tiêu thực phẩm 

nhưng vẫn dành chi phí cho các mặt hàng khác, chẳng hạn như quần áo và nơi trú ẩn. Giả sử 

rằng nếu những mặt hàng này được ưu tiên hơn mua thực phẩm, thì chúng phải thể hiện nhu 

cầu rất cơ bản của hộ gia đình, và vì vậy nên được đưa vào chuẩn nghèo. Lập luận này cũng áp 

dụng cho hàng hóa lâu bền.  

Vấn đề là hàng hóa lâu bền, chẳng hạn như xe đạp và tivi, được mua tại một điểm trong 

thời gian, và sau đó tiêu dùng trong một khoảng thời gian vài năm. Tiêu dùng chỉ nên bao gồm 

số lượng hàng hóa bền được ăn trong năm, có thể được đo bằng sự thay đổi giá trị của tài sản 

trong năm, cộng với chi phí lãi suất về tài sản đó. 

Đo nghèo đói bằng giá trị dịch vụ ở nhà ở. Nếu bạn sở hữu ngôi nhà hoặc căn hộ, nó 

sẽ cung cấp các dịch vụ nhà ở cần thiết và được coi là một phần của tiêu dùng. Các cách thỏa 

đáng nhất để đo lường giá trị của các dịch vụ này là hỏi bạn có bao nhiêu sẽ phải trả nếu, thay 

vì sở hữu nhà của bạn, bạn phải thuê nó, mặc dù điều này câu hỏi hiếm khi được hỏi trong thực 

tế. Như vậy, nếu đi thuê nhà ở bạn sẽ phải quan tâm đến:  kích thước của ngôi nhà, năm mà nó 

được xây dựng, loại mái nhà, và liệu có đang dùng nước sạch hay không. Chúng ta có thể mô 

hình hóa điều này như sau: 

Thuê = f (diện tích, nước sạch, năm xây dựng, loại mái nhà, vị trí, số phòng tắm…).  

Các ước tính dựa trên hồi quy HEDONIC này sau đó được sử dụng để ám chỉ giá trị 

tiền thuê nhà của những hộ sở hữu, thay vì thuê, nhà ở của họ. Cho tất cả các hộ gia đình sở 

hữu nhà ở của họ, cho thuê được cho thuê này, cùng với chi phí của bảo trì và sửa chữa nhỏ, 

đại diện cho tiêu thụ hàng năm vào nhà ở và các dịch vụ đi kèm. Trong trường hợp các hộ gia 

đình trả lãi cho một khoản vay thế chấp, nó là thích hợp để tính toán chi phí cho thuê và chi phí 

bảo trì và sửa chữa nhỏ trong việc đo lường mức tiêu thụ, nhưng không phải là khoản thanh 

toán lãi suất thế chấp, bởi vì điều này sẽ dẫn đến tính hai lần. 

Trong trường hợp của Việt Nam có một vấn đề với cách tiếp cận này: hầu như không ai 

thuê nhà ở. Trong số những người làm như vậy, hầu hết trả tiền thuê nhà danh nghĩa cho một 

căn hộ chính phủ. Chỉ có 13 trong số 5.999 hộ được khảo sát trong VLSS98 trả tiền thuê khu 

vực tư nhân. Mặt khác, các cuộc điều tra VLSS đã yêu cầu mỗi hộ gia đình đặt một giá trị vốn 

vào nhà hoặc căn hộ. Trong tính toán chi tiêu tiêu dùng, Tổng cục Việt Nam Cục Thống kê cho 

rằng giá trị cho thuê nhà ở là 3% giá trị vốn của nhà ở.  

Sử dụng chi phí đám cưới và đám tang cho việc đo lường nghèo đói. Các gia đình chi 

tiền cho đám cưới hoặc đám tang. Chi tiêu như vậy là thường bị loại trừ khi đo chi tiêu tiêu 

dùng hộ gia đình. Tuy nhiên, số tiền chi cho đám cưới đám tang này chủ yếu cung cấp tiện ích 

cho khách, chứ không phải cho người tiêu dùng. Tất nhiên nếu một người phải đúng, thì chi 

tiêu nên bao gồm giá trị của thức ăn và đồ uống mà người ta thích khi là khách của người khác 

đám cưới, mặc dù trong thực tế điều này hiếm khi được bao gồm. Ngoài ra, người ta có thể nghĩ 
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chi phí đám cưới là những sự kiện hiếm hoi và đặc biệt, làm sáng tỏ ít mức sống của hộ gia 

đình. Các cân nhắc tương tự áp dụng cho các quy mô lớn khác và chi tiêu bất thường, vào các 

đồ vật như tang lễ và hồi môn. 

1.1.4. Tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động và tính bền vững của các giải pháp 

chính sách giảm nghèo bền vững cho vùng DTTS và miền núi 

1.1.4.1. Tiêu chí đánh giá kết quả của các giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững cho 

vùng DTTS và miền núi 

a- Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình triển khai thực hiện các của các giải pháp, chính 

sách giảm nghèo bền vững (tổ chức hệ thống, nguồn lực, công tác kế hoạch..); 

b- Nhóm chỉ tiêu thể hiện kết quả của triển khai thực hiện các của các giải pháp, chính 

sách giảm nghèo bền vững:  

+ Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật: số công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng và hỗ 

trợ bao gồm số km đường nông thôn làm mới, số cầu cống được xây dựng, số trạm bơm, đập 

thủy lợi nhỏ được xây dựng, số hệ thống cấp nước tập trung, số trường học, bệnh viện, trạm xá, 

chợ được xây dựng, cơ sở khám chữa bệnh, nhà văn hóa, hệ thống cấp nước sinh hoạt nông 

thôn, số hộ nghèo, DTTS được hỗ trợ nhà…vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

+ Nguồn lực con người: lượt cán bộ và hộ nghèo được đào tạo nâng cao năng lực, số 

mô hình trợ sản xuất và phát triển ngành nghề, số công nghệ được chuyển giao, số lượt lao động 

hộ nghèo được đào tạo nghề, số lượt lao động hộ cận nghèo đươc đào tạo nghề, số lượt HS 

DTTS được cấp, mượn sách giáo khoa và hỗ trợ vở viết… vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

+ Nguồn lực tài chính: Tổng số vốn tín dụng hỗ trợ cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách 

Nhà nước, tổng số vốn tín dụng hỗ trợ cho hộ nghèo từ nguồn khác, tổng số kinh phí từ ngân 

sách Nhà nước và huy động từ cộng đồng cho xâ dựng cở sở hạ tầng, định canh định cư, hỗ trợ 

đào tạo nghề và tiếp cận thị trường, hỗ trợ học sinh sinh viên thực hiện mục tiêu xóa đói giảm 

nghèo bền vững…vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

+ Nguồn lực tự nhiên: Diện tích rừng trồng mới (ha), diện tích rừng được chăm sóc bảo 

vệ, số hộ được hỗ trợ phát triển sinh kế dựa trên lâm nghiệp, diện tích đất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản được cải tạo… vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

+ Nguồn lực xã hội: số hợp tác xã, tổ nhóm hợp tác sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ, 

số tổ nhóm tín dụng và tiết kiệm được thành lập, và số hộ dân được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ 

bản và thị trường, số lượt người nghèo được cấp thẻ BHYT, số lượt hộ nghèo được cấp giấy 

KCB miễn phí… vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

c. Một số tiêu chí cụ thể đánh giá các giải pháp chính sách giảm nghèo  

• Kết quả giải ngân ngân sách nhà nước của các chính sách giảm nghèo bền vững 

• Kết quả giải ngân vốn đối với chính sách ưu đãi tín dụng cho người nghèo 

• Số người được khám chữa bệnh của chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế 

• Số người được đào tạo từ chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục 

• Số người được hưởng lợi từ chính sách an sinh xã hội cho người nghèo 
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• Kết quả của chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc 

thiểu số theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 

chính phủ  

• Kết quả của chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS 

nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ  

• Kết quả của chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  

• Số người được hưởng lợi từ chính sách tạo việc làm cho đồng bào DTTS  

1.1.4.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả của các giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững cho 

vùng DTTS và miền núi 

        a - Tiêu chí đánh giá hiệu quả về kinh tế 

• Sự thay đổi về năng suất, sản lượng và cây trồng vật nuôi của các hộ nghèo được hưởng 

lợi từ các giải pháp, chính sách xóa đói giảm nghèo 

• Sự thay đổi về nguồn thu nhập và thu nhập, tiết kiệm và tín dụng của hộ nghèo 

• Sự thay đổi về tài sản, trang thiết bị cho sản xuất và sinh hoạt của hộ nghèo 

• Sự cải thiện về môi trường rủi ro và các cú sốc về kinh tế cho phát triển kinh tế của hộ 

nghèo trong bối cảnh hội nhập kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

• Sự thay đổi tổng thể về kinh tế hộ nghèo và cộng đồng nông thôn trong bối cảnh xây 

dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất theo định hướng thị trường vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

• Tiêu chí về thu nhập: tính tỷ lệ số hộ có mức thu nhập theo chuẩn nghèo theo quy định 

sau khi các chính sách giảm nghèo được thực hiện. 

b- Tiêu chí đánh giá hiệu quả về xã hội 

• Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện 

• Số HTX, tổ nhóm hợp tác sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ, số tổ nhóm tín dụng và 

tiết kiệm được thành lập và hoạt động có hiệu quả 

• Tỷ lệ hộ dân được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và thị trường 

• Số lượt người nghèo được cấp thẻ BHYT, Số lượt hộ nghèo được cấp giấy KCB miễn 

phí… đã cải thiện điều kiện sức khỏe. 

• Sự thay đổi về tỷ lệ trẻ em trong tuổi đi học đến trường so với trước đây. 

• Sự cải thiện về môi trường xã hội dễ bị tổn thương cho phát triển kinh tế của hộ 

• Sự thay đổi tổng thể về xã hội nông thôn trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới và 

phát triển sản xuất theo định hướng thị trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

• Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản: a) Các dịch vụ xã hội cơ bản: 

y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin; b) Các chỉ số đo lường mức độ 

thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ 

giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở 
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bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch 

vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. 

c- Tiêu chí đánh giá hiệu quả về môi trường 

• Tỷ lệ tăng về diện tích rừng trồng mới (ha) đã phát triển, được khai thác và quản ký sử 

dụng hiệu quả 

• Tỷ lệ tăng về diện tích rừng được khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ, 

• Tỷ lệ tăng về hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sinh kế dựa trên lâm nghiệp và diện tích 

đất lâm nghiệp bình quân/hộ. 

• Diện tích đất nông lâm nghiệp và thủy sản được cải tạo hiệu quả, góp phần cải thiện môi 

trường sống và tăng thu nhập cho người dân. 

• Sự cải thiện về yếu tố rủi ro liên quan đến môi trường tự nhiên và hệ sinh thái nông 

nghiệp cho cho phát triển sinh kế của hộ. 

• Sự thay đổi tổng thể về môi trường nông thôn trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới 

và phát triển sản xuất theo định hướng thị trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

1.1.4.3. Tiêu chí đánh giá tác động của các giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững cho 

vùng DTTS và miền núi 

a- Tiêu chí đánh giá tác động về kinh tế (Tác động tích cực; tác động tiêu cực) 

• Tác động tích cực về việc làm, thu nhập và nguồn lực tài chính cho phát triển sinh kế 

của hộ 

• Tác động tiêu cực về việc làm, thu nhập và nguồn lực tài chính cho phát triển sinh kế 

của hộ. 

• Tác động tổng thể về kinh tế đến sinh kế hộ nghèo (thu nhập, lao động và việc làm, tín 

dụng và tiết kiệm và các chiến lược phát triển kinh tế hộ vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi. 

b- Tiêu chí đánh giá tác động về xã hội (Tác động tích cực; tác động tiêu cực) 

• Tác động tích cực về mối quan hệ xã hội, liên kết trong sản xuất và kinh doanh và tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo. 

• Tác động tiêu cực về mối quan hệ xã hội, liên kết trong sản xuất và kinh doanh và tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo. 

• Tác động đến yếu tố rủi ro do môi trường xã hội đối với phát triển sinh kế của hộ 

• Tác động tổng thể về xã hội của các giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững 

• Tác động của chính sách an sinh xã hội cho người nghèo. 

• Tác động của chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào 

DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

• Tác động của các chính sách đến việc tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; giáo dục; 

tiếp cận thông tin;… của người nghèo. 

c- Tiêu chí đánh giá tác động về môi trường (Tác động tích cực; tác động tiêu cực) 

• Tác động tích cực về điều kiện đất đai, tài nguyên rừng, nước trong hệ sinh thái 
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•  Tác động tiêu cực về điều kiện đất đai, tài nguyên rừng, nước trong hệ sinh thái. 

• Tác động đến yếu tố rủi ro do môi trường tự nhiên đối với phát triển sinh kế của hộ 

• Tác động tổng thể về môi trường các giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững cho 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

1.1.4.4. Tiêu chí đánh giá tính bền vững của các giải pháp chính sách giảm nghèo cho vùng 

DTTS và miền núi 

a- Tác động bền vững về kinh tế 

• Tác động của sử dụng vốn tín dụng hỗ trợ cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách Nhà nước, 

tổng số vốn tín dụng hỗ trợ cho hộ nghèo từ nguồn khác được sử dụng, tỷ lệ giữa thu 

nhập so với chi phí vốn tin dụng. 

• Tác động của đầu tư của ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động từ cộng đồng cho 

xây dựng cở sở hạ tầng, định canh định cư, hỗ trợ đào tạo nghề và tiếp cận thị trường, 

hỗ trợ học sinh sinh viên thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững… 

• Tính bền vững của các động tổng thể về kinh tế trong sinh kế hộ nghèo (thu nhập, lao 

động và việc làm và chiến lược phát triển sinh kế) vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

b- Tác động bền vững về xã hội 

• Tỷ lệ hộ dân được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và thị trường đã cải thiện thu nhập và 

có tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh, phát triển sinh kế hộ. 

• Số lượt người nghèo được cấp thẻ BHYT, Số lượt hộ nghèo được cấp giấy KCB miễn 

phí… đã cải thiện điều kiện sức khỏe từ đó nâng cao cơ hội tiếp cận việc làm và thu 

nhập. 

• Tỷ lệ trẻ em trong tuổi đi học đến trường, đặc biệt ở nhóm hộ cực nghèo tăng lên so với 

trước đây. 

• Tính bền vững của các tác động tổng thể về tiếp cận dịch vụ xã hội, bưu chính và viễn 

thông (trợ giúp pháp lý, bưu chính viễn thông, hệ thống chính trị và trật tự xã hội) vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

• Tác động bền vững về xã hội: khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; giáo 

dục; tiếp cận thông tin, …. sau khi các chính sách, giải pháp giảm nghèo ở vùng DTTS 

và miền núi đã triển khai và kết thúc. 

c- Tác động bền vững về môi trường 

• Diện tích rừng trồng mới (ha) đã tăng thêm, được khai thác và quản ký sử dụng hiệu 

quả. 

• Diện tích rừng được khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ tiếp tục tăng lên và được quản lý tốt 

hơn bởi cộng đồng. 

• Số hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sinh kế dựa trên lâm nghiệp tự chủ hơn trong sản 

xuất và kinh doanh, thu nhập của hộ được cải thiện, và diện tích đất lâm nghiệp bình 

quân/hộ được duy trì và phát triển ổn định. 

• Diện tích đất nông lâm nghiệp và thủy sản được tiếp tục cải tạo, nâng cao hiệu quả, góp 

phần cải thiện môi trường sống và tăng thu nhập cho người dân. 
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• Tính bền vững của của các tác động tổng thể về môi trường (tiêu chí về diện tích rừng, 

đất được cải tạo, tỷ lệ số hộ dùng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh 

phải đạt tiêu chuẩn môi trường, nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch, chất thải, 

nươc thải được gom và xử lý…) vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến các giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng 

DTTS và miền núi 

+ Ảnh hưởng của cách tiếp cận và quy trình hoạch định chính sách giảm nghèo 

+ Ảnh hưởng của bản chất và nội dung chính sách.  

+ Ảnh hưởng của công tác thực thi các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung và 

giảm nghèo nói riêng. 

+ Ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng vùng sinh thái đến quá 

trình triển khai và kết quả của các giải pháp chính sách giảm nghèo. 

+ Ảnh hưởng của đặc điểm của người nghèo vùng dân tộc thiểu số đến quá trình triển 

khai và kết quả của các giải pháp chính sách giảm nghèo. 

+ Ảnh hưởng của sự hỗ trợ của các tổ chức phát triển, các tổ chức phi chính phủ, các tổ 

chức kinh tế xã hội và cộng đồng địa phương.  

+ Ảnh hưởng của bối cảnh dễ bị tổn thương (các cú sốc về thiên tại, dịch bệnh và kinh 

tế) 

1.2. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ CÁC MÔ 

HÌNH, GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐỐI VỚI VÙNG DÂN 

TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO VIỆT 

NAM 

1.2.1. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong thực hiện giải pháp chính sách giảm 

nghèo bền vững vùng DTTS và miền núi  

1.2.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

 Kể từ cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX, hoạt động giảm nghèo ở nông thôn Trung Quốc 

đã đạt được những thành tựu gây chú ý cho cả thế giới. Số người nghèo tuyệt đối ở các vùng 

nông thôn có mức sống dưới mức tối thiểu đã giảm từ 250 triệu năm 1978 xuống còn 23,65 

triệu vào năm 2005, tỷ lệ đói nghèo ở Trung Quốc đã giảm từ 30,7% xuống còn 2,5% trong giai 

đoạn này. Nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn, nhất là ở những vùng khó 

khăn, Trung Quốc đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp:  

+ Thực hiện chính sách cải cách và mở cửa để thúc đẩy phát triển kinh tế và xóa đói 

giảm nghèo trên bình diện quy mô lớn và lâu dài.  

+ Duy trì tăng trưởng kinh tế dài hạn và bền vững, xây dựng nền tảng kinh tế cho giảm 

nghèo quy mô lớn và lâu dài.  

+ Xây dựng các chính sách thuận lợi cho dân nghèo, hình thành nền tảng về chính sách 

cho giảm nghèo quy mô lớn và lâu dài 

+ Thực hiện các chính sách giảm nghèo chuyên biệt, tăng cường phát triển năng lực cho 

người dân ở các vùng nông thôn nghèo. 
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1.2.1.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

 Sau Thế chiến II, nền kinh tế Nhật Bản bị tàn phá nặng nề, tăng trưởng nông nghiệp ở 

mức rất thấp, nguyên liệu và lương thực trong nước thiếu thốn trầm trọng, tỷ lệ nghèo khá cao 

và tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Trong điều kiện đó, Nhật Bản chủ trương đẩy mạnh 

phát triển nông nghiệp để nâng cao tốc độ tăng trưởng và giảm nghèo ở khu vực nông thôn. Kết 

quả giảm nghèo khá nhanh ở nông thôn Nhật Bản là kết quả của việc thực hiện nhiều giải pháp: 

+ Đẩy mạnh phát triển khoa học-kỹ thuật nông nghiệp, tập trung vào các công nghệ tiết 

kiệm đất như: tăng cường sử dụng phân hóa học; hoàn thiện công tác quản lý và kỹ thuật tưới 

tiêu nước cho ruộng lúa; lai tạo và đưa vào sử dụng đại trà những giống kháng bệnh, sâu rầy và 

chịu rét; nhanh chóng đưa SXNN sang kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất...  

+ Thực hiện cải cách ruộng đất vào năm 1945 và năm 1948 đã tạo động lực kích thích 

mạnh mẽ nông nghiệp phát triển, mở rộng việc mua bán nông sản và tăng nhanh tích lũy. Năm 

1969, Chính phủ Nhật ban hành Luật Cải tạo và phát triển những vùng đất có khả năng mở rộng 

SXNN. Đến năm 1970, Luật Đất đai nông nghiệp và Luật HTXNN được sửa đổi bổ sung đã 

nới rộng quyền cho thuê, phát canh đất SXNN cũng như quyền quản lý cho các tập đoàn và 

HTXNN. Năm 1975, Nhật Bản quyết định thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp toàn 

diện, bao gồm: đảm bảo an toàn lương thực; xem xét lại chính sách giá cả; hoàn thiện cơ cấu 

SX, đẩy mạnh các công trình phúc lợi trong các làng xã. Đồng thời chương trình “Đẩy mạnh 

sử dụng đất nông nghiệp” được triển khai và được bổ sung vào năm 1980, và nhờ vậy nó giữ 

vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ cấu SXNN. 

+ Phát triển SX có chọn lọc, nâng cao chất lượng nông sản với hai hướng chính sách 

chủ yếu: i) Đẩy mạnh SX những sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng và giảm SX 

những nông phẩm có sức tiêu thụ kém; ii) Hoàn thiện cơ cấu nông nghiệp, kể cả việc phát triển 

những nông hộ và HTX có năng lực về quản lý KD và canh tác. 

 + Phát triển các ngành chế biến thực phẩm giúp cho người dân nông thôn có thêm việc 

làm cải thiện , thu nhập, do đó Nhật Bản đã tạo cho mình một thị trường nội địa đủ lớn cho 

hàng hóa công nghiệp tích lũy lấy đà chuyển sang xuất khẩu. Khi SX hàng hóa lớn phát triển, 

Nhật Bản tập trung đất đai, mở rộng quy mô SX, phát triển nông hộ lớn hoặc trang trại để tạo 

điều kiện cơ giới hóa, tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh. 

+ Phát triển các HTX và các tổ chức kinh tế HTX dịch vụ. Chính phủ rất coi trọng thể 

chế vận hành các HTXNN và đã ban hành, thực hiện nhiều chính sách giúp đỡ phát triển, không 

ngừng mở rộng quy mô sản xuất nhằm giúp người nông dân thoát khỏi cảnh đói nghèo và hội 

nhập vào nền kinh tế thế giới. 

+ Thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, đặc biệt là trợ giá lúa gạo. Tuy nhiên, 

chính sách hỗ trợ nông nghiệp kéo dài của Nhật Bản đã đẩy giá nông sản trong nước lên cao, 

làm giảm sức mua của người tiêu dùng, làm tổn thương các nhà cung cấp khác tạo ra các ảnh 

hưởng kinh tế mang tính dây chuyền. Hiện tại, Nhật Bản luôn có chính sách hỗ trợ kịp thời để 

khuyến khích phát triển nông nghiệp như: hỗ trợ xây dựng CSHT, cung cấp các trang thiết bị, 

vật tư cho nông nghiệp, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, cho vay vốn tín dụng... 

+ Thực hiện chính sách "ly nông bất ly hương" theo hai hướng chính: i) Phát triển DN 

nông thôn và ii) Đưa công nghiệp lớn về nông thôn để tạo sự gắn bó hài hòa phát triển nông 

thôn với phát triển công nghiệp, xóa bỏ khoảng cách về mức sống giữa đô thị và nông thôn.  
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1.2.1.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

 Sau nội chiến Triều Tiên 1950-1953, Chính phủ Hàn Quốc không chú ý đến việc phát 

triển nông nghiệp nông thôn mà tập trung phát triển các vùng đô thị, xây dựng các khu công 

nghiệp tập trung ở các thành phố lớn. Đến cuối thập kỷ 60 của thế kỷ XX, nông thôn Hàn Quốc 

vẫn trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu bậc nhất ở châu Á, với 70% dân số sống ở nông thôn 

nhưng có tới 80% sống trong nhà tranh, chỉ 20% có điện chiếu sáng, 50% số làng xã có hệ 

thống giao thông chật hẹp, đi lại rất khó khăn. Mùa màng thất bát liên tục dẫn tới thu nhập và 

đời sống người dân nông thôn rất thấp, tỷ lệ hộ nghèo đói rất cao. Làn sóng di dân tự do từ nông 

thôn đến thành thị để kiếm việc làm, gây nên tình trạng mất ổn định chính trị-xã hội mà Chính 

phủ không thể kiểm soát nổi. Để ổn định tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc buộc phải xem 

xét lại và đã phải điều chỉnh các chính sách phát triển kinh tế-xã hội nông thôn và một chương 

trình phát triển nông nghiệp nông thôn được ra đời gồm 4 nội dung cơ bản:  

 + Mở rộng hệ thống tín dụng nông thôn bằng cách tăng số tiền cho hộ nông dân vay; 

 + Nhà nước thu mua ngũ cốc của nông dân với giá cao; 

 + Thay giống lúa mới có năng suất cao;  

 + Khuyến khích xây dựng cộng đồng mới ở nông thôn bằng việc thành lập các HTX sản 

xuất và các đội ngũ lao động để sửa chữa đường sá, cầu cống và nâng cấp nhà ở. 

 Năm 1970 tổng thống Park Chung Hee phát động phong trào “cải thiện làng mới” và 

đổi thành phong trào làng mới (Seamaul Undong) vào năm 1971. Đây là phong trào tổng động 

viên cộng đồng cùng chung tay cải tổ, xây dựng cộng đồng mới hơn, tốt đẹp hơn. Chính phủ 

Hàn Quốc đặc biệt đề cao 4 nguyên tắc xây dựng một cuộc sống thịnh vượng: i) Cuộc sống phải 

sung túc; ii) Đề cao sinh hoạt văn hóa có phẩm chất và thoải mái; iii) Mọi người phải biết sống 

vì nhau; iv) Xây dựng cuộc sống thịnh vượng không phải vì chúng ta hôm nay mà còn vì con 

cháu mai sau.  

 Đến nay, Hàn Quốc đã trở thành một nước công nghiệp phát triển, tỷ lệ hộ nghèo ở nông 

thôn chỉ còn rất thấp, nhưng Chính phủ Hàn Quốc vẫn rất coi trọng những chính sách phát triển 

nông nghiệp, nông thôn nhằm xoá đói giảm nghèo cho dân chúng ở khu vực nông thôn. 

1.2.1.4. Kinh nghiệm của Đài Loan 

 Đài Loan là một trong những nước công nghiệp mới, thành công nhất về mô hình kết 

hợp chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp nông thôn (mặc dù Đài Loan không 

có các điều kiện thuận lợi như một số nước trong khu vực) đó là Chính phủ Đài Loan đã áp 

dụng thành công một số chính sách về phát triển kinh tế-xã hội để giảm nghèo như: 

 + Đưa lại ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện hình thành các trang trại gia đình quy 

mô nhỏ sản xuất nông sản hàng hoá;  

 + Đa dạng hoá SXNN, thực hiện CNH nông nghiệp nông thôn, mở mang thêm những 

ngành SXKD ngoài nông nghiệp;  

 + Đầu tư cho kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nông thôn. Coi trọng phát triển 

mạng lưới giao thông nông thôn; điện khí hoá nông thôn để cải thiện điều kiện SX, điều kiện 

sinh hoạt ở nông thôn. 
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 + Xây dựng các cơ sở SX công nghiệp ngay ở vùng nông thôn để thu hút những lao 

đông nhàn rỗi của khu vực nông nghiệp, tăng thu nhập cho những người nông dân nghèo, góp 

phần cho họ ổn định cuộc sống.  

 + Áp dụng chế độ giáo dục bắt buộc đối với những người trong độ tuổi. Hệ thống y tế, 

chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân cũng được quan tâm đầu tư thích đáng. 

1.2.1.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia ASEAN 

 Một số nước ASEAN cũng có những chương trình phát triển kinh tế-xã hội bằng con 

đường kết hợp giữa những ngành công nghiệp mũi nhọn với việc phát triển kinh tế nông thôn 

với mục đích xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn:  

 + Ở Thái Lan, một trong những biện pháp chống nghèo khổ mà nước này đã áp dụng là 

phân bố cơ sở SX công nghiệp-xây dựng mới về khu vực nông thôn, nơi có sẵn tài nguyên thiên 

nhiên nhằm thu hút lao động dôi dư ở khu vực nông nghiệp, khắc phục tình trạng dân lao động 

di cư vào thành phố và làm tăng thu nhập cho người dân và gia đình họ. Biện pháp này còn 

nhằm mục đích đô thị hoá nông thôn, đưa những vùng nông thôn hẻo lánh xa xôi vào dòng phát 

triển chung của đất nước. 

 + Ở Malaysia, Chính phủ nước này đã thực hiện chính sách phân phối lại trong nền kinh 

tế quốc dân, tuy nhiên lợi ích vẫn chủ yếu tập trung cho tầng lớp giàu có, những người nghèo 

khổ đặc biệt là nông dân hầu như không được chia sẻ lợi ích đó, khái niệm công bằng ở đây là 

sự công bằng giữa tầng lớp giàu có. 

 + Ở Indonesia, những kết quả đạt được về xóa đói giảm nghèo là nhờ sự kết hợp hài hòa 

giữa những kết quả đạt được về kinh tế với thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo: i) Thứ 

nhất, tạo được việc làm và cơ hội KD được cải thiện thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng cho người 

nghèo nhằm giảm chi phí cho họ khi tiếp cận các dịch vụ cơ bản (như việc quản lý, cấp giấy 

chứng nhận về đất đai và các hướng hỗ trợ vốn, thị trường và tài sản…); ii) Thứ hai, tăng cường 

trao quyền cho cộng đồng. Những cộng đồng được đặc biệt chú ý bao gồm người nghèo và phụ 

nữ sẽ nhận được sự chăm sốc nhiều hơn về sức khỏe, giáo dục, sử dụng nước sạch, y tế…; iii) 

Thứ ba, song song với hai định hướng trên, Chính phủ tiến hành đồng bộ các chính sách điều 

chỉnh cơ cấu, đặc biệt là chương trình tư nhân hóa và phát triển nông thôn được lồng ghép nhiều 

yếu tố về tăng cường năng lực và vốn nhân lực, bảo trợ xã hội, sử dụng các nguồn lực an sinh 

xã hội khác nhau để hỗ trợ người nghèo. 

1.2.2. Một số mô hình giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi của các nước trong 

khu vực và trên thế giới 

1.2.2.1. Nghiên cứu, đánh giá các mô hình triển khai và tổ chức sản xuất 

a. Tại Trung Quốc 

Trung Quốc đã triển khai một số mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp tại vùng Tây Tạng 

(Arthur N. Holcombe, 2017):  

- Mô hình phát triển cây công nghiệp 

Quỹ giảm nghèo Tây Tạng đã ưu tiên cho việc trồng các loại cây trồng có giá trị cao để 

cung cấp một nguồn thu nhập thường xuyên cho người dân tộc thiểu số nghèo. Ở Hạt Shangri-

La, một cây thuốc thảo dược đặc biệt (Rhizoma Atractylodis) đã được phát hiện để phát triển ở 

độ cao khoảng 2.000 mét và dễ dàng cho người nông dân trồng trọt. Vật liệu trồng được tài trợ 
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bằng tín dụng vi mô hộ gia đình nông thôn. Dân làng nhanh chóng nhận thấy họ có thể trồng 

cây trồng này với một số hướng dẫn ban đầu từ các nhân viên chính quyền thị trấn và hưởng 

lợi từ thu nhập ròng hàng năm khoảng 3.000-4.000 RMB /mu. Để hỗ trợ người dân trồng loại 

cây trồng có giá trị cao này, chính quyền thị trấn cũng thành lập một hợp tác xã chế biến 

Rhizoma Atractylodis và một công ty kinh doanh thuốc thảo dược có liên quan ở cấp thị trấn. 

Điều này cho phép người dân mua hạt giống cần thiết và các yếu tố đầu vào khác, và để tiếp thị 

sản phẩm thu hoạch của họ  mỗi năm. 

- Phát triển chăn nuôi nhỏ  

Quỹ giảm nghèo Tây Tạng đã chứng minh tầm quan trọng của chăn nuôi nhỏ và lớn trong 

nỗ lực cải thiện thu nhập, dinh dưỡng và an ninh lương thực của các hộ gia đình nghèo nhất. 

Chăn nuôi nhỏ, chẳng hạn như gà và dê, thường được mua với nguồn vốn sẵn có của tín dụng 

vi mô. Các loài động vật lớn hơn như lợn Tây Tạng và gia súc được Quỹ giảm nghèo Tây Tạng 

tài trợ và thúc đẩy trên quy mô thương mại nhằm tăng thu nhập hộ gia đình nghèo một cách bền 

vững. Hầu hết nông dân nghèo Tây Tạng đã quen thuộc với những con lợn đen Tây Tạng và 

nhiều người đã nuôi chúng để tiêu thụ gia đình một cách hạn chế. Những con lợn Tây Tạng nhỏ 

hơn, gầy hơn, và "ngon" hơn so với những con lợn béo Trung Quốc, và có thị trường tại khác 

khu đô thị Tây Tạng nhưng kém phát triển. Các chương trình phát triển lợn Tây Tạng của Quỹ 

giảm nghèo Tây Tạng ở cả Vùng tự trị Tây Tạng và tỉnh Vân Nam đã chứng minh rằng sản xuất 

lợn thương phẩm có thể giúp nông dân sản xuất truyền thống có phản ứng tích cực và hưởng 

lợi từ nhu cầu thị trường thịt lợn đen Tây Tạng. Trong vùng tự trị Tây Tạng, Quỹ giảm nghèo 

Tây Tạng và chính quyền thị trấn địa phương đã hợp tác trong việc thành lập một trang trại nuôi 

heo con Tây Tạng lên đến hai tháng tuổi, sau đó heo con được chuyển đến các hộ gia đình 

nghèo để nuôi và bán thêm. Khi người nông dân đã nhận thức được lợi nhuận từ chăn nuôi lợn 

đen, chính quyền thị trấn đã thiết lập một Hiệp hội Tiếp thị và chế biến để tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc bán thịt lợn đen Tây Tạng tại Lhasa và các thị trường đô thị chính khác. Hiệp hội 

cũng đã trở thành nguồn hỗ trợ kỹ thuật chính tiếp tục cho những người dân đồng ý nuôi lợn 

Tây Tạng để bán thương mại. Bán một con lợn trọng lượng trung bình 20-30 kg cho hiệp hội 

có thể đem đến cho người chăn nuôi mức lợi nhuận khoảng 1.500 RMB cho mỗi con lợn. Trong 

hai năm đầu của chương trình, dân làng đã bán được trung bình 10 con lợn Tây Tạng. Chương 

trình lợn thành công đến nỗi chính quyền quận đã chọn mở rộng mô hình cho các hộ nghèo ở 

tất cả các làng của quận. Chương trình cũng chứng minh rằng các hộ gia đình sống tự lập ở Tây 

Tạng sẽ phản ứng tích cực với các ưu đãi của thị trường khi các khó khăn về chế biến và phân 

phối sản phẩm đã được giải quyết. 

- Phát triển cây lương thực 

Các nông dân Tây Tạng truyền thống thường trồng một vụ hàng năm do điều kiện địa 

hình cao và khí hậu lạnh giá. Quỹ giảm nghèo Tây Tạng đã chứng minh rằng các hộ nghèo có 

nhà kính nhỏ có thể thực hiện hoạt động trồng trọt vào đầu năm. Quỹ giảm nghèo Tây Tạng đã 

giới thiệu các loại rau có thể trồng vào cả hai mùa (mùa thu và mùa đông) như rau bina, cải 

bắp, rau diếp, cà tím, ớt, ớt chuông , cà chua, hành tây, tỏi và hẹ. Quỹ giảm nghèo Tây Tạng 

cũng cho thấy rằng  ở các khu vực đồng cỏ ở phía bắc, các hộ du canh có thể tiến hành trồng 

rau quanh nhà, hoặc quanh làng vào mùa đông. Những người du mục thường thiếu kinh nghiệm 

về sản xuất rau, nhưng thường có tinh thần học hỏi với sự giúp đỡ ban đầu của một người trồng 
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rau Trung Quốc giàu kinh nghiệm. Các chương trình nhà kính của Quỹ giảm nghèo Tây Tạng 

cho các hộ nghèo thường được ký hợp đồng phụ với các nhân viên của Cục Nông nghiệp địa 

phương, nơi sở hữu các vật liệu nhà kính và có kinh nghiệm xây dựng. Cục Nông nghiệp cũng 

rất tổ chức các hoạt động đào tạo về bảo trì nhà kính và canh tác cây trồng, và có thể cung cấp 

đào những kiến thức ban đầu làm cơ sở cho người dân lựa chọn. Dân làng cũng được đào tạo 

để cung cấp bảo dưỡng và hỗ trợ nhà kính tiếp theo cho người dân nghèo khác. Nhà kính nhỏ 

khoảng 20 mét vuông có giá khoảng 1.000 RMB. Một số dân làng nghèo đã có thể có được nhà 

kính lớn hơn khoảng 30 mét vuông. Thực tế cho thấy nông dân thường có thể duy trì nhà kính 

của họ trong hơn bốn năm với các vật liệu ban đầu. 

- Tạo việc làm phi nông nghiệp  

Trong kế hoạch của mình, chính phủ ưu tiên cho phép một thành viên gia đình từ mỗi 

hộ gia đình để bảo đảm việc làm phi nông nghiệp trong một khu vực đô thị. Đây được xem như 

một cách để ổn định thu nhập gia đình. Nhiều khu vực nông thôn Tây Tạng đã trải qua thất 

nghiệp ước tính hoặc thiếu việc làm từ 20 phần trăm trở lên, và nhiều thanh niên Tây Tạng đã 

di cư đến các khu vực đô thị để bảo đảm việc làm theo mùa hoặc toàn thời gian. Một hạn chế 

là nhiều thanh thiếu niên Tây Tạng thiếu giáo dục cơ bản cần thiết, các kỹ năng nghề nghiệp và 

hành vi để đảm bảo việc làm và thu nhập lâu dài hơn trong các doanh nghiệp đô thị. TPAF đã 

học được, khi cung cấp các kỹ năng huấn luyện kỹ năng cho thanh niên Tây Tạng, việc đào tạo 

đó thành công nhất khi nó được sử dụng một phương pháp đào tạo kỹ năng hoặc huấn luyện kỹ 

năng dưới sự giám sát của người hướng dẫn. Có bằng chứng dồi dào ở các khu vực Tây Tạng 

là cách tiếp cận của chính phủ, dựa vào đào tạo kỹ năng tại các trung tâm dạy nghề thứ cấp, tập 

trung vào đào tạo lý thuyết và sử dụng các công cụ trong bối cảnh điều kiện làm việc của doanh 

nghiệp thực tế. Người Tây Tạng học được những kỹ năng mới tốt hơn trong môi trường học tập 

theo kinh nghiệm. 

Chương trình học nghề cơ bản hoặc phương pháp đào tạo kỹ năng thực hành của Quỹ 

giảm nghèo Tây Tạng đã đặt học viên vào các doanh nghiệp tư nhân hoặc công cộng hiện có 

như khách sạn, nhà hàng, máy kéo và cửa hàng sửa chữa ô tô. Các kỹ năng dạy nghề khác được 

xây dựng tại các công trình xây dựng, đường giao thông đường bộ nhẹ nhàng cho kỹ năng lái 

xe tải và taxi, và các vị trí vách đá nằm ở vị trí thuận tiện cho kỹ năng cắt đá. Thanh thiếu niên 

thất nghiệp chỉ có giáo dục tiểu học hoặc ít hơn, và ít hoặc không có kinh nghiệm làm việc phi 

nông nghiệp, thường được yêu cầu giám sát việc làm trong bốn đến sáu tháng để trở nên thành 

thạo và tự lực với kỹ năng nghề mới của họ. Chương trình đào tạo được tài trợ bởi Quỹ giảm 

nghèo Tây Tạng bao gồm việc ban đầu ngắn gọn về các khái niệm nghề, tiếp theo là thực hành 

công việc trong việc nắm vững các kỹ năng nghề cần thiết và hướng dẫn thực hành hành vi cần 

thiết cho một môi trường làm việc hiện đại. Những kỹ năng này bao gồm các mối quan hệ với 

đồng nghiệp và khách hàng, cũng như tính kịp thời và độ tin cậy. Khóa đào tạo cũng đi kèm 

với đào tạo kỹ năng đọc viết và toán cụ thể cần thiết cho công việc trong các ngành nghề cụ 

thể. Đối với những học viên giỏi nhất, một số khóa đào tạo về khởi nghiệp, tổ chức và quản lý 

các doanh nghiệp nông thôn nhỏ cũng được cung cấp. Sau khi đào tạo, 80 phần trăm học viên 

đã kiếm được việc làm, và trong một số ít trường hợp, các học viên cũ có kỹ năng bảo dưỡng 

và sửa chữa xe máy mới đã thành lập các cửa hàng ở các địa điểm thị trấn của họ. Là một phần 

trong cách tiếp cận tích hợp của mình, Quỹ giảm nghèo Tây Tạng đôi khi cung cấp tín dụng vi 
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mô để các học viên này có thể mua các công cụ và bộ phận cần thiết trong việc thành lập các 

cửa hàng của họ. 

- Hỗ trợ phát triển du lịch 

Người dân địa phương được đào tạo về tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ thực vật và 

động vật địa phương của họ như là một cách để đảm bảo thu nhập bền vững từ một ngành du 

lịch sinh thái. Hai mươi tám dân làng sau đó được đào tạo về các chức năng cụ thể hơn, bao 

gồm quản lý tổng thể, hướng dẫn du lịch, quản lý nhà nghỉ du lịch và kỹ năng nấu ăn và du lịch 

sinh thái, trong khi người dân được đào tạo về cung cấp thực phẩm Tây Tạng và trình diễn bài 

hát và điệu múa truyền thống biểu diễn cho khách du lịch. Dân làng khác được trả tiền để cung 

cấp ngựa cho khách du lịch tham gia các chuyến đi bộ và giúp đỡ với lều trại và các sắp xếp hỗ 

trợ thực địa khác. Hỗ trợ TPAF cũng tài trợ cho việc xây dựng hai nhà nghỉ trại cơ sở, nơi khách 

du lịch có thể ở lại. Dự án đã cung cấp thêm thu nhập cho 200 hộ gia đình, và phục vụ cho hơn 

1.430 du khách sinh thái trong giai đoạn 2011-2015. 

b. Tại Thái Lan 

- Mô hình kinh tế khép kín 

Mô hình xóa đói giảm nghèo được xây dựng theo hình thức mô hình kinh tế khép kín 

đang góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của người dân vùng biên Thái Lan. Mô hình phát triển 

kinh tế Doi Tung đã giúp hơn chục nghìn người dân tộc thiểu số đổi đời. Vẫn là sản phẩm truyền 

thống của tỉnh, nhưng từ gốm đến dệt vải hay trồng và chế biến cà phê, nay được sản xuất theo 

quy trình nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, Nhật. Có một câu nói mà tất cả người 

nông dân ở Doi Tung đều ghi nhớ, đó là "Không ai có thể uống hạt cà phê thô". Thế nên, mỗi 

một cây cà phê ở khu vực này, sau 5 - 10 năm chuyển giao công nghệ, chúng vẫn tuân thủ quy 

trình trồng và chăm sóc nghiêm ngặt, để mỗi hạt cà phê hái ra được chế biến và đóng gói với 

giá trị tăng đến 20 lần. Chính phủ đã thực hiện các chính sách về đất đai, Quỹ Mah Fae Luang 

dưới sự bảo trợ của Hoàng Gia, mời chuyên gia đào tạo cho người nông dân, đầu tư vốn để mua 

máy móc, tìm kiếm thị trường. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân học tiếng Anh 

và sản xuất theo tiêu chuẩn. Bởi vậy, dù công nghệ sản xuất chưa hiện đại, nhưng thành công 

vẫn có thể đến khi xóa đói giảm nghèo theo mô hình kinh tế khép kín (VTV, 2017)6. 

- Mô hình one Tambon one product 

Tại Thái Lan (DONALDSON, John A.,2016), mô hình “One Tambon One Product - 

OTOP” đã được tổ chức và đem lại hiệu quả giảm nghèo rõ rệt cho dân tộc thiểu số và bản địa, 

kích thích nghề thủ công địa phương và cung cấp thu nhập thay thế cho nông dân có thu nhập 

thấp. OTOP là một sáng kiến phát triển vi mô được thực hiện bởi chính phủ quốc gia Thái Lan, 

dựa trên sản phẩm One Village One product của Nhật Bản. Theo chính sách này, các nhà sản 

xuất trong nước có thể đăng ký sản phẩm của họ với một cơ quan chính phủ. Mỗi nhà sản xuất 

OTOP được xếp hạng từ 1 đến 5 sao tùy thuộc vào khả năng tiếp thị sản phẩm, năng lực sản 

xuất và tiềm năng tạo ra sự lan tỏa trong nền kinh tế địa phương. Quan trọng hơn, để đạt được 

đánh giá cao, các nhà sản xuất phải chứng minh bản sắc tỉnh riêng của họ, sử dụng kiến thức 

bản địa và trí tuệ địa phương, sử dụng nguyên liệu địa phương và lao động, đóng góp vào 

 
6 https://vtv.vn/kinh-te/thai-lan-xoa-doi-giam-ngheo-nho-mo-hinh-phat-trien-kinh-te-khep-kin-

2017090101034151.htm 
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chuyển đổi kiến thức và phổ biến trong cộng đồng, và cam kết bảo tồn văn hóa và truyền thống 

địa phương. Sản phẩm nào có khả năng giảm nghèo, được các nhà sản xuất được đánh giá cao 

nhất sẽ được thưởng khuyến mại, trợ cấp, cho vay và hỗ trợ tạo điều kiện xuất khẩu. Tính đến 

năm 2008, hơn 1,3 triệu thành viên và nhân viên trên toàn quốc đã làm việc trong 37.840 nhà 

sản xuất OTOP, với nhiều người hưởng lợi gia tăng trong thu nhập hộ gia đình. Khoảng hai 

phần ba tất cả các nhà sản xuất OTOP là các doanh nghiệp dựa vào cộng đồng, theo thống kê 

năm 2010 (Natsuda, Igusa, Wiboonpongse, & Thoburn, 2012). Một số chương trình tài chính 

vi mô được Chính phủ tài trợ bổ sung, bao gồm Quỹ Phát triển Làng, Chương trình Ngân hàng 

Nhân dân và Ngân hàng cho Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, được thành lập cùng thời gian, tăng 

khả năng tiếp cận tín dụng của nông dân và giảm tài chính các ràng buộc hiệu quả hơn các tổ 

chức tài chính chính thức (Kaboski & Townsend, 2012; Menkhoff & Rungruxsirivorn, 2011), 

có thể được sử dụng để bắt đầu các dự án OTOP của họ. 

Chương trình OTOP đã giúp nông dân Thái Lan cải thiện thu nhập thông qua tham gia vào sản 

xuất từng phần cho một nhà sản xuất hoặc một HTX hiện có, góp phần tạo việc làm cho lực 

lượng lao động dư thừa trong những lúc nông nhàn tại địa phương và mang lại lợi ích trực tiếp 

cho nền kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó mô hình OTOP tạo thuận lợi cho sự phát triển 

vốn xã hội khi các nhà sản xuất chia sẻ kỹ thuật, tiếp thị chiến lược và tài nguyên.   

- Chương trình Silapacheep 

Nữ hoàng Thái Lan từ lâu đã thực hiện dự án đào tạo cho dân làng nông thôn trên cả nước các 

kỹ năng về nghề thủ công truyền thống. Chương trình được gọi là Silapacheep. Chương trình 

cũng cung cấp tiền, giống cho dân làng nông thôn để họ có được đầu vào cần thiết cho hoạt 

động sản xuất và tiếp cận thị trường. Trong số hàng trăm mặt hàng thủ công mỹ nghệ được sản 

xuất, túi xách nữ làm bằng cỏ, được gọi là ‘Li Pao’, là một trong những mặt hàng nổi bật nhất 

và đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao mà phụ nữ nông thôn kiếm được nhiều 

hơn bất kỳ sản phẩm nông nghiệp nào (DIANA ALARCON, 2004). 

- Hợp tác xã trang trại Chanh 

Năm 1998, một liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Công cộng Bangchak và Cục Tài sản 

Crown được thành lập. Công ty TNHH Monkhol Chai Patana đã thành lập Hợp tác xã Trang 

trại Lemon Lemon để làm cửa hàng tiếp thị cho các sản phẩm được lựa chọn từ các cộng đồng 

nông thôn. Sử dụng siêu thị mini Lemon Green gắn liền với các trạm xăng làm mô hình, một 

số siêu thị mini đã được thành lập. Sự khác biệt chính giữa hai loại này là các siêu thị mini 

Lemon Green được vận hành thương mại trong khi Hợp tác xã Lemon Farm hỗ trợ người nghèo 

ở nông thôn tham gia cung cấp cả nguyên liệu thô và thành phẩm cho các siêu thị mini Lemon 

Farm. 

Các Co-op của Lemon Farm cũng thúc đẩy phúc lợi của các nhà sản xuất nông thôn. Họ 

cung cấp đào tạo và thúc đẩy các loại rau không có hóa chất / độc tố, gạo thơm, mía, thịt lợn, 

cá, mật ong; bánh quy làm từ thảo mộc và ngũ cốc không độc tố; thực phẩm giàu chất xơ, và 

đồ ăn nhẹ lành mạnh; sản phẩm vệ sinh như xà phòng và dầu gội làm từ thảo mộc; vải dệt thủ 

công từ phía đông bắc; khăn đa năng quốc tế (pha-kow-maa), và khăn trải bàn ăn. Họ cũng thúc 

đẩy các bài tập và võ thuật để thúc đẩy lối sống lành mạnh của cư dân nông thôn. Các Co-op 

của Lemon Farm hiện có 23.000 thành viên / cổ đông tại 76 tỉnh. Lemon Farm mini đóng vai 

trò là cửa hàng thị trường trực tiếp cho các sản phẩm từ 4.000 gia đình ở 300 cộng đồng nông 
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thôn ở 50 tỉnh. Năm 2001, kế hoạch là đưa tổng số mini-marts lên 11 (DIANA ALARCON, 

2004). 

- Dự án Sáng kiến Hoàng gia7 

Ba mươi hai năm trước, vào năm 1969, Hoàng thượng Thái Lan đã đến thăm một ngôi làng bộ 

lạc trên đồi ở Chiang Mai, phía Bắc Thái Lan. Nghe rằng những người nông dân bộ lạc trên đồi 

có thể kiếm được nhiều tiền từ việc sản xuất đào như từ sản xuất thuốc  phiện, Hoàng thượng 

đã sử dụng tiền của mình để bắt đầu các Dự án Hoàng gia. Sau đó, chính phủ và các tổ chức 

quốc tế đã đóng góp quỹ cho Quỹ Dự án Hoàng gia. 

Năm 1995, Quỹ Dự án Hoàng gia đã tài trợ một số lượng lớn các chương trình phát triển, mang 

lại lợi ích cho 295 làng và 14.109 hộ gia đình nông thôn. Các dự án liên quan đến tiếp thị bao 

gồm nghiên cứu và phát triển về phòng chống mất mát sau thu hoạch, vận chuyển, đóng gói, 

chế biến và tiếp thị. Nghiên cứu và phát triển chế biến thực phẩm nhằm mục đích sử dụng thặng 

dư sản xuất, trong khi tăng giá trị gia tăng của họ thông qua xử lý thích hợp. Ba nhà máy chế 

biến thực phẩm đã được xây dựng, hai ở Chiang Mai và một ở Chiang Rai. Các dự án Hoàng 

gia có các cửa hàng tiếp thị ở Bangkok và Chiang Mai, dưới tên thương hiệu Đổi Đổi Kam. 

Các sản phẩm thực phẩm và hoa tươi và khô được bán trên thị trường theo Dự án Hoàng gia 

bao gồm 54 mặt hàng được sản xuất từ rau quả (bao gồm rau diếp, cần tây, rau mùi tây, măng 

tây, củ cải và atisô); 17 mặt hàng từ dược liệu (bạch chỉ, húng tây, húng quế ngọt, trong số 

những thứ khác); 17 mặt hàng được sản xuất từ hoa (gladiolus, gypsophila, cẩm chướng.); 15 

mặt hàng từ trái cây (mơ Nhật, đào, mận); 23 giống cây trồng trong chậu, và 39 dẫn xuất của 

hoa khô. Trái cây chế biến và thực phẩm có dạng bột nhão (bột hoa hồng, bột hoa cúc), nước 

ép, mật ong, mứt, trái cây khô, bột, bánh mì, kẹo và một số đồ ngọt của Thái Lan. Đồ thủ công 

tạo thu nhập bao gồm mũ, quạt lụa tre, bình hoa, sản phẩm mây, khung cửa sổ, vòng hoa Giáng 

sinh. 

1.2.2.2. Nghiên cứu các mô hình chỉ đạo giảm nghèo 

a. Tại Trung Quốc 

- Tín dụng cho người nghèo 

Tín dụng đầu tư vào các hoạt động tạo thu nhập hộ gia đình của Quỹ giảm nghèo Tây 

Tạng đã chứng minh rằng các chương trình cho vay dựa trên nguyên tắc của Ngân hàng 

Grameen ở Bangladesh có thể thành công trong việc cho vay các hộ rất nghèo, khởi động các 

doanh nghiệp nhỏ và đạt được tỷ lệ trả nợ rất cao. 

Những cải tiến chính trong cách tiếp cận Quỹ giảm nghèo Tây Tạng là các yêu cầu: (i) 

các khoản vay dành cho phụ nữ, đại diện cho các hộ gia đình của họ; (ii) các khoản vay chỉ 

dành cho mục đích tạo thu nhập; (iii) các khoản vay được thực hiện cho các làng quá nghèo để 

cho vay bởi ABC; và (iv) những người nhận tiền vay nhận được tối đa hai vòng khoản vay nhỏ 

và sau đó quỹ chương trình được chuyển đến các làng nghèo khác. TPAF thường thấy rằng sau 

khi cho vay thành công đối với phụ nữ ở các làng rất nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp Trung 

 
7  DIANA ALARCON (2004). Priorities and Strategies in Rural Poverty Reduction EXPERIENCES FROM 

LATIN AMERICA AND ASIA. Produced by Free Hand Press in Washington, DC and Funded by the Japan 

Program of the IDB 
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Quốc sẽ chuyển sang với khoản vay có chi phí thấp. TPAF sau đó sẽ chuyển sang các làng 

nghèo khác nơi không có bất kỳ sự cho vay nào của ABC. 

Các hoạt động cho vay được Quỹ giảm nghèo Tây Tạng hỗ trợ nói chung phù hợp với 

chiến lược “5 ones” được chính phủ giới thiệu trong giai đoạn Chương trình Giảm nghèo 8-7 

(1994–2000). Phụ nữ nghèo thường tìm kiếm tín dụng vi mô để giới thiệu hoặc mở rộng các 

hoạt động tạo thu nhập hộ gia đình như dệt tay, và thành lập các cửa hàng làng nhỏ và các tổ 

chức dịch vụ khác. Họ cũng sẽ mua các dụng cụ, máy kéo nhỏ và các vật dụng khác để chồng 

của họ sử dụng cho mục đích tạo thu nhập. 

Phương pháp cho vay Quỹ giảm nghèo Tây Tạng là một phương án của cách tiếp cận 

Ngân hàng Grameen cũng được thúc đẩy bởi Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và một số 

nhà tài trợ nước ngoài. Cách tiếp cận này là cho vay đối với phụ nữ được tổ chức trong các 

nhóm hỗ trợ lẫn nhau gồm 5 nhóm trong khuôn khổ một nhóm phụ nữ làng lớn hơn và một 

ngân hàng chi nhánh cấp thị trấn, trong đó mỗi người phụ nữ có một tài khoản. Vì các hộ gia 

đình nghèo nhất không có tài sản thế chấp, cách tiếp cận này phụ thuộc vào một hệ thống bảo 

đảm nhóm, trong đó phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết để đáp ứng các khoản hoàn trả nợ 

hàng quý. Các khoản vay ban đầu là khoảng 1.000 RMB (khoảng 150 USD) trong 12 tháng. 

Khi các khoản vay nhóm nhỏ được hoàn trả, phụ nữ sẽ đủ điều kiện cho một khoản vay tiếp 

theo lên đến 1.500 RMB. Một đánh giá của chương trình cho thấy rằng phụ nữ thường kiếm 

được khoảng 50% lợi nhuận cho khoản vay của họ. Khoản vay tài trợ Quỹ giảm nghèo Tây 

Tạng cuối cùng đã được cung cấp cho hơn 3.300 phụ nữ và có tỷ lệ hoàn vốn 98%, tương phản 

hoàn toàn với các khoản vay ABC của chính phủ thu được khoảng 60 phần trăm hoàn vốn trong 

giai đoạn này. Sau khi trải nghiệm xử lý tín dụng, hầu hết phụ nữ lớn lên trong sự tự tin và cung 

cấp khả năng lãnh đạo cao hơn trong các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn. Các hoạt động 

tạo thu nhập bên lề và các khoản vay tín dụng vi mô của Quỹ giảm nghèo Tây Tạng đã giúp 

cho nhiều hộ gia đình nghèo Tây Tạng đầu tư vào các hoạt động tạo thêm thu nhập hộ gia đình 

nhỏ. Đối với phụ nữ và chồng của họ, điều này thường bao gồm các khoản đầu tư nhỏ trong 

việc thành lập các cửa hàng bán hàng khô làng, nhà trà, quầy bar bia barley và dệt vải len nambu 

để bán ở các thị trường đô thị. Đối với nam giới, những người sẽ tiếp cận các quỹ từ các bộ vi 

xử lý do vợ họ quản lý, bao gồm kinh phí cho việc mua các công cụ mộc cho chế biến gỗ và đồ 

nội thất, và mua lại máy kéo nhỏ với rơ moóc để cung cấp dịch vụ tiếp thị cho dân làng và làm 

việc trong các dự án xây dựng đường bộ và xây dựng đường bộ. Các hoạt động tạo thu nhập 

bên lề Các khoản vay tín dụng vi mô của Quỹ giảm nghèo Tây Tạng đã giúp cho nhiều hộ gia 

đình nghèo Tây Tạng đầu tư vào các hoạt động tạo thu nhập hộ gia đình nhỏ bổ sung. Đối với 

phụ nữ và chồng của họ, điều này thường bao gồm các khoản đầu tư nhỏ trong việc thành lập 

các cửa hàng bán hàng khô làng, nhà trà, quầy bar bia barley và dệt vải len nambu để bán ở các 

thị trường đô thị. Đối với nam giới, những người sẽ tiếp cận các quỹ từ các bộ vi xử lý do vợ 

họ quản lý, bao gồm kinh phí cho việc mua các công cụ mộc cho chế biến gỗ và đồ nội thất, và 

mua lại máy kéo nhỏ với rơ moóc để cung cấp dịch vụ tiếp thị cho dân làng và làm việc trong 

các dự án xây dựng đường bộ và xây dựng đường bộ. 

b. Tại Thái Lan  

- Phương pháp tiếp cận Khu vực – Chức năng – Sự tham gia 

Tại Thái  Lan, Chính phủ đã sử dụng phương pháp tiếp cận: Liên quan đến hoạt động của 

chính phủ về đói nghèo, cần có một cách tiếp cận tích hợp để huy động tất cả các cơ quan chính 
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phủ có liên quan tổ chức các nguồn lực sẵn có của họ để tấn công tình trạng nghèo ở mọi cấp 

độ. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận Khu vực (Area) - Chức năng (Function) – Sự tham gia 

(Participation) (A-F-P) (Chamnan Wattanasiri, 2005) được nhấn mạnh khi thực hiện các hoạt 

động xóa đói giảm nghèo ở cấp cơ sở. Một ngôi làng hoặc một cộng đồng hoặc một Tambon 

(tiểu huyện) sẽ là cơ sở phát triển mà tất cả các cơ quan chính phủ liên quan tích hợp các dịch 

vụ để giúp người nghèo cải thiện điều kiện của họ và từ đó không chỉ người nghèo mà những 

người khác được khuyến khích một phần trong hoạt động xóa đói giảm nghèo. 

Nhắm đến người nghèo được thực hiện theo hai cách. Đầu tiên, chính phủ sử dụng dữ 

liệu hộ gia đình cơ bản (BMN), được thu thập từ các hộ gia đình nông thôn mỗi năm, để xác 

định các hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo. Thứ hai, chính 

phủ đã vận động đăng ký vấn đề xã hội của những người đã phải trải qua. Điều này đã được 

thực hiện trên toàn quốc. Dữ liệu sau đó được xử lý bởi máy tính và báo cáo được viết. Hơn 

nữa, các diễn đàn cộng đồng, cả ở các cộng đồng nông thôn và đô thị, được tiến hành để xác 

minh các nhóm mục tiêu. Những vấn đề này sau đó được chuyển đến các cơ quan chính phủ có 

liên quan để nhận được các dịch vụ hoặc hỗ trợ. 

- Quỹ nghiên cứu Thái Lan (TRF) 

TRF được thành lập cách đây gần một thập kỷ dưới Văn phòng Thủ tướng. Mục tiêu chính 

của nó là thúc đẩy, phổ biến và sử dụng nghiên cứu một cách hiệu quả và bền vững để thúc đẩy 

sự phát triển. Một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng là chế biến trái cây chất lượng cao, ví dụ như 

sầu riêng sầu riêng và xoài ngâm chất lượng cao, có thể được giữ ở nhiệt độ phòng trong vòng 

sáu tháng. Các dự án nghiên cứu khác bao gồm các phương án quản lý để chế biến thực phẩm 

thành công; phát triển vải cotton nhuộm tự nhiên cho các nhóm phụ nữ; xây dựng mô hình cho 

các làng để huy động vốn của mình; và phát triển du lịch sinh thái. 

- Chương trình hợp tác xã chợ trung tâm 

Để tăng cường bán sản phẩm từ các hợp tác xã, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, thông qua Cục 

Xúc tiến Hợp tác xã, đã khởi xướng một chương trình nhằm thúc đẩy tiếp thị nông sản giữa các 

thành viên của hợp tác xã. Tổng cộng 1.000 thị trường hợp tác xã trung ương ở cấp tiểu khu 

(Tambon) được thành lập trên cả nước. Ngoài ra, một số sáng kiến xây dựng nhà máy đã được 

thúc đẩy: việc xây dựng các nhà máy gạo, nhà máy cao su hun khói và các nhà máy sản xuất 

thức ăn chăn nuôi. Tám thị trường hợp tác xã trung tâm khu vực đóng vai trò là cửa hàng khu 

vực cho các sản phẩm của 770 hợp tác xã trung tâm nằm rải rác trên khắp đất nước. Dự án bao 

gồm việc tạo ra một kho trung tâm bên ngoài Bangkok, với các cơ sở đóng gói phù hợp và năng 

lực thương mại điện tử. Các trung tâm thương mại cũng bán đồ thủ công như hộp cơm trưa cá 

nhân (kra-tip-kao), võng làm từ lục bình, đồ gỗ, đồ gốm và các sản phẩm khác. 

- Doanh nghiệp siêu nhỏ và các mối liên kết sản xuất /Các cụm ở khu vực nông thôn 

Trong khi khu vực nông thôn ở Thái Lan dựa vào nông nghiệp, thu nhập từ các doanh nghiệp 

phi nông nghiệp đang đạt được tầm quan trọng của người dân nông thôn. Một số nghiên cứu 

ước tính rằng có đến 30 đến 50 phần trăm lực lượng lao động nông thôn kiếm thu nhập từ các 

hoạt động phi nông nghiệp. Sự tăng trưởng nhanh chóng của các hoạt động nông thôn phi nông 

nghiệp được giải thích một phần bởi vai trò tích cực của chính phủ và các tổ chức phi chính 
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phủ, đã thực hiện các dự án đào tạo, thúc đẩy tín dụng nông thôn và tạo ra các doanh nghiệp 

siêu nhỏ. 

Bộ Phát triển Cộng đồng đã khuyến khích dân làng nông thôn sản xuất để bán và tự tiêu 

thụ tại địa phương. Câu chuyện thành công của các nhóm phụ nữ sản xuất và tiếp thị nhiều loại 

hàng hóa thường được trình chiếu trên truyền hình. Chúng bao gồm các dự án sản xuất tương 

ớt của một nhóm các bà nội trợ ở một ngôi làng nông thôn ở phía nam Thái Lan; hoặc sản xuất 

quy mô làng và bán đồ ăn nhẹ và thực phẩm chế biến, hoa nhân tạo được sử dụng trong đám 

tang và búp bê cho trẻ em. 

1.2.2.3. Đánh giá chung về các mô hình 

Đánh giá các mô hình giảm nghèo điển hình tại một số cộng đồng DTTS và miền núi 

tại một số nước Đông Nam Á và Trung Quốc cho thấy đặc trưng chung của các mô hình giảm 

nghèo của các quốc gia đó là các mô hình giảm nghèo chỉ mang tính tương đối, nhưng đa dạng 

về hình thức và mang đặc tính của thôn bản, đặc tính văn hóa của tộc người. Các mô hình giảm 

nghèo thể hiện qua hai vai trò chính đó là vai trò tiên phong dẫn dắt cộng đồng dân tộc thiểu số 

và tạo ra sức lan tỏa đến tất cả các người nghèo trong cộng đồng thông qua các hoạt động thực 

hành kinh tế. Bên cạnh đó, các mô hình giảm nghèo còn góp phần nâng cao tính gắn kết cộng 

đồng, tận dụng và phát huy được các lợi thế của cộng đồng nhằm đa dạng hóa sinh kế, tăng thu 

nhập, giảm thiểu rủi ro và giúp cho bà con dân tộc hòa nhập và thích ứng với bối cảnh phát triển 

kinh tế của địa phương và của đất nước. 

Nghiên cứu về các mô hình giảm nghèo của DTTS và miền núi của một số nước trên 

thế giới cho thấy cải thiện về sinh kế nông nghiệp được coi là yếu tố chính dẫn đến cải thiện 

đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Vai trò của việc làm phi nông nghiệp đặc biệt là lao 

động di cư ngày càng quan trọng trong việc cải thiện thu nhập của hộ dân tộc thiểu số và miền 

núi. Các mô hình giảm nghèo mà báo cáo đề cập trong các phân tích phía trên cho thấy con 

đường thoát nghèo của cộng đồng dân tộc thiểu số theo các hướng: Thứ nhất tập trung sản xuất 

nông sản hàng hóa, thâm canh rồi đa dạng hóa (trong nông nghiệp, thương mại, dịch vụ) xuất 

phát từ lợi thế về tri thức bản địa của cộng đồng dân tộc. Thứ hai tập trung vào đầu tư trong 

giáo dục, dạy nghề giúp cho lao động dân tộc thiểu số tăng khả năng tìm kiếm việc làm phi 

nông nghiệp. Cuối cùng là tăng cường các hoạt động kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp, các 

tổ chức xã hội, các hợp tác xã, các tổ chức tín dụng để có thể nhân rộng hiệu quả các mô hình 

giảm nghèo bền vững. Trong phần này nổi bật lên là vai trò của người cán bộ cơ sở người 

DTTS, vai trò của đoàn thể, các tổ nhóm hợp tác đa dạng, các thiết chế phi chính thức truyền 

thống và đặc biệt là tổng hòa của nhiều chính sách góp phần tạo nên sự thành công của các mô 

hình giảm nghèo bền vững. 

Các yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển các mô hình tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng 

dân tôc thiểu số là: Có lợi thế hơn so với những thực hành đã và đang tồn tại; Tương thích với 

các giá trị và kinh nghiệm của người dân tộc; Đơn giản và dễ thực hiện; Có thể thử nghiệm và 

Kết quả nhìn thấy được. 
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1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam trong thực hiện giải pháp chính sách giảm 

nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi  

1.2.3.1. Bài học về xây dựng chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi  

Thứ nhất, cần có sự quyết tâm cao và thống nhất của cả hệ thống chính trị từ Trung ương 

đến cơ sở, nhất là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội tập trung cho công tác 

giảm nghèo. Với quan điểm, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của 

các cấp, các ngành và của toàn hệ thống chính trị trong đó ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội vùng 

dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, do vậy các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa 

phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và sâu sát.  

Thứ hai, phải xác định đúng thực trạng nghèo, xác định đúng mục tiêu cơ bản phải giải 

quyết, đúng địa bàn ưu tiên là các vùng ‘lõi nghèo’, xã nghèo nhất, thôn bản khó khăn nhất, để 

tập trung nguồn lực đầu tư, không dàn trải. Đồng thời phải huy động tổng hợp các nguồn lực, 

kể cả từ Ngân sách nhà nước, tín dụng, đóng góp của người dân và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các 

tổ chức Quốc tế, các doanh nghiệp cho sự nghiệp xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn các xã, thôn, 

bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi. 

Thứ ba, xây dựng các chính sách dân tộc, chương trình, dự án nhằm giảm nghèo và phát 

triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi phải gọn, phù hợp với yêu cầu thực tế và năng 

lực, trình độ quản lý của cơ sở, đồng thời trong tổ chức thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc dân 

chủ, công khai và minh bạch. Bài học từ chính sách dân tộc nhằm giảm nghèo và phát triển 

kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi cho thấy phải có cơ chế vận hành thông thoáng, đơn 

giản phù hợp với trình độ quản lý, dễ thực hiện là điều kiện tiên quyết đảm bảo tính khả thi. 

Việc công khai, dân chủ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và thông tin đầy đủ, kịp 

thời đến các đối tượng hưởng lợi. Bên cạnh đó phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa 

Trung ương và địa phương, giữa các cấp, các ngành. Trung ương hỗ trợ theo khả năng cân đối 

của ngân sách và ban hành cơ chế để địa phương tổ chức thực hiện. Các địa phương chủ động, 

bám sát thực tiễn để có cơ chế thích ứng trong điều hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát và truyền thông. 

Thứ tư, xây dựng lộ trình thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù, các biện pháp đột 

phá, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn cụ thể. Đi đôi với 

công tác này, phải tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, gắn với đào tạo nguồn nhân 

lực, nhất là đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động ở nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp 

và phi nông nghiệp nhằm nâng cao kiến thức tay nghề, đủ điều kiện tham gia thị trường lao 

động chất lượng cao. Đây là một trong những giải pháp tích cực có tác động rất lớn đối với 

công tác xóa đói, giảm nghèo. 

Thứ năm, xã hội hóa các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, phát động phong trào quần 

chúng sâu rộng. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hỗ trợ phát 

triển các làng nghề truyền thống. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo nhanh và 

bền vững thông qua việc đẩy mạnh các chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, 

các chương trình hỗ trợ về sản xuất và đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt 

khó khăn kết hợp và lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn 

và dựa trên cơ sở đề xuất của nhân dân cho phù hợp; đồng thời, xem việc xóa nhà ở tạm là nội 

dung quan trọng trong chương trình xóa đói, giảm nghèo của địa phương. 
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1.2.3.2. Bài học trong tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững vùng DTTS và 

miền núi  

Thứ nhất, đi đôi phân cấp, trao quyền, tạo sự chủ động cho cơ sở, các cấp từ Trung 

ương đến tỉnh, huyện cần tăng cường sự kiểm tra giám sát để hỗ trợ, phát hiện sai sót, kịp thời 

giúp các xã khắc phục mọi khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc 

nhằm giảm nghèo và phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi. Qua thực tế cho thấy, 

ở đâu có sự phân cấp, trao quyền mạnh cho cơ sở, ở đó việc thực hiện các chương trình, chính 

sách giảm nghèo đạt được hiệu quả cao, chất lượng công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến 

độ và phù hợp với nhu cầu của người dân. Cùng với phân cấp, trao quyền cần có sự quan tâm, 

hướng dẫn, giúp đỡ cho cơ sở, không “khoán trắng” cho cơ sở trong quản lý, tổ chức thực hiện, 

nhất là đối với cấp xã. Bên cạnh đó phải thường xuyên chăm lo, phát triển đào tạo, nâng cao 

chất lượng nguồn lực trong đồng bào dân tộc. 

Thứ hai, chuyển giao tiến bộ khoa học- kỹ thuật  phù hợp với văn hóa, tri thức bản địa. 

Để cải thiện sinh kế cho đồng bào  dân tộc thiểu số tại chỗ thì không thể chỉ dựa vào những 

kinh nghiệm tri thức bản địa sẵn có của người dân và cộng đồng. Điều tất yếu phải làm đó là 

chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trong đời sống và sản xuất trên cơ sở phù hợp với 

giá trị văn hóa, tri thức bản địa của từng dân tộc. Lồng ghép kiến thức khoa học – kỹ thuật 

hiện đại vào tri thức bản địa của từng dân tộc: cần có sự nghiên cứu sâu, đánh giá đúng những 

giá trị khoa học và phát hiện các khía cạnh, những điểm khiếm khuyết, hạn chế hoặc không còn 

phù hợp trên cơ sở đó đưa các tiến bộ khoa học - kỹ thuật hiện đại vào thay thế để bảo tồn và 

phát huy cao nhất tri thức bản địa của người dân và cộng đồng, nhất là các tri thức kỹ thuật. 

Lựa chọn các kiến thức khoa học kỹ thuật phù hợp với trình độ nhận thức, điều kiện sản xuất 

của đồng bào, từng bước chuyển giao vào trong sản xuất và đời sống với các hình thức chuyển 

giao đa dạng, có sự tham gia ngay từ đầu của đồng bào để có thể tiếp nhận, học tập, vận dụng 

làm theo (đào tạo, tập huấn tại chỗ; xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật...). 

Thứ ba, xây dựng và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, người có uy tín vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi. Xuất phát từ quan điểm để giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh kế, 

văn hóa của đồng bào  dân tộc, không ai khác phải do chính các dân tộc này tự quyết định và 

thực hiện với sự trợ giúp đắc lực và có hiệu quả của bên ngoài (nhà nước và các thành phần 

khác). Tuy nhiên với trình độ phát triển như hiện nay, việc để đồng bào tự nhận thức và quyết 

định cải thiện sinh kế trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, loại bỏ các yếu tố văn hóa 

lạc hậu là vấn đề hết sức nan giải nếu không có ai trong số họ nhận thức, hiểu biết về những 

vấn đề này để vận động, dẫn dắt tổ chức cho người dân, cộng đồng làm theo. Nhà nước quan 

tâm và thực hiện việc xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín của dân tộc thiểu số là một giải 

pháp quan trọng. Đội ngũ cán bộ, trí thức, người có uy tín của từng dân tộc thiểu số sẽ trở thành 

những hạt nhân cùng với cộng đồng dân tộc đưa ra những lựa chọn và tự quyết định giải quyết 

các vấn đề mang tính rào cản, những yếu tố tác động bất lợi, phát huy những yếu tố tích cực 

đến sự phát triển của dân tộc mình.   

Thứ tư, hướng dẫn thực hiện kế hoạch xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền 

núi thông qua phát triển kênh kết nối thị trường nên được áp dụng một cách có hệ thống và tích 

hợp vào cả chiến lược ngắn và dài hạn. Khu vực nhà nước không nên áp dụng chính sách “một 
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giải pháp cho tất cả” mà nên khuyến khích các giải pháp tự thân. Tiếp cận vấn đề bằng cách 

thấu hiểu cuộc sống của người dân tộc thiểu số, nhận ra vấn đề và nguyên nhân tại các vùng 

khác nhau, hướng dẫn này không nhằm mục đích xóa bỏ cấu trúc kinh tế xã hội không có lợi 

cho người dân tộc thiểu số trong việc phát triển vùng trung du và miền núi.  

Thứ năm, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính 

quyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện chính sách giảm 

nghèo theo hướng bền vững. Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh và các huyện cần phải điều tra, 

khảo sát sâu sắc tình hình cụ thể từng địa bàn, rà soát từng nhóm đối tượng để trên cơ sở đó vận 

dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của từng nhóm đối tượng để đưa ra những mô hình giảm nghèo hiệu quả. Cần thu hút và 

huy động được được các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước 

giúp đỡ các đối tượng nghèo (hỗ trợ tài chính; kinh nghiệm, công nghệ, kỹ thuật). Đưa mục tiêu 

giảm nghèo bền vững thành tiêu chí quan trọng trong phương hướng, chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, đơn vị. 

Thứ sáu, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn liền với thực hiện tốt chính sách an sinh xã 

hội. Tăng trưởng kinh tế ổn định là sơ sở, tiền đề nguồn lực cho giảm nghèo bền vững. Bên 

cạnh đó, thực hiện bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối tượng yếu thế trong xã hội: đẩy mạnh 

chính sách giải quyết việc làm cho người dân nghèo; hỗ trợ việc mua bảo hiểm y tế cho người 

dân nghèo; trợ giúp kịp thời những đối tượng gặp rủi ro... Do giảm nghèo là một trong những 

trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội nên các trụ cột khác thuộc chính sách an sinh 

xã hội sẽ tác động, hỗ trợ chính sách giảm nghèo. Cho nên, phải có những biện pháp đồng bộ, 

phù hợp để thúc đẩy giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội hiệu quả, nhanh chóng. 

Thứ bảy, phát huy vai trò “tự giảm nghèo bền vững”, “tự an sinh” của những đối tượng 

thuộc hộ nghèo. Đây là một trong những vấn đề cốt lõi, quan trọng, đóng vai trò là chủ thể của 

chính sách giảm nghèo bền vững. Tỉnh cần tuyên truyền giáo dục và có biện pháp hữu hiệu để 

mỗi hộ nghèo thấy được trách nhiệm trong việc giảm nghèo; tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào 

hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. Nâng cao ý thức tự lập vươn lên của mỗi hộ dân và cộng đồng 

dân cư để khẳng định mình trong xã hội, có trách nhiệm cải thiện và nâng cao đời sống của bản 

thân và gia đình trước sự phát triển, đi lên của xã hội. 

- Thứ tám, cần tránh tình trạng cào bằng trong phân bổ nguồn lực giảm nghèo cho các 

vùng DTTS và miên núi. Điều này dẫn đến việc nguồn kinh phí có thể quá ít và không đáp ứng 

đủ cho nhu cầu của địa phương dẫn đến hiệu quả trong sử dụng nguồn lực cho giảm nghèo 

không đạt được hiệu quả tốt. Cần có sự phối kết hợp của các bên liên quan trong thiết kế giảm 

nghèo, theo dõi, giám sát và đánh giá tại vùng DTTS và miền núi, theo ngành dọc, có sự phối 

hợp tè khâu thiết kế. Xây dựng cơ sở hạ tầng cần phù hợp với từng địa phương, tránh thất thoát 

lãng phí nguồn lực. Chương trình xóa đói giảm nghèo phải sát thực với tình hình kinh tế, văn 

hóa, xã hội của địa phương, không thể áp dụng một cách dàn trải, đồng nhất một cách cứng 

nhắc. Nguồn lực thực hiện chính sách dàn trải, chưa đủ mạnh (theo rà soát có hơn 100 văn bản 

chính sách hiện hành nhưng nguồn lực bố trí không đảm bảo nên mục tiêu đề ra chưa thực hiện 

được theo yêu cầu); chính sách gắn với Chương trình, dự án theo giai đoạn mà chưa hướng tới 

đối tượng thụ hưởng, vì vậy khi kết thúc chương trình, dự án, mục tiêu đề ra chưa thực hiện 

được đầy đủ (như chính sách gắn với Chương trình 134, 135...).   
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- Còn nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với hộ nghèo, ít chính sách hỗ trợ cộng đồng 

nên tạo sự so bì trong nhân dân và chưa khuyến khích được người nghèo, vùng nghèo tích cực 

vươn lên thoát nghèo; chưa tạo được tác động rõ nét đến sự thay đổi về nhận thức và đời sống 

của đồng bào dân tộc thiểu số; thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan trong thực hiện chính 

sách dân tộc thiểu số.  

- Thứ chín, để nâng cao hiệu quả và kết quả của các chương trình giảm nghèo, cần phải 

thiết kế thêm về sự đóng góp từ ngân sách địa phương. Địa phương cần có trách nhiệm hơn 

trong việc huy động và sử dụng nguồn lực của xã hội, của cộng đồng trong giảm nghèo. 

- Thứ mười, cần có các giải pháp về đầu ra sản phẩm trong sản xuất mà người nghèo 

làm ra.  
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CHƯƠNG 2                                                                                                               

THỰC TRẠNG NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VÙNG DÂN TỘC                    

THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM 

 

2.1. THỰC TRẠNG NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÚI  THEO 

TIẾP CẬN NGHÈO ĐƠN CHIỀU (NGHÈO THU NHẬP) 

2.1.1. Thực trạng nghèo ở vùng DTTS và miền núi phân theo vùng sinh thái 

Sau hơn 30 năm đổi mới toàn diện về mọi mặt, Việt Nam từ một trong những quốc gia 

nghèo nhất trên Thế giới đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Hơn một thập kỷ 

qua nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá cao so với nhiều nước trên thế giới. Tăng 

trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,02%, đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

đạt trên 7% kể từ năm 2011. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 

năm qua. Công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ thị trường đóng vai trò động lực phát triển 

kinh tế đất nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỷ USD. Cơ cấu lao động 

chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, thu nhập của 

người lao động tăng lên. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện (Tổng cục thống kê, 2020). 

Bên cạnh công cuộc phát triển kinh tế thì xóa đói giảm nghèo cũng là một trong những 

nhiệm vu cấp bách và được ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Hiện nay chúng ta đang sử dụng 

song song hai phương pháp tiếp cận khác nhau để đo lường nghèo đói và theo dõi tiến độ giảm 

nghèo đó là: Tiếp cận theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH), và tiếp cận 

theo Tổng cục Thống kê-Ngân hàng Thế Giới (TCTK-NHTG) (Phụ lục 1). Các chuẩn nghèo 

chính thức theo cách tiếp cận của Bộ LĐTB&XH mặc dù không được điều chỉnh theo lạm phát 

thường xuyên, mà chỉ được chỉnh sửa theo giá thực tế với tần suất 5 năm một lần nhưng kết quả 

của nó dùng để xác định đối tượng nghèo, xác định các khoản phân bổ ngân sách và xác định 

điều kiện tham gia thụ hưởng từ các chương trình mục tiêu về giảm nghèo (ví dụ Chương trình 

Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo (CTMTQG-GN), Chương trình 30a). Vì vậy, trong báo cáo 

này sử dụng tỷ lệ hộ nghèo theo Bộ LĐTB&XH để phân tích, đánh giá về thực trạng nghèo, để 

từ đó giúp Chính phủ hướng các nguồn lực công khan hiếm cho những đối tượng có nhu cầu 

nhất.  

Trước khi phân tích sự thay đổi của nghèo đói ở các hộ DTTS, cần xem xét tỷ lệ hộ 

nghèo qua các giai đoạn để có cái nhìn tổng thể về công tác giảm nghèo hiện nay. Tỷ lệ hộ 

nghèo chung của cả nước theo chuẩn nghèo thu nhập giai đoạn 2011-2015 giảm từ 11,76% vào 

năm 2011 xuống còn 5,97% năm 2014. Và theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 

giảm từ 9,88% năm 2015 xuống còn 3,75% năm 2019. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo cao tập trung 

chủ yếu ở nông thôn, vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, hai vùng 

có tỷ lệ hộ DTTS cao nhất cả nước là Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên8  cũng 

chính là 2 vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước với tỷ lệ hộ nghèo lần lượt là: 11,50% và 

7,60% (cao hơn 2-3 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước). Vùng có tỷ lệ hộ nghèo thấp 

 
8 Theo tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ hộ 

DTTS cao nhất nước lần lượt là 56,2% và 37,7%. 
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nhất cả nước là Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng với tỷ lệ 0,37% và 1,25% (dân số 2 

vùng này chủ yếu là người Kinh, tỷ lệ người DTTS chỉ chiếm dưới 6%). 

Bảng 2.1. Tỷ lệ hộ nghèo phân chia theo vùng giai đoạn 2011-2019 

ĐVT: % 

 

Vùng kinh tế - xã 

hội 

Theo chuẩn nghèo Chính phủ 

giai đoạn 2011 – 2015 

Theo chuẩn nghèo của Chính phủ giai 

đoạn 2016-2020 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cả nước 11,76 9,60 7,80 5,97 9,88 8,23 6,70 5,23 3,75 

Đồng bằng sông 

Hồng 
6,50 4,89 3,63 2,57 4,76 3,23 2,44 1,82 1,25 

Trung du và miền 

núi phía Bắc 
23,45 19,67 17,09 14,20 23,63 20,56 17,64 14,65 11,50 

Bắc Trung Bộ và 

duyên hải Miền 

Trung 

16,65 13,80 11,33 8,72 12,03 10,14 8,19 6,23 4,53 

Tây Nguyên 18,62 15,00 12,56 10,22 17,14 15,27 12,86 10,36 7,60 

Đông Nam Bộ 1,70 1,27 0,95 0,66 1,27 1,05 0,78 0,58 0,37 

Tây Nam Bộ 11,39 9,24 7,41 5,48 9,66 7,97 6,08 4,28 2,71 

(Nguồn: Bộ LĐTB&XH, 2020) 

 Mặc dù công tác giảm nghèo ở các vùng đồng bào DTTS và miền núi những năm qua 

đã và đang đạt nhiều kết quả tích cực như: bình quân tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 ở các huyện 

nghèo (theo nghị quyết 30a) giảm xuống còn dưới 31% (giảm khoảng 6,1% so với cuối năm 

2018); tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm; cả nước hiện có 8 huyện 

thoát khỏi huyện nghèo theo Quyết định 30a của Thủ tướng9 Chính phủ. Song nếu so sánh với 

kết quả giảm nghèo chung của cả nước thì tình trạng hộ nghèo và hộ cận nghèo vùng DTTS và 

miền hiện nay vẫn đang là một trong những thách thức lớn. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo DTTS 

trong tổng số hộ nghèo cả nước chiếm hơn 58%, trong khi đó tỷ lệ người DTTS chỉ chiếm hơn 

14% dân số của cả nước. Đặc biệt một số tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo DTTS/tổng số hộ nghèo cao 

trên 90% như: Cao Bằng (99,7%), Hà Giang (99,5%), Lai Châu (98,9%), Kon Tum (93,6%), 

Gia Lai (86,7%). 

Có thể thấy, nghèo của người DTTS hiện nay đang là một thách thức đặc thù và dai 

dẳng của Việt Nam. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ 

đạt tiến bộ trong giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo cho vùng DTTS của Việt Nam những năm 

qua nhưng trong đó sự đa dạng hóa về thu nhập, việc làm và các nguồn thu nhập được chứng 

minh là các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả giảm nghèo. Từ năm 2015 trở về trước, 

thu nhập luôn là thước đo duy nhất để đánh giá về tỷ lệ hộ nghèo và độ sâu của nghèo đói. 

Trong báo cáo “Tổng quan thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số” của Ủy ban Dân 

tộc năm 2017 đã chỉ ra rằng: tỷ lệ hộ nghèo cao chủ yếu tập trung ở vùng DTTS và miền núi 

 
9 8 huyện thoát nghèo năm 2018 gồm: Huyện Ba Bể (Bắc Kạn), Tân Sơn (Phú Thọ), Tân Uyên (Lai Châu), Than 

Uyên (Lai Châu), Quỳnh Nhai, Phù Yên (Sơn La), Như Xuân (Thanh Hóa) 
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hiện nay là do thu nhập bình quân đầu người trong nhóm DTTS còn cách rất xa so với thu nhập 

bình quân đầu người của cả nước. Trong khi năm 2015 thu nhập bình quân cả nước đạt 2.637 

nghìn đồng/người/tháng, thì thu nhập bình quân của nhóm DTTS chỉ đạt 1.161 nghìn 

đồng/người/tháng, chỉ bằng một nữa so với cả nước. Cơ cấu thu nhập của nhóm hộ DTTS chủ 

yếu là làm nông, lâm nghiệp, thủy sản (42,1%) và làm thuê (39,6%). Ngành phi nông, lâm 

nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng rất nhỏ (9,9%) và ngoài ra còn một số thu nhập từ các nguồn 

khác (chiếm 8,4%) trong cơ cấu thu nhập (như khai thác các sản phẩm có sẵn từ rừng: mật ong, 

hái măng rừng,…).  

Bảng 2.2. Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng và tỷ trọng các nguồn thu nhập năm 

2015 của các hộ DTTS chia theo thành thị/nông thôn và vùng KT-XH 

 

 

Vùng kinh tế - xã hội 

Thu nhập 

bình quân 1 

nhân khẩu 1 

tháng 

(1000 đồng) 

Tỷ trọng các nguồn thu (%) 

 

Tiền lương 

tiền công 

Nông, lâm 

nghiệp, 

thủy sản 

Phi nông, 

lâm nghiệp, 

thủy sản 

 

Khác 

Cả nước 1.161,4 39,6 42,1 9,9 8,4 

Thành thị/Nông thôn      

Thành thị 2.287,1 52,0 9,9 26,2 11,9 

Nông thôn 1.028,7 36,3 50,6 5,6 7,5 

Phân theo Vùng      

Đồng bằng sông Hồng 1.409,5 50,6 32,5 10,7 6,3 

Trung du và miền núi phía Bắc 992,9 36,8 48,1 6,9 8,2 

Bắc Trung bộ và duyên hải miền 

Trung 
873,3 45,6 40,5 4,3 9,7 

Tây Nguyên 1.045,0 29,6 63,8 2,2 4,4 

Đông Nam bộ 2.656,8 51,1 18,6 21,9 8,4 

Tây Nam Bộ 1.663,8 40,0 28,3 19,4 12,3 

(Nguồn: Điều tra KT-XH 53 dân tộc thiểu số, 2015) 
 

 Kết quả điều tra hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2019 của nhóm nghiên 

cứu cũng cho thấy: những năm gần đây thu nhập của các hộ DTTS, đặc biệt là nhóm hộ nghèo 

đã và đang được cải thiện nhiều hơn so với trước đây nhưng mức cải thiện ấy chưa đáng kể và 

rõ rệt. Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng của hộ nghèo DTTS là 607,2 nghìn 

đồng/người/tháng, hộ cận nghèo là 813,1 nghìn đồng/người/tháng và hộ thoát nghèo là 1.114,9 

nghìn đồng/người/tháng. Trong đó, nhóm hộ nghèo người DTTS ở Trung du và miền núi phía 

Bắc có thu nhập thấp nhất cả nước, ở mức 588,5 nghìn đồng/người/tháng, tiếp đến là Tây 

Nguyên (602 nghìn đồng/người/tháng), Tây Nam Bộ (611,7 nghìn đồng/người/tháng) và Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền trung (628,3 nghìn đồng/người/tháng). Hiện nay, thu nhập của 

nhóm hộ nghèo và hộ cận nghèo vẫn ở dưới sâu và cách xa mức chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo. 
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Bên cạnh đó, thời gian qua các hộ thoát nghèo đã có thu nhập ca o và ổn định hơn nhưng vẫn 

còn rất sát với nhóm cận nghèo. Họ dễ trở lại tái nghèo, tái cận nghèo khi trong năm đó gặp 

phải những cú sốc lớn như: thiên tai, dịch bệnh hay mất mùa. 

Bảng 2.3. Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng của các hộ DTTS điều tra năm 2019 

phân theo loại hộ và theo vùng kinh tế  

ĐVT: nghìn đồng/người/tháng 

  Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ thoát nghèo 

Tính chung 607,2 813,1 1114,9 

Trung du và miền núi phía bắc  588,5 797,2 1036,1 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung 628,3 826,6 1208,5 

Tây Nguyên 602,0 809,1 1147,6 

Tây Nam Bộ 611,7 835,9 1132,0 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

 Khi mức thu nhập của các hộ nghèo vùng đồng bào DTTS đang tăng dần qua các năm 

thì cơ cấu các nguồn thu nhập cũng đang dần đa dạng hơn. Các nguồn thu nhập chính hiện nay 

của các hộ nghèo DTTS bao gồm: Thu nhập từ nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, 

rừng); thu nhập từ phi nông nghiệp (tự làm thương mại dịch vụ, tiền lương làm từ các cơ sở 

kinh doanh, lương của lao động đi xuất khẩu, thu nhập từ lao động di cư gửi về); thu nhập từ 

tiền công làm thuê từ nông nghiệp và một số nguồn thu khác tự kiếm. Kết quả điều tra cho thấy: 

có gần 57% các hộ nghèo điều tra có nguồn thu nhập từ làm nông nghiệp (trong đó Trung du 

và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ thu nhập từ nông nghiệp cao nhất, lần 

lượt là 60,3% và 61,5%), tiếp đến là thu nhập từ làm thuê chiếm 37,7% và cuối cùng là thu nhập 

từ phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu thu nhập, chỉ 5,7%.  

Sự khác biệt về các nguồn thu nhập có thể thấy rõ giữa nhóm hộ nghèo và nhóm hộ 

thoát nghèo đó là mức độ thành công mà nhóm hộ thoát nghèo đạt được nhờ đa dạng hóa thu 

nhập sang hoạt động phi nông nghiệp nhiều hơn (tỷ lệ hộ có thu nhập từ phi nông nghiệp của 

nhóm hộ thoát nghèo là 13,2%, cao hơn 2 lần so với nhóm hộ nghèo là 5,7%). Nhìn thực tế từ 

các hộ thoát nghèo ta thấy, họ bắt đầu tập trung đầu tư nhiều hơn về giáo dục cho con cái, thanh 

niên trong độ tuổi lao động bắt đầu quan tâm đến học nghề, tìm hiểu kinh doanh buôn bán và 

di cư đi làm tại các khu công nghiệp. Tại một số vùng, một số tỉnh có tiềm năng về du lịch, các 

hộ DTTS đang tận dụng lợi thế để phát triển các hô hình về du lịch (du lịch cộng đồng, du lịch 

tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái) kết hợp giới thiệu, quảng bá văn hóa bản địa và 

bán các sản phẩm đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc mình. Ví dụ tại Huyện Quản Bạ (Hà 

Giang), các hộ DTTS đang xây dựng và phát triển các mô hình về du lịch cộng đồng kết hợp 

giới thiệu, quảng bá các bài thuốc dân gian của đồng bào người Dao; Hay Huyện Bắc Yên (Sơn 

La) đang phát triển mô hình du lịch mạo hiểm trên đỉnh Tà Xùa (nhẩy dù săn mây) kết hợp bán 

sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ của đồng bào người Mông;… Bên cạnh đó, các hộ DTTS thuộc 

nhóm hộ thoát nghèo không chỉ đa dạng hóa nguồn thu nhập sang phi nông nghiệp mà họ còn 
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đa dạng hóa ngay cả trong hoạt động nông nghiệp, chẳng hạn như đa dạng hóa về cây trồng và 

tập chung nhiều hơn vào chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gia cầm và đại gia súc. Từ đó phát triển 

kinh tế hộ khá hơn, đồng thời nhiều mô hình về giảm nghèo tại địa phương cho đồng bào DTTS 

đã được xây dựng và đang mang lại nhiều kết quả tốt như: mô hình trồng cây dược liệu dưới 

tán rừng của đồng bào DTTS tại huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), mô hình nuôi cá lòng hồ của 

đồng bào DTTS tại huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), Mô hình nuôi gà thả đồi của nhóm đồng bào 

người Thái tại Huyện Quỳ Châu (Nghệ An). 

Bảng 2.4. Tỷ trọng các nguồn thu nhập các hộ DTTS điều tra năm 2019 phân theo loại 

hộ và theo vùng kinh tế  

Đvt: % 

Vùng KT-XH 

Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ thoát nghèo 

Nông, 

lâm 

nghiệp 

Phi 

nông 

nghiệp 

Làm 

thuê, 

khác 

Nông, 

lâm 

nghiệp 

Phi nông 

nghiệp 

Làm 

thuê, 

khác 

Nông 

lâm 

nghiệp 

Phi nông 

nghiệp 

Làm 

thuê, 

khác 

Tính chung 56,8 5,7 37,5 47,1 8,2 44,8 43,0 13,2 43,9 

Trung du và miền 

núi phía bắc 
60,3 3,9 35,8 51,3 7,5 41,2 43,1 11,2 45,7 

Bắc Trung Bộ và 

duyên hải miền 

trung 

54,8 6,6 38,6 41,9 8,7 49,4 41,0 16,1 42,9 

Tây Nguyên 61,5 4,4 34,1 58,1 6,2 35,7 50,5 12,6 36,9 

Tây Nam Bộ 50,3 8,1 41,6 38,6 12,1 49,3 36,5 15,4 48,1 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

2.1.2. Thực trạng nghèo và giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi phân theo nhóm dân tộc 

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Việt Nam có 53 DTTS với hơn 14,1 triệu 

người, gần 3 triệu hộ (chiếm 14,7% dân số cả nước). Hiện nay, vùng đồng bào DTTS và miền 

núi có 5.266 xã, trong đó có 1.957 xã khu vực III và 20.139 thôn/bản ngoài xã khu vực III thuộc 

diện xã đặc biệt khó khăn. Những năm qua, mặc dù điều kiện sống của nhiều nhóm DTTS đã 

được cải thiện từ cuối thập kỷ 90 khi nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo được đưa ra: từ 

đầu năm 1998, Chính phủ đã chính thức phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói 

giảm nghèo cho giai đoạn 1998-2000 (Chương trình 133); Tháng 7/1998, Thủ tướng Chính phủ 

tiếp tục bổ sung Chương trình 135 - Chương trình hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các 

xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; và còn nhiều chương trình khác… tuy 

nhiên, tỷ trọng hộ nghèo DTTS trong tổng số hộ nghèo lại đang gia tăng đáng kể theo thời gian, 

tuy chỉ chiếm 14,7 % dân số nhưng đồng bào DTTS lại chiếm đến 55,17% tổng số hộ nghèo.  

Khoảng cách giữa người DTTS và người Kinh trong tỷ lệ nghèo theo các báo cáo của 

Ngân hàng Thế giới đã tăng mạnh trong những năm đầu của giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao 

và giảm nghèo nhanh tại Việt Nam. Năm 1993, khả năng mà một người DTTS phải sống trong 

nghèo đói cao gấp 1,6 lần so với một người Kinh. Đến năm 1998, khoảng cách này đã tăng lên 

thành 2,4 lần, và tới năm 2004 là 4,5 lần. Đến năm 2010, khả năng một người DTTS bình 
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thường phải sống trong tình trạng nghèo cao gấp 5,1 lần so với người Kinh và tỷ lệ này sẽ vẫn 

còn tăng trong những năm tiếp theo (Ngân hàng Thế Giới, 2012). Có thể giải thích về khoảng 

cách giữa mức sống của người DTTS và người Kinh bằng những khó khăn mang tính cơ cấu 

mà người DTTS hiện nay đang gặp phải như: ít được tiếp cận giáo dục hơn, ít được tiếp cận 

các dịch vụ tài chính hơn, năng suất đất đai kém hơn hay mức độ tiếp cận thị trường còn nhiều 

hạn chế. Mặc dù tài sản của các hộ người DTTS đã tăng theo thời gian, họ được tiếp cận nhiều 

hơn với cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản như đường xá, nước sạch, vệ sinh và điện năng,… 

song vẫn tồn tại một sự chênh lệch lớn về nguồn lợi thu nhập có được từ tài sản của người 

DTTS và người Kinh (Baulch và Vũ, 2012; Imai và Gaiha, 2007; Kang, 2009). 

Hiện nay sự chênh lệch về mức sống và thu nhập không chỉ dừng lại giữa nhóm hộ 

DTTS với nhóm hộ dân tộc Kinh mà ngay cả giữa các nhóm DTTS với nhau cũng đang có sự 

chêng lệch đáng kể. Cùng một địa phương, cùng một vùng nhưng nhóm DTTS đa số10 lại đang 

có sự phát triển mạnh mẽ hơn so với nhóm DTTS rất ít người 11. Kết quả điều tra năm 2019 cho 

thấy: Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo 

nhóm đồng bào DTTS đa số lần lượt là 633,9 nghìn đồng/tháng, 821,5 nghìn đồng/tháng và 

1.128,2 nghìn đồng/tháng. Trong khi đó, thu nhập của nhóm DTTS rất ít người là 499,1 nghìn 

đồng/tháng với hộ nghèo, 768 nghìn đồng/tháng với hộ cận nghèo và 1.011,3 nghìn đồng/tháng 

đối với hộ thoát nghèo. Như vậy, dù là ở loại hộ nào thì thu nhập bình quân nhân khẩu của 

nhóm hộ DTTS đa số vẫn luôn cao hơn nhóm hộ DTTS rất ít người. 

Bảng 2.5. Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng của các hộ DTTS điều tra năm 2019 

phân theo loại hộ và theo nhóm dân tộc 

Đvt: nghìn đồng/tháng 

 Nhóm dân tộc Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ thoát nghèo 

Tính chung 607,2 813,1 1.114,9 

1. DTTS đa số 633,9 821,5 1.128,2 

2. DTTS rất ít người 499,1 768,0 1.011,3 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

Thu nhập của nhóm DTTS rất ít người đang có sự cách biệt với nhóm DTTS đa số chủ 

yếu do có sự chệnh lệch về cơ cấu các nguồn thu nhập (nông nghiệp, phi nông nghiệp, làm 

thuê). Có thể thấy rất rõ ở tất cả các nhóm hộ của hộ DTTS đa số có thu nhập từ phi nông nghiệp 

luôn cao hơn so với nhóm hộ đồng bào DTTS rất ít người (Bảng 2.6).  

Hiện nay, nhận thức của nhóm DTTS đa số thường tốt hơn, họ đang dần xóa bỏ tâm lý 

“bám bản, ngại xa nhà” và di cư đi làm ăn nhiều hơn, do đó có nguồn thu nhập cao và ổn định 

hơn. Kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019 cũng cho kết quả tương tự: trong 5 DTTS có tỷ lệ lao 

 
10 DTTS đa số: là nhóm DTTS có dân số từ 10.000 người trở lên 
11 DTTS rất ít người: là nhóm DTTS có dân số dưới 10.000 người 
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động làm việc trong khu vực phi nông nghiệp cao nhất12 thi có đến 4 dân tộc là DTTS đa số: 

Khmer (57,3%), Chơ Ro (56,3%), Chăm (50,3%) và Sán Dìu (46,9%); chỉ có dân tộc Ngái 

(53,5%) là DTTS rất ít người. Và trong 5 DTTS có tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực phi 

nông nghiệp thấp nhất, thì có đến 3 dân tộc là DTTS rất ít người: Brâu (1,5%), La Hủ (3,0%) 

và Rơ Măm (3,7%). Như vậy, có thể thấy khu vực phi nông nghiệp có thể giúp mang lại thu 

nhập cao và ổn định hơn, hấp thụ được lực lượng lao động nông nghiệp dư thừa (do nông nghiệp 

có tính mùa vụ) và đóng vai trò làm bảo hiểm chống lại các cú sốc trong nông nghiệp (làm phi 

nông nghiệp ít bị ảnh hưởng của thiên tai, mất mùa,…). 

Một nguyên nhân nữa khiến thu nhập nhóm đồng bào DTTS đa số cao hơn nhóm DTTS 

rất ít người là do nhóm DTTS rất ít người thường tập trung nhiều hơn ở vùng sâu, vùng xa và 

vùng biên giới nên khó khăn hơn trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi (thiếu đất 

để sản xuất, thiếu kiến thức về kỹ thuật canh tác và thiếu công cụ sản xuất hơn so với nhóm 

DTTS đa số được tiếp cận tiên tiến nhiều hơn) dẫn đến năng suất thu được thường thấp hơn.  

Bảng 2.6. Tỷ trọng các nguồn thu nhập của hộ DTTS điều tra năm 2019 phân theo loại 

hộ và theo nhóm dân tộc 

Đvt: % 

Nhóm dân tộc  

Hộ nghèo  Hộ cận nghèo Hộ thoát nghèo 

Nông 

lâm 

nghiệp 

Phi nông 

 nghiệp 

Làm thuê, 

 khác 

Nông 

lâm 

nghiệp 

Phi nông 

 nghiệp 

Làm thuê, 

 khác 

Nông 

lâm 

nghiệp 

Phi nông 

 nghiệp 

Làm 

thuê,  

khác 

Tính chung 56,8 5,7 37,5 47,1 8,2 44,8 43,0 13,2 43,9 

DTTS đa số 57,0 5,9 37,2 49,7 8,4 41,9 42,1 13,4 44,5 

DTTS rất ít người 55,9 4,8 39,3 46,6 6,3 47,1 50,2 10,3 39,5 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

Biểu đồ 2.1. Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực phi nông nghiệp năm 2019 của 5 

DTTS có tỷ lệ cao nhất và 5 DTTS có tỷ lệ thấp nhất 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2020, Điều tra 53 DTTS năm 2019) 

 
12 Khi xem xét 5 dân tộc DTTS có tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực phi nông nghiệp cao nhất đã ngoài trừ dân 

tộc Hoa (76,9%) 

1.5

2.3

3.0

3.7

4.6

46.9

50.3

53.3

56.3

57.3

0 10 20 30 40 50 60

Brâu

Xinh Mun

La Hủ

Rơ Măm

Ba na

Sán Dìu

Chăm

Ngái

Chơ Ro

Khơ me

%



88 

 

Nhằm giúp đỡ nhiều hơn trong công tác giảm nghèo cho đồng bào DTTS, nhất là nhóm 

đồng bào DTTS rất ít người, những năm qua Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách đặc thù 

dành riêng cho nhóm DTTS rất ít người như: Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Phát triển kinh tế-xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, 

Cống, Cờ Lao” hay Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về “Chính sách Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016-2025”,… 

nhưng nhìn chung tỷ lệ nghèo và thu nhập ở các hộ DTTS rất ít người vẫn chưa được cải thiện 

nhiều. Đáng lo ngại hơn, mức sống của nhiều hộ DTTS rất ít người ở một số địa phương (chủ 

yếu khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên như: Mảng, La Hủ, Brâu,…) đang ngày càng 

thụt lùi hơn so với nhóm DTTS đa số (Thái, Mường, Chăm,..) và nhóm dân tộc Kinh. Thu nhập 

của nhiều nhóm hộ chỉ bằng 2/3 mức chuẩn nghèo, nhiều hộ vẫn còn nằm trong nhóm nghèo 

cùng cực và không thể thoát nghèo. Điển hình như trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nghèo nhất là 

dân tộc La Hủ với tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 lên đến 85,46% (tỷ lệ hộ nghèo của nhóm DTTS 

rất ít người: La Hủ, Cống, Mảng, Lự, Si La là 47,26%), đa phần các hộ nghèo thuộc nhóm 

nghèo cùng cực với thu nhập bình quân 402 nghìn đồng/người/tháng (UBND tỉnh Lai Châu, 

2019). 

Tuy nhiên, cũng không thể khẳng định tất cả DTTS rất ít người đều có thu nhập thấp 

hay tất cả các DTTS đa số đều có thu nhập ổn định hơn. Việc tập trung kỹ hơn vào một số 

DTTS cụ thể ở một số địa phương cụ thể đã cho kết quả đa dạng hơn. Ví dụ kết quả điều 53 

DTTS năm 2015 cho thấy: mặc dù dân tộc Ngái là 1 trong 16 DTTS rất ít người nhưng thu nhập 

lại cao thứ 2 trong tổng số 53 DTTS (thu nhập của dân tộc Ngái là 1.716 nghìn 

đồng/người/tháng, chỉ xếp sau dân tộc Hoa là 2.933 nghìn đồng/người/tháng); bên cạnh đó dân 

tộc Khơ Mú là một DTTS đa số nhưng thu nhập lại thấp thứ 2, chỉ xếp trên dân tộc Mảng có 

thu nhập thấp nhất cả nước (thu nhập của dân tộc Khơ mú là 512 nghìn đồng/người/tháng, dân 

tộc Mảng là 436 nghìn đồng/người/tháng). Hay kết quả điều tra hộ nghèo DTTS năm 2019 tại 

xã Tùng Vài (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) có tổng 21 hộ dân tộc Bố Y (một trong 16 DTTS 

rất ít người) nhưng chỉ có 1 hộ thuộc diện nghèo và 4 hộ thuộc diện cận nghèo, còn lại là các 

hộ trung bình và khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.720 nghìn đồng/người/tháng. Như 

vậy, trong thời gian tới để phát triển bền vững hơn và giảm nghèo hiệu quả hơn, các chính sách 

hỗ trợ không nên chỉ tập trung theo nhóm DTTS đa số, nhóm DTTS rất ít người, hay cụ thể một 

địa phương nào đó, mà nên có tính đặc thù hơn cho từng dân tộc cụ thể, các hỗ trợ mang tính 

phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng. 

2.2. THỰC TRẠNG NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÚI THEO 

TIẾP CẬN NGHÈO ĐA CHIỀU 

2.2.1. Thực trạng nghèo ở vùng DTTS và miền núi theo tiếp cận nghèo đa chiều phân theo 

vùng sinh thái 

Để chuyển đổi mạnh mẽ chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững hơn trong bối 

cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng. Năm 2014, Quốc hội Việt Nam đã quyết định việc giao 

Chính phủ xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm bảo đảm mức 

sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để thực hiện từ năm 2016. Trên cơ sở đó, 

vào năm 2015 Chính phủ Việt Nam đã thông qua phương pháp tiếp cận đa chiều để đo lường 



89 

nghèo đói. Theo đó nghèo đa chiều được đo lường bằng mức độ thiếu hụt tiếp cận 5 dịch vụ xã 

hội cơ bản, bao gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, và được đo bằng 10 

chỉ số. Hộ được coi là nghèo đa chiều nếu thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt (trên 

tổng số 10 chỉ số nói trên) trở lên (Bộ LĐTB&XH và UNDP, 2018). 

Biểu đồ 2.2. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS phân theo vùng giai đoạn 2015 - 2019 

  

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2015&2019) 

Những năm qua, mức độ giảm nghèo theo tiếp cận đa chiều (áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020) của Việt Nam được thể hiện một cách rõ ràng, số lượng tuyệt đối về hộ nghèo đa 

chiều ở Việt Nam đã giảm mạnh qua những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo cũng như độ sâu và 

mức độ trầm trọng của nghèo đói đã giảm đáng kể. Mặc dù tốc độ giảm nghèo chung đang đạt 

được những tiến bộ nhất định, song việc giảm nghèo cho nhóm đồng bào DTTS vẫn đang gặp 

nhiều khó khăn. Gần một phần tư số hộ DTTS hiện nay vẫn đang thuộc diện hộ nghèo (hộ 

nghèo trong nhóm DTTS gọi tắt là hộ DTTS nghèo)13 (Biểu đồ 2.2). Suốt 5 năm qua (2015-

2019)14 tỷ lệ hộ DTTS nghèo giảm rất chậm và ngày càng có sự phân hóa giữa các vùng. Trong 

khi tỷ lệ hộ nghèo trung bình cả nước năm 2019 là 3,7%, thì tỷ lệ hộ DTTS nghèo lên đến 

22,3%, so với năm 2015 tỷ lệ này chỉ giảm 0,8 điểm phần trăm. Hiện nay, Bắc Trung Bộ và 

Trung du và miền núi phía Bắc là hai vùng có tỷ lệ hộ DTTS nghèo cao nhất, lần lượt là 29,5% 

và 25,5 % (năm 2019); vùng có tỷ lệ hộ DTTS nghèo thấp nhất là Đông Nam Bộ và Đồng bằng 

Sông Hồng khi tỷ lệ này lần lượt là: 2,6% và 5,9 %. Cá biệt có hai vùng tỷ lệ hộ nghèo ở nhóm 

DTTS qua các năm không những giảm mà còn tăng lên là: Trung du và miền núi phía Bắc có 

 
13 Tỷ lệ hộ DTTS nghèo = Số hộ nghèo là người DTTS/ Tổng số hộ DTTS 

14 Tỷ lệ hộ nghèo DTTS năm 2015 tính theo chuẩn nghèo của chính phủ giai đoạn 2011-2015 

  Tỷ lệ hộ nghèoDTTS năm 2019 tính theo chuẩn nghèo của chính phủ giai đoạn 2016-2020 
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tỷ lệ hộ DTTS nghèo tăng từ 24,3% năm 2015 lên 25,5% năm 2019; và Tây Nguyên có tỷ lệ 

này tăng từ 21,8% năm 2015 lên 22,2% năm 2019.  

Bức tranh tổng thể về đói nghèo của đồng bào DTTS càng thể hiện rõ hơn khi nhìn tỷ 

lệ hộ nghèo là người đồng bào DTTS15 trong tổng số hộ nghèo của cả nước (Bảng 2.7). Tỷ lệ 

này qua các năm rất cao và đang có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. Năm 2016 tỷ 

lệ hộ nghèo là người người DTTS của cả nước là 48,2% thì đến năm 2019 tăng lên 58,5%. 

Trong đó, Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có tỷ lệ hộ nghèo người là DTTS cao nhất cả 

nước khi tỷ lệ này lên đến gần 86,4% (năm 2019). Giai đoạn 2016-2019, ngoại trừ Tây Nam 

Bộ đang có xu hướng giảm tỷ lệ nghèo là người DTTS thì còn lại tất cả các vùng đều tăng lên 

qua các năm, trong đó Tây Nguyên là vùng có tốc độ gia tăng người nghèo là DTTS cao nhất 

(tăng thêm 15,2 điểm phần trăm qua 4 năm). 

Bảng 2.7. Diễn biến hộ nghèo đa chiều là người DTTS phân theo vùng,                                

giai đoạn 2016-2019 

 
2016 2017 2018 2019 

SL (hộ) TL (%) SL (hộ) TL (%) SL (hộ) TL (%) SL (hộ) TL(%) 

Cả nước 957.913 48,2 864.931 52,7 720.731 55,3 576.426 58,53 

Trung du và miền núi 

Bắc Bộ 
559.305 81,8 497.784 83,7 422.474 84,2 346.690 86,37 

Đồng bằng sông Hồng 2.624 1,4 2.486 1,7 1.747 1,6 1.171 1,50 

Bắc Trung bộ và 

duyên Hải miền Trung 
190.679 37,6 170.571 41,0 141.024 43,5 112.989 46,56 

Tây Nguyên 123.169 60,1 129.465 73,7 108.289 74,7 85.971 75,31 

Đông Nam Bộ 11.274 25,7 9.148 27,9 7.464 30,2 5494 30,61 

Tây Nam Bộ 70.862 19,6 55.477 19,9 39.733 20,1 24.111 18,47 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ LĐTB&XH, 2019) 

 

 
15 Tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS = Tỷ hộ DTTS nghèo/Tổng số hộ nghèo 
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Hình 2.1. Bản đồ tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của Việt Nam năm 2018 

Nguồn: Xây dựng dựa trên số liệu của Bộ lao động-thương binh và xã hội, 2019 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều hỗ trợ về mọi mặt đời sống cho hộ 

nghèo đồng bào DTTS và miền núi, xong đời sống nhân dân vẫn chưa được cải thiện nhiều, 

mức độ thiếu hụt theo các chiều của phúc lợi vẫn còn đáng kể. Biểu đồ 2.3 sẽ cho ta cái nhìn rõ 

hơn về độ sâu của nghèo đói ở các hộ nghèo DTTS tại các vùng. Các hộ nghèo đa chiều ở vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên thiếu hụt lớn nhất về trình độ học vấn của người 

lớn, tiếp cận y tế, diện tích nhà ở và nhà vệ sinh. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 

vùng có tỷ lệ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản đều bản thấp hơn các vùng còn lại, tuy nhiên 

vấn đề về nguồn nước (thiếu hụt hơn 30%) và vệ sinh (thiếu hụt gần 70%) vẫn cần phải được 

quan tâm nhiều hơn nữa. Hộ nghèo DTTS ở vùng Tây Nam Bộ có tỷ lệ thiếu hụt về chất lượng 

nhà ở và nhà vệ sinh cao nhất trong 4 vùng (vẫn còn hơn 40% các hộ sống trong những căn nhà 

tạm bợ, đơn sơ và hơn 80% số hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh).  

Nhìn chung, sự thiếu hụt các chiều nghèo của hộ nghèo DTTS ở mỗi vùng hiện nay là 

khác nhau, trong đó mức thiếu hụt cao nhất tập trung chủ yếu ở trình độ học vấn của người lớn, 
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chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở và nhà tiêu hợp vệ sinh. Tình trạng đi học của trẻ em và tiếp 

cận thông tin đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua nhờ các chính sách hỗ trợ trong giáo 

dục (hỗ trợ học phí, hỗ trợ gạo, hỗ trợ ăn bán trú,… ) và sự phát triển của công nghệ thông tin 

(điện thoại, Internet phổ biến đến tận từng thôn/bản). Đáng chú ý nhất ở cả bốn vùng là tỷ lệ 

thiếu hụt về BHYT của hộ nghèo đồng bào DTTS hiện nay rất thấp, thấp hơn rất nhiều so với 

tỷ lệ thiếu hụt chung của hộ nghèo cả nước (thiếu hụt về BHYT của nhóm hộ nghèo DTTS là 

7,8% trong khi của nhóm hộ nghèo cả nước là 30,7% năm 2019). Sở dĩ có điều này là do BHYT 

được cung cấp miễn phí16 cho người nghèo và người dân tộc thiểu số. 

Biểu đồ 2.3. Tỷ lệ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo DTTS điều 

tra phân theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

Tuy nhiên với một số chiều nghèo hiện nay, có những quan ngại về cách tính toán và 

chất lượng của dữ liệu. Cụ thể trong “Báo cáo nghèo đa chiều ở Việt Nam” của Bộ LĐTB&XH 

và UNDP năm 2018 đã chỉ ra: có nhiều bất cập trong việc đo lường các tiêu chuẩn về nước an 

toàn và nhà tiêu hợp vệ sinh trong Nghèo đa chiều hiện nay. Nếu dựa vào định nghĩa về nước 

an toàn và nhà tiêu hợp vệ sinh của Bộ Y tế thì có thể thấy rằng nguồn số liệu tính toán của Bộ 

LĐTB&XH dựa trên kết quả báo cáo từ các cấp cơ sở và thống kê của các xã sẽ khó đạt được 

chất lượng cao do năng lực cán bộ địa phương còn hạn chế, không đồng đều và thiếu các thiết 

bị đo lường. Kết quả điều tra cơ bản của Dự án hỗ Chương trình nước sạch và vệ sinh thuộc 8 

 
16 Đối tượng người nghèo, người DTTS được Ngân sách Nhà nước đóng tiền bảo hiểm y tế được quy định tại 

Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014. 

 

https://luatnqh.vn/bao-hiem-y-te/#Bao_hiem_y_te_la_gi
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tỉnh Đồng bằng sông Hồng của Ngân hàng Thế giới sẽ cho ta minh chứng rất cụ thể về vấn đề 

trên. Theo đó tỷ lệ hộ, trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh từ điều tra cơ bản thấp hơn rất nhiều 

so với kết quả báo cáo từ hệ thống giám sát đánh giá được thực hiện bởi cán bộ y tế xã/phường. 

Mặt khác, số các công trình cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn cũng thấp hơn so với báo cáo của các 

tỉnh. Điều này cho thấy ngay cả các công trình cấp nước sinh hoạt (nước máy) cũng không phải 

luôn luôn đạt tiêu chuẩn và đây là minh chứng rõ ràng rằng việc tính toán tỷ lệ nghèo theo chuẩn 

đa chiều dựa trên 2 nguồn số liệu chính là từ Bộ LĐTB&XH và TCTK-NHTG sẽ đưa ra các 

ước lượng tỷ lệ nghèo thấp hơn thực tế và có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận đúng đối tượng 

trong các chương trình về hỗ trợ nước sạch và hỗ trợ vệ sinh cho người nghèo. 

2.2.2. Thực trạng nghèo và giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi theo tiếp cận nghèo đa 

chiều phân theo nhóm dân tộc 

 Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều ở các hộ nghèo vùng DTTS không chỉ có sự khác 

nhau theo vùng, mà nó còn thay đổi theo từng dân tộc. Kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019 của 

Ủy ban Dân tộc cho thấy, mặc dù tỷ lệ đói nghèo bình quân của các hộ DTTS là 22,3% nhưng 

có những dân tộc tỷ lệ này lên đến trên 60% (cao hơn gần 54 điểm phần trăm so với nhóm dân 

tộc có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất). Trong 5 DTTS có tỷ lệ nghèo cao nhất, xếp hạng đầu tiên là 

La Hủ (với tỷ lệ 74,4%), tiếp sau đó là Mảng (66,3%), Xinh Mum (65,3%), Chứt (60,6%) và 

Co (57,1%), trong đó số lượng DTTS rất ít người chiếm phần đa số. Bên cạnh đó, cũng có 

những DTTS tỷ lệ hộ nghèo lại rất thấp, chưa đến 5% như: Chu Ru (4,1%), Chơ Ro (4,2%) hay 

Ngái (4,7%) (Biểu đồ 2.4). 

Biểu đồ 2.4. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều năm 2019 của 5 DTTS có tỷ lệ cao 

nhất và 5 DTTS có tỷ lệ thấp nhất 

 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 
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 Tốc độ tăng giảm tỷ lệ nghèo đa chiều qua các năm cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa các 

nhóm DTTS. So sánh kết quả điều tra 53 DTTS năm 2015 và 2019 ta thấy: qua 5 năm một số 

dân tộc có tốc độ giảm nghèo rất cao, giảm trên 40 điểm phần trăm như: Xtiêng, Chơ Ro, 

Brâu,… trong đó giảm nghèo nhanh nhất là đồng bào dân tộc Xtiêng, với tỷ lệ giảm 56,1 điểm 

phần trăm (năm 2015 tỷ lệ nghèo đa chiều là 69,9%, đến năm 2019 tỷ lệ giảm xuống còn 13,8%). 

Bên cạnh đó, có rất nhiều dân tộc có tỷ lệ nghèo tăng cao qua các năm như: Pa Thèn, La Ha, Ơ 

Đu,.. trong đó dân tộc Ơ Đu tỷ lệ nghèo tăng nhanh nhất từ 11,2% năm 2015 lên 56,7% năm 

2019, tăng 45 điểm phần trăm. 

Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nghèo đa chiều của 5 DTTS có tốc độ giảm nhanh nhất và 5 DTTS có 

tốc độ tăng nhanh nhất, giai đoạn 2015 – 2019 

5 DTTS có tốc độ tăng nghèo nhanh nhất 5 DTTS có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất 

  

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 

  

Qua việc xem xét tỷ lệ nghèo đa chiều ở các nhóm DTTS, ta nhận thấy rằng cuộc sống 

của nhóm DTTS rất ít người hiện nay đang phát triển chậm hơn so với nhóm DTTS đa số và 

khoảng cách đó còn xa hơn so với nhóm người Kinh. Đồng bào DTTS rất ít người thường cư 

trú ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nên cuộc sống rất khó khăn, hầu hết các đều thuộc 

nhóm hộ nghèo, một vài dân tộc còn thuộc nhóm nghèo cùng cực (Cống, Mảng, La Hủ, La 

ha…). Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhóm hộ nghèo đa chiều đồng bào DTTS rất ít người 

có tỷ lệ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cao hơn ở hầu hết các chỉ tiêu tiếp cận so với nhóm 

nghèo đa chiều đồng bào DTTS đa số. Chênh lệch nhau cao nhất ở hai nhóm DTTS đó là tỷ lệ 

thiếu hụt về chất lượng nhà ở, hơn 30% hộ nghèo DTTS đa số thiếu hụt về nhà ở, nhưng con số 

này của nhóm hộ nghèo người DTTS rất ít người lên đến hơn 44%. Thiếu hụt về BHYT ở cả 

hai nhóm dân tộc có tỷ lệ thấp và gần bằng nhau (khoảng hơn 8%). Các chỉ tiêu thiếu hụt còn 

lại ở nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người đang cao hơn hóm hộ nghèo DTTS đa số, tuy nhiên 

khoảng cách chênh lệch là không nhiều. 
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Biểu đồ 2.6. Tỷ lệ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo DTTS điều 

tra phân theo nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

Không chỉ dừng lại ở sực khác biệt ở các chiều nghèo theo nhóm dân tộc mà ngay trong 

cùng một nhóm dân tộc cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng. Ví dụ người Mông sinh 

sống ở khu vực phía Bắc có tỷ lệ hộ nghèo và mức thiếu hụt các chỉ số đa chiều chênh lệch cao 

hơn so với người Mông sinh sống ở khu vực Tây Nguyên (Biểu đồ 2.7). Ngoài trừ BHYT thì ở 

các chỉ tiêu thiếu hụt khác nhóm hộ nghèo người Mông ở phía Bắc đều cao hơn nhóm hộ nghèo 

người Mông khu vực Tây Nguyên. Chênh lệch cao nhất là các chỉ tiêu về tiếp cận nguồn nước 

sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Có sự chênh lệch về các chỉ 

tiêu tiếp cận đa chiều của nhóm đồng bào dân tộc Mông ở hai vùng là do nhiều nguyên nhân, 

trong đó một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp nhất đó là trình độ nhận thức và 

học vấn của người dân. Hầu hết đồng bào người Mông ở Tây Nguyên là dân di cư từ phía Bắc 

vào, khi không có đất làm nông nghiệp, đời sống quá khó khăn, những người có nhận thức tốt 

hơn họ bắt đầu đầu di cư để làm kinh tế mới. Ngoài làm nông nghiệp, người Mông ở Tây 

Nguyên còn đi làm thuê, tập trung nhiều hơn vào chăn nuôi và kinh doanh buôn bán. Trong khi 

đó, người Mông ở phía Bắc đa phần chỉ làm nông nghiệp và trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà 

nước. Bên cạnh đó, đông con là một trong những đặc điểm nổi bật khiến người Mông ở phía 

Bắc khó khăn hơn người Mông ở Tây Nguyên (nhân khẩu bình quân của người Mông ở phía 

Bắc là 5,3 người/hộ trong khi đó ở Tây Nguyên chỉ khoảng 4,5 người/hộ).  
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Biểu đồ 2.7. Tỷ lệ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo người Mông 

ở khu vực phía Bắc và khu vực Tây Nguyên 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

2.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI NGHÈO Ở VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM 

Điều tra 53 DTTS năm 2019 của Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê thu thập thông 

tin về dân số, điều kiện nhà ở và điều kiện kinh tế - xã hội của hộ DTTS nhằm phản ánh thực 

trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019 tại các xã, phường, thị trấn có địa bàn vùng DTTS 

được chọn mẫu điều tra và các xã không có địa bàn được chọn mẫu điều tra nhưng là xã khu 

vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 theo quy định 

tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Các thông tin này là 

cơ sở để đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội của các xã, phường, thị trấn nơi đồng bào DTTS 

đang sinh sống. Do vậy, ngoài việc sử dụng bộ dữ liệu sơ cấp “Điều tra hộ nghèo DTTS năm 

2019” để phân tích đặc điểm của người nghèo vùng DTTS và miền núi, báo cáo còn khai thác 

thêm dữ liệu “Điều tra 53 DTTS năm 2019” để có cái nhìn tổng quan hơn về về đặc điểm của 

các hộ DTTS nói chung và dữ liệu “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” để có thể so sánh 

các chỉ tiêu với số liệu của tổng thể cả nước.   

2.3.1. Đặc điểm người nghèo vùng DTTS và miền núi phân theo vùng sinh thái 

2.3.1.1. Đặc điểm nhân khẩu học 

a, Quy mô dân số 

Tổng điều tra dân số và nhà ở tại thời điểm 01/4/2019 cho kết quả: dân số Việt Nam đạt 

96,2 triệu người, trong đó dân tộc Kinh có 82,1 triệu người, chiếm 85,3% tổng dân số cả nước; 

53 DTTS còn lại có 14,1 triệu người, chiếm 14,7% tổng dân số cả nước. Như vậy, sau 10 năm 

(từ năm 2009 đến năm 2019) quy mô dân số của 53 DTTS đã tăng gần 1,9 triệu người. Tỷ lệ 
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tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 của các DTTS là 1,42%, cao hơn tỷ lệ tăng 

bình quân của dân tộc Kinh (1,09%) và tỷ lệ tăng bình quân của cả nước (1,14%).  

53 DTTS tại Việt Nam cư trú thành cộng đồng tại 51 tỉnh/thành phố. Trong đó, Trung 

du và miền núi phía Bắc là địa bàn sinh sống chủ yếu của người DTTS với 49,8% tổng số người 

DTTS (tương đương khoảng 7 triệu người) đang cư trú, tập trung đông ở Trung du và miền núi 

phía Bắc các tỉnh như: Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai. Ngoài ra, 

Tây Nguyên cũng là vùng tập trung đông người DTTS với 15,6% tổng số người DTTS (tương 

đương 2,2 triệu người), chủ yếu ở các tỉnh: Kom Tum, Đắk Nông, Gia Lai. (UBDT&TCTK, 

2020). Hiện nay, một dân tộc sống ở nhiều địa bàn khác nhau và hầu như không còn địa bàn 

(cấp thôn bản) nào thuần một tộc người. Bức tranh phân bố dân cư các DTTS thay đổi so với 

trước đây do tình trạng di cư, nhất là các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. 

Bảng 2.8. Quy mô và tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 

 Dân số thời điểm 01/4/2009 

(Người) 

Dân số thời điểm 01/4/2019 

(Người) 

Tỷ lệ tăng 

dân số 

bình quân 

năm, giai 

đoạn 2009 

– 2019 

(%) 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

Toàn 

quốc 

85.846.997 42.413.143 43.433.854 96.208.984 47.881.061 48.327.923 1,14 

Dân tộc 

Kinh 

73.594.341 36.304.063 37.290.278 82.085.826 40.804.641 41.281.185 1,09 

53 DTTS 12.250.436 6.107.798 6.142.638 14.119.256 7.073.907 7.045.349 1,42 

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2019) 

b, Quy mô hộ gia đình 

Xét theo quy mô hộ, hộ được xem là hộ DTTS là các hộ đáp ứng ít nhất 01 trong 03 

điều kiện sau: chủ hộ là người DTTS; vợ hoặc chồng chủ hộ là người DTTS; hộ có tỷ lệ thành 

viên là người DTTS chiếm từ 50 trở lên. Như vậy, tính đến thời điểm 01/4/2019, số hộ DTTS 

cả nước là 3.680.943 hộ, chiếm 13,7% tổng số hộ của cả nước. Phần lớn các hộ DTTS sống ở 

khu vực nông thôn, chiếm 83,3%, tương đương với gần 3,1 triệu hộ. Số hộ DTTS ở Trung du 

và miền núi phía Bắc chiếm tỷ trọng cao nhất với 47,5%, tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung (14,1%) và Tây Nguyên (13,8%). Đồng bằng sông Hồng là vùng có ít 

đồng bào DTTS sinh sống nhất khi số hộ DTTS ở đây chỉ chiếm 4,9%. 

Tuy số hộ DTTS chỉ chiếm 13,7% tổng số hộ cả nước nhưng có đến hơn 55% số hộ 

DTTS là hộ nghèo. Các hộ nghèo vùng DTTS hiện nay có bình quân nhân khẩu là 4,3 người/hộ, 

cao hơn số nhân khẩu bình quân một hộ DTTS là 4,1 người/hộ và sồ nhân khẩu bình quân một 

hộ của cả nước là 3,6 người/hộ. Các hộ nghèo DTTS có bình quân nhân khẩu từ 4,1 đến 4,6 

người tùy theo từng vùng, trong đó Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có bình quân nhân 

khẩu cao nhất với 4,6 người/hộ, tiếp đến là khu vực Tây Nam Bộ và Tây Nguyên (lần lượt là 

4,4 người/hộ và 4,3 người/hộ). Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có bình quân nhân 

khẩu/hộ thấp nhất với 4,1 người/hộ. Nếu so với số nhân khẩu bình quân/hộ ở các vùng đồng 
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bào DTTS những năm trước đây, con số này của các vùng không phải là cao, tuy nhiên trong 

thực tế có rất nhiều hộ có số nhân khẩu bình quân từ 6-10 người/hộ (38% số hộ được phỏng 

vấn), thường rơi vào nhóm hộ nghèo vùng biên giới hoặc những hộ có chủ hộ trên 50 tuổi. Đa 

phần các hộ có từ 5 người chở xuống (chiếm 62%), trong đó hơn 10% số hộ có từ 1-2 người, 

rơi chủ yếu vào những hộ già neo đơn.  

Bảng 2.9. Số hộ DTTS theo khu vực và theo vùng kinh tế- xã hội, năm 2019 

 Hộ DTTS 

 Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) 

Cả nước 3.680.943 100,0 

Theo khu vực   

Thành thị 614.315 16,7 

Nông thôn 3.066.628 83,3 

Theo vùng kinh tế-xã hội   

Trung du và miền núi phía Bắc 1.747.160 47,5 

Đồng bằng sông Hồng 181.763 4,9 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 520.366 14,1 

Tây Nguyên 508.899 13,8 

Đông Nam Bộ 342.602 9,3 

Đồng bằng sông Cửu Long 380.153 10,4 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 

Biểu đồ 2.8. Bình quân nhân khẩu của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

c, Cơ cấu độ tuổi 

Kết quả điều tra cho thấy, các hộ nghèo DTTS có tỷ lệ nhân khẩu dưới 15 tuổi cao (đây 

là nhóm dưới độ tuổi lao động), chiếm 34,3% tổng số nhân khẩu (trong đó hơn 11% là nhóm 
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phía bắc 

Bắc Trung Bộ và 

duyên hải miền Trung

Tây Nguyên Tây Nam Bộ

Người/hộ



99 

dưới 6 tuổi), tỷ lệ này cao hơn bình quân chung của 53 DTTS (29,7%) và của cả nước (24,3). 

Nếu xét theo từng vùng thì vùng có tỷ lệ nhân khẩu dưới 15 tuổi cao nhất là Bắc Trung Bộ và 

duyên hải miền Trung, với 38,4%, tiếp sau đó là Trung du và miền núi phía Bắc (36,9%), Tây 

Nguyên (33,3%) và thấp nhất là Tây Nam Bộ, tỷ lệ này chỉ chiếm 29,2%.  

Số nhân khẩu trong độ tuổi lao động (từ 15 – 64 tuổi) ở các hộ nghèo DTTS chiếm 

58,6% tổng số nhân khẩu (trong khi đó bình quân chung 53 DTTS là 65% và bình quân chung 

cả nước là 68%). Tây Nguyên và Tây Nam Bộ là 2 vùng có tỷ lệ nhân khẩu trong độ tuổi lao 

động cao nhất với lần lượt là 61,1% và 60,3%. Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nhân 

khẩu trong độ tuổi lao động thấp nhất trong 4 vùng là 58,1%.  

Còn lại số nhân khẩu có độ tuổi trên 64 tuổi chiếm 7,3% (cao hơn bình quân của 53 

DTTS là 5,3 % nhưng thấp hơn bình quân chung cả nước là 7,7%) Trong đó, Tây Nam Bộ là 

vùng có tỷ lệ cao nhất với 10,3%, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có tỷ lệ người trên 

60 tuổi thấp nhất là gần 6,4%.  

Biểu đồ 2.9. Cơ cấu độ tuổi của nhân khẩu của cả nước, 53 DTTS và hộ nghèo DTTS 

điều tra năm 2019 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ UBDT&TCTK và Số liệu điều tra, 2019) 

Bảng 2.10. Cơ cấu độ tuổi của nhân khẩu ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo vùng 

  

Cơ cấu độ tuổi (%) 

Dưới 15 tuổi 
Từ 15 – 64 

tuổi 

Trên 64 

tuổi 

Tính chung 34,3 58,4 7,3 

Trung du và miền núi phía bắc  36,9 58,1 7,6 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 38,4 57,0 6,4 

Tây Nguyên 33,3 61,1 7,2 

Tây Nam Bộ 29,2 60,3 10,3 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 
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Như vậy, nhìn một cách tổng thể số liệu về cơ cấu độ tuổi của nhân khẩu ở các hộ nghèo 

DTTS ta thấy: hiện nay các hộ nghèo DTTS có tỷ lệ người trong độ tuổi lao động chỉ chiếm 

hơn 58% và số người ngoài độ tuổi lao động chiếm gần 42% tổng số nhân khẩu khảo sát. Tỷ lệ 

phụ thuộc chung17 của các hộ nghèo DTTS cao, lến đến hơn 71%, trong khi con số đó của 53 

DTTS và của cả nước lần lượt là 54% và 47,1%. Như vậy, số nhân khẩu dưới và trên độ tuổi 

lao động chiếm tỷ lệ khá cao, trong đó đáng quan tâm là trong số người trên độ tuổi lao động 

có nhiều người ốm đau, bệnh tật do chế độ dinh dưỡng kém, làm việc lao lực và không đủ tiền 

chữa trị bệnh. Điều này, phản ánh tình trạng tỷ lệ người ăn theo, sống phụ thuộc cao và gánh 

nặng do những người già yếu, bệnh tật ở các vùng DTTS hiện nay, đặc biệt là các hộ nghèo 

DTTS. Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở nhóm DTTS cao, đặc biệt là nhóm hộ nghèo DTTS là do hiện 

tượng tảo hôn ở các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa còn cao. 

Bảng 2.11. Tỷ lệ phụ thuộc của dân số cả nước, của 53 DTTS và cả các hộ nghèo DTTS, 

năm 2019  

ĐVT: % 

 Toàn quốc 53 DTTS Hộ nghèo DTTS 

Tỷ lệ phụ thuộc chung 47,1 54,0 71,2 

Tỷ lệ phụ thuộc trẻ em (0-14) 35,7 45,8 58,7 

Tỷ lệ phụ thuộc người già (65+) 11,3 8,2 12,5 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của UBDT&TCTK và số liệu điều tra, 2019) 

d, Cơ cấu giới tính 

Cơ cấu giới tính của các hộ nghèo vùng DTTS được điều tra nhìn chung không có sự 

chênh lệch nhiều giữa tỷ lệ nam giới và nữ giới (Biểu đồ 2.10), hiện nay ở các hộ nghèo DTTS 

tỷ lệ nam giới là 49,3% và 50,7% còn lại là nữ giới. Kết quả này có sự chênh lệch so với tỷ lệ 

giới tính chung của 53 DTTS, khi điều tra 53 DTTS năm 2019 cho thấy: trong tổng số 14,1 

triệu người DTTS thì nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới, tương ứng là 50,1% so với 49,9% 

(Bảng 3.10); tuy nhiên số liệu này không có sự sai khác nhiều so với số liệu thống kê chung 

của cả nước khi tỷ số giới tính chung của dân số là 99,1 nam/100 nữ.  

Mặt khác, trong các hộ nghèo vùng DTTS thì tỷ lệ về giới tính có sự chênh lệch giữa 

các vùng. Trong 4 vùng điều tra thì Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là 2 vùng 

có tỷ lệ nam giới cao hơn nữ giới, lần lượt là 51% so với 49% và 50,8% so với 49,2%. Còn lại 

2 vùng có tỷ lệ nam giới thấp hơn nữ giới là Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung (49,1% so 

với 50,9%) và Tây Nam Bộ (48,8% so với 51,2%). 

 
17 Tỷ số phụ thuộc là chỉ tiêu phản ánh gánh nặng của dân số trong độ tuổi lao động. Tỷ số phụ 

thuộc chung biểu thị phần trăm của dân số dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên trên 100 người ở 

nhóm tuổi 15-64. Trong đó, tỷ số phụ thuộc trẻ em biểu thị phần trăm của dân số dưới 15 tuổi 

trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64 và tỷ số phụ thuộc người già biểu thị phần trăm của dân số 

từ 65 tuổi trở lên trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64. 
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Tỷ số về giới tính hiện nay chịu tác động bởi ba yếu tố là sinh, chết và di cư. Những nơi 

có sự lựa chọn giới tính khi sinh (ưa thích con trai) sẽ làm tăng tỷ số giới tính nam khi sinh và 

làm tăng tỷ số giới tính. Bên cạnh đó, tỷ số giới tính thường cao ở các nhóm tuổi trẻ và giảm 

dần khi nhóm tuổi tăng lên do mức tử vong của nam giới cao hơn nữ giới. Những nơi có nhiều 

nữ giới di cư đi nơi khác sẽ làm tăng tỷ số giới tính và ngược lại (UBDT&TCTK, 2020). 

Biểu đồ 2.10. Cơ cấu giới tính của nhân khẩu ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

e. Trình độ học vấn  

Trong báo cáo nghèo đa chiều ở Việt Nam (2018) đã chỉ ra rằng: Trình độ giáo dục và 

nghề nghiệp của chủ hộ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và thu nhập của hộ, do vậy ảnh 

hưởng lên tình trạng nghèo của hộ18 (Bộ LĐTB&XH và UNDP, 2018). Chính vì thế, trong 

nghiên cứu này, khi xem xét vẫn đề về trình độ học vấn, lao động và việc làm của hộ, báo cáo 

tập trung phân tích sâu vào trình độ học vấn và nghề nghiệp chủ hộ nhiều hơn việc phân tích 

dàn chải từng thành viên trong hộ.  

Hiện nay, giáo dục cho đồng bào DTTS nói chung những năm qua đang gặt hái được 

nhiều tiến bộ lớn. Tỷ lệ đi học chung và đi học đúng độ19 tuổi tăng mạnh (tỷ lệ đi học chung và 

 
18 Tỷ lệ nghèo đa chiều có tương quan mạnh mẽ với trình độ giáo dục của chủ hộ. Tỷ lệ nghèo 

đa chiều của nhóm có chủ hộ tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chỉ dưới 1%, trong khi đó nhóm 

có chủ hộ chưa học xong tiểu học là 26,6% vào năm 2016. 

19 Tỷ lệ đi học đúng tuổi là số học sinh trong tuổi đến trường của một cấp học phổ thông đang 

tham gia vào cấp học đó tính trên 100 người trong tuổi đến trường của cấp học đó. Tỷ lệ đi học 

chung là số học sinh đang tham gia vào một cấp giáo dục phổ thông (không kể tuổi) tính trên 

100 người trong tuổi đến trường của cấp học đó. 
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đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học của người DTTS là 100,5% và 96,9%; cấp THCS là 85,8% và 

81,6%; cấp THPT là 50,7% và 47%); tỷ lệ trẻ em DTTS ngoài nhà trường (chưa bao giờ đi học 

hoặc đã thôi học) giảm gần hai lần trong vòng 10 năm qua (giảm từ 26,4% năm 2009 xuống 

còn 15,5% năm 2019); tỷ lệ biết đọc biết viết chữ phổ thông của người DTTS từ 15 tuổi trở lên 

ngày càng tăng cao (năm 2019 tỷ lệ biết đọc biết viết chữ phổ thông của người DTTS từ 15 tuổi 

trở lên là 80,9%, tăng 1,7 điểm phần trăm so với năm 2015). Như vậy, hầu hết các dân tộc đã 

và đang dần hoàn thành “Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015”20  mà Thủ tường Chính phủ đề ra 

(UBDT&TCTK, 2020). 

Mặc dù kết quả về giáo dục cho nhóm đồng bào DTTS nói chung đang đạt được những 

kết quả tích cực, song riêng với nhóm hộ nghèo, trình độ học vấn của người dân vẫn còn rất 

thấp. Kết quả điều tra cho thấy, ở các hộ nghèo DTTS hiện nay tình trạng đi học của trẻ em vẫn 

còn thiếu hụt hơn 14%, trong đó Tây Nguyên là vùng có tỷ lệ thiếu hụt cao nhất (19%) và Bắc 

Trung Bộ và duyên hải miền Trung là vùng có tỷ lệ thiếu hụt thấp nhất (10%). Giáo dục cho 

người lớn thiếu hụt ở mức cao hơn khi tỷ lệ thiếu hụt gần 26%, trong đó Trung du và miền núi 

Bắc Bộ có tỷ lệ thiếu hụt cao nhất là 38% và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có tỷ lệ 

thiếu hụt thấp nhất là 21% (Biểu đồ 2.11). 

Về trình độ giáo dục của chủ hộ, ở nhóm hộ nghèo vùng DTTS hiện nay trình độ học 

vấn của chủ hộ là rất thấp. Kết quả điều tra cho thấy: có đến một nửa số chủ hộ là không biết 

chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học; tỷ lệ chủ hộ đã tốt nghiệp tiểu học chiếm gần 23% và tốt nghiệp 

trung học cơ sở hơn 20%. Tuy nhiên, thực tế tại các địa phương cho thấy rằng, dù người DTTS 

đã được đi học tiểu học nhưng cũng chỉ biết ký tên hoặc mới biết đọc cơ bản, tỷ lệ biết viết chữ 

quốc ngữ là rất thấp. Bên cạnh đó, chỉ có khoảng 6% chủ hộ có trình độ THPT và chưa đến 1% 

chủ hộ có trình độ học vấn từ sơ cấp trở lên. Số lượng chủ hộ có trình độ từ THPT trở lên này 

chủ yếu ở các hộ trẻ, mới tách hộ nên mặc dù nhận thức của họ khá hơn nhưng họ lại không có 

đất để sản xuất và chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ do chưa nằm trong diện được ưu 

tiên, vì vậy vẫn nằm trong nhóm nghèo và thậm chí nghèo hơn các hộ nghèo khác cùng địa 

phương. 

Mối liên hệ giữa nghèo đói và trình độ học vấn của chủ hộ ở các hộ nghèo DTTS càng 

rõ ràng hơn khi Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên được xem là 2 vùng có tỷ lệ hộ 

nghèo DTTS cao nhất cả nước thì đây cũng là 2 vùng có tỷ lệ chủ hộ mù chữ cao nhất với gần 

30%. Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là vùng có tỷ lệ hộ nghèo DTTS thấp và có thu 

nhập cao hơn các vùng còn lại (đã phân tích ở phần 3.1) thì tỷ lệ không biết chữ của chủ hộ ở 

đây cũng là thấp nhất so với 4 vùng với khoảng 22%. 

  

 
20 Theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một 

số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục 

tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. 
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Biểu đồ 2.11. Cơ cấu trình độ học vấn của chủ hộ ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 

2019 phân theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

f. Lao động và việc làm 

Lực lượng lao động là bộ phận dân số cung cấp hoặc sẵn sàng cung cấp sức lao động để 

sản xuất của cải vật chất và dịch vụ nhằm mục đích tạo thu nhập cho cá nhân hoặc gia đình. 

Nói cách khác, lực lượng lao động là những người từ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất 

nghiệp trong thời gian tham chiếu21. 

Hiện nay có 8,03 triệu người DTTS từ 15 tuổi trở lên tham gia lực lượng lao động (trong 

đó, nữ giới chiếm 47,9%). Cứ 100 người DTTS từ 15 tuổi trở lên thì có 83 người tham gia vào 

lực lượng lao động. Nhóm dân số tham gia lực lượng lao động nhiều nhất là 25-54 tuổi, chiếm 

67,3% lực lượng lao động DTTS. Tỷ lệ lao động có việc làm trên tổng số người DTTS từ 15 

tuổi trở lên là 82,1%, tương đương 7,9 triệu người. Phần lớn lao động DTTS có việc làm là ở 

nhóm tuổi 15-54 (86,8%) và chủ yếu cư trú ở khu vực nông thôn (89,4%). Tuy nhiên, chỉ có 

10,3% lao động DTTS có việc làm đã qua đào tạo, còn lại đến 89,7% không có trình độ chuyên 

môn kỹ thuật. Tỷ trọng lao động DTTS có việc làm không qua đào tạo ở khu vực nông thôn 

cao gấp 1,2 lần ở khu vực thành thị, tương ứng là 91,2% và 76,8% (UBDT&TCTK, 2020). 

Ở các hộ nghèo vùng DTTS hiện nay: Lao động bình quân một hộ là 2,5 người/hộ, trong 

đó vùng có lao động bình quân cao nhất là Tây Nguyên với 2,6 người/hộ và thấp nhất là vùng 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với trung bình là 2,2 người/hộ. Số hộ có từ 1-2 lao 

động chiếm trên 54%, có từ 3-4 lao động chiếm khoảng 38%, còn lại là các hộ có lao động lớn 

hơn 5 người (khoảng 8%). Như vậy có thể thấy tỷ lệ về lao động ở các hộ nghèo vùng DTTS 

vẫn còn thấp, thông thường các hộ gia đình có từ 5-6 người thì có từ 3-4 người ăn theo.  

  

 
21 Thời kỳ tham chiếu: 07 ngày trước thời điểm quan sát 
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Biểu đồ 2.12. Bình quân lao động của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019  

phân theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

Việc làm của lao động DTTS là vấn đề rất cần được quan tâm hiện nay. Cơ cấu nghề 

nghiệp tại các hộ nghèo DTTS cũng không quá đa dạng, chủ yếu hiện nay bao gồm các nghề: 

làm công ăn lương khu vực nhà nước (viên chức, cán bộ xã), làm công ăn lương khu vực ngoài 

nhà nước (công nhân), tự làm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, bao gồm cả nuôi trồng và khai 

thác thủy sản), lương hưu và ngành nghề khác (buôn bán nhỏ, nội trợ, làm thuê mướn và nghề 

lát thủ công,…). Có gần 70% chủ hộ được hỏi có công việc chính là tự làm nông nghiệp, tiếp 

sau đó là các nghành nghề khác như: làm thuê mướn công nhật, làm nghề thủ công và buôn bán 

nhỏ (chiếm hơn 20%). Còn lại hơn 10% chủ hộ làm trong khu vực nhà nước, ngoài nhà nước 

và có lương hưu.  

 So sánh cơ cấu nghề nghiệp của chủ hộ giữa các vùng thì Trung du và miền núi phía 

Bắc là vùng có tỷ lệ chủ hộ làm trong nông nghiệp cao nhất, với gần 90%. Đây cũng là vùng 

có thu nhập thấp nhất cả nước do nguồn thu nhập từ nông nghiệp rất bấp bênh, không ổn định 

do tính phụ thuộc nhiều vào các điều kiện tự nhiên (thời tiết, dịch bệnh,…). Hai vùng Bắc Trung 

bộ và duyên hải miền Trung và Tây Nam Bộ có thu nhập ổn định hơn do tỷ lệ chủ hộ làm trong 

khu vực trong nhà nước và ngoài nhà nước cao hơn các vùng khác. Nghề nghiệp chính của chủ 

hộ tại khu vực Tây Nguyên chủ yếu là làm nông nghiệp như: trồng cà phê, tiêu, điều (chiếm 

60%) và làm thuê cho các đồn điền (hơn 30%). 

 Một điểm đáng chú ý trong cơ cấu nghề nghiệp của các chủ hộ ở các hộ nghèo DTTS 

là có rất ít chủ hộ làm 2 nghề trở lên (chỉ chiếm khoảng 35%). Các hộ có thêm nghề phụ thường 

ngoài làm ruộng, họ còn làm thuê công nhật, chăn nuôi hay buôn bán nhỏ. Có đến hơn 65% chủ 

hộ khi được hỏi chỉ làm 1 nghề duy nhất, hoặc là làm ruộng, hoặc là đi làm thuê, các hộ này rất 

dễ rơi vào tình trạng đói kém, đứt bữa khi không có việc làm.  
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Biểu đồ 2.13. Cơ cấu nghề nghiệp chính của chủ hộ ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 

2019 phân theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

2.3.1.2. Nguồn lực về tài chính 

a. Vay vốn ưu đãi 

 Nguồn vốn tín dụng góp phần giúp các hộ DTTS có nguồn lực phát triển kinh tế, nâng 

cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo động lực 

để thoát nghèo. Theo kết quả điều tra 53 DTTS, tỷ lệ hộ DTTS vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng 

Chính sách xã hội năm 2019 là 19,7%. 

Tỷ lệ hộ DTTS được vay vốn từ 1 đến 50 triệu đồng chiếm tới 92,7%, đa phần các hộ 

vay vốn ở mức từ 21-50 triệu đồng (chiếm 64,3%); Số hộ vay tiền từ 51 triệu đồng trở lên chiếm 

tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 7,3%. Trong khi đó mức vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội 

theo quy định có thể vay tối đa là 100 triệu đồng. Điều này cho thấy, việc tận dụng nguồn vốn 

vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm phát triển kinh tế của các hộ DTTS còn khá 

hạn chế. Lý do có thể vì phần lớn các hộ DTTS mới dừng lại ở việc sản xuất, kinh doanh với 

quy mô nhỏ, chưa có nhu cầu vay các khoản vốn lớn hoặc do hồ sơ vay vốn, phương án sản 

xuất, kinh doanh của hộ chưa đáp ứng được các yêu cầu, quy định của ngân hàng đối với các 

khoản vay (UBDT&TCTK, 2020).  
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Biểu đồ 2.14. Tỷ lệ hộ DTTS được vay vốn từ Ngân Hàng Chính sách xã hội theo giá trị 

khoản vay 

 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 

 

 Tỷ lệ vay vốn ở hộ nghèo DTTS hiện nay cao hơn ở nhóm DTTS do có nhiều chính 

sách ưu đãi về lãi vay cho riêng nhóm hộ nghèo. Tỷ lệ vay vốn chung của hộ nghèo DTTS đạt 

41,9%, trong đó chủ yếu là nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách, chiếm 96,7%, hơn 3% còn 

lại các hộ vay của anh em, người thân hoặc vay ngoài. Tỷ lệ hộ vay cao nhất ở vùng Trung du 

và miền núi phía Bắc (48,2%) và thấp nhất ở vùng Tây Nguyên (34,7%).  

Bảng 2.12. Tỷ lệ hộ vay vốn và các nguồn vay ở các hộ nghèo DTTS 

điều tra năm 2019 phân theo vùng 

Đvt: % 

 
Tỷ lệ hộ vay 

vốn 

Nguồn vay 

Ngân hàng 

chính sách        

Vay người 

thân quen    

Vay 

ngoài                                                 

Tính Chung 41,9 96,7 1,9 2,1 

Trung du và miền núi phía bắc 48,2 94,6 4,0 2,4 

Bắc Trung Bộ và duyên hải 

miền trung 
39,5 98,1 0,0 2,9 

Tây Nguyên 34,7 96,0 2,1 1,9 

Tây Nam Bộ 41,4 98,7 1,3 0,0 

 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

 Mặc dù tỳ lệ vay vốn hiện nay ở các hộ nghèo DTTS đang tăng dần qua các năm, nhưng 

mức vay lại rất thấp. Có đến 70% số hộ được hỏi vay trong khoảng từ 1 đến 20 triệu đồng, 

28% số hộ vay trong khoảng từ 21 đến 50 triệu đồng, và chỉ có khoảng 2% số hộ vay trên 50 

triệu đồng. Khảo sát thực tế ta thấy, mục đích việc vay vốn hiện nay ở nhóm hộ nghèo DTTS 
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không phải để sản xuất hay kinh doanh mà các hộ vay chủ yếu để sửa nhà, mua xe hay nhiều 

hộ là vay để chi tiêu, ăn uống. Do vậy, với tâm lý sợ vay nhiều không trả được, các hộ chủ yếu 

vay trong mức từ 1 đến 20 triệu đồng. 

Biểu đồ 2.15. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS vay vốn theo giá trị khoản vay 

 

 (Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 

 

Đối với nhóm hộ nghèo DTTS không vay vốn, lý do mà họ chủ yếu đưa ra là không có 

nhu cầu vay, với 32,1%. Thực tế điều tra thấy rằng, không có nhu cầu vay ở đây được hiểu là 

hộ không có vốn nhưng không dám vay, do tâm lý sợ vay không trả được nợ. Lãi cao (24,5%) 

và thủ tục vay rườm ra (21,5%) là 2 lý do được đưa ra tiếp theo làm cản trợ sự vay vốn của hộ. 

Ngoài các lý do trên, hộ không vay vốn một phần do không có tài sản thế chấp (18,1%) và một 

vài lý do khác (13,4%). 

Biểu đồ 2.16. Lý do không vay vốn ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019  

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 
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b. Tiết kiệm 

 Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, song với sự vận động, tuyên truyền của các tổ hội, 

nhất là mô hình tiết kiểm của Hội phụ nữ địa phương, các hộ nghèo DTTS hiện nay đã bắt đầu 

nâng cao hơn nhận thức, hình thành thói quen xây dựng quỹ tiết kiệm cho gia đình. Có 17,7% 

ố hộ nghèo DTTS khi được hỏi trả lời có tiền tiết kiệm, đa phần đây là những khoản tiền do các 

hộ tiết kiệm được từ bán vật nuôi hoặc con cái đi làm xa gửi về. Họ tiết kiệm với nhiều mục 

địch khác nhau như: trả nợ ngân hàng, đề phòng ốm đau hay sắm sửa, xây dựng nhà cửa. Trong 

các vùng thì Tây Nam Bộ là vùng có tỷ lệ hộ tiết kiệm cao nhất, với 22,4%; tiếp sau đó là vùng 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung và Tây Nguyên với tỷ lệ hộ Tiết kiệm lần lượt là 21,1 

% và 15,7%.  Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ hộ tiết kiệm thấp nhất, chỉ 11,5% số hộ 

có tiền tiết kiệm. 

Biểu đồ 2.17. Tỷ lệ hộ có tiền tiết kiệm ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

2.3.1.3. Nguồn lực về xã hội 

a. Tiếp cận điện 

Những năm qua, nỗ lực đưa điện đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của 

Đảng và Nhà nước đã được thể hiện rõ qua sự cải thiện về tỷ lệ thôn thuộc các vùng DTTS 

được tiếp cận điện lưới quốc gia. Hiện nay đã có 98,6% số thôn thuộc các xã vùng DTTS đã 

được tiếp cận với điện, trong đó điên lưới quốc gia là 97,2%, còn lại là điện máy phát và điện 

năng lượng mặt trời (1,4 %). Vẫn còn 1,4% số thôn không có điện (so với năm 2015, tỷ lệ này 

đã giảm hơn một nửa, tỷ lệ thôn không có điện năm 2015 là 2,9%). Có khoảng 809 thôn trong 

tổng số 56.453 thôn thuộc các xã vùng DTTS chưa có điện, các thôn này nằm rải rác tại 319 xã 

của 17 tỉnh, trong đó có 61 xã thuộc khu vực biên giới, chủ yếu tập trung tại ba tỉnh: Điện Biên 

(17 xã), Hà Giang (9 xã) và Nghệ An (8 xã). Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ 

thôn có điện thấp nhất cả nước, vẫn còn 2,5% số thôn tại các xã DTTS chưa có điện, tập trung 

chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang và Sơn La. 

Mặc dù hầu hết các thôn đã có điện, nhưng không đồng nghĩa các hộ trong thôn đó đều 

có điện. Điều tra tại các hộ nghèo DTTS thấy rằng tỷ lệ các hộ DTTS chưa có điện chủ yếu 
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thuộc nhóm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Do đặc điểm nhà ở phân tán và không có điều kiện kéo 

đường dân nên tỷ lệ hộ nghèo DTTS chưa có điện ở nhiều vùng vẫn còn cao, đặc biệt là các 

vùng sâu và khu vực biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo chưa có điện ở Trung du và miền núi phía Bắc 

là cao nhất (9,4%) và ở Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là thấp nhất (4,7%). Đây cũng 

là một trong những nguyên nhân gây ra sự phát triển không đồng đều của các hộ DTTS trong 

cùng một vùng và càng làm nới rộng hơn khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng.  

Bảng 2.13. Tỷ lệ các thôn tại các xã vùng DTTS theo tình trạng tiếp cận điện phần theo 

vùng, năm 2019 

Đvt: % 

Vùng KT-XH 
Tổng 

số 

Điện lưới 

quốc gia 

Điện 

khác 

Không có 

điện 

Tính chung 100,0 97,2 1,4 1,4 

Trung du và miền núi phía Bắc 100,0 95,3 2,2 2,5 

Đồng bằng sông Hồng 100,0 100,0 0,0 0,0 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,0 96,3 2,2 1,5 

Tây Nguyên 100,0 99,7 0,2 0,1 

Đông Nam Bộ 100,0 99,9 0,1 0,0 

Đồng bằng sông Cửu Long 100,0 99,8 0,2 0,0 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 

 

Biểu đồ 2.18. Các loại điện đang sử dụng ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019          

phân theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 
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b. Đường giao thông 

Hệ thống giao thông không những đáp ứng nhu cầu đi lại, mà còn đóng vai trò quan 

trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Xem xét khoảng cách từ nhà đến 

các cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt của người dân là một chỉ số cần thiết để đánh giá khả năng 

tiếp cận đến các dịch vụ sinh hoạt tối thiểu của hộ gia đình. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng sẽ ảnh 

hưởng, tác động trực tiếp đến giá nông sản, vật tư, phân bón…phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Tiếp cận đến chợ/trung tâm thương mại gần nhất, tiếp cận đến các điểm trường và được sử dụng 

điện lưới quốc gia cũng là các chỉ số đáng quan tâm khi xem xét về điểu kiện hạ tầng của nhóm 

hộ DTTS.  

Theo kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019 cho thấy: khoảng cách trung bình từ trung 

tâm xã vùng DTTS đến trung tâm huyện là 16,7km. Phần lớn các đường giao thông từ trung 

tâm xã vùng DTTS đến trung tâm huyện đã được cứng hóa với tỷ lệ ki-lô-mét được cứng hóa 

(trải nhựa hoặc bê tông) đạt 95,2% và không có sự chênh lệch nhiều giữa các khu vực và các 

vùng kinh tế - xã hội. Tỷ lệ các thôn có đường nhựa đến trung tâm xã ở các xã vùng DTTS là 

hơn 50%, có đường bê tông là hơn 37% và chỉ còn gần 13% là đường đá sỏi hoặc đường đất 

(Biểu đồ 2.19)  

Xét theo các vùng thì Trung du miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ thôn đã cứng hóa 

đường giao thông đến trung tâm xã thấp nhất cả nước, chỉ chiếm 81,9% (trong số 12 tỉnh có tỷ 

lệ thôn đã cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã thấp hơn mức trung bình của cả nước, 

có tới 9 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc); tỷ lệ này ở các vùng khác đều đạt trên 

90%. Ba tỉnh có tỷ lệ thôn đã cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã thấp nhất cả nước 

là: Cao Bằng, Điện Biên và Sơn La (chỉ chiếm dưới 70%). Như vậy, có thể thấy rằng trong giai 

đoạn vừa qua mặc dù tỷ lệ cứng hóa hệ thống đường giao thông đã được cải thiện nhưng vẫn 

còn nhiều khoảng trống cần được tiếp tục quan tâm, đầu tư nhằm phục vụ đời sống dân sinh 

cũng như đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, đặc biệt là các xã DTTS 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc (UBDT&TCTK, 2020).  

Biểu đồ 2.19. Tỷ lệ các thôn có đường giao thông đến trung tâm xã của các xã                     

vùng DTTS phân theo vùng, năm 2019 

 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 
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c. Nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng 

Do đặc thù các xã vùng DTTS thường tập trung ở khu vực vùng sâu, vùng xa, hạn chế 

trong việc tiếp cận và trao đổi thông tin nên vai trò của nhà văn hóa là rất quan trọng đối với 

đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào DTTS. Nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng là nơi 

thường xuyên diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao, phổ biến thông tin của cộng đồng người DTTS, qua đó góp phần lưu giữ và bảo tồn văn 

hóa của các dân tộc cũng như củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.  

Điều tra 53 DTTS năm 2015 và năm 2019 cho thấy: Năm 2015, mới có 44% số xã vùng 

DTTS có nhà văn hóa nhưng đến năm 2019, tỷ lệ này đã tăng lên đạt 65,8%, tức là gần hai phần 

ba số xã vùng DTTS đã có nhà văn hóa. Bên cạnh đó vẫn còn khoảng 4,1% số xã đang xây 

dựng nhà văn hóa. Như vậy, đến nay, cả nước vẫn còn 30,1% số xã chưa có nhà văn hóa (tương 

ứng với 1.648 xã trong tổng số 5.468 xã vùng DTTS). Khu vực viên giới có tỷ lệ xã chưa có 

nhà văn hóa cao hơn khu các vực khác (38,7% so với 29,4%), ở khu vực thành thị cao hơn khu 

vực nông thôn (44,3% so với 28,1%). Tây Nguyên và Trung du và miền núi phía Bắc là 2 vùng 

có tỷ lệ xã chưa có nhà văn hóa cao nhất cả nước, tương ứng là 35,1% và 34,4%. Các xã chưa 

có nhà văn hóa tập trung phần lớn ở bốn tỉnh: Cao Bằng (139 xã), Lạng Sơn (126 xã), Đắk Lắk 

(108 xã) và Hà Giang (100 xã) (UBDT&TCTK,2020). 

Có gần 77% số thôn bản ở các xã vùng DTTS đã có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng 

đồng chung (tăng 14,2 điểm phần trăm so với năm 2015). Tuy nhiên, không phải những vùng 

phát triển hơn, có tỷ lệ nghèo người DTTS thấp hơn thì tỷ lệ có nhà văn hóa tại các thôn cao 

hơn. Đông Nam Bộ là vùng có tỷ lệ người DTTS và hộ nghèo người DTTS thấp nhất cả nước 

nhưng số thôn tại các xã DTTS chưa có nhà văn hóa lại cao nhất cả nước (chỉ có 21,8% thôn 

có nhà văn hóa), thấp hơn gần 4 lần so với Đồng bằng sông Hồng (94,3%), vùng có tỷ lệ này 

cao nhất. Các vùng còn lại, tỷ lệ thôn có nhà văn hóa là trên 80%.  

Biểu đồ 2.20. Tỷ lệ xã, thôn vùng DTTS có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng, năm 

2015 và 2019 (%) 

 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 
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Biểu đồ 2.21. Tỷ lệ các thôn có nhà văn hóa tại các xã vùng DTTS phần theo vùng,             

năm 2019 (%) 

 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 

d, Tiếp cận thông tin  
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còn rất ít, hiện chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ với 7,2% tổng số hộ DTTS, không thay đổi nhiều so với 
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Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng máy vi tính (máy bàn, laptop) là 10,3%, tăng 2,6 điểm phần 

trăm so với năm 2015. Kết quả điều tra cũng cho thấy có sự khác biệt rõ ràng về tỷ lệ hộ sử 

dụng máy vi tính giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn, tương ứng là 33,3% so với 

6,7%; điều này phản ánh sự chênh lệch về trình độ phát triển công nghệ thông tin giữa hai khu 

vực (UBDT&TCTK, 2020). 

Biểu đồ 2.22. Tỷ lệ hộ DTTS có các thiết bị tiếp cận thông tin cơ bản phân theo thành thị 

và nông thôn 

 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 
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hộ sở hữu phương tiện này hiện nay còn gần 20%, trong đó tỷ lệ cao nhất là vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc (26,5%) và thấp nhất là Tây Nam Bộ (11,9%). Một điều dễ nhận thấy là tỷ 

lệ hộ sử dụng đài/radio các loại giảm sẽ kèm theo sự gia tăng tỷ lệ hộ sử dụng Ti vi, do đây là 

hai hàng hoá thay thế. Có hơn 44% số hộ nghèo DTTS có Tivi, trong đó cao nhất là vùng Tây 

Nam Bộ, với 51,9% số hộ có Ti vi; thấp nhất ở vùng Tây Nguyên, khi chỉ có 38,3% số hộ có. 

Ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thì việc tuyên truyền thông tin thông qua hệ 

thống loa truyền thanh là khá quan trọng đối với các hộ DTTS không có điều kiện để trang bị 

các phương tiện thu phát sóng truyền thông. Hiện nay, loa phát thanh vẫn là phương tiện thông 

tin và tuyên truyền tương đối quan trọng tại các xã. Thông tin được phát qua loa thường đầy đủ 

và cụ thể hơn cho từng địa bàn so với các thông tin được cung cấp trên Ti vi và đài báo. Vì vậy, 

việc bổ sung hệ thống loa phát thanh tại các xã là vẫn là cần thiết để tạo điều kiện cho đồng bào 

DTTS tiếp cận được thông tin. Hơn 73% số hộ nghèo DTTS vẫn dùng loa truyền thanh là kênh 

tiếp cận thông tin chính hiện nay ngoài Tivi và đài/radio. 

Biểu đồ 2.23. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS có các thiết bị tiếp cận thông tin cơ bản  

phân theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 
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đất khai hoang được, những nguồn đất đó không được công nhận là đất hợp pháp. Bắc Trung Bộ 

và duyên hải miền Trung tuy không phải là vùng có tỷ lệ hộ có đất nhà ở thấp, nhưng lại là vùng 

có diện tích bình quân thấp nhất với bình quân chỉ 78,7 m2/hộ. 

Bảng 2.14. Tình hình đất ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân theo vùng 

  

Tỷ lệ hộ có đất ở 

(%) 

Diện tích bình quân 

(m2/hộ) 

Chung 96,8 
89,1 

Trung du và miền núi phía Bắc  98,8 100,1 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung 96,2 78,7 

Tây Nguyên 93,7 87,4 

Tây Nam Bộ 96,9 94,2 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

b. Đất sản xuất 

 Theo kết quả điều tra, Đất sản xuất của các hộ nghèo DTTS ba gồm: đất trồng cây hàng 

năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng được giao và đất mặt nươc. Nhìn chung, tỷ lệ hộ thiếu hụt 

đất sản xuất ở các hộ nghèo DTTS vẫ còn nhiều, trong đó cao nhất ở Tây Nam Bộ, tỷ lệ thiếu 

hụt là 16,2%; Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung (15,7%) và Tây Nguyên 12,5%) là 2 vùng 

tiếp theo có tỷ lệ thiếu hụt đất sản xuất cao. Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ hộ thiếu hụt 

đất sản phất thâp nhất, tỷ kệ này là 7,3%. 

Biểu đồ 2.24. Tỷ lệ hộ thiếu hụt đất sản xuất ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 
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trong đó Tây Nguyên là vùng có tỷ lệ hộ có nhiều nhất với hơn 72% hộ có đất, diện tích bình 

quân vùng này là 8.721 m2/hộ. 

Đất rừng được giao bình quân cả nước là 8.227 m2/hộ và phổ biến chủ yếu ở vùng Trung 

du và miền núi phía Bắc. Diện tích rừng nơi này được giao bình quân cho các hộ nghèo DTTS 

có đất là 11,338 m2/hộ. Tỷ lệ này thấp nhất ở vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ (lần lượt là 

5.200 m2/hộ và 4.000 m2/hộ). 

Số lượng hộ có đất mặt nước rất ít, chủ yếu là ao nhà tự đào, k chăn nuôi hay vì mục 

đích kinh tế. Vùng có nhiều đât mặt nước nhất là Tây Nam Bộ (187 m2/hộ) và thấp nhất là Tây 

Nguyên (97 m2/hộ). 

Tuy diện tích đất và số hộ có đất đang được cải thiện nhiều, song thu nhập và nguồn thu 

từ nông nghiệp của hộ lại không có nhiều tiến bộ. Hầu hết các hộ nghèo DTTS ở các vùng sâu, 

vùng xa, nơi này diện tích đất nhiều nhưng thực tế chỉ canh tác được khoảng 2/3 diện tích do 

đất lẫn với đá, “đá nhiều hơn đất” 

Bảng 2.15. Tình hình nguồn lực đất đai của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo vùng 

Đvt: m2/hộ 

 Đất cây  

hàng năm 

Đất cây  

lâu năm 

Đất rừng  

được giao 

Đất  

mặt nước 

Chung 737 4.749 8.227 134 

Trung du và miền núi phía bắc 814 4.924 11.338 105 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung 720 3.500 8744 155 

Tây Nguyên 561 8.721 5200 97 

Tây Nam Bộ 792 3.328 4000 187 

 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

2.3.1.5. Nguồn lực về vật chất 

a. Nhà ở 

 Hiện nay, phần lớn các hộ DTTS đều sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, 

chiếm tỷ trọng 79,2%, thấp hơn 13,9 điểm phần trăm so với mức bình quân chung của cả nước 

(93,1%). Cả nước vẫn còn 20,8% hộ DTTS đang sống trong các ngôi nhà thiếu kiên cố hoặc 

đơn sơ23.  

 Ở các hộ nghèo DTTS tỷ lệ hộ sống trong các căn nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ vẫn 

còn 33,1%, cao gấp 1,5 lần so với mặt bằng chung của 53 DTTS. Tây Nam Bộ là vùng có tỷ lệ 

hộ nghèo sống trong các căn nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ cao nhất với 39,9%; tiếp theo sau 

đó là Trung du và miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, tỷ lệ này lần 

lượt là 34,4% và 29,1%; tỷ lệ này thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên (28,7%) 

 
23 Phân loại chất lượng nhà ở được thực hiện qua tham chiếu tới thông tin về vật liệu chính của 03 bộ phận cấu 

thành nhà ở bao gồm: cột/trụ/tường chịu lực, mái và tường/bao che. Dựa trên cách phân loại trên, nhà ở hộ dân 

cư được chia thành hai loại: nhà kiên cố và bán kiên cố, nhà thiếu kiên cố và đơn sơ. Nhà kiên cố và bán kiên cố 

là nhà có từ hai kết cấu chính trở lên được làm bằng vật liệu bền chắc. Nhà thiếu kiên cố và đơn sơ là nhà chỉ có 

một trong ba kết cấu chính hoặc không có kết cấu chính nào được làm bằng vật liệu bền chắc. 
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Bảng 2.16. Tỷ lệ hộ có nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ ở toàn quốc, 53 DTTS và hộ nghèo 

DTTS theo vùng kinh tế 

Đvt: % 

 Toàn quốc 53 DTTS Hộ nghèo DTTS 

Tổng 6,9 20,8 33,1 

Trung du và miền núi phía Bắc 15,6 24,7 34,6 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 2,7 18,1 29,4 

Tây Nguyên 9,7 19,1 28,7 

Tây Nam Bộ 19,2 28,9 40,4 

(Nguồn: Tổng hợp từ Điều tra 53 DTTS và Số liệu điều tra, 2019) 
 

 Hiện nay, dích tích nhà ở bình quân đầu người của các hộ nghèo DTTS là 13,4 m2/người, 

thấp hơn 3,5 m2/người so với 53 DTTS (16,9 m2/người) và thấp hơn 9,8 m2/người so với mức 

bình quân chung của cả nước (23,2 m2/người). Hộ nghèo DTTS sống tại Tây Nguyên và Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có diện tích bình quân đầu người thấp nhất, tương ứng là 

12,5 m2/người và 13,1 m2/người. Trung du và miền núi phía Bắc, nơi tập trung đông đồng bào 

DTTS sinh sống, có diện tích nhà ở bình quân đầu người khá cao với 13,9 m2/người, cao hơn 

mức trung bình chung của Hộ nghèo DTTS (13,4 m2/người). Tây Nam Bộ là vùng có tỷ lệ nhà 

thiếu kiên cố cao nhất nhưng là vùng có diện tích nhà ở bình quân đầu người cao nhất với 14,2 

m2/người.  

Bảng 2.17. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ DTTS và hộ nghèo DTTS theo 

vùng kinh tế 

Đvt: m2/người 

 53 DTTS Hộ nghèo DTTS 

Tổng 16,9 13,4 

Trung du và miền núi phía Bắc 18,4 13,9 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 14,9 13,1 

Tây Nguyên 13,0 12,5 

Tây Nam Bộ 18,3 14,2 

(Nguồn: Tổng hợp từ Điều tra 53 DTTS và Số liệu điều tra, 2019) 

b. Điều kiện sinh hoạt 

 Điều tra hộ nghèo DTTS ta thấy, tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh24 còn thấp 

(70,8%), tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh hiện nay còn 29,2%, cao hơn 17,8% 

so với tỷ lệ chung của 53 DTTS (điều tra 53 DTTS, tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước không hợp vệ 

sinh là 11,4%). Tỷ lệ nguồn nước không hợp vệ sinh ở các hộ nghèo DTTS có sự chênh lệch 

lớn giữa các vùng; trong đó vùng Trung du và miền núi phía Bắc chiếm tỷ lệ cao nhất, với 

34,1% và thấp nhất ở khu vực Tây Nam Bộ khi tỷ lệ này là 20,8%. 

 
24 Nguồn nước hợp vệ sinh bao gồm: nước máy, nước mua (xi téc, bình), nước mưa, nước giếng khoan, giếng đào 

được bảo vệ, nước khe/mó được bảo vệ. 
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 Tỷ lệ hộ nghèo DTTS sử dụng hố xí hợp vệ sinh25 còn rất thấp, vẫn còn 73,65% số hộ 

nghèo DTTS có hố xí tạm bợ hoặc chưa có hố xí. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với mặt bằng 

chung của 53 DTTS. Kết quả điều tra 53 DTTS cho thấy, có 40,4% số hộ DTTS sử dụng hố xí 

không hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ có hố xí đạt vệ sinh là 59,6%, tăng 31,7 điểm phần trăm so với năm 

2015. Tình trạng hộ nghèo DTTS sử dụng hố xí tạm bợ hoặc không có còn có sự khac nhau 

giữa các vùng. Tây Nam Bộ là vùng có tỷ lệ này cao nhất, với 79,4%; tiếp sau đó là Trung du 

và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên (76,3% và 75,2%); thấp nhất ở vùng Bắc Trung Bộ và 

duyên hải miền Trung (68,8%).  

Bảng 2.18. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS theo điều kiện sinh hoạt của hộ phân theo vùng 

Đvt: % 

 Nguồn nước không hợp 

về sinh 

Hố xí tạm bợ hoặc 

không có hố xí 

Chung 29,2 73,6 

Trung du và miền núi phía Bắc 34,1 76,3 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 30,3 69,7 

Tây Nguyên 27,5 75,2 

Tây Nam Bộ 20,8 80,1 

(Nguồn: Tổng hợp từ Điều tra 53 DTTS và Số liệu điều tra, 2019) 

c. Tài sản của hộ 

Điều tra 53 DTTS năm 2019 cho thấy, tại các hộ DTTS ngoài các thiết bị sinh hoạt nghe 

nhìn đã đề cập đến bên trên, các thiết bị phục vụ sinh hoạt cơ bản khác cũng được phần lớn hộ 

DTTS sử dụng và tăng đáng kể so với năm 2015. Tăng cao nhất là tỷ lệ hộ sử dụng tủ lạnh, tăng 

từ 32,2% năm 2015 lên 54,5% năm 2019; tỷ lệ hộ sử dụng điều hòa mặc dù có tăng nhưng vẫn 

ở mức thấp, năm 2015 tỷ lệ này là 2,9% và năm 2019 là 6,6%. Đa số các hộ DTTS sử dụng 

phương tiện giao thông có động cơ của cá nhân (mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện) 

cho mục đích sinh hoạt của hộ (89,1%). Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng ô tô là 2,1%, tăng 0,6 điểm 

phần trăm so với năm 2015 (UBDT&TCTK, 2020). 

Biểu đồ 2.25. Tỷ lệ hộ DTTS theo tình trạng sử dụng một số thiết bị sinh hoạt cơ bản 

 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 

 
25 Hố xí hợp vệ sinh bao gồm: hố xí tự hoại và bán tự hoại. 
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 Ngoài các tài sản là thiết bị nghe nhìn, các tài sản khác phụ vụ cuộc sống của nhóm hộ 

nghèo DTTS rất hạn chế (chỉ bao gồm: xe máy/xe động cơ, tàu thuyền có động cơ và tủ lạnh).  

Đáng giá nhất ở các hộ hiện nay là xe máy/xe động cơ, với hơn 67% số hộ có. Tỷ lệ này giữa 

các vùng cũng không có sự chênh lệch nhau lớn khi Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 

vùng có tỷ lệ hộ có xe máy/xe động cơ cao nhất, với 71,1%; tiếp sau đó là Tây Nam Bộ (68,7%), 

Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là 2 vùng có tỷ lệ thấp hơn, tỷ lệ lần lượt là 

65,2% và 65,5%. Ngoài xe máy, phương tiện di chuyển ở các hộ nghèo DTTS còn có 

tàu/thuyền, với hơn 7,3% số hộ có, trong đó Tây Nam Bộ là khu vực có nhiều nhất, tỷ lệ này là 

13,6%. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS có tủ lạnh là rất thấp, chỉ khoảng 2,2%, những hộ có tủ lạnh 

thường là loại tủ nhỏ, mua cũ lại theo trả góp hoặc được cho. Các hộ không có nhiều tài sản 

nguyên nhân chính là do thu nhập quá thấp, chi phí chỉ đủ lo ăn uống và duy trì các hoạt đông 

hàng ngày, đây cũng là một vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn để người nghèo vùng DTTS 

không bị bỏ lại phía sau. 

Biểu đồ 2.26. Tinh hình tài sản của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019                       

phân theo vùng 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

d. Chăn nuôi 

 Kết quả điều tra hộ nghèo DTTS cho thấy, mặc dù hộ nghèo DTTS hiện nay với những 

chính sách hỗ trợ về con giống vật nuôi của chính phủ nhưng tỷ lệ hộ có chăn nuôi vẫn rất thấp. 

Có 34,1% số hộ nghèo DTTS chăn nuôi trâu/bò, với bình quân 1,3 con/hộ, trong đó Trung du 

và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ chăn nuôi trâu/bò cao nhất, với 38,1% (bình quân 1,5 
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con/hộ); vùng có tỷ lệ này thấp nhất là Tây Nguyên, với tỷ lệ 31,5% (bình quân 1,0 con/hộ). Tỷ 

lệ hộ nuôi lơn/dề/cừu cao nhất với 44,41%, số lượng bình quân 1 hộ nuôi là 1,9 con/hộ, trong 

đó vùng nuôi nhiều nhất là Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung (49,3%). Gà được các hộ 

nuôi chủ yếu để dùng làm thực phẩm cải thiện bữa ăn, rất ít hộ có thu nhập từ chăn nuôi gà. Tỷ 

lệ nuôi gà/thủy cầm ở hộ nghèo DTTS là 38,6%, bình quân mỗi hộ nuôi 11,4 con/hộ, trong đó 

vùng nuôi nhiều nhất là Trung du và miền núi phía bắc (41,4%).  

Một thực trạng thường phổ biến ở các vùng DTTS là nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới 

gầm nhà hoặc sát cạnh nhà, nguyên nhân là do đặc điểm xã hội và phong tục tập quán của các 

dân tộc. Tuy nhiên, lối sống này ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các hộ 

đồng bào DTTS. Vấn đề này cần được quan tâm, tuyên truyền và nâng cao ý thức bà con nhiều 

hơn. 

Bảng 2.19. Tình hình chăn nuôi ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân theo vùng 

Vùng 

Trâu, bò Lợn, dề, cứu Gà, thủy cầm, 

Tỷ lệ hộ 

có 

(%) 

Số lượng 

BQ 

(con/hộ) 

Tỷ lệ hộ 

có 

(%) 

Số lượng 

BQ 

(con/hộ) 

Tỷ lệ 

hộ có 

(%) 

Số lượng 

BQ 

(con/hộ) 

Chung 34,1 1,3 44,4 1,9 38,6 11,4 

Trung du và miền núi phía bắc 38,1 1,5 44,6 2,1 41,4 11,1 

Bắc Trung Bộ và duyên hải 

miền trung 
34,2 1,3 49,3 2,3 39,7 13,1 

Tây Nguyên 31,5 1,0 38,1 1,8 33,2 8,8 

Tây Nam Bộ 28,6 1,2 40,6 1,2 37,2 11,2 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

2.3.2. Đặc điểm người nghèo vùng DTTS và miền núi phân theo nhóm dân tộc 

2.3.2.1. Đặc điểm nhân khẩu học 

a, Quy mô dân số 

Hiện nay, tỷ lệ gia tăng dân số ở nhóm đồng bào DTTS đang cao hơn mức gia tăng tự 

nhiên so với nhóm người Kinh và bình quân cả nước. Một số DTTS đông dân nhất hiện nay là 

Tày, Thái, Mường, Mông, Khmer, Nùng, Dao,… và các DTTS có quy mô dân số ít nhất là Ơ 

Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La;… trong đó, dân tộc Ơ Đu có dân số ít nhất, với khoảng 428 

người. Một số DTTS có tỷ lệ tăng dân số bình quân năm cao như Ngái (4,66%), Cờ Lao (4,18%), 

Rơ Măm (3,82%), Bố Y (3,52%) - đây đều là những dân tộc thuộc nhóm DTTS rất ít người. 

Một số dân tộc có tỷ lệ tăng dân số bình quân năm thấp như Hoa, Khmer, Lô Lô. Đặc biệt, tỷ 

lệ tăng dân số của dân tộc Hoa là âm (-0,94%), tức là sau 10 năm, quy mô dân số của dân tộc 

Hoa đang giảm đi (UBDT&TCTK, 2019). 
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Bảng 2.20. Quy mô và tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 của 10 

DTTS có quy mô dân số lớn nhất và 10 DTTS có quy mô dân số nhỏ nhất 

 

Dân số thời điểm 01/4/2009 

(Người) 

Dân số thời điểm 01/4/2019 

(Người) 

Tỷ lệ tăng 

dân số bình 

quân năm 

giai đoạn 

2009-2019 

(%) Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

53 DTTS  12.250.436  6.107.798  6.142.638  14.119.256  7.073.907  7.045.349  1,42 

Tày  1.626.392  808.079  818.313  1.845.492  918.155  927.337  1,26 

Thái  1.550 423  772.605  777.818  1.820.950  910.202  910.748  1,61 

Mường  1.268 963  630.983  637.980  1.452.095  729.889  722.206  1,35 

Mông  1.068 189  537.423  530.766  1.393.547  711.066  682.481  2,66 

Khmer  1.260 640  617.650  642.990  1.319.652  650.238  669.414  0,46 

Nùng  968.800  485.579  483.221  1.083.298  546.978  536.320  1,12 

Dao  751.067  377.185  373.882  891.151  450.089  441.062  1,71 

Hoa  823.071  421.883  401.188  749.466  389.651  359.815  -0,94 

Gia Rai  411.275  201.905  209.370  513.930  252.234  261.696  2,23 

Ê Đê  331.194  163.060  168.134  398.671  195.351  203.320  1,85 

Mảng  3.700  1.868  1.832  4.650  2.313  2.337  2,29 

Cơ Lao  2.636  1.344  1.292  4.003  2.005  1.998  4,18 

Bố Y  2.273  1.170  1.103  3.232  1.695  1.537  3,52 

Cống  2.029  1.009  1.020  2.729  1.341  1.388  2,96 

Ngái  1.035  557  478  1.649  881  768  4,66 

Si La  709  371  338  909  453  456  2,48 

Pu Péo  687  352  335  903  467  436  2,73 

Rơ Măm  436  227  209  639  317  322  3,82 

Brâu  397  196  201  525  255  270  2,79 

Ơ Đu  376  219  157  428  237  191  1,30 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 

 

b, Quy mô hộ gia đình 

 Hiện nay, số nhân khẩu bình quân một hộ DTTS là 4,1 người/hộ, trong đó một số dân 

tộc có quy mô hộ cao nhất là: Mông (5,3 người/hộ), Khơ mú và Mảng (4,8 người/hộ). Rơ Măm, 

Brâu, Hrê, Tày, Pu Péo là những dân tộc có quy mô hộ nhỏ nhất với 3,5 người/hộ hoặc 3,6 

người/hộ. Quy mô hộ phổ biến của 53 DTTS là từ 2 đến 4 người/hộ, chiếm 59,0% tổng số hộ 

DTTS. Tỷ lệ hộ độc thân (hộ 1 người) chiếm 5,6% tổng số hộ; hộ từ 7 người trở lên chiếm 7,9% 

tổng số hộ. Một số dân tộc có tỷ lệ hộ từ 7 người trở lên cao như: Mông (24,2%), Mảng (20,5%), 

Khơ mú (15,1%), Lô Lô (15,0%) (UBDT&TCTK, 2020). 
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Biểu đồ 2.27. Một số DTTS có số người bình quân nhân khẩu/hộ cao nhất 

 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 

 

Theo kết quả điều tra, số nhân khẩu bình quân ở hộ nghèo DTTS là 4,3 người/hộ và có 

sự khác nhau giữa các nhóm dân tộc. Số nhân khẩu bình quân của nhóm DTTS đa số là 4,2 

người/hộ, trong khi đó với nhóm DTTS rất ít người là 4,5 người/hộ. Ở nhóm hộ nghèo người 

DTTS đa số, đa phần các hộ có từ 2-4 người, chiếm khoảng 55%; từ 5-6 người chiếm 34% và  

từ 7 người trở lên chỉ chiếm 11%. Trong khi đó ở nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người, các hộ có 

từ 2-4 người, chiếm khoảng 44%; từ 5-6 người chiếm 39%% và từ 7 người trở lên chiếm đến 

17%. Hộ nghèo người DTTS rất ít người có tỷ lệ nhân khẩu cao (một số hộ DTTS rất ít người 

có nhân khâu lên đến 12 người), cộng thêm tỷ lệ người phụ thuộc nhiều đang là một trong 

những nguyên nhân khiến nhóm hộ này đang ngày càng bị bỏ lại phía sau trong công cuộc xóa 

đối, giảm nghèo. 

Biểu đồ 2.28. Bình quân nhân khẩu của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 
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c, Cơ cấu độ tuổi 

 Theo kết quả điều tra, hộ nghèo DTTS đa số có tỷ lệ nhân khẩu dưới 15 tuổi chiếm 

32,6% tổng số nhân khẩu và thấp hơn 2,7 điểm phần trăm so với nhóm hộ nghèo DTTS đa số 

là 35,3%. Đối với nhóm nhân khẩu từ 15 đến 64 tuổi (nhóm trong độ tuổi lao động), hộ nghèo 

DTTS đa số có 60,7% tỷ lệ nhân khẩu ở nhóm tuổi này, trong khi đó ở hộ nghèo DTTS rất ít 

người thì tỷ lệ thấp hơn, chỉ chiếm 58,8% tổng số nhân khẩu. Với độ tuổi trên 64 tuổi, giữa 2 

nhóm hộ nghèo DTTS không có sự chênh lệch nhau nhiều khi tỷ lệ này của hộ nghèo DTTS đa 

số và hộ nghèo DTTS rất ít người lần lượt là 7,7% và 7,1%. Như vậy, có thể thấy rằng, khi xem 

xét cơ cấu độ tuổi theo từng nhóm DTTS, ta không thấy có sự khác biệt nhau nhiều. 

Bảng 2.21. Bình quân nhân khẩu và lao động của các hộ nghèo DTTS 

điều tra năm 2019 phân theo nhóm dân tộc 

Nhóm dân tộc 

Cơ cấu độ tuổi (%) 

Dưới 15 tuổi Từ 15 – 64 tuổi Trên 64 tuổi 

Tính chung 34,3 58,4 7,3 

DTTS đa số  32,6 60,7 7,7 

DTTS rất ít người 35,3 58,8 7,1 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

d, Cơ cấu giới tính 

 Tỷ số giới tính của dân số được tính bằng dân số nam trên 100 dân số nữ. Kết quả Điều 

tra 53 DTTS năm 2019 cho thấy, tỷ số giới tính của 53 DTTS là 100,4 nam/100 nữ, cao hơn tỷ 

số giới tính của cả nước (99,1 nam/100 nữ) và tỷ số giới tính của dân tộc Kinh (98,8 nam/100 

nữ). Hiện nay, một số DTTS có tỷ số giới tính cao như: Ơ Đu (124,1 nam/100 nữ), Ngái (114,7 

nam/100 nữ), Bố Y (110,3 nam/100 nữ), Hoa (108,3 nam/100 nữ). Trong khi đó, một số dân 

tộc có tỷ số giới tính khá thấp như: Xtiêng (92,4 nam/100 nữ), Mạ (94,1 nam/100 nữ), Brâu 

(94,4 nam/100 nữ), Mnông (94,9 nam/100 nữ) (UBDT&TCTk, 2020). 

 Kết quả điều tra hộ nghèo DTTS cho ta thấy rằng, ở hộ nghèo DTTS, trong tổng số 

100%, tỷ lệ nam giới chiếm 49,3% và nữ giới chiếm 50,7% (hay nói cách khác, tỷ lệ giới tính 

ở hộ nghèo DTTS hiện nay là 97,3 nam/100 nữ). Nhóm hộ nghèo DTTS đa số cũng có số nhân 

khẩu nam ít hơn nhân khẩu nữ, lần lượt là 49,1% và 50,9%. Nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người  

lại có số nhân khẩu nam chiếm tỷ lệ cao hơn nữ là 50,6% nam và 49,4% nữ. Hiện nay, do điều 

kiện vật chất hạ tầng cònkhó khăn, công tác tuyên truyền gặp phải nhiều hạn chế, tư tưởng trọng 

nam khinh nữ ở nhiều nhóm DTTS vẫn còn rất rõ nét, họ chỉ dừng việc sinh đẻ khi có được con 

trai.  
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Biểu đồ 2.29. Cơ cấu giới tính của nhân khẩu ở các hộ nghèo DTTS                                

điều tra năm 2019 phân theo nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

e, Trình độ học vấn  

 Giáo dục cho nhóm đồng bào DTTS những năm qua đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc, 

tuy nhiên vẫn còn sự phát triển không đồng đều ở nhiều dân tộc. Hầu hết các dân tộc đã đạt 

hoặc vượt Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS, tuy vậy, vẫn còn một số 

ít dân tộc có tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp tiểu học chưa đạt mục tiêu như: dân tộc Gia Rai (90,8%), 

Ba Na (93,6%), Raglay (93,1%), Xtiêng (91,2%), Brâu (93,9%). Tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp 

THCS và THPT của trẻ em DTTS lần lượt là 81,6% và 47,0%. Một số dân tộc có tỷ lệ học sinh 

đi học đúng tuổi ở hai cấp này cao hơn mức bình quân chung của cả nước như dân tộc Tày, 

Hoa, Mường, Nùng, Ngái, Sán Dìu, Si La, Bố Y. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều DTTS có tỷ lệ 

học sinh đi học đúng tuổi cấp THPT thấp (dưới 30) như Mông, Ba Na, Gia Rai, Mnông, Raglay, 

Xtiêng. Tương tự như tỷ lệ đi học chung, tỷ lệ đi học đúng tuổi của trẻ em DTTS ở khu vực 

thành thị cao hơn khu vực nông thôn ở tất cả các cấp học; cấp học càng cao, sự khác biệt này 

càng lớn (UBDT&TCTK, 2020). 

 Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường của 53 DTTS hiện vẫn cao hơn gần hai lần tỷ lệ trẻ em 

ngoài nhà trường của cả nước và cao hơn gần ba lần tỷ lệ này của dân tộc Kinh. Có 19/53 DTTS 

có tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường trên 20%, trong đó tỷ lệ này của dân tộc Brâu cao nhất (35,4%), 

tiếp đến là dân tộc Xtiêng (35,3%). Dân tộc Sán Dìu và Tày có tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường 

thấp nhất trong 53 DTTS, tương ứng là 3,7% và 5,1%. Ở cấp học càng cao, tỷ lệ trẻ em DTTS 

ngoài nhà trường càng tăng. Ở cấp tiểu học, cứ 100 em trong độ tuổi đi học cấp tiểu học thì có 

khoảng 2 em không được đến trường; con số tương ứng ở cấp THCS là 13 em, ở cấp THPT là 

46 em. Một số DTTS có tỷ lệ trẻ em không đi học THCS cao hơn khoảng ba lần so với mức 

chung của 53 DTTS như Brâu (45,2% so với 13,3%), Xtiêng (39,6% so với 13,3%), Gia Rai 

(36,3% so với 13,3%) (UBDT&TCTK, 2020). 

 Tỷ lệ biết đọc viết chữ phổ thông còn khá thấp ở nhiều DTTS, trong đó thấp nhất là các 

dân tộc Mảng (46,2%), La Hủ (46,9%), Lự (49,7%), Mông (54,3%). Các DTTS có tỷ lệ biết 

đọc biết viết chữ phổ thông cao như dân tộc Ngái (96,5 ), Sán Dìu (95,7%), Mường (95,5%), 

Tày (94,9%), Thổ (94,9%), Hoa (91,0%), Nùng (90,0%). Có 32/53 DTTS có chữ viết riêng của 

dân tộc mình. Tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chữ của dân tộc mình còn 

thấp (15,9%). Tỷ lệ này cao nhất là ở dân tộc Ê Đê (38,8%), tiếp đến là các dân tộc Ba Na 

(31,7%), Hoa (31,4%), thấp nhất là ở dân tộc Co, Lự (0,8%). Tỷ lệ nam giới biết đọc biết viết 
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chữ của dân tộc mình cao hơn nữ giới (17,5% so với 14,2%); ở khu vực thành thị cao hơn khu 

vực nông thôn (26,2% so với 14,4%) (UBDT&TCTK, 2020). 

 Như vây, từ những phân tích trên có thể thấy rằng, kết quả giáo dục cho đồng bào DTTS 

đang có nhiều chuyển biến tích cực, song ở nhóm hộ nghèo DTTS hiện nay, tỷ lệ thiếu hụt về 

giáo dục vẫn còn cao và có sự chênh lệch nhiều giữa các nhóm dân tộc. Theo tỷ lệ các tỷ lệ 

nghèo đa chiều, mức thiếu hụt ở trình độ giáo dục của người lớn của nhóm hộ nghèo DTTS đa 

số là gần 30% và nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người là hơn 38%. Tình trạng đi học của trẻ em 

vẫn còn tỷ lệ thiếu hụt cao khi tỷ lệ này với nhóm hộ nghèo DTTS đa số là hơn 12% và hộ 

nghèo DTTS rất ít người là hơn 29% (Biểu đồ 2.31). 

 Xem xét trình độ học vấn của chủ hộ ta thấy, ở nhóm hộ nghèo DTTS đa số gần 44% 

chủ hộ chưa tốt nghiệp tiểu học và không biết chữ, tỷ lệ này ở hộ nghèo DTTS rất ít người là 

hơn 56%. Tỷ lệ chủ hộ tôt nghiệp tiểu học và tốt nghiệp cấp THCS của hộ nghèo DTTS đa số 

lần lượt là 26,4% và 28,4%; Tỷ lệ này ở hộ nghèo DTTS rất ít người thấp hơn rất nhiều, lần 

lượt là 21,3% và 18,7%. Ở cả hai nhóm DTTS, tỷ lệ Tốt nghiệp THPT trở lên là dưới 3%. Có 

thể thấy, chủ hộ có trình độ học vẫn thấp, tay nghề không có đã và đang là rào cản lớn nhất cho 

các hộ tìm kiếm một công việc làm ổn định. Không có học vấn và trình độ, họ chỉ biết làm lao 

động chân tay, “ráo mồ hôi là hết tiền”, vì vậy tình trạng nghèo ở DTTS ngày càng trầm trọng 

hơn. 

Biểu đồ 2.30. Cơ cấu trình độ học vấn của chủ hộ ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 

2019 phân nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

f. Lao động và việc làm 

 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người DTTS được định nghĩa là phần trăm người 

DTTS thuộc lực lượng lao động chiếm trong tổng dân số DTTS từ 15 tuổi trở lên. Cứ 100 người 

DTTS từ 15 tuổi trở lên, có 83 người tham gia vào lực lượng lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng 

lao động có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữa một số dân tộc.  

 Hiện nay, có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữa một số 

dân tộc. Trong khi một số DTTS rất ít người có tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao như Cơ 

Lao, Lự, Cống thì nhóm DTTS đa số có tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp như: Chăm, 

Khmer, Hoa. Trong đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp nhất thuộc về dân tộc Hoa 

(64,3%) và cao nhất là dân tộc Cơ Lao (94,8%). Một vài lý do giải thích sự khác biệt này là do 

dân tộc Hoa sinh sống chủ yếu ở khu vực thành thị, có điều kiện kinh tế, dễ tiếp cận các điều 

kiện về giáo dục nên có xu hướng kéo dài thời gian học tập ở nhóm dân số trẻ và có xu hướng 

nghỉ làm việc khi đã qua độ tuổi lao động (UBDT&TCTK, 2020). 
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 Lao động bình quân ở nhóm hộ nghèo DTTS là 2,5 người/hộ, trong đó bình quân lao 

động của nhóm hộ nghèo DTTS đa số là 2,6 người/hộ và của nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người 

là 2,4 người/hộ. Đa phần lao động ở nhóm đồng bào DTTS nói chung và nhóm hộ nghèo DTTS 

nói riêng đều chưa được qua đào tạo. Tỷ lệ lực lượng lao động được đào tạo chuyên môn kỹ 

thuật từ sơ cấp trở lên ở nhóm DTTS là 10,3% và ở nhóm hộ nghèo DTTS là chưa đến 3% . 

Đây là hạn chế của lực lượng lao động là người DTTS trong việc tiếp cận thị trường lao động 

và nâng cao năng suất lao động tạo thu nhập. 

Biểu đồ 2.31. Bình quân lao động của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân theo 

nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

 Việc làm là vấn đề thiết yếu của phần đông dân số, không chỉ đem lại thu nhập mà còn 

đem lại nhiều lợi ích khác như giảm nghèo, cân bằng cuộc sống, góp phần tạo dựng những 

chuyển đổi tích cực trong xã hội. Nhìn cơ cấu nghề nghiệp của các chủ hộ nghèo DTTS hiện 

nay ta thấy rằng, đa phần các chủ hộ có công việc chính là tự làm nông nghiệp, tỷ lệ này ở nhóm 

hộ nghèo DTTS đa số là 61,3% và nhóm DTTS rất ít người là 75,2%. Tỷ lệ cao thứ 2 là làm 

một số việc làm khác như: buôn bán nhỏ, nội trợ, làm thuê mướn và các nghề đan lát thủ công,.. 

tỷ lệ này lần lượt ở nhóm hộ nghèo DTTS đa số và DTTS rất ít người là 24,7% và 19,4%. Số 

còn lại có công việc tại các khu vực nhà nước (viên chức, cán bộ xã), làm công ăn lương khu 

vực ngoài nhà nước (công nhân) và lương hưu. 

Biểu đồ 2.32. Cơ cấu nghề nghiệp chính của chủ hộ ở các hộ nghèo DTTS điều tra                 

năm 2019 phân theo nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 
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2.3.2.2. Nguồn lực về tài chính 

a, Vay vốn ưu đãi 

 Hiện nay, chủ yếu đồng bào DTTS vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để 

có nguồn lực tài chính phát triển kinh tế, giúp xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ DTTS vay vốn ưu 

đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2019 là 19,7%. Dân tộc có tỷ lệ vay vốn từ nguồn này 

cao nhất là Ơ Đu, với tỷ lệ vay lên đến 60%, cao gấp ba lần so với tỷ lệ chung của 53 DTTS. 

Một số dân tộc khác ngoài Ơ Đu cũng có tỷ lệ vay vốn cao là Si La (47,5%), Chu Ru (41,7%),… 

(UBDT&TCTK 2020). 

Biểu đồ 2.33. Tỷ lệ hộ DTTS vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội  của 10 dân 

tộc có tỷ lệ cao nhất 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

 Đảng và Nhà nước ta những năm qua đã và đang có nhiều gói hỗ trợ tín dụng cho người 

nghèo, đặc biệt người nghèo vùng DTTS và miền núi, do vậy tỷ lệ vay vốn chung ở nhóm hộ 

nghèo DTTS đang cao hơn so với tỷ lệ vay của 53 DTTS. Tỷ lệ vay vốn ở nhóm hộ nghèo 

DTTS đa số là 43,1%, cao hơn 4,5 điểm phần trăm so với nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người là 

38,6%. Cơ cấu nguồn vay của các hộ không mấy đa dạng, đối với hộ nghèo DTTS đa số chủ 

yếu là từ Ngân hàng Chính sách (95,7%); tiếp sau đó là từ vay ngoài (2,1%); và vay một số 

người thân quen (1,9%). Đối với hộ nghèo DTTS rất ít người, tâm lý còn e ngại vay vốn, vay 

sợ không trả được nên có đến 98,8% nguồn vay của họ từ Ngân hàng Chính sách; 1,2% số hộ 

còn lại vay vốn từ anh em, bạn bè thân quen. 
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Bảng 2.22. Tỷ lệ hộ vay vốn và các nguồn vay ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 

phân theo nhóm dân tộc 

Đvt: % 

Nhóm dân tộc 
Tỷ lệ hộ vay 

vốn 

Nguồn vay 

Ngân hàng 

chính sách        

Vay người 

thân quen    

Vay 

ngoài                                                 

Tính chung 41,9 96,7 1,9 2,1 

DTTS đa số 43,1 95,7 2,2 2,1 

DTTS rất ít người 38,6 98,8 1,2 0,0 

 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

Mặc dù đã có rất nhiều ưu đãi về vay vốn cho hộ nghèo đồng bào DTTS, song tỷ lệ vay 

vốn của hộ nghèo DTTS vẫn còn rất hạn chế. Đa số hộ nghèo DTTS hiện nay không biết sử 

dụng vốn vay như thế nào cho hiệu quả, làm sao có nguồn tích lũy để trả nợ. Thực tế, thông 

thường sử dụng vốn vay cho sản xuất nông nghiệp, chủ yếu để mua giống gia súc, là mục đích 

phổ biến nhất của cả hộ nghèo và hộ không nghèo. Một số hộ vay vốn cho mục đích tiểu thủ 

công nghiệp hoặc buôn bán nhỏ, dịch vụ cũng rất thấp. Tuy nhiên, đa phần các hộ DTTS hiện 

nay chỉ dùng vốn vay cho để phục vụ chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày. 

Để có cái nhìn xác thực hơn về thực trạng chưa mạnh dạn vay vốn ngân hàng ở các hộ 

nghèo DTTS, ta đi phân tích từng nguyên do theo từng nhóm dân tộc. Đối với hộ nghèo DTTS 

đa số lý do lớn nhất mà hộ không vay vốn là không có nhu cầu (30,7%). Như đã phân tích ở 

các phần trước, nguồn gốc sâu xa của không có nhu cầu vay ở đây không phải vì hộ đủ vốn rồi, 

không cần vay mà do hộ không có vốn nhưng không dám vay, do tâm lý sợ vay không trả được 

nợ. Các lý do sau đó là do lãi suất cao (26,4%); thủ tục rườm rà (20,8%); hộ không có tài sản 

thế chấp (17,7%); và một số lý do khác (14,1%). Đối với nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người, 

không có nhu cầu vay cũng là lý do được nhiều hộ trả lời nhất, với 38,2%; tiếp sau đó, không 

phải do vấn đề lãi suất mà do hộ ngại thủ tục rườm ra (26,5%) và không có tài sản để thế chấp 

vay (22,1%); lý do lãi suất cao có 20,2% số hộ cho là khó khăn và 11,2% số hộ có những lý do 

khác mà không vay vốn. 

Biểu đồ 2.34. Lý do không vay vốn ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân theo 

nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 
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b, Tiết kiệm 

 Những năm trước đây, tiết kiệm ở vùng đồng bào DTTS vẫn còn đang là một điều gì đó 

rất khó thực hiện. Tâm lý của bà con DTTS chỉ làm đến đấu, ăn đến đấy nếu thiếu thì sẽ có 

thêm hỗ trợ của nhà nước, tính chông chờ, ỷ lại rất cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, công 

tác tuyên truyền được mở rộng, nhận thức bà con đang dần đi lên trong việc thu-chi như thế 

nào cho hợp lý, tiết kiệm như thế nào để có những khoản dự phòng sau này. Đã có 17,7% số hộ 

nghèo DTTS khi được phỏng vấn trả lời hiện nay gia đình có một khoản tiền để tiết kiệm. Càng 

ngạc nhiên hơn khi tỷ lệ tiết kiệm ở nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người cao hơn so với nhóm hộ 

nghèo DTTS đa số (21,1% so với 16,5%). Đa phần các khoản tiết kiệm này không lớn những 

họ sẽ yên tâm hơn khi trong gia đình đã có 1 nguồn tài chính dự phòng. 

Biểu đồ 2.35. Tỷ lệ hộ có tiền tiết kiệm ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

2.3.2.3. Nguồn lực về xã hội 

a, Tiếp cận điện 

 Hầu hết các thôn, xóm, ấp, bản thuộc xã vùng DTTS đã được tiếp cận điện, đặc biệt là 

điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, tình trạng không có điện vẫn diễn ra ở 1,4% số thôn, chủ yếu tập 

trung tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Hà 

Giang và Sơn La. Ở các hộ nghèo DTTS hiện nay, vẫn còn hơn 5% số hộ chưa có điện, trong 

đó hộ nghèo DTTS đã số chưa có điện là 8,1%, nhiều hơn 4,3 điểm phần trăm so với nhóm hộ 

nghèo DTTS rất ít người (3,8%). Ở các hộ nghèo DTTS đa số, tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia 

là 81,1%, điện máy phát là 5,7% và các loại điện khác là 5,1%. Đối với hộ nghèo DTTS rất ít 

người, tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia thấp hơn, với 75,2%. Nhiều nhóm DTTS rất ít người ở 

các vùng sâu, vùng biên giới thương sử dụng điện nước và điện mặt trời nhiều hơn nên tỷ lệ 

điệnmáy phát là 17,8% và các điện khác là 4,2%. Về cơ bản, hộ nghèo hiện nay được hỗ trợ 

thêm tiền điện nên đối với các hộ nghèo DTTS không gặp quá nhiều khó khăn về điên. Một số 

hộ ở phân tán, cách xa trung tâm, không thể chạy một mình một đương dân mới phải chịu cảnh 

không có điện. 
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Biểu đồ 2.36. Các loại điện đang sử dụng ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

b, Tiếp cận thông tin  

  Ở các hộ nghèo DTTS hiện nay, tỷ lệ hộ sử dụng điện thoại di động là 75%, vẫn còn 

kém 17,5% so với tỷ lệ dùng điện thoại của 53 DTTS. Nhóm hộ nghèo DTTS đa số có tỷ lệ 

dùng điện thoại nhiều hơn, với 78,5%, tỷ lệ này ở nhóm hộ còn lại là 71,2%.  

 Sử dụng Internet của 53 DTTS hiện nay là 61,3%. Trong đó, dân tộc Hoa có tỷ lệ hộ sử 

dụng Internet cao nhất (83,7%), tiếp đến là dân tộc Ngái (81,9%) và thấp nhất là dân tộc La Hủ 

(10,2%). Nếu như năm 2015, chưa có hộ nào thuộc dân tộc Rơ Măm và Brâu sử dụng Internet 

thì đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng Internet của hai dân tộc này đã đạt lần lượt là 30,8% và 15,1%. 

Riêng với nhóm hộ nghèo DTTS, tỷ lệ sử dụng Internet của hộ nghèo DTTS đa số và hộ nghèo 

DTTS rất ít người lần lượt là 18,1% và 16,3%. Sự cải thiện về tỷ lệ hộ sử dụng Internet cho 

thấy cơ hội tiếp cận thông tin của các hộ DTTS đã được mở rộng, từ đó góp phần nâng cao dân 

trí, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. 

 Ti vi đã trở thành một loại thiết bị sinh hoạt phổ biến của các hộ DTTS ở cả khu vực 

nông thôn và thành thị với 81,5% hộ DTTS có sử dụng ti vi. Một số dân tộc có tỷ lệ hộ sử dụng 

ti vi rất thấp, dưới 50%, bao gồm: La Hủ (35,3%), Mông (40,3%), Mảng (43,5) và Cơ Lao 

(46,9). Ở nhóm hộ nghèo DTTS đa số, tỷ lệ hộ có Ti vi là 47,2%, nhiều hơn 8,7 điểm phần trăm 

so với nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người. 

 Sự phát triển của Ti vi và điện thoại thông minh đã làm giảm đáng kể số hộ sử dụng 

đài/rdio. Chỉ còn hơn 18% số hộ nghèo DTTS đa số có đài/radio, và tỷ lệ này ở nhóm hộ nghèo 

DTTS rất ít người là 25,8%.  

Ngoài các thiết bị tiếp cận thông tin kể trên, thì loa truyền thanh vẫn là kênh thông tin 

chính hiện nay ở vùng DTTS và miền núi. Vẫn còn 75,1% hộ nghèo DTTS đa số khi được hỏi 

vẫn đang nghe loa truyền thanh, số hộ nghe loa truyền thanh ở nhóm hộ nghèo DTTS rất ít 

người là 69,4%. 
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Biểu đồ 2.37. Tỷ lệ hộ có các thiết bị tiếp cận thông tin phân theo nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

2.3.2.4. Nguồn lực về tự nhiên 

a, Đất ở 

 Kết quả điều tra cho thấy, tuy tỷ lệ có đất ở của các hộ nghèo DTTS hiện nay vẫn thấp 

hơn so với 53 DTTS và cả nước nhưng so với trước đây, tỷ lệ này đang tăng và mang nhiều tín 

hiệu tích cực. Tỷ lệ hộ chưa có đất ở chỉ còn 3,2%, tập chung chủ yếu là các hộ trẻ, mới được 

tách khẩu nên chưa có đất, phải ở nhờ nhà bố mẹ; một số khác thì có đất làm nhà nhưng đó là 

đất canh tác, không được cấp sổ đỏ và chuyển quyền sử dụng làm đất ở (những trường hợp này 

thường thấy nhiều ở nhóm đồng bào di cư tại khu vực Tây Nguyên. Họ tự khai hoang làm 

nương rẫy, nhà cửa cũng xây dựng ngay tại vườn, tuy nhiên đất đó không được cấp sổ đỏ làm 

đất ở mà chỉ được coi là đất sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS đa số có đất ở là 97,1 m2/hộ, với 

diện tích bình quân là 86,3 m2/hộ. Mặc dù hộ nghèo DTTS rất ít người có tỷ lệ hộ có đất ở thấp 

hơn (96,3%), nhưng lại có bình quân diện tích lớn hơn, với 98,6 m2/hộ.  

Bảng 2.23. Tình hình đất ởcác hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân theo nhóm                 

dân tộc 

Nhóm dân tộc 
Tỷ lệ hộ có đất ở  

(%) 

Diện tích bình quân  

(m2/hộ) 

Tính chung 96,8 89,1 

DTTS đa số  97,1 86,3 

DTTS rất ít người 96,3 98,6 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 
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b, Đất sản xuất 

 Một thực trạng dễ dàng thấy được tại các hộ dân tộc thiểu số đó là diện tích đất sản xuất 

bình quân đôi khi còn cao hơn cả nhóm dân tộc Kinh và của cả nước. Tuy nhiên, họ chỉ canh 

tác được khoảng 70%, đất ít nhưng đá nhiều, thậm chí ở những tỉnh Lai Châu, Hà Giang, có hộ 

DTTS 1 mảnh đất chỉ canh tác được 30-40% do phần có lại là đá.  

 Kết quả điều tra cho thấy, hiện nay đất trồng cây hàng năm có diện tích bình quân là 

737 m2/hộ, trong đó ở nhóm hộ nghèo DTTS đa số là 694 m2/hộ và nhóm hộ nghèo DTTS rất 

ít người là 871 m2/hộ. Sở dĩ nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người có bình quân diện tích đất trồng 

cây hàng năm lớn hơn là do các dân tộc rất ít người thường sống tại vùng sâu, vùng xa và biên 

giới, đất chia cho hộ thì nhiều nhưng diện tích đất canh tác thực lại rất ít (khoảng 50-60%), chủ 

yếu các hộ trồng 1 vụ lúa 1 vụ màu (do khô hạn) và việc vận chuyển lương thực về đến nhà 

cũng rất khó khăn (ví dụ đồng bào người Mảng tại Tỉnh Lai Châu, trên giấy tờ cấp đất mỗi một 

hộ hơn 1000 m2 nhưng canh tác được chỉ khoảng 400-500 m2, đất lại khô hạn và bạc màu). 

 Đất trồng cây lâu năm bình quân à 4.749 m2/hộ, trong đó với nhóm hộ nghèo DTTS đa 

số là 4912 m2/hộ và nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người là 4256 m2/hộ. Đất trồng cây lâu năm 

nếu nhìn theo góc độ nhóm dân tộc sẽ không thấy được nhiều sự khác biệt nhiều giữa 2 nhóm, 

do thông thường đất đai sẽ phân bố theo vùng. Ví dụ, Tây Nguyên là vùng trồng cây lâu năm 

như : cà phê, điều, tiêu,.. thì các dân tộc ở đó, dù là DTTS đa số, DTTS rất ít người hay DTTS 

nghèo thì cũng đều có đất trồng cây lâu năm. 

 Đất rừng được giao cho các hộ trông coi và khai thác các sản dưới tán rừng. Diện tích 

bình quân một hộ nghèo DTTS được nhận là 8.227 m2/hộ, trong đó diện tích bình quân mà hộ 

nghèo DTTS đa số nhận được là 9003 m2/hộ, tỷ lệ này của nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người 

là 6041 m2/hộ. Sở dĩ các nhóm hộ DTTS rất ít người có diện tích rừng được nhận ít hơn chủ 

yếu là do hoj không muốn được nhận, hoặc nếu nhận tiền công phải cao. 

 Đất mặt nước rất ít hộ có, chủ yếu tập trung nhiều ở vùng Tây Nam Bộ, nơi cư chú của 

đồng bào Khơmer. Bình quân đất mặt nước ở hộ nghèo DTTS là 134 m2/hộ, trong đó hộ nghèo 

DTTS đa số là 141 m2/hộ và hộ nghèo DTTS rất ít người là 115 m2/hộ. 

Bảng 2.24. Tình hình nguồn lực đất đai của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo nhóm dân tộc 

Đvt: m2/hộ 

Nhóm dân tộc Đất cây năm Đất cây lâu năm 
Đất rừng 

được giao 

Đất mặt 

nước 

Tính chung 737 4.749 8.227 134 

DTTS đa số 694 4912 9003 141 

DTTS rất ít người 871 4256 6041 115 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

2.3.2.5. Nguồn lực về vật chất 

a. Nhà ở 

Hiện nay, đa số hộ DTTS đang sống trong các ngôi nhà thuộc quyền sở hữu riêng của 

hộ (chiếm 95%). Phần lớn các hộ DTTS đều sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố 
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(79,2%). Mặc dù vậy, điều kiện nhà ở của một số dân tộc còn rất hạn chế với tỷ lệ hộ ở trong 

nhà thiếu kiên cố, đơn sơ cao như: La Hủ (78,2%), La Chí (62,5%), Xinh Mun (62,2%), La Chí 

(47%). 

Biểu đồ 2.38. Tỷ lệ hộ có nhà thiếu kiến cố/đơn sơ của 5 dân tộc có tỷ lệ cao nhất và 5 

dân tộc có tỷ lệ thấp nhất. 

 

(Nguồn: Điều tra 53 DTTS, 2019) 
 

 Ở hộ nghèo DTTS hiện nay, phần lớn các hộ đã có nhà ở (tỷ lệ này chiếm 97% số hộ 

được phỏng vấn), vẫn còn một tỷ lệ nhỏ các hộ chưa có nhà do đang xây dựng hoặc các hộ trẻ 

mới tách hộ, chưa có nhà phải đi ở nhờ. Có thể dễ dang nhận thấy hình ảnh phần lớn tại các hộ 

nghèo DTTS là những ngôi nhà tạm bợ, nhiều nhà đã cũ nát. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS sống trong 

các căn nhà thiếu kiên cố và đơn sơ lên đến 33,1%, trong đó với nhóm hộ nghèo DTTS đa số 

là 30,3% và với nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người là 44,5%. 

Bảng 2.25. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 có nhà ở theo mức độ kiên cố, phân 

theo nhóm dân tộc 

Đvt: % 

 Tổng số Nhà kiên cố 

và bán kiên cố  

Nhà thiếu kiên cố, 

đơn sơ 

Chung 100 66,9 33,1 

DTTS đa số 100 69,7 30,3 

DTTS rất ít người 100 66,5 44,5 

(Nguồn: Tổng hợp từ Điều tra 53 DTTS và Số liệu điều tra, 2019) 

 Điều tra 53 DTTS năm 2019 cho thấy, diện tích nhà ở bình quân đầu người của các hộ 

DTTS là 16,9m2/người. Ngoài dân tộc Ngái, diện tích nhà ở bình quân đầu người của các dân 

tộc khác đều thấp hơn trung bình chung của cả nước. Một số DTTS có diện tích nhà ở bình 

quân đầu người dưới 10m như Raglay (9,0 m2/người), Bru Vân Kiều (9 m2/người), La Hủ (8,3 

m2/người). 
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Diện tích nhà ở bình quân đầu người của các hộ nghèo DTTS là 13,4 m2/người, trong 

đó hộ nghèo DTTS đa số có diện tích nhà bình quân là 13,7 m2/người và hộ nghèo DTTS rất ít 

người có diện tích nhà bình quân là 12,9%. 

Bảng 2.26. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019, 

phân theo nhóm dân tộc 

Đvt: m2/người 

 Hộ nghèo DTTS 

Tổng 13,4 

DTTS đa số 13,7 

DTTS rất ít người 12,9 

(Nguồn: Tổng hợp từ Điều tra 53 DTTS và Số liệu điều tra, 2019) 

b, Điều kiện sinh hoạt 

Theo kết quả điều tra 53 DTTS, tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh hiện 

nay là 88,6%, tăng 15,3 điểm phần trăm so với năm 2015. Tuy nhiên, vẫn còn một số dân tộc 

có tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh thấp (dưới 50%) bao gồm: Bru Vân Kiều (48,5%), 

Si La (48,3%), Cống (43,5%) và Chứt (39,2%). Ơ các hộ nghèo DTTS hiện nay, một số bộ phận 

vẫn phải dùng nước mưa để ăn và nước sinh hoạt chính từ ao, hồ và các khe, mó không được 

bảo vệ. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh vẫn còn 29,2% và có sự chênh lệch 

lớn giữa hai nhóm DTTS. Hộ nghèo DTTS đa số, tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước không hợp vệ 

sinh là 27,1%, trong khi đó tỷ lệ này với nhóm hộ nghèo DTTS rất ít người là 34,8% (tăng hơn 

7,7%). 

 Tỷ lệ hộ nghèo DTTS sử dụng hố xí hợp vệ sinh đang được cải thiện qua các năm, tỷ lệ 

hộ có hố xí đạt vệ sinh là 59,6% điều này cho thấy điều kiện vệ sinh của đồng bào DTTS đã 

được cải thiện đáng kể và vượt Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS26. 

Tình trạng hộ không có hố xí ở một số dân tộc còn cao như: La Hủ (41,7%), Raglay (47,9%), 

Mảng (55,9), Si La (57,5%), Co (58,7%) (UBDT&TCTK, 2020). Tại các hộ nghèo DTTS, phần 

lớn các hộ có hố xí tạm bợ hoặc không có nhà xí (73,6%), tỷ lệ này ở nhóm hộ nghèo DTTS đa 

số và nhóm hộ nghèo DTTS rất it người lần lượt là 70,9% và 80,3%. Hiện nay các hộ vẫn 

thường có thói quen đi vệ sinh ra ngoài rừng, sông, ruộng hoặc dùng cầu cá (vùng Tây Nam 

Bộ). Một số hộ có hố xí thì thường là không hợp vệ sinh, tạm bợ như cầu cá, cầu đất,… Tuy 

nhiên, vấn đề hộ không có hố xí chưa phải là nỗi bức xúc của mỗi hộ gia đình cũng như cộng 

đồng do các hộ còn ở phân tán, rải rác và đây như một thói quen lâu đời để lại, thói quen này 

gây ô nhiễm môi trường và tiềm tàng dịch bệnh cho người và gia súc. Trong tương lai gần, cần 

phải có các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tình trạng này. 

 
26 Mục tiêu đến năm 2020 “tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng hố xí hợp vệ sinh trên 40 ” theo Quyết 

định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu 

thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát 

triển bền vững sau năm 2015 
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Bảng 2.27. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS theo điều kiện sinh hoạt của hộ phân theo nhóm                   

dân tộc 

Đvt: % 

 Nguồn nước 

 không hợp về sinh 

Hố xí tạm bợ hoặc 

không có hố xí 

Chung 29,2 73,6 

DTTS đa số 27,1 70,9 

DTTS rất ít người 34,8 80,3 

(Nguồn: Tổng hợp từ Điều tra 53 DTTS và Số liệu điều tra, 2019) 

c, Tài sản của hộ 

 Các tài sản vật chất như nhà cửa, gia súc, xe máy, ti vi, giường tủ... là tiêu chí dễ nhận 

biết nhất khi so sánh hộ nghèo với hộ khá. Hộ nghèo thường có nhà cửa lụp xụp và có ít tài sản, 

giá trị. Nhiều hộ nghèo “kinh niên” không có bất cứ tài sản gì có giá trị quá 500.000 đồng ở 

trong nhà. Theo kết quả điều tra, tài sản của hộ nghèo DTTS không quá đa dạng bao gồm: các 

thiết bị nghe nhìn (Tivi, đài, máy tính,…), phương tiện đi lại (xe đạp, xe máy, tàu/thuyền,…), 

và đồ dùng sinh hoạt (tủ lạnh, quạt..). Ngoài một số thiết bị nghe nhìn (điện thoại, ti vi) và một 

số công cụ lao động (quốc, xẻng,..) thì tài sản mà nhiều hộ nghèo DTTS có nhất là xe máy. Hơn 

67% số hộ nghèo DTTS có xe máy, trong đó tỷ lệ này của hộ nghèo DTTS đa số và hộ nghèo 

DTTS rất ít người lần lượt là 68,6% và 65,8%. Ngoài xe máy thì tàu/thuyền có gắn động cơ 

cũng được các hộ dùng làm phương tiện di chuyển với tỷ lệ là 7,3% số hộ có. Số hộ nghèo 

DTTS đa số có tàu/thuyền là 8,1% và của hộ nghèo DTTS rất ít người là 4,4%.  

 Hiện nay, các thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào DTTS đang 

tăng lên đáng kể. Giai đoạn từ 2015 – 2019, tỷ lệ hộ sử dụng tủ lạnh tăng cao từ 32,2% năm 

2015 lên 54,5% năm 2019. Số hộ DTTS sử dụng máy điều hòa cũng tăng lên đáng kể từ 2,9% 

số hộ có sử dụng năm 2015 lên 6,6% năm 2019. Mặc dù vây, ở nhóm hộ nghèo DTTS, họ gần 

như vẫn giậm chân tại chỗ. Ở các hộ nghèo DTTS được khảo sát, không có hộ nào có bình tắm 

nóng lạnh hay điều hòa, chỉ có khoảng 2,2% số hộ có tủ lạnh, nhưng đa phần là loại cũ và nhỏ, 

đây chủ yếu là mua lại hoặc được nhận tài trợ. 

Biểu đồ 2.39. Tinh hình tài sản của các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân theo 

nhóm dân tộc 

 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 
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b, Chăn nuôi 

 Gia súc (trâu, bò, dê, ngựa) rất quan trọng đối với người DTTS miền núi, vừa cung cấp 

sức kéo, phân chuồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa là tài sản tiết kiệm có thể bán đi khi 

cần khoản tiền lớn đột xuất (do đó, gia súc có thể coi là một loại vốn tài chính). Tuy nhiên, chăn 

nuôi ở các hộ nghèo DTTS hiện này còn chưa phát triển. Đối với chăn nuôi trâu/bog, tỷ lệ hộ 

nghèo DTTS đa số có nuôi là 36,2%, với bình quân 1,3 con/hộ; Tỷ lệ này ở nhóm DTTS rất ít 

người là 30,1%, với bình quan 1,2 còn/hộ 

 Chỉ lệ chăn nuôi lợn/dê/cừu ở các hộ nghèo DTTS tôt hơn. Nhìn chung có 44,4% số hộ 

có chăn nuôi các loại gia súc này, trong đó của nhóm hộ nghèo DTTS đa số là 45,4% (bình 

quan 2.0 con/hộ) và nhóm còn lại là 41,6% (với lượng con bình quân 1,8 con/hộ). Ở nhóm vật 

nuôi này, các hộ chủ yếu nuôi lợn. thả giông ngàoi đường và dưới sàn nhà nên trình trạng ô 

nhiễm xảy ra thường xuyên, là tiền đề cho các nệnh đau  ốm, còi sơng rất nguy hiểm . 

 Gà cũng được các hộ nuôi nhiều với mục đích cải thiện bữa ăn, trong đó hộ nghèo DTTS 

đa số nuôi nhiều hơn với hơn 40% số hộ nuôi và sô lượng bình quân là 11,8 còn//hộ. Hộ nghèo 

DTTS rất ít người có 33,9% hộ nuôi, số con trung bình là 10,2 %. 

Bảng 2.28. Tỷ lệ và quy mô chăn nuôi ở các hộ nghèo DTTS điều tra năm 2019 phân 

theo nhóm dân tộc 

 Trâu, bò Lợn, dề, cứu Gà, thủy cầm, 

 Tỷ lệ hộ 

có 

(%) 

Số lượng 

BQ 

(con/hộ) 

Tỷ lệ hộ 

có 

(%) 

Số lượng 

BQ 

(con/hộ) 

Tỷ lệ hộ 

có 

(%) 

Số lượng 

BQ 

(con/hộ) 

Chung 34,1 1,3 44,4 1,9 38,6 11,4 

DTTS đa số  36,2 1,3 45,4 2,0 40,1 11,8 

DTTS rất ít 

người 

30,1 1,2 41,6 1,8 33,9 10,2 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019) 

 

2.4. HẬU QUẢ CỦA NGHÈO ĐÓI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM 

2.4.1. Đói nghèo dẫn đến tình trạng phát triển con người không đồng đều gây ra sự bất 

bình đẳng trong thu nhập, làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo 

Việt Nam những năm qua đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, qua đó giúp giảm 

mạnh tỷ lệ hộ nghèo trên phạm vi cả nước, tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu đạt được, giống 

như nhiều nền kinh tế khác sự bất bình đẳng, hay khoảng cách giàu nghèo đang có xu hướng 

ngày một tăng lên trong xã hội. Sự phân hoá giàu nghèo có thể nhận thấy rõ nét giữa thành thị 

và nông thôn, giữa các nhóm dân tộc chiếm đa số và thiểu số, hay giữa các vùng kinh tế với 

nhau. 

Trong 20 năm, từ 1992 đến 2012, trong khi chi tiêu bình quân ngày của nhóm 10% 

nghèo nhất chỉ tăng từ 0,8 lên 2,1 USD, thì chỉ tiêu của nhóm giàu nhất đã tăng từ 7,2 lên 24,3 

USD, gấp 11,57 lần so với 10% nghèo nhất (Oxfam, 2017). Kết quả khảo sát mức sống dân cư 

năm 2016 của Tổng cục Thống kê cho thấy khoảng cách thu nhập giữa nhóm có thu nhập cao 
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nhất trong xã hội với nhóm có thu nhập thấp nhất, hay giữa những người giàu nhất với nhóm 

những người nghèo nhất trong xã hội đang ngày càng tăng lên. Vào năm 2006, nhóm có thu 

nhập cao nhất trong xã hội có thu nhập bình quân gấp 8,36 lần nhóm có thu nhập thấp nhất 

(1,5417 triệu đồng/tháng so với 184,3 nghìn đồng/tháng); đến năm 2016, khoảng cách này đã 

tăng lên 9,79 lần (7,547 triệu đồng/tháng so với 770,6 nghìn đồng) (Quỳnh Anh, 2019). 

Phân cực giàu nghèo giữa các tỉnh, thành phố, giữa các khu vực, vùng miền thực chất 

chỉ là biểu hiện bên ngoài của vấn đề phân cực giàu nghèo. Thực tế, phần lõi chính của vấn đề 

phân cực giàu nghèo chính là tình trạng nghèo khác nhau giữa các nhóm dân tộc. Cũng cần phải 

nói thêm rằng, khoảng 50% người nghèo là người DTTS. Tại tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ hộ nghèo 

người Khmer qua các giai đoạn khác nhau chiếm khoảng 50% số hộ nghèo của tỉnh. Thậm chí, 

xu hướng này tăng dần qua thời gian khi tỷ lệ hộ nghèo ở nhóm người Kinh có xu hướng giảm 

thì ở đồng bào dân tộc Khmer lại tăng. Năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo người Khmer chiếm tỷ lệ 42% 

thi đến năm 2018 hộ nghèo Khmer chiếm gần 48% (Sở LĐTB&XH Sóc Trăng, 2019). Tại Đăk 

Lăk, vấn đề nghèo DTTS thậm chí còn phức tạp hơn khi địa phương này, cũng như toàn vùng 

Tây Nguyên cùng lúc phải đối mặt với thách thức giảm nghèo kép ở nhóm đồng bào DTTS 

gồm: nhóm đồng bào DTTS tại chỗ và nhóm đồng bào DTTS di cư, chủ yếu là từ miền núi phía 

Bắc vào. Năm 2016, tỉnh Đăk Lăk có 81.592 hộ nghèo trong đó có 50.332 hộ DTTS gồm 29.989 

hộ DTTS tại chỗ và 20.333 hộ DTTS từ nơi khác tới.  

Trong 54 dân tộc, Dân tộc Kinh và dân tộc Hoa có mức sống khác hẳn so với các nhóm 

DTTS. Đặc biệt, trong số các nhóm DTTS, lại có một số nhóm rất nghèo. Các nhóm DTTS 

chiếm 15% dân số Việt Nam nhưng hầu hết lại ở các khu vực vùng sâu, vùng xa. Trong khi 

người Kinh phân bố chủ yếu ở các đồng bằng. Đa số người nghèo là nhóm DTTS. Thiếu hụt 

các nguồn lực sản xuất, nhất là đất đai dẫn tới khả năng thoát nghèo của người DTTS hạn chế 

và làm gia tăng thêm khoảng cách giữa người họ với nhóm người Kinh (Nguyễn Thị Thu 

Phương, 2018).  

Biểu đồ 2.40. Chênh lệch về chi tiêu giữa dân tộc Kinh và nhóm DTTS ở Việt Nam 
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Báo cáo nghèo đa chiểu của Bộ LĐTB&XH và UNDP năm 2018 cũng đã chỉ ra, sự 

chênh lệch về thu nhập/chi tiêu giữa đồng bào dân tộc Kinh và đồng bào DTTS có xu hướng 

ngày càng gia tăng trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2016. So sánh mức tương đối cho thấy nếu 

như vào năm 2004, chi tiêu của đồng bào DTTS bằng 59% mức chi tiêu của nhóm Kinh và Hoa 

thì đến năm 2016, tỷ lệ này chỉ còn là 52% (Biểu đồ 2.40). Chênh lệch về thu nhập cũng có xu 

hướng tương tự. Nếu như vào năm 2004 thu nhập của đồng bào DTTS bằng 68% so với đồng 

bào Kinh thì đến năm 2016 tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 52%, tức là giảm 16 điểm phần trăm. 

Sự gia tăng khoảng cách dân tộc này chủ yếu là do tốc độ tăng trưởng cao của các hoạt động 

phi nông nghiệp được trả lương, và còn do thu nhập của các hộ kinh doanh phi nông nghiệp của 

người Kinh và Hoa đã tăng hơn gấp đôi, điều mà các hộ DTTS không thực hiện được. 

Nghiên của “Ethic Gaps, Household Businesses and Social Networks in Vietnam” của 

Nguyễn Thị Thu Phương (2018) đã đưa ra cảm nhận của người DTTS về chênh lệch mức sống 

ngày càng gia tăng hiện nay. Họ cho rằng dù đã chuyển về bản mới từ 2006, gần trung tâm giao 

dịch, thu nhập bằng tiền tăng lên, tiếp xúc với nhiều dịch vụ mới tốt hơn (y tế, giáo dục), nhưng 

trong cách nhìn của dân bản thì khoảng cách nghèo dân tộc ngày càng rộng ra, giữa DTTS với 

dân tộc Kinh, và giữa dân tộc Khơ Mú với dân tộc Thái. Thước đo của họ dựa trên góc nhìn về 

thu nhập bằng tiền, chi tiêu bằng tiền và các nguồn lực quan hệ xã hội giúp kết nối tới sinh kế 

có thu nhập cao hơn. 

Hộ dân tộc có cảm nhận "ngày càng thua" về khả năng làm kinh tế 

Điều này thể hiện từ cảm nhận của nhóm hộ nghèo khi phải thay đổi nếp sống tự cung 

tự cấp với những sản phẩm địa phương đều dựa vào điều kiện tự nhiên tại nơi ở cũ gần sông, 

núi rừng, nên không thể duy trì ở nơi ở mới. Họ có cuộc sống có thu nhập bằng tiền tăng, thuận 

tiện giao thương, nhưng đánh đổi lại bằng những biến đổi khí hậu không quen thuộc, thay đổi 

sinh kế truyền thống bằng những sinh kế mới khó tiếp thu kiến thức. Khí hậu thay đổi, môi 

trường thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn khiến họ cảm thấy mệt mỏi khi lao động nông 

nghiệp. Sinh kế mới khiến họ cảm thấy bất lực khi ban đầu "không biết làm gì". Dần dần, họ 

học cách làm nông nghiệp theo kỹ thuật mới được tập huấn, nhưng canh tác phụ thuộc vào "bón 

phân" khiến họ có cảm giác không thể theo kịp những người khá giả. Đầu tư kém hơn, năng 

suất kém hơn, khiến họ càng có cảm giác "mùa vụ ngày càng thua" nhóm hộ khá giả. Họ thấy 

khó bắt nhịp kịp với hoạt động kinh tế thị trường. 

Thu nhập bằng tiền tăng, nhưng chi tiêu bằng tiền tăng nhiều hơn 

Các hộ DTTS cảm nhận rõ nét điều này, khi một mặt, sau khi kết thúc vụ mua, bán được 

nông sản cho thương lái, trả nợ tiền mua gạo, tiền nợ giống, tiền nợ phân bón, và các khoản nợ 

nhỏ xung quanh hàng xóm do nhu cầu chi tiêu đột xuất, thì hộ dân không còn được bao nhiêu 

thu nhập để tích lũy. Thậm chí, sức ép trả nợ khiến nhiều hộ, nhất là hộ nghèo, luôn trong tình 

trạng bán non nông sản để có tiền trả nợ. Vòng luẩn quẩn vay nợ lãi, hoặc mua trước trả sau, 

bán non nông sản, thiếu hụt chi tiêu, lại vay nợ lãi, tạo nên cái nghèo. Năng suất càng đi xuống, 

thua lỗ mùa vụ, nợ chất chồng nợ càng khiến họ có cảm giác mình càng nghèo đi so với người 

khá giả. Mặt khác, khi có nhu cầu chi tiêu bằng tiền mà không sẵn tiền mặt, hộ dân thường hay 

tìm tới anh em, họ hàng thân để vay nợ. Việc vay nợ những món tiền nhỏ dựa trên mối quan hệ 

cá nhân anh em, họ hàng, và hộ chỉ vay món tiếp khi đã trả nợ được món cũ. Vì vậy, nếu như 

các mối quan hệ thân tình đều đang vẫn duy trì món nợ, hộ dân sẽ phải cố gắng tìm sự trợ giúp 
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vay mượn từ hộ khác. Việc ngày càng khó để tìm ra người cho mình vay tiền khiến họ có cảm 

giác nghèo càng tăng. 

Thứ ba, so với trước khi cộng đồng thôn bản sống đơn giản và mạng lưới xã hội nhỏ 

hẹp, các hộ yếu kém ngày càng không biết mạng lưới xã hội của những hộ khá giả: "không biết 

họ học từ ai", "không biết ai bày cho họ", "không biết vì sao họ hô như thế (đặt giá mua như 

thế)". Các quan hệ vay mượn tiền có thể được tâm sự thông báo giữa những người anh em họ 

hàng thân quen, như một sự chia sẻ và/hoặc lắng nghe lời khuyên. Nhưng những cân nhắc đầu 

tư, cách thức giao thương kinh tế, cách thức đạt hiệu quả sản xuất hoặc thua lỗ trong sản xuất 

lại không được trao đổi cụ thể. Hộ dân có thể biết thông tin một hộ thua lỗ hay kinh doanh tốt, 

nhưng không biết vì sao, và cũng không có những trao đổi thông tin để học hỏi. Với họ, cảm 

nhận những hộ khá giả ngày càng có "quan hệ tốt hơn" với các nhóm ngoài cộng đồng.   

2.4.2. Nghèo đói làm gia tăng bất bình đẳng và phân tầng xã hội 

Chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng sẽ tạo ra nhiều tác động tiêu cực trong xã hội mà 

hệ quả trực tiếp là sự gia tăng bất bình đẳng và phân tầng xã hội. Quá trình bất bình đẳng tăng 

lên ở Việt Nam đã thể hiện thành sự phân cực xã hội. Một cực là nhóm giàu có mức sống cao 

nhất, cực kia là các nhóm còn lại (trong đó nhóm nghèo là thấp nhất). Như vậy, có thể nhận 

định rằng sự bất bình đẳng hiện nay ở Việt Nam có xu hướng phân hóa thành hai cực (tương 

phản) giàu nghèo về mức sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội.  

Ở bất kỳ xã hội nào, bất kỳ quốc gia nào đều tồn tại tình trạng phân tầng xã hội và bất 

bình đẳng ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên, bất bình đẳng cực đoan gây bất lợi cho tăng trưởng 

kinh tế, làm suy giảm gắn kết xã hội và cản trở công cuộc giảm nghèo (Oxfam, 2014). Một 

khảo sát gần đây tiến hành bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới chỉ ra rằng bất bình đẳng đe dọa ổn 

định chính trị và an ninh toàn cầu (Fuentes-Nieva và Galasso, 2014). Các chính phủ cần hành 

động nhanh chóng khi bất bình đẳng có dấu hiệu gia tăng hơn là đợi đến khi bất bình đẳng đã 

ở mức độ cao. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy theo dõi về bất bình đẳng là cần thiết để đảm 

bảo những nhóm người nghèo được hưởng lợi công bằng từ phân bổ và sử dụng các nguồn lực, 

và các biện pháp giảm nghèo nên được hỗ trợ bởi một cơ chế đánh giá độc lập về bất bình đẳng 

ở nhóm nghèo. Nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á cho thấy bất bình đẳng kinh tế 

đang cản trở công cuộc giảm nghèo, và ước tính có thêm 240 triệu người trong vùng đáng lý đã 

thoát nghèo cùng cực trong 20 năm qua nếu tăng trưởng không đi kèm tăng bất bình đẳng 

(ADB,2014). Nghiên cứu này cũng cho thấy ở cả quốc gia giàu và nghèo, mức độ bất bình đẳng 

cao làm giảm khả năng dịch chuyển xã hội, khiến nhóm nghèo nhất có khả năng vẫn nghèo 

truyền kiếp (Oxfam, 2017). 

Việt Nam đã chuyển từ cách tiếp cận đo lường nghèo đơn chiều (theo thu nhập) sang 

cách tiếp cận đo lường nghèo đa chiều (không chỉ nghèo về thu nhập, mà còn thiếu hụt tiếp cận 

các dịch vụ xã hội cơ bản) từ cuối năm 2015. Ngân hàng Thế giới, khi đánh giá về những thành 

tựu và thách thức đối với giảm nghèo tại Việt Nam đã đề xuất: “Dù Việt Nam đã xóa bỏ thành 

công tình trạng nghèo cùng cực và đói ở tất cả các vùng trừ một số vùng sâu, vùng xa, nhưng 

lại có những mối quan ngại phổ biến về tình trạng gia tăng bất bình đẳng về cơ hội và kết quả. 

Cần có những nghiên cứu mới nhằm hiểu rõ hơn các nguồn tạo ra bất bình đẳng khác nhau, và 

quan trọng hơn nhằm hiểu rõ vai trò của chính sách công trong giải quyết tình trạng bất bình 

đẳng ngày càng tăng” (Ngân hàng Thế giới, 2012).  
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Bất bình đẳng ở Việt Nam có xu hướng trong tăng những năm qua dù đo lường theo 

tiêu chí nào. Một thập kỷ qua, hệ số Gini27 tính theo thu nhập giữa thành thị và nông thôn hay 

giữa các vùng đang có sự chênh lệch đáng kể. Trong khi hệ số Gini của khu vực thành thị đang 

giảm từ 0,404 xuống còn 0,372 năm 2018 thì ở khu vực thành thị lại đang tăng từ 0,385 lên 

0,407 năm 2018. Nếu theo dõi hệ số Gini theo từng vùng thì Trung du và miền núi phía Bắc và 

Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cũng là hai vùng có hệ số Gini cao nhất. 

Năm 2018, hệ số Gini của Trung du và miền núi phía Bắc là 0,443, của Tây Nguyên là 0,444 

và xu hướng đang tăng dần qua các năm (Bảng 2.30). 

Bảng 2.29. Hệ số Gini chia theo thành thị - nông thôn và chia theo vùng 

 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Cả nước 0,434 0,433 0,424 0,430 0,431 0,424 

Thành thị/Nông thôn       

Thành thị 0,404 0,402 0,385 0,397 0,391 0,372 

Nông thôn 0,385 0,395 0,399 0,398 0,408 0,407 

Phân theo Vùng       

Đồng bằng sông Hồng 0,411 0,408 0,393 0,407 0,401 0,392 

Trung du và miền núi phía Bắc 0,401 0,406 0,411 0,416 0,433 0,443 

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 0,381 0,385 0,384 0,385 0,393 0,383 

Tây Nguyên 0,405 0,408 0,397 0,408 0,439 0,440 

Đông Nam bộ 0,410 0,414 0,391 0,397 0,387 0,373 

Đồng bằng sông Cửu Long 0,395 0,398 0,403 0,395 0,405 0,399 

(Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư, 2018) 

 

Bất bình đẳng về kinh tế mới chỉ là một mặt của vấn đề. Bất bình đẳng về tiếng nói và 

cơ hội đáng lo ngại hơn tại Việt Nam, đặc biệt đối với người nghèo và người ở vùng DTTS. 

Nhóm DTTS, nông dân quy mô nhỏ, lao động nhập cư và phụ nữ có nhiều khả năng bị nghèo 

hóa, không tiếp cận được các dịch vụ và quá trình ra quyết định chính trị, và bị phân biệt đối 

xử nhiều nhất. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới và Oxfam cho thấy người dân ở những địa 

bàn khác nhau và có nền tảng kinh tế-xã hội khác nhau khi được hỏi đều cảm thấy lo ngại về 

tình trạng bất bình đẳng ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là khía cạnh cơ hội (Ngân hàng Thế giới, 

2014; Oxfam, 2013).  Khi những bất bình đẳng về kinh tế càng tăng thì càng làm giảm bình 

đẳng cơ hội cho thế hệ sau và tạo nên một vòng nghèo luẩn quẩn. Hơn nữa, tăng bình đẳng cơ 

hội (thông tin, tiếp cận, tham gia...) là điều kiện cần, nhưng chưa đủ, để đảm bảo tăng bình đẳng 

về kết quả (việc làm, thu nhập, thăng tiến...). Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả thì trước 

mắt cần giải quyết những bất bình đẳng đang hiện hữu nhiều chiều: bất bình đẳng về kinh tế 

(chênh lệch thu nhập) và bất bình đẳng cơ hội và tiếng nói (bao gồm quyền, khả năng tiếp cận, 

khả năng dịch chuyển, sự tham gia và ảnh hưởng).  

 
27 Hệ số Gini đo lường bất bình đẳng trong phân phối thu nhập giữa các tầng lớp dân cư,, được tính toán dựa trên 

phân phối thu nhập trên tổng dân số. Gini = 0 (hoặc 0% ) tức là bình đẳng tuyệt đối, Gini = 1 (hoặc 100%) tức 

là bất bình đẳng tuyệt đối. 
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Việt Nam có những bài học tích cực để chia sẻ với các quốc gia khác, và đóng góp vào 

cuộc tranh luận rộng rãi hơn về cách thức giải quyết bất bình đẳng. Bài học Việt Nam cho thấy 

mô hình tăng trưởng tương đối bình đẳng, có lợi cho mọi thành phần xã hội, và hướng tới người 

nghèo có thể phát triển bền vững lâu dài. Các chính sách kinh tế và xã hội hiệu quả, gồm đầu 

tư công cho nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và giáo dục là những yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu 

này. Tuy nhiên, các dạng bất bình đẳng mang tính cơ cấu đáng lưu ý vẫn đang tồn tại ở Việt 

Nam, gồm bất bình đẳng theo vùng, theo dân tộc và giới cần được giải quyết thông qua cải thiện 

chính sách bên trong và bên ngoài cũng như cải cách các thể chế và quản trị nhà nước (Oxfam, 

2017). 

 Xu hướng và diễn biến về bất bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

có xu hướng gia tăng  

 Xu hướng và diễn biến về bất bình đẳng giới có xu hướng gia tăng trên các khía cạnh 

như cơ hội việc làm và thu nhập; tiếp cận với giáo dục đặc biệt là giáo dục phổ thông; và bất 

bình đẳng trong ra quyết định lựa chọn các hoạt động sinh kế, cải thiện kinh tế của gia đình. 

Xu hướng này sẽ có ảnh hưởng khá lớn đến tình trạng nghèo ở vùng DTTS và miền núi. 

Biểu đồ 2.41. Tỉ lệ lực lượng lao động qua đào tạo theo giới tính, 2009 - 2018 

Đơn vị: % 

 

Nguồn: Điều tra Lao động -Việc làm hàng năm, 2009-2018, TCTK. 

2.4.3. Nghèo đói làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc và an ninh trật tự 

Phân hóa giàu nghèo khắc sâu thêm hố sâu ngăn cách giữa nhóm giàu với nhóm nghèo, 

từ đó dẫn tới mối liên kết giữa các nhóm xã hội ngày càng lỏng lẻo. Đây là một yếu tố gây ảnh 

hưởng đến mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc - yếu tố cơ bản trong việc đảm bảo vấn 

đề an ninh chính trị. Bên cạnh đó, việc phân hóa giàu nghèo còn là tiền đề tác động đến tình 

hình tội phạm, tệ nạn xã hội. Vì vậy, để ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội thì một trong 

những biện pháp mang tính phòng ngừa là ổn định nền kinh tế vĩ mô, tạo nhiều công ăn việc 

làm ổn định, đảm bảo cuộc sống cho mọi người dân trong cả nước. 

 Những năm qua, cùng với tệ nạn tham nhũng thì sư phân hóa giàu nghèo đang là hiện 

tượng có tác động trực tiếp đến bất bình đẳng xã hội. Tạo ra tâm lý bất bình đối với tệ nạn tham 

nhũng và sự phân hóa giàu nghèo. Cùng với xu hướng tất yếu của nền kinh tế thị trường là sự 
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thương mại hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục sẽ làm cho người nghèo, nhất là nghèo ở vùng DTTS 

khó có thể tiếp cận. Vì thế, họ không được hưởng các phúc lợi xã hội mà lẽ ra họ có quyền được 

hưởng... dẫn tới người dân suy giảm lòng tin và tạo ra tâm lý chống đối.  

2.4.4. Ảnh hưởng của nghèo đói đến vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Đói nghèo ngày nay trở thành vấn đề về kinh tế - xã hội, nó vừa là lực cản vừa là sự 

thách thức trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đói nghèo 

tác động vào các quan hệ xã hội, nhất là các tầng lớp khó khăn đang trong tình trạng nghèo khổ. 

Đói nghèo cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến phát sinh các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, trộm 

cắp,... gây hậu quả và tác động tiêu cực đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đói nghèo thường 

đi đôi với thất học, mù chữ, thiếu hiểu biết, không có điều kiên để tiếp thu văn minh, sự tiến bộ 

của khoa học - công nghệ, từ đó dễ bị kẻ xấu, bọn phản động lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ gây 

mất an ninh và ổn định chính trị. 

 Trong thực tiễn những năm qua, ở nhiều địa phương trong cả nước xuất phát từ hậu quả 

đói nghèo, thiếu hiểu biết, bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo đã dẫn đến một số đồng bào các dân tộc 

thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao có những phản ứng tiêu cực với các chính quyền địa 

phương và trở thành vấn đề chính trị phức tạp. Do đó, giải quyết vấn đề đói nghèo không chỉ 

xuất phát từ yêu cầu về kinh tế - xã hội mà còn là từ yêu cầu chính trị. 

Công cuộc đổi mới ở nước ta hơn 30 năm qua do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng 

và lãnh đạo đã tiến hành xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, mệnh lệnh, hành chính. 

Xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế đã tạo ra động lực phát triển chung cho 

xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế một cách nhanh chóng, đời sống vật chất và tinh 

thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bên cạnh những thành tựu đạt 

được thì sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng góp một phần thúc đẩy nhanh sự phân 

tầng trong xã hội dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo diễn ra nhanh chóng và rõ rệt. Trong xã hội 

đã có sự phân hóa giàu nghèo, nếu chúng ta không có những biện pháp khắc phục, hạn chế thì 

sự phân hóa giàu nghèo sẽ vượt qua giới hạn an toàn cho phép và biến thành sự phân hóa giai 

cấp, xung đột xã hội, có nguy cơ làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa, làm suy giảm niềm tin của 

quần chúng Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Thực tiễn và kinh nghiệm hơn 30 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng ta đã minh 

chứng, muốn giải quyết bất kì một nhiệm vụ kinh tế - xã hội nào đều phải giữ được sự ổn định 

về chính trị. Đây là bài học kinh nghiệm hết sức quan trọng trong qua trình lãnh đạo đổi mới 

đất nước mà Đảng ta đã rút ra được. Trong đó xóa đói, giảm nghèo là một việc làm rất cần thiết, 

quan trọng và cấp bách, là điều kiện thiết yếu, là nhân tố quan trọng để đảm bảo giữ vững sự 

ổn định chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế một cách 

bền vững sớm đưa nước ta thoát khỏi nước nghèo, kém phát triển. 

2.4.5. Ảnh hưởng của nghèo đói đối với chất lượng cuộc sống và môi trường sống 

Nghèo đói sẽ làm cho chất lượng cuộc sống của con người không đảm bảo. Những 

người nghèo trong các bữa ăn thường không đảm bảo năng lượng, dẫn đến thiếu chất dinh 

dưỡng và suy dinh dưỡng. Trong hoàn cảnh nghèo đói thì người nghèo, hộ nghèo, luôn phải vật 

lộn với cuộc sống để mưu sinh, biểu hiện rất rõ là trong bữa ăn. Thông thường 3/4 hoặc 4/5 thu 

nhập của họ có được chi cho lương thực, thực phẩm, những bữa ăn của họ rất đơn điệu, chủ yếu 
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là ngũ cốc, sắn khoai, rau mắm. Nếu như trong bữa ăn của họ có được một ít thịt, cá thì được 

xem là thực phẩm cao cấp nhưng rất ít khi họ có được. Với điều kiện ăn uống như vậy, đa số 

người nghèo đều bị thiếu dinh dưỡng, năng lượng, sức lực bị suy kiệt, kết quả lao động giảm 

sút, khả năng chống bệnh tật kém, sự phát triển về thể lực, trí lực, nhất là trẻ em bị suy giảm, 

thiếu những điều kiện cơ bản trong học tập. 

 Ngoài việc lo ăn, người nghèo ít có điều kiện vươn lên để đạt được những yêu cầu khác, 

đặc biệt là nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần, hoặc những nhu cầu này bị cắt giảm tới mức 

tối đa hoặc hầu như không có. Hiện nay, nhiều nhóm DTTS (La Hủ, Cống, Mảng, Mông, La 

Ha….) ở các vùng còn gặp nhiều khó khăn, và khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn việc 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống còn gặp nhiều cản trở.  

Người nghèo, hộ nghèo thường tận dụng tất cả những gì mà họ có thể khai thác được 

để phục vụ cho các nhu cầu của cuộc sống, hậu quả là vì những nhu cầu trước mắt, họ thường 

phá hủy, hủy hoại luôn nguồn sống của họ trong tương lai. Họ có thể giết các động vật quý 

hiếm; chặt phá rừng, khai thác tài nguyên đên mức cạn kiệt; phá, đốt, nương rẫy, làm cho đất 

cạn màu, khô kiệt, hủy hoại trực tiếp môi trường sống dấn đến tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt 

lở. Khi các nguồn thu này hết đi, thì họ mới bắt đầu chú ý đến các biện pháp sản xuất, tăng vụ, 

di cư vào các vùng đô thị để kiếm sống, làm tăng thêm tình trạng thất nghiệp, gây sức ép môi 

trường cho các đô thị và thường làm gia tăng các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, thậm chí 

là buôn bán chất cấm (ma túy..). 

2.4.6. Ảnh hưởng của nghèo đói đối với sự phát triển của xã hội, quốc gia, dân tộc 

Người nghèo, hộ nghèo nói chung và các vùng DTTS và MN nói riêng ít có điều kiện 

mở rộng sản xuất, kinh doanh để làm giàu do thiếu vốn, thiếu kiến thức, thiếu thông tin. Con 

em của người nghèo, hộ nghèo, thường hạn chế trong tiếp cận với điều kiện học tập ở trình độ 

cao, do đó ít có cơ hội để kiếm được việc làm có thu nhập cao và ổn định, ít có cơ hội thăng 

tiến trong xã hội. Trong khi nhóm DTTS và miền núi thì hiện đang sinh sống ở các vùng biên 

giới, những khu vực quan trọng và liên quan đến an ninh biên giới, an ninh quốc gia. Vì vậy 

việc đầu tư phát triển kinh té-xã hội ở các vùng DTTS và MN không chỉ nhằm phát triển kinh 

tế, mà còn là đảm bảo an ninh chính trị và quốc gia. 

Đối với các quốc gia, dân tộc - nghèo đói thường đi với nợ nần chồng chất. Việc đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội ở vùng DTTS và MN gặp nhiều trở ngại do: thiếu vốn đầu tư, trình 

độ lao động thấp, khoa học công nghệ lạc hậu, việc tiếp cận thị trường hạn chế do điều kiện hạ 

tầng cơ sở còn khó khăn... mặt khác, do kết cấu hạ tầng chưa đảm bảo, an ninh chính trị thiếu 

ổn định, hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện, nên việc thu hút đầu tư tư nhân và đặc đặc biệt là 

đầu tư nước ngoài đối với vùng DTTS và MN còn gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, các vùng DTTS 

và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, chất lượng hàng hóa 

hạn chế thiếu đa dạng và thiếu liên kết thị trường, khả năng cạnh tranh trên trường trong nước 

và quốc tế không cao. 

2.4.7. Đói nghèo ảnh hưởng đến di cư và các vấn đề an sinh xã hội 

a/ Hiện nay đói nghèo là yếu tố lực đẩy của xu hướng “người DTTS đi làm gia tăng” 

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giảm nghèo. 

Tuy nhiên tỷ lệ nghèo vẫn cao và tập trung chủ yếu ở các nhóm đồng bào DTTS. Khoảng cách 
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giữa người DTTS và người dân tộc Kinh còn rất rộng và ở nhiều chiều cạnh: từ thu nhập, tiếp 

cận giáo dục, y tế đến tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường.  

Biểu đồ 2.42. Yếu tố lực đẩy của di cư trong cộng đồng DTTS 

 

(Nguồn: Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, 2020) 

Biểu đồ 2.42 cho ta thấy nhóm đồng bào DTTS hiện nay (nhất là nhóm hộ nghèo) đang 

gặp nhiều khó khó khăn về thu nhập, việc làm tại địa phương như: thiếu đất sản xuất, đất đai 

cằn cỗi; thiếu việc làm, công việc tại chỗ kiểu thời vụ không ổn định (do cơ giới hóa nông 

nghiệp ngày càng phổ biến nên nhu cầu thuê lao động làm nông nghiệp giảm, do việc làm phi 

nông nghiệp tại chỗ ít…); thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp và không đáp ứng được nhu 

cầu tiêu dùng (do thiên tai, dịch bệnh, ít có sản phẩm để bán, giá cả bấp bênh…); thiếu vốn đầu 

tư và phát triển sản xuất. Để tăng thu nhập và giảm nghèo, nhóm DTTS hiện nay có xu hướng 

di cư tìm kiếm việc làm mới. Ngoài ra, một bộ phận thanh niên DTTS có tâm lý mong muốn di 

cư để khám phá, thoát ly khỏi làng quê và lao động nông nghiệp. 

Một nghiên cứu của tổ chức CARE28 năm 2019 về lao động di cư trong cộng đồng 

DTTS (thực hiện tại 5 tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh) đã cho 

thấy: hiện nay xu hướng lao động người DTTS rời bản làng đi làm ăn xa đang ngày càng gia 

tăng (biểu đồ 2.43). Cụ thể, nếu so với năm 2018, trong các cộng đồng dân tộc Tày, Nùng ở 

Bắc Kạn, số lao động đi làm ăn xa năm 2019 tăng 148%; trong cộng đồng dân tộc Khmer ở Trà 

Vinh tăng 178%; trong các cộng đồng dân tộc Thái, Mường ở Điện Biên tăng 198%. Một số 

cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị, dân tộc Xơ-đăng ở Kon Tum, dân tộc Mông ở 

Bắc Kạn, đi làm ăn xa là xu hướng mới xuất hiện; nhưng trong hai năm 2018, 2019, số lượng 

lao động di cư cũng đang tăng đột biến (CARE, 2020).  

  

 
28 CARE là một tổ chức nhân đạo và hỗ trợ phát triển quốc tế lớn, với các chương trình ở trên 90 quốc gia khắp 

thế giới. Hiện nay (2015-2020), CARE Quốc tế tại Việt Nam tập trung hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền 

núi/nông thôn và phụ nữ thiệt thòi ở đô thị, như nữ lao động nhập cư làm các công việc không chính thức hay nữ 

công nhân nhà máy. 
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Biểu đồ 2.43. Xu hướng lao động di cư trong cộng đồng DTTS tại một số tỉnh,  

giai đoạn 2015-2019 

 

(Nguồn: Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, 2020) 

Cũng theo các kết quả nghiên cứu của CARE tại Việt Nam, hiện nay xu hướng phổ biến 

nhất của lao động ở cộng đồng người DTTS di cư là đi làm công nhân trong nước tại các nhà 

máy ở các khu công nghiệp. Ít phổ biến hơn là xu hướng làm các công việc phi chính thức như: 

phụ hồ, buôn ve chai, bốc vác, thợ nề, thợ mộc,… các nghề “có thể về nhà lúc nào mình muốn” 

(biểu đồ 2.43). Độ tuổi lao động của nhóm làm các công việc không chính thức là khoảng trên 

30; thường đi cả vợ chồng và con cái; thu nhập khoảng 6,5-13 triệu đồng/tháng nhưng không 

ổn định; nơi ở thường theo nhóm tại công trình hoặc thuê nhà trọ giá rẻ gần các khu lao động. 

Bên cạnh đó, người DTTS di cư từ trước đến nay chủ yếu là nam giới. Tuy nhiên, lao động nữ 

người DTTS cũng đang có xu hướng tham gia thị trường ao động (chủ yếu là phi chính thức) 

ngày càng nhiều. 

Lao động người DTTS di cư tìm việc làm có mặt tích cực là tạo nguồn thu nhập cho gia 

đình lao động. Nguồn tiền từ những lao động DTTS đi làm ăn xa gửi về có tác động tích cực 

với đời sống, cải thiện được việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, nhà ở, vệ 

sinh và nước sạch, thông tin) trước tiên cho gia đình họ và sau đó là cả thôn bản chung. Tuy 

nhiên, nguồn thu nhập đó chỉ cao hơn so với thời điểm mà lao động chưa di cư. Bởi thực tế, đại 

đa số lao động người DTTS đều chưa qua đào tạo, khi rời bản làng, tham gia thị trường lao 

động ở các thành phố thì cũng chỉ làm những công việc đơn giản, thậm chí là nặng nhọc. 

Biểu đồ 2.44. Các loại hình đi làm ăn xa trong cộng đồng DTTS 

 

(Nguồn: Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, 2020) 
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b/ Hệ quả của đói nghèo và di cư trong cộng đồng người DTTS là các vấn đề về an 

sinh xã hội 

Việc di cư và đi làm ăn xa cũng khiến lao động người DTTS đối diện với nhiều vướng 

mắc khác liên quan đến gia đình và các vấn đề về an sinh xã hội. Hiện tượng cha mẹ đi làm ăn 

xa và gửi con cái ở lại cho ông bà chăm sóc ngày càng phổ biến. Có gia đình đi làm ăn xa thì 

bố mẹ gửi tiền về cho ông bà chăm sóc con cái. Nhưng có gia đình do chi phí ở thành phố đắt 

đỏ không hoặc rất ít khi gửi tền về cho ông bà chăm sóc con, gây gánh nặng cho người già tại 

địa phương. (Ví dụ: ông bà phải tốn chi phí mua đồ ăn, thuốc men, chi phí học tập cho các cháu; 

ông bà bận chăm sóc con cháu nên hạn chế khả năng tạo thu nhập). Không ít trường hợp cháu 

ở với ông bà, bố mẹ ít quan tâm dẫn đến mải chơi, học kém, thậm chí bỏ học (CARE, 2020). 

Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường hợp di cư đi làm ăn xa phải mang theo cả gia đình. 

Tuy nhiên, tại nơi ở mới, những người di cư khó tiếp cận các dịch vụ công như giáo dục, y tế,.. 

cho con cái của họ bởi sự quá tải của trường lớp dẫn đến ưu tên cho học sinh có hộ khẩu thường 

trú. Có 55,8% lao động DTTS đi làm ăn xa đã kết hôn và 20% đi cả vợ chồng con cái đến nơi 

mới. Đa số “lo lắng không xin được học cho con ở nơi mới” và trên thực tế, 15% “người đi làm 

ăn xa phải trở về vì không xin được học cho con” (CARE, 2020).  

Các chế độ an sinh xã hội khác tại nơi ở mới của hộ di cư cũng gặp nhiều khó khăn. 

Theo quy định, những hộ gia đình di cư, không có mặt tại địa phương trên 6 tháng không được 

đưa vào danh sách rà soát nghèo, cận nghèo hàng năm. Tuy nhiên, theo nhiều hộ gia đình DTTS, 

họ cũng không được rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại nơi ở mới mặc dù có đăng ký tạm trú. Hiện 

thiếu sự liên kết giữa nơi đi và nơi đến về rà soát nghèo của hộ tạm trú. Khó khăn này làm giảm 

cơ hội được hỗ trợ từ chính sách (ví dụ chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh thuộc hộ nghèo). 

Việc đảm bảo an sinh xã hội nói chung và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), 

bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nói riêng đối nhóm lao động DTTS di 

cư thường gặp khó khăn do đây là nhóm lao động thường không ổn định về công việc, chủ yếu 

hoạt động trong khu vực kinh tế phi chính thức; ít làm việc theo hợp đồng lao động - điều kiện 

quan trọng của việc tham gia các hệ thống bảo hiểm. Có thể kể đến một số nguyên nhân dẫn 

đến khoảng trống trong an sinh xã hội đối với người DTTS di cư hiện nay:  

- Rất khó để nắm bắt về số lượng và sự biến động của nhóm lao động di cứ, do vậy rất 

khó khăn trong công tác quản lý. Từ đó kiến việc xây dựng, triển khai kế hoạch mở rộng các 

nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đối với nhóm này trở nên khó khăn.  

- Lao động di cư, nhất là nhóm lao động DTTS là nhóm lao động không đồng nhất về 

trình độ, giới tính, thu nhập,… nên việc áp dụng một chính sách chung cho toàn bộ các nhóm 

đối tượng là tương tối khó khăn.  

- Việc người lao động di cư tách biệt khỏi những thành viên trong gia đình, nhất là 

những thành viên phụ thuộc cũng khiến họ dành sự quan tâm nhiều hơn đến gia đình mà không 

chú ý đến các quyền lợi của bản thân.  

- Việc thiếu thông tin liên quan đến tình hình cá nhân của lao động nhập cư cũng khiến 

việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ gặp khó khăn.  
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- Lao động nhập cư thường hoạt động trong khu vực phi chính thức và thường có thời 

gian làm việc ngắn, nhiều biến động. Điều đó ảnh hưởng đến việc tham gia- thụ hưởng quyền 

lợi của họ, khiến cho chính sách trong nhiều trường hợp trở nên thiếu hấp dẫn.  

- Lao động di cư cũng khó đáp ứng các yêu cầu hành chính liên quan đến việc tham gia 

bảo hiểm như yêu cầu về nơi cư trú, hộ khẩu 

2.4.8. Nghèo đói ảnh hưởng đến phát triển sinh kế bền vững  

a/ Đói nghèo vùng đồng bào DTTS hiện nay ảnh hưởng lớn đến trình độ và tay 

nghề của lao động, khiến cấu lao động và việc làm dịch chuyển chậm 

Việc làm là vấn đề thiết yếu của phần đông dân số, không chỉ đem lại thu nhập mà còn 

đem lại nhiều lợi ích khác như giảm nghèo, cân bằng cuộc sống, góp phần tạo dựng những 

chuyển đổi tích cực trong xã hội. Việc làm phi nông nghiệp đang ngày càng trở thành động lực 

chính của công tác giảm nghèo hiện nay. Các hộ gia đình vùng DTTS những năm qua phần lớn 

vẫn theo truyền thống gắn bó với nông nghiệp nhưng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp rất thấp 

do chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, thiên tai và dịch bệnh. Lao động khu vực nông 

thôn và vùng đồng bào DTTS ngày càng dôi dư do diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu 

hẹp. Bên cạnh đó xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi những tiêu chuẩn cao về trình 

độ và tay nghề của lao động, điều này khiến cho lao động ở các khu vực trên ngày càng khó 

tiếp cận hơn với việc làm. Phát triển sinh kế bền vững bằng cách hạn chế lệ thuộc vào nông 

nghiệp, chuyển dịch cơ cấu việc làm sang hướng phi nông nghiệp là phương án ứng phó khả dĩ 

để tăng thu nhập, giảm nghèo cho nhóm đồng bào DTTS hiện nay.  

Toàn quốc hiện có 7,9 triệu lao động DTTS có việc làm, chiếm 82,1% tổng số người 

DTTS từ 15 tuổi trở lên nhưng trong số đó chỉ có 10,3% lao động có việc làm đã qua đào tạo 

(Bộ LĐTB&XH, 2020). Đói nghèo ở vùng đồng bào DTTS đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo 

dục và trình độ tay nghề của lao động. Gần 90% lao động DTTS không có trình độ chuyên môn 

kỹ thuật đã ảnh hưởng rất lớn đến chuyển dịch cơ cấu lao động và việc làm. Hiện nay, lao động 

DTTS làm việc trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng 

dịch chuyển chậm. Tỷ trọng lao động DTTS có việc làm trong khu vực Nông, lâm nghiệp và 

thủy sản giảm từ 81,9% năm 2015 xuống 73,3% năm 2019. Mặc dù vậy, khi so sánh với tỷ 

trọng chung của cả nước, tỷ trọng lao động DTTS làm việc trong khu vực Nông, lâm nghiệp và 

thủy sản vẫn còn rất cao, 73,3% so với 35,3% của cả nước (cao hơn hai lần so với cả nước). 

Chỉ có gần 27% lao động DTTS làm việc trong khu vực Công nghiệp, xây dựng và Dịch vụ. 

Bảng 2.30. Xu hướng tỷ trọng lao động DTTS có việc làm theo khu vực kinh tế, năm 

2015 và 2019 

 

Toàn bộ dân số (từ 

tổng điều tra năm 

2019) 

Dân tộc thiểu số 

(từ Điều tra 53 

DTTS năm 2015) 

Dân tộc thiểu số 

(từ Điều tra 53 

DTTS năm 2019) 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 35,3 81,9 73,3 

Công nghiệp và xây dựng 29,2 8,6 14,8 

Dịch vụ 35,5 9,5 11,9 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra kinh tế-xã hội 53 DTTS,2015-2019) 
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b/ Đói nghèo gây nên “căn bệnh” trông chờ, ỷ lại ở vùng đồng bào DTTS, làm ảnh 

hưởng đến phát triển sinh kế bền vững hiện nay  

Khi bàn về đói nghèo ở vùng DTTS những năm qua, người ta thương đưa ra những 

nguyên nhân khách quan như: thiên tai địch họa, cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, địa hình chia cắt, 

tập quán sản xuất lạc hậu,… và các nguyên nhân chủ quan về năng lực thực thi chính sách giảm 

nghèo của cán bộ quản lý hay đặc biệt là tâm ý trông chờ, ỷ lại của đại đa số đồng bào DTTS 

hiện nay. Song ít ai nói về cái vòng luẩn quẩn giữa đói nghèo và các nguyên nhân. Từ các 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo, vậy đói nghèo có ảnh hưởng trực tiếp gây ra các 

nguyên nhân?  Có thể thấy, không chỉ dừng lại ở nhóm DTTS mà đói nghèo nói chung ảnh 

hưởng rất nặng nề đến mọi mặt đời sống của các hộ nghèo. Đói nghèo dẫn đến những hạn chế 

về giáo dục, y tế, văn hóa,…. từ đây nhận thức con người không được nâng cao, họ trông chờ, 

ỷ lại vào các hỗ trợ nhiều hơn là tự đứng dậy phát triển sinh kế.  

Trong Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, rất nhiều các hợp phần 

hỗ trợ sinh kế nông nghiệp như: hỗ trợ cây giống, con giống; hỗ trợ phân bón; hỗ trợ tiêm vắc 

xin; hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi; hỗ trợ tín dụng sản xuất. Hay các hợp phần hỗ trợ sinh kế phi 

nông nghiệp như: đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ lao động đi làm ăn xa; tuyên 

truyền, phổ biến thông tin về việc làm; hỗ trợ tín dụng ưu đãi đãi đi xuất khẩu lao động và giải 

quyết việc làm;…. song chưa được các hộ nghèo DTTS quan tâm. Họ vẫn luôn mong muốn 

được thụ hưởng các chính sách cho không (cân gạo, túi muối, thùng mì,…) hoặc nhận tiền thay 

vì giúp đỡ đầu vào để phát triển sinh kế (một số hộ từ chối nhận cây giống, con giống vì không 

muốn bỏ công chăm sóc). Tâm lý ngại làm, lười lao động, ngại đi xa khiến cho các hỗ trợ đầu 

vào trong sản xuất không đem lại hiệu quả và sản xuất thiếu tính bền vững (cấy giống chết, con 

giống chết,…).  

Tại một số tỉnh khảo sát như Sơn La, Cao Bằng, Quảng Bình, việc hỗ trợ phát triển sinh 

kế dưới tán rừng cho người nghèo, nhất là các hộ nghèo vùng DTTS đã được các địa phương 

quan tâm và triển khai, nhưng chưa mang lại nhiều kết quả. Đa phần các hộ nhận trông rừng để 

được nhận hỗ trợ tiền bảo vệ rừng (400.000 đồng/ha/năm)29 chứ không mong muốn sản xuất 

hay phát triển thêm kinh tế dưới tán rừng. Điều này khiến nguồn ngân sách bố trí cho công tác 

phát triển sinh kế dưới tán rừng cho các hộ nghèo vùng DTTS và miền núi hiện nay như “muối 

bỏ biển”. 

 Như vậy, đói nghèo là hiện tượng kinh tế tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 

mỗi người dân, đặc biệt là vùng DTTS và miề núi; đói nghèo tác động đến môi trường sống, 

làm gia tăng bất bình đẳng xã hội; đồng thời là nhân tố gây trở ngại sự phát triển của mỗi quốc 

gia, dân tộc. Vì vậy, giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững đang trở thành vấn đề ưu tiên của 

nhiều quốc gia, nhiều tổ chức thế giới trong đó có Việt Nam. 

 

 

 
29 Điều 3 Nghị định số 75/CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm 

nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 quy định về việc hỗ 

trợ tiền khoán bảo vệ rừng là 400.000 đồng/ha/năm;  
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 

Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM  

 

3.1. HỆ THỐNG HÓA CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Ở VÙNG DÂN 

TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM  

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa (2/9/1945), một trong sáu nhiệm vụ hàng đầu được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính 

phủ Cách mạng lâm thời xác định, đó là phải “diệt giặc đói”… Nhiệm vụ đó được Trung ương 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ và toàn thể nhân dân liên tục thực hiện trong hai cuộc kháng chiến 

chống Pháp và chống Mỹ; sau này tiếp tục được duy trì và phát huy trong công cuộc kiến thiết, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ thời kỳ đổi mới cho đến nay, mục tiêu XĐGN được đặt lên hàng đầu. Nghị quyết 

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng đã ghi rõ: “Khuyến khích làm giàu hợp pháp 

đi đôi với xoá đói giảm nghèo, thừa nhận một bộ phận di cư giàu lên trước là cần thiết cho 

sự phát triển, đồng thời có chính sách về mọi mặt tạo điều kiện cho người nghèo có thể tự 

mình vươn lên đủ sống và phấn đấu trở thành khá giả,... Các vùng giàu, vùng phát triển 

phải cùng Nhà nước giúp đỡ lôi cuốn các vùng nghèo, vùng chậm phát triển để cùng vươn 

lên, vùng sâu, vùng đồng bào thiểu số, vùng căn cứ cách mạng trước đây”.  

Nhưng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (năm 1996), công tác 

XĐGN bắt đầu được nhìn nhận và tiếp cận một cách khá toàn diện và khoa học. Báo cáo chính 

trị Đại hội VIII nhấn mạnh: “Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói, giảm nghèo, 

không để diễn ra chênh lệch quá đáng về mức sống và trình độ phát triển giữa các vùng, các 

tầng lớp dân cư” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 1996). 

Sau Đại hội VIII, chủ trương này được cụ thể hoá thành các chính sách phát triển kinh 

tế - xã hội, thực hiện công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội, và tiếp tục được duy trì, phát triển 

trong những kỳ Đại hội sau. Trên thực tế, từ chủ trương của Đảng, cả hệ thống chính trị từ 

Trung ương tới địa phương đều đã thực hiện đồng bộ và hiệu quả công tác XĐGN, thu được 

nhiều kết quả to lớn, làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, biên 

giới không ngừng phát triển; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm đều qua từng năm. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn này và nhiều năm về sau, công tác XĐGN chủ yếu được thực 

hiện theo phương thức Nhà nước hỗ trợ phần lớn hoặc cho không. Ở cấp quốc gia, khi đó, Việt 

Nam là một nước nghèo, chậm phát triển nên nhận được khá nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, ưu đãi 

của cộng đồng quốc tế, vì vậy chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị các nguồn lực 

XĐGN; công tác XĐGN ở một số địa phương đạt hiệu quả không cao; nguồn vốn thiếu tập 

trung, cá biệt có trường hợp chạy theo thành tích, phong trào, gây thất thoát, lãng phí… Về phía 

người dân nghèo xuất hiện thói quen và tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; 

nhiều người nhận được tiền hỗ trợ nhưng không biết sử dụng hiệu quả. Mối liên kết, tương hỗ 

giữa các cộng đồng nghèo, cận nghèo, khá giả không cao, thiếu bền vững, nên khi hết nguồn 

lực hỗ trợ của Nhà nước thì nguy cơ tái nghèo lại hiện hữu. 
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Nhận thấy những điểm bất cập này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 

(năm 2001) đã có sự thay đổi và phát triển mới trong nhận thức đối với công tác XĐGN. Trong 

Báo cáo chính trị Đại hội IX đã xác định: “Khuyến khích làm giàu hợp pháp, đồng thời ra sức 

xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất để các vùng, các cộng 

đồng đều có thể tự phát triển, tiến tới thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, văn 

hoá, xã hội”( Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  IX, 2001). Có nghĩa là trước đây, 

công tác XĐGN được đề cập một cách khá chung chung, thì đến Đại hội IX đã xuất hiện các từ 

khóa: “tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng”, “năng lực sản xuất”, “tự phát triển”. Điều này thể hiện 

sự song hành trong XĐGN giữa việc Nhà nước tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật 

với việc khuyến khích người dân tự nâng cao năng lực sản xuất, chủ động thoát nghèo. 

Đại hội X của Đảng chỉ ra “Khuyến khích mọi người làm giàu theo luật pháp, thực 

hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo”. Trên quan điểm đó, Đại hội đưa ra định hướng tiếp 

tục chương trình XĐGN là “Đa dạng hoá các nguồn lực và phương thức thực hiện XĐGN 

theo hướng phát huy cao độ nội lực và kết hợp sử dụng có hiệu quả tài trợ quốc tế; Nhà 

nước tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và trợ giúp về điều kiện sản 

xuất, nâng cao kiến thức để người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo vươn lên thoát nghèo, ngăn 

chặn tái nghèo” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 2006). 

Lúc này, công tác XĐGN của nước ta có nhiều khởi sắc, góp phần đưa Việt Nam từ vị 

trí là nước nghèo, chậm phát triển vươn lên trở thành nước có mức thu nhập trung bình. Nhưng 

cũng vì thế mà khó khăn mới lại xuất hiện. Là nước có mức thu nhập trung bình, nghĩa là Việt 

Nam sẽ không còn được hưởng hoặc giảm dần sự hỗ trợ từ quốc tế cho quốc gia nghèo. Điều 

đó cũng có nghĩa là Việt Nam sẽ phải dần tự lực cánh sinh, dựa vào nội lực là chính trong công 

tác XĐGN, quan trọng nhất là phải bảo đảm duy trì được kết quả của công tác XĐGN, tránh 

nguy cơ tái nghèo. Để bảo đảm cho điều đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

(năm 2011) đã xác định: “Thực hiện có hiệu quả hơn chính sách giảm nghèo phù hợp với 

từng thời kỳ; đa dạng hoá các nguồn lực và phương thức để bảo đảm giảm nghèo bền vững, 

nhất là tại các huyện nghèo nhất và các vùng đặc biệt khó khăn” (Văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XI, 2011). Như vậy, đã xuất hiện thêm các từ khóa hoặc các nội hàm mới:“đa 

dạng hóa các nguồn lực và phương thức”, “giảm nghèo bền vững”, “các huyện nghèo nhất và 

các vùng đặc biệt khó khăn”. Nội hàm này đã trở thành tiền đề; là chủ trương, đường lối để 

Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các địa phương xây dựng, ban hành cơ chế, 

chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án về XĐGN một cách 

sát thực, đồng bộ, hiệu quả. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (năm 2016), đã tiếp tục nhấn 

mạnh: “Đổi mới chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung, hiệu quả và tiếp cận phương 

pháp đo lường nghèo đa chiều nhằm bảo đảm an sinh xã hội cơ bản và tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 2016). Trong đó, “phương 

pháp đo lường nghèo đa chiều” là một khái niệm hoàn toàn mới. 

Trước đây, chúng ta chỉ đơn thuần đánh giá mức độ nghèo trên phương diện kinh tế, thu 

nhập. Theo đó, một người có thu nhập dưới mức trung bình là người nghèo. Nhưng nay, việc 

đánh giá người nghèo, hộ nghèo được nhìn nhận theo “đa chiều”, cả vật chất và tinh thần, ngoài 

thu nhập, còn có các tiêu chí như: được khám chữa bệnh, được đi học, được nghe đài, xem ti 

vi, có phương tiện đi lại gắn động cơ, ăn ở hợp vệ sinh, v.v... Việc xác định như vậy sẽ giúp mở 
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rộng biên độ về cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, phương thức tiếp cận, đối tượng đích 

cho công tác XĐGN một cách bền vững. 

Năm 1998 đánh dấu một bước tiến mới đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt 

Nam, đó là việc ban hành “Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo trong giai 

đoạn 1998– 2000”, bạo gồm cả công tác định canh, định cư và hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt 

khó khăn, nhằm tạo ra các điều kiện thuận lợi, phù hợp để hỗ trợ người nghèo phát triển sản 

xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Đây có thể coi là chính sách trực tiếp đầu tiên liên 

quan đến giảm nghèo. Bên cạnh đó chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó 

khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Theo QĐ 135/1998/QĐ TTg) ra đời nhằm nâng cao nhanh 

đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và 

vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo 

nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập vào sự phát triển chung của cả nước; góp phần bảo đảm 

trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng.  

Giai đoạn 2001- 2005, Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa 

đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001- 2005 bao gồm có các chính sách và nhóm dự án, 

Các chính sách gồm: Chính sách hỗ trợ về y tế; Chính sách hỗ trợ về giáo dục; Chính sách an 

sinh xã hội và trợ cấp các đối tượng yếu thế; Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở, Chính 

sách hỗ trợ công cụ và đất đại sản xuất cho người nghèo. Dự án thuộc Chương trình gồm: Dự 

án Tín dụng cho hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh; Dự án Hướng dẫn cho 

người nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; Dự án Xây dựng mô hình 

xóa đói giảm nghèo ở các vùng đặc biệt (vùng đồng bào DTTS, bãi ngang ven biển, vùng cao, 

biên giới, hải đảo, vùng ATK, vùng sâu đồng bằng sông Cửu Long); Dự án Xây dựng cơ sở hạ 

tầng ở các xã nghèo; Dự án Hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề ở các xã nghèo; Dự án 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo và cán bộ các xã nghèo; Dự án ổn 

định dân di cư và xây dựng vùng kinh tế mới ở các xã nghèo (bao gồm: ổn định dân di cư tự 

do, di dân xây dựng vùng kinh tế mới, phân bố lại dân cư theo quy hoạch; các dự án của chương 

trình 773 cũ thuộc ngành nông nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 

1123/CP-NN ngày 06/12/2000 về việc chuyển dự án thuộc chương trình 773), Dự án Định canh 

định cư các xã nghèo.  

Ngoài “Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 

2001 – 2006”, còn có các dự án về việc làm gồm: Dự án Tổ chức cho vay vốn theo các dự án 

nhỏ giải quyết việc làm thông qua Qũy Quốc gia hỗ trợ việc làm; Dự án Ngoài “Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và việc làm “giai đoạn 2001 – 2006, còn có các dự án 

về việc làm gồm: Dự án Tổ chức cho vay vốn theo các dự án nhỏ giải quyết việc làm thông qua 

Qũy Quốc gia hỗ trợ việc làm, Dự án Nâng cao năng lực và hiện đại hoá các Trung tâm dịch vụ 

việc làm; Dự án Điều tra, thống kê thị trường lao động và xây dựng hệ thống thông tin thị trường 

lao động; Dự án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giải quyết việc làm.  

Giai đoạn 2006– 2011, tiếp tục thực hiện các chính sách của giai đoạn 2001- 2005 trong 

“Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và việc làm” có chỉnh sửa và bổ sung 

đoạn này. Chương trình 135 giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai. Bên cạnh đó Chính phủ triển 

khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh 

có số hộ nghèo trên 50 % theo Nghị quyết 30a ngày 27/12/2008. Theo nghiên cứu của UNDP 

(UNDP, 2009), đến năm 2009, nước ta có 41 chính sách và dự án định hướng vào việc giảm 
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nghèo, kể cả một số chính sách, dự án không tập trung vào giảm nghèo nhưng lại có tác động 

vào cuộc sống của người nghèo như Chương trình MTQG về Nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn, Chương trình MTQG về Giáo dục và Đào tạo. 

Giai đoạn 2012-2015: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2012-2015 được chính phủ ban hành ngày 8/10/2012, Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu thu 

nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011, trong 

đó riêng các hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi tăng gấp 2,5 lần. 

Đồng thời, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 2%/năm, riêng các huyện, 

xã nghèo giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2011-2015. Thực hiện đồng bộ, 

có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo, trước hết 

là về y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở; người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi 

hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Mục tiêu Chương trình còn là cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện, xã nghèo, thôn, 

bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là 

hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước sinh hoạt... 

Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2015 là 60% thôn, bản có đường trục giao 

thông được cứng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; 100% trung tâm xã 

có điện, trên 90% thôn, bản có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh; thu nhập của hộ 

nghèo tham gia mô hình giảm nghèo tăng 15-20%/năm; bình quân mỗi năm có 10% hộ tham 

gia mô hình thoát nghèo… 

Chương trình được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015 trên phạm vi cả nước; trong 

đó ưu tiên nguồn lực đầu tư trên địa bàn trọng điểm gồm: Huyện nghèo; xã nghèo (xã đặc biệt 

khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo; xã biên giới và xã an toàn khu); thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 27.509 tỷ đồng, huy động từ ngân sách trung 

ương, ngân sách địa phương, viện trợ nước ngoài và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

Giai đoạn 2016-2020: Từ những thay đổi trong quan điểm, nhận thức về công tác 

XĐGN, nhất là quan điểm về phương pháp đo lường nghèo đa chiều, đã dẫn tới hình thành 

nhiều phương pháp và cách thức hành động mới trong công tác XĐGN trên tinh thần phát huy 

nội lực của cả quốc gia và từng người dân nhằm mục đích làm cho công tác XĐGN bền vững 

hơn. 

Ngày 19/11/2015, một thay đổi có tính đột phá là Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg, về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho  giai đoạn 2016 – 

2020. Theo đó xác định chuẩn nghèo mới thay thế cho chuẩn nghèo cũ: quy định chuẩn nghèo 

mới ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng (chuẩn cũ là 400.000 đồng/người/tháng); 

ở khu vực thành thị 900.000 đồng/người/tháng (chuẩn cũ là 500.000 đồng/người/tháng); đồng 

thời quy định thêm chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn là 1.000.000 đồng/người/tháng; ở 

khu vực thành thị 1.300.000 đồng/người/tháng. 
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Điều quan trọng không kém là đã xác định rõ 10 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các 

dịch vụ xã hội cơ bản gồm: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người 

lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn 

nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận 

thông tin. Từ 10 chỉ số này để xác định mức độ thiếu hụt tiếp cập đối với 5 dịch vụ xã hội cơ 

bản bao gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. 

Việc ban hành mức chuẩn nghèo mới và xác định những căn cứ để đo lường; giám sát 

mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân chính là cơ 

sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, cũng như hoạch định 

các chính sách kinh tế - xã hội khác trong giai đoạn 2016 – 2020. 

Trong việc hoạch định các chính sách về XĐGN, chúng ta cũng đã có những thay đổi 

rất căn bản. Trước đây có nhiều chương trình, dự án về XĐGN cùng song song tồn tại; hoặc có 

nhiều chương trình, dự án ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng có sự chồng chéo trên cùng một 

địa bàn, cùng một đối tượng. Điều này dẫn đến tình trạng khó kiểm tra, kiểm soát, dàn trải, lãng 

phí nguồn lực, chạy theo phong trào, thành tích… Nhưng nay, Chính phủ đã gộp tất cả lại trong 

một chương trình là “Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020” (Theo Quyết định 1722-QĐ/TTg, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ), với một 

đầu mối quản lý chung nhất là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó bao gồm 5 dự 

án thành phần: 

Dự án 1: Chương trình 30a (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện); 

Dự án 2: Chương trình 135 (do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện); 

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 (do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành 

liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện); 

Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (do Bộ Thông tin và Truyền thông 

chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo tổ 

chức thực hiện); 

Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình (do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức 

thực hiện). 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, Quốc hội 

đã ban hành Nghị quyết số 100/2015/ QH13 ngày 12/11/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 1722/ QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020; đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 

24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm mục tiêu giảm nghèo nhanh và 

bền vững đến năm 2020, Nghị quyết 80/ NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng 

giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 

27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 
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huyện nghèo. Bên cạnh Chương trình, các chính sách giảm nghèo được tiếp tục thực hiện nhằm 

hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận thuận lợi hơn các dịch vụ như y tế, 

giáo dục, tín dụng ưu đãi, đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt… trong đó ưu tiên cho 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, phụ nữ nghèo có đời sống khó khăn. 

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, sau 4 

năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt được nhiều thành 

tựu đáng kể, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 9,88% cuối năm 2015 xuống còn 5,23% 

cuối năm 2018 bình quân trong 3 năm giảm trung bình 1,55%/năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 

giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1-1,5%/ năm; các dự án khi triển khai thực hiện 

đã từng bước phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả cao, giúp người dân, đặc biệt là người 

nghèo có cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm và có việc làm ổn định để tăng 

thu nhập, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, việc xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, y 

tế, nhà văn hóa cũng góp phần vào sự thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn, miền núi đã được 

cải thiện rõ rệt qua từng giai đoạn, đặc biệt là ở các địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản 

đặc biệt khó khăn; đời sống của người nghèo được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, góp 

phần thúc đẩy việc tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo 

dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin. Hiệu quả đạt được từ Chương trình cũng góp phần 

hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 mà Việt Nam đã cam kết với 

cộng đồng quốc tế, để “Không ai bị bỏ lại phía sau”. 

Một số mặt được trong 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 cụ thể như sau: 

- Giảm nghèo bền vững đã trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, 

điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương; Các chính sách, 

dự án thuộc Chương trình đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai, tác động 

trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định 

đời sống. Tỷ lệ giảm hộ nghèo luôn đạt vượt chỉ tiêu Chính phủ, Quốc hội giao, tính bền vững 

trong công tác giảm nghèo được cải thiện. 

- Hệ thống văn bản, chỉ đạo thực hiện Chương trình được ban hành đầy đủ, trong đó đã 

thể hiện nhiều nguyên tắc, cơ chế đổi mới trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các 

dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành Chương trình thường 

xuyên, thống nhất từ Trung ương đến địa phương từ xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức kiểm 

tra, đánh giá đến sơ kết 6 tháng, hàng năm. Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ 

sở, phát huy vai trò tham gia, giám sát của cộng đồng, người dân. 

 - Nguồn vốn đầu tư của Chương trình được bảo đảm theo Luật Đầu tư công, được giao 

trung hạn, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động, bố trí vốn phù hợp với đặc điểm, nhu 

cầu trên địa bàn. 

 - Chương trình được thực hiện công khai, minh bạch từ việc xác định đối tượng hỗ trợ 

(hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo) đến việc phân bổ vốn và kiểm tra giám sát của các cơ quan 

Trung ương, địa phương, cộng đồng, người dân, đặc biệt là sự giám sát, phản biện của Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc các cấp,. 
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- Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được 

các tỉnh, thành phố hưởng ứng và triển khai thi đua rất quyết liệt, phấn đấu giảm nghèo nhanh, 

bền vững với nhiều chính sách đặc thù của địa phương. 

- Công tác truyền thông, thông tin về giảm nghèo được quan tâm, tổ chức dưới nhiều 

hình thức phong phú, hiệu quả, cao điểm là cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo được 

tổ chức và trao giải hàng năm, tạo điều kiện cho các nhà báo đồng hành cùng Chương trình, 

góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Tuy đã đạt được những thành tựu đáng kể trong thời gian qua, việc thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang đứng trước nhiều thách thức: 

Thứ nhất, việc ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm trễ và việc triển khai thực hiện 

các cơ chế mới của Chương trình còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, như về lập kế hoạch có 

sự tham gia, phân cấp và trao quyền, đầu tư cơ sở hạ tầng theo cơ chế đặc thù, hỗ trợ phát triển 

sinh kế theo cơ chế dự án, thu hồi một phần vốn hỗ trợ và quay vòng trong cộng đồng, cơ chế 

tạo việc làm công, hỗ trợ giảm nghèo theo cách tiếp cận đa chiều (giảm thiếu hụt tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản)... 

Thứ hai, những thay đổi về bối cảnh ảnh hưởng đến thực hiện Chương trình và mục 

tiêu giảm nghèo bền vững, như tình trạng nghèo ngày càng tập trung vào các “lõi nghèo” ở 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; khoảng cách giàu nghèo 

giữa các vùng, các nhóm dân cư có xu hướng gia tăng; 

 Thứ ba, thách thức ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, rủi ro dịch bệnh, giá cả thị 

trường; vai trò ngày càng quan trọng của tiếp cận thị trường lao động trong giảm nghèo; Thứ 

tư, sự suy giảm của viện trợ phát triển khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình 

thấp… 

3.3.1. Nhóm chính sách hỗ trợ nâng cao thu nhập 

(i) Nhóm chính sách về tín dụng 

 Chính sách tín dụng ưu đãi chính là một trong những chính sách đòn bẩy kinh tế của 

Nhà nước nhằm giúp các đối tượng nghèo có điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi của Nhà nước 

để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát 

nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo 

đảm an sinh xã hội. Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng 

đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã qui định tất cả các hộ nghèo trên toàn 

quốc đều được vay cho các mục đích (i) sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (ii) sửa chữa nhà ở, lắp 

đặt điện thắp sáng, nước sạch; (iii) đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; và (iv) trang trải chi 

phí học tập của học sinh, sinh viên. Các mục đích vay này đã bao trùm gần như hết các mục 

đích mà người nghèo cần vay. Theo tổng hợp báo cáo hằng năm của Bộ Lao động-Thương binh 

và Xã hội có gần 2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được hỗ trợ 

vay vốn tín dụng ưu đãi, góp phần giúp các hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, cải thiện được 

đời sống nhưng chưa thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 100 nghìn lao động trong đó có 

hơn 1,5 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 20 nghìn học sinh, sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng trên 800 nghìn công trình nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 10 nghìn ngôi nhà ở cho hộ nghèo… Riêng năm 2016, 

đã thực hiện cho trên 2.297.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn và 
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các đối tượng chính sách khác vay vốn, trong đó trên 74 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn vay vốn lần đầu trong năm; với doanh số cho vay hơn 55.150 tỷ đồng (Bộ LĐ-TB và 

XH, 2017). 

Hiện chưa có sự gắn kết giữa chính sách cho vay vốn tín dụng đầu tư sản xuất với các 

chính sách khác về xây dựng mô hình, khuyến nông và thị trường, dạy nghề, tạo việc làm để 

đảm bảo phát triển bền vững ((UBDT và UNDP, 2012). Người nghèo, đặc biệt là người nghèo 

vùng DTTS đặc biệt khó khăn thường hạn chế trong việc tiếp thu các kiến thức kỹ năng sản 

xuất, kinh doanh, thiếu tiếp cận thông tin thị trường. Do vậy nếu việc vay vốn không đi kèm 

theo các hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm, cung cấp dịch vụ khuyến nông, cung cấp thông tin thị 

trường…thì sẽ hạn chế hiệu quả sử dụng vốn. 

(ii) Chính sách về hỗ trợ đất sản xuất 

 Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn (sau đây gọi tắt là Quyết định số 755). Theo quyết định trên, hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ trực tiếp đất sản 

xuất theo định mức đất sản xuất cho mỗi hộ tại từng địa phương trong trường hợp địa phương 

còn quỹ đất và được hỗ trợ chuyển đổi nghề, xuất khẩu lao động hoặc giao khoán bảo vệ rừng 

và trong rừng trong trường hợp địa phương không còn quỹ đất. Nhóm đối tượng của chính sách 

này khá hẹp khi chỉ gồm hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt 

khó khăn chưa có đủ đất ở theo định mức đất tại địa phương. Đối với các đối tượng là người 

dân tộc thiểu số nghèo, tập tục, tập quán sinh hoạt, canh tác là rất quan trọng. Trong bối cảnh 

Nhà nước tiến hành xây dựng nhiều nhà máy thủy điện đã làm ảnh hưởng đến tập quán sản 

xuất, sinh hoạt của người dân tộc thiểu số nghèo ở các địa phương, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cần nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân 

sau tái định cư do phải di chuyển để xây dựng các hồ, đập thủy điện, thủy lợi. 

(iii) Chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

 Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được phê duyệt theo 

Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ qui định lao động 

nông thôn thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người 

dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ về chi phí học nghề 

ngắn hạn, hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền đi lại trong quá trình học nghề; các lao động nông thôn khác 

cũng được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn, tuy nhiên với mức thấp hơn. Sau khi học nghề, 

lao động nông thôn được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm. Theo kết quả thống kê của Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), về lĩnh vực đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên: Trong 

năm 2016, cả nước có có khoảng 1 triệu lao động nông thôn đã qua đào tạo nghề, tỷ lệ có việc 

làm sau học nghề đạt trên 80%. Tính đến hết tháng 8 năm 2017, cả nước đã có gần 700.000 lao 

động nông thôn được học nghề (đạt 63,6% kế hoạch của năm 2017). Trong đó, có khoảng 

250.000 người được hỗ trợ đào tạo ở trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, đạt 41,6% kế hoạch. 

Thông qua hoạt động đào tạo nghề đã giúp cho nhiều người dân có nghề nghiệp, tăng thêm thu 

nhập, ổn định đời sống. Theo kế hoạch giai đoạn 2018- 2020 về đào tạo nghề cho lao động nông 
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thôn: hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 2,74 triệu lao động 

nông thôn; trong đó, lao động nữ chiếm 40%, người khuyết tật chiếm 10% (UNDP, 2018). 

3.3.2. Nhóm chính sách cải thiện tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 

(i) Nhóm chính sách về giáo dục - đào tạo 

 Hiện nay chính sách giáo dục - đào tạo nhằm giải quyết vấn đề chênh lệch giáo dục 

giữa các nhóm xã hội khác nhau đang đi theo hướng tiếp cận đa chiều. Các nhóm chính sách 

chính có thể kể đến là: (i) hỗ trợ trực tiếp cho người đi học (ví dụ cấp học bổng, miễn giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ bán trú, hỗ trợ gạo); (ii) tín dụng giáo dục (cho vay học sinh, 

sinh viên); (iii) cử tuyển; (iv) thu hút giáo viên về các vùng khó khăn; (v) giáo dục song ngữ 

cho trẻ em DTTS; và (vi) đầu tư CSHT cho giáo dục. Các chính sách hỗ trợ trực tiếp thể hiện 

nỗ lực của Nhà nước nhằm hỗ trợ con em các hộ nghèo, hộ DTTS vùng khó khăn vượt qua các 

rào cản của nghèo đói, đường sá xa xôi để có thể đến trường. Các hỗ trợ có từ bậc mầm non 

đến đại học và giúp được nhiều hộ gia đình bớt đi gánh nặng về chi phí học tập cho con em. 

Năm 2016, Ngân sách trung ương bố trí khoảng 5.649.031 tỷ đồng để thực hiện chính sách 

miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho khoảng 3.807.187 đối tượng theo Nghị định 

86/2015/NĐ-CP. Trong đó Miễn học phí là 1.720.463 đối tượng ước tính 3.060.586 tỷ đồng; 

Giảm học phí 351.180 đối tượng ước tính 1.491.867 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập 1.735.545 

đối tượng ước tính 1.096.578 tỷ đồng (Bộ LĐ-TB và XH, 2017). Tuy nhiên, các văn bản chính 

sách về giáo dục hiện nay được đánh giá là hướng đến giải quyết chênh lệch về tiếp cận giáo 

dục nhiều hơn chênh lệch về chất lượng giáo dục. Điều 10 Luật Giáo dục và ngay Đề án Đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mới đây (ban hành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW 

ngày 04/11/2013) đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp mà không có giải pháp nào hướng tới vấn đề 

chênh lệch về tiếp cận và chất lượng giáo dục giữa các nhóm xã hội hay giữa các vùng miền. 

Một số chính sách còn bỏ sót một số nhóm đối tượng khó khăn. Các chính sách cấp học bổng 

hiện nay đối với sinh viên người DTTS học đại học mới chỉ áp dụng với hệ cử tuyển, còn những 

sinh viên DTTS tự thi đỗ không được nhận học bổng này. Các chính sách cấp học bổng, hỗ trợ 

bán trú, hỗ trợ gạo, hỗ trợ học sinh THPT vùng khó khăn chỉ áp dụng với học sinh tại các trường 

công lập mà không áp dụng đối với khu vực tư. 

(ii) Nhóm chính sách hỗ trợ y tế 

 Từ năm 2002, các thành viên hộ nghèo được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Việc triển 

khai chính sách này đã tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận với dịch vụ y tế, khám 

chữa bệnh, chia sẻ một phần gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh của người nghèo. Từ năm 

2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg đã bổ sung chính sách cho các nhóm đối tượng 

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ làm nông,lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình 

được hỗ trợ mua hiểm y tế và hỗ trợ gián tiếp để nhóm đối tượng này có điều kiện tiếp cận với 

dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở và với trường hợp mắc bệnh nặng với chi phí 

lớn khi phải điều trị tại tuyến trên. Trong năm 2016, ngân sách đã bố trí khoảng 9.000 tỷ đồng 

để thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng trên 14 triệu đối tượng (người nghèo, đồng bào 

dân tộc thiểu số và nhân dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, hải đảo); bố trí khoảng 1.172 tỷ 

đồng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 1.825.000 người thuộc hộ cận nghèo (Bộ LĐ-

TB và XH, 2017). Tuy nhiên, hiện nay, qua khảo sát của Bộ Y tế, tỷ lệ mua bảo hiểm y tế ở các 
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đối tượng hộ cận nghèo đạt thấp, chỉ từ 15% - 20% do đối tượng này chỉ được Nhà nước hỗ trợ 

một phần thấp chi phí mua bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, để người nghèo, cận nghèo được tiếp 

cận đến dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, đề xuất Chính phủ ban hành chính sách nâng mức hỗ 

trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. 

Hộp 4.1. Một số bất cập trong thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện 

• Một là có rất nhiều đối tượng yếu thế bị bỏ sót nếu họ: (i) không thuộc danh sách hộ 

nghèo (ví dụ người di cư); (ii) hộ cận nghèo; (iii) hộ có đối tượng nhận trợ cấp xã hội, 

những hộ không thể chứng minh họ sử dụng dưới 50 kWh mỗi tháng; và (iv) hộ không 

đăng ký sử dụng điện chính thức và sử dụng rất ít điện;  

• Hai là mức trợ cấp hiện nay quá thấp, đặc biệt là với những hộ không tiếp cận được 

lưới điện quốc gia. 

• Ba là chi phí hành chính để thực hiện trợ cấp tiền mặt quá cao và tạo gánh nặng lên 

người nhận. Chi phí giao dịch cao tương quan với mức độ lợi ích đặt ra câu hỏi lớn về hiệu 

quả hỗ trợ.  

• Bốn là việc cấp trợ cấp tiền mặt không kịp thời có thể xảy ra nên không đảm bảo hỗ 

trợ những người gặp khó khăn: ngay cả khi đã có kế hoạch trợ cấp trong năm, nhưng ngân 

sách không được cấp một lần mà theo quý; cán bộ cơ sở phải chờ thu hóa đơn tiền điện từ 

hộ hưởng trợ cấp để làm cơ sở chi trả. Những yếu tố này càng tạo sức ép cho hệ thống 

thanh toán và tổng hợp báo cáo đảm bảo được vai trò của họ.  

• Năm là kết quả xử lý thủ công tạo gánh nặng rất lớn trong kiểm tra công việc và chi 

phí hành chính, cũng như có nguy cơ sai sót. Ví dụ, để thực hiện thanh toán, các cán bộ xã 

lập một danh sách ký nhận của những hộ nhận trợ cấp và thu thập hóa đơn điện làm căn 

cứ thanh toán. Trong bối cảnh thiếu nhân lực thực hiện, việc này có thể dẫn đến bỏ sót đối 

tượng hỗ trợ.  

• Sáu là, tuyên truyền phổ biến thông tin chính sách tới các đối tượng hưởng lợi liên 

quan tới trợ cấp tiền mặt kém hiệu quả. Nhiều người dân ở nông thôn dường như không 

nhận thức được đầy đủ về mục tiêu của hỗ trợ là để giúp họ đối phó khi giá điện tăng. Điều 

này sẽ làm hạn chế mục tiêu của các biện pháp giảm thiểu và đạt được sự đồng thuận xã 

hội trong cải cách ngành điện.  

• Cuối cùng, thiếu chỉ số kết quả hoặc chỉ số hoạt động để theo dõi, đánh giá nên 

không thể phản hồi thông tin hiệu quả và điều chỉnh hệ thống một cách phù hợp và kịp 

thời.  

Nguồn: UNDP-CAF (2017). Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành 

điện ở Việt Nam. Báo cáo chính sách, tháng 1/2017. 

(iii) Nhóm chính sách về nhà ở 

 Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

qui định chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà 

ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ. Thực hiện hỗ trợ theo phương thức Nhà 

nước hỗ trợ cho vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở với lãi suất ưu đãi, cộng đồng 

giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở. Sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây 

dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đang có, đảm bảo diện tích sử dụng tối 
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thiểu 24 m2 (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện 

tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18 m2 ) và “3 cứng” (nền cứng, khung - tường 

cứng, mái cứng); tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên. Nhà ở phải đảm bảo an toàn khi xảy ra 

bão, tố, lốc. Theo ước tính, từ 2016- 2020 sẽ có khoảng 311 nghìn hộ nghèo sẽ được hỗ trợ theo 

chính sách này. 

(iv) Chính sách hỗ trợ tiền điện 

 Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được quy định tại 

Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ theo đó, 

hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hưởng hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng 

tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện 

hành. Phương thức hỗ trợ: Chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng quý đến hộ 

nghèo và hộ chính sách xã hội. 

(v) Nhóm chính sách về trợ giúp pháp lý 

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện 

theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý 

cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các huyện nghèo xã nghèo, thôn, bản ĐBKK giai đoạn 

2016- 2020 và Quyết định số 59/2012/QĐ-Ttg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các xã nghèo giai đoạn 2013–

2020. Theo chính sách này, người nghèo được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo các hình 

thức trợ giúp pháp lý sau đây: a) Tư vấn pháp luật; b) Tham gia tố tụng; c) Đại diện ngoài tố 

tụng; d) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, các 

hoạt động khác hướng đến cộng đồng nghèo (các xã nghèo; thôn, bản đặc biệt khó khăn) cũng 

được tổ chức như Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động; Thành lập, củng cố và tổ chức 

sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; Biên soạn, in ấn, phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật, 

cẩm nang pháp luật và các tài liệu pháp luật khác; thu và sao băng cát-xét, đĩa CD bằng tiếng 

Việt, tiếng dân tộc thiểu số; Cung cấp Báo Pháp luật Việt Nam; … Việc tổ chức thực hiện các 

chính sách giảm nghèo trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý là tương đối tốt. Kết quả thực hiện chính 

sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo đã có những tác động tích cực đến đời 

sống chính trị, kinh tế - xã hội, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy 

nhiên, Luật Trợ giúp pháp lý mới quy định đối tượng được trợ giúp pháp lý là người nghèo, 

người dân tộc thiểu số mà không có đối tượng cận nghèo, mới thoát nghèo. 

3.2. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO 

BỀN VỮNG Ở VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM  

3.2.1. Công tác ban hành văn bản để tổ chức thực hiện các giải pháp chính sách giảm 

nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miên núi  

3.2.1.1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

a) Kết quả ban hành các văn bản, chính sách 

Để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ 

đạo các bộ ngành theo chức năng tham mưu nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các 

văn bản hướng dẫn cơ chế thực hiện, trong đó hướng dẫn ưu tiên cho địa bàn miền núi, vùng 

dân tộc thiểu số, cụ thể:  
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+ Giai đoạn 2012-2015: ban hành 94 văn bản (01 Luật, 02 Nghị quyết của Quốc hội; 01 

Nghị quyết và 10 Nghị định của Chính phủ; 02 Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011-2020; 48 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 

30 Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của các Bộ, ngành). 

+ Giai đoạn 2016-2018: ban hành 62 văn bản (02 Nghị quyết, 07 Nghị định của Chính 

phủ; 01 Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và TƯMTTQ; 01 Chỉ thị, 25 Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ; 01 Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2016-2020; 25 Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của các Bộ, ngành). Trong 

đó riêng vùng DTTS&MN đã ban hành 06 văn bản chính sách: Quyết định số 1557/QĐ-TTg 

ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu 

phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững 

sau năm 2015; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2015-2025; Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 13/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt 

khó khăn năm 2016; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 

2017-2020; Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025; 

Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình 

mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng DTTS, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020. 

b) Kết quả rà soát, tích hợp văn bản, chính sách 

- Đã rà soát, tích hợp 05 văn bản chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục và trợ giúp 

pháp lý đối với đồng bào DTTS như sau: 

Tích hợp 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực giáo dục: Quyết 

định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh 

bán trú; Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg ngày 24/01/2012 quy định chính sách hỗ trợ học sinh 

trung học phổ thông ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Quyết định số 36/2013/QĐ-

TTg ngày 18/6/2013 về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường khu vực có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (thay bằng Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 

quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn).  

Tích hợp 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp 

lý: Quyết định 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao 

nhận thức, hiểu biết pháp luật của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo 

giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 về chính sách trợ 

giúp pháp lý cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-

2020 (thay bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 về chính sách trợ giúp pháp 

lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc 

điển hình). 

- Đã bãi bỏ 03 văn bản chính sách:  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=85/2010/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=12/2012/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=36/2013/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=36/2013/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=52/2010/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2012/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn (Quyết định số 25/2018/QĐ-

TTg ngày 6/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ);  

Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 về chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho 

đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới 

(Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 09/6/2015); 

Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một 

số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (Quyết định số 387/QĐ-

TTg ngày 10/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ).  

3.2.1.2. Chính quyền địa phương 

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhiều địa phương đã ban hành các chính 

sách đặc thù hỗ trợ địa bàn nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo điển hình như: Chính 

sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo (Hà Nội, Trà Vinh, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Bắc 

Kạn, Nghệ An, Hà Giang, Quảng Trị, Cần Thơ, Bình Thuận, Phú Thọ, Bắc Giang, Tây Ninh, 

Đồng Tháp, Ninh Bình, Hậu Giang, An Giang, Đắk Lắk, Hòa Bình, Điện Biên, Ninh Thuận, 

Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đắk Nông30); hộ nghèo thiếu hụt đa chiều (Thái Bình, Tây 

Ninh, Hà Nội, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên), người thuộc hộ 

gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh 

viên (Hà Giang, Điện Biên, Hưng Yên, Đồng Tháp); Chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh 

nội trú đối với hộ nghèo (Ninh Bình); Chính sách hỗ trợ người trong hộ nghèo, hộ cận nghèo 

thực hiện các biện pháp tránh thai, sàng lọc, chuẩn đoán trước sinh và sau sinh (Tiền Giang); 

Chính sách hỗ trợ giáo dục: hỗ trợ kinh phí học tập, sách giáo khoa, vở viết cho học sinh, sinh 

viên (Bà Rịa - Vũng Tàu, Tuyên Quang, Đắk Nông, Hà Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Ninh Bình, 

Bình Phước); Chính sách hỗ trợ nhà ở (Hà Nội, Thái Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Vĩnh 

Long); Chính sách tín dụng ưu đãi: vay vốn XKLĐ, sản xuất kinh doanh, ưu đãi không lãi suất 

hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ lãi suất vay vốn cải thiện nhà ở, nhà tiêu hợp 

vệ sinh, phát triến sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 

(Đà Nẵng, Ninh Bình, Kon Tum, Đắk Nông); Chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ cận nghèo (Tây Ninh); Chính sách hỗ trợ hộ thoát 

nghèo: hỗ trợ thêm 02 năm cho hộ vượt nghèo hưởng các chính sách khuyến nông, y tế, giáo 

dục, dạy nghề (Đồng Nai, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Bình Dương); Chính sách hỗ trợ, biểu dương, 

khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi (Quảng Ngãi); 

Chính sách khuyến khích thoát nghèo (Quảng Nam, Quảng Ngãi); Chính sách hỗ trợ đất ở cho 

hộ nghèo không có đất (Phú Yên); Chính sách hỗ trợ hệ thống cấp nước sạch (Thừa Thiên Huế), 

hỗ trợ hộ gia đình nông thôn để lắp đặt hệ thống xử lý nước (Tây Ninh); Chính sách trợ cấp 

hàng tháng và hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo có thành viên là người có công với 

cách mạng (Khánh Hòa); Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số ít người 

(Lạng Sơn); Chính sách hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn (Lào Cai, Lâm Đồng, Đắk Nông); 

chính sách giao đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, 

ấp đặc biệt khó khăn (Bạc Liêu); chính sách đặc thù đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tự đầu tư 

vào sản xuất nông nghiệp an toàn có sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm, nhỏ giọt (Đắk Nông)... 

 
30 Đắk Nông: hỗ trợ mức đóng BHYT hộ cận nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ 

https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/quyet-dinh-102-2009-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-44672-d1.html
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3.2.1.3. Đánh giá chung về công tác ban hành văn bản, chính sách  

Các chính sách đã được ban hành khá đầy đủ, bám sát các vấn đề bức xúc và những nội 

dung có tính chiến lược, phủ kín địa bàn vùng DTTS&MN. Cơ chế chính sách đã từng bước 

thay đổi về quan điểm, tư duy, phân cấp mạnh cho địa phương, thể hiện rõ tính công khai, minh 

bạch trong xây dựng, lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực; từ hỗ trợ trực tiếp cho hộ chuyển dần 

sang hỗ trợ cho cộng đồng, nhóm hộ, từ cho không chuyển sang cho vay. Các chính sách cũng 

đã xác định rõ giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn đối vùng DTTS&MN như: 

công tác cán bộ, giải pháp tuyên truyền, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển đối với các DTTS 

rất ít người. 

3.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về các giải pháp chính sách giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS&MN thường xuyên được các Bộ, ngành, địa phương 

phối hợp với các cơ quan Báo, Đài phát thanh, truyền hình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú, thực hiện biên soạn, in và phát hành các tin bài, phim tài liệu bằng các ngôn ngữ dân tộc 

thiểu số để tuyên truyền về chính sách, chương trình giảm nghèo, các mô hình giảm nghèo hiệu 

quả, các gương hộ nghèo làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân 

thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo nhằm giúp cho các cấp, các ngành, và đặc 

biệt là người dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời và chuẩn xác các chủ trương, chính sách của nhà 

nước hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số; chủ động phản bác lại những luận điệu xuyên 

tạc, sai trái của các thế lực thù địch; phân tích, giải thích cho đồng bào hiểu sự quan tâm đặc 

biệt của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ đầu tư phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, 

đảm bảo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước, nâng cao ý 

thức cảnh giác cách mạng, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, không theo tà đạo, không gây mất 

ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và 

các vấn đề bức xúc của đồng bào vùng DTTS. 

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn, từ năm 2011 đến nay, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định cấp không một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 

Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và 

cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá 

nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội thông qua Phong trào thi đua “Cả 

nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm góp phần thực hiện thắng 

lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo 

Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 8 

huyện, 21 xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 17 xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và 30 hộ nghèo điển hình đại diện cho 3 vùng Tây 

Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đã thoát nghèo giai đoạn 2016-2020. Đây có thể là coi là một 

cú huých lớn cho các địa phương cần nhân rộng gương thoát nghèo của các huyện, xã, hộ gia 

đình, đồng thời các điển hình cũng cần tiếp tục nỗ lực vươn lên làm giàu, hỗ trợ, giúp đỡ các 

huyện, xã, hộ khác cùng thoát nghèo bền vững. 
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Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 

Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi và lễ trao giải 

các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Qua đó đã tôn vinh và 

khen thưởng cho 63 tác phẩm đạt giải và 03 tập thể có nhiều tác phẩm dự thi và đạt giải, tạo sự 

lan tỏa từ chính các tác phẩm phản ánh về các các mô hình giảm nghèo hiệu quả. gương điển 

hình vươn lên thoát nghèo. 

Hằng năm, Ủy ban Dân tộc đã thực hiện phổ biến các chính sách dân tộc và Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững cho công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện; công chức 

làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương; cán bộ xã; trưởng thôn, bản, bí thư chi 

bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể ở thôn bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số và người sản xuất giỏi bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện 

thực tế của từng địa phương31. Tổ chức nhiều đoàn công tác đến làm việc, thăm hỏi và chúc Tết 

cổ truyền dân tộc, Tết truyền thống của một số dân tộc tại các địa phương. Tổ chức tiếp đón 

160 đoàn đại biểu DTTS với tổng số 7.562 lượt người là đồng bào, già làng, trưởng bản, người 

có uy tín, học sinh DTTS tiêu biểu, học sinh DTTS nghèo vượt khó… đến thăm, làm việc tại 

cơ quan UBDT. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các địa phương bị thiên tai, thiệt hại nặng 

nề về người và tài sản. Định kỳ hằng năm tổ chức tuyên dương và khen thưởng học sinh DTTS 

đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao trong các kỳ thi đại học, cao 

đẳng. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chính sách nhất quán của Đảng và 

Nhà nước về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam nói chung và quyền của người DTTS nói 

riêng đến cán bộ làm CTDT và đồng bào DTTS, các cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn khách 

quốc tế đến thăm, đoàn báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc và kiều bào về thăm quê 

hương; đồng thời kiên quyết bác bỏ các luận điệu sai trái, xuyên tạc của một số thế lực thù địch 

có liên quan đến quyền của người DTTS. 

Với phương châm kiên trì, bền bỉ, “mưa dầm thấm lâu", thông qua các hoạt động trên đây 

đã giúp đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, tác động mạnh mẽ đến tư duy, 

tình cảm và hành động của đồng bào các DTTS. Đồng bào các DTTS đã hiểu sâu hơn về sự 

quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng DTTS và miền núi nói chung và trực tiếp đối với 

từng hộ gia đình DTTS nói riêng. Qua đó, tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc đối 

với Đảng, Nhà nước, tạo được động lực thúc đẩy đồng bào chủ động vươn lên thoát nghèo, xây 

dựng địa bàn DTTS và miền núi ngày càng trong sạch, vững mạnh, đổi mới, phát triển. 

3.2.2.2. Công tác tuyên truyền, phố biến chính sách tại các địa phương 

Trong những năm qua, công tác truyền thông các chính sách, chương trình giảm nghèo 

đã được các địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua nhiều 

công cụ, phương tiện tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp như: xây dựng chuyên mục phát sóng 

trên Đài Phát thanh - Truyền hình; tổ chức hội thi, đối thoại về chính sách giảm nghèo; in ấn, 

phát hành tờ rơi; xây dựng pano; tập huấn hướng dẫn; giới thiệu cho hộ nghèo các mô hình 

giảm nghèo có hiệu quả; tư vấn giới thiệu việc làm, tổ chức kiểm tra giám sát... đã tạo được 

tính lan tỏa rộng khắp, cơ bản đã tạo phong trào thi đua giảm nghèo đến từng hộ nghèo, cộng 

đồng dân cư. Đồng thời thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã 

 
31 Đã tổ chức 40 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật với 4.680 lượt người 06 hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình 

thức sân khấu hóa với 2.150 lượt người; thành lập 05 Câu lạc bộ pháp luật, xây dựng 15 Tủ sách pháp luật… 
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hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động 

nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phân nào đã xây dựng, củng cố hệ 

thống thông tin cơ sở, tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị 

của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội và nâng cao khả năng tiếp cận 

thông tin của người dân. 

Nhiều cuộc thi Dân vận khéo về tăng cường tuyên truyền, tập huấn và thực hiện tốt chính 

sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức32 đã góp phần quan 

trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với đồng bào 

dân tộc và giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giáo dục 

gia đình, người thân, cộng đồng nơi cư trú không vi phạm pháp luật, phòng chống các tệ nạn 

xã hội, cảnh giác với mọi âm mưu của các thế lực thù địch, tích cực học tập nâng cao trình độ, 

áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất thông qua người có uy tín. 

Nhiều địa phương cũng tăng cường vận động, tuyên truyền các hộ dân thay đổi nhận thức, 

chủ động tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để vươn 

lên thoát nghèo bền vững thông qua cuộc vận động đăng ký thoát nghèo33. Một số địa phương 

thông qua hội thi truyền thông về giảm nghèo34 nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tuyên 

truyền và chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở về công tác giảm nghèo, từ đó giúp 

Ban chỉ đạo các cấp nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của đội ngũ tuyên truyền viên, báo 

cáo viên và tầm quan trọng của công tác truyền thông. Qua đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên; tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ trong hoạt động truyền thông về giảm nghèo ở cơ sở. 

3.2.3. Công tác chỉ đạo, điều hành, phân công, phân cấp và xã hội hóa trong tổ chức thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi 

3.2.3.1. Việc thành lập và công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Trung ương; Ban 

Chỉ đạo các cấp; các cơ quan tham mưu, giúp việc… 

Căn cứ yêu cầu tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015, ngày 10 

tháng 8 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1584/QĐ-TTg thành lập Ban 

Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó, quy chế 

hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 được 

ban hành tại Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20 tháng 10 năm 2016. 

Hằng năm, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành chương trình công tác của Ban Chỉ đạo trung 

ương phân công cho từng thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và triển khai từng nhiệm 

vụ liên quan đến quản lý, điều hành, thực hiện các chương trình MTQG. Các thành viên Ban 

Chỉ đạo cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công về các nội dung: chỉ đạo công tác xây 

dựng hệ thống văn bản quản lý, điều hành thực hiện các chương trình; chỉ đạo xây dựng các 

chương trình, đề án thí điểm trong xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo triển khai các nội dung 

thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tình hình và đôn đốc 

tiến độ thực hiện các chương trình MTQG tại các địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo. 

 
32 Thanh Hóa, Trà Vinh 

33 Huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà (Quảng Ngãi) 

34 Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế 
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Ở cấp địa phương, đến hết năm 2017 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã hoàn 

thiện công tác kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh các chương trình MTQG giai đoạn 

2016-2020. Việc kiện toàn các Ban Chỉ đạo ở những địa phương này đã bám sát và theo đúng 

yêu cầu tại Nghị quyết số 100/2015/QH13, mỗi địa phương thành lập 01 Ban Chỉ đạo35 cấp tỉnh 

các chương trình MTQG và theo cơ cấu: Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối thường trực giúp 

việc Ban Chỉ đạo; các Sở chuyên ngành làm đầu mối quản lý, tổ chức thực hiện từng chương 

trình theo chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn lại hệ thống các Văn phòng điều phối giúp việc 

Ban Chỉ đạo theo chương trình36, cụ thể 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 

Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về lĩnh vực giảm nghèo37, riêng thành phố Hồ Chí 

Minh thành lập thêm Trung tâm nghèo đa chiều thành phố với nhiệm vụ xúc tiến, hỗ trợ việc 

xây dựng và áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều trong việc giám sát, đánh giá nhằm hỗ trợ 

hoạch định chính sách về giảm nghèo, nhận dạng hộ nghèo, hộ cận nghèo để hỗ trợ; 53/63 tỉnh, 

thành phố còn lại giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan giúp việc, tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về lĩnh vực giảm nghèo. 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG các cấp đã được triển khai bài bản, 

hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của người đứng đầu là Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc kịp 

thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành ở trung ương, các sở ban ngành ở địa 

phương giải quyết các vướng mắc và tổ chức, thực hiện các chương trình MTQG để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và đảm bảo lộ trình hoàn thành mục tiêu của từng chương trình trong giai 

đoạn 2016-2020. 

3.2.3.2. Việc phân cấp cho địa phương 

- Giai đoạn 2012-2015, tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg đã nêu rõ: Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành Thông tư hướng 

dẫn thực hiện Chương trình theo hướng: 

+ Tăng cường phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở; 

+ Mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các hoạt động 

của Chương trình từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai, giám 

sát và đánh giá kết quả thực hiện. Bảo đảm công khai, minh bạch trong suốt quá trình thực hiện 

Chương trình. 

Nhưng do cơ chế phân bổ vốn chưa tạo sự chủ động cho cơ sở, địa phương, vì vậy tuy 

Chương trình đã có đề cập đến quan điểm phân cấp, trao quyền, mở rộng sự tham gia của người 

dân nhưng chưa có văn bản pháp lý quy định cụ thể phương thức thực hiện; 

- Giai đoạn 2016-2020: cơ chế phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở, cộng đồng 

đã được quy định cụ thể tại Quyết định 1722/QĐ-TTg: 

+ Áp dụng cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật 

không phức tạp, Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư một phần kinh phí, phần còn lại do nhân dân đóng 

góp, có sự tham gia giám sát của nhân dân; 

 
35 Trừ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. 

36 Các tỉnh: Bắc Kạn và Cà Mau thành lập 1 Văn phòng điều phối chung về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 

bền vững 

37  Các tỉnh:  Đồng Nai, Hòa Bình, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Bạc Liêu và Quảng Nam. 
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+ Thực hiện cơ chế hỗ trợ trọn gói về tài chính, phân cấp, trao quyền cho địa phương, 

cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện Chương 

trình. Khuyến khích và mở rộng hoạt động tạo việc làm công cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn thông qua các dự án xây dựng cơ sở 

hạ tầng, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 

trên địa bàn; 

+ Thực hiện cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

thông qua dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên quy hoạch sản xuất, đề án 

chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương; hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo tự nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhóm hộ, cộng đồng; nguồn vốn thực hiện 

dự án từ ngân sách nhà nước, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn lồng ghép thực 

hiện các chính sách, chương trình, dự án, nguồn vốn đối ứng của hộ gia đình; thu hồi, luân 

chuyển trong cộng đồng một phần chi phí hỗ trợ hoặc vật nuôi (từ nguồn vốn ngân sách nhà 

nước) phù hợp với từng dự án và điều kiện cụ thể của từng đối tượng được hỗ trợ, nhằm nhân 

rộng dự án cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khác được tham gia; 

+ Thực hiện cơ chế đặt hàng với các cơ sở dạy nghề hoặc doanh nghiệp, tổ chức sự 

nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện cơ chế đặt hàng với các cơ quan 

báo chí, xuất bản để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về giảm nghèo; 

+ Hài hòa các cơ chế, quy trình áp dụng thống nhất trong các dự án, tiểu dự án của 

Chương trình; có sự khác biệt về định mức hỗ trợ và mức độ ưu tiên theo đối tượng, địa bàn, 

nội dung hoạt động; 

+ Thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của người dân và cộng đồng trong giảm nghèo; 

áp dụng cách tiếp cận giảm nghèo dựa vào cộng đồng; mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường 

sự tham gia của người dân về các hoạt động của Chương trình từ việc xác định đối tượng thụ 

hưởng đến việc lập kế hoạch; triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm tính 

công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong suốt quá trình thực hiện Chương trình; 

+ Các bộ, ngành trung ương: Xây dựng, trình ban hành cơ chế, chính sách; hướng dẫn 

xây dựng Chương trình khung và kế hoạch hằng năm cấp tỉnh; tổng hợp kế hoạch cấp quốc gia 

và phân bổ nguồn lực công khai, tạo chủ động cho địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức quy định; giao mục tiêu, nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ (bao gồm cả vốn đầu tư phát triển và 

vốn sự nghiệp) cho các địa phương; tổ chức giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chương trình; 

công bố tỷ lệ hộ nghèo cấp quốc gia; 

+ Các cấp địa phương: thực hiện phương thức trao quyền, xác lập cơ chế hỗ trợ đầu tư 

về tài chính theo kế hoạch 5 năm và hằng năm; trên cơ sở tổng nguồn lực được giao, địa phương 

sẽ chủ động bố trí ngân sách, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 5 năm và hằng năm 

để giải quyết những nhu cầu bức xúc trên địa bàn theo các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 

đề ra; 
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3.2.3.3. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các cơ chế quy định tại điểm đ, khoản 7, 

Điều 1 Quyết định 1722 để tổ chức thực hiện CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-202038. 

a) Áp dụng cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật 

không phức tạp, Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư một phần kinh phí, phần còn lại do nhân dân đóng 

góp, có sự tham gia giám sát của nhân dân; 

b) Thực hiện cơ chế hỗ trợ trọn gói về tài chính, phân cấp, trao quyền cho địa phương, 

cơ sở  

* Hệ thống qui định về phân cấp, trao quyền 

Các quy định của các bộ ngành Trung ương về cơ chế thực hiện Chương trình đã thay 

đổi theo hướng trao quyền chủ động cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong 

việc ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về phân cấp cho xã làm chủ đầu tư, trao quyền 

cho cộng đồng và người dân trong thực hiện Chương trình phù hợp với tình hình thực tế của 

từng địa phương. 

Hệ thống các văn bản chính sách ở cấp TW liên quan đến cơ chế phân cấp, trao quyền 

trong CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-2020 đã được ban hành tương đối hoàn chỉnh.Tuy 

nhiên, còn một số điểm hạn chế, vướng mắc: (i) một số văn bản chính sách ở TW ban hành 

chậm; (ii) các dự án/tiểu dự án do các cơ quan khác nhau chủ trì, với cơ chế phân cấp, trao 

quyền khác nhau; (iii) một số chính sách của TW giao cho cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với 

địa phương, nhưng đồng thời tạo nên thách thức lớn cho các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh trong 

chuẩn bị, trình và ban hành kịp thời các qui định, hướng dẫn thực hiện; (iv) lập kế hoạch thực 

hiện CTMTQG theo phương pháp tham gia chưa được hướng dẫn đồng bộ; (v) chính sách của 

TW quy định khá rõ về cơ chế trao quyền cho cộng đồng và người dân trong các công trình 

CSHT theo cơ chế đặc thù, nhưng còn chưa rõ trong các dự án HTPTSX và NRMHGN;và (vi) 

các văn bản về phân cấp, trao quyền chưa giải quyết được một số vướng mắc trong các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. 

Nhiều tỉnh đã ban hành nhiều quy định, hướng dẫn liên quan đến phân cấp, trao quyền 

trong thực hiện CTMTQG GNBV. Hòa Bình và Hà Giang đã thể chế hóa quy trình LKH PT 

KT-XH cấp xã theo phương pháp tham gia, trong đó tại Hòa Bình đã qui định rõ lồng ghép 

LKH CT 135 vào LKH PT KT-XH hàng năm. Kon Tum đã ban hành danh mục một số ít công 

trình khả thi với cấp xã và cộng đồng, tổ nhóm, quy định tỷ lệ vốn tối thiểu 30% phân bổ hàng 

năm trong CTMTQG GNBV để thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP. Hà 

Giang và Bắc Giang có đề án hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc 

thù. Đối với các dự án HTPTSX, các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Kon Tum đã quy định về tỷ 

lệ thu hồi một phần kinh phí, một số huyệnđã chủ động thực hiện hình thức hỗ trợ sau đầu tư 

(huyện Yên Minh – tỉnh Hà Giang và huyện Đăk Tô- tỉnh Kon Tum). Một số chính sách có tính 

đột phá về phân cấp trao quyền tại các tỉnh như cơ chế hỗ trợ trọn gói ngân sách phát triển xã 

(CDF) tại Hòa Bình; Quỹ phát triển cộng đồng tại Hà Giang. 

 
38  (1) Cơ chế đặc thù rút gọn đối với dự án đầu tư quy mô nhỏ; (2) cơ chế hỗ trợ trọn gói về tài chính, phân cấp, 

trao quyền cho địa phương, cơ sở; (3) cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 

(4) cơ chế đặt hàng với các cơ sở dạy nghề, cơ quan báo chí, xuất bản; (5) Hài hòa các cơ chế, quy trình áp dụng 

thống nhất trong các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình; (6) Thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của người dân 

và cộng đồng; (7) Lồng ghép lập kế hoạch 5 năm và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép 

các yếu tố thị trường, bình đẳng giới, giảm rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu; (8) sử dụng kết quả đo 

lường nghèo đa chiều làm căn cứ xác định ưu tiên đầu tư 
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Tuy nhiên, qui định chính sách của các tỉnh còn một số hạn chế như: (i) chưa ban 

hành quy trình lập kế hoạch cấp xã có sự tham gia theo hướng lồng ghép; (ii) danh mục các 

công trình áp dụng theo cơ chế đặc thù còn rộng, khó triển khai với các xã/thôn trong khi ban 

hành thiết kế mẫu/điển hình chưa đồng bộ, nâng cao năng lực cho các xã còn nhiều hạn chế; 

ban hành danh mục bao gồm cả công trình do cấp huyện phê duyệt; hướng dẫn hồ sơ thẩm định 

công trình áp dụng cơ chế đặc thù phức tạp hơn so với Nghị định 161/2016/NĐ-CP; (iii) chưa 

ban hành qui định, hướng dẫn cụ thể về cơ chế trao quyền cho cộng đồng, người dân trong thực 

hiện dự án HTPTSX; cơ chế thu hồi một phần kinh phí hỗ trợ trong dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất nhưng không luân chuyển trong cộng đồng; (iv) các chính sách có tính đột phá của các 

tỉnh về hỗ trợ trọn gói ngân sách phát triển xã (CDF) và Quỹ phát triển cộng đồng không áp 

dụng với nguồn vốn CTMTQG GNBV (do vướng mắc trong Luật Ngân sách nhà nước). 

* Kết quả thực hiện 

Đến nay, nhiều địa phương đã thực hiện tốt cơ chế phân cấp 100% cho cấp xã làm chủ 

đầu tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, 

một số địa phương đã mạnh dạn áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-

CP trên diện rộng với các công trình sử dụng nguồn vốn của Chương trình như Bắc Giang, 

Thanh Hóa, Hòa Bình...   

Kết quả tích cực của việc phân cấp, trao quyền thực chất đã được khẳng định trong một 

số công trình CSHT và dự án HTPTSX điển hình. Đối với công trình CSHT, việc phân cấp cho 

cấp xã làm chủ đầu tư đã làm tăng tính phù hợp của các công trình, dự án với điều kiện và tình 

hình thực tế tại mỗi địa phương. Các công trình áp dụng theo cơ chế đặc thù được khẳng định 

tiết kiệm ít nhất 30% chi phí so với thuê nhà thầu bên ngoài (chưa kể phần đóng góp thêm của 

người dân), công trình đảm bảo chất lượng. Sự tự tin, chủ động, năng lực của cán bộ cơ sở ở 

xã/thôn được nâng lên, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình với 

người dân. Về phía người dân, việc phân cấp, trao quyền đã làm cho sự tham gia, tiếng nói và 

tính tự chịu trách nhiệm tăng lên. Người nghèo và phụ nữ tăng thêm sự tự tin, tiếng nói khi 

tham gia vào các công trình, dự án. Nhìn chung, người dân đều hài lòng với các công trình/dự 

án được thực hiện theo cơ chế phân cấp, trao quyền thực chất. 

Đối với dự án HTPTSX, việc xã làm chủ đầu tư giúp các hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của 

người dân hơn. Qua quá trình thực hiện hỗ trợ theo dự án, sự chủ động, năng lực lập, tổ chức thực 

hiện HTPTSX của cán bộ xã được nâng lên.Tại một số địa bàn, việc thực hiện theo hình thức có 

thu hồi hoặc hỗ trợ sau đầu tư giúp tăng tính trách nhiệm của người dân. Việc lựa chọn đối tượng 

được thực hiện một cách công khai minh bạch. Người nghèo, phụ nữ DTTS cũng tích cực tham 

gia và hưởng lợi trong các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất dựa vào cộng đồng. 

3.2.4. Về huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

3.2.4.1. Về huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2012-2015 

a/ Nguồn ngân sách  

Ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình giai đoạn 2012-2015 là 25.813,6 

tỷ đồng (vốn đầu tư 18.423 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 6.400,6 tỷ đồng), trong đó: năm 2012 là 

5.728,2 tỷ đồng (vốn đầu tư 4.952,2 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 776 tỷ đồng); năm 2013 là 5.985,639 
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tỷ đồng (vốn đầu tư 4.442,4 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1.543,239 tỷ đồng); năm 2014 là 7.031,556 

tỷ đồng (vốn đầu tư 4.989 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 2.042,556 tỷ đồng); năm 2015 là 7.068,21 tỷ 

đồng (vốn đầu tư 5.029,4 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 2.038,81 tỷ đồng). 

(Việc bố trí tăng vượt kế hoạch là do điều chỉnh tăng số lượng xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển và hải đảo, các huyện hưởng 70% chính sách đầu tư như huyện nghèo và 

các xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi)39. 

b. Về huy động nguồn lực thực hiện Chương trình 

Cùng với nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, chương trình huy động các nguồn 

lực khác để thực hiện trên 9.126 tỷ đồng, đạt 130,37% kế hoạch (7.000 tỷ đồng), cụ thể như 

sau: 

- Vốn huy động trong nước: Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã huy động trên 

10.000 tỷ đồng từ các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp để thực hiện công tác an sinh xã 

hội, riêng đối với các huyện nghèo theo chương trình 30a, các doanh nghiệp cam kết hỗ trợ 

khoảng trên 3.138 tỷ đồng từ năm 2009-2014, trong đó giai đoạn 2011-2014 khoảng 1.800 tỷ 

đồng. Quỹ ngày vì người nghèo huy động được 4.588 tỷ đồng (2011-2014). 

- Vốn huy động từ các tổ chức quốc tế: 29,43 triệu Euro (tương đương 735,75 tỷ đồng) 

cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thuộc Chương trình 135.  

- Ngân sách địa phương (2011-2013): 2.002,484 tỷ đồng. 

Ngoài các chính sách chung về giảm nghèo, một số địa phương đã ban hành cơ chế, chính 

sách giảm nghèo đặc thù như: chính sách hỗ trợ cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn về sản 

xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng40; chính sách hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ 

cận nghèo trên địa bàn, hỗ trợ chi phí đồng chi trả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khi đi khám 

chữa bệnh41; hộ mới thoát nghèo được tiếp tục hưởng một số chính sách trong vòng 02 năm 

như: khám chữa bệnh, vay vốn tín dụng, đào tạo nghề, giáo dục- đào tạo42; chính sách hỗ trợ 

cho mỗi điểm bán trú dân nuôi có từ 30 học sinh trở lên 01 suất lương tối thiểu/người/tháng cho 

người nhận quản lý, chăm sóc các cháu học sinh bán trú như ở Yên Bái..; có 6 tỉnh, thành phố 

đã nâng mức chuẩn nghèo, cận nghèo cao hơn mức chuẩn nghèo của quốc gia43. 

 
39 Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015; số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 về hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư 

cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và số 615/QĐ-TTg về hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung 

ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của 

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai 

Châu; huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên vào danh mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ 

theo NQ 30a; số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK vào diện 

đầu tư CT 135 năm 2014 và năm 2015; số 495/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 điều chỉnh, bổ sung QĐ 2405/QĐ-TTg; 

Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày19/9/2013 về công nhận thôn ĐBKK, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc 

và miền núi giai đoạn 2012-2015. 

 

40 Như Kon Tum, Đắk Lắk, Yên Bái 

41 Theo Bộ Y tế, 18 tỉnh đã áp dụng chính sách này 

42 Các tỉnh Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Phước, Trà Vinh, Vĩnh Long 

43 TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng 
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3.2.4.2. Về huy động thực hiện CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-2018 

Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình khoảng 25.448,075 tỷ đồng; trong đó: 

- Ngân sách trung ương: 21.597,557 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển là 

14.906,146 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 6.691,411 tỷ đồng, bằng 52,11% quy định tại Nghị quyết 

100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội; 

- Ngân sách địa phương: 3.375,363 tỷ đồng, trong đó 1.271,522 tỷ đồng vốn hỗ trợ trong 

Chương trình; 1.628,726 tỷ đồng vốn thực hiện chính sách địa phương, bằng 69,62% quy định 

tại Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội; 

- Vốn huy động: 475,155 tỷ đồng. 

- Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 189.750 tỷ đồng, tăng 45.094 tỷ đồng (31,2%) 

so với đầu năm 2016 (tính đến ngày 31/8/2018).  

Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua, thông qua các chương trình MTQG và vận động 

hưởng ứng phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã 

thu hút được sự quan tâm của các đối tác phát triển, của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo 

người dân, cụ thể: 

- Tính đến tháng 6 năm 2018, đã huy động xã hội được khoảng 16.735 tỷ đồng để thực 

hiện công tác an sinh xã hội và giảm nghèo. Tại Chương trình truyền hình trực tiếp “chung tay 

vì người nghèo năm 2017” trên VTV1 đã tiếp nhận ủng hộ và cam kết ủng hộ Quỹ “Vì người 

nghèo” và chương trình an sinh xã hội với số tiền gần 280 tỷ đồng; Tại Chương trình truyền 

hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2018” 

đã tiếp nhận ủng hộ và cam kết ủng hộ cho người nghèo qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương 

số tiền 77 tỷ đồng; cam kết ủng hộ người nghèo bằng chương trình an sinh xã hội như khám 

chữa bệnh, xây dựng cơ sở hạ tầng… số tiền trên 780 tỷ đồng; đồng thời, tổ chức vận động 

nhắn tin ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 với thông điệp 

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến hết năm 2018 huy 

động được khoảng 13,728 tỷ đồng. 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận các tỉnh, thành phố, từ năm 

2016 đến 6 tháng đầu năm 2018 đã vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức 

trong nước và quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, các cá nhân đã ủng hộ hơn 11.000 tỷ 

đồng. 

- Đạt được cam kết từ một số nhà tài trợ hỗ trợ nguồn vốn ODA để thực hiện hai chương 

trình MTQG giai đoạn 2016-2020 với tổng mức vốn khoảng        3.820 tỷ đồng, trong đó từ 

Ngân hàng thế giới là 153 triệu USD, từ Chính phủ IRELAND là 16 triệu USD. 

3.2.4.3. Về huy động nguồn lực thực hiện Chương trình 135 

a) Giai đoạn 2012-2015: 

Trong giai đoạn, tuy chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát, thiên tai 

xảy ra thường xuyên, nghiêm trọng, song Chính phủ đã cố gắng cân đối, bố trí nguồn lực thực 

hiện Chương trình. Tổng ngân sách trung ương đã bố trí 12.547,48 tỷ đồng. Ngân sách địa 

phương đã bố trí 582,83 tỷ đồng. Huy động từ cộng đồng trên 537,18 tỷ đồng. Trong 4 năm, đã 

huy động nguồn lực hỗ trợ của Chính phủ Ai Len với tổng số tiền là 18.790 triệu EURO (tương 

đương 501,83 tỷ đồng) theo phương thức hỗ trợ trực tiếp. 
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b) Giai đoạn 2016-2018 

Trong 3 năm 2016-2018, ngân sách trung ương đã phân bổ 11.434,465 tỷ đồng để thực 

hiện Chương trình, chiếm 60% tổng số vốn ngân sách trung ương của Chương trình cho cả giai 

đoạn 2016-2020. 

Sáu tỉnh sử dụng ngân sách địa phương gồm  Quảng Ninh, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Đồng 

Nai, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu đã bố trí ngân sách địa phương vượt quy định để thực hiện 

Chương trình với tổng kinh phí là 959,115 tỷ đồng, đặc biệt tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và 

thực hiện Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn 

thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” với tổng 

nguồn vốn cho cả giai đoạn 2016-2020 hơn 1.400 tỷ đồng. 

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong 3 năm 2016- 2018, Ủy ban Dân tộc đã 

huy động 07 triệu Euro (tương đương 176,394 tỷ đồng) từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại 

của Chính phủ Ai Len để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn 9 

tỉnh; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các Bộ, ngành liên quan đàm 

phán thành công với Ngân hàng Thế giới về khoản tín dụng ưu đãi 153 triệu USD hỗ trợ hai 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trong đó địa bàn Chương trình 135 là một 

nội dung hỗ trợ quan trọng của khoản tín dụng ưu đãi này. 

3.2.4.4. Về công tác phân bổ, sử dụng nguồn lực 

a) Công tác phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí CTMTQG GNBV giai đoạn 

2016-2018 

Việc sử dụng nguồn vốn về cơ bản đã đảm bảo theo đúng quy định của Luật đầu tư công, 

Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Việc cho vay nguồn 

vốn tín dụng ưu đãi được thực hiện theo quy định của từng chính sách tín dụng và quy định của 

pháp luật về hoạt động tín dụng. Nguồn huy động khác được sử dụng theo cam kết giữa Chính 

phủ Việt Nam và đối tác hỗ trợ (đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại hoặc vốn vay ưu 

đãi) hoặc Quy chế sử dụng của từng địa phương (đối với nguồn vốn huy động tại địa phương).  

Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng thực hiện các chương trình MTQG đã được rút gọn, đơn 

giản hoá. Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc các chương trình 

MTQG44 đã khuyến khích, vận động được người dân tham gia tích cực hơn vào việc triển khai 

thực hiện chương trình trên địa bàn (từ khi lập kế hoạch đến triển khai thực hiện, giám sát, quản 

lý và vận hành các công trình...). Để tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hơn nữa việc phân cấp, 

trao quyền chủ động cho các địa phương, nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong thực 

hiện Chương trình, ngày 13/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về 

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 

tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một 

số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.    

 

 
44 Nghị định 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối 

với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 
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b) Về công tác phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình 135 

Giai đoạn 2012-2015, nguồn lực của Chương trình 135 được phân bổ cho các địa phương 

trên cơ sở số xã, thôn thuộc diện đầu tư của chương trình nhân với định mức từng hoạt động 

của chương trình45. Nguồn vốn được giao trực tiếp cho các địa phương thực hiện Chương trình. 

Các địa phương chủ động phân cấp trong lập, thẩm định, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo 

hướng dẫn của các cơ quan trung ương. 

Giai đoạn 2016-2018, việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện theo Luật Đầu tư 

công. Nguồn lực của Chương trình được phân bổ cho các địa phương trên cơ sở nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 

quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trên 

cơ sở tổng nguồn vốn được trung ương giao, các địa phương phân bổ cho các xã, thôn theo 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ của địa phương. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ trên đây thực hiện đúng theo yêu cầu của Quốc hội: ưu tiên cho vùng dân tộc thiểu số và địa 

bàn khó khăn hơn. 

Trong suốt cả hai giai đoạn từ năm 2012 đến nay, nguồn vốn thực hiện Chương trình 135 

luôn được Quốc hội, Chính phủ quan tâm bố trí, đồng thời Ủy ban Dân tộc cũng đã ban hành 

nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác bố trí vốn thực hiện 

Chương trình 135: đảm bảo tổng nguồn lực đầu tư cho các công trình được triển khai trên địa 

bàn xã, thôn không vượt quá tổng nguồn vốn của Chương trình cho địa phương; tập trung xây 

dựng các công trình quy mô nhỏ, phù hợp với nhu cầu của địa phương; các công trình không 

được kéo dài quá 02 năm. Qua đó, việc triển khai thực hiện Chương trình không phát sinh nợ 

đọng đầu tư xây dựng cơ bản. 

3.2.5. Hợp tác quốc tế  

Ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-TTg về việc 

phê duyệt Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số" (sau đây gọi tắt là Đề án 2214) với mục tiêu tăng cường hợp tác nhằm thu hút 

các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, 

tập thể, cá nhân ở nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển KT-XH cho vùng DTTS, góp phần giảm 

nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; từng bước hình thành 

các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng DTTS; phát triển nguồn nhân lực và đào tạo đội 

ngũ người DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở và giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc.  

Với nhiệm vụ được giao là cơ quan thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản 

lý, triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, ngày 22  tháng 11 năm 2018, tại Hà 

Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án để đánh giá tình hình 

triển khai thực hiện, những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất phương hướng, 

nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo; Thảo luận, lấy ý kiến về phương hướng và giải pháp thực 

hiện đề án này ngày một hiệu quả cao và thúc đẩy việc hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức trong và 

ngoài nước tiếp tục đầu tư, viện trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.   

 
45 Định mức: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 1.000 triệu đồng/xã, 200 triệu đồng/thôn; duy tu bảo dưỡng các công 

trình hạ tầng bằng 6,3% nguồn vốn đầu tư CSHT; hỗ trợ phát triển sản xuất: 300 triệu đồng/xã, 50 triệu đồng/thôn. 
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Trên cơ sở tổng hợp từ các báo cáo của các Bộ ngành TW và địa phương, trong giai đoạn 

2012-2018 đã thu hút và triển khai được 97 chương trình, dự án, hoạt động HTQT về giảm 

nghèo trên địa bàn vùng DTTS&MN với số kinh phí từ viện trợ, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân 

quốc tế là: 8.974.360,99 triệu đồng 

3.2.6. Chế độ thống kê, báo cáo, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

3.2.6.1. Tại cấp trung ương 

Thực hiện quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình MTQG, 

công tác theo dõi, giám sát được triển khai đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh và cấp cơ sở 

thông qua việc chấp hành chế độ báo cáo; xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc tiến 

độ thực hiện; các hoạt động kiểm tra thực địa tại các bộ, ngành và địa phương. Thông qua đó 

góp phần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện từng chương trình; xây dựng 

được bộ dữ liệu quốc gia về kết quả thực hiện từng chương trình; kịp thời ghi nhận những điển 

hình tốt để nhân rộng, cũng như những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, tham mưu, đề xuất 

giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện từng chương trình MTQG. 

Công cụ thực hiện công tác theo dõi, đánh giá các chương trình đã được các Bộ chủ 

chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện trên phạm vi 

toàn quốc thông qua quy định về xây dựng bộ chỉ số giám sát từng chương trình46, hệ thống 

báo cáo thu thập thông tin giám sát về các chương trình MTQG47. Bên cạnh đó, các bộ đã đẩy 

mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xây dựng và hoàn chỉnh dữ liệu theo 

dõi, giám sát các chương trình trên phạm vi toàn quốc. 

Việc chấp hành chế độ báo cáo đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực 

hiện theo thời hạn quy định. Tuy nhiên, chất lượng công tác báo cáo chưa đồng đều và chưa 

đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu cung cấp thông tin xây dựng hệ thống dữ liệu theo dõi, giám sát 

các chương trình. 

Để tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát tình hình thực hiện chương trình MTQG, 

Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương đã lồng ghép kế hoạch phân công địa bàn cụ thể cho từng đồng 

chí thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện ở các địa 

phương trong chương trình công tác hằng năm. Công tác kiểm tra thực địa của các cơ quan 

trung ương thông qua các đoàn kiểm tra, khảo sát tại các địa phương của các bộ chủ chương 

trình, dự án thành phần và các thành viên Ban Chỉ đạo đã được tiến hành định kỳ theo quy định. 

Thông qua các hoạt động kiểm tra thực tế này, các cơ quan quản lý chương trình, dự án kịp thời 

hướng dẫn kỹ thuật về công tác quản lý, tổ chức thực hiện từng nội dung, hoạt động thuộc từng 

chương trình; ghi nhận điển hình tiên tiến để tổ chức phổ biến rộng rãi; ghi nhận những vướng 

mắc, khó khăn để kịp thời điều chỉnh quy định hoặc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa 

phương48. 

 
46 Các Thông tư số: 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017; 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016. 

47 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 

48 Trong triển khai các chương trình: các Bộ là cơ quan chủ chương trình; chủ trì nội dung, dự án thành phần kịp thời bổ 

sung văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong triển khai từng nội dung, hoạt động của từng chương trình;  

- Trong quản lý đầu tư công: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP 

ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
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Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan 

ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh 

giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (thay 

thế cho Thông tư số 30/2008/TT-BLĐTBXH ngày 09/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo ở các cấp địa phương) 

Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch 

số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013, Thông tư số 

01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình 135, trong đó quy định 

rõ nguyên tắc, trách nhiệm của các Bộ ngành, địa phương đối với việc kiểm tra, giám sát, đánh 

giá quá trình thực hiện Chương trình 135, chú trọng sự tham gia, phối hợp của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng. 

Qua thực tiễn triển khai, mặc dù các văn bản đã được hướng dẫn chi tiết nhưng việc chấp 

hành chế độ báo cáo tại nhiều địa phương còn chưa đảm bảo, nhất là trong giai đoạn 2012-2015. 

Báo cáo của một số địa phương thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời và chưa thống nhất theo quy 

định, dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

3.2.6.2. Tại các địa phương 

Các địa phương đã chú trọng hơn đến công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện 

Chương trình. Ban Chỉ đạo của nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch và phân 

công địa bàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình ở cơ sở. Thông qua kết 

quả kiểm tra, nhiều địa phương đã kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; 

phát hiện những cách làm sáng tạo, những mô hình hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn. 

3.2.7. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm 

3.2.7.1. Giai đoạn 2016-2018 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 05 cuộc thanh tra trên địa bàn 05 tỉnh, 

gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Lào Cai, với số đối tượng được thanh 

tra là 40 cơ quan, đơn vị. Kết quả thanh tra: 

- Số kiến nghị qua thanh tra: 156 kiến nghị, đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện, khắc 

phục. 

- Một số sai phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra:  

+ Dự án 1- Chương trình 30a: UBND tại một số tỉnh ban hành văn bản triển khai thực 

hiện Chương trình chưa đúng quy định; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi không đúng đối tượng, 

vượt định mức quy định; hồ sơ chỉ định thầu không có biên bản thương thảo hợp đồng với đơn 

vị cung cấp; quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình trong khi 

đã được bố trí bằng nguồn kinh phí của địa phương; nghiệm thu, quyết toán không đúng khối 

 
điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm, số 

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số 

dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

- Trong quản lý ngân sách nhà nước: Bộ Tài chính có văn bản số 11907/BTC-HCSN ngày 07/9/2017 để điều chỉnh, 

hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong áp dụng các quy định của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017. 
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lượng thi công thực tế tại công trình xây dựng; lập, sử dụng quyết toán nguồn kinh phí được 

trích lại của Chương trình tại Ban quản lý dự án cấp huyện chưa đúng quy định… 

+ Dự án 2 - Chương trình 135: UBND tại một số tỉnh ban hành văn bản triển khai thực 

hiện Chương trình chưa đúng quy định; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi không đúng đối tượng, 

vượt định mức quy định; hồ sơ chỉ định thầu không có biên bản thương thảo hợp đồng với đơn 

vị cung cấp; thanh quyết toán các chương trình hội nghị, tập huấn sai mức quy định; nghiệm 

thu, quyết toán không đúng khối lượng thi công thực tế tại công trình xây dựng… 

+ Dự án 5 - Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình: Chưa thực hiện 

chế độ thu thập thông tin, báo cáo kiểm tra và giám sát, đánh giá theo quy định. 

- Số tiền đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước: 4.474.198.382 đồng. 

3.2.7.2. Giai đoạn 2016-2020 

Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức trên 150 đoàn kiểm tra, đánh giá 

tại các địa phương. Cơ quan Thanh tra của Ủy ban Dân tộc đã tổ chức 47 đoàn thanh tra chuyên 

đề về Chương trình 135 và các chính sách dân tộc. 

Quốc hội đã tổ chức Đoàn giám sát tối cao về kết quả thực hiện các chính sách giảm 

nghèo giai đoạn 2005 - 2012, trong đó có Chương trình 135. 

Kiểm toán Nhà nước tổ chức trên mười đoàn kiểm toán việc thực hiện Chương trình 135 

tại các địa phương triển khai Chương trình. Kết thúc các đợt kiểm toán đã tổ chức họp báo, 

đăng tải công khai kết quả kiểm toán trên trang thông tin điện tử.  

Hàng năm, các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc 

trên địa bàn, trong đó có Chương trình 135. 

Qua các cuộc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình 

thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc, đã kiến nghị: thu hồi nộp NSNN trên 10 

tỷ; hoàn trả vốn cho chương trình, chính sách trên 86 tỷ; chuyển trả ngân sách trung ương do 

nguồn vốn đã hết nhiệm vụ chi: 5,54 tỷ đồng… 

Với sự tăng cường, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình đã 

góp phần đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc công khai dân chủ, sự tham gia giám sát của các tầng 

lớp nhân dân nên đã phát hiện những vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện, những bất cập 

trong cơ chế quản lý, điều hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện, từng bước cải 

thiện, nâng cao chất lượng thực hiện, một số địa phương đã kịp thời phát hiện những yếu kém, 

ngăn chặn có hiệu quả sự thất thoát trong quản lý đầu tư. 

3.3. KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ CỦA CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Ở 

VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÚI TẠI VIỆT NAM  

3.3.1. Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực DTTS&MN 

3.3.1.1. Giai đoạn 2012-2015 

(i). Đối với huyện nghèo 30a (theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và các văn bản có liên 

quan - Tiểu dự án 1, Dự án 1) 

Trong 04 năm (2012-2015), bằng nguồn vốn đầu tư phát triển bố trí trực tiếp từ Chương 

trình 30a và thực hiện lồng ghép một số nguồn vốn đầu tư khác trên địa bàn, các huyện nghèo 
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đã thực hiện đầu tư 4.459 công trình cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất và phục vụ nhu 

cầu dân sinh tại các huyện nghèo, cụ thể như sau: 

- Đối với cấp huyện: đã thực hiện đầu tư 2.345 công trình, trong đó bao gồm 386 trường 

học; 45 cơ sở dạy nghề tổng hợp; 66 bệnh viện, trung tâm y tế; 20 trung tâm dịch vụ nông - lâm 

- ngư nghiệp; 364 công trình thủy lợi cấp huyện, liên xã; 678 công trình giao thông từ tỉnh tới 

huyện, từ huyện tới xã, liên xã; 221 trung tâm cụm xã…; 

- Đối với cấp xã: đã thực hiện đầu tư 2.103 công trình, trong đó bao gồm 197 trường học; 

46 trạm y tế xã đạt chuẩn; 525 đường giao thông liên thôn, bản và vào các khu kinh tế, sản xuất 

tập trung (bao gồm cả cầu, cống); 481 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông 

nghiệp; 131 công trình điện phục vụ sản xuất, dân sinh; 22 chợ trung tâm xã; 3 trạm chuyển 

phát thanh xã; 42 nhà văn hóa xã, thôn, bản; 22 công trình xử lý nước thải… 

- Thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình đã xuống cấp, hư hỏng được đầu tư trong 

chương trình 30a từ năm 2009, tập trung vào các hạng mục công trình giao thông và thủy lợi. 

Trên cơ sở duy tu, bảo dưỡng, các công trình được xây dựng tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư, 

tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. 

(ii). Đối với Chương trình 135 (theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan) 

a) Về tình hình chỉ đạo tổ chức thực hiện 

- Ở Trung ương, các Bộ ngành đã chủ động phối hợp, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng 

văn bản trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và trực tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn thực 

hiện; tổ chức hội thảo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành cấp tỉnh, huyện và một 

số xã, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời phát hiện những bất cập để sửa đổi, 

bổ sung và hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện phù hợp điều kiện thực tế của địa bàn 

các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn49. 

Nhìn chung, các Bộ, ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, 

nhất là trong nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ của 

Chương trình. Do vậy, các văn bản hướng dẫn cơ bản đồng bộ, đơn giản, phù hợp điều kiện 

thực tế và có tác động tích cực trong việc đổi mới công tác quản lý đầu tư, hỗ trợ cho các xã 

đặc biệt khó khăn. Các văn bản chỉ đạo, các cơ chế, chính sách đã phân cấp mạnh cho cơ sở 

 
49Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Công nhận 

thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; Thông tư liên 

tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHDT-TC-XD ngày 18/11/2013 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc, Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng về Hướng dẫn thực hiện Chương trình 

135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn 

khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 18/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 

2014 và năm 2015; Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135; Văn 

bản số 1550/KBNN-KSC ngày 27/6/2014 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn kiểm soát thanh toán vốn Chương 

trình 135; Văn bản số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn các dự án khởi 

công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; Văn bản số 884/UBDT-VP135 ngày 05/9/2014 của Ủy ban Dân 

tộc hướng dẫn Báo cáo thực hiện Chương trình 135; Văn bản số 1178/UBDT- VP135 ngày 28/10/2014 của Ủy 

ban Dân tộc về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình 135; Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 

05/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển 

sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg; Văn bản số 317/UBDT- VP135 ngày 06/4/2015 của Ủy ban 

Dân tộc về việc triển khai thực hiện chương trình, chính sách dân tộc năm 2015. 
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nên đã tăng cường vai trò trách nhiệm cho địa phương, nhất là cấp xã, phát huy được dân chủ 

cơ sở, đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; đảm bảo công khai, minh bạch, người dân 

được biết, được bàn, được trực tiếp tham gia, kiểm tra, giám sát. 

- Ở địa phương: Các tỉnh đã bám sát nội dung văn bản của các Bộ, ngành trung ương để 

chủ động ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa phương. Nhiều 

tỉnh đã ban hành Nghị quyết của Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy 

ban nhân dân về tăng cường phát triển kinh tế- xã hội đối với các xã, thôn bản đặc biệt khó 

khăn; 100% số tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; 38 tỉnh ban 

hành tiêu chí phân bổ vốn theo hướng xã, thôn bản khó khăn hơn sẽ được hỗ trợ đầu tư vốn cao 

hơn, không chia đều bình quân. Các văn bản hướng dẫn của địa phương đều đảm bảo nguyên 

tắc dân chủ, công khai, minh bạch, phân cấp, trao quyền cho cấp huyện, cấp xã trực tiếp quản 

lý, điều hành thực hiện các hoạt động của Chương trình. Do phân cấp, trao quyền mạnh cho cơ 

sở, nhiều địa phương đã lựa chọn được mô hình, phương thức thực hiện các Chương trình, chính 

sách phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được nội lực của người dân và các tổ chức đoàn 

thể chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương. 

b) Việc triển khai và kết quả thực hiện  

Dự án tập trung đầu tư chủ yếu vào 07 nhóm công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm: 

Đường giao thông, điện sinh hoạt, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng và 

chợ. Các công trình được đầu tư đã góp phần kết hợp giữa mục tiêu tăng cường phục vụ sản 

xuất và hỗ trợ dân sinh, đảm bảo sự hài hòa giữa nhu cầu của người dân về nâng cao thu nhập 

và tiếp cận các dịch vụ xã hội. 

Đã đầu tư xây dựng 16.952 công trình cơ sở hạ tầng (đường giao thông 9.174 công trình, 

thủy lợi 2.135 công trình, trường học 2.321 công trình, điện 414 công trình, chợ 47 công trình, 

trạm y tế 187 công trình, nhà sinh hoạt cộng đồng 2.014 công trình, 659 công trình nước sinh 

hoạt và các công trình khác). Về duy tu, bảo dưỡng công trình: Các địa phương thực hiện duy 

tu, bảo dưỡng cho 4.639 công trình hạ tầng. Đa số các địa phương triển khai thực hiện khá tốt, 

góp phần nâng cao tính bền vững các công trình trên địa bàn. 

Các địa phương thường xuyên chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cơ sở hạ tầng, làm cơ 

sở để triển khai kế hoạch hàng năm, đảm bảo mục tiêu công trình được đầu tư cơ bản phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng được nguyện vọng của người 

dân. Công trình đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, không ít địa phương còn triển khai 

đầu tư mang tính dàn trải; bên cạnh đó, định mức, nguồn lực đầu tư còn hạn chế dẫn đến các công 

trình thường có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo chuẩn nông thôn mới.  

3.3.1.2. Giai đoạn 2016-2020 

(i). Đối với các huyện nghèo 30a (tiểu dự án 1, Dự án 1) 

Về nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện nghèo: Theo báo cáo của các 

địa phương, số công trình được đầu tư trong năm 2016, 2017 là 600 công trình... Ngoài ra còn 

có hơn 500 công trình được duy tu bảo dưỡng hằng năm. Các công trình được ưu tiên đầu tư là 

giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng... 

Về nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo trên địa bàn huyện nghèo: trong 02 năm 2016-2017, đã thực hiện tiêm với 1.975.864 liều 

vắc xin; chính sách tạo đất sản xuất (khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang) cho hộ nghèo 
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hiện mới có 2 tỉnh thực hiện50 với diện tích 750 ha đất sản xuất, góp phần hỗ trợ bảo vệ cho 

khoảng 1,75 triệu ha rừng cho các huyện nghèo; triển khai hỗ trợ giống, vật tư, kỹ thuật… để 

chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị cao hơn với trên 500 dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ 

thuật và bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn bản với số người nghèo tham 

gia 5.035 người. 

Về nội dung hỗ trợ đưa lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số đi lao động có thời hạn ở nước ngoài: Trong 2 năm 2016-2017, khoảng 1.600 lao động được 

hỗ trợ các chi phí tham gia đào tạo và làm các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; hơn 12 nghìn lượt cán bộ và tuyên truyền viên cơ sở làm công tác tư vấn được tập huấn 

nâng cao năng lực trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

và khoảng 16 nghìn lượt lao động được tư vấn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc tư 

vấn giới thiệu việc làm sau khi về nước. Trong 8 tháng đầu năm, đã tổ chức đào tạo và làm thủ 

tục cho 1.191 lao động đi làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc. 

(ii). Đối với các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, bản đặc biệt khó khăn (của tiểu dự 

án 1, Dự án 2) 

Trong 03 năm 2016-2018, Chương trình 135 đã đầu tư 9.106 công trình, hoàn thành 7.247 

công trình và đang thực hiện 1.859 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, thực hiện duy tu bảo 

dưỡng cho 3.295 công trình, trong đó đã đẩy mạnh phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư và tổ 

nhóm cộng đồng thôn bản thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng. Các công trình được đầu tư tập 

trung vào các công trình giao thông, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, trạm y tế, 

nước sinh hoạt, công trình điện và công trình khác; các công trình được duy tu bão dưỡng chủ 

yếu là các công trình nước sinh hoạt, trường lớp học, đường giao thông, kênh mương thủy lợi. 

Việc duy tu bảo dưỡng chủ yếu các xã làm chủ đầu tư và tổ nhóm cộng đồng thôn bản thực hiện 

theo đúng quy định tại Thông tư số 01/TT-UBDT. Đến nay đã có 25/2.139 xã đặc biệt khó khăn 

xã biên giới, xã an toàn khu thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. 

3.3.2. Nhóm chính sách hỗ trợ nâng cao thu nhập 

3.3.2.1. Nhóm chính sách tín dụng 

Tính đến 31/12/2014, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay gần 7.600 hộ thuộc 64 

huyện nghèo để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg; 

doanh số cho vay lũy kế là gần 242 tỷ đồng, bình quân 31.67 triệu đồng/hộ. 

Tính đến 31/12/2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách (hiện nay, 

NHCSXH đang triển khai cho vay 20 chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ định của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chương trình khác từ nguồn vốn ủy thác của địa phương, cá 

nhân và các tổ chức nước ngoài) đạt 187.792 tỷ đồng, tăng 16.003 tỷ đồng so với năm 2017 

(tăng 9,31%), với gần 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ. Dư nợ tập trung ở một số chương trình: 

cho vay hộ nghèo đạt 38.013 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 20,24% tổng dư nợ); cho vay hộ cận 

nghèo đạt 30.142 tỷ đồng (chiếm 16% tổng dư nợ); cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 28.293 tỷ 

đồng (chiếm 15% tổng dư nợ); cho vay học sinh, sinh viên đạt 13.046 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 

6,95% tổng dư nợ). 

 
50 Yên Bái và Lào Cai 
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Tổng doanh số cho vay của NHCSXH từ năm 2012-2018 đạt trên 300 nghìn tỷ đồng. 

Tổng doanh số thu nợ đạt trên 260 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 86% tổng doanh số cho vay, góp 

phần đáng kể trong việc tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng các chương trình tín dụng 

chính sách. 

Tính đến 31/12/2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách dành riêng cho 

đồng bào DTTSMN trên toàn quốc đạt 2.358 tỷ đồng với 182.003 hộ đang dư nợ. Trong đó: 

- Chương trình cho vay phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn theo 

Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 và Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 

04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ (đối tượng là hộ DTTS đặc biệt khó khăn trong cả nước): 

Đến 31/12/2018, tổng dư nợ đạt 659 tỷ đồng, với 88.053 hộ đang dư nợ. 

- Chương trình cho vay hộ DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng Sông Cửu 

Long theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 và Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (đối tượng là hộ DTTS nghèo vùng Đồng bằng Sông 

Cửu Long, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp): Đến 31/12/2018, tổng dư nợ đạt 301 tỷ 

đồng, với 28.636 hộ đang dư nợ. 

- Chương trình cho vay hộ DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 

theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 và Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 

20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (đối tượng là hộ DTTS nghèo từ vùng Đông Nam Bộ trở 

ra vùng núi phía Bắc, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp): Đến 31/12/2018, tổng dư nợ đạt 

701 tỷ đồng, với 47.888 hộ đang dư nợ. 

Đến 31/12/2015, là thời điểm kết thúc 03 chính sách tín dụng ưu đãi nêu trên. Tuy nhiên, 

Thủ tướng Chính phủ (thông qua văn bản số 1423/VPCP-KTTH ngày 07/3/2016 của Văn phòng 

Chính phủ) đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân đến hết 31/12/2016. Từ 

01/01/2017, 03 chương trình tín dụng ưu đãi này đã hết hiệu lực thi hành và đang được 

NHCSXH quản lý, theo dõi, thu hồi nợ theo quy định. 

- Chương trình cho vay hỗ trợ trồng rừng, phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 

75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ: Đến 31/12/2018, tổng dư nợ của chương trình 

đạt 212 tỷ đồng, với 5.022 hộ có dư nợ và trên 5 ngàn lượt khách hàng vay vốn. 

- Chương trình cho vay theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt 

Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2017-2020, với 05 chính sách chính là hỗ trợ đất ở; hỗ trợ đất sản xuất; hỗ trợ nước sinh hoạt; 

hỗ trợ bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và hỗ trợ tín dụng ưu đãi. Chính sách tín dụng ưu đãi tại 

Quyết định 2085/QĐ-TTg đã thể hiện rõ tinh thần: tăng cường chính sách cho vay, giảm cho 

không, lấy hộ nghèo làm chuẩn; nguồn vốn tập trung vào một số ngành nghề trọng yếu để hộ 

dân có định hướng làm ăn, tạo sinh kế trong tương lai như: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống. Đến 31/12/2018, tổng dư nợ đạt 485 tỷ 

đồng, với 12.404 hộ đang dư nợ. 

Một số tồn tại của chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau: (i) 

Mức vay, lãi vay, thời hạn cho vay chưa phù hợp đối với một số ngành nghề sản xuất và một 

số vùng trồng cây công nghiệp (như vùng Tây Nguyên, Một số tỉnh miền Trung...), (ii) Việc bố 

trí vốn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của các chương trình tín dụng chính sách xã hôi được 

Chính phủ giao cho NHCSXH như chương trình cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ sản 

xuất kinh doanh vùng khó khăn,.; (iii)  Vẫn còn một số bộ phận người nghèo sử dụng vốn vay 
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chưa hiệu quả; (iv) Đối với chương trình cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg, do một số địa 

phương xây dựng đề án chưa sát với thực tế, việc duyệt và lập danh sách các hộ nghèo DTTS 

chưa chặt chẽ, thiếu kịp thời nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và hiệu quả; (v) Tín dụng 

chính sách  xã hội đối với đồng bào DTTS mới chỉ dừng lại ở một số chương trình dành riêng 

cho hộ nghèo DTTS, chưa có chính sách tín dụng đặc thù dành riêng cho đồng bào DTTS nói 

chung. Mức cho vay tối đa và thời gian cho vay của một số chương trình còn thấp, chưa tạo tác 

động mang tính đột phá cho phát triển kinh tế -xã hội vùng DTTS và miền núi.  

3.3.2.2. Nhóm chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo 

Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn.  

Theo quyết định trên, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản 

đặc biệt khó khăn được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất theo định mức đất sản xuất cho mỗi hộ tại 

từng địa phương trong trường hợp địa phương còn quỹ đất và được hỗ trợ chuyển đổi nghề, 

xuất khẩu lao động hoặc giao khoán bảo vệ rừng và trong rừng trong trường hợp địa phương 

không còn quỹ đất.  

Nhóm đối tượng của chính sách này khá hẹp khi chỉ gồm hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ 

nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn chưa có đủ đất ở theo định mức đất tại địa phương.  

Đối với các đối tượng là người dân tộc thiểu số nghèo, tập tục, tập quán sinh hoạt, canh 

tác là rất quan trọng. Trong bối cảnh Nhà nước tiến hành xây dựng nhiều nhà máy thủy điện đã 

làm ảnh hưởng đến tập quán sản xuất, sinh hoạt của người dân tộc thiểu số nghèo ở các địa 

phương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ ổn định 

đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư do phải di chuyển để xây dựng các hồ, đập 

thủy điện, thủy lợi. 

Hộp 3.1. Ảnh hưởng của phát triển thủy điện nhỏ đến quỹ đất sản xuất và phát triển 

sinh kế của các hộ DTTS và miền núi 

Trước đây, vùng đất sản xuất lúa của xã rất lớn, đủ lượng thực cho người dân ở địa phương 

sinh sống, chủ động được lượng thực, thực phẩn phục vụ cuộc sống của bà còn. Tuy nhiên, 

sau khi xây dựng thủy điện, toàn bộ diện tích đất đó không còn nên người dân phải di cư lên 

những vùng cao, đất sản xuất hạn chế, điều kiện canh tác khó khăn, nên tỷ lệ hộ nghèo của 

người dân trong xã tăng cao, đặc biệt là nhóm DTTS rất ít người như nhóm La Ha, nhóm 

đòng bào người Mông. 

Nguồn: Phỏng vấn sâu cán bộ xã Mường Sại và Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, 2019 

Giai đoạn 2012-2015: hỗ trợ thực hiện khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang cho hộ 

nghèo với tổng kinh phí 4,406 tỷ đồng với diện tích 750 ha (hiện chỉ có 02 tỉnh Yên Bái và Lào 

Cai thực hiện). 

Đối với các vùng mà quỹ đất có chất lượng tốt phục vụ sản xuất để cải thiệ sinh kế của 

các hộ không còn (như vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nghệ An,…), việc thực hiện các chính 

sách giảm nghèo bền vững giai đoạn tới cần mang tính đặt thù, và đột phá để giúp cho các hộ 

và người lao động thuộc vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn chuyển đồ nghề sang 

hoạt động phi nông nghiệp. 
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3.3.2.3. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo  

 a/ Giai đoạn 2012-2015 

(i) Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế 

Đã hỗ trợ cho trên một triệu lượt hộ với trên 3.300 tấn giống cây lương thực, trên 8 triệu 

giống cây công nghiệp, 2,7 triệu cây ăn quả, cây đặc sản, 20.000 con giống đại gia súc, gần 350 

ngàn con giống gia súc, trên 1,2 triệu con giống gia cầm, trên 4,5 triệu con giống thủy sản, 57 

ngàn tấn phân bón hóa học, 120.000 liều thuốc bảo vệ thực vật; 2.665 mô hình phát triển nông 

- lâm - ngư nghiệp, gần 72.000 máy móc phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm, tổ chức trên 

3.450 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, tham quan, học tập các mô hình sản xuất… 

Nhiều tỉnh đã lồng ghép một số chương trình, chính sách khác trên địa bàn tăng cường 

cho địa bàn đặc biệt khó khăn (như: chương trình 30a, khoanh nuôi bảo vệ rừng, vay vốn phát 

triển sản xuất...). Thông qua tiếp cận với giống cây trồng vật nuôi mới, các khóa tập huấn kiến 

thức khuyến nông, khuyến lâm, kinh nghiệm sản xuất, nhận thức và tập quán sản xuất của đồng 

bào đã từng bước chuyển biến, nhiều nơi từ chỗ sản xuất mang tính tự cung, tự cấp đã chuyển 

sang sản xuất hàng hóa, một số mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, kỹ năng và tập 

quán sản xuất mới với những giống cây trồng vật nuôi năng suất cao, chất lượng tốt đang từng 

bước thay thế; người dân từng bước được tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ xã hội. 

Tuy nhiên, do số lượt hộ nghèo cần hỗ trợ khá lớn, nguồn vốn hỗ trợ chưa đáp ứng được 

nhu cầu; việc lồng ghép với các chương trình, chính sách trên địa bàn còn hạn chế nên nguồn 

lực chưa đủ lớn để đảm bảo phát triển sản xuất mang tính bền vững.  

Việc ban hành các văn bản hướng dẫn chậm, còn nhiều điểm chưa phù hợp; cơ cấu vốn 

bất hợp lý. Bên cạnh đó một số tỉnh ít quan tâm chỉ đạo, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng 

mắc, trông chờ chỉ đạo của cấp trên nên tác động của dự án đến đời sống của người dân chưa 

đạt được kết quả như mong muốn. 

- Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi: các địa phương đã thực hiện 

hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và công tác thú y cho các hộ gia đình, cụ 

thể: hỗ trợ giống cây trồng cho 131.999 hộ với kinh phí 75,6 tỷ đồng, hỗ trợ giống vật nuôi cho 

15.215 hộ với kinh phí 115,8 tỷ đồng, hỗ trợ phân bón cho 72.153 hộ kinh phí 41,1 tỷ đồng; hỗ 

trợ thêm cho hộ nghèo với kinh phí 7.04 tỷ đồng trong đó: làm chuồng trại 5,06 tỷ đồng, giống 

trồng cỏ với kinh phí 1,1 tỷ đồng và hỗ trợ tạo diện tích nuôi trồng thuỷ sản với kinh phí 0,87 

tỷ đồng; 

- Bố trí 1.927 cán bộ khuyến nông cơ sở, kinh phí hỗ trợ 7,2 tỷ đồng; triển khai các mô 

hình khuyến nông cho 5.303 hộ với kinh phí 15,48 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo, tập huấn với 6.637 

lao động nghèo với kinh phí 5,7 tỷ đồng.  

- Tiêm phòng văn xin các bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm: thực hiện tiêm với 

1.975.864 liều vắc xin với kinh phí 20,319 tỷ đồng. 
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(ii) Chính sách nhân rộng mô hình giảm nghèo51 

- Kết quả đạt được: 

Mô hình giảm nghèo được triển khai xây dựng và nhân rộng cho gần 200 xã của 111 

huyện thuộc 35 tỉnh, 6 Khu kinh tế quốc phòng tại Quân khu 1, 2, 3, 4 do các Đoàn kinh tế quốc 

phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện các mô hình gắn với an ninh 

quốc phòng. Ngoài ra, đơn vị quản lý chương trình đã hợp đồng đặt hàng với các ngành, doanh 

nghiệp phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện. Mô hình giảm nghèo hàng năm chủ yếu 

tập trung xây dựng và nhân rộng 3 loại mô hình: mô hình giảm nghèo ở các vùng đặc thù, mô 

hình giảm nghèo liên kết giữa người nghèo với doanh nghiệp; mô hình giảm nghèo gắn với 

củng cố an ninh quốc phòng. Từ 3 loại mô hình này đã tác động không nhỏ đến đời sống của 

người dân tham gia mô hình, cụ thể như:  

Hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tạo việc làm, cải thiện đời sống và thoát nghèo: 

Hàng năm đã xây dựng và nhân rộng được hơn 100 mô hình giảm nghèo hiệu quả trên toàn 

quốc, trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ gần 8 ngàn lượt hộ nghèo phát triển sản xuất. Các hộ nghèo tham 

gia mô hình được hỗ trợ 100% hộ nghèo tham gia mô hình về giống, vật tư sản xuất, tập huấn 

kỹ thuật; 70% số hộ thực hiện dự án được trực tiếp tham gia xây dựng mô hình trình diễn; 60% 

hộ dân tham gia xây dựng mô hình liên kết được hỗ trợ bảo quản sơ chế sau thu hoạch; 50% số 

hộ được hỗ trợ khai hoang; 100% số hộ tham gia mô hình liên kết được bao tiêu sản phẩm với 

giá cả phù hợp; năng suất cây trồng vật nuôi tăng trung bình từ 20% - 30%; ngày công lao động 

bình quân của hộ tăng khoảng 20%; tạo việc làm cho 25% lao động nông thôn; thu nhập bình 

quân của hộ nghèo tăng khoảng 15%, đặc biệt là thu nhập của hộ dân tham gia mô hình đã 

chuyển biến tốt về cơ cấu thu nhập, đa dạng hoá nguồn thu nhập trên cơ sở đa dạng hoá việc 

làm trên đơn vị diện tích. 

Theo đánh giá của các địa phương, đơn vị số hộ nghèo tham gia dự án đã thoát nghèo đạt 

khoảng 15- 20%, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thực hiện đạt trung bình 4%. 

- Tồn tại, hạn chế/ nguyên nhân: 

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, 

vùng cao biên giới, điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế; 

năng lực và kinh nghiệm của cán bộ cơ sở trong việc tổ chức thực hiện còn hạn chế, dẫn đến 

việc tổ chức triển khai, hướng dẫn người dân thực hiện có lúc, có nơi còn chập với thời vụ sản 

xuất và yêu cầu của tiến độ dự án, việc tổng kết, đánh giá và phổ biến nhân rộng chưa kịp thời. 

Nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất của hộ nghèo thường lớn hơn mức hỗ trợ của dự án và mức 

cho vay của ngân hàng chính sách xã hội, song việc tháo gỡ khó khăn này còn chậm. 

Nguồn lực bố trí cho chương trình đã không được bố trí theo kế hoạch được phê duyệt. 

Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 Dự án nhân rộng mô hình được bố trí 2.000 

tỷ cho giai đoạn 2012-2015 nhưng thực tế chỉ được bố trí 160 tỷ cho giai đoạn 2012-2015 đạt 

8% so với kế hoạch (cả giai đoạn 2011-2015 đã được bố trí 200 tỷ đồng) đã ảnh hưởng đến chỉ 

tiêu của Chương trình, hạn chế hiệu quả của việc nhân rộng mô hình ra các địa bàn khác trên 

cả nước. 

 
51: Chỉ đánh giá kết quả thực hiện các dự án này trên địa bàn vùng DTTS, MN giai đoạn 2012 – 2015 theo các 

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền như: Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về công nhận 

thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, xã khu vực II, xã khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 

– 2015; Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Ủy ban Dân tộc về công nhận bổ sung, điều chỉnh 

thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi  
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Việc lồng ghép vốn của các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn xã còn hạn chế; 

về cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo của các dự án, chương trình khác nhau ở các địa phương 

cũng được vận dụng khác nhau, chưa phát huy được tính chủ động vươn lên thoát nghèo bền 

vững của người nghèo. 

Mô hình tạo việc làm công cho người nghèo thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ 

tầng, quy mô nhỏ ở thôn, bản chưa được thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, do chưa quy định cơ chế tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, 

mô hình này được thí điểm thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới 

giai đoạn 2011-2015, mô hình đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc tạo việc làm cho chính 

người nghèo thông qua đầu tư công trình hạ tầng trên địa bàn, bên cạnh đó mô hình còn tăng 

cường khả năng tham gia và giám sát hiệu quả công trình. 

 b/ Giai đoạn 2016-2020 

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 30a, 135 được thiết kế trong Tiểu dự án 3 của Dự 

án 1 và Tiểu dự án 2 của Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020.  

Về ngân sách: Ngân sách trung ương bố trí để thực hiện dự án (từ 2016-2018) ở các xã 

thuộc Chương trình 30a là: 2.403,374 tỷ đồng và thực hiện ở các xã thuộc Chương trình 135 là: 

2.195,845 tỷ đồng. 

Về chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện: các Bộ, ngành trung ương đã ban hành các văn bản 

hướng dẫn triển khai thực hiện, gồm: Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực 

hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 

Về hiệu quả thực hiện chính sách: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô 

hình giảm nghèo chủ yếu tập trung xây dựng và nhân rộng 3 loại mô hình: mô hình giảm nghèo 

ở các vùng đặc thù; mô hình giảm nghèo liên kết giữa người nghèo với doanh nghiệp; mô hình 

giảm nghèo gắn với củng cố an ninh quốc phòng. Hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ phát triển 

sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo góp phần tăng thu nhập của hộ nghèo từ 15-20%; 

bình quân có khoảng 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo; 100% người nghèo tham gia 

mô hình được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ 

thuật; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án, bổ sung kiến thức công 

tác giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ cơ sở. 

Thông qua thực hiện các mô hình giảm nghèo đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc 

làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, tăng 

cường mối liên kết hiệu quả giữa nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản 

xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội; 

đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng công 

nghệ mới vào sản xuất; phát triển quy mô sản xuất từ hộ gia đình thành hợp tác xã, liên kết hợp 

tác sản xuất, phát triển các vùng nguyên liệu gắn với sản xuất, từng bước hình thành và phát 

triển sản phẩm mang tính hàng hoá; góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế và giảm 

nghèo; khuyến khích, phát huy vai trò, sáng kiến và nguồn lực đối ứng của chính người dân và 

cộng đồng trong quá trình thực hiện mô hình, chủ động vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo. 
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Đối với các huyện nghèo 30a (tiểu dự án 1, Dự án 1): Về nội dung hỗ trợ phát triển sản 

xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo: trong 

02 năm 2016-2017, đã thực hiện tiêm với 1.975.864 liều vắc xin; chính sách tạo đất sản xuất 

(khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang) cho hộ nghèo hiện mới có 2 tỉnh thực hiện52 với 

diện tích 750 ha đất sản xuất, góp phần hỗ trợ bảo vệ cho khoảng 1,75 triệu ha rừng cho các 

huyện nghèo; triển khai hỗ trợ giống, vật tư, kỹ thuật… để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có 

năng suất và giá trị cao hơn với trên 500 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo; hỗ trợ hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và bố trí cán bộ khuyến nông, 

khuyến lâm, khuyến ngư thôn bản với số người nghèo tham gia 5.035 người. 

Đối với các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, bản đặc biệt khó khăn (của tiểu dự án 1, 

Dự án 2): Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: 

Trong 2 năm 2016-2017, thực hiện 4.250 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (mỗi xã 01 dự án) với 

102.587 người tham gia; tập huấn khuyến nông, khuyến lâm cho 60.963 lượt người; nhân rộng 

96 mô hình với số người tham gia là 2.822 người, kinh phí hỗ trợ là 20.016 triệu đồng.  

- Chính sách chăm sóc, giao khoán và bảo vệ rừng: từ năm 2016 đến 06 tháng đầu năm 

2018, tổng số kinh phí đã cấp để thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm 

nghèo bền vững là 1.434 tỷ đồng, bình quân 717 tỷ đồng/năm, góp phần hỗ trợ bảo vệ rừng cho 

khoảng 1,79 triệu ha rừng. Tổng hợp ở 12 tỉnh, kinh phí hỗ trợ khoán chăm sóc, khoanh nuôi, 

bảo vệ rừng bình quân 380 nghìn đồng/ha, bình quân là 3,1 triệu đồng/hộ. Đã hỗ trợ cho trên 

155.000 lượt hộ nhận khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích giao khoán trên 2 triệu ha; hỗ trợ 

trồng rừng cho trên 18.000 lượt hộ. Đồng thời với việc được thụ hưởng bằng tiền, các địa 

phương đã thực hiện hỗ trợ gạo cho trên 100.000 lượt hộ nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, 

được giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất và hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo ở 

thôn, bản vùng giáp biên giới. 

3.3.2.4. Nhóm chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được phê duyệt theo Quyết 

định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ qui định lao động nông thôn 

thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc 

thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ về chi phí học nghề ngắn hạn, 

hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền đi lại trong quá trình học nghề; các lao động nông thôn khác cũng 

được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn, tuy nhiên với mức thấp hơn. Sau khi học nghề, lao động 

nông thôn được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về 

việc làm để tự tạo việc làm.  

Theo kết quả thống kê của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), về lĩnh 

vực đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên: Trong năm 2016, cả nước có có khoảng 1 

triệu lao động nông thôn đã qua đào tạo nghề, tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt trên 80%. Tính 

đến hết tháng 8 năm 2017, cả nước đã có gần 700.000 lao động nông thôn được học nghề (đạt 

63,6% kế hoạch của năm 2017). Trong đó, có khoảng 250.000 người được hỗ trợ đào tạo ở trình 

độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, đạt 41,6% kế hoạch. Thông qua hoạt động đào tạo nghề đã 

giúp cho nhiều người dân có nghề nghiệp, tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống.  

Theo kế hoạch giai đoạn 2018- 2020 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn: hỗ trợ đào 

tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 2,74 triệu lao động nông thôn; trong 

đó, lao động nữ chiếm 40%, người khuyết tật chiếm 10%. 
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Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn các huyện nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động cư trú dài hạn trên địa bàn các huyện nghèo, các xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; ưu tiên đối tượng lao động là thanh niên 

chưa có việc làm, đặc biệt là thanh niên thuộc hộ dân tộc thiểu số nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo 

là các đối tượng được hỗ trợ theo nội dung này. Các đối tượng sẽ được hỗ trợ học nghề, ngoại 

ngữ và giáo dục định hướng để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tiền ăn, sinh 

hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo; hỗ trợ tiền đi lại, cung cấp đồ dùng cá nhân 

thiết yếu; hỗ trợ chi phí khám sức khỏe; làm hộ chiếu, Visa và lý lịch tư pháp để đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài; và được Tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi người lao động về nước tại 

cơ sở.  

Chính sách hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động giai đoạn 2016-2020 

đã tháo gỡ hàng loạt khó khăn, mở ra cơ hội cho người lao động ở huyện nghèo đi làm việc ở 

nước ngoài với các nội dung hỗ trợ khá thiết thực cho người lao động trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài, khuyến khích được người lao động huyện nghèo tham gia học tập, góp phần nâng 

cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài, tạo điều kiện để người lao 

động có việc làm và thu nhập ổn định, hạn chế rủi ro phát sinh cho người lao động và doanh 

nghiệp. Trong năm 2016, đã ký 15 hợp đồng đặt hàng đào tạo cho 290 lao động huyện nghèo 

để đi làm việc tại các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan, Trung đông, Malaysia... với tổng giá 

trị hợp đồng tạm tính là 1.846.430.000 đồng. Hỗ trợ người lao động học nghề, ngoại ngữ, bồi 

dưỡng kiến thức và hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài (ước thực hiện cho khoảng 

800 lao động) (Bộ LĐ-TBXH, 2017). 

a/ Giai đoạn 2012-2015 

- Chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động: 

+ Thực hiện đào tạo, đưa khoảng 9.500 lao động đi làm việc tại các thị trường như 

Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả rập Xê út, Đài Loan, v.v…, trong đó lao động thuộc 

hộ nghèo và người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 95% với kinh phí hỗ trợ trên 56 tỷ đồng. 

Nhìn chung, người lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài đều có việc làm và thu 

nhập ổn định, trung bình khoảng 6,5 - 7,5 triệu đồng/tháng ở thị trường Libya, UAE, Ả rập xê 

út và Macao; từ 5-7 triệu đồng/tháng ở thị trường Malaysia; 15-20 triệu đồng/tháng ở thị trường 

Hàn Quốc và Nhật Bản. Có khoảng 65 - 70% số hộ có người đi xuất khẩu lao động đã thoát 

nghèo. 

 Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn phối hợp với các Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo và bồi dưỡng tiếng Hàn cho trên 3.000 lao động của 

các huyện nghèo để tham gia chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc; phối hợp với IM Nhật 

Bản tổ chức đào tạo cho gần 210 lao động. Đến nay có gần 200 lao động huyện nghèo được 

chọn đi làm việc tại Hàn Quốc, 93 lao động sang làm việc tại Nhật Bản theo các chương trình 

này. Dự kiến cuối năm 2015, tỷ lệ lao động xuất cảnh so với số lao động tham gia đào tạo theo 

các hợp đồng đặt hàng bình quân là 55%. 

b/ Giai đoạn 2016-2020 

Về nội dung hỗ trợ đưa lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số đi lao động có thời hạn ở nước ngoài: Trong 2 năm 2016-2017, khoảng 1.600 lao động được 

hỗ trợ các chi phí tham gia đào tạo và làm các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; hơn 12 nghìn lượt cán bộ và tuyên truyền viên cơ sở làm công tác tư vấn được tập huấn 

nâng cao năng lực trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

và khoảng 16 nghìn lượt lao động được tư vấn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc tư 
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vấn giới thiệu việc làm sau khi về nước. Trong 8 tháng đầu năm, đã tổ chức đào tạo và làm thủ 

tục cho 1.191 lao động đi làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc. 

3.3.3. Nhóm chính sách cải thiện tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 

3.3.3.1. Nhóm chính sách về hỗ trợ y tế 

Từ năm 2002, các thành viên hộ nghèo được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Việc triển 

khai chính sách này đã tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận với dịch vụ y tế, khám 

chữa bệnh, chia sẻ một phần gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh của người nghèo. Từ năm 

2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg đã bổ sung chính sách cho các nhóm đối tượng 

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình 

được hỗ trợ mua hiểm y tế và hỗ trợ gián tiếp để nhóm đối tượng này có điều kiện tiếp cận với 

dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở và với trường hợp mắc bệnh nặng với chi phí 

lớn khi phải điều trị tại tuyến trên.  

Trong năm 2016, ngân sách đã bố trí khoảng 9.000 tỷ đồng để thực hiện mua thẻ bảo 

hiểm y tế cho khoảng trên 14 triệu đối tượng (người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và nhân 

dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, hải đảo); bố trí khoảng 1.172 tỷ đồng hỗ trợ mua thẻ bảo 

hiểm y tế cho khoảng 1.825.000 người thuộc hộ cận nghèo.23 Tuy nhiên, hiện nay, qua khảo 

sát của Bộ Y tế, tỷ lệ mua bảo hiểm y tế ở các đối tượng hộ cận nghèo đạt thấp, chỉ từ 15% - 

20% do đối tượng này chỉ được Nhà nước hỗ trợ một phần thấp chi phí mua bảo hiểm y tế. 

Chính vì vậy, để người nghèo, cận nghèo được tiếp cận đến dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, 

đề xuất Chính phủ ban hành chính sách nâng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc 

hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. 

Kết quả cuối năm 2018 có khoảng 90% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, 95% trạm y tế xã 

có bác y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, 99,7% xã có cơ sở trạm (0,3% phải nhờ cơ sở khác), 99% 

thôn, bản, ấp có nhân viên y tế hoạt động, 76% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã53. Số lượng 

các dịch vụ thực hiện theo phân tuyến kỹ thuật của trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã ngày càng 

tăng, một số đơn vị đã thực hiện được một số kỹ thuật của tuyến trên. Gần 90% trạm y tế xã 

thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở chiếm 

khoảng 70% (xã khoảng 20%, huyện khoảng 50%). 

3.3.3.2. Nhóm chính sách về hỗ trợ giáo dục - đào tạo 

Hiện nay chính sách giáo dục - đào tạo nhằm giải quyết vấn đề chênh lệch giáo dục giữa 

các nhóm xã hội khác nhau đang đi theo hướng tiếp cận đa chiều. Các nhóm chính sách chính 

có thể kể đến là: (i) hỗ trợ trực tiếp cho người đi học (ví dụ cấp học bổng, miễn giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ bán trú, hỗ trợ gạo); (ii) tín dụng giáo dục (cho vay học sinh, sinh 

viên); (iii) cử tuyển; (iv) thu hút giáo viên về các vùng khó khăn; (v) giáo dục song ngữ cho trẻ 

em DTTS; và (vi) đầu tư CSHT cho giáo dục. Các chính sách hỗ trợ trực tiếp thể hiện nỗ lực 

của Nhà nước nhằm hỗ trợ con em các hộ nghèo, hộ DTTS vùng khó khăn vượt qua các rào cản 

của nghèo đói, đường sá xa xôi để có thể đến trường. Các hỗ trợ có từ bậc mầm non đến đại 

học và giúp được nhiều hộ gia đình bớt đi gánh nặng về chi phí học tập cho con em. Năm 2016, 

Ngân sách trung ương bố trí khoảng 5.649.031 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn, giảm học 

phí và hỗ trợ chi phí học tập cho khoảng 3.807.187 đối tượng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP. 

Trong đó Miễn học phí là 1.720.463 đối tượng ước tính 3.060.586 tỷ đồng; Giảm học phí 

 
53 Báo cáo 1496/BC-BYT ngày 28/12/2018 Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu năm 2019 của Bộ Y tế. 
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351.180 đối tượng ước tính 1.491.867 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập 1.735.545 đối tượng ước 

tính 1.096.578 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, các văn bản chính sách về giáo dục hiện nay được đánh giá là hướng đến giải 

quyết chênh lệch về tiếp cận giáo dục nhiều hơn chênh lệch về chất lượng giáo dục. Điều 10 

Luật Giáo dục và ngay Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mới đây (ban 

hành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013) đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp mà không 

có giải pháp nào hướng tới vấn đề chênh lệch về tiếp cận và chất lượng giáo dục giữa các nhóm 

xã hội hay giữa các vùng miền. Một số chính sách còn bỏ sót một số nhóm đối tượng khó khăn. 

Các chính sách cấp học bổng hiện nay đối với sinh viên người DTTS học đại học mới chỉ áp 

dụng với hệ cử tuyển, còn những sinh viên DTTS tự thi đỗ không được nhận học bổng này. Các 

chính sách cấp học bổng, hỗ trợ bán trú, hỗ trợ gạo, hỗ trợ học sinh THPT vùng khó khăn chỉ 

áp dụng với học sinh tại các trường công lập mà không áp dụng đối với khu vực tư. 

3.3.3.3. Nhóm chính sách về nhà ở 

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

qui định chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà 

ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ. Thực hiện hỗ trợ theo phương thức Nhà 

nước hỗ trợ cho vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở với lãi suất ưu đãi, cộng đồng 

giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở. Sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây 

dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đang có, đảm bảo diện tích sử dụng tối 

thiểu 24 m2 (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện 

tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18 m2 ) và “3 cứng” (nền cứng, khung - tường 

cứng, mái cứng); tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên. Nhà ở phải đảm bảo an toàn khi xảy ra 

bão, tố, lốc. Theo ước tính, từ 2016- 2020 sẽ có khoảng 311 nghìn hộ nghèo sẽ được hỗ trợ theo 

chính sách này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, định mức hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo DTTS và 

MN còn thấp, chưa đủ để giúp các hộ có thể sửa chửa và xây dựng nhà ở phục vụ cuộc sống 

nhằm đảm bảo an cư lạc nghiệp. 

3.3.3.4. Nhóm chính sách về trợ giúp pháp lý 

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện 

theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý 

cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các huyện nghèo xã nghèo, thôn, bản ĐBKK giai đoạn 

2016- 2020 và Quyết định số 59/2012/QĐ-Ttg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các xã nghèo giai đoạn 2013–

2020.  

Theo chính sách này, người nghèo được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo các hình 

thức trợ giúp pháp lý sau đây: a) Tư vấn pháp luật; b) Tham gia tố tụng; c) Đại diện ngoài tố 

tụng; d) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, các 

hoạt động khác hướng đến cộng đồng nghèo (các xã nghèo; thôn, bản đặc biệt khó khăn) cũng 

được tổ chức như Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động; Thành lập, củng cố và tổ chức 

sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; Biên soạn, in ấn, phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật, 

cẩm nang pháp luật và các tài liệu pháp luật khác; thu và sao băng cát-xét, đĩa CD bằng tiếng 

Việt, tiếng dân tộc thiểu số; Cung cấp Báo Pháp luật Việt Nam; … Việc tổ chức thực hiện các 

chính sách giảm nghèo trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý là tương đối tốt. Kết quả thực hiện chính 

sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo đã có những tác động tích cực đến đời 

sống chính trị, kinh tế - xã hội, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy 

nhiên, Luật Trợ giúp pháp lý mới quy định đối tượng được trợ giúp pháp lý là người nghèo, 

người dân tộc thiểu số mà không có đối tượng cận nghèo, mới thoát nghèo. 
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3.4. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Ở VÙNG DÂN 

TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TẠI VIỆT NAM 

Từ năm 1998 đến nay, chúng ta đã thực hiện nhiều chương trình giảm nghèo như 135, 

134, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, 167, 30a, nông thôn mới và các chính sách 

hỗ trợ cho các hộ nghèo đã được triển khai như phần phân tích ở trên. Việc tách riêng ảnh hưởng 

của mỗi chương trình, chính sách đến giảm nghèo ở vùng DTTS và MN là bất khả thi vì các 

chương trình này thường được lồng ghép trong quá trình thực thi. Do đó, để đánh giá tác động 

chính sách giảm nghèo ở vùng DTTS và MN chúng tôi sử dụng thang đo likert để thu thập 

thông tin đánh giá của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quản lý và thực hiện chính sách 

giảm nghèo các cấp từ tỉnh đến xã thuộc 4 vùng khảo sát nhằm đánh giá tác động tổng thể của 

giải pháp chính sách giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi.   

3.4.1. Tác động tổng thể của các giải pháp chính sách giảm nghèo ở vùng DTTS và MN 

Kết quả nghiên cứu của UNDP (2018) cho thấy trong giai đoạn 2016-2020, Việt Nam 

thực hiện hàng loạt các chương trình, chính sách nhằm hướng tới giảm nghèo đa chiều một cách 

bền vững. Tác động (dự kiến và thực tế) của các chương trình, chính sách lên các chiều cạnh 

của nghèo đa chiều có thể tóm lược trong ma trận chính sách như sau: 

Bảng 3.1. Ảnh hưởng của các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 

 

Nguồn: UNDP, 2018 
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Kết quả cho thấy, tác động của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo là rất rõ 

rệt. Phần lớn (trên 95%) ý kiến được hỏi cho rằng chương trình mục tiêu quốc gia có ảnh hưởng 

tích cực và rất tích cực đến giảm nghèo ở cả 4 vùng kinh tế mà chúng tôi khảo sát. Trong đó, 

các cán bộ cấp huyện tỉnh ở 2 vùng kinh tế là Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Tây Nam 

Bộ đều cho rằng chương trình này có tác động tích cực và rất tích cực đến giảm nghèo. Số liệu 

cụ thể được thể hiện trong bảng 3.2 dưới đây.  

Bảng 3.2. Đánh giá của cán bộ về tác động của chính sách và chương trình giảm nghèo 

đến giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi  (% ý kiến) 

Vùng kinh tế Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Trung du và miền núi phía Bắc 30.30 69.70 0.00 0.00 0.00 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 28.16 70.87 0.97 0.00 0.00 

Tây Nguyên 37.25 58.82 3.92 0.00 0.00 

Tây Nam Bộ 25.76 74.24 0.00 0.00 0.00 

Tổng số 29.78 69.28 0.94 0.00 0.00 

Nguồn: số liệu điều tra năm 2019 ở 4 vùng kinh tế. Ghi chú: 1. Tác động rất tích cực; 2. Tác động tích 

cực; 3. Không có tác động; 4. Tác động tiêu cực; 5. Tác động rất tiêu cực. 

Mặc dù phần lớn các ý kiến cho rằng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

có ảnh hưởng tích cực hoặc rất tích cực đến giảm nghèo nhưng phần lớn các cán bộ được 

hỏi lại chưa rõ những tác động cụ thể của chương trình này. Tuy nhiên, cũng có một số 

vùng, cán bộ cấp huyện tỉnh đã đánh giả được tác động của chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo đến cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống (5,02%), tỷ lệ hộ nghèo 

ngày càng giảm rõ rệt (4,08%), và phát triển cơ sở hạ tầng và thay đổi bộ mặt nông thôn 

(1,57%).   

Bảng 3.3. Đánh giá của cán bộ về tác động cụ thể của giai pháp chính sách giảm nghèo 

đến giảm nghèo ở vùng DTTS và MN (% ý kiến) 

Vùng kinh tế Mức 0 Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Trung du và miền núi phía Bắc 71.72 12.12 12.12 4.04 0.00 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 95.15 2.91 0.97 0.97 0.00 

Tây Nguyên 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tây Nam Bộ 98.48 1.52 0.00 0.00 0.00 

Tổng số 89.34 5.02 4.08 1.57 0.00 

Nguồn: số liệu điều tra năm 2019 ở 4 vùng kinh tế. Ghi chú: 0= không có ý kiến; 1= Cải thiện, nâng 

cao chất lượng cuộc sống; 2= Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm rõ rệt; 3= CSHT phát triển, thay đổi bộ 

mặt nông thôn; 4= Thay đổi mọi mặt cuộc sống; 5= ý kiến khác. 

Nhìn chung, kết quả của giảm nghèo trên các khía cạnh hiện nay là tổng hòa tác 

động của nhiều chính sách. Do vậy, trong phần này chúng tôi đánh giá chung tác động 

của các chính sách giảm nghèo vào hệ thống cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, nhà ở, nông 

nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, … Kết quả khảo sát 360 cán bộ cấp huyện, 

tỉnh cho thấy tác động của các chương trình giảm nghèo mạnh nhất vào cơ sở hạ tầng 

(gần 90% ý kiến) và hệ thống giáo dục (trên 80% ý kiến). Kết quả cụ thể được thể hiện 

qua bảng 3.4 dưới đây. 
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Bảng 3.4. Tác động của các chương trình giảm nghèo đến các lĩnh vực trong phát triển 

kinh tế xã hội của nhóm DTTS ở địa phương từ 1986 đến nay (% ý kiến) 

 

Toàn mẫu 

(mean/sd) 

Chia theo vùng kinh tế 

Trung du và miền 

núi phía Bắc 

Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung 

Tây 

Nguyên 

Tây Nam 

Bộ 

 (mean/sd) (mean/sd) (mean/sd) (mean/sd) 

CSHT 87.94 88.89 87.13 88.24 87.50 

 (32.62) (31.59) (33.66) (32.54) (33.33) 

Giáo dục 81.90 77.78 90.10 82.35 75.00 

 (38.56) (41.79) (30.02) (38.50) (43.64) 

Nhà ở 57.14 49.49 60.40 52.94 67.19 

 (49.57) (50.25) (49.15) (50.41) (47.32) 

Nước sinh hoạt 53.97 59.60 52.48 35.29 62.50 

 (49.92) (49.32) (50.19) (48.26) (48.80) 

Vệ sinh môi trường 37.14 29.29 38.61 33.33 50.00 

 (48.40) (45.74) (48.93) (47.61) (50.40) 

Văn hóa – xã hội 57.46 43.43 62.38 64.71 65.63 

 (49.52) (49.82) (48.69) (48.26) (47.87) 

Y tế 69.52 64.65 71.29 68.63 75.00 

 (46.10) (48.05) (45.47) (46.86) (43.64) 

Nông nghiệp 77.14 71.72 77.23 92.16 73.44 

 (42.06) (45.27) (42.15) (27.15) (44.52) 

Công nghiệp 18.10 11.11 17.82 5.88 39.06 

 (38.56) (31.59) (38.46) (23.76) (49.17) 

Tiểu thủ công nghiệp 20.63 19.19 15.84 7.84 40.63 

 (40.53) (39.58) (36.70) (27.15) (49.50) 

Thương mại – dịch vụ 21.59 22.22 19.80 11.76 31.25 

 (41.21) (41.79) (40.05) (32.54) (46.72) 

Lao động - Việc làm 55.24 48.48 50.50 52.94 75.00 

 (49.80) (50.23) (50.25) (50.41) (43.64) 

Nguồn: số liệu điều tra năm 2019 ở 4 vùng kinh tế.  

Ngoài tác động vào cơ sở hạ tầng và giáo dục, các chính sách cũng hướng tới phát triển 

sinh kế của người dân, mà chủ yếu là sinh kế từ nông nghiệp với gần 80% số ý kiến. Các yếu 

tố về y tế, nhà ở, văn hóa, nước sinh hoạt, và lao động việc làm cũng được cách chính sách và 

chương trình giàm nghèo này chú ý tới. Nhóm yếu tố ít được quan tâm phát triển là công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, thương mại, và vệ sinh môi trường. Ba nhóm yếu tố này khá đồng đều 

giữa các vùng, chỉ có vùng Tây Nguyên có đôi khác so với các vùng còn lại. Tây Nguyên được 

trú trọng phát triển nông nghiệp (với trên 90% ý kiến) hơn so với các vùng khác. Nhưng hệ 

thông nước sạch ở Tây Nguyên lại ít được trú trọng phát triển so với các vùng khác. Nguyên 

nhân là do Tây Nguyên được xem là có nhiều tiền năng to lớn để phát triển nông nghiệp, trong 

khi hệ thống nước sạch sinh hoạt ở đây đã khá phát triển sơ với 3 vùng còn lại. 

3.4.2. Tác động của các giải pháp chính sách giảm nghèo đến tình trạng nghèo và phúc lợi 

của các hộ nghèo DTTS và MN 

Để thấy rõ hơn tác động của các chính sách tới giảm nghèo chúng tôi sử dụng 2 mô hình 

hồi quy là mô hình tuyến tính xác suất và mô hình hồi quy đa biến. Cả hai mô hình này đều 

được dùng thủ thuật robust trong phần mền STATA 15.1 để khử vấn đề phương sai của sai số 

thay đổi do số liệu trải rộng trên 12 tỉnh của 4 vùng kinh tế. Kết quả của mô hình này được thể 

hiện ở bảng 3.5 và bảng 3.6. 

Kết quả ở bảng 3.5 phản ảnh sự tác động của chính sách giảm nghèo với các điều kiện 

của hộ tới khả năng giảm nghèo của hộ theo tiêu chuẩn quốc gia và theo tiêu chuẩn quốc tế với 

đường thu nhập là 1,25 đô la Mỹ/người/ngày. Kết quả cho thấy, biến “Lao động và chính sách” 

có hệ số âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Điều này có nghĩa rằng nếu hộ có lao động thì 
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chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế sẽ góp phần làm giảm nghèo và ngược lại nếu hộ không có 

lao động thì việc hỗ trợ phát triển sinh kế lại làm cho hộ nghèo hơn. Tương tự như vậy, biến 

“Gia súc và chính sách” và biến “Thiên tai và chính sách” đều có hệ số âm và có ý nghĩa thống 

kê lần lượt là 5% và 1%. Điều này cho thấy, khi hộ có gia súc thì việc hỗ trợ thêm sẽ góp phần 

làm hộ giảm nghèo nhanh hơn. Cũng như vậy, nếu hộ gặp các cú sốc về thiên tai thì việc hỗ trợ 

là cần thiết để hộ giảm nghèo nhanh và bền vững. Ngoài các yếu tố về chính sách ra, thì mô 

hình cũng gợi mở thêm các chính sách nên được tập trung để giảm nghèo trong thời gian tới. 

Các yếu tố này đều làm giảm nghèo như trình độ giáo dục của chủ hộ, tham gia các tổ chức 

chính trị xã hội, và hệ thống thủy lợi. 

Bảng 3.5. Ảnh hưởng của các chính sách giảm nghèo đến tình trạng giảm nghèo của các 

hộ DTTS và miền núi (sử dụng mô hình tuyến tính xác suất) 

Các biến 

Nghèo đa chiều Nghèo thu nhập dưới 1,25$ 

Hệ số 

Sai số 

chuẩn 

Robust 

Hệ số 

Sai số 

chuẩn 

Robust 
Các chính sách -0,154 0,150 0,404** 0,170 

Dân tộc của chủ hộ 0,011 0,028 0,045 0,030 

Giới tính của chủ hộ -0,072*** 0,016 0,023 0,021 

Tuổi của chủ hộ -0,004*** 0,001 -0,002** 0,001 

Trình độ giáo dục của chủ hộ -0,023*** 0,007 -0,047*** 0,007 

Số lao động của hộ -0,044* 0,025 0,001 0,028 

Số khẩu của hộ 0,009 0,006 0,085*** 0,007 

Hộ tham gia tổ chức chính trị XH -0,007 0,019 -0,134*** 0,022 

Lao động và chính sách 0,055 0,041 -0,085* 0,046 

Đất nông nghiệp và chính sách 0,012 0,023 0,014 0,026 

Gia súc và chính sách -0,021*** 0,008 -0,069*** 0,007 

Thiên tai và chính sách 0,052 0,050 -0,114** 0,057 

Hộ gặp thiên tai -0,047 0,033 0,048 0,038 

Hộ gặp vấn đề về sức khỏe 0,038** 0,017 0,022 0,020 

Hộ gặp các vấn đề khác -0,055 0,108 -0,154 0,160 

Hệ thống giao thông 0,052*** 0,019 0,031 0,022 

Khoảng cách đến thị trấn gần nhất 0,001 0,001 -0,001 0,001 

Hệ thống thủy lợi -0,001*** 0,000 -0,004*** 0,001 

Hệ thống điện -0,028 0,027 -0,044 0,033 

Sơn La 0,298*** 0,061 0,175*** 0,067 

Lai Châu 0,424*** 0,053 0,234*** 0,061 

Cao Bằng 0,337*** 0,050 0,277*** 0,056 

Ha Giang 0,077 0,056 0,303*** 0,061 

Nghệ An 0,412*** 0,058 0,408*** 0,071 

Quảng Bình 0,430*** 0,061 0,415*** 0,066 

Quảng Ngãi 0,279*** 0,055 0,340*** 0,060 

Kon tum 0,447*** 0,058 0,405*** 0,067 

Đắk Nông 0,441*** 0,049 0,049 0,060 

Sóc Trăng 0,400*** 0,040 -0,236*** 0,046 

An Giang 0,464*** 0,038 -0,018 0,048 

Hệ số chặn 0,863*** 0,115 0,562*** 0,132 

Số quan sát 2880  2880  

Kiểm định F(30,  2849) 17,07  34,93  

Mức ý nghĩa thống kê của mô hình 0,0000  0,0000  

Ghi chú * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01 

Để kiểm tra tính chính sác của mô hình trên, chúng tôi dùng mô hình hồi quy đa biết 

với các độc lập không đổi và các biến phụ thuộc là tổng thu nhập của hộ và thu nhập bình quân 
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trên đầu người trên ngày. Kết quả của 2 mô hình trong bảng 3.6 này đều phù hợp với kết quả 

của bảng 3.5. Điều này cho thấy kết quả hồi quy ở bảng 3.5 và 3.6 là đáng tin cậy. Cụ thể, các 

chính sách giảm nghèo sẽ phát huy hiệu quả nếu hộ có lao động, hoặc có gia súc, hoặc hộ gặp 

thiên tai. Kết quả của bảng này cũng chỉ ra rằng các yếu tố hàm ý chính sách khác cũng ảnh 

hưởng tích cực đến việc tăng thu nhập của hộ như: trình độ giáo dục của chủ hộ, hộ tham gia 

tổ chức chính trị xã hội, hệ thống thủy lợi, và hệ thống điện. Mô hình này cũng chỉ ra thêm một 

điều là hệ số của biến dân tộc của chủ hộ là âm với mức ý nghĩa 10%. Điều này cho thấy, với 

mức ý nghĩa thống kê 10%, thu nhập của các hộ dân tộc rất ít người thấp hơn hộ dân tộc thiểu 

số đa số khác khoảng 123 đô la Mỹ một năm. 

Bảng 3.6. Ảnh hưởng của các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đến giảm nghèo đến tình 

trạng giảm nghèo của các hộ DTTS và miền núi (sử dụng mô hình hồi quy đa biến) 

Các biến 

Tổng thu nhập (USD) Thu nhập ngày bình 

quân/người 

Hệ số Sai số chuẩn 

Robust 

Hệ số Sai số chuẩn 

Robust 

Các chính sách -1261,238*** 418,772 -1,020*** 0,324 

Dân tộc của chủ hộ -123,467* 68,103 -0,059 0,049 

Giới tính của chủ hộ -81,732* 49,406 -0,045 0,041 

Tuổi của chủ hộ 0,973 1,804 0,001 0,002 

Trình độ giáo dục của chủ hộ 127,813*** 19,265 0,109*** 0,015 

Số lao động của hộ 36,560 69,628 -0,010 0,054 

Số khẩu của hộ 35,139* 18,086 -0,235*** 0,015 

Hộ tham gia tổ chức chính trị XH 292,009*** 54,208 0,222*** 0,040 

Lao động và chính sách 275,119** 113,867 0,224** 0,088 

Đất nông nghiệp và chính sách -77,256 58,280 -0,022 0,040 

Gia súc và chính sách 245,369*** 21,823 0,182*** 0,016 

Thiên tai và chính sách 331,997** 136,293 0,305*** 0,101 

Hộ gặp thiên tai -150,243 93,188 -0,140** 0,070 

Hộ gặp vấn đề về sức khỏe 17,694 47,192 0,034 0,035 

Hộ gặp các vấn đề khác -158,630 350,393 -0,049 0,192 

Hệ thống giao thông -194,259*** 51,182 -0,116*** 0,042 

Khoảng cách đến thị trấn gần nhất 1,257 1,892 0,002 0,001 

Hệ thống thủy lợi 11,590*** 1,403 0,008*** 0,001 

Hệ thống điện 145,024* 75,330 0,100* 0,054 

Sơn La -580,739*** 162,177 -0,416*** 0,118 

Lai Châu -841,959*** 135,176 -0,373*** 0,098 

Cao Bằng -789,932*** 131,975 -0,388*** 0,090 

Ha Giang -765,481*** 139,730 -0,454*** 0,095 

Nghệ An -1006,308*** 159,805 -0,659*** 0,110 

Quảng Bình -1146,592*** 147,286 -0,770*** 0,108 

Quảng Ngãi -921,936*** 134,490 -0,596*** 0,096 

Kon tum -1074,192*** 151,309 -0,685*** 0,107 

Đắk Nông -161,101 138,915 0,015 0,112 

Sóc Trăng 579,446*** 116,234 0,570*** 0,085 

An Giang -36,292 119,098 0,073 0,083 

Hệ số chặn 984,539*** 331,497 1,680*** 0,255 

Số quan sát 2880  2880  

Kiểm định F( 30,  2849) 35,38  25,60  

Mức ý nghĩa thống kê của mô hình 0,0000  0,0000  

Ghi chú: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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3.5. TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Ở 

VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TẠI VIỆT NAM 

3.5.1. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm mạnh qua các năm  

Những chính sách hỗ trợ đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và cải thiện đời sống 

nhân dân về mọi mặt. Trong giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ hộ nghèo ở mỗi phương pháp tiếp cận 

có sự khác nhau, tuy nhiên xu hướng chung đều đang giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm (biểu 

đồ 3.1). Được xác định theo chuẩn nghèo quốc gia của Bộ LĐTB&XH, tỷ lệ hộ nghèo cả nước 

giảm từ 8,2% vào năm 2016 xuống còn 3,7% năm 2019, giảm 4,5 điểm phần trong trong giai 

2016-2019. Trong khi đó, nếu tính theo TCTK-NHTG, tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2019 

giảm khoảng 3,5 điểm phần trăm, từ 9,2% (2016) xuống khoảng 5,7%54 (2019).  

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều theo các cách tính khác nhau, 

giai đoạn 2016 - 2019 

 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK và Bộ LĐTB&XH, 2016-2019) 

Biểu đồ 3.2. Diễn biến hộ nghèo cả nước, giai đoạn 2016 - 2019 

 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ LĐTB&XH, 2016-2019) 
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3.5.2. Tốc độ giảm nghèo ấn tượng ở tất cả các vùng  

Có thể thấy rằng, trong giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ hộ nghèo đang giảm trên tất cả các 

vùng miền của Việt Nam, mặc dù ở các mức độ khác nhau. Trung du và miền núi phía Bắc và 

khu vực Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ nghèo cao nhất cả nước nhưng cũng là hai vùng có tỷ 

lệ giảm cao nhất với tỷ lệ giảm nghèo tương ứng là 9,06 và 7,67 điểm phân trăm (Biểu đồ 3.3). 

Đáng chú ý hơn, không có dấu hiệu nào cho thấy tốc độ giảm nghèo chậm lại ở các vùng có tỷ 

lệ nghèo vốn đã rất thấp. Tại hai vùng có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước là Đồng bằng sông 

Hồng và Đông Nam Bộ thì tỷ lệ nghèo cũng đã giảm hơn một nửa trong những năm qua và có 

thể nói gần như đã xóa nghèo ở hai khhu vực này (tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 của Đồng bằng 

sông Hồng còn 1,25% và của Đông Nam Bộ là 0,37%). Tiến bộ của những khu vực này làm 

giảm tỷ lệ nghèo ở thành thị trong cả nước. 

Biểu đồ 3.3. Xu hướng diễn biến hộ nghèo theo các vùng, giai đoạn 2016 - 2019 

 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ LĐTB&XH, 2016-2019) 
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Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng BTB và duyên hải miền Trung

Tây Nguyên Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ



195 

nền kinh tế có nhiều đổi mới, xong giá cả thị trường có nhiều biến động, lạm phát tăng cao 

khiến cho thu nhập và chi tiêu ngày càng khó khăn hơn. Chênh lệch về thu nhập giữa các nhóm 

đối tượng, nhóm hộ ngày càng nhiều. Giải quyết bài toán về thu nhập cho hộ nghèo cũng là giải 

quyết bài toán về giảm nghèo bền vững mà những năm tới đây Đảng và Chính phủ cần có những 

quan tâm cụ thể hơn. 

Đối với nhóm hộ nghèo tiếp cận các DVXHCB, Chính phủ những năm qua đã có chương 

trình, chính sách hỗ trợ người nghèo, mức độ thiếu hụt về tiếp cận các DVXHCB của hộ nghèo 

ngày càng được cải thiện (biểu đồ 3.5). Trong giai đoạn 2016-2019, chỉ còn 03 chỉ tiêu có xu 

hướng tăng lên đó là: thiếu hụt về tiếp cận bảo hiểm y tế (tăng 4,11 điểm phần trăm); thiếu hụt 

về tài sản phục vụ tiếp cận thông tin (tăng 1,75 điểm phần trăm); và thiếu hụt về diện tích nhà 

ở (tăng 0,85 điểm phần trăm); còn lại các chỉ tiêu khác đều có xu hướng giảm. Chất lượng nhà 

ở và nguồn nước sinh hoạt được cái thiện nhiều nhất khi đều giảm lần lượt 5,26 và 4,61 điểm 

phần trăm. Hiện nay, vấn đề về nhà tiêu hợp vệ sinh có tỷ lệ các hộ nghèo thiếu hụt cao nhất 

(53,58 % năm 2019).  

Biểu đồ 3.4. Cơ cấu hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều, giai đoạn 2016-2019 

 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ LĐTB&XH, 2016-2019) 

Biểu đồ 3.5. Mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, giai đoạn 

2016-2019 

 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ LĐTB&XH, 2016-2019) 
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Tuy nhiên, những con số về tỷ lệ nghèo về thu nhập và nghèo về tiếp cận các DVXHCB 

hiện nay chưa phản ánh đúng hết thực tế tình hình. Nhiều hộ nghèo vừa thiếu hụt 4-5 chỉ tiêu 

tiếp cận, vừa có thu nhập dưới mức chuẩn nghèo, thì lúc này hộ vẫn được xếp vào nhóm hộ 

nghèo về thu nhập. Như vậy, thực chất việc tiếp cận các DVXHCB không được cải thiện, nhưng 

xét về tổng thể, tỷ lệ hộ thiếu hụt về tiếp cận DVXH vẫn giảm hàng năm. Bên cạnh đó, không 

phải chỉ có các hộ nghèo mới bị thiếu hụt tiếp cận các DVXHCB. Nhiều hộ (nhất là vùng nông 

thôn) không thuộc diện hộ nghèo nhưng họ vẫn bị thiếu hụt từ một đến hai chỉ tiêu tiếp tiếp cận 

DVXHCB. Đây là nhóm đối tượng không được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, do 

vậy đời sống chưa được cải thiện nhiều và dễ rơi vào nhóm nghèo phát sinh nếu trong năm đó, 

hộ gặp phải các biến cố lớn (bão lũ gây hư hỏng nhà cửa, kinh tế khó khăn nên con cái phải bỏ 

học,..). Điều này phản ánh những bất cập trong công tác giảm nghèo hiện nay. 

Bên cạnh đó, ở một số chiều nghèo, có những quan ngại về chất lượng của dữ liệu. Hiện 

nay, việc tính toán tỷ lệ nghèo theo Chuẩn nghèo đa chiều được thực hiện bởi Bộ LĐTB&XH 

dựa trên hệ thống báo cáo hành chính từ các cấp và TCTK dựa trên số liệu từ các cuộc Điều tra 

mức sống dân cư. Tuy nhiên, chất lượng số liệu về hộ sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ 

sinh là một trong những vấn đề vẫn còn quan ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính toán tỷ 

lệ nghèo. Trong báo cáo nghèo đa chiều ở Việt Nam của Bộ LĐTB&XH và UNDP (2018) đã 

chỉ ra nguồn số liệu tính toán của Bộ LĐTB&XH dựa trên kết quả báo cáo từ các cấp cơ sở và 

thống kê của các xã sẽ khó đạt được chất lượng cao do năng lực cán bộ địa phương còn hạn 

chế, không đồng đều và thiếu các thiết bị đo lường, số hộ gia đình trong mỗi xã/phường lớn. 

Mặt khác, nếu dựa vào nguồn số liệu từ các cuộc Điều tra mức sống dân cư chúng ta cũng chỉ 

có được thông tin về các loại nhà tiêu, nguồn nước sử dụng cho ăn uống mà hộ đang dùng. Tuy 

nhiên, nếu chỉ dựa vào thông tin cơ bản này để xác định nguồn nước hoặc nhà vệ sinh loại nào 

là đạt chuẩn thì cũng là một đánh giá chủ quan và dẫn đến sai số lớn. Chính vì vậy, kết quả tính 

toán tỷ lệ nghèo theo chuẩn đa chiều hiện nay có thể chưa chính xác và có thể ước lượng thấp 

hơn thực tế do việc đo lường 2 chiều về sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh có kết quả 

tốt hơn so với thực tế (Bộ LĐTB&XH và UNDP, 2018). 

3.5.3. Nhóm đồng bào dân tộc thiểu số về mức sống có cải thiện đáng kể nhưng tiếp tục bị 

tụt lại phía sau, sinh kế thiếu ổn định và thiếu bền vững 

a/ Xu hướng đói nghèo hiện nay tập trung nhiều hơn vào nhóm đồng bào dân tộc 

thiểu số, đặc biệt là dân tộc thiểu số rất ít người 

 Giảm nghèo cho nhóm đồng bào DTTS hiện nay là một thách thức đặc thù và dai dẳng 

của Việt Nam. Mặc dù mức sống của các hộ thuộc 53 DTTS đã tăng đáng kể từ năm 1998 song 

họ vẫn không tiến bộ nhanh bằng người dân tộc đa số - người Kinh. Như đã nêu ở trên, Việt 

Nam duy trì xu hướng giảm nghèo trong nhiều năm qua, tỷ lệ nghèo chung năm 2019 giảm 

đáng kể so với năm 2016, cũng như những giai đoạn đoạn trước đó, song nghèo hiện nay đang 

tập trung nhiều vào nhóm các hộ đồng bào DTTS. 

Khoảng cách giữa người Kinh và nhóm DTTS trong tỷ lệ nghèo theo báo cáo đã tăng 

mạnh trong những năm đầu của giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao và giảm nghèo nhanh tại Việt 

Nam. Năm 1993, khả năng mà một người dân tộc thiểu số phải sống trong nghèo đói cao gấp 

1,6 lần so với một người Kinh. Đến năm 1998, khoảng cách này đã tăng lên thành 2,4 lần, và 

tới năm 2004 là 4,5 lần. Đến năm 2010, khả năng một người dân tộc thiểu số bình thường phải 
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sống trong tình trạng nghèo cao gấp 5,1 lần so với người Kinh và có thể thấy rõ các khoảng 

cách lớn về tỷ lệ nghèo trên toàn quốc (Ngân hàng Thế giới, 2012). 

Theo tổng điều tra dân số và nhà ở, giai đoạn 2009 – 2019 dân số của nhóm đồng bào 

DTTS chỉ tăng 0,4 điểm phần trăm, tính đến 01/04/2019 cả nước hiện có 14,7% dân số là người 

DTTS (biểu đồ 3.6). Mặc dù tỷ lệ tăng dân số chậm và chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu dân số, 

song tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS lại chiếm hơn một nửa tổng số hộ nghèo cả nước. Thống 

kê của Bộ LĐTB&XH, năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS trong tổng số hộ nghèo cả 

nước ở mức 48,16%, thì đến năm 2019 con số này đã tăng lên 58,53%. Như vậy, qua bốn năm 

tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS tăng lên hơn 10,4 điểm phần trăm. Nhiều chuyên gia đã dự đoán 

rằng, với nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS 

sẽ vẫn tiếp tục tăng trong những năm tới và khoảng cách về mức sống giữa người Kinh và người 

DTTS sẽ ngày càng rãn rộng. 

Biểu đồ 3.6. Cơ cấu dân số toàn quốc phân theo nhóm dân tộc, giai đoạn 2009 - 2019 

 
 

(Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở, 2009-2019) 

Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước phân nhóm dân tộc, giai đoạn 2016-2019 

 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ LĐTB&XH, 2016-2019) 
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đất đai thấp và chất lượng đất kém hơn; bên cạnh đó một số rào cản về văn hóa, ngôn ngữ khiến 

hình thành quan niệm về định kiến dân tộc, không muốn vươn lên;… Tuy nhiên, không có yếu 

tố nào là cụ thể, là nguyên nhân chính giải thích cho sự chênh lệch giữa người DTTS và người 

Kinh. Thay vào đó, những hạn chế này kết hợp với nhau ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 

đồng bào DTTS. 

b/ Tốc độ giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số còn rất chậm và có xu hướng gia tăng ở 

một số vùng 

 Những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo của nhóm đồng bào DTTS55 có giảm, nhưng tốc độ 

giảm rất chậm. Kết quả điều tra kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2015 và 2019 cho ta 

thấy: trong giai đoạn 2015-2019, tỷ lệ hộ DTTS nghèo chỉ giảm 0,8 điểm phần trăm, từ 23,1% 

năm 2015 xuống 22,3% năm 2019. Có thể nói, tỷ lệ giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS hiện 

nay không tác động nhiều đến tỷ lệ giảm nghèo chung của cả nước. 

 Bên cạnh xu hướng giảm nghèo chung, do đặc điểm phân bố của các nhóm đồng bào 

DTTS là khác nhau nên tình trạng nghèo và xu hướng giảm nghèo ở các hộ DTTS cũng có sự 

khác biệt giữa các vùng (tập trung đông đồng bào DTTS nhất vẫn là Trung do và miền núi phía 

Bắc và Tây Nguyên). Trong giai đoạn 2015 – 2019, ngoại trừ Trung du và miền núi phía Bắc 

và Tây Nguyên là hai vùng có xu hướng tăng tỷ lệ hộ DTTS nghèo, còn lại các khu vực khác 

đều có tỷ lệ hộ DTTS nghèo giảm qua các năm, trong đó tốc độ giảm nghèo nhanh nhất là vùng 

Đồng bằng sông Hồng khi giảm 3,2 điểm phần trăm trong giai đoạn này, đây cũng là vùng có 

tỷ lệ người DTTS thấp nhất cả nước (2,1% dân số là người DTTS). Bắc Trung Bộ và duyên hải 

miền Trung mặc dù có tỷ lệ người DTTS chỉ chiếm hơn 10% nhưng là vùng có tỷ lệ hộ DTTS 

nghèo cao nhất với 29,5%. Vùng có tỷ lệ hộ DTTS nghèo thấp nhất là Đông Nam Bộ, khi tỷ lệ 

hộ DTTS nghèo chỉ còn 2,6%. Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng tập 

trung nhiều đồng bào DTTS nhất cũng là hai vùng có tỷ lệ hộ DTTS nghèo đang tăng lên trong 

những năm qua, tỷ lệ tăng lần lượt là 1,2 và 0,4 điểm phần trăm trong giai đoạn 2015 – 2019. 

Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số sinh sống ở Việt Nam phân theo vùng kinh tế - 

xã hội, giai đoạn 2009 -2019 

 

(Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở, 2009-2019) 

 

 
55 Gọi tắt là: Hộ DTTS nghèo (Hộ DTTS nghèo = Hộ nghèo DTTS/Tổng số hộ DTTS) 
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Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ hộ DTTS nghèo ở các xã vùng DTTS phân theo vùng,                                   

giai đoạn 2015-2019 

 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra kinh tế-xã hội 53 DTTS,2015-2019) 

 

c/ Các khía cạnh phi thu nhập của đói nghèo ở nhóm đồng bào dân tộc thiểu số cũng 

đang được cải thiện qua các năm, song tốc độ tiến bộ còn rất chậm và có sự chênh lệch giữa 

các vùng, các nhóm dân tộc 

Bảng 3.7 sẽ cho ta thấy những tiến bộ đạt được theo các khía cạnh khác của đời sống ở 

các hộ đồng bào DTTS hiện nay. 
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Tỷ lệ trường học kiên cố tại vùng đồng bào DTTS đã tăng đáng kể qua các năm, năm 

2019 tỷ lệ này là 91,3%, tăng hơn 14 điểm phần trăm trong giai đoạn 2015-2019. So với năm 

2015, cơ hội đi học theo đúng độ tuổi quy định của trẻ em DTTS ngày càng được đảm bảo hơn 

với tỷ lệ đi học đúng tuổi được cải thiện ở tất cả các cấp, trong đó rõ rệt nhất là ở cấp trung học 

phổ thông (THPT) (tỷ lệ đi học đúng tuổi tăng 14,7 điểm phần trăm, từ 32,3% năm 2015 lên 

47% năm 2019). Tỷ lệ người DTTS trên 15 tuổi biết đọc viết chữ phổ thông cũng đang tăng lên 
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DTTS trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo.  

Như vậy có thể thấy, những chỉ tiêu về giáo dục ở vùng đồng bào DTTS hiện nay so với 

mặt bằng chung cả nước vẫn còn rất thấp và xu hướng tăng chậm qua các năm (giữa các vùng 

vẫn đang có sự chênh lệnh lớn). Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 “Tỷ lệ học sinh trong độ 

tuổi học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông trên 60%” theo Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, cần có nhiều chính sách chú 

trọng hơn nữa đến công tác giáo dục đối với nhóm đồng bào DTTS. 
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* Y tế 

Hầu hết các xã vùng DTTS đã có trạm y tế (chiếm 99,5%). Chỉ còn 30 xã trong tổng số 

5.468 xã vùng DTTS chưa có trạm y tế, các xã này chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền núi phía 

Bắc. Năm 2019 có 99,6% các trạm y tế xã được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, tăng 0,8 

điểm phần trăm so với năm 2015 (tình trạng trạm y tế thiếu kiên cố hoặc đơn sơ còn rất ít và 

chủ yếu tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc). Mặc dù đã có nhiều chương trình, dự án được 

thực hiện nhằm thu hút lực lượng bác sỹ về công tác tại y tế cơ sở vùng DTTS nhưng chưa được 

cải thiện nhiều. Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ tăng từ 69,2% năm 2015 lên 77,2% năm 2019 nhưng 

hiện vẫn còn khoảng một phần năm số trạm y tế xã vùng DTTS thiếu bác sĩ, đặc biệt ở khu vực 

biên giới. 

Ngày nay, với sự phát triển của hệ thống y tế, sức khỏe và các nhóm chỉ tiêu về y tế ở 

nhóm đồng bào DTTS cũng đang dần được cải thiện tốt hơn. Tuổi thọ trung bình của đồng bào 

DTTS đang có xu hướng tăng lên ở cả 2 nhóm nam và nữ, năm 2015 tuổi thọ trung bình một 

người DTTS là 69,9 tuổi và đến năm 2019 là 70,7 tuổi. Tỷ lệ tảo hôn của người DTTS giảm 

nhưng vẫn ở mức cao, cứ 10 người DTTS thì có 2 người tảo hôn. Tình trạng kết hôn cận huyết 

của người DTTS đã giảm, năm 201856 là 5,6‰, giảm 0,9 điểm phần nghìn so với năm 2014 

(6,5‰), tuy nhiên vẫn còn rất cao ở một số dân tộc (La Chí: 30,8 ‰; Bru-Vân Kiều: 28,6‰; 

Lô Lô 22,4‰;… ). Tổng tỷ suất sinh57 (TFR) của phụ nữ DTTS năm 2019 là 2,35 con/phụ nữ 

(giảm 0,03 con/phụ nữ so với năm 2015) nhưng vẫn khá cao so với mức bình quân chung của 

cả nước là 2,09 con/phụ nữ. So với năm 2015, mức sinh của một số dân tộc có xu hướng tăng 

(25 dân tộc: Xtiêng tăng 0,55 con/phụ nữ; Lào và La Chí đều tăng 0,53 con/phụ nữ;…). 

*Tiếp cận hạ tầng 

Mức độ sử dụng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ ở địa phương những năm qua đang  đã 

được cải thiện song vẫn còn có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm dân tộc và thấp hơn so 

với bình quân chung cả nước. Đa phần đạt được hầu hết các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ 

đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.  Tuy nhiên, các 

vấn đề về nhà ở, nước sạch và vệ sinh vẫn còn tồn tại và những bước tiến vẫn còn chậm chạp. 

Tỷ lệ hộ DTTS sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố cũng tăng đáng kể, chiếm tỷ 

trọng 79,2% (giảm 5,5 điểm phần trăm so với 2015) và thấp hơn 13,9 điểm phần trăm so với 

mức bình quân chung của cả nước (93,1%). Đa số các hộ DTTS được tiếp cận điện (96,7%) và 

nguồn nước hợp vệ sinh (88,6%). Tuy nhiên các tỷ lệ này có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm 

dân tộc (Một số dân tộc vẫn còn tỷ lệ cao các hộ phải sử dụng nguồn năng lượng khác để thắp 

sáng như: Lô Lô (23,7%), Khơ Mú (23,5%), Mông (19,6%),…; tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước 

hợp vệ sinh thấp dưới 50% như: Bru Vân Kiều (48,5%), Si La (48,3%), Cống (43,5%),…). Tỷ 

lệ hộ DTTS sử dụng hố xí hợp vệ sinh (hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại) là 59,6% (tăng 31,7 điểm 

phần trăm so với năm 2015). Điều này cho thấy điều kiện vệ sinh của đồng bào DTTS đã được 

cải thiện đáng kể và vượt mục tiêu đến năm 2020 “tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng hố xí hợp vệ 

sinh trên 40%”. 

 
56 Trong Điều tra 53 DTTS năm 2019, để phục vụ phân tích và so sánh với kết quả Điều tra 53 DTTS năm 2015, 

tỷ lệ tảo hôn và tỷ lệ kết hôn cận huyết thống được tính toán cho những người DTTS kết hôn lần đầu trong năm 

2018 (Tương tự trong năm 2015, tỷ lệ này sẽ tính toán cho nănm 2014). 

57 Tổng tỷ suất sinh (TFR) là số con đã sinh ra sống bình quân của một người phụ nữ trong suốt thời kỳ sinh đẻ 

(15-49 tuổi), nếu người phụ nữ đó trong suốt thời kỳ sinh đẻ trải qua tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi (ASFR) như 

quan sát được trong thời kỳ nghiên cứu, thường là 12 tháng trước thời điểm điều tra. 
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Đời sống tinh thần của các hộ vùng đồng bào DTTS đang ngày được nâng cao. Hiện 

nay, gần hai phần ba số xã và hơn ba phần tư số thôn vùng DTTS đã có nhà văn hóa/sinh hoạt 

cộng đồng. Cơ hội tiếp cận thông tin của người DTTS ngày càng được mở rộng với tỷ lệ hộ 

DTTS sử dụng Internet đạt 61,3%, tăng hơn chín lần so với năm 2015. 

Sự gia tăng tỷ lệ dân tộc thiểu số trong nhóm dân số nghèo và rất nghèo là một vấn đề 

đáng quan ngại. Nhưng không phải tất cả các dân tộc thiểu số đều nghèo. Có những bằng 

chứng đáng khích lệ về những cải thiện về đời sống và sinh kế của rất nhiều hộ dân tộc thiểu 

số trong những năm gần đây, và phân tích gần đây về Khảo sát mức sống dân cư 2010 cho 

thấy sự hiện diện của một số hộ thiểu số khá giả trong tầng lớp có thu nhập trung bình và cao. 

Vấn đề này được nghiên cứu sâu hơn trong Chương 5, với nội dung bàn về các dấu hiệu tiến 

bộ đáng khích lệ ở một số khu vực và một số nhóm, và chỉ ra những phương thức quan trọng 

để đạt được tiến bộ. 

Bảng 3.7. Xu hướng cải thiện ở các chiều nghèo phi thu nhập ở nhóm đồng bào dân tộc 

thiểu số, giai đoạn 2015-2019 

STT Chỉ tiêu  2015 2019 

I Giáo dục    

1.1 Tỷ lệ trường học kiên cố % 77,1 91,3 

1.2 Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp:    

  - Tiểu học % 88,9 96,9 

  - Trung học cơ sở % 72,6 81,6 

  - Trung học phổ thông % 32,3 47,0 

1.3 

Tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc viết chữ 

phổ thông 
% 79,2 80,9 

II Y tế    

2.1 Có trạm y tế kiên cố, bán kiên cố % 98,8 99,6 

2.2 Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ % 69,2 77,2 

2.3 Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh    

  - Chung Tuổi 69,9 70,7 

  - Nam Tuổi 67,1 68,0 

  - Nữ Tuổi 72,9 73,7 

2.4 

Tỷ lệ người DTTS kết hôn cận huyết thống năm 2014 

và 2018 
‰ 6,5 5,6 

2.5 Tổng tỷ suất sinh (TFR) 

Số con/ 

phụ nữ 
2,38 2,35 

III Tiếp cận hạ tầng    

3.1 Tỷ lệ hộ DTTS có nhà kiên cố, bán kiên cố % 93,3 96,7 

3.2 Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng điện lưới để thắp sáng % 93,3 96,7 

3.3 Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh % 73,3 88,6 

3.4 Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng hố xí hợp vệ sinh % 27,9 59,6 

3.5 

Tỷ lệ thôn thuộc xã vùng DTTS có nhà văn hóa/sinh 

hoạt cộng đồng 
% 62,5 76,7 

3.6 Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng internet % 6,5 61,3 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra kinh tế-xã hội 53 DTTS,2015-2019) 
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3.5.4. Đánh giá chung về tính bền vững 

Để tạo điều kiện cho người dân tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, nhà nước đã có 

chính sách hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ sản xuất, tập huấn kỹ thuật, quy trình sản xuất, hỗ 

trợ vay vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp cho hộ nghèo dân tộc thiểu số; hỗ trợ đất sản xuất, 

khai hoang ruộng bậc thang, trồng rừng; đầu tư hệ thống hồ đập, thủy lợi, đường vào khu sản 

xuất, tạo điều kiện cho người dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 

Xác định vấn đề tăng cường hệ thống cơ sở vật chất cho địa bàn miền núi là giải pháp 

quan trọng nhằm tạo điều kiện về hạ tầng sản xuất và dân sinh cho người dân trên địa bàn, trong 

những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chương trình, dự án ưu tiên đầu tư cho địa bàn này, như: 

Chương trình trung tâm cụm xã, Chương trình 135, Chương trình 30a, Chương trình giao thông 

miền núi, Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, trạm y tế xã, trái phiếu Chính phủ… ưu 

tiên đầu tư các dự án ODA của WB, ADB qua nhiều giai đoạn. 

Chính sách giảm nghèo vùng DTTS và MN đã góp phần phát triển cơ sở hạ tầng kinh 

tế-xã hội, nâng cao đời sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Chính sách giảm nghèo góp 

phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và phát triển sản xuất hàng hóa ở một số vùng 

DTTS và MN.  

Tuy công tác xóa đói giảm nghèo vùng DTTS và MN đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng 

nhìn chung, việc hoạch định chính sách giảm nghèo trước năm 2020 còn nhiều bất cập, hệ thống 

chính sách chưa đồng bộ, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong xây dựng và ban hành văn 

bản chưa chặt chẽ; chính sách thường có mục tiêu lớn, thời gian thực hiện ngắn nên việc triển 

khai thực hiện đạt hiệu quả chưa cao; một số chính sách định mức hỗ trợ thấp, vốn cấp không 

đồng bộ, thời gian thực hiện kéo dài nên khó khăn trong triển khai. 

Tỷ lệ hộ nghèo DTTS được hỗ trợ đất sản xuất còn thấp; tiến độ giao rừng, cho thuê 

rừng gắn liền với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 

còn chậm; người dân chưa sống được bằng nghề rừng; tình trạng di dân không theo quy hoạch 

ở một số địa phương chưa được giải quyết căn cơ. 

Số hộ tái nghèo, hộ nghèo mới phát sinh còn cao; tốc độ giảm nghèo không đồng đều 

giữa các vùng, miền; ở khu vực các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo 

vẫn trên 50%, một số nơi trên 60%; xu hướng gia tăng khoảng cách giàu - nghèo ngày càng rõ 

rệt. Khó khăn của đồng bào DTTS vẫn còn nhiều, sự chênh lệnh không chỉ về thu nhập mà cơ 

hội phát triển giữa vùng DTTS và các vùng khác vẫn còn lớn. Một bộ phận đồng bào vẫn còn 

thiếu đói, nhất là vào những tháng giáp hạt hoặc sau những đợt thiên tai. 

Về nguyên nhân dẫn đến kết quả giảm nghèo vùng DTTS và MN chưa thực sự bền vững 

thời gian qua, vì một số ít người dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào các chính sách trợ giúp 

của Nhà nước và cộng đồng. Đồng bào DTTS và MN ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, 

nhất là các hộ di dân tự do còn thiếu đất ở, đất sản xuất, thiếu phương tiện sản xuất, ảnh hưởng 

lớn đến công tác giảm nghèo bền vững. Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất còn manh 

mún, dàn trải, một số chính sách trùng lặp về nội dung và địa bàn, đối tượng thụ hưởng. Cùng 

với đó, một số chính sách xây dựng và ban hành có định mức thấp, hiệu quả không cao, chậm 

sửa đổi, bổ sung. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong hoạch định, ban hành chính 

sách chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời; việc lấy ý kiến tham gia của Hội đồng dân tộc 

vào việc xây dựng chính sách giảm nghèo cho vùng DTTS và MN chưa được quan tâm đúng 

mức, sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách còn hạn chế. 
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3.6. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở VÙNG DÂN TỘC 

THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TẠI VIỆT NAM 

3.6.1. Mô hình giảm nghèo thực hiện dưới sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo Chương 

trình giảm nghèo 

3.6.1.1. Mô hình nuôi bò lai, giải pháp thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện 

Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 

a. Giới thiệu mô hình 

Minh Hóa hiện là huyện nằm trong số 64 huyện nghèo đặc biệt khó khăn của cả nước 

(Chương trình 30a), và cũng là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của tỉnh Quảng Bình (39,73%), 

đồng thời nằm trong nhóm huyện có tỷ lệ nghèo đói cao nhất cả nước. Toàn huyện có 15 xã và 

1 thị trấn, thì trong đó trừ thị trấn trung tâm huyện, còn lại 14 xã đều là xã nghèo. Hiện trên địa 

bàn huyện có trên 2.700 hộ đồng bào là dân tộc thiểu số chiếm trên 20% số hộ toàn huyện. 

Những năm qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc đã biết cải tạo vườn đồi, trồng rừng kinh tế kết hợp 

với chăn nuôi gia súc, gia cầm tạo thành các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Đặc biệt, việc 

phát triển đàn bò cho thu nhập cao đã từng bước giúp bà con thoát nghèo 

Với lợi thế vùng miền núi đồng cỏ tự nhiên rộng nên bà con đã biết chú trọng phát triển 

đàn bò. Huyện Minh Hóa lồng ghép nhiều chương trình để tạo được nguồn vốn hỗ trợ ban đầu 

cho người dân. 

* Các hình thức hỗ trợ 

- Năm 2019, UBND huyện đã phê duyệt hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

các xã trên địa bàn số tiền gần 6 tỷ đồng để thực hiện 32 dự án chăn nuôi bò lai Sind. Căn cứ 

vào nhu cầu của người dân, các xã sẽ hỗ trợ các hộ phát triển mô hình nuôi bò lai Sind với mức: 

mỗi hộ nghèo không quá 10 triệu đồng, hộ cận nghèo không quá 8 triệu đồng và hộ mới thoát 

nghèo không quá 6 triệu đồng; số tiền còn lại người dân đối ứng. 

- Huyện Minh Hóa còn chú trọng đến công tác tuyên truyền về đề án cải tạo đàn bò đến 

từng hộ để thay đổi nhận thức và cách làm trong chăn nuôi. 

- Huyện chỉ đạo chuyển đổi một số diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cỏ 

chăn nuôi để chủ động tạo nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Hợp đồng với các đối tác có năng 

lực để cung ứng vật tư phối giống bảo đảm chất lượng cao. 

* Kết quả mô hình 

Huyện đã tập trung lồng ghép các nguồn vốn, hỗ trợ nhân dân đầu tư mua các giống vật 

nuôi chất lượng, có giá trị kinh tế cao. Trong đó có 840 bò giống lai Sind để nhanh chóng tăng 

trưởng giống này mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. 

Hàng ngàn hộ thoát nghèo và dần ổn định cuộc sống. Từ chính sách hỗ trợ và hiệu quả 

chăn nuôi đã thúc đẩy đàn bò ở Minh Hóa có khoảng 11.956 con, trong đó, số lượng bò lai Sind 

có 2.490 con, chiếm 21% tổng đàn. 

- Nâng cao thu thập cho các hộ. Những hộ chăn nuôi bò lai thu nhập bình quân khoảng 

30 – 100 triệu đồng/năm. 
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Hộp 3.2. Thoát nghèo nhờ nuôi bò lai 

Gia đình tôi có truyền thống nuôi bò cóc từ hàng chục năm nay. Tuy nhiên, thu nhập 

cũng không được nhiều. Mấy năm nay được dự các lớp tập huấn về bò lai và về chính sách 

cải tạo đàn bò nên tôi quyết định chuyển hướng. Gia đình tôi mua hai con bò cái lai Sind về 

nuôi và được Trạm Khuyến nông huyện tư vấn kỹ thuật và phối giống cho bò bằng phương 

pháp thụ tinh nhân tạo. Sau đó, gia đình tôi có hai con bê lai và xuất bán mỗi con hơn 15 triệu 

đồng. Nếu so với bê cóc giống địa phương thì chỉ bán được từ 5 đến 6 triệu đồng. Trong khi 

đó, bê lai mang lại hiệu quả cao gấp đôi. Từ cặp bò lai ban đầu, đến nay, đàn bò lai gia đình 

tôi có trên chục con. Mỗi năm, chỉ với việc xuất bán bê lai cũng cho gia đình thu nhập trên 

150 triệu đồng. Nhờ có mô hình nuôi bò lai mà gia đình tôi đã thoát được nghèo, tôi cũng 

bán cho các hộ dân khác để cùng chuyển đổi sang bò lai để chăn nuôi hiệu quả hơn. 

Nguồn: Phỏng vấn sâu ông Đinh Văn Lưu, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 

Nhà tôi chuyển từ bò địa phương sang bò lai đã được gần 3 năm nay.  Hiện nay nhà 

tôi có 5 con bò lại, thực tế giá bán bê lai hay bò lai lấy thịt đều tăng hơn 2 lần bò cóc. Trong 

khi đó chi phí cho chăn nuôi cũng gần ngang nhau, thậm chí chăm bò lai còn dễ hơn. Mỗi 

năm, gia đình tôi cũng có thu nhập từ đàn bò trên 30 triệu đồng 

Nguồn: Phỏng vấn sâu ông Đinh Văn Coi, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 

 

b. Đánh giá mô hình 

 * Tính phù hợp 

 - Lựa chọn được giống vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, khả năng tiếp thu của 

người dân và nhu cầu của thị trường (Bò lai Sind là giống bò thích nghi với điều kiện khí hậu 

nóng ẩm, ít bệnh, dễ nươi, phàm ăn, kháng bệnh tốt và chịu được kham khổ, những đặc điểm 

này phù hợp với điều kiện tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Đây là yêu tố quan trọng để 

đánh giá được sự thành công của mô hình. Điển hình ngược lại như tại huyện Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi cũng hỗ trợ bò giống cho người dân, tuy nhiên huyện lại chọn giống bò Zebu F1, 

sau một thời gian nhiều con bò trở nên ốm yếu, thâm chí nhiều con bị chết, nguyên nhân chủ 

yếu là giống bò này không hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như phong tục tập quán sản xuất, 

điều kiện chăn cuôi của đồng bào vùng cao. Dân đến mô hình không hiểu quả. 

 - Kỹ thuật chăm sóc bò lai sind cũng không đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và cũng không 

chiếm nhiều thời gia của người dân, nên người dân vẫn có thể kết họp các công việc khác như 

chăn nuôi gia cầm hay trồng trọt các cây lương thực để tăng thêm thu nhập cho gia đình. 

  - Mô hình đã triển khai hầu hết các xã trên địa bàn huyện với mục tiêu tăng thu nhập 

bền vững cho người dân nghèo, chủ yếu là người dân tộc thiểu số trong huyện. 

 * Tính hiệu quả 

Người dân tận dụng tiềm năng đất đai, nhất là các diện tích đất vườn tạp, đất trồng lúa 

kém hiệu quả, để chuyển sang trồng cỏ chăn nuôi bò. 

3.6.1.2. Mô hình nuôi cá lồng trên hồ thủy điện tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 

a. Giới thiệu về mô hình  

Tận dụng tiềm năng mặt nước để phát triển nghề nuôi cá lồng và đánh bắt cá lòng hồ 

thủy điện đang là việc làm mà huyện Nâm Nhùn đang tập trung chỉ đạo thực hiện. Thực hiện 
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chương trình thí điểm nuôi cá lồng, huyện Nậm Nhùn đã chọn xã Mường Mô là xã tái định cư 

thủy điện để thực hiện mô hình. Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn có 10 bản, 666 hộ dân, chủ 

yếu là dân tộc Thái sinh sống với đa số thuộc diện tái định cư thủy điện Lai Châu. Mường Mô 

có lợi thế 1000ha mặt nước, nên nguồn thu nhập từ thủy sản lòng hồ phần nào giúp cuộc sống 

các gia đình nâng lên đáng kể, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Năm 2017, 

thực hiện chương trình thí điểm nuôi cá lồng, huyện Nậm Nhùn đã hỗ trợ cho 21 hộ của xã 

Mường Mô tham gia. 

* Các hình thức hỗ trợ:  

- Các hộ tham gia đã được nhận hỗ trợ kinh phí với mức 10 triệuđồng/lồng/hộ.; hỗ trợ về con 

giống; 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật nuôi, chăm sóc cá; 

- Tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu phát triển nuôi cá lồng được vay vốn 50 triệu 

đồng/hộ. Thực hiện cho thuê mặt nước để tránh tranh chấp vùng nuôi giữa các hộ dân. 

- UBND huyện đã chỉ đạo xã Mường Mô thành lập hợp tác xã nuôi cá lồng. Tăng cường 

mối liên kết giữa hợp tác xã với người dân. 

- Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến các hộ dân nên ý thức tự lực 

trong phát triển kinh tế. Không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các hộ dân 

đã tự tìm tòi, nghiên cứu, vay vốn để phát triển kinh tế. 

* Một số kết quả đạt được 

Hiện nay, nhờ mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô, nên tổng số lồng cá trên địa bàn xã 

đã lên 69 lồng. Ngoài ra, còn có thêm 2 gia đình từ nơi khác đến thuê mặt nước để nuôi cá với 

30 lồng cá. Các hộ này có kinh nghiệm nuôi cá lồng đã giúp đỡ người dân địa phương trong 

việc chăm sóc, phổ biến kiến thức phòng trừ bệnh cho cá. Các hộ chủ yếu nuôi các loại cá như: 

loại chép, trắm, rô phi đơn tính. Hiện nay, mặc dù chưa thu hoạch vì tầm 2-3 năm mới được 

thu, tuy nhiên người dân tận dụng được việc đánh bắt cá, tôm vừa làm thức ăn cho cá lồng, vừa 

bán ra thị trường nên cũng có nguồn thu cho gia đình, các lồng cá vẫn đang phát triển tốt, không 

có dấu hiệu bênh. Đây là dấu hiệu tốt cho các hộ sau khi cá được thu hoạch sẽ đem lại nguồn 

thu nhập ổn định cho gia đình. 

Ngoài 21 hộ tham gia vào mô hình, bây giờ có thêm nhiều hộ xin tham gia nuôi cá lồng 

theo mô hình thí điểm của huyện và được hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn kỹ thuật từ cán bộ nông 

nghiệp.  

b. Đánh giá mô hình 

* Tính phù hợp 

- Mô hình được lựa chọn dựa trên yếu tố tự nhiên và con người. Tận dụng lợi thế của địa 

phương, phát triển tiềm năng lòng hồ thủy điện Lai Châu tại huyện có diện tích mặt nước lớn 

1000 ha; điều kiện khí hậu tương đối ổn định để phát triển nuôi cá, nhiệt độ trung bình ở huyện 

Nậm Nhùn tầm 22-24oC. Đây là điều kiện thích hợp để phát triển nuôi cá lồng bè. 

- Hơn nưa, việc chăm sóc cá không yêu cầu quá nhiều kỹ thuật phức tạp. Một lợi thế cho 

việc phát triển nuôi cá lồng tại huyện Nậm Nhùn là nguồn thức ăn cho cá được tận dụng từ 

nguồn thủy sản lòng hồ. Vì vậy các hộ nuôi cá không phải tốn thêm tiền mua thức ăn, giảm chi 
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phí đầu tư. Hơn thế, việc không sử dụng thức ăn hỗn hợp cũng giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh 

ở cá, người tiêu dùng có thể tin tưởng vào sản phẩm sạch, chất lượng. 

* Tính hiệu quả 

- Mô hình đã có nhiều sự hỗ trợ của chính quyền địa phương như hỗ trợ về giống, hỗ trợ 10 

triệu/lồng/hộ, được hỗ trợ vay vốn ngân hàng, tổ chức tập huấn hướng dẫn người dân kỹ thuật 

chăm sóc cá, thường xuyên cử khyến nông giám sát để hướng dẫn bà con cách phòng chống 

bệnh. 

- Đã thành lập được HTX nuôi cá lồng để tăng sự liên kết hợp tác giữa người dân. 

- Ngoài 21 hộ tham gia vào mô hình thì nhiều hộ đã đăng ký xin tham gia đăng ký để mở 

rộng sản xuất, huyện cũng đã hướng dẫ kỹ thuật cho những hộ đăng ký, Mô hình càng ngày 

được lan tỏa rộng. 

* Tác động của mô hình 

- Có sự thay đổi trong nhận thức của người nghèo, đồng bào DTTS, ý thức tự lực trong phát 

triển kinh tế ở mỗi hộ được phát huy. Không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước, các hộ dân đã tự tìm tòi, nghiên cứu, vay vốn để phát triển kinh tế. Nhiều hộ đã tự làm 

bè nuôi cá lồng, đầu tư thuyền nhỏ đánh bắt cá để có nguồn thu cho gia đình. 

- Việc tiếp thu kỹ thuật của người dân, đặc biệt là người dân DTTS được dễ dàng và hiệu 

quả hơn một cách rõ rệt khi được đào tạo thực tế. Người dân đã nắm bắt được các khoa học kỹ 

thuật về chăm sóc cá tốt hơn. 

- Thu nhập của các hộ cũng tương đối ổn đinh, trong thời gian đợi thu hoạch cá, người dân 

có thể tận dụng việc đánh bắt cá, tôm vừa làm thức ăn cho cá lồng, vừa bán ra thị trường nên 

cũng có nguồn thu cho gia đình. 

- Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư nuôi cá lồng là tương đối lớn và thời gian nuôi cá đến khi 

thu hoạch tương đối dài (2-3 năm) nên nhiều người dân đặc biệt là các hộ nghèo DTTS chưa có 

đủ điều kiện cũng như chưa thấy được lợi ích kinh tế thực tế nên chưa nhiệt tình tham gia vào 

mô hình. 

* Khả năng nhân rộng 

- Việc triển khai thực hiện thành công bước đầu của mô hình nuôi cá lồng trên hồ thủy điện 

đã đem lại niềm tin cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Từ 21 hộ tham gia hiện nay đã có 

thêm nhiều hộ đăng ký tham gia. 

- Huyện Nậm Nhùn thực hiện thí điểm rộng rãi tại một số xã khác trên địa bàn huyện về 

việc hỗ trợ một số hộ nuôi cá lồng. Đây sẽ là hướng đi tốt cho người dân vùng tái định cư trong 

phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Không chỉ vậy, huyện Nậm Nhùn nghiên cứu xây dựng 

đề án phát triển du lịch sinh thái vùng lòng hồ gắn với các bản văn hóa với mục tiêu là giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. 

- Mô hình có nhiều triển vọng để nhân rộng sang các huyện khác trong tỉnh, cũng như các 

tỉnh khác trong nước. Một số tỉnh cũng đang triển khai mô hình này với hiệu quả kinh tế cao 

như tỉnh Hòa Bình, Sơn La. Mô hình nuôi cá lồng bè là mô hình có khả năng nhân rộng cao, là 

một giải pháp hiệu quả giúp giảm nghèo bền vũng cho các hộ. 
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3.6.1.3. Mô hình tôm – lúa hữu cơ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

a. Giới thiệu mô hình 

Mô hình tôm - lúa được các ngành chức năng đánh giá đạt hiệu quả cao về kinh tế, là 

mô hình sản xuất bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Vì vậy, tỉnh đang 

hướng đến xây dựng và nhân rộng mô hình này nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, giúp 

người dân sớm thoát nghèo. Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ trên đất nuôi tôm, được 

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Mỹ Xuyên thực hiện trong vụ mùa 2018-2019, với 

diện tích 14 ha, có 24 hộ ở ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2 tham gia, cùng sử dụng giống lúa ST24. 

  *Hình thức hỗ trợ 

- Liên kết với doanh nghiệp Hồ Quang để bao tiêu với giá cao và hỗ trợ 100% giống 

lúa ST24 cho các hộ dân tham gia mô hình. 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 30% phân bón hữu cơ, 

chế phẩm sinh học. 

- Nghiên cứu giống tôm phù hợp với điều kiện của huyện dần thay thế tôm sú bằng 

tôm thẻ chân trắng đã mang lại năng suất cao hơn cho các hộ dân. 

b. Đánh giá mô hình 

* Tính hiệu quả 

Nông dân được đầu tư đầu vào, được bao tiêu sản phẩm đầu ra, do đó giá thành sản xuất 

giảm và giá lúa bao tiêu cao hơn thị trường. Qua đó lợi nhuận bình quân mô hình trồng lúa kết 

hợp nuôi tôm khoảng 50 triệu đồng/ha/năm. 

Tôm - lúa là mô hình sản xuất ít tác động tiêu cực tới môi trường. Vụ lúa đã cải tạo đất, 

tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho vụ tôm. Do vậy, tôm nuôi mau lớn, ít gặp rủi ro về dịch 

bệnh. Nhờ tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên nên người nuôi tôm tiết kiệm được chi phí, lợi 

nhuận hơn 65 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, với hình thức thu tỉa thả bù nên nông dân hạn chế 

được rủi ro so với độc canh con tôm.  

Mô hình tôm - lúa đã góp phần cải tạo đất, trừ sâu hại và cắt đứt vòng đời dịch bệnh, 

hạn chế lượng phân bón, thuốc trừ sâu trong giai đoạn đầu, nhờ vậy làm giảm chi phí sản xuất, 

tăng năng suất, lợi nhuận trung bình tăng khoảng 15 - 30% so với độc canh cây lúa hoặc độc 

canh con tôm. 

* Khả năng nhân rộng mô hình 

- Từ 2 ấp thuộc huyện Mỹ Xuyên, thì giờ mở rộng thêm ở một số ấp khác để thực hiện 

mô hình tôm sú - lúa trên diện tích 20ha ở ấp Bình Hòa, có 17 hộ tham gia; mô hình tôm càng 

xanh trên ruộng lúa 15ha ở ấp Nhơn Hòa, có 10 hộ tham gia.  

Mô hình Tôm – lúa dễ thực hiện và phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế của các 

địa phương vùng Tây Nam bộ như Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau… 

3.6.1.4. Mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình 

a. Giới thiệu mô hình 

Những năm trở lại đây, huyện Minh Hóa đã tập trung triển khai các chính sách khuyến 

khích người dân phát triển kinh tế rừng kết hợp với chăn thả các loại gia súc mang lại hiệu quả 

kinh tế cao. Nhiều hộ dân từ xuất phát điểm đời sống khó khăn đã vươn lên thoát nghèo và làm 
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giàu chính đáng từ việc phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp. Mô hình được huyện tập trung 

tổ chức tại xã Thượng Hóa. 

Thượng Hóa có tổng diện tích tự nhiên 35.474 ha, có 6 thôn, 4 bản với 808 hộ và 3.576 

khẩu. ĐBDTTS của xã có 217 hộ, 919 khẩu (chủ yếu là người: Sách, Rục, Khùa, Mày, 

ARem...), sinh sống tập trung ở 4 bản: Phú Minh, Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ.. Với điều kiện địa 

hình bao quanh là núi rừng, nhưng phần lớn diện tích lại nằm trải dài khá bằng phẳng nên có 

rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế rừng. 

Nhận thấy tiềm năng đó, xã Thượng Hóa bắt đầu đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng cho 

người dân và triển khai trồng rừng đồng loạt trên địa bàn, đồng thời coi trồng rừng kinh tế là 

mũi nhọn hàng năm của xã. Bên cạnh đẩy mạnh việc trồng rừng kinh tế, xã còn khuyến khích, 

tạo điều kiện cho các hộ dân chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm nhằm bảo đảm nguồn thu nhập 

thường xuyên, liên tục giữa các lứa keo, tràm. 

 *Hình thức hỗ trợ 

- Sử dụng nguồn vỗn chương trình 30a, hỗ trợ bò giống cho 81 gia đình thuộc diện hộ 

nghèo, cận nghèo, ĐBDTTS với định mức hỗ trợ 1 con/hộ 

- Xã đã mua các loại cây giống, con giống, như: keo, ngô, tràm, quế, bò Lai Sind, dê… 

để hỗ trợ cho nhân dân. Riêng nguồn kinh phí từ chương trình 135 đã hỗ trợ cho 258 hộ nghèo 

và 248 hộ cận nghèo trên địa bàn xã. 

- Tổ chức các đợt tuyên truyền, và các lớp tập huấn về trồng rừng, kỹ thuật chăn nuôi 

cho các hộ nông dân. 

- Hỗ trợ cho các hộ vay vốn từ ngân hàng chinh sách 

- Hỗ trợ một số hộ thực hiện thành công mô hình đê tạo động lực để cho các hộ ĐBDTTS 

trên địa bàn xã làm theo, từng bước xóa bỏ tập quán du canh, du cư, chặt phá rừng làm nương 

rẫy, nêu cao tinh thần bảo vệ rừng. 

* Kết quả đạt được từ mô hình 

Đa số các hộ ĐBDTTS trên địa bàn xã đã biết trồng rừng kết hợp với chăn nuôi mang 

lại thu nhập cho gia đình, từng bước ổn định đời sống. Nhiều hộ dân có thu nhập ổn định từ 40-

50 triệu đồng/năm, một số hộ có thu nhập cao trên 150 triệu đồng/năm. Nhờ biết tận dụng lợi 

thế từ chăn nuôi và trồng rừng để xóa đói giảm nghèo nên diện mạo nông thôn ở xã Thượng 

Hóa ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt. 

Theo kết quả điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, xã Thượng Hóa hiện còn 

21% hộ nghèo (giảm 11,3% so với năm 2018), 41,6% hộ cận nghèo (giảm 1,6%), có 305 hộ 

thoát nghèo trong năm, chiếm 37,5%. 

Trên địa bàn 4 bản hiện có 165 ha rừng kinh tế, 158 con trâu, 360 con bò, trên 180 con 

lợn và đàn gia cầm 1.105 con. Ngoài trồng rừng kết hợp với chăn nuôi, các hộ ĐBDTTS ở 4 

bản còn nhận khoán tham gia bảo vệ rừng, mỗi năm cho thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/hộ. 

b. Đánh giá mô hình 

* Tính phù hợp 

- Với lợi thế địa hình đồi núi và đồng cỏ tự nhiên rộng lớn, đồng thời, thực hiện chủ 

trương của huyện Minh Hóa về trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi. 
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- Mô hình dễ thực hiện vì lựa chọn các loại cây như tràm, keo.. là những cây dễ trồng, 

không mất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc. Kết hợp với chăn nuôi nên mô hình đạt 

được hiệu quả cao. 

3.6.1.5. Mô hình bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế bền vững tại Ninh Thuận 

a. Giới thiệu mô hình 

Ninh Thuận tập trung đẩy mạnh triển khai chương trình giao khoán bảo vệ rừng gắn với 

xây dựng các mô hình sinh kế hỗ trợ cho cộng đồng địa phương, tạo điều kiện giúp người dân 

có thêm thu nhập, cải thiện đời sống. nhằm hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số 

khu vực miền núi thoát nghèo nhanh, bền vững từ việc tham gia bảo vệ và phát triển rừng, năm 

2019, tỉnh Ninh Thuận chuyển tiếp giao khoán bảo vệ rừng với diện tích gần 66.000 ha kết hợp 

xây dựng các mô hình sinh kế cho các cộng đồng địa phương. Ninh Thuận hiện có tám đơn vị 

là Ban quản lý rừng phòng hộ, vườn quốc gia và công ty lâm nghiệp tham gia giao khoán bảo 

vệ rừng cho cộng đồng tại các địa phương. Bình quân mỗi hộ dân tham gia nhận khoán bảo vệ 

rừng khoảng 30 ha với đơn giá nhận khoán 400.000 đồng/ha/năm.  

Tại huyện Thuận Nam, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam 

- Đơn vị tham gia giao khoán bảo vệ rừng cho biết, hiện nay đơn vị đang chuyển tiếp giao khoán 

bảo vệ rừng với tổng diện tích trên 4.642 ha; trong đó giao khoán bảo vệ rừng cho bốn nhóm 

cộng đồng với 70 hộ thuộc các xã Phước Nam, Phước Dinh và Phước Diêm với diện tích 2.147 

ha; giao khoán cho lực lượng vũ trang quản lý gần 2.500 ha. 

*Hình thức hỗ trợ 

- Tạo điều kiện giúp các hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng được vay vốn ưu đãi để 

mua bò, dê, cừu để chăn nuôi;  

- Hỗ trợ giống, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây chịu được khí hậu khô 

hạn, có giá trị kinh tế như cây điều, cây trôm, cây nem, thanh thất; các loại cây trồng phụ trợ 

như mít, bơ, bưởi. 

- Tỉnh Ninh Thuận còn dành các nguồn kính phí mua gạo hỗ trợ các hộ dân tham gia 

trồng rừng phục hồi trên nương rẫy và bảo vệ rừng. 

 - Tỉnh đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tại các địa bàn khó khăn với việc đầu tư hệ 

thống cấp nước sạch, hệ thống tưới tiêu nông nghiệp, xây dựng đường bê tông nông thôn, tập 

huấn phòng cháy chữa cháy rừng cho các hộ dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng trồng. 

* Kết quả mô hình 

Hiện nay, toàn tỉnh đã trồng, nhân rộng 351 ha rừng xen cây ăn quả, nổi bật với các mô 

hình trồng điều xen bưởi da xanh tại huyện Bác Ái, trồng điều xen mãng cầu xiêm thuộc lâm 

phần Vườn Quốc gia Phước Bình, Vườn Quốc gia Núi Chúa; trồng rừng phòng hộ gồm cây 

điều xen bưởi, bơ tại các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước; trồng phân tán cây dừa xiêm tại các xã 

biển thuộc các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Phước. 

- Mô hình bảo vệ và phát triển rừng đã từng bước gắn kết với việc phát triển các mô 

hình sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, mức sống của người dân miền núi, tạo 

thêm việc làm, mở rộng phương thức sản xuất. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân với sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng trên địa bàn. 
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3.6.1.6. Mô hình du lịch cộng đồng BaNa, Kon Kơ Tu, Kon Tum 

a. Giới thiệu mô hình 

 Kon Kơ Tu là một trong những làng cổ nhất trên địa bàn Tp. Kon Tum nói chung và 

trên địa bàn xã Đăk Rơ Wa nói riêng. Làng Kon Kơ Tu còn giữ được nét kiến trúc mang đặc 

trưng riêng của người Banar, tỷ lệ nhà sàn truyền thống chiếm trên 50%. Các ngôi nhà sàn được 

xây dựng xung quanh nhà Rông văn hóa, nhà nguyện, cùng quay mặt về hướng Nam. Những 

kiến trúc, chất liệu của nhà sàn gắn liền với thiên nhiên, tiện lợi với cuộc sống sinh hoạt hàng 

ngày của bà con bản địa. 

* Hình thức hỗ trợ 

- Để phát triển làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu địa phương sẽ tiếp tục đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng du lịch: đường vào làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu (giai đoạn 1), kè 

chống sạt lở, nhà vệ sinh, sân nhà rông, bãi đậu xe, giếng đào, thùng rác, hệ thống điện chiếu 

sáng, bãi tập kết rác, cổng chào, bậc lên xuống 

- Giữ gìn bản sắc dân tộc của đồng bào Bana: khuyến khích, động viên người dân duy 

trì và phát triển các giá trị văn hóa, ngành nghề truyền thống của người Ba Na để thu hút du 

khách đến tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu nét đẹp văn hóa, đời sống đồng bào tại chỗ. 

- Đào tạo, tập huấn và tiếp tục hướng dẫn người dân cách làm du lịch theo hướng gắn 

kết du lịch cộng đồng với du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, trong đó ưu tiên và chú trọng 

phát triển mô hình du lịch vườn theo hướng nhân rộng các vườn cây ăn trái theo mô hình 

Vietgap như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, xoài,... để thu hút du khách tham quan trải 

nghiệm, thưởng thức trái cây ngon, rẻ và sạch góp phần tạo ra sự liên kết bền vững giữa nông 

nghiệp xanh và dịch vụ - du lịch trên địa bàn xã;  

-  UBND xã đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức và tham gia các 

lớp tập huấn như các lớp dạy đánh cồng chiêng, múa xoang; lớp chế biến rượu ghè; lớp dạy nấu 

ăn, lớp kinh doanh Homestay, lớp dệt thổ cẩm. 

- Phát triển các làng nghề truyền thống của người dân Ba Na như: chế biến rượu cần, 

dệt thổ cẩm gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã nhằm nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. 

* Một số kết quả đạt được 

Mỗi năm có khoảng từ 700 đến 900 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm tại 

làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, trong đó có khoảng 300 khách quốc tế. So với các năm 

trước đây hằng năm số lượng khách du lịch đến với Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu tăng 

từ 10-20%. 

Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, các hộ dân tộc Ba Na đã biết cách để làm 

các mô hình homestay. Thu nhập ngày càng ổn định, giúp nhiều hộ thoát nghèo 

3.6.2. Mô hình giảm nghèo do cộng đồng tự thực hiện 

3.6.2.1. Mô hình phát triển du lịch cộng đồng – homestay tai Hoàng Su Phì, Hà Giang 

Các mô hình về du lịch cộng đồng chủ yếu tập trung vào các bản dân tộc thiểu số. Lý 

do lựa chọn các bản làng dân tộc thiểu số để phát triển du lịch cộng đồng chủ yếu dựa trên cơ 

sở có sự khác biệt văn hóa tương đối khi so sánh với nền văn hóa lớn (văn hóa Việt) và với các 

nền tiểu văn hóa khác (Tày, Nùng, Kinh, Mông, Dao…). Các vùng núi Tây Bắc và vùng Tây 

Nguyên hiện nay là nơi cư trú của nhiều dân tộc khác nhau bao gồm cả nhóm dân tộc bản địa 

sinh sống lâu đời và có nền văn hóa rất đặc sắc từ kiến trúc nhà cộng đồng cho đến những yếu 

tố văn hóa như các nghi lễ đến nền ẩm thực của các dân tộc….  Ngoài ra, vùng núi Tây Bắc và 
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vùng Tây Nguyên vẫn còn những cánh rừng nguyên sinh độc đáo, đặc biệt hệ thống thác nước 

tuyệt đẹp luôn tạo ra sự hấp dẫn đối với khách du lịch thuộc nhóm du lịch cộng đồng. Yếu tố 

môi trường nguyên sơ, trong lành khi đặt cùng nguồn tài nguyên du lịch văn hóa (các làng bản 

người dân tộc thiểu số, phong tục, tập quán, trang phục, nề nếp sinh hoạt) tạo ra một thế mạnh 

rất cạnh tranh dành khu vực này so với những khu vực khác. Và ở cả hai vùng này vẫn giữ được 

các nghề thủ công truyền thống của dân tộc ít người hiện nay vẫn còn đang tồn tại và gắn bó 

chặt chẽ với đời sống của người dân như nghề dệt vải thổ cẩm, nghề rèn, mây tre đan…tạo nên 

sức hấp dẫn đối với du khách. Vì vậy, hai vùng này có nhiều điều kiện để phát triển mô hình 

du lịch cộng đồng. Một số mô hình du lịch công đồng tiêu biểu như sau: 

a. Giới thiệu về mô hình 

* Các hình thức hỗ trợ 

- Huyện Hoàng Su Phì đã, đang phối hợp với Dự án HELVETAS xây dựng quy hoạch 

phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2021 và định hướng 2030. Bên cạnh gìn giữ văn hóa bản địa, 

huyện đã xây dựng các tour đưa du khách qua những tuyến đường lên đỉnh Chiêu Lầu Thi, 

Túng Sán hay những cánh đồng ruộng bậc thang trải dài khắp các dãy núi; trải nghiệm đời sống 

lao động, sản xuất cũng như các hoạt động văn hóa giàu bản sắc của người dân nơi đây như gặt 

lúa, bắt cá ruộng, hái chè… 

- Xây dựng các làng văn hóa du lịch cộng đồng, đến nay đã xây dựng được 7 làng văn 

hóa. 

- Hỗ trợ các hộ nghèo tham gia vào mô hình kinh phí để sửa sang cải tạo nhà ở và khuyến 

khích các hộ khác tham gia xây dựng nhà để phát triển du lịch homestay. Huyện đã hỗ trợ cho 

14 hộ kinh phí để cải tạo nhà ở, mua sắm vật dụng để kinh doanh dịch vụ homestay với kinh 

phí là 840 triệu đồng.  

- Huyện cũng đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, hầu như tất cả các đường vào 

làng văn hóa đều được xây dựng cải tạo giúp thuận tiện cho việc kinh doanh. 

- Huyện cũng tổ chức nhiều khóa tập huấn du lịch cộng đồng cho hàng trăm học viên tại 

các thôn, bản nhằm cung cấp kiến thức về bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa thành sản phẩm 

du lịch; kỹ năng trong kinh doanh, phục vụ khách du lịch, trình tự đón khách, quy trình phục 

vụ ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm; kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, hướng dẫn khách 

tham quan. 

- Huyện khôi phục một số làng nghề thủ công truyền thống như: Rượu Nàng Đôn… 

 * Một số kết quả đạt được 

 Hiện nay, ngoài 14 mô hình đến nay, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì có hơn 50 mô 

hình do thanh niên làm chủ, trong đó, có khoảng hơn 25 mô hình hoạt động tốt. Thu nhập của 

các hộ từ 80 - 120 triệu đồng/năm.  

Từ năm 2010 huyện chỉ đón 763 lượt khách thì đến năm 2018 con số này đã tăng lên 

trên 4.000 lượt, tăng bình quân 25%/năm.  

b. Đánh giá mô hình 

* Tính phù hợp 

- Hoàng Su Phì được đánh giá là khu vực có cảnh quan ruộng bậc thang đẹp nhất tỉnh Hà 

Giang và là ruộng đẹp nổi tiếng thứ 3 sau Mù Cang Chải và Sa Pa. Hàng năm, từ cuối tháng 9, 



212 

đầu tháng 10, khi lúa chín vàng, Hoàng Su Phì thu hút được lượng khách đáng kể, cả khách 

quốc tế và khách trong nước đến tham quan. 

- Có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên đa dạng hóa các văn hóa, phong tục tập 

quán tạo ra du lịch văn hóa… 

* Tác động của mô hình 

Ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, người dân hầu như không còn nuôi nhốt 

gia súc, gia cầm ngay cạnh hoặc dưới sàn nhà. Huyện cũng đang đầu tư đường giao thông lên 

đến tận bản, xây dựng hố xử lý rác thải cho các thôn và xây lò đốt rác cho các hộ gia đình.  

Tạo ra nhiều công ăn việc làm kèm theo như đội ngũ xe ôm, khuân vác kiêm dẫn đường. 

tạo công ăn việc làm cho người dân. 

Thu nhập của người dân ngày càng ổn định, bên cạnh đó dân trí cũng được nâng cao vì các 

hộ phải học hỏi rất nhiều và được tham gia các khóa đào tạo về du lịch. 

3.6.2.2. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông nghiệp trồng chanh leo giúp xóa đói 

giảm nghèo 

a. Giới thiệu về mô hình 

Hiện nay, cây chanh leo đang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực ở các tỉnh 

trong cả nước như Sơn La, Hà Giang, Gia Lai, Quảng Trị, Lâm Đồng…, mở ra hướng đi mới, 

giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. 

Cây chanh leo trở thành vùng nguyên liệu sản xuất của các công ty, nhà máy sản xuất nước ép 

hoa quả. Vì vậy, sau khi khảo sát, nghiên cứu về đặc điểm, kỹ thuật của giống cây trồng mới 

này có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trên nhiều chất đất như đất đỏ ba zan, đất cát cổ 

và phù hợp điều kiện tự nhiên nên các tỉnh miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên đã tập trung 

chuyển đổi cơ cấu các cây kém hiệu quả sang trồng chanh leo giúp người dân giảm nghèo. Bộ 

NN-PTNT sẽ phối hợp với các địa phương để xây dựng đề án phát triển cây chanh leo. Trong 

đó, có quy hoạch diện tích, vùng phát triển cây chanh leo, đưa ra quy trình kỹ thuật nhân giống, 

trồng, chăm sóc cây chanh leo phù hợp với từng địa phương.  

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tổng diện tích chanh leo cả nước đến cuối năm 2019 

đạt khoảng 10,5 nghìn ha; Tổng sản lượng quả tươi ước đạt 222,3 nghìn tấn; Năng suất chanh 

leo bình quân cả nước đạt 20,32 tấn/ha, trong đó vùng Tây Nguyên đạt bình quân 26,1 tấn/ha, 

cá biệt có các mô hình đạt 70 - 100 tấn/ha. Hiện chanh leo đứng vị trí thứ 17 trong số các loài 

cây ăn quả có quy mô diện tích sản xuất lớn trên 10 nghìn ha ở nước ta. Trong đó, 5 tỉnh sản 

xuất lớn nhất gồm Gia Lai, Sơn La, Đăk Nông, Lâm Đồng và Đăk Lăk với tổng cộng 9.060 ha, 

chiếm hơn 86,3% diện tích chanh leo cả nước. 

Để đạt được kết quả trên là nhờ có sự liên kết giữa các công ty lớn như Công ty cổ phần 

Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) và Công ty Cổ phần Nafoods đã hợp tác với các 

hộ nông dân ở nhiều tỉnh trong nước như Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang,  Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm  

Đồng, Quảng Trị… để trồng và tiêu thụ chanh leo.  Các nhóm hộ được các công ty cho ứng 

trước 50% giá giống, đối với mô hình thì nhà nước hỗ trợ 70% chi phí giống, Công ty cho ứng 

trước 30% và thanh toán vào cuối vụ thông qua khấu trừ sản phẩm bán quả chanh leo. Công ty 

cũng cam kết thu mua 100% sản phẩm quả chanh leo đảm bảo chất lượng với giá thu mua theo 

giá thị trường. Trong trường hợp thị trường không tiêu thụ sản phẩm chanh leo thì sẽ thu mua 

theo giá bảo hiểm là 4.000 đồng/kg. 
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Bài học thành công liên kết trồng chanh leo tại tỉnh Hà Giang 

Nhằm tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, tập trung gắn với ứng dụng khoa 

học, kỹ thuật, năm nay, tỉnh Hà Giang triển khai chương trình thí điểm phát triển cây chanh leo trên 

địa bàn các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình. Cây chanh leo có hàm lượng dinh dưỡng cao, 

tác dụng tốt đối với con người, thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

Tỉnh Hà Giang làm việc, ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển cây chanh leo với Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình), một trong những đơn vị mạnh trong sản xuất, chế 

biến nông sản xuất khẩu trong nước. Các huyện cũng tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp vào 

đầu tư, đồng thời thỏa thuận chặt chẽ trước khi triển khai tại địa phương. 

Theo chương trình liên kết, Công ty chịu trách nhiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc, cung cấp thuốc 

bảo vệ thực vật, đầu tư giống và thu mua lại toàn bộ sản phẩm cho nông dân (Công ty trừ chi phí về 

giống, thuốc bảo vệ thực vật qua sản phẩm thu mua). 

Giá thu mua lại sản phẩm theo thị trường, tối thiểu 5.000 đồng/kg với trọng lượng từ 50g/quả trở lên. 

Trong trường hợp năng suất vườn chanh leo đạt dưới 10 tấn/ha/chu kỳ 3 năm (được đánh giá nguyên 

nhân do các yếu tố kỹ thuật, do thiên tai bất khả kháng) Công ty không thu hồi vốn đầu tư đầu vào. 

Trong thời gian triển khai chương trình, từ tỉnh đến các huyện chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho 

từng tổ chức, cá nhân phối hợp với doanh nghiệp và người nông dân cùng thực hiện. Bên cạnh đó, 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân nắm được chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện trong 

việc đưa cây chanh leo vào trồng thí điểm. Đồng thời tổ chức cho các hộ tham gia, lãnh đạo thôn, xã 

đi tham quan, học tập kinh nghiệm trồng cây chanh leo tại huyện Quế Phong (Nghệ An), giúp dân tận 

mắt thấy hiệu quả kinh tế cũng như kỹ thuật trồng cây chanh leo. 

Trong quá trình thực hiện, các huyện cũng kịp thời triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ có thu hồi 

nhằm giúp người dân có thêm động lực trồng chanh leo. Tổng kinh phí hỗ trợ cho nhân dân vay đầu 

tư cho cây chanh leo là 2.280 triệu đồng, cụ thể: Huyện Vị Xuyên giải ngân cho vay 1.880 triệu đồng 

(bình quân mỗi ha cho vay 40 triệu đồng); huyện Quang Bình giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ cho 

nhân dân tiền mua dây thép làm giàn với tổng kinh phí là 150 triệu đồng (hỗ trợ không thu hồi), cấp 

cho các hộ trồng chanh leo vay 4.180 kg phân bón hóa học các loại theo chính sách đầu tư có thu hồn 

tái đầu tư; huyện Bắc Quang giải ngân cho nhân dân vay để đầu tư làm giàn, chăm sóc cây chanh leo 

với kinh phí là 250.000.000 đồng (50 triệu đồng/ha). 

Công ty tư vấn cho huyện địa điểm thuận lợi để đưa vào triển khai trước 60 ha, trong đó Vị Xuyên 

50 ha; Bắc Quang 5 ha; Quang Bình 5 ha. Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính 

quyền các cấp cùng sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp và người nông dân nên chương trình cây 

chanh leo đến nay cơ bản thành công. Đến nay, các huyện hoàn thành trồng 60 ha, tương ứng 22.000 

cây. Sở NN – PTNT giao cho Trung tâm Khuyến nông phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao theo giõi, hướng dẫn kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc, phòng 

trừ sâu bệnh cho đến khi thu hoạch. Riêng đối với huyện Vị Xuyên trưng tập cán bộ khuyến nông các 

xã tham gia chỉ đạo, hướng dẫn trồng cây chanh leo trong thời điểm xuống giống đồng loạt...Do đó, 

tỷ lệ sống của cây chanh leo toàn tỉnh đạt trên 90%. Các hộ tham gia thực hiện chương trình đã thực 

hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện tốt việc bấm tỉa mầm dại, làm cỏ, bón phân cho cây chanh 

leo. 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang, 2019 

  

b. Bài học thành công từ mô hình: 

- Chủ động tìm kiếm các đối tác sản xuất để liên kết, ký hợp đồng với đối tác để bao tiêu 

sản phẩm đầu ra với giá thu mua ổn định và cơ chế hợp tác rõ ràng. 
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-  Lựa chọn những cây, con phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và phong tục tập quán của 

bà con nhân dân từng địa phương. Hình thành nhóm sở thích cùng sản xuất một loại sản phẩm;  

- Thực hiện sự hợp tác và liên kết với nông dân và chính quyền địa phương. Sự liên kết 

giữa doanh nghiệp và nông dân được thực hiện theo cơ chế hợp đồng trách nhiêm rõ ràng giữa 

các bên. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đặt hàng với nông dân trong sản xuất các loại nông 

sản phù hợp với địa phương và thị trường, cung cấp đầu vào (giống cây, phân bón..), hướng 

dẫn kỹ thuật và kiểm soát quy trình sản xuất và để đảm bảo chất lượng, có thể ứng vốn cho các 

hộ, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân theo thời điểm và giá đã cam kết. 

- Hình thành được các vùng sản xuất tập trung, doanh nghiệp có thể hợp tác với nông dân 

thông qua hợp tác xã, nhóm nông dân và UBND xã. 

3.6.3. Một số mô hình giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS sử dụng nguồn vốn của các tổ 

chức phi chính phủ 

3.6.3.1. Mô hình phát triển cây Mây tại huyện Tương Dương, Nghệ An do tổ chức OXFAM 

hỗ trợ 

 a. Giới thiệu về mô hình  

 Trong năm 2009–2010, tổ chức OXFAM đã triển khai một số nghiên cứu đánh giá tiềm 

năng phát triển và thị trường cho cây mây tại huyện Tương Dương và đi đến quyết định hỗ trợ 

thực hiện mô hình “Phát triển cây mây giúp cải thiện sinh kế cho nông dân nghèo tại huyện 

Tương Dương” trong giai đoạn 2011–2013. 

Mô hình này đã nhận được sự đồng thuận cao của UBND huyện Tương Dương, các phòng ban 

chức năng trong huyện, UBND các xã, và đông đảo người dân tại các xã vùng dự án. 

Dự án bước đầu được triển khai tại 4 xã nghèo của huyện, đa dạng hóa sinh kế và tạo 

công việc làm cho bà con dân tộc Thái trong xã thông qua phát triển vườn ươm mây giống, 

vùng trồng mây tập trung tại địa phương và liên kết thị trường. Dự án cũng đã phối hợp với 

UBND huyện Tương Dương để lồng ghép vào Chương trình 30A của huyện mở rộng diện tích 

vùng trồng mây tập trung thêm 10ha trong năm 2012 và 20ha trong năm 2013. 

 Ngoài ra,  dự án sẽ tiếp tục triển khai mở rộng hoạt động hỗ trợ người dân trồng mây 

trong huyện đến hết năm 2015. 

  b. Các biện pháp can thiệp 

- Nâng cao kỹ thuật: Dựa trên sự tham gia tự nguyện của người dân, các nhóm nông dân 

sở thích được thành lập. Đây là nền tảng để các lớp tập huấn kỹ thuật ươm trồng, chăm sóc 

mây, hội thảo đầu bờ, thăm quan học tập các mô hình tốt được tổ chức giúp nâng cao năng lực 

cho người dân và cán bộ địa phương, đặc biệt đối với phụ nữ và đồng bào dân tộc. 

-  Xây dựng mô hình: Các mô hình vườn ươm mây giống và mô hình trồng mây thâm 

canh được triển khai thực hiện tại các xã. Đồng thời, đây cũng là trường thực địa phục vụ cho 

tập huấn, đào tạo kỹ thuật cho người dân. 

- Liên kết thị trường: Bên cạnh phát triển thị trường địa phương thông qua đào tạo nâng 

cao tay nghề đan lát cho đồng bào dân tộc tại địa phương, dự án cũng kết nối với các công ty 

chế biến, sản xuất hàng thủ công mây tre đan trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ nguyên liệu mây 

bền vững, hiệu quả cao. 

- Lồng ghép vào chương trình của Chính phủ: Dự án được lồng ghép mạnh mẽ vào các 

chương trình mục tiêu xóa đói giám nghèo của địa phương như Chương trình 30A, Chương 
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trình phát triển ngành mây của tỉnh Nghệ An nhằm nhân rộng các mô hình, nâng cao hiệu quả 

và tính bền vững của dự án. 

c. Quy trình xây dựng mô hình 

Trong năm đầu tiên, ngân sách triển khai chủ yếu từ OXFAM, trong đó người dân có 

đóng góp bằng sức lao động chăm sóc vườn ươm và vùng trồng mây. Nhưng từ năm 2, với sự 

tham gia mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ cây giống và vật tư nông 

nghiệp để nhân rộng mô hình, vốn đối ứng của chính quyền chiếm 28,5%, người dân đóng góp 

công lao động và vật liệu sẵn có chiếm 13,4%, trong khi đó phần đóng góp của VIRI là 4,9% 

thông qua hoạt động tập huấn. Nguồn vốn tài trợ của OXFAM đến nay chỉ còn khoảng 53,3% 

dành cho việc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng mô hình và quản lý dự án. 

Trong thời gian tới, OXFAM sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ kỹ thuật và đặc biệt hoạt động 

liên kết thị trường, tìm kiếm các đối tác tiềm năng hỗ trợ xây dựng quan hệ đối tác công – tư 

giữa chính quyền, người dân trồng mây và doanh nghiệp chế biến. 

* Triển khai thực hiện 

- UBND xã tổ chức họp thôn thông báo với người dân các hoạt động và hỗ trợ từ dự án 

và lập danh sách các hộ tự nguyện đăng ký tham gia dự án, trên cơ sở đó kiểm tra thực tế và 

chụp ảnh toàn bộ diện tích đất hộ gia đình hiện có phù hợp với việc trồng mây. 

- Các nhóm nông dân cùng sở thích được thành lập và cùng tham gia vào xây dựng kế 

hoạch hoạt động của dự án, huy động các kiến thức bản địa và đóng góp tại chỗ của người 

dân tham gia dự án. 

- Xây dựng tài liệu tập huấn và triển khai tập huấn tiểu giáo viên và tập huấn mở rộng 

cho người dân, xây dựng mô hình điểm làm Trường thực địa tổ chức tập huấn, tổ chức hội 

thảo đầu bờ và hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, hoạt động liên kết thị trường, tìm kiếm các đối 

tác thu mua mây. 

- Phòng Nông nghiệp và Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện phối hợp triển khai 

thực hiện hoạt động, tham mưu UBND huyện xây dựng các quy định chính sách phát triển 

ngành mây và lồng ghép vào các chương trình phát triển nông thông của huyện. 

d. Đánh giá mô hình 

*Tính phù hợp: 

- Mô hình được lựa chọn dựa trên các yếu tố tự nhiên và con người tại địa phương. Cây 

mây là cây phù hợp với đất đai và khí hậu ởTương Dương, có thể mọc ở đất đồi dốc cũng như 

đất vườn, lànhững tài nguyên sẵn có tại địa phương 

- Việc chăm sóc mây và vườn ươm mây không yêu cầu quá nhiều kỹ thuật phức tạp và 

cũng không chiếm quá nhiều thời gian của người nông dân, đặc biệt phù hợp với phụ nữ, do đó 

họ vẫn có thể kết hợp làm các công việc khác như chăn nuôi hay trồng trọt các loại cây lương 

thực để tăng thêm thu nhập cho gia đình. 

- Mô hình triển khai trồng mây tại 4 xã (Yên Hòa, Yên Thắng, Nga My, Xiềng My) với 

mục tiêu tăng thu nhập bền vững cho người dân nghèo, chủ yếu là người dân tộc thiểu số trong 

huyện. 

*Tính hiệu quả: 

- Mô hình sẽ cung cấp cây giống miễn phí cũng như các đầu vào khác như phân bón, tổ 

chức tập huấn hướng dẫn người dân trồng mây, làm vườn ươm đúng kỹ thuật. Trong quá trình 
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trồng mây và làm vườn ươm, dự án sẽ có người giám sát quy trình, hướng dẫn kỹ thuật để đảm 

bảo cây mây được chăm sóc tốt và có chất lượng đảm bảo. Với quy trình này, người dân không 

chỉ được hỗ trợ vốn ban đầu mà còn được tập huấn, hướng dẫn quy trình trồng mây, có sự giám 

sát trong quá trình thực hiện dự án ,điều này giúp tăng hiệu quả và tính bền vững của dự án. 

- Trên nguyên tắc tự nguyện và có sự tham gia, 12 nhóm sở thích nông dân trồng mây, 

làm vườn ươm giống mây đã được thành lập tại 4 xã với tổng số thành viên 312 nông dân. Quản 

lý nhóm (nhóm trưởng, nhóm phó) do nhóm tự bình bầu và có 32% là phụ nữ. Quy chế hoạt 

động của các nhóm cũng đã được xây dựng bằng phương pháp có sự tham gia của các thành 

viên trong nhóm. 

- Mô hình vườn ươm giống mây do nhóm nông dân sở thích tự quản, diện tích 

1.000m2 đã được chính người dân xây dựng bằng sự đóng góp toàn bộ công lao động và các 

vật liệu sẵn có tại địa phương. Dự án hỗ trợ kỹ thuật, hạt giống, vật tư phân bón và dụng cụ 

chuyên dụng. Sau chu kỳ sản xuất cây giống đầu tiên, đã xuất bán cho huyện được trên 

120.000 bầu mây giống, mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho các hộ tham gia; hộ có thu 

nhập cao nhất trên 26 triệu đồng trong thời gian 16 tháng, hộ thấp nhất cũng đạt gần 14 triệu 

đồng. 

- Mô hình vườn ươm mây giống đã được nhân rộng ra các xã Yên Thắng, Nga My 

và Xiêng My. Mỗi xã có một hộ tham gia với quy mô khoảng 70-100m2/vườn, có thể sản 

xuất được 15.000–20.000 bầu mây giống/vườn/chu kỳ. 

- Mô hình trồng mây thâm canh do nhóm nông dân sở thích tự quản, diện tích 

10.000m2 đã được xây dựng tại bản Văng Lin, xã Yên Thắng với sự đóng góp toàn bộ công 

lao động của người dân. 

- Mô hình đã thiết lập mạng lưới tiêu thụ mây cho Tương Dương với việc xây dựng 

quan hệ đối tác với các điểm thu mua mây tre trong huyện và các doanh nghiệp chế biến, sản 

xuất thủ công mỹ nghệ mây tre đan trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, việc thành lập và tập huấn 

nâng cao tay nghề mây tre đan cho nhóm mây tre đan trong huyện cũng đã được thực hiện 

*Tác động của mô hình 

- Việc tiếp thu kỹ thuật của người dân, đặc biệt đối với người dân tộc, được dễ dàng và hiệu 

quả hơn một cách rõ rệt khi được đào tạo thực tế tại đồng ruộng. Các chương trình đào tạo, tập 

huấn được lồng trong quá trình xây dựng mô hình là Trường thực địa, lý tưởng cho cho việc 

chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân. 

- Có sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người nghèo, đồng bào dân tộc về sự tham 

gia dự án “Dự án là của dân, mang lại lợi ích cho người dân, công việc phải do người dân làm, 

cán bộ dự án không thể làm thay”. Một số hộ sẵn sàng tự bỏ vốn để tiếp tục trồng mây khi 

không được hỗ trợ 100% như trước. 

- Tính chủ động của người dân, đặc biệt là đối với phụ nữ, được nâng cao rõ rệt khi phương 

pháp tiếp cận có sự tham gia được vận dụng triệt để và xuyên suốt trong tất cả các hoạt động 

của dự án. Phụ nữ tham gia chủ yếu vào việc trồng và chế biến mây, đặc biệt thành viên tại tổ 

mây tre đan tại Tương Dương đa số là phụ nữ. 

- Thu nhập của các hộ tham gia vườn ươm mây được tăng lên rõ rệt so với các loại hình 

nông nghiệp khác, trung bình là 11-14 triệu/hộ. Đặc biệt những hộ kiên trì tham gia dự án, làm 

vườn ươm với diện tích lớn đã có thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm. 
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- Các xã đã thành lập các bản làm mây làng nghề. Trên thực tế, sau quá trình trồng mây và 

chế biến mây đưa ra thị trường, người trồng mây đã nhận thức được mây sơ chế bán được giá 

hơn là mây bán tại vườn. 

- Cán bộ các phòng ban liên quan được nâng cao năng lực trong quản lý và giám sát hoạt 

động dự án. Ngoài ra, nhận thức của họ về giá trị của cây mây cũng thay đổi đáng kể. Chương 

trình 30A sẵn sàng đón nhận dự án và đưa cây mây vào hoạt động hỗ trợ và mở rộng diện tích 

mây hàng năm của huyện. 

*Một số bài học rút ra từ mô hình:  

- Lập kế hoạch triển khai hoạt động dự án có sự tham gia của tất cả các bên, đặc biệt sự 

tham gia của người dân trong các nhóm nông dân cùng sở thích, nhằm đảm bảo nhu cầu và 

mong đợi của người dân được phản ánh rõ ràng trong từng hoạt động dự án. 

- Mô hình thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với người dân trong xã. Các cán 

bộ thực địa ở lại xã, triển khai hoạt động và hướng dẫn kịp thời khi ngươi dân gặp khó khăn 

trong việc chăm sóc mây. 

- Các hộ tham gia dự án được đào tạo tập huấn, khi đã nắm vững kỹ thuật, sẽ trực tiếp 

truyền đạt và hướng dẫn cụ thể cho những người dân khác bằng ngôn ngữ dân tộc của họ, giúp 

những hộ dân khác dễ hiểu và dễ dàng chăm sóc mây. 

- Phòng Nông nghiệp và Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện cùng phối hợp giám sát 

và đánh giá hoạt động dự án, trên cơ sở đó hàng quý lập báo cáo quý báo cáo tình hình hoạt 

động và kết quả hoạt động lên OXFAM và Phòng Nông nghiệp. 

- Người dân cùng tham gia giám sát triển khai hoạt động, nếu có những hoạt động trong kế 

hoạch không được thực hiện hoặc thực hiện không tốt sẽ báo cáo trực tiếp lên UBND xã và 

văn phòng OXFAM tại Tương Dương. 

3.6.3.2. Mô hình giảm nghèo tập trung hỗ trợ vào người nghèo cùng cực dân tộc thiểu số 

của tổ chức PLAN Internatinal 

a. Giới thiệu mô hình 

  Đây là một trong những dự án của PLAN nhằm giải quyết tình trạng nghèo đói cùng 

cực ở cộng đồng dân tộc thiểu số của các tỉnh Quảng Trị và Kon Tum ở miền trung đất nước. 

Hỗ trợ cho 1000 hộ nghèo cùng cực tại các địa bàn được lựa chọn là 08 xã trên địa bàn 04 

huyện, thuộc 02 tỉnh Kon Tum và Quảng Trị gồm: (xã A Ngo và xã A Bung của huyện Đakrông; 

xã A Dơi và xã Ba Tầng của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); (xã Măng Bút và thị trấn 

Măng Đen của huyện Kon Plong; xã Đăk Ruồng và xã Đăk Kôi của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum). Đây là các xã có đa dạng các nhóm đối tượng hộ nghèo cùng cực tham gia dự án (theo 

dân tộc, theo điều kiện kinh tế, nguồn lực sinh kế). 

 Plan hỗ trợ sinh kế chủ yếu là chăn nuôi (chăn nuôi dê, lợn, ngan ở tỉnh Quảng Trị; và 

chăn nuôi lợn, gà, vịt ở tỉnh Kon Tum). Các hộ tham gia dự án được tham gia các lớp tập huấn 

kỹ thuật chăn nuôi theo hình thức cầm tay chỉ việc; hỗ trợ con giống; hỗ trợ một phần chi phí 

làm chuồng trại; và dịch vụ thú y. Việc lựa chọn sinh kế nào do chính các hộ tham gia dự án 

quyết định dưới sự tư vấn và định hướng của cán bộ Plan, cán bộ ban quản lý dự án, và của 

cộng tác viên, nên cơ bản các hộ có trách nhiệm với các hoạt động sinh kế, đầu tư chăm sóc và 

phát triển sinh kế lựa chọn. 
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*Cách thức tổ chức triển khai của dự án 

- Thành lập ban quản lý dự án xã gồm trưởng ban quản lý của dự án là chủ tịch hoặc 

phó chủ tịch UBND xã. Phó ban là chủ tịch hội phụ nữ xã và các thành viên là các cộng tác 

viên. 

- Lựa chọn các hộ nghèo cùng cực để hỗ trợ ưu tiên những hộ có gia đình có hoàn cành 

khó khăn; hộ có người khuyết tật; hộ có mẹ đơn thân hoặc phụ nữ làm chủ hộ; những hộ sống 

ở khu vực xa xôi và hẻo lánh… Phương pháp lựa chọn hộ như sau: tổ chức các cuộc thôn với 

tất cả những người tham gia để đề xuất và thống nhất các tiêu chí xác định hộ nghèo cùng cực 

sau đề cử các hộ bằng cách bỏ phiếu, và các cộng tác viên và nhân viên của Plan sẽ đến hộ để 

xác minh tình trạng nghèo của hộ sau đó mới chốt danh sách. 

- Phỏng vấn và lựa chọn các cộng tác viên cộng đồng và nâng cao năng lực và đào tạo 

cho cộng tác viên về dự án, về kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng thăm hộ, kỹ thuật chăn nuôi thú 

ý… 

- Hỗ trợ phát triển sinh kế cho các hộ: Dựa vào điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế 

xã hội của địa phương mà hỗ trợ các vật nuôi phù hợp. Các hộ sẽ tự quyết định lựa chọn vật 

nuôi cho mình và sẽ tự mình đi mua con giống có sự hỗ trợ kèm theo của các cộng tác viên. 

Plan sẽ cho các hộ một khoản tiền nhất định theo quy đinh các hộ sẽ tự đi mua giống nếu hộ 

muốn mua giống tốt thì sẽ tự bỏ thêm tiền để mua. Ngoài ra, Plan còn hỗ trợ làm chuồng trại, 

tập huấn kỹ thuật cho các hộ về chăm nuôi, thường xuyên có cộng tác viên đến thăm hộ, hướng 

dẫn cụ thể cho cách chăm sóc, và phòng bệnh cho vật nuôi. 

- Ngoài ra, Plan còn tập trung vào các vấn đề nâng cao nhận thức của các hộ nghèo về 

an ninh lương thực, về tiết kiệm tiền tổ chức cho các hộ tham gia nhóm tiết kiệm thôn bản để 

giúp họ có thể học được cách quản lý tiền hợp lý. Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã 

hội cho các hộ thông qua tham gia dự án, các hộ nghèo cùng cực từng bước tự tin tham gia các 

hoạt động xã hội, giao lưu, trao đổi học tập luẫn nhau trong phát triển kinh tế, và từng bước chủ 

động tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản được tốt hơn. Đẩy mạnhcông tác truyền thông cho cả 

đối tượng trẻ em và cha mẹ học sinh để nâng cao hiểu biết về lợi ích của việc cho trẻ đi học 

nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lại ở vùng dân tộc thiểu số, hạn chế tảo hôn 

đặc biệt là ở bé gái, nâng cao ý thức và chủ động tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc 

sức khỏe ở các cơ sở y tế ở địa phương khi ốm đau. 

* Bài học từ mô hình của tổ chức PLAN International 

- Phân nhóm hộ nghèo để hỗ trợ nhằm mục đích tùy vào từng loại hộ mà có những cách 

thức, định mức hỗ trợ khác nhau. Tập trung hỗ trợ chứ không  nên dàn trải tức là hình thức 

giông kiểu “cuốn chiếu” sẽ tập trung hỗ trợ vào một nhóm hộ để họ thoát nghèo chứ không nên 

hỗ trợ dàn trải như vậy hiệu quả giảm nghèo sẽ cao hơn và bền vững hơn. 

- Hỗ trợ cây trồng vật nuôi phải phù hợp với điều kiện tự nhiên và nên để hộ tự quyết 

định chọn cây trồng, vật nuôi mà hộ muốn trồng, và để hộ tự đi chọn giống vật nuôi như vậy sẽ 

nâng cao được ý thức và trách nhiệm của hộ hơn khi chăm sóc vật nuôi mà do chính mình lựa 

chọn. 

- Đội ngũ khuyến nông cần sâu sát hơn với các hộ, thường xuyên tổ chức tập huấn hướng 

dẫn bà con kỹ thuật sản xuất tuy nhiên không phải tập huấn lý thuyết mà nên hoạt động theo 
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cách thức “cầm tay chỉ việc”. Khi hỗ trợ giống cho các hộ nghèo phải thường xuyên sát sao, 

đến tận các hộ hướng dẫn hộ cách chăm sóc cây trồng vật nuôi. 

- Cán bộ làm công tác giảm nghèo nên chọn người dân tộc tại chỗ hoặc là người sống 

tại địa phương lâu năm, có tinh thần trách nhiệm cao. Vì những người này sẽ hiểu sâu về đặc 

thù của cộng đồng dân tộc mình (yếu tố ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, nguồn lực...),  nên sự chia 

sẻ, cảm thông và tiếp cận triển khai các hoạt động của các chương trình giảm nghèo sẽ thuận 

lợi hơn và hiệu quả hơn. 

3.6.4. Bài học và khả năng nhân rộng mô hình giảm nghèo rút ra từ nghiên cứu các mô 

hình giảm nghèo đã triển khai 

3.6.4.1. Bài học rút ra từ các mô hình giảm nghèo 

- Mô hình phải dựa trên nhu cầu của người dân và phù hợp với điều kiện của địa phương: 

các mô hình giảm nghèo theo hướng mọi việc của người nghèo phải để cho người nghèo lo, 

người nghèo tự quyết định; Các mô hình giảm nghèo phải được thiết kế đúng với nhu cầu của 

người dân, đặc điểm truyền thống, điều kiện kinh tế-xã hội và nhu cầu thị trường, đảm bảo 

cộng đồng có thể thích ứng với điều kiện mới khi có sự thay đổi, cộng đồng  có thể tự điều 

chỉnh có lợi cho người dân khi gặp rủi ro, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện 

trường; Phải dựa phong tục tập quán, thiên nhiên khí hậu, địa hình…để.đưa vào các mô hình 

phù hợp như vậy mới đem lại được hiểu quả cao..;  Kỹ thuật chuyển giao cho người dân để 

giảm nghèo không quá phức tạp, phù hợp với nông dân, dễ tiếp thu, chi phí thấp và người dân  

dễ thực hiện. 

- Chính quyền cần tìm các doanh nghiệp để liên kết tạo thị trường đầu ra ổn định. Chủ 

động tìm kiếm các đối tác nhất là doanh nghiệp để liên kết, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm 

đầu ra với giá thu mua ổn định và cơ chế hợp tác rõ ràng; Doanh nghiệp cung cấp đầu vào, gắn 

liền với đào tạo tập huấn qua nhóm nông dân, thanh toán tiền sòng phảng mua bán sản phẩm 

với nông dân;  

- Để thực hiện nhân rộng được các mô hình thành công cần có những người tiên phong 

đi đầu trong đổi mới, hỗ trợ cho những hộ có tiềm lực để khích lệ các hộ khác thực hiện mô 

hinh. Bồi dưỡng người trong cộng đồng đi đầu trong tiếp thu các hoạt động giảm nghèo để dể 

nhân rộng và đảm bảo sự bền vững. 

- Cần có sự tham gia kết hợp tích cực của ngành nông nghiệp, dịch vụ thú y, bảo vệ thực 

vật trong triển khai dự án và hỗ trợ người dân. 

- Tận dụng tốt lợi thế của địa phương về đất đai, cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý, kiến thức bản 

địa, ngành nghề truyền thống và thị trường để lựa chọn những cây, con, sản phẩm phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, khả năng tiếp thu của dân và nhu cầu của dân và thị trường. 

- Cần có sự giảm sát và kiểm tra chặt chẽ của các đơn vị quản lý: Các dự án, mô hình 

giảm nghèo cần được giám sát và kiểm tra. Tuy nhiên, hiện nay do chưa phân cấp, chưa phát 

huy được sự tham gia của dân, nên việc giám sát kiểm tra bị xem nhẹ, dẫn đến chất lượng đầu 

vào, chất lượng công trình kém, không phát huy được tác dụng 

3.6.4.2. Khả năng nhân rộng của mô hình 

Nhân rộng các mô hình giảm nghèo phải dựa trên cơ sở các đặc trưng về sản xuất của 

từng địa phương, đánh giá các mô hình sản xuất đã và đang thực hiện thành công, đúc rút kinh 

nghiệm về cơ chế, quy trình thực hiện, đối tượng tham gia, điều kiện bảo đảm... từ đó tìm mô 
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hình hiệu quả để tiếp tục nhân rộng cho phù hợp với điều kiện, thế mạnh từng địa phương, phù 

hợp với nhu cầu, tập quán của người dân và có khả thi khi nhân rộng. Cần nghiên cứu, xây dựng 

cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện mới, linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của công 

tác giảm nghèo bền vững. 

Qua những phân tích về các mô hình ở trên thì có một số khuyến nghị để nhân rộng các 

mô hình giảm nghèo như sau: 

- Nhân rộng các mô hình: khuyến nông, lâm, mô hình sản xuất chuyên canh, tập trung, 

mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm theo hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo, người 

cận nghèo, người mới thoát nghèo tiếp cận và tham gia; mô hình liên kết sản xuất, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp. 

- Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công cho người nghèo thông qua thực 

hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ (giao thông, thủy lợi, khu sơ chế và bảo quản 

sản phẩm sau thu hoạch...); mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo. 

- Nhân rộng các mô hình giảm nghèo đã được thử nghiệm thành công khác do các địa 

phương, các tổ chức quốc tế đã thực hiện. 

* Nên tập trung vào một số mô hình có tiềm năng phát triển như sau : 

- Mô hình phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, gồm: trồng, chăn nuôi, nuôi trồng 

và chế biến thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ theo nhóm hộ gia đình hoặc tổ, 

đội sản xuất của Hợp tác xã (nơi có tổ chức Hợp tác xã - gọi chung là nhóm hộ), với sự hỗ trợ 

của các trung tâm khuyến nông - lâm ở các vùng đặc thù, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho lao 

động nghèo. Mô hình này có thể áp dụng với hầu hết các tỉnh trong cả nước nhưng tùy thuộc 

và điều kiện tự nhiên và lợi thế của từng địa phương để quyết định các loại cây trồng vật nuôi 

và giống phù hợp như vậy mới phát huy được hiệu quả của các mô hình. Ví dụ như: Phát triển 

nuôi dê tại tỉnh Sơn La,  huyện Hướng Hóa, Quảng Trị…hoặc như nuôi bò Sind tại huyện 

Quảng Bình.  

- Mô hình nuôi trồng thủy sản: tập trung tại các tỉnh có lợi thế về hồ, đạp và có hồ thủy 

điện lớn để khai thác nuôi trồng thủy sản  tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như Sơn La, Hòa Bình, 

Lại Châu…Hoặc các tình có lợi thế về biển như Quảng Bình, Quảng Trị để nuôi các loại thủy 

hải sản. Hoặc mô hình kết hợp nuôi tôm/cá với trồng lúa tại các tỉnh vùng Tây Nam Bộ như 

Sóc Trăng, An Giang…. 

- Thực hiện mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với 

trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Mô hình này có thể phát triển tốt ở các tỉnh có điều kiện về 

trông rừng như một số tình miền núi phía Bắc và các tình vùng Tây Nguyên 

-  Mô hình phát triển du lịch cộng đồng nhằm giảm nghèo bền vững thì cần khai thác 

thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực độc đáo, đặc sắc của các dân tộc để đẩy 

mạnh phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm; du lịch lịch sử - văn hóa , phát triển sản phẩm du 

lịch “xanh”, tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa địa phương ở vùng dân tộc thiểu số như: Bắc 

Pó (Cao Bằng), Tân Trào (Tuyên Quang), Định Hóa (Thái Nguyên), Đền Hùng (Phú Thọ), Sa 

Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Điện Biên Phủ (Điện Biên), Ban Mê Thuột, Buôn Đôn 

(Đắk Lắk), Đắk Tô (Kon Tum), Chư Sê (Gia Lai), Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang), Thới Bình 

(Cà Mau); các hồ lớn như Ba Bể (Bắc Kạn), núi Cốc (Thái Nguyên), Tơ Nưng (Gia Lai), hồ 

Lắk (Đắk Lắk), Thác Bà (Yên Bái), Hòa Bình, Sơn La 
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- Mô hình giảm nghèo liên kết với doanh nghiệp:  Mô hình hỗ trợ hộ nghèo và cộng 

đồng tham gia liên kết sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm cây trồng, vật nuôi phù hợp với 

đặc điểm đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết của từng địa phương; liên kết phát triển vùng 

nguyên liệu cung ứng cho doanh nghiệp; hỗ trợ kết nối hộ nghèo với thị trường thông qua phát 

triển dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

3.7. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH 

GIẢM NGHÈO Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM  

3.7.1. Ảnh hưởng của bản chất và nội dung của các giải pháp chính sách giảm nghèo ở 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

3.7.1.1. Ảnh hưởng của cách tiếp cận đến thực hiện chính sách giảm nghèo vùng DTTS và 

miền núi 

a/ Ảnh hưởng của cách xác định đối tượng nghèo  

Để giảm nghèo bền vững thì phương pháp tiếp cận người nghèo, nhóm người nghèo là 

rất quan trọng. Thực tế cho thấy, trước năm 2016 chúng ta xác định người nghèo là dựa trên 

tiêu chí về thu nhập. Cách xác định này chưa hoàn toàn chuẩn xác vì có nhiều cách xác định hộ 

nghèo như nghèo thu nhập, nghèo chi tiêu và nghèo tài sản. Do vậy, ngày 19/11/2015, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 59/2015/QĐ-TTg, về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 

áp dụng cho  giai đoạn 2016 – 2020. Việc xác định lại tiêu chuẩn nghèo từ nghèo đơn chiều 

sang nghèo đa chiều sẽ chuẩn xác hơn trong việc xác định hộ nghèo. Cách xác định này là kết 

hợp cách xác định hộ nghèo thu nhập và nghèo tài sản thông qua các tiêu chi đánh giá mức độ 

tiếp cận các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc xác định chỉ theo nghèo thu nhập sẽ làm việc 

giảm nghèo dẽ bỏ sót đối tượng, ví dụ các đối tượng không có các tài sản thiết yếu như nhà ở, 

nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch, nhưng họ đi làm và có thu nhập vượt chuẩn nghèo nên không 

phải hộ nghèo và không nhận được hỗ trợ mặc dù họ cần được hỗ trợ. Vì vậy phải nói là, cách 

chuyển đổi từ đơn chiều sang đa chiều có ý nghĩa rất lớn là giúp cơ quan chức năng đo đếm 

được đối tượng, xác định đối tượng và trên cơ sở đó xây dựng chính sách cho từng nhóm đối 

tượng phù hợp. Ngoài ra, chúng ta có thể đánh giá được tác động các chính sách tới đối tượng. 

Tất nhiên không phải tất cả các đối tượng sẽ có chính sách hỗ trợ như nhau mà chúng ta vẫn 

phải phân loại theo chuẩn nghèo hay chuẩn cuộc sống tối thiểu (Ngô Trường Thi, 2020). 

Việc xác định đối tượng thụ hưởng và thực thi trong chính sách giảm nghèo rất quan trọng 

và có ảnh hưởng trực tiếp đến thành quả giảm nghèo của chính sách đó. Do đó, các chính sách 

giảm nghèo đều xác định rõ đối tượng giảm nghèo. Cụ thể, đối tượng giảm nghèo của các chính 

sách như sau: 

(1) Đối tượng của chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 bao gồm 

những đối tượng đươc quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1489/QĐ-TTg năm 

2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 do 

Thủ tướng Chính phủ ban hành, như sau: Người nghèo, hộ nghèo; ưu tiên người nghèo là người 

dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em. 

(2) Đối tượng của chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm 

những đối tượng đươc quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 

2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do 

Thủ tướng Chính phủ ban hành, như sau: 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1722-qd-ttg-2016-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-2016-2020-4e6cd.html#Dieu_1-3-a
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1722-qd-ttg-2016-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-2016-2020-4e6cd.html#Dieu_1-3-a
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1722-qd-ttg-2016-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-2016-2020-4e6cd.html#Dieu_1-3-a
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1722-qd-ttg-2016-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-2016-2020-4e6cd.html#Dieu_1-3-a
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Hộp 3.3. Xem xét cải thiện chất lượng các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2021-2025 

Việc áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg đã nhận diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo thu nhập và từng chiều, chỉ số 

thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đây là cơ sở để địa phương xác định đối tượng 

thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, triển khai các chương 

trình, cơ chế đặc thù nhằm thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cả nước. 

Tuy nhiên, chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đã bộc 

lộ nhiều nội dung lạc hậu, bất cập không còn phù hợp với việc triển khai các chương trình, 

chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của giai đoạn 2021-2025. 

Cụ thể, chuẩn nghèo về thu nhập bằng 70% chuẩn mức sống tối thiểu tại thời điểm 

năm 2015 (900 nghìn đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 700 nghìn đồng/người/tháng 

ở khu vực nông thôn) đã lạc hậu, không thể áp dụng cho giai đoạn tới. Hộ nghèo được tách 

thành hai nhóm: hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo về thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, chưa 

phù hợp với phương pháp luận, bản chất nghèo đa chiều cũng như phương pháp đo lường 

xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về việc 

làm chưa được quy định; một số chỉ số đo lường tiếp cận nghèo đa chiều chưa cụ thể, chưa 

định lượng nên khó xác định khi thực hiện hoặc không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - 

xã hội giai đoạn tới như chỉ số về tiếp cận các dịch vụ y tế, trình độ giáo dục của người lớn, 

nguồn nước sinh hoạt và vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông; Chưa xác định rõ giải pháp tác 

động đối với nhóm hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội làm ảnh hưởng đến hiệu quả 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của các địa phương. Hơn nữa, một số chỉ tiêu đo 

lường nghèo đa chiều mới chỉ xét đến số lượng, không phù hợp với đặc thù của vùng DTTS 

và miền núi, và đặc thù của các vùng miền và nhóm dân tộc nên việc xác định đối tượng thụ 

hưởng là các hộ nghèo, cận nghèo thiếu chính xác. 

Từ thực tế triển khai chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 

cho thấy, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững trong bối cảnh, 

điều kiện kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2025, cần thiết phải xây dựng, ban hành chuẩn 

nghèo đa chiều quốc gia mới theo hướng kế thừa và phát triển chuẩn nghèo quốc gia giai 

đoạn trước ở một cấp độ, mức độ cao hơn. Qua đó, hướng tới mục tiêu hỗ trợ toàn diện, bao 

trùm, bền vững người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn nghèo, giúp họ nâng cao chất 

lượng cuộc sống vật chất và tinh thần, được đáp ứng nhu cầu về điều kiện sống an toàn; tiếp 

cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản; nâng cao năng lực và thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

Nguồn: Trích từ kết quả phỏng vấn sâu, tọa đàm với các cán bộ thực thi chính sách giảm nghèo ở các tỉnh 

khảo sát, năm 2019 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước; ưu tiên hộ nghèo 

dân tộc thiểu số, phụ nữ thuộc hộ nghèo; 

- Người dân và cộng đồng trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo; 

- Huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã an toàn khu, 

xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền; 
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- Các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Như vậy, theo quy định tại Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016 thì những đối tượng của 

chương trình giảm nghèo không chỉ các hộ nghèo, hộ cận nghèo mà còn có các huyện nghèo, 

xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo và các xã miền núi đặc biệt khó khăn. 

Việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách này chưa đề cập đến các đối tượng hỗ trợ 

sinh kế cho hộ nghèo để thoát nghèo như các hộ không nghèo nhưng đang có những hỗ trợ tích 

cực cho các hộ nghèo trong việc giảm nghèo, các nhóm sở thích, hợp tác xã, doanh nghiệp, … 

Các đối tượng này nếu được hỗ trợ sẽ có điều kiện để hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo hơn. Nhưng 

trong các chính sách giảm nghèo chưa được coi là các đối tượng thụ hưởng và thực thi chính 

sách giảm nghèo. 

Hỗ trợ người nghèo để thoát nghèo. Do vậy, chính sách của chúng ta trong thời gian 

vừa qua là tập trung vào đối tượng nghèo. Tuy nhiên, đối tượng nghèo có nhiều nguyên nhân 

như khả năng nhận thức, học vấn hạn chế, nguồn lực hạn chế nên không phát huy được nguồn 

vốn hỗ trợ. Ví dụ, có đối tượng được vay tiền để đầu tư sản xuất, nhưng phần lớn các đối tượng 

nghèo không có nhu cầu vay tiền mà nguyên nhân chính là do không biết vay để làm gì. Do vậy 

để khắc phục điểm yếu này, một số tỉnh miền Trung đã kết hợp thành nhóm hộ nghèo và có 

lồng nghéo những hộ người Kinh, hộ không nghèo để cùng vay vốn vào sản xuất kinh doanh. 

Kết quả cho thấy, nhóm hộ nào có người Kinh, người không nghèo thì việc vay vốn nhiều hơn, 

sử dụng vốn hiệu quả hơn nhiều. Việc sử dụng vốn hiệu quả hơn đã giúp các hộ nghèo trong 

nhóm dễ thoát nghèo hơn. Điều này cho thấy, cách thức xác định đối tượng để hỗ trợ trong 

giảm nghèo cần phải thay đổi, không chỉ dừng lại ở hộ nghèo, và không chỉ dừng lại ở hỗ trợ 

đơn lẻ một hộ. Vậy nên hỗ trợ các đối tượng liên quan đến sản xuất kinh doanh của hộ nghèo 

và nên hộ trợ thành nhóm để các hộ có thể hộ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh. 

b/ Ảnh hưởng của cách thức/phương thức hỗ trợ người nghèo 

Thực tế, chúng ta đã triển khai chính sách giảm nghèo theo 4 phương thức gồm:  (1) tập 

trung hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình tiền, hiện vật (cây con giống, đất, chuồng trại, phát triển các 

mô hình liên kết…); (2) hỗ trợ tín dụng, đây là phương thức chủ yếu, thông qua ngân hàng 

Chính sách xã hội; (3) các chính sách khuyến khích phát triển; và (4) hỗ trợ thông qua các mô 

hình kinh tế để nhân rộng. Tuy nhiên, việc hỗ trợ người nghèo sản xuất đạt kết quả không được 

như mong muốn. Hỗ trợ hiện vật cho bà con đã tạo ra sức ỳ, không phát huy được sự tham gia 

của người nghèo. Người nghèo không được bàn bạc, mà thường là huyện mua gà, dắt dê, bò và 

cây giống phát cho từng nhà… Từ tính thụ động như vậy nên ý thức quan tâm của chính người 

nghèo về những hiện vật được hỗ trợ không cao, trách nhiệm của hộ và sự quan tâm của hộ hạn 

chế nên hiệu quả mang lại từ các hoạt động hỗ trợ còn thấp, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ 

sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo. Hơn nữa, phương thức hỗ trợ này vô hình chung làm cho 

nguồn lực hỗ trợ bị phân tán, không hiệu quả. Khi hỗ trợ lại không hiểu phong tục tập quán, 

thiên nhiên khí hậu, địa hình… đưa chính sách vào triển khai không trúng, không hiệu quả. Các 

mô hình đưa xuống: năm nào, ở đâu, giải ngân xong là xong, thiếu theo dõi, quản lý để nhân 

rộng. Thậm chí, các hỗ trợ cây, con giống không phù hợp với các đối tượng. Ví dụ, đối tượng 

nghèo nhưng lại đi làm ăn xa dẫn đến không có lao động để chăm sóc cây, con giống do chương 

trình giảm nghèo hỗ trợ, dẫn đến mất công sức và tiền để đầu tư cho cây con giống nhưng lại 

không mạng lại hiệu quả, thậm chí mất không do cây, con bị chết. 
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Hộp 3.4. Nên thay đổi phương thức hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo thời gian tới 

Để nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế của các hộ 

nghèo, cận nghèo trong các chương trình giảm nghèo thời gian tới, cần xem xét đẩy mạnh 

hình thức hỗ trợ theo nhóm hộ (có thể theo nhóm đồng sở thích, nhóm cộng đồng) để tập 

trung nguồn lực, và nên thực hiện theo hình thức các dự án đầu tư (các hộ cần có đối ứng để 

tăng trách nhiệm và hiệu quả thực hiện). Việc thực hiện dưới dạng các dự án đầu tư nhằm tập 

trung nguồn lực, hạn chế việc phân tán và đầu tư dan trải, kém hiệu quả, cũng như góp phần 

hạn chế tình trạng trông chờ ỷ lại của người nghèo. Khi thực hiện các mô hình giảm nghèo 

cần xem xét hỗ trợ cả các hộ không nghèo tham gia thực hiện mô hình theo nhóm, là hộ đóng 

vai trò dẫn dắt các hộ nghèo, cận nghèo để tạo lực kéo cho các hoạt động giảm nghèo mang 

tính bền vững. 

 

Một số bất cập trong hỗ trợ phát triển sản xuất cải thiện sinh kế: 

Mặc dù đã được tích hợp rất thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện. Tuy nhiên, các chính 

sách hỗ trợ rất khó để lựa chọn xây dựng những dự án sản xuất tập trung gắn với liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời khó thực hiện dài hạn. Vì các hộ nghèo, cận nghèo sống 

phân tán không ở tập trung một chỗ nên khó thiết kế và xây dựng dự án có quy mô tập trung. 

Mặc dù có cơ chế thành lập nhóm hộ nhưng các hộ không nghèo tham gia phải tự cân đối 

nguồn lực nên các hộ ngoài đối tượng không bao giờ vào tổ nhóm để cùng phát triển sản xuất 

và giúp các hộ nghèo, cận nghèo trong việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; các HTX, 

doanh nghiệp tham gia chỉ ở khâu liên kết tiêu thụ sản phẩm, trong khi đó sản phẩm không 

nhiều để tham gia liên kết. Các xã không thể xây dựng dự án dài hạn do kế hoạch giao theo 

năm tài chính, trong khi đó các xã không biết năm sau xã mình còn thuộc diện được đầu tư 

hay không. Cơ chế phân bổ vốn cho các xã theo chính sách hiện hành cũng là rào cản cho 

các địa phương có ý tưởng phát triển sản xuất quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Vì nguồn vốn 

để thực hiện các dự án khác nhau (dự án trồng trọt đơn thuần khác dự án sản xuất theo tiêu 

chuẩn chất lượng) và không phải xã nào cũng có điều kiện để phát triển sản xuất có quy mô 

như nhau. 

Nguồn: Trích từ kết quả phỏng vấn sâu cán bộ thực thi chính sách giảm nghèo ở các tỉnh 

Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Đăk Nông, Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Ngãi, năm 2019 

 

3.7.1.2. Ảnh hưởng của quy trình hoạch định chính sách giảm nghèo đến thực hiện chính 

sách giảm nghèo vùng DTTS và miền núi 

Quy trình hoạch định chính sách trong giảm nghèo hiện nay rất chặt chẽ tuy nhiên còn 

một số vấn đề trong hoạch định chính sách cần được xem xét thấu đáo hơn như:  

Một là, các chính sách hoạch định chưa có sự kế thừa dẫn đến chồng chéo và không 

thống nhất. Thực tế cho thấy, các chính sách chủ yếu tập trung vào hỗ trợ phát triển sinh kế của 

các hộ nghèo và đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, các chính sách trược hoặc sau để triển khai 

như vậy mà không có sự kế thừa của chính sách trước. Dẫn đến, việc lồng nghép các chính sách 

này còn hạn chế. Các Bộ ngành, địa phương khi thực hiện công tác giảm nghèo thì không nên 

có sự chồng lấn giữa các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo mà cần có sự phối hợp, chắt lọc thật 

tốt. Chương trình nào đã thực hiện hiệu quả thì tiếp tục thực hiện, chương trình nào chưa tốt thì 
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phải xem xét vì sao để có hướng khắc phục kịp thời để sao cho người dân tích cực tham gia vào 

công tác giảm nghèo, chứ không chỉ là chỉ trông đợi vào sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, địa 

phương (Nguyễn Anh Trí – Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội).  

Hai là, các chính sách khi xây dựng chưa tính đến các nguồn vốn xã hội hóa và các 

nguồn vốn từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO). Để có thêm kinh phí cho công tác 

giảm nghèo thì ngoài ngân sách Nhà nước cần huy động thêm sự đóng góp của xã hội, các 

doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Việc xác định tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo cần được tính toán kỹ 

lưỡng, tránh sự chồng chéo giữa hộ nghèo ở miền núi và nông thôn (Nguyễn Thanh Xuân, Đại 

biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ).  

Ba là, bất công bằng cho người nghèo trong việc tiếp cận các nguồn lực và trong việc 

hưởng lợi từ các chương trình tín dụng chính sách cho người nghèo. Bất bình đẳng cơ hội, tình 

trạng nghèo đói và bất bình đẳng thu nhâp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Bất bình đẳng cơ 

hội là nguồn gốc của bất bình đẳng về kinh tế. Nguyên nhân chính của tình trạng nghèo đói và 

bất công bằng về thu nhập đối với người nghèo là do người nghèo không được tiếp cận một 

cách bình đẳng các cơ hội phát triển. Khi các cá nhân đã được bình đẳng về cơ hội, thu nhập 

của họ sẽ do nỗ lực của bản thân quyết định thì sự chênh lệch về thu nhập giữa các cá nhân 

trong trường hợp này sẽ được coi là công bằng. Trong khi đó, công bằng theo kết quả lại xem 

xét đến sự chênh lệch này. Do xuất phát điểm của một số người là khác nhau, tùy thuộc vào 

những yếu tố về cá nhân con người (như thể lực, trí tuệ) thì dù có cơ hội tiếp cận các nguồn lực 

như nhau kết quả mang lại cũng không thể như nhau. Như vậy, công bằng theo kết quả là một 

sự bổ sung cho cách tiếp cận công bằng theo quá trình, tức là công bằng về cơ hội. Công bằng 

về cơ hội xác lập được mối tương quan hợp lý giữa hưởng thụ với đóng góp, giữa quyền lợi với 

trách nhiệm. Hơn nữa, nó loại trừ sự phân phối bình quân song vẫn không tạo ra sự phân biệt 

đối xử giữa các cá nhân khi cơ hội phát triển và tìm kiếm các thành quả kinh tế của mọi người 

là giống nhau. Công bằng về cơ hội chính là sự mở rộng cơ hội lựa chọn, do vậy cho phép các 

cá nhân khác nhau có thể thực hiện các lựa chọn khác nhau, phù hợp với sở thích, nguyện vọng 

và hoàn cảnh. 

Bốn là, chính sách tín dụng cho công tác giảm nghèo là công cụ khắc phục khuyết tật 

của cơ chế thị trường. Việc hoạch định và thực thi chính sách tín dụng vì người nghèo trong 

giai đoạn hiện nay phải đòi hỏi phải mang lại sự công bằng trong phân phối các cơ hội tiếp cận 

nguồn lực và công bằng trong phân phối nguồn lực nhằm giảm bớt khoảng cách chênh lệch 

giàu và nghèo, nâng cao thu nhập chính đáng của người giàu, người nghèo và của toàn xã hội. 

Để làm được điều đó, cần thiết phải có một hệ thống các giải pháp từ phía Nhà nước, từ các DN 

và các tổ chức xã hội nhằm giảm bất công bằng trong phân phối nguồn lực cho người nghèo. 

Chính sách tín dụng cho công tác giảm nghèo là chính sách hỗ trợ cho người nghèo tự vươn lên 

thoát nghèo. Người nghèo muốn thoát nghèo bền vững đòi hỏi phải có những nguồn nội lực 

xuất phát từ chính bản thân họ như trình độ học vấn tốt, có kỹ năng nghề nghiệp, có sức khỏe 

tốt. Chính sách tín dụng cho công tác giảm nghèo phải tương hợp với các chính sách kinh tế - 

xã hội khác. Chính sách tín dụng cho công tác giảm nghèo là trụ cột của chính sách giảm nghèo 

và là một trong những chính sách bộ phận của chính sách kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc xây 

dựng, thực thi và đánh giá hiệu quả của chính sách không thể đặt riêng lẻ mà phải đặt trong mối 

quan hệ với các chính sách kinh tế - xã hội khác như chính sách tăng trưởng, chính sách tài 

chính - tiền tệ, chính sách giải quyết việc làm…  
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3.7.1.3. Ảnh hưởng của khả năng về nguồn lực và cơ cấu đầu tư 

* Ảnh hưởng của khả năng về nguồn lực 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được tập trung chỉ đạo, đã lồng 

ghép nhiều chương trình, dự án gắn với giảm nghèo bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, 

tạo được sự lan tỏa, đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Do vậy, nguồn 

lực trong giảm nghèo đã được mở rộng hơn. Nguồn lực giảm nghèo không chỉ dừng lại ở các 

chương trình giảm nghèo quốc gia mà còn được xã hội hóa ở nhiều địa phương. Nhiều địa 

phương đã xây dựng Quỹ Vì người nghèo đã được nhiều nhà hảo tâm và doanh nghiệp tham 

gia. Ngoài ra cũng huy động được nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ.  

Việc đầu tư các nguồn vốn này chủ yếu tập trung ào triển khai có hiệu quả các mô hình 

sinh kế, dự án sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, qua đó thúc đẩy hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo tham gia phát triển kinh tế theo hình thức kinh tế tập thể (tổ nhóm, hợp tác xã) gắn 

kết cộng đồng, phát huy nội lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Đồng thời, tiếp tục 

đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, 

xuất khẩu lao động góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. 

*Ảnh hưởng của đầu tư công đến giảm nghèo  

Ảnh hưởng của đầu tư công đối với giảm nghèo được thể hiện rõ nét nhất trong khu vực 

nông nghiệp, nông thôn. Ở nước ta, phần lớn các hộ nghèo sống ở khu vực nông thôn và miền 

núi nơi mà nông nghiệp là nguồn thu chính. Do vậy, ngoài việc đầu tư vào sinh kế thì đầu tư 

công vào nông nghiệp và nông thôn có tác động trực tiếp tới tăng thu nhập cho người nghèo. 

Việc đầu tư công vào khu vực nông nghiệp nông thôn sẽ giúp tăng năng suất lao động, giảm 

chi phí sản xuất và vận chuyển ở khu vực này, qua đó góp phần giảm nghèo ở khu vực này.  

Đầu tư công ở khu vực nông nghiệp, nông thôn gồm hệ thống hạ tầng thủy lợi, giao 

thông nông thôn, điện nông thôn, hệ thống mạng lưới thú ý, khuyến nông khuyên lâm, hệ thống 

dịch vụ tín dụng, hệ thống y tế văn hóa và thông tin. Đầu tư công trong thời gian vừa qua đã 

góp phần giảm nghèo thông qua việc tăng thu nhập và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ cở 

bản của hộ nghèo như dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, … Thực tế cho thấy, nhờ có 

hệ thống thông tin, giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, điện, tín dụng tốt hơn mà người dân 

vùng nông thôn và miền núi đã từng bước nâng cao dân trí, sức khỏe, thu nhập và chất lượng 

cuộc sống. Điều này được thể hiện qua đánh giá của Liên hợp quốc và tốc độ giảm nghèo của 

Việt Nam. Việt Nam được liên hợp quốc đánh giá là một trong bốn nước có tốc độ giảm nghèo 

nhanh nhất thế giới.   

Nếu xét từ năm 2004 đến năm 2020, chúng ta đã có 2 lần thay đổi lớn trong việc xác 

định chuẩn nghèo quốc gia, do đó, tỷ lệ nghèo cũng thay đổi. Giai đoạn 1 từ năm 2004 đến năm 

2011, áp dụng chuẩn nghèo cũ và năm 2012 chúng ta nâng chuẩn nghèo quốc gia lên. Giai đoạn 

2 từ 2012 đến 2015 chúng ta dùng thu nhập với chuẩn nghèo cao hơn để xét hộ nghèo. Và giai 

đoạn 3 chúng ta dùng nghèo đa chiều thay vì nghèo đơn chiều là thu nhập để xét hộ nghèo. Giai 

đoạn này là từ 2016 đến nay là năm 2020. 

Xét giai đoạn 1, tốc độ giảm nghèo có xu hướng chậm lại và cùng chiều so với tốc độ 

tăng trưởng vốn đầu tư công của 2 năm trước vì đầu tư công thường phát huy tác dụng sau một 
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thời gian. Do vậy, nếu xét tương quan giữa đầu tư công và tốc độ giảm nghèo của 1 hoặc 2 năm 

sau thì thấy nếu như năm 2004, tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư công, tốc độ giảm nghèo 1 năm 

sau lần lượt là 21,87% và 8,71% thì đến năm 2010, tỷ lệ này lần lượt là 51,31% và 17,18%. Hệ 

số co giãn giữa đầu tư công và tốc độ giảm nghèo không rõ ràng ở giai đoạn này. Điều này 

chứng tỏ đầu tư công chưa góp phần giảm nghèo giai đoạn này.  

Gia đoạn 2, năm 2012 đến nay, hệ số co giãn giữa đầu tư công và tốc độ giảm nghèo 1 

năm sau đó có xu hướng rõ ràng. Tốc độ co gian này tăng từ 0,69 năm 2012 lên 2,53 vào năm 

2018. Điều nay cho thấy đầu tư công đã và đang góp phần mạnh mẽ vào giảm nghèo.   

Bảng 3.8. Ảnh hưởng của đầu tư công đến giảm nghèo 

Năm 
Tốc độ tăng trưởng 

vốn đầu tư công (%) 

Tốc độ giảm nghèo 

sau 1 năm (%) 
Hệ số co giãn 

(1) (2) (3) (3)/(2) 

2004 21,87 8,71 0,40 

2006 32,38 18,51 0,57 

2008 12,93 6,61 0,51 

2010 51,31 17,18 0,33 

2012 28,53 19,79 0,69 

2014 15,25 27,97 1,83 

2016 8,87 18,59 2,10 

2018 11,19 28,30 2,53 

Nguồn: Hà Thị Tuyết Minh (2017) và Tổng cục thống kê (2020), Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội (2019), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2020). 

 

3.7.1.4. Ảnh hưởng của cách thức triển khai giải pháp chính sách giảm nghèo ở vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi 

Mặc dù mới chuyển đổi phương pháp đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, hệ 

thống chính sách giảm nghèo ở nước ta được đánh giá là có tính chất toàn diện, tiếp cận đa 

chiều và đã bao phủ hầu hết các nhu cầu, thiếu hụt của người nghèo, gồm hệ thống chính sách 

giảm nghèo chung, các chính sách giảm nghèo đặc thù. Hệ thống chính sách giảm nghèo được 

triển khai từ nhiều năm và được điều chỉnh trong giai đoạn 2016-2020.  

Cùng với tăng trưởng kinh tế mang tính bao trùm, những chương trình, chính sách này 

đã góp phần giúp Việt Nam giảm nghèo ấn tượng, theo Quyết định số 835/QĐ-LĐTBXH đến 

năm 2019 cả nước chỉ còn 3,75% hộ nghèo. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại trong các chính 

sách giảm nghèo, cụ thể là: Trong thiết kế và thực hiện chính sách vẫn còn những sự chồng 

chéo và phân mảnh. Trong quá khứ, hệ thống chương trình và chính sách giảm nghèo được 

đánh giá là có rất nhiều chồng chéo. Có sự thiếu gắn kết giữa các chính sách, chương trình, dự 

án giảm nghèo với các chính sách, chương trình, dự án trợ giúp xã hội, phòng ngừa, khắc phục 

rủi ro theo vòng đời (bảo hiểm xã hội) và phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc xã hội, 

trong đó có người nghèo. Hiện nay hệ thống đang được rà soát và tích hợp chính sách đã được 
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đưa vào “Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018” (Quyết định 

số 1259/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 8 năm 2017). Tuy nhiên, các kết quả đạt được còn hạn chế. 

Cần sử dụng hiệu quả hơn cách tiếp cận đa chiều trong thiết kế chính sách Nghèo theo tiếp cận 

đa chiều đã được chính thức áp dụng từ năm 2016 trong xác định hộ gia đình được thụ hưởng 

các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội cũng như trong đo lường, giám sát về nghèo.  

Hộp 3.5. Một số bất cập trong cách thức triển khai giải pháp chính sách giảm nghèo ở 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Cho đến nay, trong danh mục các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc 

gia gồm hai chỉ số liên quan đến nghèo đa chiều gồm: (1) Mức giảm tỷ lệ nghèo theo tiếp cận 

đa chiều; (2) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế. Các địa phương cũng chỉ đề cập được hai 

chỉ số đó trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà chưa ứng dụng được bộ 

chỉ số thành phần của nghèo theo tiếp cận đa chiều. Như vậy, khi nghèo được xác định và đo 

lường theo hướng tiếp cận đa chiều thì việc xây dựng các chính sách, chương trình mục tiêu 

giảm nghèo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến các chỉ số thành phần và các 

chỉ số nghèo đa chiều cũng cần có những nghiên cứu, đổi mới để đáp ứng với cách tiếp cận 

mới về nghèo nhằm nâng cao hiệu quả, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội 

toàn diện. Việc hoạch đinh và triển khai chính sách còn chậm, đặc biệt là việc phân bổ vốn 

ngân sách còn chậm so kế hoạch dẫn đến việc hỗ trợ các hộ chủ yếu là vào cuối năm. Do vậy, 

một số hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất (cây trồng, vật nuôi) không phù hợp với thời gian 

cuối năm và làm cho hộ nghèo khó triển khai nguồn lực sinh kế được hỗ trợ. 

Hơn nữa, việc triển khai các chính sách giảm nghèo hiện nay vẫn được giao cho nhiều 

đầu mối quản lý nên việc thực hiện thường chậm trễ, các ngành chưa có sự phối hợp nhịp 

nhàng cần thiết để nâng cao hiệu quả của việc thực thi chính sách. 

Nguồn: Trích từ kết quả phỏng vấn sâu, tọa đàm với các cán bộ thực thi chính sách giảm nghèo ở các tỉnh 

khảo sát, năm 2019 

3.7.2. Ảnh hưởng của công tác thực thi các giải pháp chính sách giảm nghèo ở vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi 

3.7.2.1. Ảnh hưởng của phân cấp trong triển khai thực hiện, giám sát và đánh giá 

a/ Thực trạng về phân cấp trong quản lý Chương trình giảm nghèo 

Việt Nam được coi là nước có thành tựu nổi bật trong công cuộc giảm nghèo. Chương 

trình xóa đói giảm nghèo của Việt Nam được khởi xướng vào năm 1998 bằng chương trình 133 

có mục tiêu hỗ trợ các hộ nghèo trên toàn quốc. Sau đó chương trình 133 kết hợp với Chương 

trinh 120 vào năm 2001 và đến năm 2005 thì được biết đến với tên gọi là Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo. Chương trình này đã huy động khoảng 19.000 tỷ đồng từ nguồn ngân 

sách trung ương và địa phương. 

Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN (CTMTQG XĐGN) ban đầu có 6 chính sách 

liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ về miễn giảm phí khám chữa bệnh, miễn giảm học phí, hỗ trợ cho 

đồng bào dân tộc; hỗ trợ những người dân yếu thế bị tổn thương, hỗ trợ nhà ở và công cụ sản 

xuất. Ngoài ra Chương trình cò bao gồm 8 dự án về tín dụng, khuyến nông, xây dựng cơ sở hạ 

tầng, hỗ trợ sản xuất, đào tạo cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo, ổn định dân di cư tại các 

vùng kinh tế mới, định canh định cư, ổn định dân cư tại các xã nghèo và phát triển các mô hình 

XĐGN để nhân rộng. 
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Ngày 21/5/2002 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược toàn diện về tăng trưởng 

và xóa đói giảm nghèo tại văn bản số 2685/VPCP-QHQT. Văn bản Chiến lược toàn diện về 

Tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo là chương trình hành động nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, 

cơ chế, chính sách, giải pháp chung của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010, 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 của cả nước cũng như của từng ngành 

thành các giải pháp cụ thể có kèm theo lộ trình thực hiện. Đây là Chương trình hành động để 

thực hiện định hướng tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. 

Song song với chương trình mục tiêu quốc gia về XĐGN, chương trình 135 hay còn gọi 

là Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn được Chính phủ phê duyệt 

vào tháng 7 năm 1998. Có thể nói đây là một phần của Chương trình mục tiêu quốc gia được 

tách ra từ Chương trình Xóa đói giảm nghèo do có những yêu cầu riêng về thể chế. 

Chương trình MTQG về XĐGN được điều hành và thực hiện theo phương thức phân 

cấp. Cơ chế điều hành chương trình bao gồm 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Ở cấp trung 

ương, Bộ LĐTB&XH là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý Chương trình, Bộ KHĐT, Bộ Tài 

Chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban Dân tộc, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Ngân 

hàng Nông nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo chung. Các cơ quan này cùng với một số đoàn thể 

quần chúng (Mặt trận tổ quốc, hội LHPN, hội ND) đều có đại diện tham gia Ban chỉ đạo Chương 

trình XĐGN quốc gia do Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm giúp Chính phủ chỉ đạo, điều phối 

và giám sát chương trình. 

 

Sơ đồ 3.1. Phân cấp quản lý Chương trình giảm nghèo 

Tại các địa phương, UBND tỉnh đảm nhiệm khâu tổ chức điều hành Chương trình và 

chịu trách nhiệm về sử dụng các nguồn lực trên địa bàn quản lý. Khâu thực hiện được giao cho 

UBND xã hoặc tạm thời cho UBND huyện trong trường hợp UBND xã có những hạn chế về 

năng lực. Các ban xóa đói giảm nghèo đều được thành lập ở tất cả các tỉnh, hầu hết các huyện 

và xã nghèo tham gia Chương trình. Một số UBND tỉnh, huyện có bộ phận chuyên trách về 
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XĐGN hoặc một nhóm chuyên viên giúp việc cho họ và cho ban XĐGN trong công tác điều 

hành và điều phối hàng ngày. UBND xã cũng có một đầu mối phụ trách XĐGN, các trưởng 

thôn chính là đầu mối XĐGN cấp thôn bản. 

Bộ LĐTB&XH, Bộ KHĐT và Bộ Tài chính đóng vai trò chủ chốt trong quá trình lập 

kế hoạch, cung cấp kinh phí và điều phối Chương trình. Bộ KHĐT, Tài chính chịu trách nhiệm 

cân đối nhu cầu trên cơ sở các nguồn lực hiện có và phân bổ kinh phí cho Chương trình. Ngoài 

ra Bộ KHĐT và các cơ quan làm kế hoạch còn được giao là đầu mối của Chính phủ trong điều 

hành và điều phối các chương trình quốc gia tương ứng theo cấp quản lý. Bộ Tài chính chịu 

trách nhiệm lên ngân sách, cấp phát và kiểm soát việc sử dụng kinh phí. 

Bộ LĐTB&XH chịu trách nhiệm tổng hợp và đề xuất phương án phân bổ kinh phí 

chương trình mục tiêu quốc gia cho các tỉnh và các chương trình cụ thể sau khi đã được Ban 

Chủ nhiệm chương trình thông qua 

Ban chủ nhiệm Chương trình được thành lập nhằm tạo cơ chế điều phối, giám sát và đánh giá. 

Các đơn vị chủ chốt tham gia thực hiện Chương trình là chính quyền các địa phương, cụ thể là 

Tỉnh ủy và UBND tỉnh chịu trách nhiệm các công việc như: xây dựng chỉ tiêu, tổ chức, hướng 

dẫn và điều phối quá trình thực hiện và sử dụng nguồn lực của Chương trình tại địa phương. 

Chính quyền xã và đoàn thể quần chúng chịu trách nhiệm lập kế hoạch trình lên cấp trên 

và thực hiện Chương trình. Cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong khâu thực hiện bởi các 

phòng chuyên trách cung cấp dịch vụ như Ngân hàng NN&PTNT, trung tâm Khuyến Nông, 

Sở/phòng giáo dục và y tế đều có trụ sở tại cấp Huyện.  

Thực tiễn nghiên cứu tại Lai Châu cho thấy một số huyện đã thoát nghèo và dừng lại 

các nguồn vốn hỗ trợ nhưng lại không được tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng đang thực 

hiện dở dang, gây lãng phí và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Thực tiễn cũng cho thấy 

cần phải có sự phân cấp, phân quyền mạnh hơn để thực hiện công tác giảm nghèo, trung ương 

chỉ xây dựng cơ chế, chính sách, cấp vốn và hậu kiểm, địa phương chịu trách nhiệm triển khai 

thực hiện, tuỳ tình hình cụ thể của từng vùng mà bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai trong 

đó có vai trò giám sát của người dân, trong điều kiện nguồn nhân lực còn hạn chế như hiện nay 

thì trước hết cần phải nâng cao năng lực cấp xã, đào tạo dần để đáp ứng yêu cầu trong phân cấp, 

phân quyền.  

b/ Thực trạng phân cấp trong lập kế hoạch và phân bổ ngân sách 

Chính phủ phân bổ ngân sách cho Chương trình thông qua hai kênh:  

Kênh thứ nhất cho nhóm gồm 7 chính sách gồm: chính sách khuyến nông-lâm-ngư, cơ 

sở hạ tầng cho các xã vùng ven biển và hải đảo; dạy nghề; nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng 

cao năng lực giảm nghèo; chính sách hỗ trợ pháp lý; và giám sát đánh giá. Các tiêu chí và dự 

toán cho ngân sách phân bổ theo Thông tư liên tích giữa Bộ tài chính và bộ LDTB&XH số 

102/TTLT/BTC-LĐTBXH năm 2007. 

Kênh thứ hai là những chính sách còn lại được áp dụng cơ chế tài chính khác và có 

những thể thức thực hiện riêng biệt. Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo được thực hiện 

thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và cơ chế quản lý chính sách được quy định theo Nghị 

định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002. Chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo 

được xây dựng theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 và được quy 

định theo Thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính số 14/2002/TTLT-BYT-BTC. Chính 
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sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo được quy định bằng sáu quyết định và nghị định khác 

nhau từ năm 1997 - 2007. 

Đầu tiên UBND các cấp và các bộ ngành có trách nhiệm thực hiện Chương trình xây 

dựng kế hoạch thực hiện và ngân sách thường niên, sau đó gửi lên bộ KHĐT, bộ Tài chính tổng 

hợp và trình Thủ tướng xem xét trước khi trình quốc hội thông qua. Sau khi Quốc hội thông 

qua, Bộ KHĐT và Bộ Tài chính sẽ giao kế hoạch ngân sách cho các bộ ngành liên quan và 

UBND các tỉnh. Biểu đồ dưới đây mô tả quy trình phân bổ ngân sách của Chương trình. 

 

Sơ đồ 3.2. Phân cấp trong lập kế hoạch và phân bổ ngân sách 

Nhìn chung công tác điều phối và lồng ghép các hoạt động XĐGN được thực hiện chủ 

yếu thông qua quá trình lập kế hoạch hàng năm và thực hiện kế hoạch đặc biệt ở cấp tỉnh. Chính 

vì vậy, chính quyền tỉnh cụ thể là Tỉnh ủy và UBND là những đơn vị tham gia chủ chốt. Điều 

này được khẳng định bởi quyền tự quyết rộng rãi được giao cho các tỉnh trong việc phân bổ 

kinh phí. 

Tại các địa phương đều thành lập ban chỉ đạo do Chủ tịch hoặc phó Chủ tích làm trưởng 

ban làm nhiệm vụ điều phối và chỉ đạo chung. Các đoàn thể quần chúng cũng có vai trò tích 

cực trong XĐGN ở cấp cơ sở. Các tổ chức này đóng vai trò là cầu nối giữa bên Đảng và Chính 

phủ với người dân địa phương thông qua vận động. Các tổ chức này có mạng lưới rộng từ trung 

ương đến địa phương điều này giúp họ có khả năng tập trung hỗ trợ trực tiếp cho những đối 

tượng hưởng lợi ở cấp cơ sở. Ngoài ra họ còn tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ tín dụng cho 

người nghèo thông qua việc thành lập các nhóm tín dụng, làm trung gian giữa ngân hàng và 

nhóm đối tượng hưởng lợi hoặc đứng ra bảo lãnh tiền vay cho các hội viên của mình. Đặc biệt 



232 

Hội Liên hiệp phụ nữ và hộ Nông dân còn tham gia ở nhiều mức độ khác nhau từ lựa chọn 

người được vay dến trực tiếp quản lý vốn trong hợp phần tín dụng cho người nghèo của Chương 

trình XĐGN. Mặt trận tổ quốc Việt Nam là cơ quan chủ cốt ở địa phương triệu tập thành lập 

Ban Thanh tra nhân dân cấp xã. Lãnh đạo các cơ sở, các tổ chức đoàn thể quần chúng như hội 

ND và hội LHPN thường đồng thời là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Do đó việc thực hiện Nghị 

định Dân chủ cơ sở đã mang lại tác động tích cực đến chức năng của các cơ sở đoàn thể quần 

chúng trong việc truyền tải các phản hồi của công dân tới HĐND và đã giúp làm củng cố các 

nhóm, các tổ chức quần chúng không chính thức của người dân tại địa phương. 

c/ Những tồn tại trong phân cấp quản lý Chương trình giảm nghèo ảnh hưởng đến 

giảm nghèo. 

Những tồn tại trong quá trình phân cấp quản lý Chương trình giảm nghèo được báo cáo 

Đánh giá giữa kỳ của Bộ LĐ&TBXH đề cập đến như: 

Thứ nhất, trong phân bổ nguồn lực của Chương trình, rất khó có thể theo dõi việc phân 

bổ từ nguồn ngân sách Nhà nước và theo dõi các nguồn này được sử dụng như thế nào? Trong 

thực tế có sự khác nhau rất lớn trong nguồn lực phân bổ theo tỉnh dẫn đến kết quả các các hộ 

nghèo các vùng khác nhau được nhận hỗ trợ ở mức kinh phí khác nhau. Tuy nhiên do phần lớn 

kinh phí của các dự án XĐGN vẫn do cấp huyện và tỉnh kiểm soát, trong khi trách nhiệm thực 

hiện lại nằm cấp xã, dẫn đến việc bị động của chính quyền cấp xã trong việc thực hiện. Mặc dù 

trong quá trình lập kế hoạch cấp xã có sự tham gia thảo luận của người dân địa phương, tuy 

nhiên do kế hoạch cuối cùng lại do UBND huyện và tỉnh phê duyệt nên khiến cho chính quyền 

xã lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch dài hạn. 

Theo báo cáo đánh giá giữa kỳ là trên thực tế, không có sự liên kết giữa lập kế hoạch 

hoạt động và lập kế hoạch ngân sách từ cấp trung ương đến địa phương. Đối với ban thường 

trực ở các huyện, xã không tham gia vào quá trình phân bổ ngân sách nên không có cơ hội tác 

động đến các nguồn lực được phân bổ cho phù hợp với nhu cầu của các cấp địa phương. Báo 

cáo nhận định mối liên kết giữa thông tin từ dưới lên và thông tin từ trên xuống còn rất hạn chế, 

đôi khi chỉ mang tính hình thức. Ngoài ra ngân sách phân bổ từ trung ương cũng không ổn định 

dẫn đến khó khăn cho công tác lập kế hoạch dài hạn, chính vì vậy công tác lập kế hoạch từ cấp 

xã vẫn chưa mang tính thực tế. 

Báo cáo cũng nhận định rằng nơi nào mà các xã chỉ thụ động hưởng lợi ích hoặc nhận 

hỗ trợ bằng hiện vật, ở đó khả năng thất thoát vốn lớn hơn do người dân thiếu trách nhiệm và 

thiếu sự tham gia. Phần lớn công việc theo dõi tỷ lệ hộ nghèo cũng được lái theo các mục tiêu 

ưu tiên cấp cao hơn và rất khác so với những gì trên thực tế. 

Thứ hai, do phân cấp quản lý của Chương trình XĐGN theo hướng từ trên xuống, hệ 

thống phụ thuộc vào việc ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời và rõ ràng từ trung ương 

cho các địa phương cho các hợp phần của chương trình. Việc chậm ban hành các hướng dẫn và 

sự thiếu rõ ràng của các văn bản từ cấp trung ương dẫn đến việc các địa phương sử dụng những 

văn bản hướng dẫn của năm trước đó. Ngoài ra điều này còn gây ra sự lúng túng trong quá trình 

thực hiện, đặc biệt là các cán bộ dễ bị chỉ trích là vi phạm thủ tục. Khi các hướng dẫn được ban 

hành để thay thế các hướng dẫn tạm thời thì lại mất thời gian cho công tác hướng dẫn chỉ đạo 

thực tế. Điều này cho thấy các thủ tục hành chính của chúng ta tương đối công kềnh, thiếu cơ 

chế khuyến khích cho các cấp địa phương triển khai chương trình. 
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Tồn tại thứ ba trong phân cấp đó là năng lực của cán bộ địa phương chưa đáp ứng được 

với những công việc mà họ được giao từ chương trình XĐGN. Ở cấp tỉnh, huyện, xã trách 

nhiệm giám sát được giao cho Ban chỉ đạo Giảm nghèo chủ yếu là trưởng ban các ngành. Tuy 

nhiên người được giao trách nhiệm không chỉ giám sát chương trình XĐGN mà còn cả các 

chương trình phát triển kinh tế xã hội khác do đó trong nhiều trường hợp cán bộ địa phương lơ 

là trong việc giám sát các hoạt động của Chương trình. Ngoài ra tại các địa phương không có 

cán bộ chuyện trách hỗ trợ cho ban chỉ đạo tỉnh do nhân sự thay đổi, không bố trí biên chế cho 

cán bộ giảm nghèo. 

Thứ tư đó là sự thiếu minh bạch trong cung cấp thông tin từ cấp trung ương đến cấp 

tỉnh, huyện xã. Mặc dù xã là đối tượng hưởng lợi nhưng họ tiếp cận các thông tin về các dự án 

và chương trình rất hạn chế, nhất là đối với đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa. Cán bộ xã 

cảm nhận họ chưa được trao quyền để chất vấn các lý do phân bổ ngân sách cũng như nguyên 

nhân thay đổi các phân bổ này, trong khi đó cấp huyện không thông báo cho cấp xã về các 

nguyên nhân thay đổi. Giữa các cấp liên quan từ trung ương xuống tỉnh, từ tỉnh xuống huyện 

và từ huyện xuống xã có ít thông tin về quy trình phân bổ ngân sách và chi tiết ngân sách trong 

khi tiêu chí được xây dựng chung chung và không rõ ràng. Các xã chỉ lập kế hoạch giảm nghèo 

sau khi đã nhận được tiêu chí phân bổ của cấp huyện nhưng các thông tin không đầy đủ về 

nguồn lực phân bổ dẫn đến các xã gặp khó khăn trong việc tích cực triển khai chương trình. 

Trong thực tế cán bộ xã và người dân không đóng góp đầu vào cho việc ra quyết định về tính 

hợp lý của các khoản đầu tư cũng như không cam kết hỗ trợ tài chính cho quá trình vận hành 

bảo dưỡng vì vậy các công trình đầu tư thường ko bền vững. 

3.7.2.2. Ảnh hưởng của tình hình huy động và phân bổ nguồn lực 

a/ Về huy động thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 

Ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình giai đoạn 2012-2015 là 25.813,6 

tỷ đồng (vốn đầu tư 18.423 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 6.400,6 tỷ đồng), trong đó: năm 2012 là 

5.728,2 tỷ đồng (vốn đầu tư 4.952,2 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 776 tỷ đồng); năm 2013 là 5.985,639 

tỷ đồng (vốn đầu tư 4.442,4 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1.543,239 tỷ đồng); năm 2014 là 7.031,556 

tỷ đồng (vốn đầu tư 4.989 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 2.042,556 tỷ đồng); năm 2015 là 7.068,21 tỷ 

đồng (vốn đầu tư 5.029,4 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 2.038,81 tỷ đồng). 

(Việc bố trí tăng vượt kế hoạch là do điều chỉnh tăng số lượng xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các huyện hưởng 70% chính sách đầu tư như huyện nghèo 

và các xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi)58. 

 
58 Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015; số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 về hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư 

cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và số 615/QĐ-TTg về hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung 

ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của 

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai 

Châu; huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên vào danh mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ 

theo NQ 30a; số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK vào diện 

đầu tư CT 135 năm 2014 và năm 2015; số 495/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 điều chỉnh, bổ sung QĐ 2405/QĐ-TTg; 

Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày19/9/2013 về công nhận thôn ĐBKK, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc 

và miền núi giai đoạn 2012-2015. 
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Về huy động nguồn lực thực hiện Chương trình: cùng với nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách 

Trung ương, chương trình huy động các nguồn lực khác để thực hiện trên 9.126 tỷ đồng, cụ thể 

như sau: 

- Vốn huy động trong nước: Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã huy động trên 

10.000 tỷ đồng từ các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp để thực hiện công tác an sinh xã 

hội, riêng đối với các huyện nghèo theo chương trình 30a, các doanh nghiệp cam kết hỗ trợ 

khoảng trên 3.138 tỷ đồng từ năm 2009-2014, trong đó giai đoạn 2011-2014 khoảng 1.800 tỷ 

đồng. Quỹ ngày vì người nghèo huy động được 4.588 tỷ đồng (2011-2014). 

- Vốn huy động từ các tổ chức quốc tế: 29,43 triệu Euro (tương đương 735,75 tỷ đồng) 

cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thuộc Chương trình 135.  

- Ngân sách địa phương (2011-2013): 2.002,484 tỷ đồng. 

Ngoài các chính sách chung về giảm nghèo, một số địa phương đã ban hành cơ chế, 

chính sách giảm nghèo đặc thù như: chính sách hỗ trợ cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn 

về sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng59; chính sách hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối 

với hộ cận nghèo trên địa bàn, hỗ trợ chi phí đồng chi trả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khi đi 

khám chữa bệnh60; hộ mới thoát nghèo được tiếp tục hưởng một số chính sách trong vòng 02 

năm như: khám chữa bệnh, vay vốn tín dụng, đào tạo nghề, giáo dục- đào tạo61; chính sách hỗ 

trợ cho mỗi điểm bán trú dân nuôi có từ 30 học sinh trở lên 01 suất lương tối thiểu/người/tháng 

cho người nhận quản lý, chăm sóc các cháu học sinh bán trú như ở Yên Bái..; có 6 tỉnh, thành 

phố đã nâng mức chuẩn nghèo, cận nghèo cao hơn mức chuẩn nghèo của quốc gia62. 

b/ Về huy động thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 

Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình khoảng 25.448,075 tỷ đồng; trong đó: 

- Ngân sách trung ương: 21.597,557 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển là 

14.906,146 tỷ đồng (năm 2016 là 5.096,8 tỷ đồng, năm 2017 là 4.809,346 tỷ đồng, năm 2018 

là 5.000 tỷ đồng), vốn sự nghiệp là 6.691,411 tỷ đồng, bằng 52,11% quy định tại Nghị quyết 

100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội63. 

Trong giai đoạn 2016-2018 đã có 94 huyện nghèo, 2.326 xã đặc biệt khó khăn, 20.176 

thôn, bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ đầu tư từ Chương trình với mức vốn đầu tư bình quân 

cho cơ sở hạ tầng hàng năm 23.000 triệu đồng/huyện, 1.000 triệu đồng/xã, 200 triệu đồng/thôn. 

Nguồn vốn đầu tư từ NSNN thực hiện CTMTQG được phân bổ cho các địa phương căn 

cứ theo các đối tượng huyện, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

và theo định mức, tiêu chí, thứ tự ưu tiên. Tuy nhiên, việc xác định danh sách các đối tượng của 

CTMTQG mất nhiều thời gian tổng hợp, rà soát, thẩm định, (cụ thể ngày 25/01/2017 hoàn thành 

phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, ngày 

 
 

59 Kon Tum, Đắk Lắk, Yên Bái 
60 Theo Bộ Y tế, 18 tỉnh đã áp dụng chính sách 
61 Các tỉnh Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Phước, Trà Vinh, Vĩnh Long 
62 TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng 
63 Năm 2019 nguồn vốn đầu tư cho CTMTQG Giảm nghèo là 8.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 2.436,9 tỷ đồng, 

nâng tổng số vốn của cả giai đoạn 2016-2019 đạt 77% kế hoạch vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc 

hội thông qua. 
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20/6/2017 hoàn thành phê duyệt được danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 

toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020), trong quá trình thực hiện 

các đối tượng hỗ trợ này cũng được bổ sung hoặc hoàn thành mục tiêu (rút ra), do đó dẫn đến 

việc giao vốn chậm trong giai đoạn đầu của kế hoạch 2016-2020 (Ngày 23/11/2017 Thủ tướng 

đã ban hành Quyết định 1865/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch thực hiện CTMTQG giai đoạn 

2016-2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu ban hành Quyết định 556/QĐ-BKHĐT ngày 

19/4/2017 giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện  các chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2017), tuy nhiên từ năm 2018 việc giao vốn các CTMTQG đã được tiến hành 

sớm theo đúng quy định. 

- Các địa phương đã cân đối nguồn vốn bố trí: 3.375,363 tỷ đồng, trong đó 1.271,522 tỷ 

đồng vốn hỗ trợ trong Chương trình; 1.628,726 tỷ đồng vốn thực hiện chính sách địa phương, 

bằng 69,62% quy định tại Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội; 

- Vốn huy động: 475,155 tỷ đồng. 

- Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 189.750 tỷ đồng, tăng 45.094 tỷ đồng (31,2%) 

so với đầu năm 2016 (tính đến ngày 31/8/2018).  

Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua, thông qua các Chương trình MTQG và vận 

động hưởng ứng phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau 

đã thu hút được sự quan tâm của các đối tác phát triển, của cộng đồng doanh nghiệp và đông 

đảo người dân, cụ thể đến giữa năm 2018, đã huy động xã hội được khoảng 16.735 tỷ đồng để 

thực hiện công tác an sinh xã hội và giảm nghèo.  

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận các tỉnh, thành phố, từ năm 

2016 đến 6 tháng đầu năm 2018 đã vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức 

trong nước và quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, các cá nhân đã ủng hộ hơn 11.000 tỷ 

đồng. 

- Đạt được cam kết từ một số nhà tài trợ hỗ trợ nguồn vốn ODA để thực hiện hai chương 

trình MTQG giai đoạn 2016-2020 với tổng mức vốn khoảng 3.472 tỷ đồng, trong đó từ Ngân 

hàng thế giới là 153 triệu USD (chưa giải ngân), từ Chính phủ IRELAND là 14,5 triệu USD 

tương đương 318 tỷ đồng (đã giải ngân 7 triệu USD trong giai đoạn 2016-2018).  

c/ Về công tác phân bổ, sử dụng nguồn lực 

Việc sử dụng nguồn vốn CTMTQG đã đảm bảo theo đúng quy định của Luật đầu tư 

công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  

- Các Bộ ngành đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản triển 

khai thực hiện quản lý và phân bổ kinh phí của Chương trình: 

- Đã ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương để thực hiện phân bổ nguồn lực Chương trình công khai, minh bạch (Quyết định số 

48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách cụ thể đối tượng hỗ trợ: các huyện, xã, 

thôn bản đặc biệt khó khăn làm cơ sở phân bổ nguồn lực của Chương trình. 

Đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các nội dung hỗ trợ theo từng dự án/tiểu 

dự án của Chương trình. 
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Đã ban hành Quy trình phân bổ nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành trong 

xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch hàng năm của Chương trình. 

Đã ban hành cơ chế đặc thù để thực hiện phù hợp với đối tượng, tính chất của Chương 

trình. Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc các chương trình 

MTQG64 đã khuyến khích, vận động được người dân tham gia tích cực hơn vào việc triển khai 

thực hiện chương trình trên địa bàn (từ khi lập kế hoạch đến triển khai thực hiện, giám sát, quản 

lý và vận hành các công trình...).  

Để tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hơn nữa việc phân cấp, trao quyền chủ động cho 

các địa phương, nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện Chương trình, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đã tham mưu Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 

tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một 

số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.    

Căn cứ nguồn vốn được NSTW thông báo các địa phương thực hiện Chương trình, các 

địa phương chủ động phân cấp trong lập, thẩm định, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo 

hướng dẫn của các cơ quan trung ương và phân bổ cho các huyện, xã, thôn theo nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ của địa phương, từ đó đảm ưu tiên cho vùng dân tộc thiểu số và 

địa bàn khó khăn hơn, tập trung xây dựng các công trình quy mô nhỏ, phù hợp với nhu cầu của 

địa phương, có sự tham gia của người dân. Triển khai thực hiện Chương trình không phát sinh 

nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian vừa qua. 

Để giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần tích hợp chính 

sách, giảm đầu mối quản lý, phân cấp phân quyền mạnh hơn đảm bảo nguồn lực, công khai 

minh bạch, kịp thời. Đồng thời,  giảm các chính sách hỗ trợ trực tiếp và tiến tới chấm dứt, chỉ 

hỗ trợ gián tiếp và hỗ trợ mang tính động lực, có chính sách đặc thù cho vùng biên giới, vùng 

dân tộc thiểu số ít người.  Đồng thời, cơ chế chính sách huy động nguồn lực, huy động các doanh 

nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn cũng cần phải rà 

soát, xây dựng và bổ sung hoàn thiện. 

3.7.2.3. Ảnh hưởng của công tác giám sát, đánh giá  

Thực hiện quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình MTQG, 

công tác theo dõi, giám sát được triển khai đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh và cấp cơ sở 

thông qua việc chấp hành chế độ báo cáo; xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc tiến 

độ thực hiện; các hoạt động kiểm tra thực địa tại các bộ, ngành và địa phương.  

Công cụ thực hiện công tác theo dõi, đánh giá các chương trình đã được các Bộ chủ 

chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện trên phạm vi 

 
64 Nghị định 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối 

với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 

https://baodansinh.vn/kinh-te.htm
https://baodansinh.vn/kinh-te.htm
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toàn quốc thông qua quy định về xây dựng bộ chỉ số giám sát từng chương trình65, hệ thống báo 

cáo thu thập thông tin giám sát về các chương trình MTQG66. 

Bên cạnh đó, các bộ đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, 

xây dựng và hoàn chỉnh dữ liệu theo dõi, giám sát các chương trình trên phạm vi toàn quốc. Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai 2 Hệ thống thông tin và giám sát đối với các Chương trình 

mục tiêu Quốc gia bắt đầu từ năm 2017, trong đó có Chương trình MTQG giảm nghèo. 

Việc chấp hành chế độ báo cáo đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực 

hiện theo thời hạn quy định. Tuy nhiên, chất lượng công tác báo cáo chưa đồng đều và chưa 

đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu cung cấp thông tin xây dựng hệ thống dữ liệu theo dõi, giám sát 

các chương trình. Báo cáo của một số địa phương thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời và chưa thống 

nhất theo quy định, dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

Các địa phương đã chú trọng hơn đến công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện 

Chương trình. Ban Chỉ đạo của nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch và phân 

công địa bàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình ở cơ sở. 

Giai đoạn 2016-2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 05 cuộc thanh tra 

trên địa bàn 05 tỉnh, gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Lào Cai, với số đối 

tượng được thanh tra là 40 cơ quan, đơn vị. Kết quả thanh tra cho thấy,  số kiến nghị qua thanh 

tra là 156 kiến nghị, đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện, khắc phục. 

- Một số sai phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra:  

+ Dự án 1- Chương trình 30a: UBND tại một số tỉnh ban hành văn bản triển khai thực 

hiện Chương trình chưa đúng quy định; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi không đúng đối tượng, 

vượt định mức quy định; hồ sơ chỉ định thầu không có biên bản thương thảo hợp đồng với đơn 

vị cung cấp; quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình trong khi 

đã được bố trí bằng nguồn kinh phí của địa phương; nghiệm thu, quyết toán không đúng khối 

lượng thi công thực tế tại công trình xây dựng; lập, sử dụng quyết toán nguồn kinh phí được 

trích lại của Chương trình tại Ban quản lý dự án cấp huyện chưa đúng quy định… 

+ Dự án 2 - Chương trình 135: UBND tại một số tỉnh ban hành văn bản triển khai thực 

hiện Chương trình chưa đúng quy định; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi không đúng đối tượng, 

vượt định mức quy định; hồ sơ chỉ định thầu không có biên bản thương thảo hợp đồng với đơn 

vị cung cấp; thanh quyết toán các chương trình hội nghị, tập huấn sai mức quy định; nghiệm 

thu, quyết toán không đúng khối lượng thi công thực tế tại công trình xây dựng… 

+ Dự án 5 - Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình: Chưa thực hiện 

chế độ thu thập thông tin, báo cáo kiểm tra và giám sát, đánh giá theo quy định. 

- Số tiền đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước: 4.474.198.382 đồng. 

Giai đoạn 2016-2018, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức trên 150 

đoàn kiểm tra, đánh giá tại các địa phương. Cơ quan Thanh tra của Ủy ban Dân tộc đã tổ chức 

47 đoàn thanh tra chuyên đề về Chương trình 135 và các chính sách dân tộc. 

 
65 Các Thông tư số: 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 05/2017/TT-

BNNPTNT ngày 01/3/2017; 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016. 

66 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 
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Quốc hội đã tổ chức Đoàn giám sát tối cao về kết quả thực hiện các chính sách giảm 

nghèo giai đoạn 2005 - 2012, trong đó có Chương trình 135. 

Kiểm toán Nhà nước tổ chức trên mười đoàn kiểm toán việc thực hiện Chương trình 135 

tại các địa phương triển khai Chương trình. Kết thúc các đợt kiểm toán đã tổ chức họp báo, 

đăng tải công khai kết quả kiểm toán trên trang thông tin điện tử.  

Hàng năm, các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc 

trên địa bàn, trong đó có Chương trình 135. 

Qua các cuộc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình 

thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc, đã kiến nghị: thu hồi nộp NSNN trên 10 

tỷ; hoàn trả vốn cho chương trình, chính sách trên 86 tỷ; chuyển trả ngân sách trung ương do 

nguồn vốn đã hết nhiệm vụ chi: 5,54 tỷ đồng… 

Với sự tăng cường, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình đã 

góp phần đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc công khai dân chủ, sự tham gia giám sát của các tầng 

lớp nhân dân nên đã phát hiện những vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện, những bất cập 

trong cơ chế quản lý, điều hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện, từng bước cải 

thiện, nâng cao chất lượng thực hiện, một số địa phương đã kịp thời phát hiện những yếu kém, 

ngăn chặn có hiệu quả sự thất thoát trong quản lý đầu tư. 

Đánh giá giám sát thực sự quan trọng và ảnh hưởng lớn đến giảm nghèo bền vững. Đến 

nay đa số các xã đã có đường ô tô đến trung tâm; 88% thôn có đường cho xe cơ giới và 42% 

thôn có đường giao thông đạt chuẩn; 99% trung tâm xã và 80% thôn có điện; 65% xã có hệ 

thống thủy lợi nhỏ đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống; 76% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

Tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ đồng bào DTTS giảm trung bình khoảng 3,5%/năm. 

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy còn một số hạn chế, yếu kém. Kết quả giảm nghèo 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi chưa thực sự bền vững, chất lượng giảm nghèo chưa cao: Hộ 

nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao so với tổng số hộ nghèo cả nước (52,66%) và chiếm tỷ 

lệ 27,55% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số tái nghèo, phát sinh 

nghèo, cận nghèo đều cao hơn tỷ lệ chung cả nước. Thu nhập bình quân đầu người thấp; các 

chỉ số  thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo dân tộc thiểu số còn ở mức cao, nhất 

là các chỉ số thiếu hụt về chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh, nước sinh hoạt. 

Một số vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc thiểu số chậm được giải quyết, như: Chính 

sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa 

được giải quyết cơ bản, chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo thường có mục tiêu lớn, nhưng thời gian thực hiện 

ngắn, định mức hỗ trợ thấp; vốn cấp không đủ, chậm và không đồng bộ, nên việc triển khai 

thực hiện chưa đạt hiệu quả cao, nhiều chương trình/dự án giảm nghèo khi kết thúc đều không 

đạt mục tiêu, phải kéo dài thời gian thực hiện. Các chương trình, dự án giảm nghèo do nhiều 

Bộ, ngành phụ trách, có cơ chế quản lý, vận hành khác nhau, làm hạn chế việc lồng ghép chính 

sách và cân đối nguồn lực chung. 

Về tổ chức thực hiện, nguồn lực thời gian qua khá tập trung, cơ bản đều đạt dự toán 

nhưng so với yêu cầu còn chưa đáp ứng. Đặc biệt, dù nguồn lực khó khăn nhưng kỷ luật tài 

chính vẫn lỏng lẻo. Chẳng hạn, qua kết quả của Kiểm toán nhà nước thì sai phạm giai đoạn sau 
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lại cao hơn giai đoạn trước. Cụ thể, giai đoạn 2012 – 2015, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị 

xử lý tài chính 102,879 tỷ đồng nhưng giai đoạn 2016 – 2018, Kiểm toán Nhà nước đã kiến 

nghị xử lý tài chính 141,478 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các sai phạm nếu 

trên do công tác tác giảm sát thực thị các chương trình giảm nghèo chưa thực sự chặt chẽ. 

Việc đánh giá chính sách giảm nghèo gần như bỏ ngỏ, chưa có cơ quan, báo cáo đánh 

gia nào. Do vậy, việc hỗ trợ sinh kế cho hộ nông dân gần như chưa được giám sát chặt chẽ. 

Nhiều nơi, giá bò được hỗ trợ còn đắt hơn khi mua ngoài và không được hỗ trợ.   

Ở khía cạnh khác trong xóa đói giảm nghèo cần phân tích kĩ vấn đề xây dựng nông thôn 

mới. Nhiều nơi đạt chuẩn nông thôn mới nhưng chỉ đạt ở “vỏ” còn lõi bên trong là tổ chức sản 

xuất, quan hệ sản xuất, thu nhập của người dân có phát triển không thì lại không đạt. 

Một số bất cập trong hoạt động giám sát đánh giá: Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản 

lý dữ liệu về giảm nghèo ở các cấp trung ương, tỉnh và huyện tuy đã được xây dựng nhưng 

thiếu đồng bộ và chưa được cập nhất thường xuyên. Năng lực của cán bộ giảm nghèo các cấp, 

nhất là ở cấp xã và huyện về giám sát và đánh giá, năng lực vận hành hệ thống giám sát, đánh 

giá và cập nhật thông tin về giảm nghèo còn hạn chế. Việc tổ chức theo dõi, giám sát và đánh 

giá việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo chưa thật thường xuyên. Trang thiết bị cho xây dựng, 

quản lý dữ liệu về giảm nghèo nhất là ở cấp xã còn thiếu. 

3.7.2.4. Ảnh hưởng của năng lực thực thi của cán bộ làm công tác giảm nghèo 

a) Hoạt động nâng cao năng lực 

Chương trình đã triển khai các hoạt động đào tạo cán bộ làm công tác giảm nghèo và đạt 

được các kết quả chủ yếu sau: 

- Đã tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, xác định nhu cầu và năng lực tham gia của 

người dân. 

- Đã xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo cán bộ trợ giúp pháp lý 

cho người nghèo và cán bộ giảm nghèo một cách phù hợp với yêu cầu của đội ngũ cán bộ 

chuyên trách, cán bộ các đoàn thể xã hội các cấp và trưởng thôn, bản. Đã xây dựng được nội 

dung đào tạo, tập trung vào nâng cao nhận thức, kỹ năng tổ chức thực hiện các chính sách và 

dự án giảm nghèo, kỹ năng phát hiện nhu cầu của cộng đồng, xây dựng và lập kế hoạch dự án, 

quản lý dự án về giảm nghèo ở cơ sở; phương pháp huy động sự tham gia của người dân, kỹ 

năng lồng ghép giới trong hoạt động giảm nghèo ở các cấp, huy động nguồn lực ở cộng đồng, 

thu thập thông tin và xây dựng dữ liệu về nghèo đói ở cấp cơ sở; kỹ năng theo dõi, giám sát 

đánh giá việc thực hiện chương trình. Ngoài ra, cán bộ giảm nghèo cần được nâng cao kiến thức 

và kỹ năng sư phạm để tập huấn cho người người dân, vận động cộng đồng.  

- Đã tổ chức tập huấn cho khoảng 140 nghìn lượt cán bộ giảm nghèo ở cơ sở theo chương 

trình và nội dung đã được xây dựng. Thông qua các đợt tập huấn đã giúp nhiều cán bộ cơ sở 

nắm được các kiến thức cơ bản về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả của 

việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xoá đói giảm nghèo, 

qua đó làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thúc đẩy hơn 

nữa công tác giảm nghèo ở địa phương. 

- Đã tổ chức 20 đợt khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước, tổ chức được hàng trăm hội 

thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm về giảm nghèo. 
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Điều này cho thấy cán bộ làm công tác giảm nghèo được đánh giá rất cao trong công 

tác giảm nghèo bền vững. Cán bộ làm công tác giảm nghèo hỗ trợ người dễ gặp phải caác ấn 

đề tệ nạn xã hội mà làm cho họ tới nghèo đói. Vai trò của cán bộ này được đánh giả ở cả 3 cấp 

độ, cá nhân, gia đình, và cộng đồng. Cán bộ giảm nghèo phải tìm hiểu về những nguyên nhân 

đa chiều của nghèo cũng như tìm hiểu xem tại sao ở một số khu vực tỷ lệ người nghèo lại tập 

trung cao như vậy, sau đó, lên kế hoạch nhằm tạo sự thay đổi và trao cơ hội để cải thiện tình 

trạng nghèo. Thông thường, không có những giải pháp đơn lẻ để giải quyết vấn đề nghèo, do 

đó cán bộ giảm nghèo sẽ đóng vài trò là người trung gian, huy động các nguồn lực bên trong 

và kết nối các nguồn lực bên ngoài nhằm hỗ trợ cho người nghèo. Ở mức độ cao hơn, cán bộ 

giảm nghèo sẽ vận động hành lang để tạo cơ chế và chính sách cho người nghèo, cụ thể là tăng 

mức hỗ trợ người nghèo. Ngoài ra, cán bộ giảm nghèo có thể trở thành những người tổ chức tại 

các cộng đồng nghèo và huy động những nguồn lực nhằm nâng cao đời sống cho người nghèo. 

Những biện pháp can thiệp có thể là hỗ trợ nâng cao hệ thống sức khỏe tại địa phương, cải thiện 

các chương trình giáo dục và giúp người nghèo các phương pháp làm ăn để tạo ra thu nhập. 

Một cán bộ làm công tác giảm nghèo giỏi sẽ có khả năng xây dựng và triển khai các chương 

trình phát triển cộng đồng với mục tiêu tăng năng lực và trao quyền cho người dân để họ có thể 

tự kiểm soát được các vấn đề của bản thân, đồng thời, hướng tới tăng năng lực quản lý và lãnh 

đạo cho người dân để họ có thể tự lực và tìm kiếm những dự án khác trong việc giải quyết các 

vấn đề nghèo. Điều này sẽ khuyến khích tạo nên những thái độ tích cực đối với những người 

nghèo. Trên cơ sở đó, cán bộ giảm nghèo sẽ nắm bắt cụ thể nhu cầu của người nghèo và nguồn 

lực hỗ trợ người nghèo để từ đó giúp người nghèo lập kế hoạch để từng bước thoát nghèo bền 

vững. 

b/ Một số hạn chế trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thực thi các 

chương trình giảm nghèo: 

Trình độ cán bộ cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế ảnh hưởng tới chất lượng lớp tập huấn và 

gây nhiều trở ngại trong việc phổ biến những chủ trương, chính sách và những phương pháp tổ 

chức thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo tại 

các địa phương không ổn định, chủ yếu là những cán bộ kiêm nhiệm, thiếu cán bộ chuyên trách, 

thiếu sự chuyên môn hoá (đặc biệt là ở cấp xã, phường, thị trấn).  

Mặc dù hoạt động đối thoại chính sách để tìm hiểu nhu cầu và phản hồi chính sách đã 

được tiến hành ở một số ít địa phương, nhưng những hoạt động này chưa trở thành hoạt động 

sâu rộng để nâng cao năng lực giảm nghèo. 

Chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo cán bộ giảm nghèo chưa thật phù hợp 

với yêu cầu của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ các đoàn thể xã hội các cấp và trưởng thôn, 

bản.  

Dự án đào tạo cán bộ mới thực hiện ở mức bồi dưỡng, tập huấn. Nội dung, tài liệu giảng 

dạy chậm được cải tiến. Chủ yếu tập trung vào việc phổ biến các nghị định, chủ trương, chứ 

chưa thực sự đi vào cải thiện các kỹ năng quản lý và kỹ thuật thiết thực như cách thức chuẩn bị 

một kế hoạch đầu tư, quản lý dự án, giám sát kỹ thuật và các phương pháp thu hút sự tham gia 

của người dân. Có nơi công tác đào tạo được tiến hành chiếu lệ (lồng ghép vào các cuộc họp ở 

cấp huyện khi bắt đầu triển khai chu trình kế hoạch), chưa thực sự nâng cao năng lực cho cán 

bộ cơ sở.  
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Giảng viên tham gia đào tạo cán bộ giảm nghèo chủ yếu thực hiện theo phương pháp 

truyền thống, ít sử dụng phương pháp có sự tham gia. Trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo 

tập huấn cán bộ giảm nghèo còn thiếu và lạc hậu. 

Ngân sách dành cho hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác giảm nghèo còn thiếu, chưa đảm bảo so với số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm 

nghèo. Vì vậy, nhiều nội dung, hoạt động không triển khai kịp thời, đầy đủ để đảm bảo mục 

tiêu của dự án. 

3.7.3. Ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng vùng sinh thái đến các 

giải pháp chính sách giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

3.7.3.1. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên 

Điều kiện tự nhiên như điều kiện về đất đai, địa hình thổ nhưỡng, và khí hậu thời tiết. 

Điều kiện tự nhiên này có ảnh hưởng lớn đến nghèo và giảm nghèo ở các vùng kinh tế của Việt 

Nam. Ở phần này chúng tôi tập trung phân tích ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên đến giảm 

nghèo ở các vùng nghèo chính là các vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, và Đồng bằng sông Cửu Long.  

a/ Vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Trước năm 1954 vùng này còn gọi là Trung du và thượng du là khu vực sơn địa và bán 

sơn địa ở miền Bắc Việt Nam. Xét về mặt hành chính, vùng này bao gồm 14 tỉnh Hà Giang, 

Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc 

Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, hóa Bình. Trung tâm vùng là thành phố Thái Nguyên. 

Đây là vùng lãnh thổ có diện tích lớn nhất nước ta 100.965 km2, chiếm khoảng 28,6 % diện tích 

cả nước.  

Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lý khá đặc biệt, giáp với 3 tỉnh Quảng Đông, 

Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc ở phía bắc, phía tây giáp Lào, phía nam giáp Đồng 

bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, phía đông giáp Vịnh Bắc Bộ. Địa hình nhiều đồi núi cao và 

bị chia cắt bởi các dòng sông, suối nên mạng lưới giao thông không được thuận lợi như các 

vùng kinh tế khác trong cả nước. Tuy nhiên, hệ thống giao thông vận tải đang được đầu tư, 

nâng cấp, nên ngày càng thuận lợi cho việc giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dựng 

nền kinh tế mở. Trung du và miền núi Bắc Bộ Việc phát triển mạng lưới giao thông vận tải sẽ 

giúp cho việc thông thương trao đổi hàng hóa dễ dàng với các vùng Đồng bằng sông Hồng và 

Bắc trung Bộ, cũng như giúp cho việc phát triển nền kinh tế mở. Trung du và miền núi Bắc Bộ 

có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, có khả năng đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, với thế mạnh về 

công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện, nền nông nghiệp nhiệt đới có cả những 

sản phẩm cận nhiệt và ôn đới, phát triển tổng hợp kinh tế biển và du lịch.  

Về tài nguyên thiên nhiên. Trung du và miền núi phía Bắc bao gồm vùng núi Tây Bắc 

và vùng đồi núi Đông Bắc. Tây Bắc là một vùng gồm chủ yếu là núi trung bình và núi cao. Đây 

là nơi có địa hình cao nhất, bị chia cắt nhất và hiểm trở nhất Việt Nam. Các dạng địa hình phổ 

biến ở đây là các dãy núi cao, các thung lũng sâu hay hẻm vực, các cao nguyên đá vôi có độ 

cao trung bình. Dãy núi cao và đồ sộ nhất là dãy Hoàng Liên Sơn với nhiều đỉnh cao trên 

2500m, đỉnh núi cao nhất là Fansipan (3143m). Với địa hình này, thì việc phát triển kinh tế và 

giao thương kinh tế với các vùng khác gặp nhiều khó khăn. Do vậy, tỷ lệ nghèo vủa vùng này 

cao và khó giảm hơn so với các vùng khác. Vùng đồi núi Đông Bắc gồm chủ yếu là núi trung 
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bình và núi thấp. Khối núi thượng nguồn sông Chảy có nhiều đỉnh cao trên dưới 2000m là khu 

vực cao nhất của vùng. Từ khối núi này ra tới biển là các dãy núi hình cánh cung thấp dần về 

phía biển. Có bốn cánh cung lớn là cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc 

Sơn và cánh cung Đông Triều. Chuyển tiếp từ vùng núi Đông Bắc tới đồng bằng sông Hồng, 

từ Vĩnh Phú đến Quảng Ninh là những dải đồi với đỉnh tròn, sườn thoải. Đây là vùng trung du 

điển hình của nước ta, ranh giới rất khó xác định.  

Về khí hậu thời tiết: khí hậu nhiệt đới chịu ảnh hưởng của gió mùa. Chế độ gió mùa có 

sự tương phản rõ rệt: Mùa hè gió mùa Tây Nam nóng khô, mưa nhiều, mùa đông gió mùa Đông 

Bắc lạnh, khô, ít mưa. Chế độ gió tạo ra thời tiết có phần khắc nghiệt, gây nên khô nóng, hạn 

hán, sương muối gây trở ngại cho sản xuất và sinh hoạt. Đây cũng được xem như là một trong 

những nguyên nhân chính dẫn đến nghèo đói lâu dài của người dân nơi đây nói chung và với 

đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng vì nơi họ sống thưởng là vùng cao vùng xa của vùng Trung 

du và miền núi Bắc Bộ này.  

Về tài nguyên khoáng sản: vùng này là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nước 

ta. Các khoáng sản chính là than, sắt, thiếc, chì – kẽm, đồng, apatit, pyrit, đá vôi và sét làm xi 

măng, gạch ngói, gạch chịu lửa … Than: các mỏ Uông Bí, Đèo Nai, Cọc Sáu (Quảng Ninh);  

Đồng – niken ở Sơn La; Đất hiếm ở Lai Châu; Sắt ở Yên Bái. Thiếc và bôxit ở Cao Bằng. Kẽm 

– chì ở Chợ Đồn (Bắc Kạn). Đồng – vàng ở Lào Cai. Thiếc ở Tĩnh Túc (Cao Bằng), Tuyên 

Quang. Apatit ở Lào Cai. Sắt ở Thái Nguyên. Nước khoáng ở Kim Bôi (Hòa Bình), Phong Thổ, 

Tuần Giáo (Lai Châu), Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã (Sơn La). Vùng than Quảng 

Ninh là trung tâm than lớn bậc nhất và chất lượng than tốt nhất Đông Nam Á. Hiện nay, sản 

lượng khai thác đã vượt mức 30 triệu tấn/năm. Nguồn than khai thác được chủ yếu dùng làm 

nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và để xuất khẩu. Trong vùng có nhà máy nhiệt điện Uông 

Bí và Uông Bí mở rộng (Quảng Ninh) tổng công suất 450 MW, Cao Ngạn (Thái Nguyên) 116 

MW, Na Dương (Lạng Sơn) 110 MW. Trong kế hoạch sẽ xây dựng nhà máy nhiệt điện Cẩm 

Phả (Quảng Ninh) công suất 600 MW. - Tây Bắc có một số mỏ khá lớn như mỏ quặng đồng – 

niken (Sơn La), đất hiếm (Lai Châu). Ở Đông Bắc có nhiều mỏ kim loại, đáng kể hơn là mỏ sắt 

(Yên Bái), thiếc và bôxit (Cao Bằng), Kẽm – chì (Chợ Điền - Bắc Kạn), đồng – vàng (Lào Cai), 

thiếc ở Tĩnh Túc (Cao Bằng). Mỗi năm vùng sản xuất khoản 1.000 tấn thiếc. - Các khoáng sản 

phi kim loại đáng kể có apatit (Lào Cai). Mỗi năm khai thác khoảng 600 nghìn tấn quặng để 

sản xuất phân lân. Đây cũng có thể xem là tiền năng để phát triển kinh tế vùng, và góp phần 

giảm nghèo trước mắt và lâu dài.  

Về tài nguyên nước: Các sông suối có trữ năng thủy điện khá lớn. Hệ thống sông Hồng 

(11 triệu kWW) chiếm hơn 1/3 trữ năng thủy điện của cả nước. Riêng sông Đà chiếm gần 6 

triệu kWW. Nguồn thủy năng lớn này đã và đang được khai thác. Nhà máy thủy điện Thác 65 

Bà trên sông Chảy (110 MW). Nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà (1.920 MW). Hiện 

nay, đang triển khai xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La trên sông Đà (2.400 MW), thủy điện 

Tuyên Quang trên sông Gâm (300 MW). Nhiều nhà máy thủy điện nhỏ đang được xây dựng 

trên các phụ lưu của các sông. Việc phát triển thủy điện sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển 

của vùng, nhất là việc khai thác và chế biến khoáng sản trên cơ sở nguồn điện rẻ và dồi dào. 

Nhưng với những công trình kỹ thuật lớn như thế, cần chú ý đến những thay đổi không nhỏ của 

môi trường.  
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Về tài nguyên đất: Trung du và miền núi Bắc Bộ có phần lớn diện tích là đất feralit trên 

đá phiến, đá vôi và các đá mẹ khác, ngoài ra còn có đất phù sa cổ (ở trung du). Đất phù sa có ở 

dọc các thung lũng sông và các cánh đồng ở miền núi như Than Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên, 

Trùng Khánh...  

Với các điều kiện về tự nhiên như trên, Kinh tế vùng Miền núi và trung du Bắc Bộ có 

các ngành chính như: (1) Ngành nông- lâm nghiệp. Giống như vùng Đông Bắc, Tây Bắc cũng 

phát huy thế mạnh cây chè. Tuy chất lượng không cao như chè vùng Đông Bắc, nhưng Tây Bắc 

có ưu thế phát triển công nghiệp chế biến chè đen xuất khẩu, vì đây là cây trồng có giá trị của 

vùng. Diện tích chè của vùng chiếm 10,25% diện tích chè trong cả nước, được trồng chủ yếu ở 

Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình. Cây công nghiệp ngắn ngày nhiều nhất là mía. Ngoài ra còn có 

vùng bông Tô Hiệu - Sơn La; vùng đậu tương Sơn La, Lai Châu. Cây lương thực có sự phát 

triển theo hướng từng bước giảm diện tích lúa đồi, tăng diện tích lúa nước. Vùng đã hình thành 

các cánh đồng Mường Thanh, Bắc Yên, Văn Chấn... và phát triển hình thức ruộng bậc thang. 

Ngoài phát triển trồng lúa, cây ngô là thế mạnh của vùng nhằm cung cấp lương thực và thức ăn 

cho các đàn gia súc lớn. Chăn nuôi: vùng có thế mạnh chăn nuôi như chăn nuôi bò sữa (Mộc 

Châu) do vùng có điều kiện sinh thái thích hợp. Tây Bắc là vùng chăn nuôi bò sữa lớn nhất 

nước ta hiện nay. Do có sự đổi mới về chính sách, cộng với sự quan tâm của các tổ chức quốc 

tế, phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc của vùng có sự phát triển mạnh mẽ. 

Đặc biệt, phải kể đến các mô hình vườn rừng, vườn đồi kết hợp lấy gỗ với cây công nghiệp, 

cây ăn quả và chăn nuôi khá thành công, gắn nông nghiệp với lâm nghiệp nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất. (2) Ngành công nghiệp Lớn nhất trong vùng là thuỷ điện Sơn La, thứ hai là nhà máy 

thủy điện Hòa Bình, còn lại quy mô ngành công nghiệp trong vùng còn rất nhỏ bé. Công nghiệp 

chế biến nông sản đáng kể nhất là chế biến sữa Mộc Châu, chế biến chè Tam Đường. Các ngành 

công nghiệp địa phương như cơ khí sửa chữa, ngành tiểu thủ công nghiệp mây tre đan cũng có 

sự phát triển nhưng manh mún. (3) Ngành du lịch Vùng có nhiều tiềm năng để phát triển du 

lịch. Hiện nay, một trong những trung tâm du lịch của Vùng phải kể đến là Hòa Bình, thu hút 

sự quan tâm rất lớn của du khách. Hòa Bình là một vùng đất đa dân tộc, cùng với phong cảnh 

du lịch hấp dẫn, có hệ thống các suối nước nóng, suối khoáng... và các sản phẩm địa phương 

độc đáo như cơm lam, rượu cần, dệt thổ cẩm…  

Có thể thấy Miền núi và Trung du Bắc Bộ có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao (trên 39% 

năm 2018) và một trong những nguyên nhân chính là do điều kiện tự nhiên khắc nhiệt đặc biệt 

là đối với vùng cao và vùng xa. Tuy nhiên, vùng cũng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế 

như phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, dược liệu, du lịch và công nghiệp. Các ngành này còn 

chưa phát huy hết tiềm năng, và sẽ là cơ hội để phát triển thoát nghèo trong thời gian tới. 

b/ Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung gồm có 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Vùng Bắc Trung Bộ có tính chất 

chuyển tiếp giữa các vùng kinh tế phía Bắc và các vùng kinh tế phía Nam. Phía Tây là sườn 

Đông Trường Sơn, giáp nước Lào có đường biên giới dài 1.294 km với các cửa khẩu Quan Hóa, 

Lang Chánh (Thanh Hoá), Kỳ Sơn (Nghệ An), Hương Sơn (Hà Tĩnh), Lao Bảo (Quảng Trị), 

tạo điều kiện giao lưu kinh tế với Lào và các nước Đông Nam á trên lục địa; Phía Đông hướng 

ra biển Đông với tuyến đường bộ ven biển dài 700km, với nhiều hải sản và có nhiều cảng nước 

sâu có thể hình thành các cảng biển. Vùng có nơi hẹp nhất là Quảng Bình (50km), nằm trên 

trục giao thông xuyên Việt là điều kiện thuận lợi giao lưu kinh tế với các tỉnh phía Bắc và phía 
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Nam. Duyên hải miền Trung gồm 8 tỉnh thành theo thứ tự Bắc - Nam: Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận. Duyên hải miền 

Trung có phía Bắc là đèo Hải Vân, điểm cuối của dãy Trường Sơn Bắc, giáp với Bắc Trung Bộ; 

phía Tây là dãy Trường Sơn Nam với hệ thống cao nguyên đất đỏ bazan, giáp với Lào và Tây 

Nguyên, phía Đông là biển Đông với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có thềm lục địa và 

biển sâu tạo điều kiện phát triển các cảng quốc tế; phía Nam giáp với Đông Nam Bộ.  

Vị trí địa lý Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có phía Bắc giáp khu vực đồng 

bằng Sông Hồng và Trung du miền núi vùng Bắc Bộ; phía Nam giáp các tỉnh Bình Phước, Đồng 

Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu vùng Nam Bộ; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp Tây Nguyên. 

Dải đất miền Trung được bao bọc bởi những dãy núi chạy dọc bờ phía Tây và sườn bờ biển 

phía Đông, vùng có chiều ngang theo hướng Đông - Tây hẹp nhất Việt Nam (khoảng 50km) và 

nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  

Địa hình: Địa hình Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có độ cao thấp dần từ khu 

vực miền núi xuống đồi gò trung du, xuôi xuống các đồng bằng phía trong dải cồn cát ven biển 

rồi ra đến các đảo ven bờ. Bắc Trung Bộ nơi bắt đầu của dãy Trường Sơn, mà sườn Đông đổ 

xuống Vịnh Bắc Bộ, có độ dốc khá lớn. Lãnh thổ có bề ngang hẹp, địa hình chia cắt phức tạp 

bởi các con sông và dãy núi đâm ra biển, như dãy Hoàng Mai (Nghệ An), dãy Hồng Lĩnh (Hà 

Tĩnh)... sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), sông Nhật Lệ (Quảng Bình)... Cấu trúc địa 

hình gồm các cồn cát, dải cát ven biển, tiếp theo là các dải đồng bằng nhỏ hẹp, cuối cùng phía 

Tây là trung du, miền núi thuộc dãy Trường Sơn Bắc. Nhìn chung địa hình Bắc Trung Bộ phức 

tạp, đại bộ phận lãnh thổ là núi, đồi, hướng ra biển, có độ dốc, nước chảy xiết, thường hay gây 

lũ lụt bất ngờ gây khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Duyên hải miền Trung thuộc 

khu vực cận giáp biển. Địa hình ở đây bao gồm đồng bằng ven biển và núi thấp, có chiều ngang 

theo hướng Đông - Tây (trung bình 40 - 50km), hạn hẹp hơn so với Bắc Trung Bộ và Tây 

Nguyên. Có hệ thống sông ngòi ngắn và dốc, bờ biển sâu với nhiều đoạn khúc khuỷu, thềm lục 

địa hẹp. Các miền đồng bằng có diện tích không lớn do các dãy núi phía Tây trải dọc theo 

hướng Nam tiến dần ra sát biển và có hướng thu hẹp dần diện tích lại. Đồng bằng chủ yếu do 

sông và biển bồi đắp, khi hình thành nên thường bám sát theo các chân núi. Về khí hậu: Bắc 

Trung Bộ và duyên hải miền Trung là vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất trong cả nước. 

Hàng năm thường xảy ra nhiều thiên tai như bão, lũ, gió Lào, hạn hán, mà nguyên nhân cơ bản 

là do vị trí, cấu trúc địa hình tạo ra. Vùng này cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc lạnh, 

tuy nhiên không nhiều như ở Bắc Bộ. Điều kiện khí hậu của vùng gây khó khăn cho sản xuất 

đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Tài nguyên khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản của vùng khá 

phong phú và đa dạng. So với cả nước, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chiếm 100% 

trữ lượng cromit, 20% trữ lượng sắt, 44% trữ lượng đá vôi xi măng. Các khoáng sản có giá trị 

kinh tế trong vùng gồm: Đá vôi xây dựng 37,5 tỷ tấn có ở hầu hết các tỉnh. Quặng sắt 552,22 

triệu tấn chủ yếu là ở mỏ Thạch Khê. Cát thuỷ tinh 573,2m3, có nhiều ở 3 tỉnh Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Sét làm gạch, ngói 3,09 tỷ tấn có ở các tỉnh trong vùng. Đá vôi 

xi măng 172,83 triệu tấn, có nhiều ở Thanh Hoá, Nghệ An. Titan 2,32 triệu tấn có nhiều ở 

Quảng Trị. Đá cát két 200 triệu tấn có ở Nghệ An và một số nơi khác. Nhôm Trên 100 nghìn 

tấn có ở Nghệ An. Crômit 2.022 nghìn tấn ở Thanh Hoá. Ngoài ra còn một số khoáng sản khác 

như đá ốp lát, cao lanh.  
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Tài nguyên đất: Diện tích đất cát, sỏi, đất bạc màu chiếm tỷ lệ lớn. Có 3 loại đất chính 

là đất đỏ vàng phân bố ở vùng trung du miền núi, thích hợp cho trồng cây công nghiệp dài ngày 

và khai thác lâm nghiệp, trồng cây ăn quả; đất phù sa ven sông thích hợp cây lương thực, hoa 

màu, cây công nghiệp ngắn ngày; đất cát hoặc cát pha ven biển chất lượng thấp chỉ trồng một 

số loại cây hoa màu, trồng rừng phi lao, bạch đàn chống gió, cát; rừng phi lao chống cát ven 

biển. Diện tích rừng của cả vùng năm 2001 là 3.378 nghìn ha. Tài nguyên rừng của vùng chỉ 

đứng sau Tây Nguyên và chính nó đã cung cấp một phần quan trọng về gỗ và lâm sản hàng hóa 

cho Đồng bằng sông Hồng, đáp ứng một phần xuất khẩu của nước ta.  

Tài nguyên biển: Chiều dài bờ biển khoảng hơn 1000 km, biển vùng này khá sâu ở sát 

bờ, nhiều eo biển, cửa sông, vũng, vịnh thuận lợi cho phát triển kinh tế biển du lịch, giao thông 

biển, đánh bắt cá, phát triển các hải cảng lớn. Ven biển có nhiều đồng muối chất lượng tốt, khả 

năng khai thác lớn như đồng muối Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. - 

Biển có nhiều đảo và quần đảo; ngoài khơi có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có ý nghĩa 

chiến lược về an ninh quốc phòng và là nơi cư ngụ của tàu thuyền, là bình phong chắn gió, cát 

biển cho ven bờ. - Vùng biển có nhiều loài cá có giá trị như cá trích, mòi, nhồng (tầng nổi) cá 

thu (tầng trung), cá mập, mối... (tầng đáy), tạo điều thuận lợi cho phát triển khai thác đánh bắt 

hải sản.  

Các ngành kinh tế: Ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Bắc Trung bộ: Tổng diện tích đất 

nông lâm nghiệp của vùng có khoảng 4,3 triệu ha. Diện tích cây lương thực 911.200 ha, sản 

lượng lương thực quy thóc đạt 2307,8 nghìn tấn, lương thực quy thóc bình quân đầu người là 

237,2 kg/người, chỉ đạt 25,72% mức bình quân của cả nước. Có thể nói, điều kiện tự nhiên của 

vùng không phù hợp lắm cho sản xuất cây lương thực. Để đáp ứng nhu cầu lương thực, vùng 

vẫn phải nhập thêm từ các vùng khác. Thế mạnh của vùng là phát triển cây công nghiệp hàng 

năm như lạc, cói, mía, dâu tằm... trong đó phải kể đến cây lạc có diện tích 24.000ha, chiếm 

24,2% tổng diện tích lạc của cả nước, chủ yếu được trồng ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh 

Hoá; diện tích mía 7.800 ha, được trồng nhiều ở Thanh Hoá, Nghệ An; cói 2542 ha, chiếm 

25,8% diện tích cói cả nước, được trồng ở các vùng ven biển. Các cây công nghiệp lâu năm 

như hồ tiêu trồng ở Quảng Bình, Quảng Trị; cà phê, cao su, chè trồng nhiều ở Nghệ An, Quảng 

Trị, Thanh Hóa và cây ăn quả trồng nhiều ở Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An), Vân Du, Hà Trung 

(Thanh Hoá).  

Về chăn nuôi, chủ yếu là trâu, toàn vùng có 227,1 nghìn con, chiếm 21% đàn trâu cả 

nước; đàn bò 733 nghìn con, chiếm 21,9% đàn bò cả nước; đàn lợn 2.352,9 nghìn con, chiếm 

15,85% đàn lợn cả nước. Ngoài ra ở đây còn có truyền thống nuôi dê, hươu ở Nghệ An, Hà 

Tĩnh; nuôi vịt ở Thanh Hoá. Duyên hải miền trung: Phát triển theo hướng tăng tỷ trọng cây 

công nghiệp và chăn nuôi. Cây công nghiệp chiếm 15% diện tích cây trồng. Trong vùng đã hình 

thành vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp như các vùng chuyên canh mía (28 nghìn ha), 

dứa (18 nghìn ha), lạc (20 nghìn ha), gần đây là phát triển chè, cao su, cà phê, ca cao... Chăn 

nuôi của vùng chiếm 27% giá trị sản lượng nông nghiệp, lớn nhất là đàn bò 1,1 triệu con, chiếm 

gần 20% đàn bò của cả nước. Chương trình sinh hóa đàn bò và nuôi lợn hướng nạc trong vùng 

cũng có sự phát triển tương đối tốt.  

Ngành lâm nghiệp: Ở Bắc Trung bộ, việc khai thác, chế biến, tu bổ và trồng rừng được 

chú trọng ở vùng này. Sản lượng gỗ khai thác hàng năm chiếm khoảng 11,8% trữ lượng của cả 

nước; Khai thác tre, luồng là 41,4 triệu cây, chủ yếu ở Thanh Hóa và Nghệ An. Trong vùng 
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cũng hình thành nhiều lâm trường lớn chuyên khai thác, chế biến tu bổ rừng như lâm trường 

Như Xuân, Nghĩa Đàn, Hương Sơn, Hương Khê, Ba Rũn... Hiện nay, việc khai thác rừng ở 

vùng đã đến mức giới hạn. Rừng gỗ quý và rừng giàu chỉ còn tập trung ở vùng giáp biên giới 

Việt - Lào, do vậy việc khai thác kết hợp với tu bổ và trồng rừng là một nhiệm vụ phải đặt lên 

hàng đầu... Trong những năm qua, Bắc Trung Bộ đã chú ý đến việc phủ xanh đất trống đồi núi 

trọc và trồng rừng phòng hộ để chắn cát sóng... Ở duyên hải miền Trung: Phát triển vốn rừng 

và bảo vệ rừng của vùng đã và đang được chú trọng. Toàn vùng trồng được 157.200 ha rừng, 

bằng 15% diện tích rừng trồng của cả nước. Tuy nhiên, diện tích này còn rất nhỏ so với diện 

tích đất trống đồi trọc; rừng đầu nguồn chưa được chú trọng quản lý; rừng đặc sản, nguyên liệu 

chưa được khai thác để phát triển kinh tế của vùng.  

Ngành ngư nghiệp: Bắc Trung bộ có truyền thống trong khai thác và nuôi trồng thuỷ 

hải sản. Hiện nay các địa phương đã đầu tư, đổi mới trang thiết bị đánh bắt. Sản lượng cá biển 

đã khai thác hàng năm chiếm 10% của cả nước. Ngoài ra, vùng còn đẩy mạnh khai thác tôm, 

mực, cua và các hoạt động nuôi trồng khác... Trong vùng cũng đã phát triển các cơ sở chế biến 

thuỷ hải sản như Cửa Hội (Nghệ An), Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh), Sầm Sơn (Thanh Hoá), Thuận 

An (Thừa Thiên - Huế) và nhiều cơ sở nhỏ tại các huyện. Vùng cũng phát triển nuôi trồng thuỷ 

hải sản ven bờ thuộc các vũng, vịnh, đầm. Dọc ven bờ, hình thức nuôi cá lồng gồm cá song, cá 

vược, cá đối được phát triển mạnh. Ngoài ra, vùng còn trồng rong tảo (chủ yếu ở Thanh Hoá, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Ở Duyên hải miền Trung: Khai thác hải sản là nghề chính của 

vùng, đạt 19% sản lượng đánh bắt hải sản của cả nước. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản mới đạt 

12.447 ha trong tổng số 20.000 ha nước mặt có khả năng nuôi trồng thuỷ sản, bao gồm cả nước 

ngọt và nước lợ. Các sản phẩm nuôi chủ yếu là tôm, ngoài ra là các đặc sản rau câu, cua, hải 

sâm... Vùng cũng đặc biệt chú ý nuôi các đặc sản xuất khẩu như tôm hùm, cua. 

Ngành công nghiệp: Bắc Trung bộ là nền công nghiệp của vùng mới được chú trọng 

phát triển trong những năm gần đây, chủ yếu là công nghiệp vật liệu xây dựng mà đáng kể nhất 

là xi măng, sản xuất gạch ngói, phân bố ở khắp các tỉnh. Đá ốp lát với công suất hiện có 50000 

m2/năm, phân bố ở Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế. Khai khoáng, luyện kim, khai 

thác mỏ sắt ở Thạch Khê – Hà Tĩnh... Công nghiệp chế biến nông - lâm - hải sản cũng phát 

triển. Vùng còn phát triển công nghiệp mía đường, và đã xây dựng các nhà máy đường như 

Nghĩa Đàn (Nghệ An), Thạch Thành (Thanh Hoá); chế biến thịt ở Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa 

Thiên Huế; chế biến dầu ở Vinh, ép dầu thảo mộc ở Nghĩa Đàn -Nghệ An và ở Thanh Hoá. 

Khai thác và chế biến hải sản, sản xuất đồ uống trong vùng cũng đã được đầu tư và chú trọng 

phát triển. Ngoài ra, vùng còn phát triển các ngành: Chế biến chè, lâm sản, giấy và bột giấy; 

chế biến mủ cao su Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Công 

nghiệp hàng tiêu dùng mà ngành dệt may là ngành mũi nhọn, công nghiệp may. Ở Duyên hải 

miền Trung: Các ngành nghề công nghiệp chủ yếu của vùng là chế biến lương thực, thực phẩm; 

khai thác và chế biến lâm sản; dịch vụ vận chuyển và bốc dỡ hàng hoá; sản xuất hàng tiêu dùng 

dệt, đường, giấy và các ngành công nghiệp nhẹ khác. Công nghiệp cơ khí, công nghiệp năng 

lượng và các ngành công nghiệp nặng khác chưa phát triển mạnh mẽ. Trong vùng hình thành 

các khu công nghiệp trọng điểm bao gồm: Khu công nghiệp Liên Chiểu (Đà Nẵng); khu công 

nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) diện tích 250 ha; khu công nghiệp Chu Lai, Kỳ Hà (Quảng Nam); 

khu công nghiệp Điện Ngọc - Điện Nam, nằm phía đông tuyến Đà Nẵng - Hội An; khu công 
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nghiệp An Hòa - Nông Sơn; khu công nghiệp Dung Quất (khu lọc và hóa dầu đầu tiên của nước 

ta); khu công nghiệp Nam Tuy Hòa (Phú Yên) và khu công nghiệp Suối Dầu (Khánh Hoà).  

Ngành dịch vụ Dịch vụ là ngành có thế mạnh của vùng, chủ yếu phát triển ở Nha Trang 

và Đà Nẵng. Các khu vực khác cơ sở hạ tầng kém phát triển nên dịch vụ còn ở dạng tiềm năng. 

Có thể nói, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền trung là vùng có điều kiện khó khăn 

về thời tiết và đất đai để phát triển nông nghiệp, ngành được xem là nguồn thu chính của người 

dân vùng sâu vùng xa và của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng vùng này có nhiều lợi thể trong 

phát triển kinh tế vùng như du lịch biển và ngành thủy hải sản. Xong đây lại là nguồn thu cho 

người dân vùng đồng bằng và vùng ven biển, nơi mà người kinh chiếm chủ yếu. Do vậy, trong 

thời gian tơi vẫn cần trú trọng phát triển sinh kế cho người dân vùng sâu vùng xa vì tỷ lệ hộ 

nghèo và cận nghèo của vùng hiện cao nhất của cả nước (trên 48% năm 2018). 

c/ Vùng Tây Nguyên Tây Nguyên gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ bắc xuống 

nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với diện tích tự nhiên là 54.474 

km2 chiếm 16,8% diện tích tự nhiên cả nước. 

Vị trí địa lý Tây Nguyên là vùng cao nguyên, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông 

giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, phía 

nam giáp các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, phía tây giáp với các tỉnh Attapeu (Lào) và Ratanakiri 

và Mondulkiri (Campuchia). Trong khi Kon Tum có biên giới phía tây giáp với cả Lào và 

Campuchia, thì Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông chỉ có chung đường biên giới với Campuchia. 

Còn Lâm Đồng không có đường biên giới quốc tế.  

Tài nguyên thiên nhiên. Địa hình Ở về phía Tây của dãy Trường Sơn, bề mặt địa hình 

dốc thoải dần từ Đông sang Tây, đón gió Tây nhưng ngăn chặn gió Đông Nam thổi vào. Địa 

hình chia cắt phức tạp, có tính phân bậc rõ ràng, bao gồm: - Địa hình cao nguyên là địa hình 

đặc trưng nhất của vùng, tạo nên bề mặt của vùng. Dạng địa hình này thuận lợi cho phát triển 

nông, lâm nghiệp với quy mô lớn. - Địa hình vùng núi. - Địa hình thung lũng chiếm diện tích 

không lớn; chủ yếu phát triển cây lương thực, thực phẩm và nuôi cá nước ngọt.  

Khí hậu Chịu ảnh hưởng của khí hậu cận xích đạo; nhiệt độ trung bình năm của vùng 

dao động khoảng 20oC, khí hậu điều hòa quanh năm, biên độ nhiệt ngày và đêm chênh lệch cao 

trên 5,50C. Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô nóng hạn, 

thiếu nước trầm trọng, mùa mưa nóng ẩm, tập trung 85-90% lượng mưa của cả năm. 

Tài nguyên nước Tây Nguyên có 4 hệ thống sông chính: Thượng sông Sê-san, thượng 

sông Srêpok, thượng sông Ba và sông Đồng Nai. Tổng lưu lượng nước mặt là 50 tỷ mét khối. 

Chế độ dòng chảy chịu tác động của khí hậu. Nguồn nước ngầm tương đối lớn nhưng nằm sâu, 

giếng khoan lên tới trên 100 mét mới có thể gặp nước. 

Đất đai Đất đai được coi là tài nguyên cơ bản của vùng, thuận lợi cho phát triển nông 

lâm nghiệp. Diện tích đất chủ yếu là đất đỏ bazan, tầng phong hóa dày, địa hình lượn 80 sóng 

nhẹ tạo thành các cao nguyên đất đỏ như cao nguyên Buôn Ma Thuột, Pleiku, Đăk Nông, Kon 

Tum, chiếm diện tích khoảng 1 triệu ha, thích hợp với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây cao 

su, cà phê, chè, hồ tiêu, điều và rừng; Đất đỏ vàng diện tích khoảng 1,8 triệu ha, kém màu mỡ 

hơn đất đỏ bazan nhưng giữ ẩm tốt và tơi xốp nên thích hợp với nhiều loại cây trồng. Ngoài ra 

còn có đất xám phân bố trên các sườn đồi thoải phía Tây Nam và trong các thung lũng, đất phù 

sa ven sông, thích hợp cho trồng cây lương thực. Tuy nhiên diện tích đất trống đồi núi trọc 
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chiếm tới 1,4 triệu ha và đang bị thoái hóa nghiêm trọng (đất bazan thoái hóa tới 71,7%; diện 

tích đất bị thoái hóa nặng chiếm tới 20%).  

Tài nguyên rừng Tây nguyên là một trong những vùng có tính đa dạng sinh học rất cao 

của Việt Nam. Rừng Tây Nguyên giàu về trữ lượng, đa dạng về chủng loại. Trữ lượng rừng gỗ 

chiếm tới 45% tổng trữ lượng rừng gỗ của cả nước. Diện tích rừng Tây Nguyên là 3015,5 nghìn 

ha, chiếm 35,7% diện tích rừng cả nước. Các cây dược liệu quý được tìm thấy ở đây như sâm 

bổ chỉnh, sa nhân, địa liền, thiên niên kiện, hà thủ ô trắng,... và các cây thuốc quý có thể trồng 

được ở đây như actisô, bạch truật, tô mộc, xuyên khung... Hệ động vật hoang dã cũng rất phong 

phú, có ý nghĩa kinh tế và khoa học. Có tới 32 loài động vật quý hiếm như voi, bò tót, trâu rừng, 

hổ, gấu, công, gà lôi...  

Tài nguyên khoáng sản Chủng loại khoáng sản ít, đáng kể nhất là quặng bôxit với trữ 

lượng dự báo khoảng 10 tỷ tấn, chiếm 90% trữ lượng bôxit cả nước, phân bố chủ yếu ở Đắc 

Nông, Gia Lai Kon Tum. Việc khai thác quặng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp 

và lâm nghiệp của vùng. Vàng có 21 điểm vàng trữ lượng khoảng 8,82 tấn phân bố ở Kon Tum, 

Gia Lai. Ngoài ra còn các loại đá quý, các mỏ sét gạch ngói phân bố ở Chưsê - Gia Lai và Bản 

Đôn - Đắc Lắc, than bùn và than nâu phân bố ở Biển Hồ, làng Bua, làng Vệ - Gia Lai, Chư 

Đăng - Đắc Lắc.  

Các ngành kinh tế: Ngành nông - lâm nghiệp, cây công nghiệp dài ngày là một trong 

những thế mạnh của vùng, bao gồm các cây trồng: Cà phê diện tích trồng 240,5 nghìn ha, chiếm 

80% diện tích cà phê cả nước. Vùng đã hình thành hai vùng chuyên canh lớn là vùng cà phê 

Buôn Ma Thuột, Krông Pach, Đắk Mil, Krông Ana, Krông Búk và vùng cà phê Gia Lai. Sản 

lượng cà phê nhân toàn vùng chiếm 85% sản lượng cà phê của cả nước. Cao su: Hiện có khoảng 

71.250 ha, tăng 50.000 ha so năm 1984. Do mới khai thác nên năng suất cao su còn thấp, sản 

lượng đạt 18.133 tấn mủ. Cây chè: Cây chè gặp nhiều khó khăn do thiếu nước và nắng nóng 

khốc liệt. Diện tích chè đang giảm dần ở Gia Lai. Hiện diện tích chè kinh doanh chỉ còn 12.500 

ha, tập trung ở Biển Hồ, Bàu Cạn, sản lượng chè búp tươi của vùng đạt trên 50.000 tấn. Cây hồ 

tiêu: diện tích hồ tiêu chiếm 24% diện tích hồ tiêu cả nước, đứng thứ hai sau vùng Đông Nam 

Bộ. Trong vùng, hồ tiêu phân bố nhiều ở Đắc Nông, Đắc Lắc. Dâu tằm: Hình thành vùng dâu 

tằm tập trung lớn nhất của cả nước, diện tích khoảng 10.000 ha dâu, sản lượng tơ đạt trên dưới 

1.200 tấn, chiếm trên 80% sản lượng tơ cả nước. Cây ăn quả: Chiếm tỷ lệ thấp trong các cây 

dài ngày ở Tây Nguyên. Các loại cây ăn quả như xoài, hồng xiêm, sầu riêng, bơ, chuối... Cây 

ăn quả phân bố ở hầu hết các tỉnh. Tuy nhiên vùng chưa chú trọng đầu tư nghiên cứu tạo giống, 

kỹ thuật canh tác, tạo nguồn nước, tổ chức tiêu thụ. Cây lương thực: Tây Nguyên cũng coi trọng 

phát triển cây lương thực, bình quân lương thực đạt 247,2 kg/người. Chăn nuôi: Thế mạnh là 

chăn nuôi đại gia súc mà chủ yếu là đàn bò. Ngoài ra, vùng còn phát triển chăn nuôi nuôi trâu, 

dê.  

Ngành lâm nghiệp Tổng diện tích rừng Tây Nguyên chiếm 35,7% diện tích rừng cả 

nước. Tuy nhiên, khâu chế biến lâm sản của vùng chủ yếu còn ở dạng sơ chế. Tuy nhiên, tỷ lệ 

rừng sống chỉ đạt 40-50%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 385,5 nghìn m3/năm, chủ yếu được vận 

chuyển về Đông Nam Bộ và vùng Nam Trung Bộ để chế biến.  

Ngành công nghiệp Sự phát triển của ngành đi theo hướng khai thác lợi thế của vùng, 

các sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ tiêu dùng, sản xuất nông, lâm nghiệp và đời sống 

nhân dân. Ngoài ra, sản phẩm mủ cao su phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang các vùng khác và xuất 
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khẩu sang thị trường thế giới. Các ngành công nghiệp như chế biến gỗ và lâm sản chiếm 24,7% 

giá trị sản lượng công nghiệp; công nghiệp thực phẩm chiếm 24,4%; sản xuất vật liệu xây dựng 

chiếm 13,41%; cơ khí 4,7%. Hiện nay, vùng đã thu hút được một số dự án đầu tư nước ngoài 

vào các ngành công nghiệp như chế biến cà phê xuất khẩu, dệt may, chế biến gỗ, rau quả.  

Vùng Tây Nguyên hiện nay tuy có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao (trên 35% năm 

2018) nhưng có nhiều điều kiện thiên nhiên thuận lợi để giảm nghèo như đất đai rộng và mầu 

mỡ. Địa hình tương đối bằng phẳng, giao thông thuận lợi. Có nhiều tiềm năng phát triển nông 

nghiệp như cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lương thực. Do vậy, trong tương lai vùng này có 

thể giảm nghèo nhanh hơn các vùng khác do có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho người dân giảm 

nghèo. 

d/ Vùng đồng bằng sông Cửu Long  

Vị trí địa lý Nằm ở phần cuối của bán đảo Đông Dương, liền kề với vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam nên vùng có mối quan hệ hai chiều rất chặt chẽ và quan trọng. Nằm giáp với 

Campuchia và cùng chung sông Mê Kông là điều kiện giao lưu hợp tác với các nước trên bán 

đảo. Nằm ở vùng tận cùng Tây Nam của Tổ quốc, có bờ biển dài 73,2 km và nhiều đảo, quần 

đảo như Thổ Chu, Phú Quốc là vùng đặc quyền kinh tế giáp biển Đông và vịnh Thái Lan. Vùng 

nằm trong khu vực có đường giao thông hàng hải và hàng không quốc tế giữa Nam á và Đông 

Nam á cũng như với châu úc và các quần đảo khác trong Thái Bình Dương. Vị trí này rất quan 

trọng trong giao lưu quốc tế.  

Tài nguyên thiên nhiên. Địa hình Địa hình của vùng tương đối bằng phẳng, độ cao trung 

bình là 3 - 5m, có khu vực chỉ cao 0,5 - 1m so với mặt nước biển. Khí hậu Nền khí hậu Đông 

Nam Bộ mang tính nhiệt đới ẩm với tính chất cận xích đạo thể hiện rõ rệt qua các yếu tố nhiệt 

- ẩm. Nhiệt độ trung bình hàng năm 24 – 270C, biên độ nhiệt trung bình năm 2 – 30C, chênh 

lệch nhiệt độ ngày và đêm thấp, ít có bão hoặc nhiễu loạn thời tiết. Có hai mùa rõ rệt, mùa mưa 

tập trung từ tháng 5 - 10, lượng mưa chiếm tới 99% tổng lượng mưa của cả năm. Mùa khô từ 

tháng 12 đến tháng 4 năm sau, hầu như không có mưa. Có thể nói, các yếu tố khí hậu của vùng 

thích hợp cho các sinh vật sinh trưởng và phát triển, là tiền đề cho vùng đẩy mạnh thâm canh, 

tăng vụ.  

Đất đai Diện tích đất trong vùng bao gồm các nhóm đất sau: Đất phù sa: Phân bố chủ 

yếu ở vùng ven và giữa hệ thống sống Tiền và sông Hậu, diện tích 1,2 triệu ha, chiếm 29,7% 

diện tích đất tự nhiên toàn vùng và khoảng 1/3 diện tích đất phù sa của cả nước. Nhóm đất này 

có độ phì cao và cân đối, thích hợp đối với nhiều loại cây trồng lúa, cây ăn quả, màu, cây công 

nghiệp ngắn ngày. Nhóm đất phèn: Phân bố ở vùng Đồng Tháp Mười và Hà Tiên, vùng trũng 

trung tâm bán đảo Cà Mau với tổng diện tích 1,2 triệu ha, chiếm 40% diện tích toàn vùng. Đất 

của vu tùng có tính chất cơ lý yếu, nứt nẻ nhanh. Nhóm đất xám: Diện tích trên 134.000 ha 

chiếm 3,4% diện tích toàn vùng. Phân bố chủ yếu dọc biên giới Campuchia, trên các bậc thềm 

phù sa cổ vùng Đồng Tháp Mười. Đặc tính của loại đất này là nhẹ, tơi xốp, độ phì thấp. Ngoài 

ra còn có các nhóm đất khác như đất cát giồng, than bùn, đất đỏ vàng, đất xói mòn… chiếm 

diện tích không đáng kể, khoảng 0,9% diện tích toàn vùng. Nhìn chung, đất đai ở đây rất thuận 

lợi cho phát triển nông nghiệp, thích hợp trồng lúa, dừa, mía, dứa, cây ăn quả.  

Tài nguyên nước. Vùng nằm ở hạ lưu sông Mê Kông với hai nhánh sông Tiền và sông 

Hậu. Tổng lượng nước chung của sông Cửu Long là 500 tỷ mét khối. Trong đó, sông Tiền 

chiếm 79% và sông Hậu chiếm 21%. Chế độ thuỷ văn của vùng thay đổi theo mùa. Mùa mưa 
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nước sông lớn vào tháng 9, tháng 10, làm ngập các vùng trũng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long 

Xuyên. Về mùa này, nước sông mang nhiều phù sa bồi đắp cho đồng bằng. 89 Về mùa khô, 

lượng nước giảm nhiều, làm cho thuỷ triều lấn sâu vào đồng bằng, làm vùng đất ven biển bị 

nhiễm mặn nghiêm trọng. Chế độ nước ngầm tại đồng bằng này khá phức tạp, phần lớn ở độ 

sâu 100 mét. Nếu khai thác quá nhiều có thể làm nhiễm mặn trong vùng. Tài nguyên biển Tổng 

chiều dài bờ biển của vùng là 732km với nhiều cửa sông và vịnh. Biển trong vùng chứa đựng 

nhiều hải sản quý với trữ lượng cao: Tôm chiếm 50% trữ lượng tôm cả nước, cá nổi 20%, cá 

đáy 32%, ngoài ra còn có hải sản quý như đồi mồi, mực… Trên biển có nhiều đảo, quần đảo có 

tiềm năng kinh tế cao như đảo Thổ Chu, Phú Quốc. Ven bờ là hệ thống rừng ngập mặn có giá 

trị về kinh tế và sinh thái với nhiều loại động vật, thực vật. Tài nguyên khoáng sản Trữ lượng 

khoáng sản của vùng không đáng kể. Đá vôi phân bố ở Hà Tiên, Kiên Lương dạng núi vách 

đứng với trữ lượng 145 triệu tấn, phục vụ sản xuất xi măng, vôi xây dựng; cát sỏi ở dọc sông 

Vàm Cỏ, sông Mê Kông, trữ lượng khoảng 10 triệu mét khối; than bùn ở U Minh, Cần Thơ, 

Sóc Trăng, tứ giác Long Xuyên. Ngoài ra vùng còn các khoáng sản khác như đá, suối khoáng… 

Các ngành kinh tế. Ngành nông nghiệp là ngành chủ yếu của vùng, ngành nông nghiệp 

đều chiếm tỷ trọng trên 50% GDP của hầu hết các tỉnh. Trong thời gian qua, vùng đã phát triển 

nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi gắn liền với công 

nghiệp chế biến phục vụ cho xuất khẩu. Trong cơ cấu ngành nông nghiệp, cây lương thực chiếm 

ưu thế tuyệt đối. Diện tích cây lương thực của vùng là 1.953 ngàn ha, chiếm sản lượng lương 

thực là 12,3 triệu tấn (chiếm 51,91% sản lượng lương thực cả nước). Mức lương thực bình quân 

đầu người của vùng đạt cao nhất trong cả nước (850kg/người/năm). Diện tích cây ăn quả trong 

mấy năm gần đây có xu hướng tăng, hiện có khoảng 170 nghìn ha cây ăn quả. Cây ăn quả trong 

vùng được trồng theo 3 dạng là vườn tạp, vườn hỗn hợp và vườn chuyên.  

Ngành chăn nuôi của vùng cũng khá phát triển: đàn lợn chiếm 14,2 % đàn lợn của cả 

nước, tuy nhiên còn chưa tương xứng so với tiềm lực của vùng. Nuôi vịt là truyền thống của 

vùng để lấy thịt, trứng và lông xuất khẩu. Đàn vịt chiếm 25,1% đàn gia cầm của cả nước, được 

nuôi nhiều nhất ở Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh.  

Ngành ngư nghiệp - Nghề cá của vùng đã phát triển khá mạnh cả về sản lượng và kim 

ngạch xuất khẩu. Giá trị sản lượng ngành ngư nghiệp của vùng chiếm 42 - 45% giá trị sản lượng 

của cả nước và 37 - 42% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. - Về nuôi trồng, diện tích nuôi trồng 

thủy sản của vùng là 294,1ha, chiếm 21,2% diện tích nuôi trồng thuỷ sản của cả nước. Trong 

đó có các mô hình nuôi tôm-lúa, rừng - tôm, .... Ngoài ra, vùng còn nuôi các thuỷ sản khác có 

giá trị kinh tế cao như lươn, ốc, cua, rùa, đồi mồi,.. đây cũng là nguồn lợi xuất khẩu có giá trị.  

Ngành lâm nghiệp Vùng đã tiến hành khôi phục rừng tràm trên các vùng đất mặn, duy 

trì và mở rộng diện tích rừng ngập mặn ven biển. Tuy nhiên, do không khắc phục được nạn 

cháy rừng nên diện tích rừng trong mấy năm gần đây của vùng đã bị suy giảm nhanh chóng.  

Ngành công nghiệp - Chủ yếu là công nghiệp chế biến lương thực và thực phẩm với hơn 

20% giá trị gia tăng công nghiệp của vùng. Tuy nhiên, chủ yếu mới ở công đoạn sơ chế nên 

chất lượng và hiệu quả còn thấp. Các ngành khác như dệt, may, sản xuất vật liệu xây dựng 

(chiếm 12% giá trị gia tăng công nghiệp của vùng); Công nghiệp hóa chất của vùng cũng đã có 

sự tăng trưởng nhanh trong thời gian qua. - Công nghiệp của vùng phân bố chủ yếu ở các đô thị 

lớn như Cần Thơ, các thị xã, tỉnh lỵ. Ngành dịch vụ Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm 

năng để phát triển du lịch, bởi vậy trong vùng đã hình thành các điểm du lịch có ý nghĩa quốc 
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gia như điểm du lịch Cần Thơ mang sắc thái của vùng Tây Đô; hệ sinh thái rừng ngập mặn Cà 

Mau; du lịch trên đảo Phú Quốc… và hàng loạt điểm du lịch khác như bảo tàng Long An, sông 

Vàm Cỏ, chợ nổi Cái Bè… Từ các điểm du lịch này hình thành lên các cụm du lịch Cụm du 

lịch Cần Thơ, Cụm du lịch Tiền Giang, cụm du lịch Châu Đốc; Cụm du lịch Năm Căn (Cà 

Mau). 

Vùng có nhiều điều kiện tự nhiện thuận lợi để phát triển kinh tế đặc biệt là nông nghiệp 

nguồn thu chính cho người nghèo và cận nghèo. Do vậy, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của vùng 

có xu hướng giảm mạnh theo thời gian. 

3.7.3.2. Ảnh hưởng của đặc điểm văn hóa - xã hội 

Đặc điểm kinh tế xã hội có ảnh hưởng mạnh đến nghèo và giảm nghèo. Đặc điểm kinh 

tế xã hội gồm nhiều yếu tố như các tệ nạn xã hội, các phong tục tập quán, đặc điểm về dân số, 

… Trong đó các tệ nạn xã hội và phong tục (hủ tục) có ảnh hưởng mạnh nhất đến giảm nghèo. 

Cụ thể, các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, uống rượu nhiều,… 

Theo số liệu thống kê (bảng 3.9) thì số người dân tộc thiểu số nghiện ma túy và nhiệm 

HIV nhiều nhất tập trung vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung. Đây cũng chính là 2 vùng có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất cả nước 

hiên nay là trên 35% ở Trung du và miền núi phía Bắc và trên 48% ở Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung. 

Bảng 3.9. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số nghiện ma túy và tỷ lệ người dân tộc thiểu số 

nhiễm HIV/AIDS, năm 2015 và năm 2019 

ĐVT: % 

Vùng 

Năm 2015 Năm 2019 

Tỷ lệ người 

DTTS nghiện 

ma túy 

Tỷ lệ người 

DTTS nhiễm 

HIV 

Tỷ lệ người 

DTTS nghiện 

ma túy 

Tỷ lệ người 

DTTS nhiễm 

HIV 

Trung du và miền núi phía Bắc 0,39 0,19 0,40 0,19 

Đồng bằng sông Hồng 0,04 0,03 0,08 0,04 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung 

0,23 

0,10 0,29 0,13 

Tây Nguyên 0,03 0,01 0,04 0,01 

Đông Nam Bộ 0,07 0,05 0,13 0,05 

Đồng bằng sông Cửu Long 0,02 0,03 0,07 0,07 

Nguồn: Ủy ban Dân tộc và Tổng cục thống kê (2020) 

Ma túy ảnh hưởng nặng nề đến chi tiêu và sức lao động của hộ. Chi tiêu của hộ tăng 

nhanh và số lượng và chất lượng lao động giạm mạnh do đó nguồn thu nhập sẽ giảm theo. Đứng 

trước việc giảm thu nhập và tăng mạnh chi tiêu, sẽ dân đến các tệ nạn xã hội khác như trộm 

cướp. Do vậy, khi một hộ có người nghiện thì việc thoát nghèo rất khó và có xu hướng ảnh 

hưởng tiêu cực đến giảm nghèo đối với hộ khác và với cộng đồng.  

 Tảo hôn cũng được xem là một trong những hủ tục của người dân đặc biệt là với người 

dan tộc thiểu số. Người dân tộc thiểu số thường sống cùng nhau ở các bản, buôn ấp và thường 

lập gia đình sớm. Việc lập gia đinh sớm có ảnh hưởng lớn đến chất lượng dân số như sức khỏe 

và tầm vóc của trẻ kém và sức khỏe của người mẹ cũng không tốt. Do đó, kết hôn sớm hay tảo 

hôn ảnh hưởng lớn đến công tác giảm nghèo vì sự gia tăng về chi phí khám chữa bệnh do chất 

lượng dân số thấp và chất lượng lao động kém. 
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Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ tảo hôn của người dân tộc thiểu số theo giới tính và vùng kinh tế - xã 

hội, năm 2018 (%) 

 

Nguồn: Ủy ban Dân tộc và Tổng cục thống kê (2020) 

Cụ thể, đồ thị 3.10 cho thấy tình hình tảo hôn của cả nước và của 6 vùng kinh tế năm 

2018. Trong đó, có 3 vùng kinh tế có tỷ lệ tảo hôn cao nhất là Trung du và miền núi phía Bắc, 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, và Tây Nguyên. Đây cũng là 3 vùng có tỷ lệ hộ nghèo 

và cận nghèo cao nhất cả nước hiện nay. 

Song song với vấn đề tảo hôn và vấn đề kết hôn cận huyết. Đây là mộ hủ tục được truyền 

đơn qua nhiều thế hệ mà nguyên nhân sâu xa là do đồng bào dân tộc thường sống chung với 

nhau ở cùng một bản (Buôn, ấp, làng) và ít giao lưu với nơi khác. Việc ít giao lưu dân đến họ 

thường kết hôn với nhau vì không có người trong độ tuổi kết hôn. Việc kết hôn cân huyết thường 

dẫn đến nhiều bệnh di truyền khó chữa và chất lượng dân số rất thấp. Có những nơi ở miền núi 

phía bắc do kết hôn cận huyết nhiều đời mà chiều cao của người trưởng thành chỉ khoảng 1,3m. 

Biểu đồ 3.11. Tỷ lệ kết hôn cận huyết thống của một số dân tộc thiểu số, năm 2014                          

và năm 2018 (‰) 

 

Nguồn: Ủy ban Dân tộc và Tổng cục thống kê (2020) 

Tuy tỷ lệ kết hôn cận huyết đã giảm trong nhiều nay trở lại đây, nhưng vẫn là vấn đề 

nóng ở một số dân tộc ít người như La Chí, Bru Vân Kiều, Lô Lô, Gia Rai, La Ha và tập trung 

nhiều ở vùng miền núi và trung du Bắc Bộ. 
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3.7.3.3. Ảnh hưởng của đặc điểm kinh tế 

Đặc điểm về kinh tế xã hội cũng có ảnh hưởng lớn đền giảm nghèo ở các vùng. Đặc 

điểm về kinh tế xã hội gồm nhiều yếu tố như số lượng các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế 

biến, tình trạng về sơ sở hạ tầng như hệ thống điện, trạm, hệ thống giao thông, … 

Bảng 3.10. Số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn 

các xã vùng dân tộc thiểu số theo vùng kinh tế - xã hội 

Vùng 

Tỷ lệ hộ 

nghèo và 

cận 

nghèo 

(%) 

Tổng số 

DN, 

HTX, 

CSCB 

(đơn vị) 

Chia ra theo ngành 

Số DN, 

HTX, 

CSCB 

nông sản 

(đơn vị) 

Số DN, 

HTX, 

CSCB 

lâm sản 

(đơn vị) 

Số DN, 

HTX, 

CSCB 

thủy sản 

(đơn vị) 

Trung du và miền núi phía Bắc 39,1 19170 10966 7963 241 

Đồng bằng sông Hồng 14,0 2564 1610 783 171 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 48,2 11728 8260 3385 83 

Tây Nguyên 35,5 4856 3886 923 47 

Đông Nam Bộ 4,6 3204 2422 729 53 

Đồng bằng sông Cửu Long 24,2 2917 1562 556 799 

Ghi chú: DN, HTX, CSCB: Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến 

Nguồn: Ủy ban Dân tộc và Tổng cục thống kê (2020) 

Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn các 

xã vùng dân tộc thiểu số có ảnh hưởng lớn đến công tác giảm nghèo của vùng. Đây được xem 

là các đầu tầu kinh tế của vùng, nơi vừa tạo ra các việc làm phi nông nghiệp – ngành nghề có 

thu nhập cao và giảm nghèo bền vững, nơi vừa hỗ trợ ngành nông nghiệp địa phương về đầu 

vào và đầu ra. Kết quả thống kê trong bảng 6.4 cho thấy số lượng các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản nhiều ở các vùng có thế mạnh về nông lâm nghiệp như 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, và Tây Nguyên. 

Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông sản. Tuy nhiên, các 

vùng này tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn ở mức cao. Điều này có thể là do mức độ phân bổ 

theo địa bản trong vùng ở các cùng này chưa đồng đều và các chuỗi giá trị nông lâm thủy sản 

chưa tốt nên giá trị gia tăng của các hộ nông dân còn thấp. 

Điện không những được xem là đầu vào quan trọng trong sản xuất mà còn là đầu vào 

quan trong trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Điện giúp hộ nông dân áp dụng được 

máy móc trong sản xuất nông nghiệp để góp phần giảm chi phí lao động, tăng năng suất và hiệu 

quả trong canh tác nông nghiệp và các ngành nghề phi nông nghiệp khác. Điện ở các vùng dân 

tộc thiểu số gồm điện lưới quốc gia và điện khác như điện nước và điện năng lượng mặt trời. 

Trong đó, số hộ sử dụng điện lưới quốc gia chiếm chủ yếu, trung bình trên 97%. Tuy nhiên vẫn 

còn tỷ lệ số hộ nông dân đặc biệt là các hộ dân tộc thiểu số chưa tiếp cận được với điện lưới 

quốc gia. Trong đó, vùng có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao thì tỷ lệ số hộ tiếp cận điện lưới 

quốc gia thấp và tỷ lệ hộ chưa có điện chiếm tỷ lệ cao (bảng 3.12). Điều này cho thấy, điện đặc 

biệt là điện lưới quốc gia chiếm vai trò quan trọng trong việc giảm nghèo của các vùng. Thực 

tế điều tra các hộ dân tộc thiểu số cho thấy, các hộ nếu không tiếp cận được điện lưới quốc gia 

thì việc sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của hộ gặp rất nhiều khó khăn như thông tin hạn 

chế, điện để vận hành máy bơm nước, thắp sáng, sưởi ấm cho vật nuôi không có. Đây được 
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xem là nguồn thu chính của các hộ dân tộc thiểu số nhưng lại gặp khó khăn vì không có điện 

lưới quốc gia. Do vậy, để giảm nghèo nhanh và bền vững thì giải pháp giúp tăng cường tiếp 

cận điện lưới quốc gia là giải pháp cơ bản và lâu dài. 

Bảng 3.11. Tỷ lệ thôn thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số theo tình trạng tiếp cận điện và 

vùng kinh tế - xã hội 

ĐVT: % 

Vùng 
Tổng 

số 

 

Điện lưới 

quốc gia 

Điện khác Không có 

điện 

Trung du và miền núi phía Bắc 100 95,3 2,2 2,5 

Đồng bằng sông Hồng 100 100,0 0,0 0,0 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100 96,3 2,2 1,5 

Tây Nguyên 100 99,7 0,2 0,1 

Đông Nam Bộ 100 99,9 0,1 0,0 

Đồng bằng sông Cửu Long 100 99,8 0,2 0,0 

Nguồn: Ủy ban Dân tộc và Tổng cục thống kê (2020) 

Ngoài số doanh nghiệp, điện thì hệ thống y tế đóng vai trò quan trọng trong giảm nghèo 

đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số do chất lượng dân số và lao động thấp. Thực tế 

điều tra cho thấy, 100% số người ở các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế là 

người dân tộc hoặc người nghèo. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chỉ giúp hộ giảm chi phí các 

bệnh đơn giảm mà các hộ dân tộc được chữa trị trong thôn hoặc xã. Khi các hộ đi chưa bệnh ở 

huyện hoặc xa hơn, mặc dù đã có bảo hiểm y tế và được hỗ trợ một phần tiền ăn và ở khi đi 

chữa bệnh, nhưng tiền thuốc, tiền đi lại, ăn ở vẫn là gánh nặng kinh tế cho các hộ đặc biệt là 

các hộ dân tộc thiểu số. Do vậy, việc phòng bệnh và chữa bệnh tại chỗ có ý nghĩa quan trong 

trong việc giảm nghèo bền vững ở các hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Kết quả bảng 3.12 cho thấy, 100% các trạm ý tế các xã đều có bác sỹ. Trong đó, tỷ lệ 

lãnh đạo, nhân viên là bác sỹ, y sỹ và y tá điều dưỡng chiếm tỷ lệ cao trên 70% nhưng phân bổ 

không đồng đều giữa các vùng trong cả nước. Các vùng sâu vùng xa và có nhiều đồng bào dân 

tộc thì tỷ lệ nhân viên là bác sỹ, y sỹ và y tá điều dưỡng thấp.     

Bảng 3.12. Tỷ lệ lãnh đạo, nhân viên y tế theo trình độ và tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ theo 

vùng kinh tế - xã hội 

Vùng 

Tỷ lệ 

trạm y 

tế có 

bác sỹ 

(%) 

Tỷ lệ lãnh đạo, nhân viên y tế chia theo trình độ (%) 

Chung Bác sỹ 

Y sỹ/Y tá 

điều 

dưỡng 

viên 

Nữ hộ 

sinh 
Dược sỹ Dược tá 

Nhân 

viên 

khác 

Trung du và miền núi phía Bắc 100 14,3 57,9 13,8 8,1 1,1 4,8 73,4 

Đồng bằng sông Hồng 100 16,3 60,7 10,4 6,0 1,4 5,2 83,7 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung 
100 15,2 53,9 15,7 8,6 1,2 5,4 79,1 

Tây Nguyên 100 14,9 49,8 17,7 11,0 0,7 5,9 86,1 

Đông Nam Bộ 100 11,9 49,7 17,1 12,5 1,2 7,6 72,9 

Đồng bằng sông Cửu Long 100 12,4 52,1 15,9 14,0 0,6 5,0 77,3 

Nguồn: Ủy ban Dân tộc và Tổng cục thống kê (2020) 



255 

 

3.7.4. Ảnh hưởng của đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của hộ như các yếu tố thuộc về đặc 

điểm kinh tế xã hội của vùng, yếu tố thuộc về nội lực của hộ, các yếu tố thuộc về hỗ trợ của xã 

hội, … Trong phần này, chúng tôi tập trung phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về nội 

lực của hộ, các yếu tố là các cú sốc tự nhiên, xã hội, … 

3.7.4.1. Ảnh hưởng của các nguồn lực sinh kế 

Trước hết, chúng tôi phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về nguồn lực sinh kế của 

hộ như nguồn lực con người, nguồn lực đất đai, nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, và 

nguồn lực xã hội. Về nguồn lực con người cần chú ý tới số lượng và chất lượng nguồn lực này. 

Cụ thể, ảnh hưởng của nguồn lực con người tới giảm nghèo được trình bài qua bảng 6.7 sau 

đây. 

Qua bảng 3.13, ta thấy tỷ lệ người dân tộc rất ít người là người nghèo cao hơn nhóm các 

dân tộc khác. Điều này cho thấy, trong chính sách giảm nghèo cần chú ý hơn tới nhóm các dân 

tộc rất tí người. Về các đặc điểm khác của chủ hộ, chúng tôi thấy hộ có chủ hộ là nữ có xu 

hướng nghèo hơn hộ có chủ hộ là nam giới. Chủ hộ có trình độ càng cao thì khả năng thoát 

nghèo càng tốt hơn so với các nhóm hộ khác. Do vậy, việc giáo dục và đào tạo là quan trọng 

trong việc giảm nghèo trước mắt và lâu dài.  

Bảng 3.13. Nguồn lực con người của các hộ DTTS điều tra 

Chỉ tiêu Tính chung Nhóm hộ không nghèo Nhóm hộ nghèo 

 (n=2880) (n=656) (n=2224) 

Tỷ lệ hộ là người dân tộc rất ít người (%) 13.16 10.52 13.94 

 (33.81) (30.70) (34.64) 

Tỷ lệ chủ hộ là nam (%) 76.11 83.08 74.06 

 (42.65) (37.52) (43.84) 

Tuổi của chủ hộ (năm) 43.56 44.53 43.27 

 (14.35) (12.86) (14.75) 

Trình độ học vấn của chủ hộ 2.59 2.75 2.54 

 (1.32) (1.37) (1.29) 

Tổng số lao động của hộ (người) 2.50 2.69 2.45 

 (1.26) (1.31) (1.24) 

Tổng số khẩu của hộ 4.25 4.37 4.22 

 (1.54) (1.46) (1.56) 

Tỷ lệ phụ thuộc  0.84 0.78 0.85 

 (0.74) (0.70) (0.75) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Về nhân khẩu và lao động. Đây là yếu tố quan trong trong giảm nghèo ở các xã vùng 

sâu vùng xa vì các dân tộc ở đây có xu hướng sinh nhiều con. Số lao động của hộ nghèo ít hơn 

hẳn so với các hộ khác. Và tỷ lệ sống phụ thuộc của nhóm hộ nghèo cũng cao hơn so với các 
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nhóm hộ khác. Nhóm hộ nghèo, tính bình quân thì 1 lao động nuôi thêm gần 1 người (0,85 

người). Tỷ lệ phụ thuộc càng cao thì khả năng thoát nghèo bền vững càng thấp. Do vậy, các 

chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình cần chú ý để giảm tỷ lệ phụ thuộc và tăng khả 

năng thoát nghèo. 

Bảng 3.14. Nguồn lực tài chính của hộ DTTS điều tra 

Chỉ tiêu Tính chung Nhóm hộ không nghèo Nhóm hộ nghèo 

 (n=2880) (n=656) (n=2224) 

Tỷ lệ hộ vay vốn (%) 60.45 62.35 59.89 

 (48.90) (48.49) (49.02) 

Tỷ lệ hộ có tiền tiết kiệm (%) 6.70 11.59 5.26 

 (25.01) (32.03) (22.33) 

Tổng thu nhập năm của hộ (1000 đ) 37774.97 44756.94 35715.54 

 (27336.37) (31457.88) (25643.43) 

Thu nhập từ trồng trọt (1000 đ) 7986.42 9499.65 7540.07 

 (11370.26) (12464.40) (10990.08) 

Thu nhập từ chăn nuôi (1000 đ) 6953.12 9731.16 6133.70 

 (9788.50) (12351.88) (8728.47) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Qua điều tra chúng tôi thấy các hộ không có nhu cầu vay vốn là do họ không biết vay để 

làm gì. Điều này chứng tỏ khả năng sản xuất của hộ thấp. Các yếu tố khác như lãi suất vay vốn, 

thủ tục vay vốn, và các nguyên nhân khác không gây cản trở nhiều trong việc tiếp cận nguồn 

vốn vay của các hộ nghèo và các hộ không nghèo. 

Nguồn lực tài chính là nguồn lực quan trọng giúp hộ chủ động trong hoạt động sinh kế 

và đầu tư của hộ. Nguồn lực tài chính của hộ gồm khả năng vay vốn, tiền tiết kiệm và nguồn 

thu nhập của hộ, số liệu thể hiện qua bảng 3.15.  

Bảng 3.15. Nguyên nhân không vay vốn của các hộ DTTS khảo sát (%) 

Chỉ tiêu Tính chung Nhóm hộ không nghèo Nhóm hộ nghèo 

 (n=1139) (n=247) (n=892) 

Không có nhu cầu   43.72 48.58 42.38 

 (49.63) (50.08) (49.44) 

Lãi suất cao            6.23 7.69 5.83 

 (24.19) (26.70) (23.44) 

Không có tài sản thế chấp 20.28 10.93 22.87 

 (40.23) (31.27) (42.02) 

Thủ tục rườm rà                  5.36 6.48 5.04 

 (22.52) (24.66) (21.90) 

Nguyên nhân khác 13.08 14.17 12.78 

 (33.73) (34.95) (33.41) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 
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Khả năng tiếp cận các nguồn vay cho thấy, các hộ nghèo có khả năng tiếp cận các nguồn 

vốn vay hạn chế hơn các hộ khác. Nguyên nhân chính của việc không vay vốn là các hộ không 

có nhu cầu vay vốn và không có tài sản thế chấp (bảng 3.16). 

Về nguồn vốn vay, các hộ vay vốn từ cả các nguồn vốn chính thống và không chính 

thống. Trong đó, các hộ vay từ nguồn chính thống là chủ yếu, và chủ yếu vay từ ngân hàng 

chính sách (trên 90%) (bảng 3.16). Điều nay cho thấy, nguồn vốn vay chính thống luôn dễ tiếp 

cận cho các nhóm hộ nói chung và cho nhóm hộ nghèo nói riêng. Cũng như các nhóm hộ khác, 

nhóm hộ nghèo chủ yếu vay từ ngân hàng chính sách và ngân hàng phát triển nông thôn. Các 

nguồn vay khác cho nhóm hộ nghèo là không đáng kể. 

Bảng 3.16. Nguồn vay vốn của các hộ DTTS khảo sát (%) 

Chỉ tiêu Tính chung Nhóm hộ 

không nghèo 

Nhóm hộ 

nghèo 

 (n=1741) (n=409) (n=1332) 

Ngân hàng NN và PTNT   9.59 14.67 8.03 

 (29.46) (35.42) (27.19) 

Ngân hàng chính sách      90.35 89.49 90.62 

 (29.54) (30.71) (29.17) 

Quỹ tín dụng nhân dân   0.34 0.24 0.38 

 (5.86) (4.94) (6.12) 

Ngân hàng khác             0.80 1.71 0.53 

 (8.93) (12.99) (7.23) 

Vay anh em, họ hàng, người thân quen 3.56 2.69 3.83 

 (18.54) (16.20) (19.20) 

Vay ngoài                                               2.53 2.69 2.48 

 (15.70) (16.20) (15.55) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Về nguồn lực đất đai. Đất đai là nguồn lực quan trọng và chủ yếu của các hộ ở vùng 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đối với các hộ nghèo. Đất đai của hộ gồm nhiều loại 

khác nhau như đất ở và vườn liền kề, đất cây hàng năm, đất cây lâu năm, đất rừng, đất mặt nước 

và đất khác. Số liệu của từng loại đất này được thể hiện cụ thể ở bảng 6.11 dưới đây. Trong các 

loại đất này, đất cây hàng năm, đất cây lâu năm, và đất rừng là các loại đất chủ yếu của hộ. Bình 

quân các loại đất này tính trên 1 hộ là khá cao gần 1 ha. Trong đó, đất của các hộ không nghèo 

cao hơn so với diện tích đất của các hộ nghèo. Điều này cho thấy, nguồn thu của các hộ chủ 

yếu từ trồng trọt và chăn nuôi và có xu hướng sẽ tăng nguồn thu này. 
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Bảng 3.17. Tình hình đất đai của hộ DTTS khảo sát (m2) 

 Tính chung Nhóm hộ 

không nghèo 

Nhóm hộ 

nghèo 

 (n=2880) (n=656) (n=2224) 

1. Đất ở, ao vườn liền kề 199.18 220.71 192.83 

 (387.63) (376.04) (390.83) 

2. Đất cây hàng năm 2689.91 2901.78 2627.42 

 (4760.04) (4749.67) (4762.35) 

3. Đất cây lâu năm 2239.97 2404.54 2191.43 

 (6332.56) (6616.18) (6247.16) 

4. Đất rừng giao 3357.09 4745.30 2947.62 

 (9768.32) (11529.69) (9147.31) 

5. Đất mặt nước để nuôi thủy sản 12.07 26.65 7.77 

 (190.39) (343.19) (110.28) 

6. Đất khác 1.80 1.52 1.88 

 (41.68) (39.04) (42.43) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Về nguồn lực vật chất của hộ. Nguồn lực vật chất cũng đóng vai trò quan trọng. Đây là 

nguồn lực có thể hỗ trợ và phát huy việc sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai và nguồn lực 

tài chính của hộ.  

Bảng 3.18. Tình hình tài sản của hộ DTTS khảo sát 

Chỉ tiêu Tính chung Nhóm hộ 

không nghèo 

Nhóm hộ 

nghèo 

 (n=2880) (n=656) (n=2224) 

Tivi màu (cái) 0.52 0.65 0.48 

 (0.50) (0.48) (0.50) 

Xe máy, xe có động cơ (cái) 0.75 0.91 0.70 

 (0.62) (0.65) (0.61) 

Điện thoại di động, cố định (cái) 1.27 1.57 1.18 

 (1.05) (1.07) (1.03) 

Trâu, bò, ngựa (con) 0.96 1.38 0.83 

 (1.51) (1.90) (1.35) 

Lợn, dê, cừu (con) 0.82 1.28 0.69 

 (1.70) (2.19) (1.50) 

Gia cầm, thủy cầm, chim (con) 6.19 8.02 5.64 

 (13.86) (16.38) (12.98) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Nguồn lực vậy chất của hộ được thể hiện ở bảng 3.19, gồm các tài sản phục vụ sản xuất 

và vật nuôi. Các tài sản phục vụ sản xuất như xe máy, điện thoại, ti vi. Các con vật nuôi gồm 

đại gia súc, gia súc, và gia cầm. 

Qua bảng 3.18, ta thấy phần nhiều các hộ có tài sản thiết yếu cho sản xuất như xe máy, 

điện thoại, và ti vi. Số lượng các tài sản này của nhóm hộ nghèo thấp hơn so với các nhóm hộ 

khác. Điều này cho thấy các tài sản này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hộ thoát 

nghèo.  
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Về vật nuôi, cho thấy số lượng vật nuôi ở nhóm hộ nghèo cũng thấp hơn so với các nhóm 

hộ khác. Đây cũng được xem là một trong nhưng nguồn thu quan trọng của hộ. Do vậy, để tăng 

nguồn thu và giảm nghèo thì cũng cần trú trọng tăng số lượng vật nuôi của các hộ, đặc biệt là 

đối với các hộ nghèo. 

Bảng 3.19. Nguồn lực xã hội của hộ DTTS khảo sát (%) 

Nguồn thông tin của hộ 

Tính 

chung 

(n=2880) 

Nhóm hộ 

không 

nghèo 

(n=656) 

Nhóm hộ 

nghèo 

(n=2224) 

1. Điện thoại di động, cố định   53.72 65.40 50.27 

 (49.87) (47.61) (50.01) 

2. Internet      3.09 6.86 1.98 

 (17.31) (25.30) (13.93) 

3. Ti vi                                            40.00 54.42 35.75 

 (49.00) (49.84) (47.94) 

4. Đài, radio các loại 17.26 16.16 17.58 

 (37.79) (36.84) (38.07) 

5. Máy tính                                 0.52 0.61 0.49 

 (7.20) (7.79) (7.02) 

6. Loa đài truyền thanh thôn xã 65.45 65.09 65.56 

 (47.56) (47.70) (47.53) 

7. Tỷ lệ hộ tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội 35.14 40.09 33.68 

 (47.75) (49.05) (47.27) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Về nguồn lực xã hội của hộ. Đây là nguồn lực quan trọng giúp hộ tăng thu nhập từ các 

nguồn của hộ. Các hộ có nguồn lực xã hội mạnh sẽ hỗ trợ các hộ trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm. Nguồn lực xã hội của hộ bao gồm nguồn thông tin phục vụ sản xuất và tiêu thụ cũng như 

việc tham gia vào tổ chức chính trị xã hội. Việc tham gia vào các tổ chức này giúp hộ dễ dàng 

hơn trong việc tham gia vào liên kết trong sản xuất và kinh doanh của hộ. 

Bảng 3.20. Thực trạng tiếp cận với dịch vụ thủy lợi và điện của hộ DTTS khảo sát 

Chỉ tiêu 

Tính 

chung 

(n=2880) 

Nhóm hộ 

không 

nghèo 

(n=656) 

Nhóm hộ 

nghèo 

(n=2224) 

Tỷ lệ diện tích được chủ động tưới tiêu (%) 59.30 60.48 58.95 

 (29.34) (27.11) (29.97) 

Tỷ lệ hộ có điện lưới quốc gia (%) 90.80 92.68 90.24 

 (28.91) (26.06) (29.68) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Ngoài các nguồn lực của hộ, các nguồn lực của cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng 

trong giảm nghèo của hộ. Các nguồn lực quan trọng ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của hộ 

gồm hệ thống thủy lợi, hệ thống giao thông, và hệ thống điện lưới quốc gia. Qua bảng 3.21 cho 

thấy, hệ thống thủy lợi của các vùng đồng bào dân tộc mới chỉ đáp ứng được gần 60% nhu cầu 

tưới tiêu của sản xuất trồng trọt của các hộ. Trong đó, các hộ nghèo có diện tích chủ động tưới 
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tiêu ít hơn so với nhóm hộ khác. Về điện lưới quốc gia, vẫn còn có gần 10% số hộ đồng bào 

dân tộc chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Số hộ này chủ yếu là số hộ ở vùng miền núi phía 

bắc do địa hình chia cắt. Đặc biệt, các hộ đồng bào ít người sống ở vùng sâu, xa bị chia cắt bởi 

địa hình sông, núi. Việc không có điện lưới quốc gia dẫn đến các hộ khó có nguồn thông tin tốt 

phục vụ sản xuất và điện phục vụ sản xuất. Do vậy, trong thời gian tới, để giảm nghèo bền vững 

cần có giải pháp hỗ trợ các hộ đặc biệt là hộ nghèo trong việc tiếp cận và sử dụng điện lưới 

quốc gia. Đây được xem như giải pháp cơ bản và và cấp bách để giúp hộ nghèo thoát nghèo 

nhanh và bền vững. 

3.7.4.2. Ảnh hưởng của khả năng tiếp cận thị trường của người nghèo 

Khả năng tiếp cận thị trường có ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sản xuất, khả năng tiêu 

thụ, doanh thu và thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ. Khả năng tiếp cận thị 

trường của các hộ được đánh giá dưới các chỉ tiêu như hệ thống giao thông, khoảng cách tới 

các cửa hàng đầu vào và thị trấn gần nhất (thị trường đầu ra). Kết quả cho thấy, khả năng tiếp 

cận thị trường đầu vào và đầu ra của các hộ thấp do khoảng cách đến các thị trường gần nhất 

này khá xa. Cụ thể khoảng cách đến cửa hàng vật tư nông nghiệp gần nhất cũng trên 13 km. 

Khoảng cách đến thị trấn gần nhất, bến xe gần nhất và ngân hàng gần nhất là trên 23 km. Thực 

tế điều tra cho thấy nhiều nơi, người dân rất khó mua đầu vào nông nghiệp do khoảng cách quá 

xa. Do vậy, giải pháp trước mắt và lâu dài là tăng khả năng tiếp cận thị trường cho người dân, 

đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc miền núi và hộ nghèo. 

Bảng 3.21. Khả năng tiếp cận thị trường của các hộ DTTS khảo sát 

Chỉ tiêu 

Tính 

chung 

(n=2880) 

Nhóm hộ 

không 

nghèo 

(n=656) 

Nhóm hộ 

nghèo 

(n=2224) 

Tỷ lệ hộ có đường ô tô đi cả năm từ xã (%) 70.59 62.65 72.93 

(45.57) (48.41) (44.44) 

Khoảng cách từ thôn đến ngân hàng (km) 23.09 22.97 23.13 

(16.27) (15.49) (16.49) 

Khoảng cách từ thôn đến bến xe (km) 23.82 22.95 24.07 

(17.27) (17.11) (17.31) 

Khoảng cách từ thôn đến của hàng vật tư (km) 13.69 12.78 13.96 

(17.04) (15.41) (17.49) 

Khoảng cách từ thôn đến thị trấn (km) 23.12 22.15 23.40 

(16.37) (16.11) (16.44) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Kết quả bảng 3.21 cũng cho thấy khả năng tiếp cận thị trường giữa 2 nhóm hộ là tương 

đối giống nhau. Nhóm các hộ nghèo tuy có khả năng tiếp cận kém hơn, nhưng không đáng kể. 

Thậm chí, những hộ nghèo ở xa trung tâm cũng đã được quan tâm hơn khi có đường ô tô đến 

đầu làng trong cả 4 mùa trong năm. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ, đặc biệt 

là hộ nghèo trong việc mua đầu vào và bán đầu ra trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

3.7.5. Ảnh hưởng của sự hỗ trợ của các tổ chức phát triển, các tổ chức phi chính phủ 

3.7.5.1. Ảnh hưởng của sự hỗ trợ của các tổ chức tổ chức phi chính phủ 

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài (INGOs) ở Việt Nam triển khai hoạt động tại 63 tỉnh, 

thành trên cả nước, đặc biệt tập trung vào những vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa và ngày càng 
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tập trung hơn vào các lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế-xã hội 

của Việt Nam như: Xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Các INGOs không chỉ viện trợ 

vật chất mà cả chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ, nâng cao dân trí, chăm sóc y tế, phổ cập 

giáo dục. 

Việt Nam đã thu hút nhiều tổ chức INGOs đến hoạt động tính từ năm 1986. Ủy ban 

điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) với tư cách là cơ quan có chức năng chuyên môn đặc 

biệt được hình thành để tạo điều kiện giúp đỡ các INGOs. Cùng với sự ra đời của PACCOM, 

số lượng INGOs hoạt động ở Việt Nam tăng mạnh. Tính đến tháng 4/2017 đã có gần 1.000 tổ 

chức INGOs hoạt động ở Việt Nam với giá trị viện trợ lên tới gần 3 tỷ USD được giải ngân; 

hơn 49,5% các INGOs đến Việt Nam trong giai đoạn 1990 - 2000. Điều này chứng tỏ thành 

công của chính sách đối ngoại cởi mở của Việt Nam cũng như hoạt động của PACCOM trong  

việc kêu gọi viện trợ để phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo. Ấn tượng nhất là 

thành tích giảm nghèo của Việt Nam từ 58% (1990) xuống 4,0% (2019). Có được thành tựu 

giảm nghèo nói cung, giảm nghèo vùng DTTS và miền núi Việt Nam nói riêng không thể phủ 

nhận vai trò tích cực của nguồn lực quốc tế, trong đó có vai trò của INGOs. 

Số lượng các tổ chức INGOs có quan hệ với Việt Nam tăng từ 400 tổ chức (1996) lên 

hơn 1.100 tổ chức (2017). Trong những năm gần đây, do khủng hoảng tài chính - kinh tế thế 

giới và thực tế Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, một số tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài chuyển hướng ưu tiên, giảm hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, hằng năm vẫn 

có hàng chục tổ chức đăng ký mới tại Việt Nam.  Cùng với sự gia tăng về số lượng tổ chức, giá 

trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam tăng đáng kể qua các năm. 

Theo thống kê của Cơ quan thường trực Ủy ban, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài giải 

ngân cho Việt Nam tăng từ 79 triệu USD năm 1996 lên 304,7 triệu USD năm 2011 (năm có giá 

trị giải ngân cao nhất) và 279,5 triệu USD năm 2017. Tổng giá trị viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài giải ngân cho Việt Nam trong giai đoạn 1996 - 2017 đạt hơn 4,1 tỷ USD. 

Hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được triển khai tại 63 tỉnh, thành 

phố, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mà Việt Nam còn gặp 

nhiều khó khăn và có nhu cầu, như y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội (Lê Thị Phượng, 

2018).  

Các tổ chức INGOs có vai trò lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, thể 

hiện rõ trên những khía cạnh sau: 

Thứ nhất, vai trò hỗ trợ tài chính. Khoảng 76,1% tổ chức INGOs giữ vai trò hỗ trợ tài 

chính; hơn 58,2% có vai trò hỗ trợ kỹ thuật và gần 52,2 % giữ vai trò hỗ trợ phương pháp. Theo 

các tổ chức INGOs, song song với hỗ trợ tài chính thì các hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ phương 

pháp sẽ đảm bảo dự án có chất lượng.  Bên cạnh đó, tương ứng cũng có tới 41,8% và 44,8% tổ 

chức INGOs có vai trò là người triển khai hoặc đồng triển khai dự án với các đối tác địa phương. 

Phương pháp triển khai dự án và kiến thức kỹ thuật là những đóng góp quan trọng nhất của 

INGOs ở Việt Nam. 

Thứ hai, vai trò hỗ trợ giải quyết các vấn đề ở cộng đồng. Tổ chức INGOs là kênh hỗ 

trợ người nghèo - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương mà Nhà nước chưa quan tâm hết. Ở Thanh 

Hóa và Yên Bái, INGOs thể hiện vai trò cứu trợ nhân đạo, cung cấp tín dụng, hoặc xây dựng 

cơ sở hạ tầng nông thôn... Đây là những hoạt động quan trọng nhất cũng như được đầu tư nhiều 

nhất của hầu hết các INGOs hoạt động ở Việt Nam. 
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Thứ ba, vai trò chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài vai trò đóng góp trực tiếp vào thay đổi cuộc 

sống của người dân, các INGOs còn có vai trò chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp làm cũng như 

cách thức xây dựng chương trình quốc gia, chính sách và khung pháp lý cho những vấn đề liên 

quan. Nhiều INGOs như: Tổ chức quốc tế Oxfam, đóng góp trực tiếp cho việc xây dựng chương 

trình 135 của Ủy ban dân tộc và chính sách  trợ cấp xã hội của  Bộ Lao động, thương binh và 

xã hội; Tổ chức PATH (Program for Appropriate Technology in Health ) là tổ chức phi chính 

phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực y tế) tham gia vào việc xây dựng Luật phòng chống HIV; 

Tổ chức CARE (Cooperative for American Remittances to Europe) là tổ chức nhân đạo và hỗ 

trợ phát triển quốc tế, tham gia xây dựng chiến lược phòng chống thiên  tai và biến đổi khí hậu 

quốc gia... 

Thứ tư, vai trò ngoại giao nhân dân. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng 

vai trò cầu nối thông tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Thực tế, có rất nhiều giao lưu 

giữa Việt Nam và các quốc gia thông qua nhân viên, người dân và các nhà tài trợ của các tổ 

chức INGOs thông qua hội thảo hoặc trao đổi kinh nghiệm. Các INGOs là kênh thu hút thêm 

vốn và mở rộng quan hệ đối ngoại, từ đó nâng cao hình ảnh của Việt Nam với thế giới, giới 

thiệu về môi trường cởi mở, thân thiện của Việt Nam.  

Năm 2020, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục viện trợ cho Việt Nam trên 

nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như: y tế, giáo dục, phát triển nông 

nghiệp, nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường,... với tổng 

giá trị viện trợ ước đạt 250 triệu USD. Trong đó, viện trợ cho bão lũ ở miền Trung là gần 9 triệu 

USD, hỗ trợ khoảng 6,5 triệu USD phòng chống đại dịch COVID-19. 

Hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong năm qua đã giúp giải quyết được 

một số vấn đề bức thiết của người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhu 

cầu viện trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả do thiên tai, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

và người dân vùng hưởng lợi dự án, hỗ trợ các mô hình, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, tăng 

cường hiểu biết giữa Nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, giới thiệu hình ảnh của Việt Nam 

với các nhà tài trợ nước ngoài, nhất là những kết quả mà Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã 

đạt được trong phòng chống đại dịch COVID-19. 

Các tổ chức INGOs không chỉ triển khai dự án, chương trình tài trợ mà còn thành lập 

Nhóm công tác về dân tộc thiểu số. Năm 2015, các thành viên chính của nhóm đã đóng góp 

nhân sự, thời gian và kinh phí cho các hoạt động của nhóm. Hoạt động của nhóm nhằm 3 mục 

tiêu chính là: Xây dựng Chương trình đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020; Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Cam kết thúc đẩy hợp tác, chia sẻ và huy động nguồn 

lực cho giảm nghèo bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. Mục tiêu thứ ba vừa là cam 

kết, đồng thời cũng vừa là khuyến nghị của nhóm cho các hoạt động giảm nghèo ở Việt Nam 

cho giai đoạn 2016-2020 và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. 

3.7.5.2. Ảnh hưởng của sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương 

 Các tổ cức xã hội và cộng đồng địa phương như Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, 

Hội cựu chiến binh, Mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên ở các địa phương vùng DTTS và miền 

núi đã có vai trò tích cực trong thực hiện các chính sách giảm nghèo ở các địa phương. Kết quả 

khảo sát ở các tỉnh, các vùng cho thấy Hội phụ nữ, hội nông dân, và mặt trận tổ quốc có vai trò 

rõ rệt trong xóa đói giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi. Sự tham gia của các tổ chức này rất 
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đa dạng từ tuyên truyền chủ trương chính sách giảm nghèo, thực hiện tín chấp cho các hộ nghèo, 

hỗ trợ thành viên là người nghèo phát triển sản xuất cải thiện sinh kế, xây dựng các mô hình 

giảm nghèo, giám sát và đánh giá, và phản biện các chính sách. 

Bảng 3.22. Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong giảm nghèo ở vùng DTTS                         

và miền núi 

Tổ chức 

Tuyên 

truyền 

giảm 

nghèo 

Tín chấp 

cho giảm 

nghèo 

Hỗ trợ sản 

xuất cho 

giảm 

nghèo 

Chuyển 

giao công 

nghệ giảm 

nghèo 

Xây dựng 

mô hình 

giảm 

nghèo 

Giám sát, 

đánh giá 

giảm 

nghèo 

Phản 

biện 

chính 

sách 

giảm 

nghèo 

Mặt trận tổ 

quốc 

++ + + + + ++ ++ 

Hội phụ nữ ++ ++ +++ + ++ ++ + 

Hội nông 

dân 

++ ++ +++ ++ ++ ++ + 

Hội cựu 

chiến binh 

++ + + + + ++ ++ 

Đoàn 

thành niên 

++ + ++ + ++ ++ + 

Ghi chú: Số “+” thể hiện mức độ và vai trò của các tổ chức trong các hoạt động giảm nghèo ở vùng DTTS và MN. 

Nguồn: Kết quả tọa đàm và thảo luận nhóm thực địa năm 2019 

 

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các tổ chức xã hội gồm Hội phụ nữ, Hội nông dân ở 

vùng DTTS và miền núi đã đi đầu trong các hoạt động tín dụng, nhân rộng các mô hình giảm 

nghèo. Các mô hình hoạt động tín dụng trong các chi hội phụ nữ tại các thôn, bản vùng DTTS 

và miền núi đã giúp các hộ nghèo DTTS có điều kiện để chia sẽ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau 

quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Dưới sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức 

quốc tế, năng lực của các cán bộ Hội phụ nữ, hội nông dân ở vùng DTTS được nâng lên và đã 

hình thành các nhóm đồng sở thích, các mô hình hoạt động nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản, 

các mô hình giảm nghèo điển hình để giúp người dân ở vùng đặc biệt khó khăn vươn lên. Tiêu 

biểu như mô hình hoạt động phối hợp giữa Hội phụ nữ của huyện Hướng Hóa, huyện Đăk Rông 

của Quảng Trị và huyện Kon Plong và huyện Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum với tổ chức Plan quốc 

tế trong sử dụng phương pháp tốt nghiệp và hòa nhập tài chính để giúp các hộ nghèo cùng cực 

(hộ nghèo nhất trong các hộ nghèo trong cộng đồng) từng bước vươn lên trong cuộc sống. 

3.7.6. Ảnh hưởng của bối cảnh dễ bị tổn thương 

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đói nghèo là do thiên tai, dịch bệnh, và 

các cú sốc khác. Theo tổng hợp ban đầu từ các số liệu thống kê của Văn phòng thường trực Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thì trận mưa lũ đầu mùa từ ngày 1 đến ngày 

3/8/2017 xảy ra trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái đã làm 45 người 

chết, mất tích, bị thương. Mưa lũ đã làm cho hơn 300 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. 

Hơn 250 ha lúa, ngô bị cuốn trôi, vùi lấp do sạt lở. Có 89 con gia súc và 835 gia cầm bị chết. 

Ngoài ra, nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng: hơn 53.000 khối đất đá và hàng trăm km 

đường giao thông thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; 144 công trình thủy lợi bị thiệt hại; 

2.000m kè bờ sông, suối bị hư hại, sạt lở, cuốn trôi. 

Tiếp đến, ngày 15/9/2017, cơn bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, ảnh hưởng 

trực tiếp đến hai tỉnh là Hà Tĩnh và Quảng Bình làm 12 người chết và mất tích, 28 người bị 

thương. Theo thống kê, đã có 35 nhà dân bị sập; 121.621 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; nhiều 

tuyến đê biển, đê sông bị vỡ, nước tràn vào khu dân cư, ruộng đồng ảnh hưởng lớn đến đời 



264 

sống, sản xuất của nhân dân; có 8 tàu cá bị chìm, hơn 220 thuyền nhỏ bị hư hỏng cuốn trôi; 

13.000 ha diện tích cây lâu năm bị gãy đổ chủ yếu ở Quảng Bình và Quảng Trị (UBDT, 2017). 

Cơn bão số 10 còn chưa kịp khắc phục hậu quả, thì chưa đầy một tháng sau, từ ngày 9 

đến ngày 12/10/2017, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới gây mưa to, kéo dài, sạt lở 

đất ở Hòa Bình và lũ quét ở Yên Bái làm 50 người chết và 16 người bị thương. Đặc biệt, 18 

người trong 4 ngôi nhà sàn tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đang 

ngủ đêm nên đều bị đất đá vùi lấp. Mưa to còn làm làm nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập 

lụt ở ngoại thành Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa. Liền ngay sau đó, ngày 16/10/2017, 

cơn bão số 11 trên Biển Đông tuy không đổ bộ vào nước ta nhưng cũng đã gây mưa to, sạt lở, 

lũ lụt cho các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống lao động, 

sản xuất của người dân. 

Mới đây nhất, ngày 4/11/2017, cơn bão số 12 đổ bộ vào Nam Trung Bộ, nhất là các tỉnh 

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và quét qua một phần Nam Tây Nguyên. Số liệu tính đến hết 

ngày 7/11/2017, đã có 69 người chết, 30 người mất tích; 1.484 ngôi nhà bị sập đổ; 111.222 nhà 

tốc mái, hư hỏng; 7.990 ha diện tích nông nghiệp, thủy sản bị ngập; 14.559 ha diện tích rau màu 

bị ngập; 10 tàu hàng và một số tàu cá bị chìm hoặc mắc cạn; 24.942 lồng bè nuôi trồng thủy, 

hải sản thiệt hại... Ngoài ra, do hoàn lưu cơn bão gây mưa to đã làm ngụp lụt trên diện rộng đối 

với các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam và khu vực Nam Tây Nguyên; làm ách tắc, chia 

cắt một số tuyến đường giao thông, đường sắt; làm nước ở một số hồ, đập, thủy điện dâng cao 

đến mức phải xả lũ... Hiện nay vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, 

nhưng dự kiến cũng sẽ là rất lớn (UBDT, 2017). 

Theo thống kê thời điểm cuối năm 2016, cả nước có gần 2 triệu hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 

8,23%) và trên 1,3 triệu hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 5,41%). Mức chênh lệch giữa hộ mới thoát 

nghèo với hộ cận nghèo; giữa hộ cận nghèo với hộ nghèo là rất mong manh, nhất là đối với 

những hộ cận nghèo. Chỉ cần một biến cố nhỏ hay một mất mát, thiệt hại, rủi ro dù không lớn 

cũng đủ làm cho hộ cận nghèo có nguy cơ quay trở lại thành hộ nghèo (tái nghèo) (UBDT, 

2017). 

Tại các xã bãi ngang ven biển, nơi có rất nhiều hộ nghèo của các tỉnh miền Trung, kéo 

dài từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đều bị ảnh hưởng nặng nề do cơ bão số 10, trong đó 

tập trung nhiều nhất tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Nay, hàng loạt các xã bãi ngang ven 

biển của các tỉnh miền Nam Trung Bộ, từ Bình Định đến Khánh Hòa lại tiếp tục chịu ảnh hưởng 

nặng nề của cơn bão số 12. Ngoài việc tàu thuyền bị chìm, đắm; lồng, bè nuôi trồng thủy hải 

sản dưới biển bị đánh vỡ thì trên bờ, ao nuôi thủy sản, đất nông nghiệp cũng bị xâm nhập mặn; 

cây nông nghiệp, rau, màu cũng bị ngã, đổ, ngập úng, hư hỏng, thất thoát. Ở nhiều địa phương, 

nước của cơn lũ trước chưa kịp tiêu thì cơn lũ sau lại tràn đến. Đa số hộ nghèo, vốn vay của kỳ 

trước chưa kịp thu hồi và hoàn trả, thì nay không những có nguy cơ mất trắng mà còn chưa biết 

tính sao cho chu kỳ sản xuất vụ tới. Có những địa phương như ở huyện Cẩm Xuyên và thị xã 

Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Phòng Nông nghiệp của huyện kịp thời hỗ trợ lại hạt giống rau cho bà con 

sau bão ở những xã bãi ngang ven biển, nhưng vừa gieo trồng lại thì trời liên tục đổ mưa cuốn 

trôi hoặc làm úng thối hết hạt rau; đó là còn chưa kể đất nhiễm phèn nên không canh tác được. 

Hệ thống đê biển, kè biển ở những nơi này cũng đã bị sóng biển đánh xói mòn, rỗng thân gây 

khó khăn, nguy hiểm cho việc vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực, giống cây trồng hỗ trợ 

cho các vùng xung yếu. 

Còn ở những địa phương vùng núi, dân tộc thiểu số, mưa úng nhiều ngày làm đất đá, 

đồi núi sạt lở gây sập đổ nhà cửa, chết người và gia súc, gia cầm, vùi lấp đất nông nghiệp, ngã 

đổ cây lâm nghiệp, hư hỏng cơ sở hạ tầng. Đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

ở những vùng này đều có tài sản rất hạn chế, chỉ đủ duy trì và đáp ứng những nhu cầu tối thiểu 

của cuộc sống, nay do tác động của mưa lũ nên nguy cơ tái nghèo rất cao. 
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Theo kết quả điều tra (bảng 3.23) của chúng tôi về các cú sốc mà hộ thường gặp phải 

trong 3 năm trở lại đây bao gồm: dịch bệnh vật nuôi cây trồng, bão, lũ lụt, hạn hán. Ngoài ra 

cũng có một số cú sốc khác về thiên tai dịch bệnh và do con người như tai nạn, trộm cướp, …  

Bảng 3.23. Tỷ lệ số hộ DTTS khảo sát gặp các cú sốc (%) 

Loại cú sốc 

Tính 

chung 

(n=2880) 

Nhóm hộ 

không 

nghèo 

(n=656) 

Nhóm hộ 

nghèo 

(n=2224) 

1. Bão 24.13 30.64 22.21 

(42.80) (46.14) (41.58) 

2. Lũ lụt 22.22 29.27 20.14 

(41.58) (45.53) (40.12) 

3. Hạn hán 23.58 30.18 21.63 

(42.45) (45.94) (41.18) 

4. Sụt lở đất 6.63 8.08 6.21 

(24.89) (27.27) (24.13) 

5. Rét hại, sương muối 3.96 6.40 3.24 

(19.50) (24.50) (17.70) 

 6. Thành viên hộ bị ốm, bệnh, mất 7.99 6.71 8.36 

(27.11) (25.03) (27.69) 

7. Thành viên hộ tai nạn 1.15 1.22 1.12 

(10.64) (10.98) (10.54) 

 8. Bị cướp, trộm, lừa đảo 0.38 0.30 0.40 

(6.17) (5.52) (6.35) 

 9. Bị phá hoại tài sản 0.17 0.15 0.18 

(4.16) (3.90) (4.24) 

10. Dịch bệnh vật nuôi, cây trồng 33.61 34.91 33.23 

(47.25) (47.70) (47.11) 

11. Giá hàng bán ra giảm mạnh 2.40 3.51 2.07 

(15.29) (18.41) (14.24) 

12. Giá mua các đầu vào tăng mạnh 1.18 0.76 1.30 

(10.80) (8.70) (11.35) 

13. Khác 25.90 25.61 25.99 

(43.82) (43.68) (43.87) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Theo kết quả của bảng 3.23, tỷ lệ hộ không nghèo gặp các cú sốc về thiên tài và dịch bệnh 

cây trồng và vật nuôi cao hơn so với hộ nghèo. Nguyên nhân chính được cho là nhóm hộ không 

nghèo thì có nhiều hoạt động trồng trọt và chăn nuôi hơn nhóm hộ nghèo do vậy họ gặp nhiều 

cú sốc hơn nhóm hộ nghèo. Trung bình số thiên tai và dịch bệnh mà hộ gặp phải trong 3 năm 

gần đây (2016-2018) không nhiều (bảng 3.24).  
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Bảng 3.24. Số cú sốc gặp trong 3 năm gần đây cho các hộ gặp sốc 

Chỉ tiêu Tính chung 

Nhóm hộ 

không 

nghèo 

Nhóm hộ 

nghèo 

 (n=2880) (n=656) (n=2224) 

1. Bão 0.26 0.26 0.27 

 (0.59) (0.62) (0.58) 

2. Lũ lụt 0.23 0.27 0.22 

 (0.52) (0.58) (0.50) 

3. Hạn hán 0.22 0.26 0.21 

 (0.57) (0.62) (0.56) 

4. Sụt lở đất 0.10 0.14 0.09 

 (0.43) (0.54) (0.39) 

5. Rét hại, sương muối 0.09 0.15 0.07 

 (0.44) (0.57) (0.40) 

6. Thành viên hộ bị ốm, bệnh, mất 0.07 0.06 0.07 

 (0.28) (0.26) (0.28) 

7. Thành viên hộ tai nạn 0.01 0.01 0.01 

 (0.10) (0.11) (0.10) 

 8. Bị cướp, trộm, lừa đảo 0.01 0.01 0.01 

 (0.09) (0.10) (0.08) 

 9. Bị phá hoại tài sản 0.00 0.00 0.00 

 (0.05) (0.05) (0.05) 

10. Dịch bệnh vật nuôi, cây trồng 0.63 0.69 0.61 

 (0.90) (0.98) (0.87) 

11. Giá hàng bán ra giảm mạnh 0.01 0.01 0.01 

 (0.12) (0.13) (0.11) 

12. Giá mua các đầu vào tăng mạnh 0.02 0.01 0.02 

 (0.14) (0.10) (0.15) 

13. Khác 0.01 0.00 0.02 

 (0.12) (0.05) (0.14) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Theo số liệu bảng 3.24, bình quân một hộ trong 3 năm gần đây gặp 0,26 cơ bão hay 

trong 12 năm mới gặp 1 cơn bão. Tương tự đối với lũ ltuj và hạn hán cũng vậy. Đối với dịch 

bệnh vật nuôi và cây trồng thì tần suất hộ gặp cú số này diễn ra thường xuyên hơn. Tuy nhiên 

thức tế nghiên cứu cho thấy, thiên tai chỉ tập trung vào một số vùng, trong khi dịch bệnh vật 

nuôi và cây trồng diễn ra rộng khắp trong cả nước. Ví dụ, các hộ dân tộc vùng Tây nguyên rất 

hiếm khi gặp bão và lũ lụt, thay vào đó họ hay gặp hạn vào mùa khô. Những hộ ở miền núi phía 

bắc ít bị hạn nhưng hay gặp lũ và bão hơn. Trong khi đó, những hộ ở miền trung thì hay gặp 

bão và lũ vào mùa mưa và hạn hán vòa mùa khô. Trong khi nghiên cứu về các cú sốc này, chúng 

tôi cũng nghiên cứu về mức độ nghiêm trọng mà nó để lại cho người dân bằng việc người dân 

tự đánh giá mức độ thiệt hại của nó. Kết quả cụ thể được trình bày trên bảng 3.26. Qua bảng 

6.18, chúng tôi thấy mức độ nghiêm trọng nhất là khi hộ có thành viên bị tai nạn hoặc ốm. Điều 

này cho thấy, nếu hộ gặp các cú sốc về sức khỏe thì dễ bị nghèo và khó có thể thoát nghèo trong 

thời gian ngắn do mất thi nhập và lao động. Do đó, để thoát nghèo bền vững thì vấn đề đảm bảo 

án toàn trong lao động và trong cuộc sống là quan trọng trong việc giúp hộ thoát nghèo.  
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Bảng 3.25. Thiệt hại tính bình quân 1 cú sốc của các hộ DTTS khảo sát 

ĐVT: (1000 đồng/hộ) 

 
Tính chung 

Nhóm hộ không 

nghèo 

Nhóm hộ 

nghèo 

1. Bão 5890.04 7677.74 5417.73 

 (9237.78) (11661.06) (8440.09) 

2. Lũ lụt 5717.33 4538.36 6121.34 

 (8214.02) (6535.32) (8687.53) 

3. Hạn hán 3953.46 2923.37 4316.52 

 (4864.01) (3667.89) (5178.59) 

4. Sụt lở đất 4665.64 3497.67 5084.17 

 (5288.87) (3882.29) (5664.86) 

5. Rét hại, sương muối 3443.86 3454.76 3437.50 

 (3637.85) (3610.84) (3678.77) 

6. Thành viên hộ bị ốm, bệnh, mất 12325.86 15377.63 11623.03 

 (15837.16) (20637.09) (14497.98) 

7. Thành viên hộ tai nạn 21212.12 31250.00 18000.00 

 (20784.25) (30207.61) (16294.17) 

 8. Bị cướp, trộm, lừa đảo 9790.91 500.00 11855.56 

 (13680.75) (0.00) (14407.56) 

 9. Bị phá hoại tài sản 16200.00 15250.00 20000.00 

 (11166.92) (12658.99) (0.00) 

10. Dịch bệnh vật nuôi, cây trồng 6278.23 6929.77 6084.21 

 (8005.46) (8199.55) (7942.19) 

11. Giá hàng bán ra giảm mạnh 23611.11 15000.00 26071.43 

 (27124.46) (7071.07) (30673.59) 

12. Giá mua các đầu vào tăng mạnh 2300.00 1940.00 2362.07 

 (1446.42) (1366.75) (1473.68) 

13. Khác 3230.77 3120.00 6000.00 

 (1557.12) (1480.99) (0.00) 

Nguồn: Số liệu điều tra 2019 

Các cú sốc về thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán và sạt lở đất cũng gân thiệt hại lớn đối 

với hộ. Do vậy, cũng cần duy trì các chính sách hỗ trợ tại chỗ cho hộ gặp thiên tai và cần có hỗ 

trợ lâu dài cho các hộ dễ gặp các cú sốc về thời tiết như vậy. Vì các cú sốc này có tần suất gặp 

nhiều, nên các hộ vùng dễ bị tổn thương về thời tiết như bão, lũ lụt, hạn hán. 

3.8. NHẬN DIỆN VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

VÀ CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM HIỆN NAY 

 Từ kết quả phân tích thực trạng nghèo, thực trạng các giải pháp chính sách giảm nghèo 

vùng DTTS và miền núi, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện các giải pháp chính sách giảm 

nghèo ở vùng DTTS và miền núi, một số vấn đề cơ bản và cấp bách được xác định như sau: 

3.8.1. Năng lực tiếp cận thị trường của người nghèo vùng DTTS và MN còn nhiều hạn chế 

 Mặc dầu các chính sách giảm nghèo thời gian qua đã góp phần phát triển kết cấu hạ tầng 

kinh tế-xã hội của các vùng DTTS và miền núi, góp phần giúp người nghèo tiếp cận tốt hơn với 

thông tin thị trường và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu 
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cho thấy, năng lực tiếp cận thị trường của người nghèo vùng DTTS và miền núi, đặc biệt là 

nhóm các dân tộc thiểu số rất ít người ở các vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn còn 

nhiều hạn chế.  

 Thực trạng liên kết vùng ở các vùng DTTS và miền núi chưa diễn ra mạnh mẽ, thiếu 

chặt chẽ, đặc biệt là các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh 

duyên hải miền Trung. Việc phát triển liên kết vùng (trong nội bộ của vùng và liên kết với 

ngoại vùng) sẽ góp phần kết nối thị trường, thông thương hàng hóa, giao lưu văn hóa, đặc 

biệt là phát huy được lợi thế của các địa phương cũng như của vùng. Một số nguyên nhân dẫn 

đến thực trạng liên kết vùng còn yếu là do : (i) Cơ sở hạ tầng kết nối trong nội bộ vùng và với 

các vùng khác ở các vùng DTTS và miện núi còn hạn chế ; (ii) Chính sách thiếu tính đột phá 

trong thúc đẩy các hoạt động liên kết vùng của các địa phương ; (iii) Thiếu các nhà đầu tư tư 

nhân (các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp FDI đủ mạnh) đầu tư vào các vùng 

DTTS và miền núi, đặc biệt là các vùng còn gặp nhiều khó khăn; (iv) Trình độ dân trí của 

người dân vùng DTTS và miền núi còn hạn chế, sản xuất còn manh mún, tự cung tự cấp và 

thiếu nguồn lực đầu tư. 

 Thực tế cho thấy, đối với các xã ở vùng DTTS và miền núi giáp biên giới, gần các cửa 

khẩu với Trung Quốc, Campuchia, Lào thì việc phát triển hàng hóa tốt hơn, cơ hội việc làm cho 

người dân và thu nhập cũng như đời sống của họ khá hơn, đặc biệt là đối với nhóm đồng bào 

DTTS có trình độ dân trí cao hơn, năng động trong tiếp cận với thị trường đã góp phần giảm tỷ 

lệ hộ nghèo ở xã. Vì vậy, việc xem xét phát triển kinh tế cửa khẩu đối với một số địa phương 

có lợi thế bên cạnh việc kiểm soát vấn đề an ninh, quốc phòng nhằm khai thác tiềm năng và kết 

nối thị trường là một vấn đề cần được xem xét và thực hiện thời gian tới. 

3.8.2. Cơ sở hạ tầng ở vùng DTTS và miền núi (đặc biệt là những vùng đặc biệt khó khăn) 

chất lượng kém và chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân 

Phần lớn người nghèo DTTS hiện nay đang sinh sống và làm việc tại các địa bàn khó 

khăn và ĐBKK. Tại các địa bàn này, hệ thống cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng hiện nay còn 

rất thiếu, không đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo trong bối 

cảnh mới. Do vậy, cần ưu tiên đầu tư xây dựng và hiện đại hóa CSHT vùng DTTS và miền núi, 

nhất là vùng DTTS có nhiều hộ nghèo (vùng lõi nghèo). 

Việc đầu tư xây dựng CSHT kinh tế-xã hội ở vùng DTTS vừa là vấn đề cơ bản, lâu dài, 

vừa mang tính cấp bách nhằm giải quyết các khó khăn trước về sự thiếu hụt các hạng mục cơ 

sở hạ tầng thiết yếu. Các hạng mục CSHT ở vùng DTTS cần được ưu tiên đầu tư xây dựng và 

hiện đại hóa gồm: Giao thông; Thủy lợi, Thông tin liên lạc; Điện, Trường học…Trước hết là 

ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông, hệ thống thông tin liên lạc để kết nối vùng DTTS 

với vùng phát triển, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về thu nhập cũng như đời sống văn hóa, 

tinh thần giữa các vùng khó khăn với các vùng phát triển.   

Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển là cơ hội cho kết nối thị trường, phát triển và 

khai thác các tiềm năng của địa phương như phát triển du lịch, phát triển sản xuất nông lâm 

thủy sản theo hướng hàng hóa gắn với chuỗi giá trị, và là cơ hội cho giao thương hàng hóa cũng 

như gắn kết trong nội bộ vùng và giữa các vùng DTTS với nhau. 

3.8.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở vùng DTTS còn chậm  

Một trong những mục tiêu cơ bản nhất, cốt lõi nhất trong công tác giảm nghèo ở vùng 

DTTS là phải đưa mức thu nhập của các hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo. Như vậy, cần phải 
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đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng DTTS theo hướng nâng cao tỷ trọng các 

ngành Dịch vụ, Công nghiệp và giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp.  

Tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp và thương mại chậm phát triển và tác động đến giảm nghòe 

không nhiều. Công nghiệp trong các cùng DTTS chủ yếu là khai khoáng và bán nguyên lệu thô, thiếu 

công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông lâm thủy sản nhằm hình thành chuỗi giá trị và nâng cao 

hiệu quả đầu tư. 

 Sinh kế chủ yếu của người nghèo DTTS vẫn là sản xuất nông nghiệp. Do vậy, những 

vấn đề cơ bản cần phải giải quyết nhằm giúp đỡ các hộ nghèo DTTS phát triển ổn định sinh kế 

là: 

+ Giải quyết cơ bản vấn đề thiếu đất sản xuất bằng cách hỗ trợ đất sản xuất (đối với 

những vùng còn có quỹ đất) hoặc chuyển đổi sinh kế cho các lao động hộ nghèo thiếu đất/không 

có đất SXNN;  

+ Điều chỉnh qui hoạch ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng phát huy lợi thế 

của địa phương để tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, các sản phẩm đặc sản 

của từng địa phương và từng vùng sinh thái;  

+ Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao tiến bộ KHKT cho người nghèo để họ áp dụng vào 

SXNN (canh tác trên đất dốc, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản hàng hóa);  

+ Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề cho lao động hộ nghèo DTTS găn với nhu cầu thị 

trường để họ có thể tìm kiếm các việc làm mới trong các lĩnh vực hoạt động phi nông nghiệp. 

+ Thu hút đầu tư và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương để nhằm hình 

thức các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các hộ nghèo vùng DTTS. 

+ Tăng cường các chính sách về phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng ứng dụng 

công nghệ cao, sản xuất lớn gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, liên kết chuỗi giá trị. 

3.8.4. Chất lượng giáo dục phổ thông và đào tạo nguồn nhân lực ở vùng DTTS còn hạn 

chế 

Khảo sát thực địa tại các vùng DTTS và miền núi cho thấy trình độ giáo dục phổ thông 

của người nghèo ở vùng DTTS còn thấp là yếu tố cản trở rất lớn tiến trình phát triển kinh tế-xã 

hội và giảm nghèo. Phần lớn lao động trong độ tuổi thuộc các hộ nghèo chỉ theo học đến cấp 

THCS và cấp Tiểu học. Trình độ học vấn thấp nên việc tiếp thu các tiến bộ KHCN vào sản xuất 

gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. 

 Do vậy, việc đẩy mạnh công tác giáo dục phổ thông và đào tạo nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực là vấn đề mang tính cơ bản, là nhiệm vụ chiến lược. Nếu vẫn duy trì tình trạng 

giáo dục phổ thông và chất lượng đội ngũ lao động thấp như hiện nay thì nguy cơ tụt hậu đối 

với các hộ nghèo DTTS là không tránh khỏi. Để có cơ hội việc làm trong các nhà máy, các khu 

và cụm công nghiệp ở địa phương hoặc ngoại tỉnh thì lao động người DTTS cần tốt nghiệp 

trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy nhiên, tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT của một số 

vùng DTTS còn thấp, gây khó khăn cho việc tìm kiếm cơ hội việc làm ổn định và lâu dài. 

3.8.5. Giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất và gắn với tái định cư, và giải quyết vấn đề di 

cư tự do ở vùng DTTS và miền núi còn chậm  

+ Thiếu đất ở và đất sản xuất là một trong những nguyên nhân nghèo của các hộ vùng 

DTTS và miền núi, đặc biệt là sinh kế của họ phụ thuộc nhiều vào hoạt động nông lâm ngư 

nghiệp. Vì trong quá khứ đất sản xuất màu mỡ của họ đã bị thu hồi cho xây dựng các dự án 



270 

thủy điện, người nghèo vùng DTTS thiếu tư liệu sản xuất chính nên nguồn thu nhập và an ninh 

lượng thực, thực phẩm của họ bị đe dọa và rơi vào tình trạng nghèo đói. Việc chi trả dịch vụ 

môi trường rừng hiện nay với định mức còn thấp, chưa đủ cho việc chi tiêu cho các nhu cầu 

thiết yếu phục vụ cuộc sống của người nghèo vùng DTTS. Vì vậy, đây là một trong những vấn 

đề cần được xem xét và giải quyết thời gian tới nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định cho các hộ 

nghèo DTTS. 

 + Vấn đề di cư tự do, đặc biệt là vùng Tây Nguyên đang đặt ra nhiều vấn đề và hệ lụy 

như phá rừng, tác động tiêu cự đến môi trường, và các vấn đề xã hội như vấn đề hộ khẩu, cho 

con cái học hành... sẽ dẫn đến tình trạng nghèo đói và nhiều vấn đề phát sinh. Nghiên cứu cơ 

chế để hợp pháp hóa đối với người di cư tự do nhằm quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn đối với các 

nguồn lực.  

3.8.6. Vấn đề lao động, việc làm và đào tạo nghề cho lao động ở vùng DTTS và miền núi 

Trình độ tay nghề của người lao động là người DTTS còn thấp. Lao động và nguồn thu 

nhập chính vẫn là từ các hoạt động nông lâm thủy sản. Người DTTS khó tiếp cận với việc làm 

phi nông nghiệp. Các việc làm phi nông nghiệp của người DTTS chủ yếu là lao động thủ công 

là chủ yếu, thiếu ổn định và thu nhập bấp bênh. Đối với các lao động có trình độ giáo dục phổ 

thông thì có cơ hội tìm kiếm việc làm ở các khu và cụm công nghiệp, hoặc xuất khẩu lao động 

ở một số nước như Đài Loan, Nhật Bản…  

Có thể nói, chính sách đào tạo nghề cho đồng bào DTTS là một trong những giải pháp 

căn cơ, thiết thực nhằm giúp cho chính mỗi người dân và gia đình họ có việc làm ổn định, thoát 

nghèo bền vững. Đề án 1956 được coi là một luồng gió mới trong công tác xóa đói, giảm nghèo 

bền vững, với nội dung chính là dạy nghề cho lao động nông thôn, DTTS khắc phục tình trạng 

thiếu đất sản xuất, chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo việc làm bền vững cho đồng bào DTTS. Từ 

chỗ quanh năm gắn bó với ruộng đồng, chăn nuôi manh mún, Đề án giúp người nông dân nói 

chung, đồng bào DTTS nói riêng được tiếp cận rất nhiều nghề phi nông nghiệp. 

Tuy nhiên, trên thực tế, số người sau đào tạo thường có việc làm không bền vững. Phần 

lớn các học viên sau khi nhận chứng chỉ về cất đi hoặc quay về làm nông nghiệp. Nếu có được 

tham gia các khóa học hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, đầu tư con giống, nhưng không được đầu 

tư vốn phát triển sản xuất, chỉ sau vài tháng thì kiến thực được tập huấn và đào tạo không được 

ứng dụng vào thực tế lại mất đi. Số lao động là người DTTS được đào tạo nghề có trình độ 

trung cấp, cao đẳng nghề còn thấp, phần lớn học nghề ngắn hạn. Bên cạnh đó một số nghề được 

đưa vào chương trình giảng dạy có kiến thức quá cao so với trình độ nhận thức của học viên. 

Có thể thấy, việc đào tạo những nghề phi nông nghiệp cho các học viên người DTTS chưa đạt 

hiệu quả như mong muốn. Thực tế bài học hậu đào tạo nghề tại địa phương cho thấy, việc dạy 

nghề cần đi vào trọng tâm là chăn nuôi và trồng trọt. Những hạn chế trong đào tạo nghề cho 

đồng bào DTTS một phần là do một số địa phương chưa chú trọng công tác tuyên truyền, tư 

vấn, vận động người DTTS học nghề, lại phải chịu áp lực về giao chỉ tiêu đào tạo..., Điều này 

dẫn tới đào tạo không theo hướng học theo nhu cầu, mà theo nếp có giáo viên nào thì dạy nghề 

đấy; dạy theo phong trào, chưa gắn với cơ sở sản xuất; cơ chế ưu tiên dạy nghề cho người DTTS 

chưa phù hợp, khó thực hiện. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ tìm kiếm việc làm, hướng dẫn vay 
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vốn sau đào tạo và tiêu thụ sản phẩm từ cơ sở chưa được chú trọng. Hiện nay, tình trạng thất 

nghiệp của thanh niên DTTS đang là vấn đề nổi cộm, lên đến 5,76%, cao hơn gấp 2,5 lần so 

với tỷ lệ thất nghiệp của cả nước (2,34%). Kết quả điều tra của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quý II-2018 cho thấy, cả nước hiện có khoảng 313 nghìn thanh niên nông thôn thiếu 

việc làm và thất nghiệp, trong đó có thanh niên DTTS. 

3.8.7. Nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo ở 

cấp xã 

Trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ giảm nghèo ở cấp xã ở vùng DTTS và MN hiện 

nay còn bất cập trước các yêu cầu thực hiện các mục tiêu giảm nghèo là yếu tố ảnh hưởng khá 

mạnh đến việc triển khai thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo ở vùng 

DTTS. Đây cũng là một trong những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết nhằm thực hiện thành 

công mục tiêu giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và MN trong giai đoạn tới. Do vậy, cần phải 

đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ giảm nghèo ở cấp 

xã. Các trọng tâm đào tạo cho đội ngũ cán bộ này là: 

+ Kỹ năng điều tra, phân loại hộ nghèo theo các nguyên nhân nghèo. 

+ Kỹ năng tuyên truyền, vận động người nghèo tham gia thực hiện và thụ hưởng các 

chính sách giảm nghèo. 

+ Kỹ năng lập các dự án giảm nghèo ở địa phương. 

+ Kỹ năng tư vấn cho các hộ nghèo xây dựng các phương án thoát nghèo và kỹ năng 

tham mưu, tư vấn cho UBND xã trong việc lập kế hoạch thực hiện các Chương trình, dự án, 

chính sách giảm nghèo. 

3.8.8.  Hoàn thiện tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển, và 

rà soát điều chỉnh tiêu chí xác định nghèo đa chiều cho sự phù hợp với xu hướng phát 

triển và bối cảnh mới 

 a/ Hoàn thiện bộ tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển 

nhằm làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách 

Việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi thành 3 khu vực theo trình độ phát 

triển đã có tác động tích cực đến phát triển KT-XH của vùng. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng 

để các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, 

như: Chương trình 135, Chương trình giảm nghèo; Chương trình trung tâm cụm xã, chính sách 

trợ giá, trợ cước, chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ 

cấp bảo hiểm y tế, chính sách thu hút cán bộ đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, chính 

sách hỗ trợ giáo viên, học sinh, sinh viên…. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, 

việc lập, phân bổ ngân sách, đầu tư, hỗ trợ, áp dụng các định mức đầu tư phù hợp với mức độ 

khó khăn dựa trên kết quả phân định 3 khu vực đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển 

giữa các địa phương trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tuy nhiên, qua hơn 25 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập cả về hệ thống 

các tiêu chí, tổ chức xác định xã thuộc 3 khu vực và cả trong hoạch định, xây dựng và áp dụng 

các chính sách trên địa bàn. Cụ thể: 
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- Tất cả các bộ tiêu chí từ trước đến nay không đề cập đến tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số, do 

đó phân định xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi bao gồm cả các xã không có hoặc có rất ít 

đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

- Các tiêu chí đã từng bước được lượng hóa, nhưng chưa tính đến yếu tố đặc thù của từng vùng 

miền, nên còn có sự chênh lệch giữa xã đặc biệt khó khăn ở các địa bàn. 

- Thôn đặc biệt khó khăn là một trong các tiêu chí xác định xã thuộc 3 khu vực là chưa 

phù hợp giữa xã quy mô lớn, có nhiều thôn với xã quy mô nhỏ có ít thôn; dẫn đến tình trạng xã 

khu vực II có nhiều thôn đặc biệt khó khăn hơn xã khu vực III, gây bất cập cho phân bổ nguồn 

lực đầu tư, áp dụng các chính sách liên quan. 

- Do tâm lý của các địa phương muốn có nhiều thôn, xã đặc biệt khó khăn để được đầu 

tư, thụ hưởng chính sách từ ngân sách trung ương nên một số địa phương tổ chức phân định 

chưa phù hợp với tiêu chí và điều kiện thực tế; để giảm bớt thủ tục hành chính, quy định hiện 

hành đã không đề cập đến vai trò thẩm định của Ủy ban Dân tộc nên việc phân định chưa thật 

sự công bằng, minh bạch giữa các địa phương, chưa thật sự tập trung nguồn lực cho những nơi 

khó khăn nhất. 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả đầu tư, chưa đưa vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng nghèo đói, khó khăn trong tiếp cận các dịch 

vụ xã hội cơ bản, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tình thần cho đồng bào dân tộc thiếu 

số. 

Vì vậy, cần ưu tiên hoàn thiện xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí về phân định vùng 

DTTS và miền núi phù hợp áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để 

làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách có liên quan và nâng cao hiệu quả thực hiện các 

chương trình. 

b/ Rà soát, điều chỉnh các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và 

tiếp tục cải thiện chất lượng đo lường nghèo đa chiều 

Đo lường nghèo đa chiều là một phương pháp mới trên Thế giới nói chung cũng như ở 

Việt Nam nói riêng. Do vậy để thực sự trở thành công cụ đo lường nghèo hữu hiệu thì đo lường 

nghèo đa chiều cần được được tiếp tục hoàn thiện theo hướng tiếp cận gần hơn với phương 

pháp luận quốc tế về nghèo đa chiều, cũng như phản ảnh tốt hơn thực tiễn của Việt Nam, gắn 

với đặc thù của vùng miền và địa phương. Một số vấn đề đặt ra trong đo lường nghèo đa chiều 

hiện nay tại Việt Nam như sau:  

✓ Tiếp tục hoàn thiện các chỉ số đo lường theo kết quả đầu ra để thay thế các chỉ số đầu 

vào, các tiêu chí cần điều chỉnh theo hướng đánh giá chất lượng thay vì hướng nhiều đến phản 

ánh số lượng của các tài sản của hộ, hay bổ sung một số chiều như tham gia bảo hiểm xã hội…  

✓ Một số chỉ số cần được tiếp tục hoàn thiện như trình độ giáo dục của người lớn cần được 

đo lường ở dạng động trong bối cảnh mới đòi hỏi mọi người phải học tập suốt đời, hay chỉ số 

tiếp cận thông tin cần được thay đổi để phù hợp hơn với sự tăng tốc của cuộc cách mạng số.  

✓ Cần gắn đo lường nghèo đa chiều với thực tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, ví dụ như 

cân nhắc xem xét chỉ số nhà an toàn thay vì các chỉ số đo lường thiếu hụt về nhà ở hiện tại. 
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3.9. XU HƯỚNG, DIỄN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VẤN ĐỀ NGHÈO Ở VÙNG DÂN 

TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 

3.9.1. Xu hướng, diễn biến của vấn đề nghèo ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam trong 

thời gian tới 

3.9.1.1 Xu hướng, diễn biến và ảnh hưởng của vấn đề nghèo theo nhóm dân tộc 

 Sau khi nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo của các dân tộc, 

chúng tôi nhận thấy có 3 xu hướng, diễn biến chính của vấn đề nghèo theo nhóm các dân tộc 

gồm: Nhóm dân tộc có xu hướng tăng nghèo và diến biến chậm, nhóm dân tộc có xu hướng 

giảm nghèo và diễn biến chậm, và nhóm dân tộc có xu hướng giảm nghèo và diễn biến nhanh.  

Nhóm dân tộc có xu hướng tăng nghèo nhưng chậm là các nhóm dân tộc rất ít người 

như Lô lô, La ha, Cống, Mảng, La hủ, Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La... Nguyên nhân chính 

là do tỷ lệ tăng dân số bình quân năm cao như Ngái (4,66%), Cờ Lao (4,18%), Rơ Măm (3,82%), 

Bố Y (3,52%); tỷ lệ tự làm nông nghiệp cao (75.2%) và cao hơn các dân tộc khác; khả năng tiếp 

cận vốn thấp nhất (38.6%), nhiều hộ chưa tiếp cận được với điện (3,8%), diện tích đất sản xuất 

tuy cao nhưng chủ yếu là cây lâu năm và rừng, các tài sản phục vụ sản xuất thấp nhất trong số 

các nhóm dân tộc. Số lượng đầu gia súc, gia cầm thấp nhất trong số các nhóm dân tộc thiểu số. 

Nhóm dân tộc có xu hướng giảm nghèo nhưng chậm là các nhóm dân tộc đa số như 

dân tộc Mông, Gia Rai. Trong thời gian tới, tỷ lệ nghèo của nhóm dân tộc có giảm nhưng giảm 

rất chậm do nhiều nguyên nhân như: Tỷ lệ mù chữ cao (gần 67% năm 2015), tỷ lệ tảo hôn cao 

(gần 60%), tỷ lệ kết hôn cận huyết cao (11,4%), tỷ lệ ca sinh có hỗ trợ y tế thấp (35%), thu nhập 

chính từ trồng trọt (42%) trong khi diện tích đất sản xuất/người giảm. 

Nhóm dân tộc có xu hướng giảm nghèo và nhanh là các nhóm dân tộc đa số như dân 

tộc Tày, Thái, Khmer, Mường, Xơ Đăng. Trong thời gian tới, tỷ lệ nghèo của nhóm dân tộc có 

giảm và giảm nhanh do nhiều nguyên nhân như: Hệ thống giao thông thuận lợi, tỷ lệ biết chữ 

cao, khả năng tiếp cận vốn, thị trường tốt. 

3.9.1.2 Xu hướng, diễn biến và ảnh hưởng của vấn đề nghèo theo vùng 

Trong 6 vùng kinh tế thì 4 vùng trong thời gian tới vẫn duy trì là 4 vùng nghèo nhất là 

Vùng núi và trung du phí Bắc, Vùng duyên hải miền trung, vùng Tây Nguyên, và vùng Tây 

Nam Bộ. Trung đó, vùng núi và trung du phía bắc sẽ là vùng lõi nghèo trong thời gian tới do 

vùng này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tới khả năng giảm nghèo như: trình độ của người dân 

tộc thấp (gần 30% không biết chữ); thu nhập chính là từ nông nghiệp (gần 90%) trong khi diện 

tích đất đai bình quân/đầu người có xu hướng giảm; bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện tự nhiên 

bất lợi như bão, lũ lụt,..; giao thông khó khăn. 

Vùng nghèo thứ 2 trong thời gian tới vẫn là Vùng duyên hải miền trung. Tuy vùng này 

có nhiều điện kiện thuật lợi hơn so với Vùng núi và trung du phí Bắc nhưng vẫn còn nhiều khó 

khăn trong việc giảm nghèo; tỷ lệ vay vốn thấp (gần 40%), giao thông vẫn còn khó khăn (gần 

10% đường sỏi đá), diện tích đất sản xuất thấp (4400 m2/hộ), tỷ lệ nhà kiên cố thấp nhất so với 

các vùng khác. Do vậy, trong thời gian tới đây vẫn là vùng nghèo thứ 2 của cả nước. Trong 
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vùng này, còn một số huyện có tỷ lệ nghèo cao và là rốn nghèo của vùng như vùng Tây của 

Nghệ An, một số huyện miền núi của các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, ... 

Vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ hiện nay có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên trong thời 

gian tới, khả năng giảm nghèo sẽ mạnh do vùng có nhiều điều kiện thuật lợi trong phát triển 

kinh tế như: Diện tích đất đai/người lớn; đất đai mầu mỡ và bằng phẳng hơn các vùng khác, 

giao thông thuận lợi, có nhiều cây trồng và vật nuôi có lợi thế trong phát triển sản xuất. Tỷ lệ 

nghèo của vùng này chỉ còn ở các huyện vùng núi cao. 

3.9.2. Ảnh hưởng của vấn đề nghèo ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam trong thời gian tới 

 Trên cơ sở phân tích xu hướng và diễn biến nghèo ở vùng DTTS và MN, một số dự 

báo về ảnh hưởng của vấn đề nghèo như sau: 

✓ Vấn đề nghèo đói ở vùng DTTS, đặc biệt là một số nhóm dân tộc thiểu số rất ít người 

như Cống, Mảng, La Hủ,…các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp như rượu chè, buôn lậu, 

ma túy, đặc biệt là các vùng biên giới như Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, và một số tỉnh Tây 

nguyên. Nếu không được quản lý và kiểm soát kịp thời sẽ ảnh hưởng đến an ninh biên giới, an 

ninh quốc gia. 

✓ Bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình đối với phụ nữ DTTS đang là vấn đề nổi 

cộm. Bạo lực giới vẫn còn là đặc điểm đặc trưng của những cộng đồng nhiều dân tộc thiểu số, 

đặc biệt là nhóm các dân tộc theo chế độ phụ hệ như: Hmông, Lô Lô, Hà Nhì, Pu Péo,... Tình 

trạng lạm dụng trong hôn nhân cũng dẫn tới bạo lực khi người phụ nữ và trẻ em gái phải gánh 

trên mình quá nhiều công việc, từ lao động sản xuất tạo ra sản xuất đến các hoạt động chăm sóc 

gia đình (Đặng Thị Hoa, 2020). Bất bình đẳng giới ở một số nhóm dân tộc thiểu số còn diễn biễn 

phức tạp và tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới trước tác động của vấn đề nghèo đói. 

✓ Vấn đề buôn bán phụ nữ và trẻ em gái đang diễn ra rất phức tạp và có xu hướng ngày càng 

gia tăng: Vấn đề buôn bán phụ nữ và trẻ em gái luôn gây nhức nhối trong cộng đồng, đặc biệt là ở 

vùng dân tộc thiểu số. Lợi dụng phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiếu số thường thiếu tự tin, ít hiểu 

biết và ít giao tiếp với xã hội, những kẻ buôn người thường dễ dàng lôi kéo và đưa người phụ nữ 

trở thành nạn nhân buôn bán tình dục, lấy chồng người nước ngoài hay buôn bán mại dâm. 

✓ Vấn đề sử dụng và buôn bán chất ma tuý: Một trong những điểm đáng quan tâm ở vùng 

dân tộc thiểu số hiện nay, đó là nguy cơ xảy ra các tệ nạn buôn bán, vận chuyển hàng cấm đặc 

biệt là ma tuý. Hiện tượng buôn bán và sử dụng ma túy thường diễn ra trong một số gia đình, 

có quan hệ họ hàng, dòng tộc. Các tội phạm thường đi kèm vợ chồng, con, cháu trong một gia 

đình hoặc có quan hệ gia đình.  Dọc biên giới Việt – Trung và Việt – Lào là những điểm nóng 

về phòng chống buôn bán ma tuý và buôn bán, vận chuyển hàng hoá bất hợp pháp qua biên 

giới. Lợi dụng các mối quan hệ thân tộc, các nhóm tội phạm đã tạo ra mạng lưới trao đổi thông 

tin, vận chuyển hàng ma tuý rất tinh vi. Thực trạng này luôn diễn ra và gây ra nhiều khó khăn 

cho lực lượng an ninh bảo vệ biên giới (Đặng Thị Hoa, 2020). 

✓ Đói nghèo và di cư tự do đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực Tây 

Nguyên, dẫn đến việc khai thác cạn kiệt tài nguyên, chặt phá rừng, và đốt nương rẫy, gây tác 

động tiêu cực đến vấn đề môi trường. 

Trước tác động của dịch bệnh như Covid 19 đã và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cộng đồng 

nói chung, người nghèo vùng DTTS và miền núi nói riêng trong thời gian tới. Nếu không kiểm 

soát tốt sẽ có tác động rất lớn đến tình trạng nghèo đói của vùng DTTS và miền núi.   
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CHƯƠNG 4 

ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIẢI 

PHÁP CƠ BẢN NHẰM GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở VÙNG DÂN TỘC 

THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 

 

  

4.1. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIẢI PHÁP 

CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN 

NÚI VIỆT NAM ĐẾN 2030 

4.1.1. Quan điểm giảm nghèo 

Vùng đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu là miền núi, trung du, biến giới, hải đảo, có vị 

thế kinh tế-xã hội và địa chính trị quan trọng. Vì thế Chương trình MTQG phát triển KT-XH 

vùng DTTS và miền núi giai doạn 2021-2025 cần quán triệt các quan điểm sau: 

Phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo phải lấy còn người làm trung tâm, tập trung 

vào nhóm dân tộc thiểu số, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số rất ít người. Chính sách và giải 

pháp giảm nghèo phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, nhất là người nghèo, cộng đồng 

nghèo, phù hợp các đặc điểm văn hoá, xã hội của người dân địa phương và các cộng đồng dân 

tộc thiểu số. Cần xây dựng cơ chế khuyến khích và đảm bảo sự tham gia của cộng đồng vào 

quá trình xác định ưu tiên, lập kế hoạch, ra quyết định, thực hiện quyết định và giám sát việc 

thực hiện quyết định.  

 Giảm nghèo đa chiều (gồm 4 nhóm tiêu chí quan trọng: (i) sinh kế; (ii) Sức khỏe và dinh 

dưỡng; (iii) giáo dục; và (iv) Điều kiện sống) gắn với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông 

thôn mới. 

 Phải đảm bảo giảm nghèo hiệu quả và bền vững, cần tập trung vào xây dựng tính bền 

vững về vật chất, bền vững về nhân lực và bền vững về tài chính.  

Nâng cao ý thức thoát nghèo, giảm dần bao cấp và tiến tới loại bỏ tâm lý ỷ lại, trông 

chờ, giúp đồng bào DTTS chủ động thoát nghèo. Cần đổi mới cơ chế hỗ trợ từ hỗ trợ cho không, 

bao cấp sang hỗ trợ có điều kiện (đối ứng), bên cạnh hỗ trợ hộ nghèo cần có các chính sách hỗ 

trợ hộ thoát nghèo và tăng cường tính tự lực, tự lập của người dân và cộng đồng. Để nâng cao 

hiệu quả cần xem xét chuyển từ hình thức hỗ trợ cho từng hộ sang hộ trợ cho nhóm hộ/cộng 

đồng và giúp người nghèo tiếp cận thông tin thị trường, phát huy lợi thế của các sản phẩm, dịch 

vụ tiềm năng của địa phương và cộng đồng. 

Phát huy sự tham gia của địa phương và cộng đồng các DTTS, đảm bảo linh hoạt và 

hiệu quả trong triển khai. Để giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi, cần thực hiện 

quản trị địa phương hợp lý, phát huy tối đa sự tham gia của người nghèo, của thôn bản, cấp xã, 

huyện vào quá trình lập và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Cần 

phân cấp, trao quyền và thể chế hóa quy trình lập kế hoạch, giám sát và đánh giá có sự tham 

gia. Các chính sách và giải pháp giảm nghèo cho vùng DTTS và miền núi cần xây dựng và triển 

khai theo một cơ chế linh hoạt và hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng vùng và tiểu vùng 

sinh thái nơi các cộng đồng DTTS sinh sống, các đặc điểm của cộng đồng và tộc người, phát 



276 

huy cao độ sự tham gia của cộng đồng, nhất là người dân trong giảm nghèo, đặc biệt là nhóm 

yếu thế.  

4.1.2. Định hướng giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi 

a/ Không cào bằng mà ưu tiên vào các vùng “lõi nghèo”, mức độ hỗ trợ gắn kết và hiệu 

quả giảm nghèo, chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang gián tiếp  

Tiếp tục tăng đầu tư công tập trung phát triển kinh tế - xã hội ở các “túi nghèo” của các 

vùng DTTS và miền núi ở các vùng sinh thái như các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, 

nơi biên giới thuộc các vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc (chiếm 58% số hộ nghèo DTTS của 

cả nước), Tây Nguyên (15%), Duyên hải miền Trung (11%). Chương trình giảm nghèo giai 

đoạn tới không nên phủ tràn lan mà tập trung vào các vùng nghèo, huyện nghèo và xã nghèo 

để tạo ra sự đầu tư tập trung và dứt điểm. 

Các chính sách và giải pháp giảm nghèo trong thời gian tới cần chuyển dần từ hỗ trợ 

trực tiếp (cấp phát, cho không, bao cấp) sang hỗ trợ gián tiếp như đào tạo nghề, phát triển giáo 

dục, khuyến nông, chuyển từ hỗ trợ đầu vào sang hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hiệu 

quả. 

b/ Phát huy thế mạnh và lợi thế so sánh, phù hợp với các đặc thù về kinh tế -xã hội và 

trình độ phát triển của vùng DTTS và miền núi  

Các chính sách và giải pháp giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi cần hướng vào phát 

huy được thế mạnh như phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch sinh thái và cộng 

đồng, tận dụng lợi thế về kinh tế cửa khẩu và thương mại biên giới với Lào, Campuchia và 

Trung Quốc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của hơn 53 dân tộc thiểu số, phát huy cầu 

nối giữa giao thương Trung Quốc và Lào với các vùng khác của Việt Nam. Tuy nhiên, các chính 

sách và giải pháp giảm nghèo ở đây cần tập trung góp phần giải quyết các thách thức lớn đang 

gặp phải: tỷ lệ nghèo vùng DTTS và miền núi giảm nhưng chưa giảm bền vững, nghèo đói tập 

trung nhiều ở các vùng khó khăn, biên giới, nhóm dân tộc thiểu số rất ít người; Nhiều diện tích 

rừng bị chuyển đổi thành hồ thủy điện hoặc các cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê 

đã tạo ra những xáo trộn và những tác động tiêu cực tới các hộ dân ở một số nơi, nhiều hộ dân 

phải tái định cư và cuộc sống chưa ổn định; Công nghiệp chế biến chưa phát triển, thương mại 

chủ yếu là nguyên liệu và sản phẩm thô với giá trị gia tăng thấp; An ninh chính trị biên giới vẫn 

là một vấn đề cần quan tâm; Trình độ giáo dục cao nhất đạt được ở một số dân tộc ở mức rất 

thấp và tỷ lệ người dân tộc thiểu số không đọc thông, viết thạo tiếng Việt còn ở mức cao so với 

mặt bằng chung của cả nước; Nhà ở, điều kiện sinh hoạt, khả năng tiếp cận và hưởng thụ các 

dịch vụ xã hội cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó khăn; Các dân tộc thiểu số rất 

ít người (dân số dưới 10.000 người) tuy thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và có 

chính sách riêng, nhưng hiện vẫn là nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, có nguy cơ ngày càng 

tụt hậu trong quá trình phát triển (trừ dân tộc Ngái) nếu không được tiếp tục hỗ trợ, đầu tư phát 

triển. 

c)Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu 

Mặc dù trong hơn hai thập kỷ qua, các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở 

vùng DTTS và miền núi đã chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, hệ thống cơ 

sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, điện, trường học, bệnh viện...ở đây vẫn 

chưa được đảm bảo. Hơn nữa, các công trình hạ tầng được đầu tư ở giai đoạn trước đang xuống 
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cấp do mức đầu tư thấp. Vì vậy, trong thời gian tới, các giải pháp và chính sách giảm nghèo 

bền vững vùng DTTS và miền núi vẫn tiếp tục đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng như đường 

giao thông tuyến huyện (nhất là ở các huyện nghèo) tuyến xã và thôn bản, phát triển hệ thống 

giao thông, điện, bệnh viện, thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn, hệ thống chợ trung 

tâm huyện, trung tâm cụm xã. Cần xây dựng các cơ chế, chính sách cho phép địa phương lồng 

ghép, phối hợp các nguồn lực khác nhau để xây dựng hạ tầng nông thôn theo quy hoạch phát 

triển xã và theo kế hoạch phát triển KT-XH được xây dựng theo phương pháp có sự tham gia. 

d)Phát triển đồng bộ các hệ thống cung cấp dịch vụ nông thôn hoạt động có hiệu quả  

Các giải pháp giảm nghèo bền vững vùng DTTS và miền núi trong thời gian tới tiếp tục 

tập trung vào phát triển y tế, giáo dục, đào tạo nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số. 

Sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng và kinh tế du lịch có tiềm năng lớn ở một 

số vùng DTTS và miền núi. Để thoát nghèo bền vững, trong thời gian tới, các giải pháp giảm 

nghèo cần cung cấp các dịch vụ nghiên cứu nông nghiệp, dịch vụ khuyến nông-lâm-ngư, thú y, 

bảo vệ thực vật gắn kết giữa sản xuất và thị trường, thương mại, đồng thời cung cấp các dịch 

vụ tài chính – tín dụng, tiết kiệm thông qua các tổ nhóm tín dụng tiết kiệm, nhóm sở thích, câu 

lạc bộ sản xuất hàng hóa của nông dân. 

e) Phát triển HTX, doanh nghiệp và trang trại để tạo lực kéo cho giảm nghèo  

Để giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi, các chủ trương và giải pháp tăng 

thu nhập cho người nghèo bên cạnh tổ chức sản xuất cần chú trọng phát triển các chuỗi liên kết 

giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, trang trại với nông dân. Cần tạo môi trường thuận lợi như chính 

sách đất đai, mặt bằng, thuế, các đầu tư công phục vụ hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ở các khu công 

nghiệp và cơ chế hợp lý cho doanh nghiệp địa phương nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, các tập đoàn kinh tế đầu tư phát triển, trang trại. Xây dựng các nhóm sở 

thích để thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ sản xuất để sử dụng sang sản xuất phục vụ thị trường, 

là điều kiện để phát triển kinh tế hợp tác. 

f/ Mô hình sinh kế cho giảm nghèo xác định trên cơ sở nhu cầu và năng lực của người 

thụ hưởng 

 Các giải pháp triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế cho giảm nghèo 

nên được xác định trên cơ sở nhu cầu, năng lực của người thụ hưởng. Một mô hình sinh kế cho 

người nghèo thành công tối thiểu cần có các yếu tố sau: 1) Phù hợp với nhu cầu và năng lực 

tiếp nhận của người nghèo; 2) Đảm bảo yếu tố kỹ thuật (cây, con sống, sinh trưởng tốt, cho 

năng suất cao hơn cách làm cũ); 3) Đảm bảo hiệu quả và tính bền vững về mặt tài chính (bán 

được, có lãi, lãi đủ để tái đầu tư); 4) Có hiệu quả xã hội (dân tộc thiểu số, giới, trẻ em …); 5) 

Bền vững về mặt quản lý. Cần chuyển từ quá tập trung vào mô hình “ứng dụng KH-KT”, “hỗ 

trợ sản xuất” (cung cấp đầu vào) và “nâng cao năng lực” (tập huấn phương pháp và kỹ thuật 

nuôi, trồng) sang phát triển và ứng dụng các mô hình thuộc nhóm tổ chức và quản lý sản xuất; 

mô hình gắn với thị trường, mô hình liên kết và tổ chức sản xuất theo hợp đồng.  

4.2. ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN 

VỮNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 

4.2.1. Đổi mới cách tiếp cận xây dựng chính sách 

 Cần chuyển tiếp cận xây dựng chính sách giảm nghèo từ dựa vào nguyên nhân nghèo 

và tư duy của người ngoài cộng đồng sang tiếp cận dựa vào nhu cầu giảm nghèo và nhu cầu 
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cảu chính cộng đồng các DTTS nghèo. Các chính sách cần xây dựng và ban hành trên cơ sở có 

đủ nguồn lực thực hiện, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Nội dung chính sách không nên quá chi 

tiết mà chỉ ra khung hướng dẫn để phát huy tính chủ động và sáng tạo của địa phương, cũng 

như cân đối cho phù hợp với đặc điểm về tính đặc thù về điều kinh tế-văn hóa và xã hội của các 

vùng DTTS và miền núi.  

4.2.2. Hoàn thiện công tác hoạch định chính sách 

4.2.2.1. Đổi mới phương pháp tiếp cận trong hoạch định chính sách 

Trong hoạch định và triển khai chính sách, nhất là ở cấp trung ương và cấp địa phương, 

cần có sự tham gia của các bên liên quan như các Bộ ngành liên quan, các cấp, đối tượng thụ 

hưởng và thực thi chính sách của các tỉnh, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế. Tư 

tưởng quan trọng trong hoạch định chính sách giảm nghèo là: 1) Giảm thiểu bao cấp, cho không, 

tiến tới tập trung vào hỗ trợ giảm nghèo; 2) Tách việc hỗ trợ ra khỏi cứu trợ. Cần phân biệt 

người nghèo thành hai nhóm nghèo: nghèo kinh tế và nghèo không có khả năng lao động. Cần 

thực hiện hỗ trợ đối với người nghèo kinh tế và cứu trợ những người cực nghèo không có khả 

năng lao động, không đánh đồng hai nhóm nghèo này. 

4.2.2.2. Đổi mới quy trình hoạch định chính sách 

Đổi mới quy trình theo hướng các Bộ ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp 

phải được tham gia hữu hiệu vào quá trình xây dựng chính sách và giải pháp phát triển KT-XH 

để đảm bảo khả thi về đối tượng thụ hưởng, nguồn lực, thực hiện ở các cấp, phát huy sự chủ 

động và trách nhiệm của các ngành và địa phương trong giảm nghèo. Ở cấp tỉnh, cần đổi mới 

cách tiếp cận từ trên xuống sang áp dụng tiếp cận có sự tham gia của các cấp huyện, xã, thôn, 

của người hưởng lợi và cả người bị ảnh hưởng, thông qua các hội nghị tham vấn và sử dụng 

các thông tin đa chiều liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương.  

4.2.2.3. Giải quyết sự chồng chéo 

Ngày 19 tháng 06 năm 2020, Quốc Hội đã ra Nghị quyết số 120/2020/QH14, Phê duyệt 

chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Quốc Hội, 2020) và Chính phủ ban hành Quyết định 

1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 

ngày 19/6/2020 của Quốc hội. Vì vậy, trong triển khai thực hiện, cần lồng ghép các nhu cầu 

của cách lĩnh vực cho giảm nghèo theo nguyên tắc thống nhất, dựa trên Luật đầu tư công. Để 

hạn chế tính chồng chéo trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã 

hội ở vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững, cần xem xét và đưa về một đầu mối quản lý là Ủy Ban dân tộc nhằm đảm bảo 

tính thống nhất và nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi chính sách. 

Thực hiện phối hợp nguồn lực từ các chương trình, dự án, nguồn khác cho xóa đói, 

giảm nghèo. Cần chuyển từ cách làm hiện tại là mỗi dự án có cùng hạng mục đầu tư (cùng làm 

đường giao thông, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tập trung…) nhưng lại có các bộ hồ 

sơ thầu khác nhau, quy chế thanh quyết toán khác nhau sang phương thức phối hợp nguồn lực 

(cộng các nguồn lực của các dự án có hạng mục đầu tư giống nhau lại, thống nhất một bộ hồ 

sơ thầu, một quy trình thanh quyết toán). Nên cho phép cấp huyện hay xã chỉ cần áp dụng một 

thủ tục cho tất cả các nguồn vốn nhằm: đáp ứng đúng nhu cầu đầu tư của điạ phương, giảm tải 

công việc cho cán bộ phụ trách, tránh sai sót trong quá trình lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục 
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thanh, quyết toán. Trong trường hợp lý tưởng, xã chỉ cần lập 1 bộ hồ sơ cho nhiều nguồn vốn 

khác nhau, trong đó nêu rõ mức đầu tư của từng nguồn vốn.  

 Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch đầu tư và các bộ ngành khác cần thay đổi các quy định, 

hướng dẫn các địa phương lồng ghép nguồn lực, cần xây dựng cơ chế, chính sách cho phép địa 

phương lồng ghép, phối hợp các nguồn lực khác nhau cho các hoạt động phát triển kinh tế xã 

hội tương tự nhau, trùng nhau để phát triển KT - XH. Các bộ ngành cần thống nhất các quy 

trình, thủ tục, định mức và yêu cầu về hồ sơ thanh quyết toán các chương trình/dự án phát triển 

KT-XH, giảm nghèo khác nhau có các hoạt động tương tự nhau đến cấp huyện, xã – tức là các 

cấp trực tiếp thực hiện hoạt động giảm nghèo tại địa phương – dễ lồng ghép được các nguồn 

lực. Cần thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp tỉnh, huyện và xã. Mặt khác, UBND 

tỉnh và huyện nên phân cấp mạnh hơn cho các ngành. Nên giao các hoạt động triển khai mô 

hình giảm nghèo cho các ngành chuyên môn hơn là quá tập trung vào ngành Lao động Thương 

Binh và Xã hội quản lý như hiện nay. 

4.2.2.4. Thông tin cho xây dựng chính sách 

Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý và xây dựng chính sách, giảm nghèo nên 

bao gồm không những các thông tin về số lượng hộ nghèo, số lượng công trình/hoạt động đã 

được thực hiện, số hộ đã nhận hỗ trợ, số hộ đã thoát nghèo, số hộ tái nghèo, tiến độ giải ngân…) 

mà còn các thông tin về nguồn lực giảm nghèo, phục vụ được các mục tiêu truyền thông, ghi 

nhận được các phản hồi về chính sách hoặc cách thực hiện các can thiệp giảm nghèo, tác động 

của các chính sách giảm nghèo v.v… Cần có cơ chế phản hồi thông tin rõ ràng. Cần xây dựng 

được dữ liệu cơ sở về hộ/người nghèo và phát triển DTTS”. Cần có kinh phí và nhân lực để thu 

thập và cập nhật số liệu, thu thập số liệu gốc (baseline data). 

Hệ thống thông tin giảm nghèo có hiệu quả nên bao gồm các hợp phần sau:  

- Hệ thống theo dõi nguồn lực cho giảm nghèo. 

- Hệ thống theo dõi kết quả đạt được khi triển khai các chính sách và giải pháp giảm 

nghèo. 

- Hệ thống theo dõi – đánh giá nghèo đa chiều cấp quốc gia, cấp tỉnh, huyện (báo cáo, và 

điều tra). 

- Diễn đàn đối thoại chính sách về nghèo đa chiều và giảm nghèo bền vững. 

4.2.3. Hoàn thiện công tác triển khai và thực thi giải pháp chính sách giảm nghèo ở vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi tại Việt Nam 

4.2.3.1. Phân bổ và huy động nguồn lực cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế-xã hội ở vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, với những nội dung sau: 

1. Thời gian thực hiện Chương trình: 10 năm, chia làm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Giai đoạn II: Từ năm 2026 đến năm 2030. 

2. Mục tiêu thực hiện Chương trình: Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập 

của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 
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2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, 

bản đặc biệt khó khăn. 

 3. Kinh phí thực hiện Chương trình: 

a) Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, tối thiểu là 137.664 tỷ đồng, trong 

đó: 

- Ngân sách trung ương: 104.954 tỷ đồng; 

- Ngân sách địa phương: 10.016 tỷ đồng; 

- Vốn tín dụng chính sách: 19.727 tỷ đồng; 

- Vốn huy động hợp pháp khác: 2.967 tỷ đồng. 

b) Nguồn vốn của Chương trình được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025. 

c) Căn cứ kết quả thực hiện của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ trình 

Quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030. 

4. Nguyên tắc, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình: 

a) Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó 

khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân 

tộc thiểu số khó khăn nhất.  

b) Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ 

động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc 

thiểu số.  

c) Phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện Chương 

trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, phong tục tập 

quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng miền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 

d) Đa dạng hóa nguồn lực, trong đó ngân sách nhà nước là quan trọng và có ý nghĩa 

quyết định, ưu tiên phân bổ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong thực hiện Chương 

trình; huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các 

cấp, các ngành. Phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện Chương trình. 

Như vậy, để thực hiện thành công mục tiêu và nội dung của Chương trình theo lộ trình 

đặt ra thì việc bố trí nguồn lực tài chính đầy đủ, kịp thời và có kế hoạch nguồn ngân sách Trung 

ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn lồng ghép đóng vai trò quan trọng. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, trong quá khứ nhiều chính sách giảm nghèo được ban hành với chủ trương 

rất phù hợp, nhưng khi triển khai gặp khó khăn và chưa thực sự hiệu quả do việc phân bổ kinh 

phí từ nguồn Ngân sách trung ương chậm so với kế hoạch (ví dụ, như thực hiện chính sách giảm 

nghèo theo Quyết định 2085 và 2086/QĐ-TTg). Vì vậy, để hiện thực hóa Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 – 2030, Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan cần tập trung nguồn lực, phân bổ nguồn 

ngân sách và các các chính sách phù hợp nhằm huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư 

thực hiện chương trình. 
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4.2.3.2. Đẩy mạnh trao quyền cho xã, cấp huyện làm chủ 

 Những nơi có điều kiện, cần tạo điều kiện để cấp xã, huyện được làm chủ trong các dự 

án giảm nghèo theo quy mô tương ứng. Cấp cơ sở (xã, huyện) làm chủ trong triển khai các 

chính sách và giải pháp giảm nghèo có nghĩa là xã, huyện được phân cấp, trao quyền và được 

tạo điều kiện để cơ sở có đủ năng lực và có thể kiểm soát được tất cả các nguồn lực cho giảm 

nghèo, sử dụng các nguồn lực này một cách chủ động và sáng tạo thông qua việc lập kế hoạch, 

thực hiện kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch một cách phù hợp với điều kiện văn 

hoá, kinh tế, xã hội địa phương, đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của người dân 

và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn xã, huyện. Để có thể làm chủ một cách có 

hiệu quả trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã, cấp xã (bao 

gồm UBND xã, các ban ngành đoàn thể và cộng đồng dân cư trong xã) cần được cung cấp và 

trang bị: i) Thể chế và những quy định rõ ràng và phù hợp tình hình thực tế; ii) Công cụ quản 

lý đầy đủ và dễ sử dụng; iii) Kiến thức và kỹ năng phù hợp.  

 Để đẩy mạnh hiện thực  cơ sở (xã, huyện) làm chủ trong giảm nghèo nói riêng và phát 

triển kinh tế xã hội nói chung, cần thực hiện các giải pháp sau:  

- Các Bộ, ngành và UBND các tỉnh xây dựng, ban hành khung thể chế và các quy định 

đồng bộ, rõ ràng, dễ sử dụng, cụ thể hoá hoặc vận dụng một cách sáng tạo theo điều kiện của 

từng địa phương;  

- Cần xây dựng các tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu, công cụ cần thiết để cấp xã có thể dễ 

dàng áp dụng các quy định và chính sách đã được ban hành.  

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp tỉnh, huyện, 

xã. 

4.2.3.3. Công tác kế hoạch triển khai 

Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã có sự tham gia là công cụ hữu hiệu để 

người dân nâng cao nhận thức về quyền được tham gia vào quá trình lựa chọn ưu tiên, ra quyết 

định, tham gia thực hiện và kiểm soát việc thực hiện các quyết định. Các ưu tiên, nhu cầu của 

người dân tổng hợp trong kế hoạch cấp xã có thể được sử dụng để các ngành liên quan và 

UBND xem xét, tích hợp vào kế hoạch ngành, kế hoạch chung và phương án phân bổ kinh phí, 

ngân sách của địa phương.  

Để xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia cần tập trung vào các lĩnh vực 

sau: i) nâng cao năng lực cán bộ địa phương trong việc hướng dẫn người dân thảo luận và 

chọn ưu tiên; ii) huy động sự tham gia của người dân một cách linh hoạt để có thể phản ánh 

được nhu cầu và nguyện vọng của người dân, iii) thông qua quá trình này, xã nắm được nguồn 

lực từ tất cả các chương trình, dự án trên địa bàn, từ đó tìm kiếm cơ hội lồng ghép nguồn lực 

để thực hiện các hoạt động đòi hỏi kinh phí lớn. Biết trước được quy mô và khả năng về nguồn 

lực cũng là một trong những điều kiện cần thiết để cải thiện hiệu suất và hiệu quả thực hiện các 

can thiệp giảm nghèo và phát triển nông thôn ở vùng DTTS và miền núi. 

4.2.3.4. Nâng cao năng lực của cán bộ cơ sở trong quản lý và thực thi chính sách giảm nghèo 

Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về lập kế hoạch có sự tham gia, kỹ năng huy động 

và tổ chức dân tham gia, giám sát đánh giá, thay đổi nhận thức về giảm nghèo, truyền thông 

giảm nghèo. Đổi mới được lập kế hoạch, lồng ghép nguồn lực và báo cáo đồng bộ sẽ giảm được 

gánh nặng hành chính cho các cán bộ giảm nghèo ở cấp huyện và xã. Có hai yếu tố quan trọng 
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làm giảm động lực và hiệu suất công việc của cán bộ làm công tác giảm nghèo tại địa phương, 

đặc biệt là cán bộ cấp huyện, xã và cán bộ của các tổ chức đoàn thể cấp xã, thôn: Gánh nặng 

hành chính quá lớn, phụ cấp quá nhỏ hoặc không có.  Các cản trở này có thể được hạn chế một 

phần thông qua việc: 

- Đồng bộ hoá và đơn giản hoá thủ tục;  

- Cung cấp công cụ để quản lý các hoạt động giảm nghèo một cách thống nhất; 

- Cấp một khoản phụ cấp trách nhiệm nhất định cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại 

địa phương. 

4.2.3.5. Đổi mới trong giám sát và đánh giá 

 Cần đổi mới công tác giám sát và đánh giá theo phương thức theo dõi-đánh giá dựa trên 

kết quả để quản lý kết quả và hiệu quả của các chương trình xóa đói giảm nghèo. Để làm được 

điều này cần thiết phải: 

- Xây dựng hệ thống thông tin cho giám sát và đánh giá một cách đồng bộ toàn diện bao 

gồm thông tin nghèo đa chiều, tình trạng dễ bị tổn thương và phản hồi, đối thoại chính 

sách của người dân, nhất là người nghèo. 

- Có cơ chế công khai, minh bạch và cơ chế phản hồi thông tin về tác động chính sách, 

tác động của các can thiệp/hoạt động xóa đói, giảm nghèo đã được thực hiện. 

- Bố trí kinh phí thực hiện công tác giám sát và đánh giá và báo cáo.  

- Tổng kết, nhân rộng mô hình giám sát cộng đồng ở các địa phương. Xây dựng được tài 

liệu hướng dẫn giám sát cộng đồng và bộ công cụ giám sát và đánh giá, các biểu mẫu 

thu thập số liệu.  

- Tăng cường năng lực các cán bộ tham gia giám sát đánh giá để cung cấp, cập nhật thông 

tin về giảm nghèo. Có nhóm giám sát cộng đồng được trang bị kỹ năng, kiến thức để 

thực hiện công tác giám sát. Cán bộ phụ trách được trang bị kỹ năng và công cụ để thu 

thập số liệu và báo cáo kết quả thực hiện KH, kết quả giảm nghèo. 

- Xây dựng và quản lý dữ liệu giảm nghèo ở cấp xã: để làm được điều này cần phải nâng 

cao năng lực của cán bộ ngành lao động xã hội của xã, xây dựng hệ thống chỉ tiêu theo 

tiêu chí nghèo đa chiều phù hợp với cấp xã, có sự liên thông hệ thống thông tin từ xã 

lên huyện, tỉnh và Trung ương. 

4.3. ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 

Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ  MIỀN NÚI TẠI VIỆT NAM 

4.3.1. Đề xuất nhóm các giải pháp mang tính đột phá và đặc thù trong công tác giảm nghèo 

vùng DTTS và miền núi 

4.3.1.1. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực góp phần phát triển bền vững vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi hiện nay 

Để giải quyết bài toán phát triển nguồn nhân lực chất lượng, hiệu quả, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội, đồng thời giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng khối đại đoàn kết dân 

tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó, 

một trong những giải pháp cơ bản, mang tính lâu dài là phải phát triển nguồn nhân lực, trong 

đó đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các vùng này như sau: 



283 

Thứ nhất, cần huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nguồn nhân lực dân tộc 

thiểu số chất lượng cao. Trong đó, cần tăng đầu tư của Nhà nước cho phát triển nhân lực, nhất 

là đầu tư cho giáo dục, cho y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa để phát 

triển nhân lực, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, huy động nguồn vốn xã hội cho giáo dục và đào 

tạo. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo nhân lực với các hình thức 

khác nhau, nhất là việc thành lập cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu 

doanh nghiệp, nhu cầu xã hội. 

Cần tăng cường đàm phán, vận động và xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn từ 

ngoài nước, như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn viện trợ chính thức và tài trợ của các tổ 

chức, cá nhân người nước ngoài, vốn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài,… trong đó 

đòi hỏi cần có sự tham gia tích cực của tất cả các cấp, các ngành, của người dân. Động viên mọi 

nguồn lực, trong đó phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực 

chất lượng cao là yếu tố bảo đảm và là khâu đột phá cho sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền 

vững. 

Thứ hai, thực hiện tốt công tác bố trí, đào tạo, sử dụng cán bộ công chức tại các xã vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 

08/2011/QĐ-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cán bộ cho các xã 

thuộc huyện nghèo; Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 

làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 

14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 

của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 

2020, định hướng đến năm 2030;... 

Đối với sinh viên đào tạo theo hệ cử tuyển tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp 

chuyên nghiệp trong cả nước, sau khi hoàn thành khóa học các tỉnh cần sắp xếp, bố trí việc làm 

kịp thời, hợp lý đúng chuyên môn đào tạo. Đây chính là những hạt nhân quan trọng trong công 

tác phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số chất lượng cao ở các tỉnh hiện nay. Bên cạnh đó, 

cần chú ý công tác đào tạo lại các cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm đáp ứng 

được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong tình hình mới, có chế độ đãi ngộ hợp lý nhằm 

khích lệ cán bộ cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn yên tâm công tác, cống 

hiến. 

Thứ ba, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi. Theo đó, cần triển khai kế hoạch, biện pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề 

vừa cấp bách, vừa lâu dài của nguồn nhân lực, tạo một chuyển biến thật sự mạnh mẽ trong việc 

khai thác, đào tạo, sử dụng từ nguồn nhân lực cho đúng. Các địa phương cần có những cơ chế, 

chính sách sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để thu hút được nhân tài, tránh tình trạng 

“chảy máu chất xám” như hiện nay, đặc biệt là nguồn nhân lực công tác ở vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

Cải thiện thông tin về nguồn lực theo hướng rộng rãi và dân chủ, làm cho người dân, 

đặc biệt là đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thấy được tầm quan trọng của phát triển 

nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Hàng năm, cần tổng kết về lý luận và thực tiễn, đánh 
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giá đúng những mặt được và chưa được, kịp thời rút kinh nghiệm để xây dựng chính sách mới 

và điều chỉnh chính sách đã có về nguồn nhân lực ở Việt Nam cho phù hợp với từng thời điểm. 

Thứ tư, đổi mới nhận thức về phát triển, sử dụng, quản lý nguồn nhân lực dân tộc thiểu 

số nói chung và nguồn nhân lực dân tộc thiểu số chất lượng cao nói riêng. Để thực hiện được 

giải pháp này, trước hết phải quán triệt sâu sắc quan điểm coi con người là nền tảng, là yếu tố 

quyết định đến sự phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa đó, đòi hỏi chúng ta, trước hết 

là các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, phải thực sự coi trọng con người, tôn trọng 

các quyền và lợi ích chính đáng của con người, tạo điều kiện tốt nhất để con người phát triển, 

đặc biệt là môi trường dân chủ. Một trong những yêu cầu của đổi mới nhận thức về phát triển 

nguồn nhân lực là phải coi trọng hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực. Trong điều kiện hội nhập 

quốc tế và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, khi nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng thu 

hẹp, thì vấn đề phát triển chất lượng nguồn nhân lực phải được đặt lên hàng đầu, nhất là nhân 

lực công nghệ thông tin; nhân lực khoa học và công nghệ. Cùng với phát triển nguồn nhân lực 

là vấn đề sử dụng, quản lý nguồn nhân lực của đất nước. 

Một số giải pháp cụ thể trong phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi 

cần tập trung thực hiện như: 

a/ Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở vùng DTTS và miền, tập trung vào 

một số vấn đề sau: 

- Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú; hệ thống trường phổ 

thông dân tộc bán trú; đổi mới phương thức cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số đi học đại học; 

quy định về công tác tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại 

học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học; 

- Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. 

- Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.Các quy định cụ thể về 

nội dung hỗ trợ đối với học sinh dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn (hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở, hỗ trợ gạo cho học sinh; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, kinh 

phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh, hỗ trợ chi phí học tập...); Ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ 

học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; trẻ mầm non, học 

sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, cụ thể là trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên thuộc 16 dân tộc 

có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, 

Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ ... Quy định về học tiếng nói, chữ viết của 

dân tộc thiểu số, học tiếng Việt. 

- Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Quy định chính sách đối với người học, người dạy, cơ sở đào tạo trong đó ưu tiên dạy 

nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với 

cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc 

thiểu số.... Học sinh tốt nghiệp các trường trung học cơ sở dân tộc nội trú và trung học phổ 

thông dân tộc nội trú, kể cả nội trú dân nuôi được cử tuyển học nghề nội trú, trong đó ưu tiên 

con em các dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn được hưởng học bổng, trợ cấp xã hội 
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và các chính sách khác như học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú, được học nghề theo 

chính sách dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. 

b/ Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu 

của thị trường lao động ở vùng DTTS và miền núi.  

Phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh công tác đào 

tạo nghề cho lao động ở vùng DTTS và miền núi đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước và giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương 

cần tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong công tác đào tạo nghề 

cho lao động ở vùng DTTS và miền núi, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình 

tổ chức thực hiện, coi công tác đào tạo nghề cho lao động ở vùng DTTS và miền núi là nhiệm 

vụ quan trọng góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, đánh giá 

kết quả thực hiện, coi đây là một tiêu chí để công nhận tập thể và cá nhân hoàn thành nhiệm vụ. 

Hai là, đổi mới nội dung chương trình đào tạo nghề cho lao động ở vùng DTTS và miền 

núi theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với thực tiễn, nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp 

và của xã hội. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 

người lao động nông thôn không chỉ được trang bị kiến thức về nghề nghiệp mà còn cần được 

trang bị kiến thức về thị trường, tiến bộ khoa học kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, hội nhập 

quốc tế. 

Ba là, gắn chặt việc rà soát, xác định danh mục nghề đào tạo với làm tốt công tác định 

hướng, tư vấn nghề để người lao động lựa chọn. Có những biện pháp tích cực giải quyết đầu ra 

cho sản phẩm nông nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động được vay vốn sản 

xuất kinh doanh và tạo việc làm sau khi học để phát huy hiệu quả dạy và học nghề. Để tạo cơ 

hội việc làm cho lao động ở vùng DTTS và miền núi, các cơ sở dạy nghề cần tích cực liên kết 

với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh để tìm hiểu nhu cầu nhân sự của họ; từ 

đó, có định hướng về nghề nghiệp cho người lao động khi tham gia đào tạo. 

Bốn là, chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương với 

công tác đào tạo nghề cho lao động ở vùng DTTS và miền núi. Lồng ghép, huy động có hiệu 

quả các nguồn lực từ các chương trình, dự án để cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động ở vùng DTTS và miền núi, đào tạo nghề 

cho người khuyết tật và lao động nữ. 

Năm là, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong 

công tác đào tạo nghề cho lao động ở vùng DTTS và miền núi. Tăng cường phối hợp giữa các 

cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp, tập 

đoàn kinh tế lớn, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong việc đào tạo nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu 

xã hội. 

Sáu là, tích cực ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại vào quá trình đào tạo 

nghề cho lao động ở vùng DTTS và miền núi; góp phần nâng cao trình độ, tay nghề cho người 

lao động. Việc áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào chương trình đào tạo nghề 

cho lao động ở vùng DTTS và miền núi sẽ tạo động lực quan trọng để người lao động tích cực 

tìm tòi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật 
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nuôi. Khi ý thức được vai trò của khoa học - công nghệ, người lao động ở vùng DTTS và miền 

núi sẽ tìm cách thay đổi tập quán sản xuất, cách thức làm việc cho phù hợp. 

c/ Cơ chế chính sách đặc thù tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, một số vấn đề cần nghiên cứu tập 

trung như sau: 

 - Chính sách về đào tạo (trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học), chính sách 

về bồi dưỡng (tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức; bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo yêu 

cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm); áp 

dụng chương trình bồi dưỡng; biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng; thẩm định, phê duyệt 

chương trình, tài liệu bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng; điều kiện bồi dưỡng ở nước ngoài; quyền 

lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

- Chính sách luân chuyển có thời hạn đối với cán bộ, công chức ở cơ quan cấp tỉnh, cấp 

huyện về các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

để giúp cơ sở thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, bảo đảm an ninh 

- quốc phòng ở địa phương. 

- Chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về 

công tác tại các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Chính sách bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ 

ở xã (hững nội dung cơ bản về quản lý nhà nước dành cho cán bộ, công chức trẻ ở xã; những 

giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển kinh 

tế trang trại... trên địa bàn xã; các kỹ năng đối với cán bộ, công chức trẻ ở xã). 

- Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

- Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (xây dựng chính 

sách tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu 

số; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; 

nâng cao tỷ lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số). 

- Chính sách đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công 

tác tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Về xét tuyển 

đặc cách công chức, viên chức; Phương thức thi tuyển công chức, viên chức đối với người dân 

tộc thiểu số. Trong các kỳ thi tuyển công chức, viên chức do Ủy ban nhân tỉnh tổ chức phải xây 

dựng tỷ lệ, cơ cấu dành cho người dân tộc thiểu số trúng tuyển, tổ chức thi tuyển công chức, 

viên chức chung hội đồng thi, chung đề thi, chấm điểm chung, khi xác định người trúng tuyển thí 

sinh là người dân tộc thiểu số được tổng hợp riêng để xét lấy số điểm từ cao xuống thấp cho đến 

khi đủ chỉ tiêu là người dân tộc thiểu số cần tuyển dụng nhưng điểm trúng tuyển của người dân 

tộc thiểu số không được thấp hơn 60% số điểm so với người dân tộc Kinh. 

4.3.1.2. Giải pháp nâng cao năng lực kết nối thị trường cho vùng DTTS và miền núi 

 Để nâng cao năng lực kết nối thị trường cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó 

khăn, trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại các vùng khảo sát, một số giải pháp cần được quan 

tâm thực hiện đồng bộ trong thời gian tới như sau: 

 a/ Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở các vùng DTTS và miền núi, 

các huyện và xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (tập trung ưu tiên vào đầu tư hệ thống giao thông, 
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điện, hệ thống thông tin liên lạc và công nghệ số) nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường 

và giao lưu trong nội bộ vùng và giữa các vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa và xã 

hội. Đối với các Chương trình giảm nghèo bền vững, tiếp tục đầu tư phát triển đường giao thông 

ở các huyện nghèo và xã nghèo, đồng thời nâng cấp và bảo dưỡng công trình đã được xây dựng 

ở các giai đoạn trước. Ưu tiên đầu tư các hệ thống giao thông của các xã nghèo và huyện nghèo 

liên huyện, đường giao thông vào các khu sản xuất, các khu công nghiệp, các khu kinh tế. Cần 

đầu tư các hệ thống giao thông liên tỉnh, các đường cao tốc kết nối các khu, cụm kinh tế và các 

vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa và xã hội đối với các vùng DTTS và miền núi. 

 b/ Đổi mới quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội ở vùng DTTS và miền núi 

 Để giảm nghèo một cách bền vững, tăng cường hiệu quả của đầu tư công cho giảm 

nghèo, giảm thiểu các rủi ro do thiên tai (lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và cháy rừng…) ở vùng 

DTTS và miền núi, cần đổi mới công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo hướng thị 

trường mở, liên kết vùng và tiểu vùng. Quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội bao gồm ba bộ phận 

cấu thành: (1) hạ tầng kinh tế-xã hội, và (2) các ngành kinh tế, (3) bố trí dân cư. Dựa trên cơ 

chế thị trường, quy hoạch tạo ra định hướng chiến lược lâu dài, tạo ra sự liên kết vùng, tạo cho 

các ngành, các tổ chức kinh tế phát triển phù hợp với tín hiệu thị trường và phản ứng có hiệu 

quả với những thay đổi thường xuyên của môi trường kinh tế, xã hội và thị trường. Ở các vùng 

DTTS và miền núi nơi nhiều hộ nghèo DTTS sinh sống là nơi có nhiều diện tích đồi núi, đất 

dốc, dân cư sống phân tán (đặc biệt là đồng bao người Mông) và thưa thớt, thiên tại xẩy ra 

thường xuyên, đặc biệt là các tỉnh biên giới thuộc vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, 

Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, phía tây Nghệ An,…cần được quy hoạch và bố trị lại 

dân cư phân tán rải rác thành cum dân cư để tập trung đầu tư và nâng hiệu suất đâu công cho 

giảm nghèo (Đỗ Kim Chung, 2016). Việc sắp xếp và bố trí lại dân cư phải được thực hiện một 

cách đồng bộ từ bố trí tái định cư, đồng ruộng, sản xuất đến các dịch vụ y tế, giáo dục và hoạt 

động cộng đồng. Nghiên cứu quy hoạch và xây dựng các cụm đô thị thương mại nhỏ gắn với 

trung tâm hành chính cấp xã ở các vùng DTTS và miền núi, kết hợp với phát triển kinh tế cửa 

khẩu đối với các vùng có tiềm năng và lợi thế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao 

năng lực tiếp cận thị trường của người nghèo vùng DTTS và miền núi. 

 Phát triển hệ thống chợ nông thôn, việc phát triển chợ nông thôn cần được dựa vào quy 

hoạch và sự phát triển đường giao thông, gắn với các cụm đô thị thương mại nhỏ ở các vùng 

DTTS và miền núi nhằm giúp trao đổi hàng hóa và phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm 

nông lâm thủy sản của người nghèo DTTS. 

 c/ Thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tư nhân trong và ngoài nước 

đầu tư phát triển các cụm đô thị thương mại nhỏ gắn với trung tâm hành chính cấp xã ở các 

vùng DTTS và miền núi vào vùng DTTS. 

4.3.1.3. Giải pháp phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế cho các hộ nghèo vùng DTTS và 

miền núi 

 a/ Phát triển nông, lâm nghiệp, và thủy sản 

 Đối với các vùng DTTS và miền núi thì sinh kế và thu nhập của hộ nghèo phụ thuộc 

các hoạt động nông, lâm và thủy sản, đây là một thế mạnh của các vùng DTTS và miền núi. 

Vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm và thủy sản của các vùng DTTS và miền 

núi theo các hướng sau: 
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1) Đổi mới và hoàn thiện quy hoạch nông nghiệp theo hướng thị trường mở, phát huy lợi 

thế của các sản phẩm bản địa, sản phẩm đặc sản và kiến thức bản địa của người DTTS 

và miền núi. Nên có quy hoạch và thực hiện một số vùng sản xuất nông sản hàng hóa 

có lợi thế của vùng liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản để phát 

huy thế mạnh của vùng và tăng tính liên kết vùng nhằm tạo công ăn việc làm tại chỗ và 

cải thiện thu nhập, đời sống của người dân nghèo. Xem xét loại bỏ diện tích cao su ở 

một số tỉnh không hiệu quả, cho năng suất thấp, cải tạo diện tích và chuyển đổi sang 

trồng một số loại cây trồng khác phù hợp hơn như Chanh leo,…để nâng cao hiệu quả 

sử dụng đất. 

2) Xây dựng và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp của các tỉnh vùng DTTS và miền 

núi theo hướng đổi mới đầu tư công trong nông nghiệp, tái cơ cấu thị trường, thúc đẩy 

các hoạt động chế biến sâu đối với các sản phẩm nông, lâm và thủy sản nhằm nâng cao 

giá trị gia tăng. Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, 

ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm thu hút đầu tư của tư nhân 

vào lĩnh vực nông nghiệp. 

3) Khuyến khích phát triển các sản phẩm bản địa, sản phẩm có giá trị kinh tế cao theo quy 

mô nhỏ và vừa, phù hợp với đặc điểm của kinh tế hộ ở các vùng DTTS và miền núi, đặc 

biệt là các huyện nghèo, xã nghèo. Một số địa phương có các sản phẩm lợi thế như: Bò 

thịt, dược liệu, và rau bản địa (ví dụ Hà Giang, Cao Bằng, Lao Cai); chăn nuôi lợn đen 

bản địa, gà bản địa, cá nước lạnh, cá sông…, các loại rau quả đặc thù vùng miền, cà 

phê, chè.. để hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm, gắn với các sản phẩm OCOP nhằm 

tạo công ăn việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân nghèo ở vùng DTTS và miền 

núi. Phát triển các sản phẩm có lợi thế của vùng gắn với phát triển du lịch theo hình thức 

chuỗi giá trị bền vững; 

4) Phát triển lâm nghiệp: Tiếp tục thực hiện giao đất, giao rừng, đặc biệt là diện tích đất 

nông lâm trường kém hiệu quả cho cộng đồng và các doanh nghiệp đầu tư phát triển 

kinh tế nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho người DTTS. Đẩy mạnh việc thực hiện 

khoanh nuôi rừng tái sinh, rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ trên cơ sở mật độ cây, tuổi 

khoanh nuôi rừng tái sinh, rừng đầu nguồn và phòng hộ, phát triển rừng kinh tế, áp dụng 

mô hình nông lâm kết hợp bảo đảm nguyên liệu cho chế biến gỗ, giấy ở một số tỉnh có 

lợi thế. Cần tăng mức hỗ trợ khoán, chăm sóc và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng 

hộ trên cơ sở mật độ cây, tuổi cây rừng, rừng gỗ lớn thì mức độ cao hơn cho phù hợp 

với thực tế. Thực hiện, nhân rộng, tuyên truyền, phổ biến cơ chế chi trả dịch vụ môi 

trường rừng đối với các khu rừng đặc dụng để nguồn dân tăng nguồn thu nhập và tăng 

cường nhận thức và quản lý, bảo vệ rừng được tốt hơn.  

5) Nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất kinh doanh, thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp, 

các HTX, các nhà đầu tư tư nhân có điều kiện đầu tư vào nông nghiệp để hình thành 

chuỗi giá trị bền vững cho sản xuất nông lam ản và chế biến thực phẩm, snar phẩm lâm 

nghiệp. 

b/ Phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm 

gắn với tiềm năng, lợi thế và phát triển văn hóa của các vùng DTTS và miền núi. 
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 Kết quả khảo sát các vùng DTTS và miền núi cho thấy, nhiều vùng có các tiềm năng và 

lợi thế cho phát triển du lịch thu hút sự tham gia của đồng bào DTTS như các tỉnh vùng núi 

phía Bắc như Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng…., các tỉnh khu vực Tây Nguyên 

như Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng, và các tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ, và một số tỉnh duyên 

hải miền Trung. Các loại hình du lịch ở vùng DTTS và miền núi đang được đầu tư và phát triển 

như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm, du lịch mạo 

hiểm,.. Sau hơn 20 năm phát triển, đến nay, du lịch cộng đồng được xây dựng thành công ở 

vùng người Thái, người Tày, người Dao, Mông tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào 

Cai, Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên... Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch dựa vào tài 

nguyên của cộng đồng, do cộng đồng chủ động tham gia xây dựng sản phẩm quản lý và vì lợi 

ích của cộng đồng. Phát triển du lịch vừa góp phần phát triển kinh tế, vừa giải quyết tốt việc 

làm cho lao động vùng DTTS và miền núi và không ảnh hưởng đến môi trường. Để phát triển 

du lịch các vùng DTTS và miền núi cần thực hiện một số vấn đề sau: 

1) Thực hiện đồng bộ các tuyến du lịch và khu du lịch, đặt phát triển du lịch trong quy 

hoạch tổng thể phát triển của tỉnh và cân đối kết nối với các tỉnh trong vùng, và liên kết 

giữa các vùng nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế về phát triển du lịch nhằm thu hút du 

khách trong nước và quốc tế; 

2) Tạo sự kết nối mạnh mẽ trong liên kết giữa các tỉnh để hình thành các tuyến du lịch như 

Phú Thọ-Tuyên Quang-Yên Bái-Lào Cai; Lào Cai-Hà Giang-Cao Bằng-Bắc Kạn, Lạng 

Sơn, Hòa Bình-Sơn La -Lai Châu-Điện Biên; Hà Nội -Thanh Hóa -Nghệ An; Lâm 

Đồng-Đăk Lăk -Đăk Nông-Kon Tum-Gia Lai; Nghệ An -Quảng Bình- Huế-Đà 

Nẵng….Sự liên kết này cần được lồng ghép và tận dụng lợi thế của các tuyến đường 

cao tốc hiện có, cũng như quy hoạch phát triển các điểm du lịch quốc gia trong thời gian 

tới. 

3) Cần đẩy mạnh các hoạt động nhằm đa dạng hóa các loại hình du lịch bao gồm du lịch 

sinh thái, tâm linh, văn hóa và du lịch cội nguồn, du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng, 

du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm để thu hút du khách trong và ngoài nước. Gắn các 

hoạt động du lịch với các hoạt động lễ và hội. Phát triển sản phẩm và bảo tồn các sản 

phẩm làng nghề truyền thống thể hiện nét đặc trưng của văn hóa bản địa của các dân tộc 

nhằm thu hút khác du lịch. Chú trọng phát triển dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng; Đầu tư 

phát triển các sản phẩm mang lại giá trị văn hóa và sinh thái cao như: rượu cần, rau sạch, 

lợn bản địa, gà, cá sông Đà, trâu khô. 

4) Nâng cao năng lực của cộng đồng và người dân trong phát triển du lịch thông qua các 

hoạt động đào tạo, tập huấn các kiến thức, kỹ năng cho các hộ DTTS ở các vùng có lợi 

thế phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Các hoạt động tập huấn, đào tạo cần 

thực hiện theo hình thức cầm tay chỉ việc, thực tiễn tại cộng đồng để giúp các hộ nghèo 

DTTS và miền núi có thể tiếp cận được, nâng cao năng lực thực hiện các mô hình sinh 

kế gắn với du lịch tại địa phương.  

5) Chú trọng hoạt động quảng bá các sản phẩm và xúc tiến du lịch, kết nối với các tỉnh, và 

các nước trong vùng nhằm thu hút du khách và hình thành các tuyến du lịch; 
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6) Đổi mới phương thức đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực cho phát triển du lịch: 

Đội ngũ cán bộ cộng đồng ở các vùng có tiềm năng phát triển du lịch cần được đào tạo 

về quản lý lễ và hội, các dịch vụ phụ trợ như giao thông, an ninh trật tư, hướng dẫn du 

lịch và cung các các sản phẩm và dịch vụ du lịch. Khuyến khích các mô hình thanh niên 

khởi nghiệp trong lĩnh vực hoạt động du lịch ở các địa phương. Nhân rộng các mô hình 

thanh niên lập nghiệp với các mô hình du lịch cộng đồng thành công ở Lào Cao, Sơn 

La. 

7) Thu hút đầu tư của các doanh nghiệp thông qua các chính sách đặc thù như ưu đãi thuế, 

mặt bằng, thủ tục hành chính linh hoạt nhằm phát triển du lịch ở các vùng DTTS và 

miền núi.  

c/ Phát triển thương mại và các dịch vụ khác có lợi thế 

Để phát triển thương mại cho phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo ở vùng DTTS và 

miền núi, một số vấn đề sau cần được quan tâm thực hiện: 

1) Tiếp tục đầu tư phát triển hệ tầng thương mại cho hình thành các cụm đô thị nhỏ gắn 

với các trung tâm hình chính cấp xã ở vùng DTTS và miền núi bao gồm hệ thống đường 

giao thông, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm hội chợ, triển lảm, cửa hàng kinh doanh, 

trung tâm thương mại. Hệ thống giao thông cần có tính kết nối mang tính vùng và liên 

vùng gắn với các tuyến đường giao thông chính, liên huyện, liên tỉnh, cao tốc để thúc đẩy 

trao đổi hàng hóa, hình thành thị trường ở các xã, huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; 

2) Phát triển các khu kinh tế cửa khẩu: Các tỉnh vùng miền núi phía Bắc như Cao Bằng, 

Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, 

Quảng Trị, An Giang… có lợi thế là chung biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

Vì thế, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu gồm cả cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu 

phụ và các chợ biên giới nhằm góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng. 

Một số vấn đề khi phát triển kinh tế cửa khẩu cần được quan tâm như: (i) Quy hoạch khu 

kinh tế cửa khẩu bao gồm khu thương mại, cộng nghiệp, giao thông, hậu cần và các dịch 

vụ khác phụ vụ cho trao đổi thương mại; (ii) Tiếp tục đầu tư hạ tầng kinh tế cửa khẩu bao 

gồm kho bãi tập kết hàng hóa, bảo quản hàng hóa, thông quan; (iii) Phát triển các dịch vụ 

hỗ trợ như logistics, dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, đại lý thủ tục hải quan, tư vấn 

pháp lý và dịch vụ hỗ trợ sau thông quan để đẩy nhanh và nâng cao chất lượng hàng hóa 

xuất-nhập khẩu; 

4.3.1.4. Cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát 

triển vùng DTTS và miền núi 

Các doanh nghiệp hoạt động ở vùng DTTS và miền núi góp phần cho phát triển kinh tế 

của địa phương, tạo công ăn việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho 

người DTTS tham gia. Vì vậy, cần phát huy vai trò của của các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước thông qua đẩy mạnh thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào quan hệ đối tác công – tư 

vào đầu tư xây dựng CSHT và các dự án phát triển KT-XH và phát triển các ngành công nghiệp 

trọng điểm của các tỉnh, các vùng DTTS&MN. Đẩy mạnh cải cách môi trường kinh doanh, 

năng lực cạnh tranh của tỉnh, của vùng DTTS&MN theo các vùng KT-XH. 
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Về chính sách thuế: Cần có chính sách ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào 

khu vực DTTS và MN, đặc biệt ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn ở vùng DTTS và MN nhằm khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp đầu 

tư phát triển kinh tế ở các địa phương. Tuy lĩnh vực, có thể ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp 

hoạt động những năm đầu, và cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo cơ chế thông thoáng 

cho các doanh nghiệp đầu tư. 

Về chính sách ưu đãi tín dụng tại vào vùng DTTS&MN, nghiên cứu điều chỉnh theo 

hướng: (i) Xây dựng các mức ưu đãi đột phá ở các vùng địa bàn Khu vực III, khu vực biên giới; 

(ii) Xây dựng khung ưu đãi theo chuỗi sản phẩm trên cơ sở xác định các chuỗi trọng điểm theo 

lợi thế so sánh tĩnh và động; (iii) Rà soát lại các khâu triển khai và bố trí nguồn lực. 

Về chính sách đất đai cần tập trung vào một số vấn đề: (i) Xác định khâu đột phá trong 

thời gian tới là rà soát thiết kế lại về trình tự thủ tục giải quyết việc cấp, cho thuê, ưu đãi về đất 

đai và đánh giá việc thực hiện chính sách đất đai của các DN tại các địa phương để đưa ra những 

giải pháp đột phá về vấn đề này. Đây là khâu hiện đang rất nổi cộm tại các địa phương; (ii) 

Công bố rộng rãi thông tin về đất, quy hoạch đất và các chính sách khuyến khích đầu tư gắn 

với đất đai và tài nguyên trên đất; (iii) Nghiên cứu xem xét lại quy định về việc “nhà nước giao 

đất sạch” cho dân. Vì trong thực tiễn, quy định này đều khó thực hiện; (iv) Nghiên cứu để đưa 

ra các đột phá về chính sách ưu đãi giá cho thuê đất đai với DN tại các địa bàn Khu vực III (ví 

dụ miễn hoàn toàn tiền thuê đất).  

Về chính sách lao động: (i) Gắn việc đào tạo lao động với đào tạo nghề tại chỗ của DN. 

Nghiên cứu để DN tham gia trực tiếp vào các chương trình mục tiêu có các nội dung đào tạo 

lao động, giải quyết việc làm; (ii) Nghiên cứu hình thành các trung tâm môi giới việc làm dưới 

sự tài trợ của Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu nhằm kết nối DN với người lao 

động; (iii) Khuyến khích hình thành các trung tâm môi giới lao động thông qua các ưu đãi về 

thuế gắn với số lao động được môi giới đối với loại hình doanh nghiệp này; (iv) Rà soát thực 

hiện chính sách ưu đãi với các DN, trường nghề tại các vùng DTTS&MN, các vùng có điều 

kiện KT-XH vùng đặc biệt khó khăn; (v) Tiếp tục thực hiện chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo 

dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nâng chế độ hỗ 

trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS học tại các cơ sở giáo dục đại học; (vi) Tiếp 

tục thực hiện đầu tư xây dựng các trường bán trú, nội trú vùng DTTS&MN; mở rộng hình thức 

giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; thực hiện có hiệu quả các chính sách học 

bổng, chính sách hỗ trợ học tập, chính sách miễn giảm học phí, chính sách trợ cấp xã hội, chính 

sách thu hút đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó 

khăn; (vii) Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, tâm lý, đạo đức, kĩ năng sống, định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp 

với đối tượng học sinh DTTS&MN. 

4.3.2. Đề xuất nhóm các giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức phát triển, phi chính 

phủ trong thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cần có nhiều nguồn lực cho phát triển, cần 

khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, 

góp phần phát triển đất nước, thúc đẩy quan hệ ngoại giao hữu nghị hợp tác giữa nhân dân ta 

và nhân dân các nước. Theo tinh thần đó, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau: 
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Một là, các bộ, ngành, địa phương cần xác định công tác về tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, không chỉ của riêng Ủy ban mà của tất cả các cấp chính 

quyền. Trong mọi chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài, các bộ, ngành, địa phương phải luôn chú trọng xem xét xử lý hài hòa trên cả 3 khía cạnh 

về kinh tế, an ninh, đối ngoại. Xây dựng cơ chế liên ngành đủ mạnh để phối hợp quản lý, phát 

huy vai trò, trách nhiệm của từng ủy viên Ủy ban và cơ quan giúp việc, tạo sự phối hợp chặt 

chẽ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong công việc thường xuyên và các vấn đề đột xuất, phức 

tạp, nhạy cảm. 

Hai là, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban và các bộ phận giúp 

việc. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình về hoạt động của các tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để tham mưu tích cực, có hiệu 

quả hơn nữa trong chỉ đạo, trong đó, cần chú ý các hoạt động lợi dụng để chống phá, gây mất 

ổn định. 

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, giám sát theo quy định các hoạt động 

của tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tinh thần, một mặt, cắt giảm thủ tục hành chính, mặt 

khác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm khoa học, chặt chẽ hơn; không để 

tình trạng bị động, bất ngờ, nhất là ở những địa bàn nhạy cảm. 

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác vận động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước; chủ động đề xuất đổi mới phương pháp 

và hình thức hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, xây dựng chương trình quốc 

gia về hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

Năm là, định kỳ biểu dương, tôn vinh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đóng 

góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của Việt Nam; chấn 

chỉnh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích theo đăng 

ký cũng như lợi dụng các hoạt động hỗ trợ từ thiện, nhân đạo để tuyên truyền, kích động, chống 

phá Nhà nước Việt Nam. 

4.3.3. Đề xuất nhóm các giải pháp nhằm nhân rộng và thực hiện các mô hình/kinh nghiệm 

tốt trong công tác giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi 

Nhân rộng các mô hình giảm nghèo phải dựa trên cơ sở các đặc trưng về sản xuất của 

từng địa phương, đánh giá các mô hình sản xuất đã và đang thực hiện thành công, đúc rút kinh 

nghiệm về cơ chế, quy trình thực hiện, đối tượng tham gia, điều kiện bảo đảm... từ đó tìm mô 

hình hiệu quả để tiếp tục nhân rộng cho phù hợp với điều kiện, thế mạnh từng địa phương, phù 

hợp với nhu cầu, tập quán của người dân và có khả thi khi nhân rộng. Cần nghiên cứu, xây dựng 

cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện mới, linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của công 

tác giảm nghèo bền vững. 

Qua những phân tích kinh nghiệm và thực tiễn các mô hình giảm nghèo trong nước và 

quốc tế, một số khuyến nghị để nhân rộng các mô hình giảm nghèo thời gian tới như sau: 

- Nhân rộng các mô hình khuyến nông, lâm, mô hình sản xuất chuyên canh, tập trung, 

mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm theo hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo, người 

cận nghèo, người mới thoát nghèo tiếp cận và tham gia; mô hình liên kết sản xuất, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp. 
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- Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công cho người nghèo thông qua thực 

hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ (giao thông, thủy lợi, khu sơ chế và bảo quản 

sản phẩm sau thu hoạch...); mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo. 

- Nhân rộng các mô hình giảm nghèo đã được thử nghiệm thành công khác do các địa 

phương, các tổ chức quốc tế đã thực hiện. 

* Nên tập trung vào một số mô hình có tiềm năng phát triển như sau : 

- Mô hình phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, gồm: trồng, chăn nuôi, nuôi trồng 

và chế biến thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ theo nhóm hộ gia đình hoặc tổ, 

đội sản xuất của Hợp tác xã (nơi có tổ chức Hợp tác xã - gọi chung là nhóm hộ), với sự hỗ trợ 

của các trung tâm khuyến nông - lâm ở các vùng đặc thù, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho lao 

động nghèo. Mô hình này có thể áp dụng với hầu hết các tỉnh trong cả nước nhưng tùy thuộc 

và điều kiện tự nhiên và lợi thế của từng địa phương để quyết định các loại cây trồng vật nuôi 

và giống phù hợp như vậy mới phát huy được hiệu quả của các mô hình. Ví dụ như: Phát triển 

nuôi dê tại tỉnh Sơn La,  huyện Hướng Hóa, Quảng Trị…hoặc như nuôi bò Sind tại huyện 

Quảng Bình.  

- Mô hình nuôi trồng thủy sản: tập trung tại các tỉnh có lợi thế về hồ, đạp và có hồ thủy 

điện lớn để khai thác nuôi trồng thủy sản  tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như Sơn La, Hòa Bình, 

Lại Châu…Hoặc các tình có lợi thế về biển như Quảng Bình, Quảng Trị để nuôi các loại thủy 

hải sản. Hoặc mô hình kết hợp nuôi tôm/cá với trồng lúa tại các tỉnh vùng Tây Nam Bộ như 

Sóc Trăng, An Giang…. 

- Thực hiện mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với 

trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Mô hình này có thể phát triển tốt ở các tỉnh có điều kiện về 

trông rừng như một số tình miền núi phía Bắc và các tình vùng Tây Nguyên 

-  Mô hình phát triển du lịch cộng đồng nhằm giảm nghèo bền vững thì cần khai thác 

thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực độc đáo, đặc sắc của các dân tộc để đẩy 

mạnh phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm; du lịch lịch sử - văn hóa , phát triển sản phẩm du 

lịch “xanh”, tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa địa phương ở vùng dân tộc thiểu số như: Bắc 

Pó (Cao Bằng), Tân Trào (Tuyên Quang), Định Hóa (Thái Nguyên), Đền Hùng (Phú Thọ), Sa 

Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Điện Biên Phủ (Điện Biên), Ban Mê Thuột, Buôn Đôn 

(Đắk Lắk), Đắk Tô (Kon Tum), Chư Sê (Gia Lai), Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang), Thới Bình 

(Cà Mau); các hồ lớn như Ba Bể (Bắc Kạn), núi Cốc (Thái Nguyên), Tơ Nưng (Gia Lai), hồ 

Lắk (Đắk Lắk), Thác Bà (Yên Bái), Hòa Bình, Sơn La 

- Mô hình giảm nghèo liên kết với doanh nghiệp:  Mô hình hỗ trợ hộ nghèo và cộng 

đồng tham gia liên kết sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm cây trồng, vật nuôi phù hợp với 

đặc điểm đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết của từng địa phương; liên kết phát triển vùng 

nguyên liệu cung ứng cho doanh nghiệp; hỗ trợ kết nối hộ nghèo với thị trường thông qua phát 

triển dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
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KẾT LUẬN  

Thành tựu giảm nghèo ở Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá  cao. Có 

được những thành tích như vậy là nhờ mục tiêu giảm nghèo và thoát nghèo bền vững là một 

chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. 

Mặc dù hiện nay tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh nhưng không đồng đều. Ở các địa bàn 

ĐBKK, vùng đồng bào DTTS và MN vẫn là nơi có tỷ lệ nghèo cao nhất, chênh lệch giàu 

nghèo và các vấn đề xã hội trong các cộng đồng DTTS ngày càng tăng. Vì vậy, nhiệm vụ 

giảm nghèo ở vùng DTTS và đặc biệt là các xã ĐBKK cần được tiếp tục ưu tiên trong giai 

đoạn tới bằng các chính sách đặc thù. 

1) Về cơ sở lý luận và thực tiễn: Đề tài đã góp phần xác định cơ sở lý luận và khung 

lý thuyết về nghiên cứu giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi; kinh nghiệm mô 

hình, chính sách của một số quốc gia trong giảm nghèo đối với DTTS và miền núi: i) Về cơ 

sở lý luận: Làm rõ các khái niệm liên quan đến nghèo đói, giảm nghèo, chính sách giảm 

nghèo; các nguyên nhân gây nghèo; Lý luận về vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác 

giảm nghèo vùng DTTS và MN; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công về giảm nghèo và 

thoát nghèo ở vùng DTTS và MN; ii) Về cơ sở thực tiễn: Đề tài đã chỉ ra 3 cách tiếp cận về 

giảm nghèo gồm tiếp cận giảm nghèo dựa vào tăng trưởng nông nghiệp, tiếp cận giảm nghèo, 

tiếp cận giảm nghèo dựa vào tạo việc làm ở khu vực phi chính thức; tiếp cận giảm nghèo 

thông qua hỗ trợ phát triển các mô hình thị trường phù hợp cho người nghèo; Trình bày tổng 

quan các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về giảm nghèo; Nghiên cứu kinh 

nghiệm giảm nghèo ở một số quốc gia trên thế gới, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm có 

thể áp dụng vào vào giảm nghèo vùng DTTS và MN ở Việt Nam. 

(2) Thực trạng nghèo ở vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam cho thấy: 

Nước ta có 53 dân tộc thiểu số với 14,119 triệu người, hơn 3,6 triệu hộ, chiếm 14,7% 

dân số cả nước. Đồng bào dân tộc thiểu số cư trú đan xen với nhau và sinh sống thành cộng 

đồng ở 51 tỉnh, thành phố, 548 huyện, 5.266 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 382 xã 

biên giới, chủ yếu ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Duyên hải miền Trung, 

chiếm 3/4 diện tích cả nước.  

Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt 

được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã 

hội, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sự nghiệp 

giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ; các giá trị văn hoá dân 

tộc truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc cơ bản được 

bảo đảm; đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị cơ sở ở vùng 

dân tộc, miền núi được tăng cường, đội ngũ cán bộ được kiện toàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, 

nhiệm vụ. Quốc phòng, an ninh, chính trị được giữ vững. Tuy nhiên, đến nay vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi vẫn là địa bàn khó khăn nhất, kinh tế-xã hội chậm phát triển, đời sống 

của các dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn: (i) Tình trạng nghèo ở vùng dân tộc 

thiểu số, nhất là đối tượng người dân tộc thiểu số đang là một thách thức rất lớn; (ii) Trình 

độ giáo dục cao nhất đạt được ở một số dân tộc ở mức rất thấp và tỷ lệ người dân tộc thiểu 
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số không đọc thông, viết thạo tiếng Việt còn ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước; 

(iii) Nhà ở, điều kiện sinh hoạt, khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản 

của đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó khăn; (iv) Các dân tộc thiểu số rất ít người (dân 

số dưới 10.000 người) tuy thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và có chính 

sách riêng, nhưng hiện vẫn là nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, có nguy cơ ngày càng tụt 

hậu trong quá trình phát triển (trừ dân tộc Ngái) nếu không được tiếp tục hỗ trợ, đầu tư phát 

triển. 

(3) Kết quả, hiệu quả, tác động của các chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà 

nước đối với vùng DTTS và miền núi Việt Nam từ năm 1986 đến nay. 

Ngay từ khi đổi mới, vấn đề xóa đói giảm nghèo được Đảng và Nhà nước quan tâm 

và có quan điểm, định hướng, mục tiêu rõ ràng. Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình, 

chính sách giảm nghèo từ năm 1986 đến nay. Các chính sách, chương trình đã góp phần 

giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, cải thiện đời sống của người nghèo đặc biệt là vùng DTTS và 

miền núi. Việc ban hành mức chuẩn nghèo mới và xác định những căn cứ để đo lường; giám 

sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân chính 

là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, cũng như hoạch 

định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong giai đoạn 2016 – 2020. Các chính sách giảm 

nghèo vùng DTTS và MN đã góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành kinh tế 

nông lâm ngư nghiệp, thương mại dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ cộng ngheiepj ở vùng 

DTTS và MN. Tuy có các tác động tích cực nhưng đánh giá chung thì các chính sách giảm 

nghèo tính bền vững vẫn còn han chế. 

(4) Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện các giải pháp, chính 

sách giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam thời gian qua gồm: Ảnh 

hưởng của cách tiếp cận và quy trình hoạch định chính sách giảm nghèo; Ảnh hưởng của 

bản chất và nội dung chính sách; Ảnh hưởng của công tác thực thi các chương trình mục tiêu 

quốc gia nói chung và giảm nghèo nói riêng; Ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã 

hội của từng vùng sinh thái đến quá trình triển khai và kết quả của các chính sách/giải pháp 

giảm nghèo; Ảnh hưởng của sự tham gia của đối tượng thụ hưởng trong triển khai thực thi 

chính sách giảm nghèo; Ảnh hưởng của đặc điểm của người nghèo vùng dân tộc thiểu số đến 

quá trình triển khai và kết quả của các chính sách/giải pháp giảm nghèo; Ảnh hưởng của sự 

hỗ trợ của các tổ chức phát triển, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức kinh tế xã hội và 

cộng đồng địa phương.  

(5) Nghiên cứu nhận diện một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác giảm 

nghèo ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam hiện nay gồm: Năng lực tiếp cận thị trường của 

người nghèo vùng DTTS và MN còn nhiều hạn chế; Cơ sở hạ tầng ở vùng DTTS và miền 

núi (đặc biệt là những vùng đặc biệt khó khăn) chất lượng kém và chưa đáp ứng nhu cầu 

phát triển sản xuất và đời sống của người dân; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 

động ở vùng DTTS còn chậm; Chất lượng giáo dục phổ thông và đào tạo nguồn nhân lực ở 

vùng DTTS còn hạn chế; Giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất và gắn với tái định cư, và giải 

quyết vấn đề di cư tự do ở vùng DTTS và miền núi còn chậm; Vấn đề lao động, việc làm và 

đào tạo nghề cho lao động ở vùng DTTS và miền núi; Nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội 

ngũ cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo ở cấp xã; Hoàn thiện tiêu chí phân định vùng 
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DTTS và miền núi theo trình độ phát triển, và rà soát điều chỉnh tiêu chí xác định nghèo đa 

chiều cho sự phù hợp với xu hướng phát triển và bối cảnh mới; Trình độ nhận thức và ý thức 

vươn lên thoát nghèo của một số nhóm dân tộc còn hạn chế. 

(6) Nghiên cứu đưa ra một số dự báo xu hướng, diễn biến, ảnh hưởng của vấn đề 

nghèo ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam trong thời gian tới như: Sự chênh lệch và phân 

hóa về thu nhập và chi tiêu giữa nhóm DTTS và nhóm các dân tộc còn lại ngày càng gia 

tăng; Người nghèo DTTS ở vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là DTTS rất ít người có nguy 

cơ tụt hậu và bỏ lại phía sau; Tác động của biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh phức tạp 

có tác động tiêu cực đến tình trạng giảm nghèo, tính bền vững của các chính sách giảm nghèo 

vùng DTTS và miền núi; Xu hướng toàn cầu hóa sẽ có những tác động tích cực đến tạo cơ 

hội việc làm và thu nhập, nhưng đồng thời cũng có những thách thức đến người nghèo vùng 

DTTS và miền núi do năng lực cạnh trạnh yếu trong tìm kiếm cơ hội việc làm. 

7) Đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp cơ 

bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi đến 2030. 

+ Đề tài đã phân tích các hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách: Chương trình 

MTQG xây dựng NTM và CTMTQG giảm nghèo; Chính sách tín dụng ưu đãi cho người 

nghèo; Chính sách hỗ trợ SX, đất SX và trồng rừng; Chính sách dạy nghề và tạo việc làm; 

Chính sách hỗ trợ xây dựng CSHT ở vùng DTTS; Chính sách hỗ trợ ý tế; Chính sách hỗ trợ 

giáo dục.  

+ Đề tài đề xuất các quan điểm về hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp cơ 

bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi đến 2030: i) Các chính sách hỗ 

trợ phát triển kinh tế-xã hội ở vùng DTTS và MN phải tạo ra được các điều kiện để người 

nghèo thực sự được thụ hưởng các thành quả do tăng trưởng kinh tế tạo ra; ii)  Các chính 

sách hỗ trợ phát triển sinh kế cho các hộ nghèo ở vùng DTTS và MN cần được ưu tiên để 

giúp người nghèo có việc làm, thu nhập và từng bước thoát nghèo; iii) Chính sách hỗ trợ 

giảm nghèo ở vùng DTTS và MN cần được hoàn thiện theo hướng giảm bớt các khoản hỗ 

trợ theo hình thức “cho không” và tăng cường hỗ trợ đầu tư phát triển để thực hiện các mục 

tiêu dài hạn về giảm nghèo và thoát nghèo bền vững ở vùng DTTS và MN; iv) Chính sách 

hỗ trợ giảm nghèo ở vùng DTTS và MN cần tập trung ưu tiên cho việc đầu tư xây dựng hệ 

thống CSHT phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh và quản lý xã hội; v) Cần tiếp tục đổi mới 

cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách chuyên biệt về phát triển 

kinh tế-xã hội và giảm nghèo ở vùng DTTS và MN. 

+ Các đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo ở ở vùng DTTS và MN:  

- Xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí về phân định vùng DTTS, miền núi và vùng 

kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo trình độ phát triển theo hướng bổ sung chỉ tiêu về dân 

số dân tộc thiểu số nhằm phản ánh sát hơn điều kiện thực tế, và là cơ sở cho thực hiện các 

chính sách thời gian tới. 

- Một số cơ chế đặc thù cho vùng DTTS và miền núi cần được thực hiện thời gian 

tới như Cơ chế chính sách tạo sinh kế, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo vùng dân tộc 

thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Cơ chế chính sách đầu tư trồng 

rừng, bảo vệ rừng vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

Cơ chế chính sách đặc thù về khởi nghiệp kinh doanh.  
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- Về chính sách tín dụng cho người nghèo ở vùng DTTS và MN, đề tài đưa ra các đề 

xuất sửa đổi hạn mức cho vay, lãi suất cho vay và thời hạn vay cho phù hợp với nhu cầu 

SXKD của các hộ nghèo ở từng vùng, miền và các đề xuất về cơ chế tổ chức thực hiện chính 

sách.  

- Về chính sách hỗ trợ SX, đất SX và trồng rừng: Đối với chính sách này, đề tài đề 

xuất hoàn thiện theo hai hướng: Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các chính sách: a) Chính 

sách cho vay vốn đối với các hộ DTTS đặc biệt khó khăn đề xuất nâng mức cho vay theo 

QĐ 54/QĐ-TTg cho phù hợp; với phương án SXKD của các hộ nghèo; b) Chính sách hỗ trợ 

đất SX cho các hộ nghèo; c) Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo theo QĐ 102/2009, 

đề tài đề xuất theo hướng là bãi bỏ chính sách này.   

- Các đề xuất về chính sách dạy nghề và tạo việc làm: Đề nghị thay thế mức hỗ trợ 4 

triệu đồng/lao động bằng mức hỗ trợ 100% kinh phí học nghề, mức hỗ trợ do Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định; Đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ cho những hộ nghèo có lao động, có nhu cầu 

vốn mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ SXNN hoặc có nhu cầu vốn để chuyển sang 

các nghề phi nông nghiệp để tăng thu nhập đề nghị bỏ mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ từ ngân 

sách TW và chuyển sang hỗ trợ bằng hình thức cho vay tín dụng với mức tối đa là 50 triệu 

đồng/hộ trong thời hạn 7-10 năm; Đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền ăn và nâng mức hỗ trợ tiền 

ngủ đối với lao động được hỗ trợ đi xuất khẩu lao động trong thời gian nâng cao trình độ văn 

hóa. 

- Về chính sách hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu đề xuất thay thế quy 

định hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho tất cả những người là đồng bào DTTS ở vùng ĐBKK 

bằng quy định chỉ hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các thành viên hộ nghèo.  

 - Về chính sách hỗ trợ xây dựng CSHT ở vùng DTTS và MN, nghiên cứu đề xuất: i) 

Ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng phục vụ SXKD như hệ thống giao thông, hệ 

thống thủy lợi, hệ thống cấp điện cho SX; ii) Ban hành cơ chế lồng ghép các chương trình 

chính sách (Chương trình 135, NQ 30a, Chương trình xây dựng nông thôn mới) để tập trung 

nguồn lực xây dựng CSHT ở vùng DTTS và MN; iii) Vốn đầu tư xây dựng CSHT thuộc 

Chương trình 135 (theo QĐ 551/QĐ-TTg) nên điều chỉnh theo hướng giao vốn trung hạn 5 

năm cho các tỉnh để các tỉnh chủ động bố trí nguồn lực cho các mục tiêu xây dựng CSHT ở 

các xã ĐBKK tùy theo thực trạng CSHT ở các xã, không nên bố trí vốn theo cách chia đều 

cho các xã; iv) Điều chỉnh các quy định về cơ chế thanh quyết toán để tạo thuận lợi cho các 

xã trong việc thanh quyết toán các nội dung về xây dựng cơ bản. 
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