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1 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong cải cách và 

phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện điều 

chỉnh cơ cấu ngành và lĩnh vực kinh tế theo tín hiệu của thị trường nhằm thiết lập một nền kinh 

tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thành tựu đó thể hiện kết quả của sự đổi mới, phát 

huy tối đa nguồn nội lực và sự hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của cộng đồng quốc tế, sự quyết liệt 

trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quá trình hoạch định và thực hiện chính sách xóa đói giảm 

nghèo (XĐGN) của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương. 

Tây Bắc, có vị trí hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế - xã hội, môi trường và 

an ninh quốc phòng (ANQP) của đất nước. Song, đây cũng là vùng có địa hình núi cao 

hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) chậm phát 

triển so với các vùng khác trong cả nước.  

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững, năm 2014 

trong 8 vùng kinh tế thì miền núi Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với 22,76%; tiếp đến 

là miền núi Đông Bắc 11,96%; Tây Nguyên 10,22%; Bắc Trung Bộ 9,26% (BTB); 

Duyên hải miền Trung 8,00% (DHMT); đồng bằng sông Cửu Long 5,48%; đồng bằng 

sông Hồng 2,57%; Đông Nam Bộ 0,66%, [84]. 

Tây Bắc là nơi tập trung sinh sống của phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) 

chiếm tỷ lệ 80,56% dân số toàn vùng. So sánh mức độ đói nghèo của nhóm DTTS với người 

dân tộc Kinh, thì mức độ đói nghèo của nhóm DTTS có tỷ lệ cao hơn từ 50% đến 250%. Tức 

là cứ 39% người Kinh nghèo thì nhóm DTTS người nghèo sẽ là 58% với người Tày, 89% với 

người Dao và gần 100% với người Mông. Mức chi tiêu của các hộ nghèo DTTS cũng chỉ 

bằng 60% mức chi tiêu của hộ nghèo người Kinh, [2]. Mặt khác với đặc thù là vùng có đông 

đồng bào DTTS sinh sống cộng với lối sống du canh, du cư, phong tục, tập quán đa dạng của 

đa dân tộc. Trình độ sản xuất lạc hậu chủ yếu là tự cung, tự cấp, tập quán lao động sản xuất 

của đồng bào chậm được thay đổi, sản xuất thuần nông tự sản, tự tiêu là phổ biến, chậm thích 

ứng với cơ chế của kinh tế thị trường. Rõ ràng vấn đề giảm nghèo của Tây Bắc đang đứng 

trước nhiều khó khăn, mang tính đặc thù của vùng do bất lợi về vị trí địa lý, phân bố dân cư, 

trình động văn hóa và phong tục tập quán, lối sống... 

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách còn bộc lộ những điểm bất cập làm 
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nảy sinh các tác động tiêu cực không mong muốn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

trên, tuy nhiên qua nghiên cứu chúng tôi phát hiện ra một điểm mang tính then chốt làm ảnh 

hưởng đến kết quả XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc đó là tình trạng thực hiện chính sách không 

theo một quy trình chung dẫn đến tình trạng coi nặng hay xem nhẹ một khâu cụ thể trong 

quá trình thực hiện chính sách; thứ hai, trong quá trình tổ chức thực hiện việc xây dựng các 

Chương trình, Kế hoạch, Dự án (DA) để XĐGN gần như thiếu hẳn sự tham gia đóng góp ý 

kiến của đối tượng chính sách hoặc không phù hợp với những điều kiện đặc thù của Tây 

Bắc làm cho các Chương trình, Dự án được triển khai không sát với thực tế gây khó khăn 

cho cấp thực hiện và cả đối tượng thụ hưởng lợi ích từ chính sách.   

Thực tế trên cho thấy, để đạt được các mục tiêu của chính sách XĐGN ở các tỉnh 

Tây Bắc là vấn đề hết sức khó khăn, và đây cũng là một trong những trở ngại, thách thức 

lớn đối với phát triển bền vững của toàn vùng.   

Vì vậy, luận án “Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc 

đến năm 2020” với mong muốn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quá 

trình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc từ đó xây dựng các giải 

pháp nhằm nâng cao kết quả trong thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững ở 

các tỉnh Tây Bắc nước ta trong thời gian tới. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án nhằm đạt được các mục đích chính dưới đây: 

- Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện chính 

sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc nước ta; 

- Đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc đồng 

thời chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn 

chế trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc 

trong thời gian qua; 

- Xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện chính sách xóa 

đói giảm nghèo bền vững ở các tỉnh Tây Bắc của nước ta trong giai đoạn từ nay đến năm 

2020 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung chủ yếu vào các bước trong quy trình tổ 

chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo;  
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- Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ trung ương đến các địa phương, 

các tổ chức chính trị - xã hội ở các địa phương về những cơ chế chính sách, để tổ chức thực 

hiện chính sách XĐGN có kết quả và hiệu quả trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt mục đích trên, luận án đặt ra những nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Nghiên cứu tổng quan về tình hình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước 

về những vấn đề liên quan đến đề tài luận án; 

- Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện chính sách XĐGN trong đó 

tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng của đói nghèo đến phát triển kinh tế xã hội, về vai trò 

của nhà nước trong XĐGN. Nghiên cứu khung lý thuyết về cách thức tổ chức thực hiện 

chính sách XĐGN, mô hình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở nước ta hiện nay. 

Phân tích nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện chính sách 

XĐGN ở Việt Nam, những kinh nghiệm trong và ngoài nước về XĐGN mà Tây Bắc có 

thể học tập, áp dụng trong thực hiện chính sách XĐGN; 

- Tiến hành khảo sát, điều tra, thu thập và tổng hợp thông tin để phục vụ cho việc 

phân tích thực trạng tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc 

của Việt Nam bao gồm 4 tỉnh là Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình, trên cơ sở các 

bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN; 

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong các bước tổ chức 

thực hiện chính sách ở Tây Bắc, những thuận lợi và khó khăn trong XĐGN để đề xuất các 

giải pháp mới nhằm nâng cao kết quả tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở 

các tỉnh Tây Bắc nước ta đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở các 

tỉnh Tây Bắc nước ta. Khi nghiên cứu về quá trình thực hiện chính sách XĐGN, luận án 

tập trung đi sâu nghiên cứu về quy trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN. Từ khung lý 

thuyết về quy trình thực hiện chính sách, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kết 

quả thực hiện chính sách XĐGN bền vững ở các tỉnh Tây Bắc nước ta đến năm 2020 và 

những năm tiếp theo.   
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung 

Quá trình chính sách bao gồm 3 giai đoạn cơ bản là hoạch định chính sách, thực thi 

chính sách và đánh giá chính sách, trong đó giai đoạn thực thi chính sách có ý nghĩa quyết 

định đến kết quả và hiệu quả mà chính sách mang lại cho đời sống xã hội. Giai đoạn thực thi 

chính sách bao gồm hai nội dung cơ bản là; (i) ban hành các văn bản, các Chương trình, Dự 

án để thực thi chính sách và tổ chức triển khai thực hiện chúng nhằm hiện thực hóa mục tiêu 

của chính sách (ii). 

Trong luận án này chúng tôi tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng thực 

hiện chính sách XĐGN của các tỉnh Tây Bắc ở nội dung thứ hai của quá trình thực thi chính 

sách đó là công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN. 

+ Trên cơ sở kế thừa kết quả từ những nghiên cứu của các học giả trong và ngoài 

nước về thực hiện chính sách và thực hiện chính sách XĐGN, tác giả nghiên cứu, xây 

dựng khung lý thuyết về quy trình thực hiện chính sách XĐGN làm cơ sở lý luận để đánh 

giá quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnhTây Bắc. 

+ Từ khung lý thuyết về quy trình thực hiện chính sách XĐGN, luận án tập trung phân 

tích, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc theo các bước trong 

quy trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách. 

+ Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện chính sách 

XĐGN bền vững ở các tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

- Về không gian 

Trong luận án của mình, tác giả thực hiện việc nghiên cứu Tây Bắc theo phân vùng kinh tế 

bao gồm 4 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình.   

- Về thời gian  

Nghiên cứu thực trạng tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh 

Tây Bắc nước ta trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay (theo chiến lược toàn diện về tăng 

trưởng và xóa đói giảm nghèo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21 tháng 5 

năm 2002 cũng như Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2012 – 2015 và Chiến lược xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2010-2020).   

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 
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Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở nguyên lý, quan điểm duy vật biện chứng 

và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác -Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, 

đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách XĐGN và thực hiện chính sách XĐGN. Kết 

hợp lý thuyết và thực tiễn về hành chính và phát triển trên cơ sở kế thừa nghiên cứu của 

các ngành khoa học chính trị, xã hội và nhân văn làm phương pháp luận chung. Lấy 

phương pháp phân tích và tổng hợp, logic và lịch sử, so sánh, thống kê mô tả, điều tra 

khảo sát bằng bảng hỏi...làm phương pháp luận trực tiếp để nghiên cứu, luận giải về quá 

trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc. 

 4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng bao gồm: 

- Phương pháp nghiên cứu văn kiện, tài liệu 

Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật, tài liệu, giáo trình và các 

công trình, bài viết có liên quan nhằm xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. Đề tài cũng kế 

thừa các kết quả nghiên cứu đã có, bổ sung và phát triển các luận cứ khoa học và thực tiễn 

mới phù hợp với mục đích nghiên cứu của đề tài. 

Các thông tin thu thập được từ hệ thống cơ sở dữ liệu thứ cấp của Tổng cục Thống 

kê, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi nghiên cứu. Đối với 

thông tin thứ cấp từ Tổng cục thống kê, luận án sẽ tiếp cận hai nguồn chính là: Điều tra 

mức sống hộ gia đình Việt Nam qua các năm, Tổng điều tra về nông nghiệp và nông thôn 

Việt Nam năm 2006, 2012 và Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, 2014. Về hệ thống 

cơ sở dữ liệu của các bộ: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh, luận án chủ yếu 

tiếp cận các số liệu liên quan đến các hợp phần của chính sách XĐGN như; hỗ trợ ưu đãi 

cho hộ nghèo, hỗ trợ giáo dục cho người nghèo, hỗ trợ y tế cho người nghèo, qua đó đối 

chiếu với tình hình thực tế để có thể có một bức tranh tổng thể về thực trạng thực hiện 

những hợp phần nói trên của chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam. 

-  Điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi 

Mục đích chính của điều tra khảo bằng bảng hỏi là thu thập thông tin sơ cấp cần thiết để 

phân tích, đánh giá các hoạt động tổ chức thực hiện chính sách XĐGN trong đó tập trung vào 

quy trình tổ chức thực hiện chính sách. Phương pháp này được thực hiện dựa trên việc thiết kế 
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bảng hỏi điều tra xã hội học dành cho đối tượng là người nghèo. Các phiếu điều tra dành cho 

đối tượng là người nghèo được thực hiện ngẫu nhiên trên phạm vi toàn vùng Tây Bắc với số 

lượng 600 phiếu. Mỗi huyện phát 30 phiếu ở 3 xã nghèo, mỗi xã được phát ngẫu nhiên cho 10 

hộ nghèo (mẫu phiếu số 01, tổng số 600 phiếu). Phiếu trả lời sẽ được thu thập, xử lý và sử 

dụng vào phân tích, đánh giá các nội dung nghiên cứu để có được các kết quả khách quan, 

phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Đây là nguồn thông tin sơ cấp rất quan trọng phục vụ phân tích 

trên cơ sở kết hợp các thông tin thứ cấp để có bức tranh toàn cảnh về thực trạng thực hiện các 

bước trong quy trình thực hiện chính sách XĐGN. 

Để kết quả nghiên cứu của luận án được khách quan, khoa học và hợp lý, ngoài việc tập 

trung điều tra khảo sát đối với hộ nghèo, luận án đã xây dựng bảng hỏi dành cho 2 đối tượng. 

Đối tượng thứ nhất là cán bộ, công chức cấp xã, những người có trách nhiệm trong quá trình 

tổ chức thực hiện chính sách (mẫu phiếu số 02, tổng số 100 phiếu, mỗi huyện phát 5 phiếu 

ngẫu nhiên cho cán bộ, công chức ở xã nghèo) và đối tượng thứ hai là cán bộ, công chức giữ 

chức vụ lãnh đạo quản lý ở tỉnh, huyện (mẫu phiếu 03 tổng số 65 phiếu, mỗi huyện phát 2 

phiếu bao gồm lãnh đạo huyện và trưởng phòng cấp huyện (20 huyện x 2 = 40 phiếu), 25 

phiếu phát ngẫu nhiên ở 4 tỉnh cho cán bộ quản lý cấp tỉnh bao gồm lãnh đạo tỉnh lãnh đạo các 

sở thuộc UBND tỉnh bao gồm: Sở LĐTBXH, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh. Việc phát phiếu điều tra dành cho các đối tượng này để có 

được thông tin tham chiếu 2 chiều giữa một bên là các cơ quan nhà nước và một bên là đối 

tượng thụ hưởng lợi ích của chính sách trên cơ sở đó rút ra những kết luận quan trọng trong 

quá trình nghiên cứu.  

Ngoài bảng hỏi được thiết kế để thu thập thông tin định lượng còn có các công cụ 

thu thập thông tin định tính để vừa đi sâu tìm ra những vấn đề mới, vừa tính được tần suất 

và tương quan giữa các số liệu liên quan đến việc thực hiện chính sách xóa đói giảm 

nghèo thuộc các tỉnh Tây Bắc Việt Nam.  

- Phương pháp thống kê mô tả  

Dựa trên các thông tin số liệu mới nhất mà luận án có thể thu thập được từ các 

nguồn thông tin rất đáng tin cậy (từ các cơ quan thống kê, các cuộc điều tra), phương pháp 

thống kê mô tả được sử dụng để phân tích thực trạng tổ chức thực hiện chính sách XĐGN 

dựa trên các số liệu thứ cấp và sơ cấp.  

- Phương pháp chuyên gia 
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Trong quá trình thực hiện luận án, tác giả trực tiếp trao đổi, tham khảo ý kiến của các 

cán bộ khoa học, các nhà quản lý có kinh nghiệm để tham vấn về các vấn đề liên quan tới 

đề tài.  

5. Đóng góp mới của luận án 

5.1. Về mặt lý luận 

- Nghiên cứu về chính sách XĐGN và thực hiện chính sách XĐGN có thể được tiếp 

cận dưới nhiều góc độ của các ngành khoa học khác nhau, nhưng luận án thực hiện chính 

sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 được tiếp cận dưới góc độ của ngành khoa 

học Hành chính công, đóng góp này giúp cho các nhà nghiên cứu, các tổ chức cách tiếp 

cận mới về thực hiện chính sách XĐGN dưới góc độ của quản lý Hành chính công. 

- Luận án tập trung hệ thống một cách cơ bản, có cơ sở khoa học và bổ sung các 

khái niệm, nội hàm về thực hiện chính sách XĐGN. Hệ thống hóa và làm sáng tỏ những 

vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức thực hiện chính sách XĐGN trong đó chỉ ra các 

bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN có thể áp dụng cho các tỉnh Tây 

Bắc. Đóng góp này giúp cho nghiên cứu về chính sách với đối tượng cụ thể là người 

nghèo, hộ nghèo gắn liền với khu vực đặc thù là Tây Bắc được đầy đủ và toàn diện. 

- Luận án đã cung cấp thông tin về thực trạng nghèo ở các tỉnh Tây Bắc trên cơ sở 

hệ thống, phân tích, tổng hợp và nhận diện những đặc điểm về đói nghèo ở các tỉnh Tây 

Bắc. Tổng hợp quan điểm và yêu cầu của Đảng và Nhà nước về thực hiện chính sách 

XĐGN, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp áp dụng chung cho quá trình thực hiện 

chính sách XĐGN và những giải pháp cụ thể áp dụng cho các bước trong quy trình thực 

hiện chính sách XĐGN, hướng đến giảm nghèo bền vững cho các tỉnh Tây Bắc đến năm 

2020 và những năm tiếp theo. Đóng góp này giúp cho các địa phương trong vùng có được 

một quy trình thực hiện chính sách hợp lý logic, chặt chẽ và thống nhất khi tổ chức thực 

hiện chính sách XĐGN qua đó đạt được kết quả và hiệu quả, phù hợp với những điều kiện 

thực tế của các tỉnh Tây Bắc. 

5.2. Về mặt thực tiễn 

- Qua phân tích, đánh giá các bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách 

XĐGN, luận án sẽ tổng kết thực tiễn và chỉ ra những hạn chế trong công tác tổ chức thực 

hiện chính sách cũng như nguyên nhân của những hạn chế đó, tạo cơ sở thực tiễn để đề 
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xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao kết quả trong tổ chức thực hiện chính sách 

XĐGN ở các tỉnh tây Bắc. 

- Trên cơ sở thực trạng tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc, luận 

án đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện chính sách phù hợp với đặc thù của Tây Bắc 

góp phần thực hiện thành công chính sách XĐGN và công cuộc công nghiệp hóa hiện đại 

hóa đất nước vào năm 2020, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho những người 

làm công tác giảng dạy về chính sách, cho sinh viên, học viên nhất là học viên chuyên ngành 

chính sách công ở các bậc Đại học và sau Đại học tra cứu, khảo nghiệm trong quá trình học 

tập và nghiên cứu về chính sách công trong đó có chính sách XĐGN. 

6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

6.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án được thực hiện xuất phát từ những câu hỏi nghiên cứu sau: 

- Đã có hệ thống lý luận về thực hiện chính sách và quy trình thực hiện chính sách 

xóa đói giảm nghèo chưa?   

- Việc tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo được thực hiện theo quy trình nào? 

Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và một số vùng của Việt Nam trong việc thực 

hiện XĐGN mang lại bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam nói chung và các tỉnh Tây 

Bắc nói riêng? Với điều kiện của các tỉnh Tây Bắc hiện nay, có thể vận dụng kinh nghiệm 

của thế giới và một số vùng của Việt Nam trong tổ chức thực hiện chính sách xóa đói 

giảm nghèo không? 

- Trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc có những yếu tố 

nào ảnh hưởng đến quá trình này? Thực trạng tổ chức triển khai thực hiện chính sách 

XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc đang diễn ra như thế nào? Công tác này có những ưu điểm và 

hạn chế nào? Nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế đó là gì? 

- Để nâng cao kết quả tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh 

Tây Bắc hiện nay cần phải thực hiện theo những cách thức nào?  

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Luận án được tiến hành dựa trên những giả thuyết khoa học sau: 
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Thứ nhất, chính sách XĐGN đã được tổ chức triển khai thực hiện ở các tỉnh Tây 

Bắc nhưng chưa mang lại kết quả và hiệu quả như mong muốn của nhà nước cũng như 

của các đối tượng chính sách. Vì vậy chính sách XĐGN nếu được tổ chức thực hiện một 

cách khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tiễn ở các tỉnh Tây Bắc thì kết quả 

mang lại sẽ cao hơn so với hiện tại. 

Thứ hai, việc thực hiện những chính sách xóa đói giảm nghèo, chưa tạo ra được 

động lực mạnh để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh Tây Bắc. Do 

vậy, nếu việc thực hiện chính sách này được tiến hành với những cơ chế phù hợp trên cơ 

sở sử dụng nguồn lực hợp lý thì việc thực hiện chính sách đó sẽ thu được kết quả cao hơn 

và bền vững hơn. 

Thứ ba, mặc dù Tây Bắc đã triển khai thực hiện chính sách XĐGN cùng thời điểm với 

các vùng khác của Việt Nam nhưng hiện tại Tây Bắc vẫn được xem là khu vực có tỷ lệ đói 

nghèo cao nhất cả nước, hiện tượng này có thể do việc tổ chức thực hiện chính sách chưa phù 

hợp và nếu có các giải pháp phù hợp thì sẽ nâng cao được kết quả cũng như hiệu quả thực 

hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Tây Bắc Việt Nam. 

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

7.1. Ý nghĩa lý luận 

- Luận án đã hệ thống hóa khá đầy đủ cở sở lý luận để đảm bảo căn cứ khoa học cho 

việc tiếp cận, nghiên cứu và luận giải về tổ chức thực hiện chính sách XĐGN. Luận án 

cũng đã nghiên cứu và xây dựng khung lý thuyết về quy trình tổ chức thực hiện chính sách 

XĐGN, xác định những tiêu chí cơ bản để đánh giá quá trình tổ chức thực hiện chính sách 

XĐGN làm căn cứ và là cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện 

chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc. 

- Ý nghĩa lý luận của luận án không những góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học về 

quản lý Hành chính công mà còn hoàn thiện lý luận, quan điểm, yêu cầu về tổ chức thực 

hiện chinh sách XĐGN nhất là ở vùng đặc thù như Tây Bắc nước ta. 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung căn cứu khoa học cho các tỉnh 

ở Tây Bắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN đáp ứng yêu cầu giảm 

nghèo nhanh và bền vững đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 
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- Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần bổ sung thêm nguồn tài liệu tham khảo cho nghiên 

cứu và giảng dạy ở một số trường Đại học, Học viện mà trực tiếp và trước hết là bổ sung tài 

liệu, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận cho các tài liệu giảng dạy ở các hệ đào tạo, bồi 

dưỡng về quản lý Hành chính công và Chính sách công tại Học viện Hành chính Quốc gia. 

 8. Kết cấu của luận án 

Tên luận án: Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc đến 

năm 2020. 

Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận và phần phụ lục, luận án được kết cấu thành 4 

chương như sau: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2. Cơ sở lý luận về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo 

Chương 3. Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh 

Tây Bắc 

Chương 4. Quan điểm và giải pháp thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo bền 

vững ở các tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 
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Chương 1: 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

1.1. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài được công bố trong và ngoài nước 

1.1.1. Các nghiên cứu về thực hiện chính sách 

1.1.1.1. Các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 

Bài viết Experimentation and learning in public Policy Implementation: 

Implementations for Public Management (Thực nghiệm và học tập trong thực thi chính sách: 

Những hàm ý cho quản lý công), của Elizabeth Eppel, David Tuner và Amanda Wolf, 

6/2011, [87]. Theo bài viết này, thực hiện chính sách vốn là rất phức tạp cho dù mục tiêu 

chính sách được tuyên bố là đơn giản hay phức tạp. Có hai mô hình thiết kế và thực hiện 

chính sách trái ngược nhau, đó là mô hình thiết kế và thực hiện chính sách thể hiện vai trò 

trung tâm của cơ quan nhà nước và mô hình thiết kế và thực hiện chính sách thực nghiệm. 

Những đặc điểm của thực hiện chính sách, các nhân tố và vai trò trung tâm của cơ quan nhà 

nước trong thực hiện chính sách sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của chính sách cũng 

đã được tác giả trình bày tương đối hệ thống trong nghiên cứu của mình. 

Bài viết Public Policy: Implementation Approaches (Chính sách công: Các phương 

pháp tiếp cận thực hiện) của Basir chand, 2009, [85]. Trên cơ sở so sánh hai phương pháp 

tiếp cận thực hiện chính sách công là phương pháp từ trên xuống và phương pháp từ dưới 

lên, tác giả đã đề xuất vận dụng thêm các phương pháp khác nhau như: phương pháp cơ 

cấu, phương pháp thủ tục, phương pháp hành vi và phương pháp chính trị trong quá trình 

thực hiện chính sách trên cơ sở thấu hiểu bản chất của chính sách. 

Cuốn sách Public Policy Analysis An Introduction (phân tích chính sách nhập môn) 

của William N Dunn, NXB Prentice Hall, 2007. Cuốn sách này đã đề cập và phân tích một 

số nội dung liên quan đến những nội dung như: Cấu trúc vấn đề chính sách, giám sát kết quả 

đầu ra của chính sách, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, [89]. 

Cuốn sách Policy Analysis Concepts and Practice (phân tích chính sách các khái 

niệm và thực hành) của David L. Weimer and Aidan R.Vining NXB Prentice Hall, 1989. 

Cuốn sách này đề cập một số nội dung liên quan đến phương pháp phân tích chính sách 

như; phương pháp phân tích vấn đề chính sách và phương pháp phân tích giải pháp chính 

sách, [86]. 
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Cuốn sách The Policy Process in the Modern Stale (Quá trình chính sách trong nhà 

nước hiện đại) của Michael Hill, NXB Prentice Hall, 1997. Cuốn sách này đề cập đến một 

số nội dung liên quan đến mô hình thực hiện chính sách và trách nhiệm giải trình trong 

thực hiện chính sách của các cơ quan công quyền trong quá trình tổ chức triển khai thực 

hiện chính sách, [88]. 

Cuốn sách Studying Public Policy: Policy Cycles and policy Subsystems (Nghiên 

cứu chính sách công: Chu trình chính sách và tiểu hệ thống chính sách của Michael owlett 

và M.Ramesh, NXB Oxford University Press, 1995. Cuốn sách này hướng tới việc nghiên 

cứu mang tính lý thuyết về thực hiện chính sách trên cơ sở đưa ra khái niệm thực hiện 

chính sách, những yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách và các phương pháp tiếp 

cận thực hiện chính sách, [91]. 

1.1.1.2. Các nghiên cứu của các tác giả trong nước 

Nghiên cứu của tác giả Lê Chi Mai, có tên gọi, Những vấn đề cơ bản về chính sách 

và quy trình chính sách, NXB Đại học quốc gia TP. HCM, 2001. Nội dung của cuốn sách 

này đề cập đến những nội dung mang tính lý luận về những vấn đề cơ bản của chính sách 

và quy trình chính sách, trong đó tác giả chú trọng trình bày những giai đoạn cuả quá trình 

thực hiện, các yếu tố tác động đến quá trình thực thi chính sách cũng như các hình thức và 

công tác tổ chức thực hiện chính sách công, [22]. 

Nghiên cứu của tác giả Lê Vinh Danh, với tựa đề, Chính sách công của Hoa Kỳ, 

Giai đoạn 1935-2001, NXB Thống Kê, 2001. Đây được xem là một nghiên cứu rất công 

phu của tác giả về chính sách của Hoa Kỳ giai đoạn 1935-2001. Mặc dù có tên gọi Chính 

sách công của Hoa Kỳ, giai đoạn 1935-2001 nhưng cuốn sách này lại được chia làm 

những phần nội dung khác nhau trình bày cả lý luận và thực tiễn về chính sách và quá 

trình chính sách. Phần một có tên gọi; Chính sách công và chính quyền, trong đó chương 2 

tác giả nghiên cứu và trình bày những vấn đề cơ bản mang tính lý thuyết về chính sách và 

những vấn đề có liên quan đến chính sách. Phần hai có 7 chương nghiên cứu về tiến trình 

lập và thực hiện chính sách trong đó tác giả tập trung trình bày những vấn đề về lý thuyết 

thực hiện và điều chỉnh chính sách, [14].  

 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện khoa học chính trị, Tìm hiểu về khoa 

học chính sách công, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999. Cuốn sách là tài liệu giảng dạy 
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của Viện khoa học chính trị, trong đó trình bày những nội dung cơ bản về chính sách công 

trên cả hai nội dung hoạch định chính sách và thực hiện chính sách, [17]. 

Giáo trình của Trường đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học quản lý, Giáo trình 

chính sách kinh tế-xã hội, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2000. Tài liệu này được dùng 

để đào tạo đại học chuyên ngành quản lý kinh tế, nhằm cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản có hệ thống về quá trình hoạch định, tổ chức thực thi và phân tích các 

chính sách kinh tế - xã hội của nhà nước do TS Đoàn Thị Thu Hà và TS. Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền đồng chủ biên, [61]. 

Giáo trình Hoạch định và phân tích chính sách công. Học viện Hành chính, NXB 

Khoa học và kĩ thuật, 2008. Tài liệu này được dùng để đào tạo cử nhân hành chính của 

Học viện Hành chính nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chính 

sách công và phân tích chính sách công. Chương 3 của tài liệu này trình bày những vấn đề 

cơ bản về thực thi chính sách công, trong đó trình bày tương đối khoa học và đầy đủ về 

quy trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách, [16]. 

1.1.2. Các nghiên cứu về chính sách xóa đói giảm nghèo 

1.1.2.1. Các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 

Với mục tiêu hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam xây dựng chiến lược tấn công đói 

nghèo toàn diện, thời gian qua có rất nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế 

giới và tổ chức Phi chính phủ đã được thực hiện. Hầu hết các nghiên cứu này tập trung 

chủ yếu vào vấn đề đói nghèo, chỉ một số rất nhỏ đánh giá một chính sách hoặc một số 

chính sách cụ thể trong hệ thống chính sách xóa đói giảm nghèo ở nước ta. 

 Một nghiên cứu được coi là đầu tiên của Ngân hàng thế giới (WB) được thực hiện với 

quy mô và phạm vi lớn hơn với tự đề “Đánh giá đói nghèo và chiến lược”, 1995. Ngân hàng 

thế giới, Việt Nam; Đánh giá đói nghèo và chiến lược, Hà Nội, [81]. Công trình nghiên cứu này 

bên cạnh việc đánh giá thực trạng đói nghèo của Việt Nam còn bước đầu hệ thống hóa các giải 

pháp của hệ thống các chính sách đã được hoạch định và thực hiện tác động đến giảm nghèo ở 

Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để tấn công đói nghèo không chỉ có các chính sách 

tăng trưởng kinh tế mà cần phải có các chính sách tác động trực tiếp đến người nghèo, trong đó 

các chính sách; đất đai, cơ sở hạ tầng (CSHT), giáo dục và y tế đã được đề cập đến.  
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Một nghiên cứu của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cũng được tiến 

hành đồng thời với tựa đề “ Xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam”, 1995, [64]. Điểm nổi bật 

trong nghiên cứu này là đã làm rõ nguyên nhân gây ra đói nghèo ở Việt Nam và phân tích 

các nhóm giải pháp được thực hiện tương ứng để giải quyết các nguyên nhân của đói nghèo. 

Có thể nói các nghiên cứu trên đều có một điểm chung đó là đề cập đến một số chính sách 

liên quan trực tiếp đến XĐGN. Các nghiên cứu này đã góp phần quan trọng giúp cho Chính 

Phủ trong việc xây dựng chương trình XĐGN giai đoạn 1995-2000. Sau khi triển khai chính 

sách XĐGN (giai đoạn 1998 – 2000), với hệ thống chính sách trực tiếp tác động đến người 

nghèo, một loạt các nghiên cứu của các tổ chức phi Chính phủ được thực hiện với mục tiêu 

tiếp tục hỗ trợ Chính phủ xây dựng chính sách XĐGN trong những giai đoạn tiếp theo.  

Một nghiên cứu khác về XĐGN là công trình “Nghèo đói và chính sách giảm nghèo 

đói ở Việt Nam, kinh nghiệm từ nền kinh tế chuyển đổi” của Tuan Phong Don và Hosein 

Jalian, 1997. Poverty and Policy of poverty reduction in Vietnam, experience from 

transformation economy, Hanoi, [90]. Trong nghiên cứu này các tác giả đã tập trung phân 

tích, đánh giá một số chính sách giảm nghèo như; chính sách đất đai, chính sách tín dụng ưu 

đãi cho người nghèo và chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng. Với việc nghiên cứu những hợp 

phần cơ bản của chính sách xóa đói gảm nghèo tại Việt Nam, các tác giả đã phác họa tương 

đối rõ nét về bức tranh nghèo đói cũng như hệ thống chính sách giải quyết vấn đề nghèo đói 

ở Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu đã chỉ ra được tầm quan trọng của các chính sách giảm 

nghèo trong công cuộc XĐGN ở Việt Nam.  

Nghiên cứu với tựa đề “tấn công đói nghèo”, 2000 của WB được coi là nghiên cứu 

đầu tiên mà trong đó điểm nổi bật là các đánh giá tác động của chính sách XĐGN trên 

phạm vi toàn quốc, kết quả đánh giá có ý nghĩa rất lớn vì đã chỉ ra những tác động tích 

cực của các chính sách cũng như những điểm bất hợp lý của hệ thống chính sách giảm 

nghèo. Chính những điểm bất hợp lý mà nhất là những bất hợp lý trong khâu tổ chức 

thực hiện đã tạo ra rào cản cho việc đạt được mục tiêu của chính sách. Đây được xem là 

nguồn cứ liệu quan trọng cho công tác hoạch định chính sách XĐGN giai đoạn 2001-

2005 tại Việt Nam, [82].  

1.1.2.2. Các nghiên cứu của các tác giả trong nước 

Trong giai đoạn 2006-2010, điểm khác biệt so với các giai đoạn trước đó, các nghiên 

cứu được triển khai theo vùng hay trên phạm vi toàn quốc được thực hiện có phần ít đi mà 
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thay vào đó là các nghiên cứu tập trung vào những chính sách cụ thể như; “Đánh giá việc thực 

hiện chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo ở miền núi phía Bắc”, 2006, của tác giả 

Nguyễn Thành Trung và các cộng sự, [63], đã tập trung đánh giá tác động của chính sách hỗ 

trợ y tế cho người nghèo. Nghiên cứu “Tác động của Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 

đối với hộ gia đình tại hai tỉnh Hải Dương và Bắc Giang”, 2005, của tác giả Đàm Viết 

Cường, [13]. Cả hai công trình của hai nhóm tác giả này đều có chung một nhận xét là chính 

sách có tác động tích cực đến người nghèo nhưng chưa thực sự cao vì nhiều lý do liên quan 

đến cơ chế chính sách mà đặc biệt là quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách...Bên 

cạnh những nghiên cứu trên, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách XĐGN 

cũng đã tiến hành những đánh giá riêng lẻ từng chính sách nhưng cũng chưa làm rõ những 

thành tựu cũng như tồn tại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN của 

các cơ quan nhà nước, đặc biệt là chưa đánh giá được hiệu lực và chỉ ra được những yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu lực thực thi chính sách XĐGN trên phạm vi cả nước nói chung và ở từng 

vùng lãnh thổ nói riêng. Phần lớn các đánh giá này mang nặng tính hành chính nhiều hơn là 

một nghiên cứu, do đó kết quả của nghiên cứu cũng không phục vụ được nhiều cho công tác 

thực hiện chính sách. 

Năm 2009 có một công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hoa với tựa đề 

“Hoàn thiện các chính sách xóa đói giảm nghèo chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015”, đây 

là một công trình nghiên cứu công phu dựa vào khung lý thuyết về tấn công đói nghèo của 

WB và phương pháp đánh giá chính sách đói nghèo. Nghiên cứu góp phần bổ sung các vấn 

đề lý luận và thực tiễn về công tác hoạch định chính sách XĐGN, qua đó tác giả đã tập trung 

đánh giá tình hình thực hiện một số chính sách XĐGN chủ yếu. Quá trình phân tích và đánh 

giá được dựa trên các số liệu cập nhật nhất, đã chỉ ra mặt được mà mỗi chính sách mang lại 

đồng thời cũng tìm ra các vấn đề bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, tác giả đã tiến 

hành đánh giá chính sách XĐGN nhằm chỉ ra những tác động tích cực và tiêu cực của mỗi 

chính sách đến công cuộc giảm nghèo của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất định hướng 

cũng như giải pháp hoàn thiện chính sách XĐGN của Việt Nam đến năm 2015, [19].  

Cũng trong năm 2009 một nghiên cứu của tác giả Lê Văn Bình với đề tài “Quản lý nhà 

nước về xóa đói giảm nghèo vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ trong giai đoạn hiện 

nay”, nghiên cứu đã hệ thống hóa lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và khu vực 

Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ trong việc giải quyết đói nghèo từ đó tạo ra cơ sở lý 
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luận để đổi mới công tác quản lý nhà nước về XĐGN nói chung đặc biệt là khu vực Bắc 

Trung bộ và Duyên hải Trung bộ. Từ nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra những ý kiến 

nhận xét về việc giải quyết, xử lý thực trạng nghèo đói khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải 

Trung bộ, những điểm mạnh, điểm yếu của chính sách, trong tổ chức bộ máy quản lý và quy 

trình vận hành nhằm thực hiện mục tiêu XĐGN, [8]. 

1.1.3. Các nghiên cứu về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở miền núi 

và vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

1.1.3.1. Các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 

Đến năn 2000, với những kết quả đạt được trong công tác XĐGN, đã khiến cho các 

nhà tài trợ quan tâm hơn đến Việt Nam, sự quan tâm đó không chỉ dừng lại ở việc thực 

hiện các dự án tài trợ mà còn tiến hành các công trình nghiên cứu nhằm đánh giá để tìm ra 

điểm không phù hợp trong hệ thống chính sách, trên cơ sở đó điều chỉnh và xây dựng 

chính sách cho giai đoạn tiếp theo (2006-2010). 

Các nghiên cứu trong giai đoạn này đã cùng chung một số nhận xét khi chỉ ra được 

một số điểm hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN như; Chính sách đã 

được triển khai nhưng chưa đến được đúng đối tượng, nhiều người nghèo chưa biết đến 

chính sách, việc tổ chức cũng như phối hợp thực hiện cũng còn nhiều bất cập nên đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện chính sách. 

Những năm 2002-2003 có một số nghiên cứu độc lập về những lĩnh vực cụ thể đã 

được thực hiện trong đó có một số nghiên cứu đáng chú ý như: 

 Nghiên cứu “Cải thiện việc tiếp cận cơ sở hạ tầng thiết yếu”, 2002 của Ngân hàng Hợp 

tác quốc tế Nhật Bản đã tập trung vào một số chính sách hạ tầng thiết yếu như điện, giao 

thông, thủy lợi và thông tin liên lạc. Trong đó nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách 

đầu tư xây dựng CSHT trên bốn khía cạnh là khả năng tiếp cận, tính ổn định, tính bền vững tài 

chính và khả năng quản lý. Phát hiện chính mà nghiên cứu có được đó là chính sách đã cải 

thiện được đáng kể khả năng tiếp cận đến các chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy 

nhiên nghiên cứu khẳng định, tính ổn định cũng như bền vững tài chính và khả năng còn bộc 

lộ nhiều yếu kém nên đã ảnh hưởng đến thời gian thực hiện, chất lượng các công trình. Những 

yếu kém này ảnh hưởng tiêu cực một cách trực tiếp đến kết quả của chính sách, [27]. 

 Nghiên cứu “Cung cấp giáo dục cơ bản có chất lượng cho mọi người”, 2002 của 

Bộ Phát triển Quốc tế Anh. Nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực giáo dục trong đó có giáo 
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dục cho người nghèo. Sau những nghiên cứu, đánh giá khái quát về chính sách giáo dục 

và nhu cầu cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của các đối tượng chính sách. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người nghèo là những người gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp 

cận với giáo dục, đặc biệt là giáo dục có chất lượng, từ đó nghiên cứu đi đến kết luận, 

chính sách hỗ trợ giáo dục chưa thực sự có lợi cho người nghèo, [6].  

Cũng trong năm 2002, một nghiên cứu khác về lĩnh vực y tế của ngân hàng phát 

triển Châu Á (ADB) và tổ chức Y tế thế giới với tựa đề “ Cải thiện tình trạng sức khỏe và 

giảm bớt bất bình đẳng” đã tập trung vào đánh giá thực trạng việc tiếp cận các dịch vụ y tế 

của người dân, trong đó chú trọng đến người nghèo. Nghiên cứu này đưa ra kết luận là 

người nghèo còn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế đặc biệt là tình 

trạng bất bình đẳng còn phổ biến. Từ nghiên cứu của mình nhóm nghiên cứu đã đề xuất 

được một số kiến nghị quan trọng cho Chính Phủ như cần tăng cường giám sát chặt chẽ và 

có hiệu quả từ phía Chính Phủ để cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho 

người nghèo đối tượng được xem là “yếu thế” trong xã hội, [28]. 

Nghiên cứu của Ngân hàng phát triển Châu Á được thể hiện bằng “Sổ tay đánh giá 

nghèo đói và thị trường có sư tham gia”, 2007  NXB Lao động xã hội. Đây là kết quả 

nghiên cứu của Dự án Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo do Ngân hàng phát 

triển Châu Á (ADB), được Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng phát triển 

Châu Á tại Tokyo đồng tài trợ. Nội dung của nghiên cứu nhằm tìm ra phương cách tối ưu 

nhất để đưa sức mạnh và hiệu quả thị trường đến gần với cuộc sống người nghèo hơn, 

nghiên cứu các cơ hội người nghèo có thể tiếp cận thị trường và làm cho thị trường có thể 

đóng vai trò tích cực hơn trong xóa đói giảm nghèo bền vững. Cơ sở của công trình nghiên 

cứu này là xem xét và phân tích mối liên kết sinh kế với thị trường từ quan điểm của chính 

những người nghèo và những người tham gia vào thị trường nhằm tìm ra các biện pháp hỗ 

trợ người nghèo có nhiều cơ hội tham gia vào thị trường và khuyến nghị các giải pháp để thị 

trường có thể tham gia giúp người nghèo vươn lên, thoát nghèo một cách bền vững. Theo 

đó nghiên cứu này hướng tới việc trước hết là cung cấp hiểu biết toàn diện và sâu sắc hơn về 

các cơ hội và cản trở mà người dân cho là quan trọng và phải đương đầu khi tiếp cận và hòa 

nhập vào các dịch vụ và thị trường trong hệ thống sinh kế của họ. Thứ hai, nghiên cứu này 

cũng phân tích một cách chi tiết và có hệ thống hơn về các sắp xếp thể chế và các giao dịch 

của các thị trường, những sắp xếp thể chế nào có lợi và bất lợi cho người nghèo? Thứ ba, 
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sau khi nghiên cứu có hệ thống về những khó khăn, thách thức cũng như những biến đổi 

của thị trường, nghiên cứu đã đưa ra những kiến nghị về chính sách nhằm thúc đẩy cơ hội 

cho người nghèo, làm cho thị trường có lợi hơn cho người nghèo, giúp họ tận dụng được 

những cơ hội nhằm nâng cao đời sống cho mình và cho hộ gia đình mình, [29]. 

Một nghiên cứu khác cũng của Ngân hàng phát triển Châu Á dưới tựa đề “Tổng quan 

tác động của hội nhập kinh tế tiểu vùng sông Mê Kông đến đói nghèo”, 2008, NXB Tài 

chính. Nghiên cứu này tập trung vào bốn nội dung cơ bản là; nghiên cứu tổng quan về đói 

nghèo của các tỉnh hành lang biên giới của Việt Nam, các loại hình và nội dung các hoạt động 

kinh tế qua biên giới và hội nhập vùng, ảnh hưởng của hội nhập khu vực và hoạt động qua 

biên giới đến người nghèo, đưa ra những khuyến nghị về chính sách xóa đói giảm nghèo. Từ 

những nội dung nghiên cứu trên đây, các tác giả đã đưa ra những kết luận rằng; Bản thân 

chính sách hội nhập tiểu vùng không thể có tác động độc lập đối với việc xóa đói giảm nghèo 

hay các vấn đề có liên quan đến đói nghèo. Nguyên nhân cơ bản là những người sống ở các 

vùng biên giới thường là những người thuộc dân tộc ít người. Đối với những người là dân tộc 

Kinh thì thường là những người mới nhập cư và là những người nghèo. Họ là những người có 

những hạn chế tự nhiên như thiếu đất canh tác, thiếu trình độ, vốn ít vì vậy các chính sách cho 

nơi đây phải tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo, đào tạo phải đi cùng với xóa bỏ tập quán, 

thu hồi đất phải đi liền với tái định cư, đào tạo nghề. Chính sách hội nhập tiểu vùng sông Mê 

Kông cần phải được kết nối với các chính sách khác như; các chính sách về phát triển cơ sở hạ 

tầng; các chính sách xóa đói giảm nghèo, các chính sách trồng rừng; chính sách đầu tư phát 

triển hạ tầng kỹ thuật vùng sâu, vùng xa trong đó quan trọng là giao thông, thủy lợi, trường 

học, cơ sở khám chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo cần 

phải chú trọng đào tạo nghề cho người dân, tiến hành ngăn chặn tệ nạn xã hội. Chính sách hỗ 

trợ cần được tăng cường như khám chữa bệnh miễn phí, tiêm chủng phòng bệnh, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế (BHYT), phát thuốc miễn phí..thực hiện được những chính sách này sẽ góp phần 

xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững cho Việt Nam, [26]. 

Tháng 11 năm 2009 một công trình nghiên cứu của Chương trình phát triển Liên Hợp 

Quốc với tựa đề “Rà soát tổng quan các chương trình dự án giảm nghèo ở Việt Nam” [12]. 

Nghiên cứu này nhằm hỗ trợ cho hoạt động của Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội trong 

việc khảo sát một cách tổng quan các chính sách và dự án giảm nghèo của Chính phủ Việt 

Nam. Thông qua việc rà soát, tổng kết tất cả các chương trình giảm nghèo của Việt Nam, từ 
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khâu thiết kế đến khâu thực hiện. Nghiên cứu này cố gắng đánh giá các dự án, chính sách xóa 

đói giảm nghèo từ góc độ xem xét liệu các dự án, chính sách có hỗ trợ trùng lặp các đối tượng 

hưởng lợi hay không. Nhóm nghiên cứu đã có những trao đổi với các cán bộ cấp tỉnh, huyện và 

xã tại bốn tỉnh; Trà Vinh, Nghệ An, Đăk Nông và Lào Cai để tìm hiểu về tình hình thực hiện 

các chính sách giảm nghèo nhằm mục đích đánh giá mức độ chồng chéo trong công tác thực thi 

các chính sách giảm nghèo trong thực tế. Về phạm vi, nghiên cứu này tập trung vào các dự án, 

chính sách với tất cả các hợp phần hoặc có yếu tố hỗ trợ giảm nghèo trực tiếp. Nghiên cứu đã chỉ 

ra những hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo như; nhiều hợp phần 

của chính sách có sự chồng chéo, ít có sự phối hợp giữa các chính sách và các hợp phần của chính 

sách, tình trạng phân tán nguồn lực, không phát huy được tổng lực giữa các chương trình, ít có sự 

lồng ghép với kế hoạch và kênh ngân sách chính. Từ đó nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị 

nhằm giúp cho việc thực hiện chính sách giảm nghèo ở Việt Nam có hiệu quả hơn. Nghiên cứu 

cũng chỉ ra rằng: thay cho việc đưa ra nhiều Chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình 

giảm nghèo khác nhau như hiện nay, Việt Nam cần hướng tới một Chương trình giảm nghèo toàn 

diện giải quyết được những nhu cầu giảm nghèo tại Việt Nam và trao quyền tự chủ, phân cấp 

ngân sách cho các tỉnh để việc xác định và thực hiện chính sách giảm nghèo phù hợp với tình hình 

thực tế của tỉnh cũng như với nhu cầu của người nghèo trong phạm vi của tỉnh. 

Tuy nhiên, nghiên cứu này không đánh giá chi tiết tình hình thực hiện các chính sách 

giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam mà chủ yếu chỉ rà soát các chính sách, dự án giảm 

nghèo của Việt Nam. 

1.1.3.2. Các nghiên cứu của các tác giả trong nước 

Một đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước của nhóm tác giả Nguyễn Đăng Thành và cộng 

sự với đề tài “Luận cứ và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số nước 

ta đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa”, 2011, [42]. Nhiều luận điểm 

mới đã được đưa ra từ thực trạng cuộc nghiên cứu. Cách tiếp cận nghiên cứu và những kết 

luận rút ra của nghiên cứu có thể vận dụng để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc 

sống và việc làm của đồng bào dân tộc thiểu số. Sản phẩm có được của đề tài như cuốn 

“Đặc điểm nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam – Bằng chứng thu thập từ cuộc điều 

tra hộ gia đình dân tộc thiểu số năm 2009 tại 11 tỉnh”(2011) Nguyễn Đăng Thành, NXB 

Lao động – Xã hội, [43]; Nghiên cứu “Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực dân tộc 

thiểu số cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam”(2011) cũng 
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do Nguyễn Đăng Thành làm chủ biên, NXB Chính trị quốc gia [44], được đánh giá là 

những tài liệu nghiên cứu thực tế có giá trị cao, số liệu xác thực phản ánh được thực tiễn vấn 

đề phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Bên cạnh đó, kết luận và khuyến 

nghị của nghiên cứu cũng đưa ra được những gợi ý quý báu cho những phát triển nghiên 

cứu mới mẻ sau này về dân tộc thiểu số. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Hà Nội, Khoa Dân tộc học, 

1995, Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Nội dung cuốn 

sách làm rõ những vấn đề cơ bản về dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước 

ta trong những năm đổi mới, [18]. 

Ủy ban Dân tộc và miền núi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1996, Bước 

đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà 

Nội. Đề tài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và hướng giải quyết vấn 

đề dân tộc theo quan điểm của Người ở Việt Nam, [64]. 

Nguyễn Quốc Phẩm, Trịnh Quốc Tuấn, 1999, Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn về 

dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Các tác giả đề 

cập đến lý luận và thực tiễn về dân tộc và quan hệ dân tộc, vai trò của đội ngũ cán bộ 

người dân tộc thiểu số đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở 

các vùng dân tộc thiểu số của nước ta, [32]. 

Ủy ban Dân tộc và miền núi, 2001, Vấn đề dân tộc và công tác dân tộc ở nước ta, 

NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. Cuốn sách đưa ra vấn đề tìm hiểu quan điểm chính sách 

dân tộc của Đảng, Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ với các cán bộ làm công tác dân tộc 

hiện nay, [76]. 

Ủy ban Dân tộc, Viện Dân tộc - Hội đồng khoa học, 2006. 60 năm công tác dân tộc 

thực tiễn và bài học kinh nghiệm, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội. Các tác giả đã đề cập đến 

sự hình thành và phát triển của cơ quan công tác dân tộc cùng các quan điểm chính sách dân 

tộc của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cách mạng, làm rõ những thành tựu, tồn tại, đúc 

rút bài học kinh nghiệm trong công tác dân tộc trên cả nước và các địa phương, [77]. 

Hoàng Chí Bảo, 2009, Bảo đảm bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc 

trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. Tác 

giả đánh giá thực trạng công bằng, bình đẳng và hợp tác giữa các dân tộc, đồng thời đưa ra 
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những giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm trong phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng dân 

tộc ở miền núi nước ta hiện nay, [7]. 

Các tác giả Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng, 2006, Những vấn đề cơ bản về chính 

sách dân tộc ở nước ta hiện nay, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội. Cuốn sách đề cập đến 

một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta 

qua các giai đoạn cách mạng, chỉ ra những vấn đề nảy sinh cho việc thực hiện chính sách 

dân tộc và những quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc ở 

nước ta hiện nay, [33]. 

Nghiên cứu của Nguyễn Đình Tấn và Trần Thị Bích Hằng, 2010, Nhận thức, thái 

độ, hành vi của cộng đồng các dân tộc thiểu số đối với chính sách dân tộc của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội. Cuốn sách đánh giá thực trạng, nhận thức, thái độ, hành vi của cộng đồng dân tộc 

thiểu số, cùng đưa ra các quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi 

thái độ của cộng đồng các dân tộc thiểu số nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách dân tộc 

của Đảng và Nhà nước, [39]. 

Đặng Vũ Liêm, "Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ở các vùng dân tộc và miền núi, cải 

thiện đời sống nhân dân". Tạp chí quốc phòng toàn dân, số 2/1999. Trên cơ sở phân tích các 

chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, tác giả nêu ra những giải pháp trong việc thực 

hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, [21]. 

Nguyễn Thị Phương Thùy, 2005, Thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Luận án đã làm rõ những chính sách dân tộc ở nước ta 

hiện nay, những yêu câu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến việc thực hiện 

chính sách dân tộc, đồng thời cũng đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện hơn nữa 

việc xây dựng và thực thi chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện nay, [62]. Cũng liên quan 

đến những vấn đề lý luận, trong kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ năm 2010 về “ Cơ sở 

khoa học xây dựng chiến lược phát triển các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” 

tác giả Khổng Diễn đã lý giải cơ sở lý luận và thực tiễn, sự cần thiết xây dựng Chiến lược 

phát triển Dân tộc thiểu số Việt Nam và định hướng chính sách cho đồng bào DTTS đến 

năm 2020. Kết quả nghiên cứu của đề tài này đã góp phần quan trọng cho nhà nước trong 
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việc thiết kế các chính sách phát triển các DTTS ở Việt Nam trong đó có các chính sách 

về giảm nghèo cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

Nguyễn Văn Chỉnh, Một số chính sách kinh tế - xã hội đối với các dân tộc ít người ở 

Tây Nguyên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đề tài khoa học cấp Bộ 1997-

1998. Với nghiên cứu này, các tác giả đã đi sâu phân tích một số chính sách kinh tế - xã 

hội của Đảng và Nhà nước ta đối với các tộc người thiểu số đang được thực hiện ở Tây 

Nguyên, nêu lên những thành tựu, những vấn đề bức xúc đang đặt ra, các quan điểm, giải 

pháp để thực hiện tốt hơn các chính sách kinh tế - xã hội đối với tộc người thiểu số ở Tây 

Nguyên, [11]. 

Một nghiên cứu khác của tác giả Hoàng Xuân Trung với tựa đề “Về việc thiết kế 

chương trình giảm nghèo ở vùng dân tộc, miền núi” Được đăng tải trên tạp chí Dân Tộc 

số 139 xuất bản tháng 7 năm 2012 đã có được những nhận xét đánh giá ban đầu về công 

tác xây dựng chính sách XĐGN ở các vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, qua đó 

tác giả cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong cơ chế chính sách mà đặc biệt là công 

tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách ở vùng miền núi…,[60]. 

Ủy ban Dân tộc, 2011 đã nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu với tên gọi 

“Nghèo của dân tộc thiểu số ở Việt Nam, thực trạng và thách thức ở các xã thuộc Chương 

trình 135-II”. Nghiên cứu tập trung đánh giá tình hình nghèo đói ở các xã đặc biệt khó 

khăn (ĐBKK) sau 2 năm triển khai Chương trình 135 giai đoạn II, xem xét phân tích mặt 

được, chưa được của Chương trình. Kết luận của nghiên cứu này cho rằng; tác động của 

chính sách, tính hiệu quả và bền vững của giảm nghèo phải được đo bằng sự thay đổi cuộc 

sống của người dân, sự tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đòi hỏi chính sách này trong 

thời gian tới phải có sự điều chỉnh mạnh mẽ hơn. 

Đề cập đến quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc (CSDT), 

nhóm chuyên gia của UNDP năm 2011 đã thực hiện nghiên cứu “ Khảo sát những mô 

hình hiện có, xây dựng cơ chế tương lai về tuyên truyền và vận động chính sách hiệu quả 

của Ủy ban Dân tộc”. Trong công trình nghiên cứu này nhóm tác giả đã chỉ rõ một số hạn 

chế trong công tác xây dựng chính sách và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế yếu 

kém trong công tác xây dựng và thực hiện chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trong thời gian tới. 
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Liên quan đến nghiên cứu về nguồn nhân lực, một nhóm chuyên gia khác của 

UNDP đã thực hiện một nghiên cứu khác cũng vào năm 2010 về “ Nghiên cứu thực trạng 

nguồn nhân lực và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi”. Kết quả của nghiên cứu đã làm rõ thực trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi hiện nay trong đó có chất lượng nguồn nhân lực, thực trạng chính 

sách phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi, đề xuất các giải pháp, gợi ý 

chính sách phát triển nguồn nhân lực cho vùng DTTS. 

Năm 2012, nhóm tác giả của Ủy ban Dân tộc đã thực hiện đề tài “ Nghiên cứu thực 

trạng quản lý và sử dụng đất đai ở vùng dân tộc và miền núi”. Nghiên cứu đã làm rõ thực 

trạng sử dụng đất đai, nhất là đất sản xuất ở vùng dân tộc trong mối quan hệ với sản xuất, 

sinh kế của người dân, xác định nguyên nhân thiếu đất và khuyến nghị các giải pháp chính 

sách, một số khía cạnh về sở hữu truyền thống về đất đai được phân tích trong khuôn khổ 

chính sách và luật pháp. 

Năm 2013, một Báo cáo của UBDT với tên gọi “Báo cáo đánh giá và triển khai 

thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2012”. Báo cáo nêu rõ: 

Trong giai đoạn 2006 – 2012 mặc dù nền kinh tế bị suy thoái, ngân sách nhà nước có 

nhiều khó khăn, song cũng đã bố trí được hơn 54.770 tỷ đồng cho các chính sách hỗ trợ, 

đầu tư để tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất của vùng dân tộc và 

miền núi, tạo đà cho khu vực này phát triển như: đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, hỗ 

trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, cho vay vốn…Mặc dù kết quả đạt được là rất lớn, song vẫn 

còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém cần tiếp tục được khắc phục như: các chính sách vẫn 

mang tính nhiệm kỳ, thiếu tính chiến lược lâu dài; nhiều chính sách đã kết thúc nhưng 

mục tiêu chưa đạt do việc cấp vốn không đủ; việc phân công chủ trì chỉ đạo thực hiện giữa 

các Bộ, ngành đối với một số chính sách chưa chặt chẽ, hợp lý; công tác chỉ đạo, thực hiện 

ở một số địa phương còn lúng túng…Những hạn chế, yếu kém này đều xuất phát từ 

những nguyên nhân chủ quan, khách quan nhưng cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá 

trình giải quyết khó khăn ở vùng dân tộc và miền núi. Báo cáo cũng đề xuất những định 

hướng lớn cho chính sách vùng đồng bào dân tộc như: tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng 

kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc và miền núi, nhất là các công trình trọng điểm để phục 

vụ đời sống và sản xuất; giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người 
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dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giải quyết tình trạng di dân tự do; nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương 

đến các địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc sức 

khỏe người dân, chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững 

của vùng dân tộc và miền núi. Cần đảm bảo nguồn lực đầu tư cho các chính sách đã được 

ban hành, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; điều chỉnh lại cơ chế quản lý thực hiện chính sách 

dân tộc theo hướng xây dựng chương trình, chính sách tổng hợp, đa mục tiêu, dài hạn. 

1.2. Một số nhận xét về các công trình nghiên cứu   

1.2.1. Các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 

Khi nghiên cứu về các công trình nghiên cứu thuộc nhóm này, có một điều khá thú 

vị được phát hiện là hầu hết các nghiên cứu của các tác giả đều đã khá thành công trong 

việc nghiên cứu và xây dựng khung lý thuyết về thực hiện chính sách. Nhìn chung nhóm 

nghiên cứu này tương đối phong phú và đa dạng về cách tiếp cận do vậy đã hình thành 

một chuỗi các nghiên cứu liên quan đến XĐGN bao gồm: 

 - Các nghiên cứu về giải quyết đói nghèo của một số khu vực và quốc gia trên thế 

giới  

Khi nghiên cứu nhóm các công trình nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các 

nghiên cứu đều hướng tới việc chỉ ra nguyên nhân của tình trạng đói nghèo trên thế giới 

hoặc của một quốc gia cụ thể với mục tiêu là giúp các Chính phủ tìm ra phương cách tối ưu 

nhất để giải quyết vấn đề đói nghèo của quốc gia hoặc khu vực. Tuy nhiên nhìn chung các 

nghiên cứu này mới chỉ bước đầu đi vào nghiên cứu để chứng minh cho một câu hỏi là; các 

chính sách xóa đói giảm nghèo của khu vực hoặc của các quốc gia đã phù hợp với tình hình 

thực tiễn chưa? từ đó các tác giả đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho việc xác lập và 

thực hiện một chính sách phù hợp nhất trong việc giải quyết vấn đề mà chính sách hướng tới 

trên cơ sở giải quyết những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo như; cần phải xây dựng cơ sở 

hạ tầng, chăm lo cho giáo dục, khám chữa bệnh (KCB)...dựa trên những điều kiện hiện có 

về các nguồn lực vốn “hạn chế” của quốc gia đó. 

Một số nghiên cứu trong số đó đã chỉ ra những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình 

trạng đói nghèo của các quốc gia, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc tìm kiếm việc làm 

cho người dân bởi chính việc thiếu việc làm đã đẩy người dân đến với tình trạng nghèo 

khổ, họ cho rằng; duy trì tỷ lệ có công ăn việc làm cao và phát triển xã hội đồng đều phụ 
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thuộc vào thành công của đa dạng hóa nền kinh tế. Các cuộc khủng hoảng kinh tế đang 

mở ra cơ hội cho các nước nghèo tạo nền tảng phát triển bền vững và tăng trưởng dựa vào 

các ngành sản xuất tập trung nhiều lao động. Nhấn mạnh tạo công ăn việc làm là vấn đề 

rất quan trọng để phát triển xã hội của các nước nghèo. Chính sách của những nước này 

cần đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, huy động nguồn lực 

trong nước, cải cách thị trường, hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, tăng năng 

suất lao động và tăng thu nhập cho người dân mà không nên quá dựa vào các nguồn xuất 

khẩu nguyên liệu thô hoặc dựa vào đầu tư nước ngoài và viện trợ phát triển, vì đây là 

những nguồn lực “không dự báo trước được”.  

- Các nghiên cứu của các tổ chức cá nhân nước ngoài về chính sách xóa đói giảm 

nghèo của Việt Nam 

Có thể nói các nghiên cứu thuộc nhóm này tương đối phong phú và đa dạng trên cả 

phương diện lý thuyết cũng như thực tiễn về chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. 

Hầu hết các nghiên cứu thuộc nhóm này đều hướng đến mục tiêu cung cấp và tìm hiểu về 

tình trạng đói nghèo của Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị chính sách trên 

cả hai phương diện hoạch định và thực hiện. Chính những nghiên cứu này đã và đang giúp 

cho Chính phủ Việt Nam đạt được những tiến bộ quan trọng trong chiến lược xóa đói giảm 

nghèo của mình đồng thời các nghiên cứu đó cũng góp phần nâng cao chất lượng của 

những chính sách giảm nghèo trên cơ sở giải quyết được hai khía cạnh quan trọng trong quá 

trình giải quyết vấn đề của chính sánh là phù hợp với quan điểm và cách thức ứng xử của 

Chính phủ đối với vấn đề nghèo đói và thứ hai là việc tìm kiếm giải phải để giải quyết vấn 

đề đó ngày càng sát thực hơn với nhu cầu nguyện vọng và khả năng của các đối tượng chính 

sách. Tuy nhiên, các nghiên cứu này hoặc là tập trung vào việc tìm kiến những giải pháp vĩ 

mô nhằm đạt được những mục tiêu lớn bao quát trên phạm vi toàn lãnh thổ hoặc là chỉ tập 

trung vào những địa phương cụ thể.  

Như vậy, nếu nhìn một cách tổng thể về những nghiên cứu giảm nghèo có thể nhận 

thấy các nghiên cứu này mới chỉ tập trung vào việc nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi là làm 

thế nào để tạo ra một chính sách tốt, đủ sức hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững mà 

chưa đi sâu nghiên cứu một giai đoạn có ý nghĩa quyết định đến kết quả của chính sách, đó là 

quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Bởi chính sách dù có được hoạch định dựa trên một cơ 
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sở lý luận và thực tiễn sát thực cao nhưng trong quá trình thực hiện không được quan tâm sẽ 

dẫn đến những kết quả trái ngược với mong muốn của nhà nước. 

1.2.2. Các nghiên cứu của các tác giả trong nước 

- Các nghiên cứu về những chính sách xóa đói giảm nghèo cụ thể. 

Nhìn chung các nghiên cứu thuộc nhóm này dù được tiến hành đồng thời và độc lập ở 

các địa bàn khác nhau nhưng đều tập trung vào một vấn đề liên quan đến chính sách XĐGN 

cụ thể. Kết quả của các nghiên cứu có kết luận về tác động của chính sách XĐGN đến thành 

tựu giảm nghèo là khá tương đồng, những tồn tại trong thực hiện chính sách cũng được phát 

hiện bao gồm từ tổ chức đến cơ chế thực hiện cũng như phạm vi ảnh hưởng của chính sách 

còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào đánh giá 

kết quả thực hiện chính sách mà chưa đi sâu nghiên cứu cách thức thực hiện chính sách 

XĐGN, một yếu tố bảo đảm kết quả và hiệu quả của chính sách trên thực tế. 

Mặc dù trong số này cũng đã có những nghiên cứu tiến hành những đánh giá riêng lẻ 

từng chính sách nhưng cũng chưa làm rõ những thành tựu cũng như tồn tại trong quá trình 

tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN của các cơ quan nhà nước. Đặc biệt là chưa 

đánh giá được kết quả và chỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính 

sách XĐGN trên phạm vi cả nước nói chung và ở từng vùng lãnh thổ nói riêng. Phần lớn 

các đánh giá này mang nặng tính hành chính nhiều hơn là một nghiên cứu, do đó kết quả 

của nghiên cứu cũng không phục vụ được nhiều cho công tác thực hiện chính sách. 

- Các nghiên cứu về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo. 

Khi nghiên cứu các nghiên cứu thuộc nhóm này chúng tôi nhận thầy hầu hết các nghiên 

cứu, mặc dù hướng tới mục tiêu là đánh giá việc thực hiện chính sách, nghĩa là xác định kết 

quả và hiệu quả của chính sách trên thực tế đồng thời chỉ ra những vấn đề mới phát sinh có 

liên quan đến chính sách và quá trình thực hiện chính sách. Tuy nhiên, các công trình nghiên 

cứu này mới chỉ đánh giá chính sách dựa trên cơ sở định tính và chỉ số cảm nhận rút ra từ 

những cuộc điều tra xã hội học mà không dựa trên một hệ thống tiêu chí cụ thể do vậy kết 

luận và những khuyến nghị được các tác giả đưa ra có thể chưa phù hợp với việc thực hiện 

chính sách. Trên thực tế, mỗi chính sách khi được ban hành thường hướng tới những mục tiêu 

khác nhau và được thực hiện bằng những biện pháp, cách thức khác nhau. Mặt khác mỗi 

chính sách lại được thực hiện ở những địa bàn khác nhau với những điều kiện kinh tế xã hội 

tương đối khác biệt. Bởi vậy việc đánh giá chính sách ở những vùng miền khác nhau cũng 
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cần phải được tiến hành dựa trên những tiêu chí khác nhau mà điều này dường như các 

nghiên cứu thuộc nhóm này chưa giải quyết được. 

- Các nghiên cứu về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở khu vực miền núi và 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 Một trong những điều dễ nhận thấy trong vấn đề nghèo đói đó là, hiện tượng nghèo 

đói thường xuất hiện ở những vùng nông thôn, miền núi và vùng có đông đồng bào dân tộc 

thiểu số sinh sống. Bởi vậy đã có rất nhiều các nghiên cứu dành cho những đối tượng thuộc 

khu vực này. Mục tiêu của các nghiên cứu thuộc nhóm này là hướng tới lý giải nguyên nhân 

dẫn đến đói nghèo của những đối tượng chính sách. Phần lớn các nghiên cứu đều chỉ ra rằng 

nông thôn, miền núi là nơi có rất ít điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, trong đó phần lớn 

dân cư ở đây thuộc nhóm người có kiến thức và nhận thức hạn chế cộng với những phong 

tục, tập quán đã lưu truyền từ nhiều đời sẽ là những rào cản cho quá trình thực hiện chính 

sách XĐGN nhất là ở những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.  

1.3. Những vấn đề luận án cần tập trung nghiên cứu giải  quyết 

Đối với Tây Bắc tác giả luận án nhận thấy, đây là vùng kinh tế - lãnh thổ nằm ở phía 

Tây Bắc của Việt Nam, có vị trí hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, xã hội, môi 

trường và an ninh quốc phòng của đất nước. Song đây cũng là vùng có địa hình núi cao 

hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng KT-XH chậm phát triển nhất so với các 

vùng khác trong cả nước. Mặc dù trong những năm vừa qua, Chính phủ, các địa phương 

trong vùng, các tổ chức quốc tế và nhiều tổ chức kinh tế, xã hội đã đầu tư, hỗ trợ mạnh mẽ 

cho công cuộc XĐGN và phát triển KT-XH ở Tây Bắc, những nỗ lực này cũng đã mang lại 

nhiều kết quả tích cực; tuy nhiên, Tây Bắc hiện vẫn là vùng có tỷ lệ nghèo cao nhất trong cả 

nước. Đến nay, Tây Bắc hiện vẫn là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong cả nước. Một 

số DTTS trong vùng có tỷ lệ nghèo cao (chiếm hơn 70%) như Khơ Mú, Sán Dìu, 

H'mông, Hà Nhì,... Nhiều thôn, bản ở vùng cao, vùng sâu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới hơn 

80%. Trong số các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 giai đoạn II của cả nước, các xã 

135 của Tây Bắc chiếm tới hơn 39,2%.  

Thực tế này cho thấy, việc thực hiện (và để đạt được) các Mục tiêu Thiên niên kỷ 

và Mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo ở vùng Tây Bắc là vấn đề hết sức khó 

khăn, và đây cũng là một trong những trở ngại, thách thức lớn đối với phát triển bền 

vững của toàn vùng.   



28 

Tuy nhiên, cho đến nay việc nghiên cứu cơ chế, cách thức để tổ chức thực hiện 

chính sách xóa đói giảm nghèo cho vùng Tây Bắc lại đang là một lỗ hổng lớn cần tiếp tục 

nghiên cứu thể hiện ở những điểm sau: 

Thứ nhất, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về XĐGN của các tác giả trong 

và ngoài nước. Tuy nhiên các nghiên cứu về công tác tổ chức thực hiện chính sách XĐGN 

cho toàn bộ khu vực Tây Bắc thì chưa được các nghiên cứu đề cập đến mà chủ yếu là 

những nghiên cứu được thực hiện cho một địa phương cụ thể ở một chính sách cụ thể 

trong hệ thống chính sách giảm nghèo. 

Thứ hai, các nghiên cứu chưa tập trung phân tích, đánh giá về công tác tổ chức thực hiện 

chính sách đặc biệt là quy trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN để từ đó chỉ ra những tồn 

tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chính 

sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc. 

Thứ ba, chưa có nghiên cứu nào hướng tới mục tiêu xây dựng các giải pháp để nâng 

cao kết quả của các bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN cho các tỉnh 

Tây Bắc.  

Tiểu kết chương 1 

Để góp phần giải quyết vấn đề nghèo, đói trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đã có 

nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài nước. Đánh giá 

tổng quát các công trình nghiên cứu trên đây cho thấy, các nghiên cứu này chủ yếu tập 

trung vào giải quyết những vấn đề sau: 

Thứ nhất, vấn đề hoạch định chính sách XĐGN và những bất cập tồn tại trong việc 

tìm kiếm các cơ chế chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. 

Thứ hai, các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào việc chỉ ra những khuyết tật của 

chính sách đặc biệt là đánh giá quá trình hoạch định chính sách trong các giai đoạn từ năm 

2000 đến nay. 

Thứ ba, hầu hết các nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá quá trình chính sách ở 

nhiều khu vực khác nhau trong phạm vi cả nước hoặc từng vùng, từng tỉnh nhưng tuyệt 

nhiên chưa có công trình nghiên cứu nào phân tích và đánh giá về chính sách và quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở vùng Tây Bắc, một vùng được coi là có điều 

kiện phát triển kinh tế- xã hội khó khăn nhất cả nước, tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm đa số và 

là nơi có điều kiện địa lý, tự nhiên rất khác biệt so với các vùng kinh tế khác. 
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Thứ tư, mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá một 

số hợp phần chủ yếu của chính sách XĐGN đang được tổ chức triển khai thực hiện trong 

phạm vi cả nước nhưng những nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá, xác định 

những bất cập hạn chế trong việc thực hiện chính sách XĐGN nói chung trong phạm vi cả 

nước hoặc một địa phương cụ thể. Do vậy, khi áp dụng với việc tổ chức thực hiện chính 

sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc lại không phù hợp với những điều kiện khách quan và 

chủ quan của vùng nay. 

Thứ năm, chưa có công trình nghiên cứu nào đi sâu nghiên cứu, đánh giá về thực trạng 

tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc mà nội dung tập trung vào các 

bước để tổ chức thực hiện chính sách, để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kết quả 

tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc nước ta trong thời gian tới.  

Từ tổng quan về tình hình nghiên cứu đã cho tác giả luận án những gợi ý cả về lý 

luận và thực tiễn để tác giả lựa chọn nghiên cứu trong luận án của mình nhằm góp phần 

thực hiện thành công mục tiêu của chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc nước ta trong 

thời gian tới. 
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Chương 2: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN  

CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 

2.1. Đói nghèo và vai trò của xóa đói giảm nghèo trong phát triển kinh tế xã hội 

2.1.1. Quan niệm về đói nghèo 

2.1.1.1. Quan niệm của thế giới về đói nghèo 

Đói nghèo là một vấn đề được loài người quan tâm cả trong thực tiễn và lý luận. Có 

rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này, dĩ nhiên cũng có nhiều quan điểm bất đồng và gây ra 

những tranh cãi lớn nhưng nhìn chung đều coi đói nghèo là tình trạng một nhóm người 

trong xã hội không có khả năng được hưởng một "cái gì đó" ở mức tối thiểu cần thiết. Sự 

khác nhau về "cái gì đó" đã được đề cập đến ở ba lý thuyết chủ yếu đó là lý thuyết của 

trường phái Phúc lợi, trường phái Nhu cầu cơ bản và trường phái Khả năng. 

Trường phái thứ nhất, được gọi là trường phái phúc lợi, coi một xã hội có hiện tượng 

đói nghèo khi một hay nhiều cá nhân trong xã hội đó không có được một mức phúc lợi 

kinh tế được coi là cần thiết để đảm bảo một cuộc sống tối thiểu hợp lý theo tiêu chuẩn của 

xã hội đó. Cách hiểu này coi "cái gì đó" là phúc lợi kinh tế của cá nhân, hay độ thỏa dụng 

cá nhân. Tuy nhiên, vì độ khả dụng vốn là một khái niệm mang tính ước lệ, không thể đo 

lường hay lượng hóa được, nên người ta thường đồng nhất nó với một khái niệm khác cụ 

thể hơn, đó là mức sống. Khi đó, tăng thu nhập được xem là điều quan trọng nhất để nâng 

cao mức sống hay độ thỏa dụng cá nhân. Theo cách hiểu này, các chính sách XĐGN sẽ 

phải tập trung vào việc tăng năng suất, tạo việc làm... qua đó nâng cao thu nhập cho người 

dân để họ có thể có được mức phúc lợi kinh tế cần thiết như xã hội mong muốn. 

Quan niệm về đói nghèo như vậy tuy được coi là cần, nhưng chưa đủ vì đói nghèo còn 

bao hàm nhiều khía cạnh khác chứ không chỉ riêng thu nhập. Vì thế, trường phái thứ hai, 

trường phái dựa vào nhu cầu cơ bản, coi "cái gì đó" mà người nghèo thiếu là một tập hợp 

những hàng hóa và dịch vụ được xác định cụ thể mà việc thỏa mãn chúng là điều kiện tiên 

quyết để đảm bảo chất lượng cuộc sống. Những nhu cầu cơ bản đó bao gồm lương thực thực 

phẩm, nước, điều kiện vệ sinh, nhà ở, quần áo, giáo dục, y tế cơ sở, và giao thông công cộng. 

Trong những nhu cầu cơ bản đó, nhu cầu về dinh dưỡng là quan trọng nhất. Điểm khác biệt 

chính của trường phái này so với trường phái phúc lợi là nó không đi vào xác định mức sống 

hay độ thỏa dụng cá nhân, mà là một hệ thống các hàng hóa cơ bản được coi là mọi cá nhân 
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có quyền được hưởng. Trường phái này bắt nguồn từ những nghiên cứu đầu tiên của nhà kinh 

tế người Anh Seebohm Rowntree trong những năm 1900s và trở nên phổ biến từ thập niên 

70. Theo trường phái này, để XĐGN cần có chính sách cụ thể đối với từng loại nhu cầu cơ 

bản, chứ không chỉ tập trung vào mỗi việc tăng thu nhập cho cá nhân. Quan niệm này về đói 

nghèo được phản ánh rất rõ qua định nghĩa về đói nghèo mà Hội nghị Quốc tế về vấn đề này 

tại Thái Lan năm 1993 đã đưa ra, theo đó: Đói nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không 

được hưởng và thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của con người đã được xã hội thừa nhận, tùy 

theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quán của từng địa phương. 

Một khó khăn lớn nhất đối với quan niệm đói nghèo theo trường phái nhu cầu cơ 

bản là nhu cầu cơ bản cũng thay đổi tùy theo tuổi tác, giới tính... và các đặc điểm nhân 

khẩu khác, cũng như mức độ tham gia các hoạt động của từng cá nhân. Vì thế, trường phái 

thứ ba không quan tâm đến những gì thiếu để thỏa mãn độ khả dụng cá nhân hay nhu cầu 

cơ bản của con người, mà chú trọng đến khả năng hay năng lực của con người. Do vậy, 

trường phái này còn được gọi là trường phái dựa vào năng lực, mới nổi lên từ những năm 

80 với người đi tiên phong là nhà kinh tế học người Mỹ gốc Ấn Độ Amartya. Theo ông, 

giá trị cuộc sống của con người không chỉ phụ thuộc duy nhất vào độ khả dụng hay thỏa 

mãn các nhu cầu cơ bản, mà đó là khả năng mà một con người có được, là quyền tự do 

đáng kể mà họ được hưởng, để vươn tới một cuộc sống mà họ mong muốn. Theo cách 

hiểu này, điều mà các chính sách XĐGN cần làm là phải tạo điều kiện để người nghèo có 

được năng lực thực hiện các chức năng cần thiết, đi tìm những thứ rất cơ bản như đủ dinh 

dưỡng, có sức khỏe tốt, tránh được nguy cơ tử vong lớn... đến những nhu cầu cao hơn như 

được tôn trọng, được tham gia vào đời sống xã hội, có tiếng nói và quyền lợi. Như vậy, 

trường phái này khác cơ bản so với các trường phái trên ở chỗ nó chú trọng đến việc tạo 

cơ hội cho người nghèo để họ có thể phát huy năng lực theo cách mà họ tự chọn. 

Ngày nay, hầu hết các tổ chức quốc tế như WB, Liên Hiệp Quốc đều đã mở rộng 

khái niệm đói nghèo để bao hàm cả những khía cạnh về năng lực như Seebohm Rowntree 

đã đề xuất. Theo đó, đói nghèo gồm những khía cạnh cơ bản như sau: 

Trước tiên và trên hết là sự khốn cùng về vật chất, được đo lường theo một tiêu chí 

thích hợp về thu nhập hoặc tiêu dùng hay nói cách khác khía cạnh đầu tiên của đói nghèo 

là đói nghèo theo thu nhập. Đi kèm với sự khốn cùng về vật chất là sự hưởng thụ thiếu 

thốn về giáo dục và y tế. Tiếp đến nguy cơ dễ bị tổn thương và dễ gặp rủi ro, tức là khả 
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năng một hộ gia đình hay cá nhân bị rơi vào cảnh nghèo đói về thu nhập hoặc về sức khỏe. 

Cuối cùng là tình trạng không có tiếng nói và quyền lực của người nghèo. 

Với phát hiện đói nghèo là đa chiều, các khía cạnh đó có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau cho thấy để giải quyết vấn đề đói nghèo cần có một hệ thống các chính sách hoàn 

chỉnh và đồng bộ. Việc chỉ ra bản chất đói nghèo sẽ là cơ sở cho các quốc gia xây dựng một 

chiến lược hành động phù hợp cho mình. Đặc biệt hệ thống giải pháp được xây dựng trên cơ 

sở phân tích bản chất đói nghèo sẽ tác động một cách hiệu quả đa chiều đến vấn đề này. 

2.1.1.2. Quan niệm về đói nghèo của Việt Nam 

Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng 

của công tác XĐGN. Chính vì vậy, thời gian qua Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong hoạt 

động XĐGN cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Trong đó, việc thống nhất quan niệm 

đói nghèo của Việt Nam cũng được xác định là một vấn đề cần được quan tâm. Quan 

niệm về đói nghèo ở Việt Nam khá phong phú. Nó được thay đổi và ngày một gần với 

quan niệm đói nghèo của thế giới.  

Căn cứ vào mức sống thực tế và trình độ phát triển KT-XH, từ năm 1993 đến nay 

Bộ LĐTBXH đã 6 lần công bố tiêu chí cụ thể để đánh giá hộ nghèo. Các tiêu chí này cũng 

thay đổi theo thời gian điều tra cùng với sự thay đổi mặt bằng thu nhập quốc gia. 

Chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 được áp dụng theo Quyết định số 170/2005/QĐ-

TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai 

đoạn 2006-2010, quy định những người có mức thu nhập sau được xếp vào nhóm hộ 

nghèo, [59]. 

- Thu nhập bình quân đầu người đối với khu vực nông thôn dưới 

200.000đồng/người/tháng. 

- Thu nhập bình quân đầu người đối với khu vực thành thị dưới 

260.000đồng/người/tháng. 

Tuy nhiên chuẩn nghèo trên chưa đánh giá được đúng thực tế nghèo. Chuẩn nghèo 

đói của nước ta vẫn còn cách quá xa so với chuẩn nghèo của Ngân hàng thế giới với 

ngưỡng 1USD/người/ngày.  

Do vậy ngày 30/01/2011 theo đề nghị của Bộ LĐTBXH, Thủ tướng Chính phủ đã 

ký Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp 
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dụng cho giai đoạn 2011-2015. Theo Quyết định này chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo 

được tính như sau, [51]: 

Hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo 

(Vùng nông thôn, có mức thu nhập từ 400.000 đồng/người/tháng trở xuống. Vùng thành 

thị, có mức thu nhập từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống). Trong hộ nghèo lại có hộ 

dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, đây là các hộ gia đình dân tộc sống ở vùng dân tộc, 

miền núi, vùng sâu, vùng xa có mức thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo. Các hộ này còn 

tồn tại phong tục tập quán sản xuất mang nặng tính tự nhiên, chủ yếu phát nương làm 

rẫy, tổng giá trị tài sản bình quân đầu người dưới 1 triệu đồng. 

Hộ cận nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn hộ nghèo tính 

theo vùng. Vùng nông thôn, có mức thu nhập từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng. 

Vùng thành thị, có mức thu nhập từ 501.000 – 650.000 đồng/người/tháng. 

Xã nghèo là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (hơn 25%), chưa đủ từ 3 trong 6 hạng mục cơ 

sở hạ tầng thiết yếu (bao bồm: chưa có đường ô tô đến trung tâm xã hoặc ô tô không đi lại 

được cả năm, số phòng học chỉ đáp ứng dưới 70% nhu cầu học của học sinh hoặc phòng 

học tạm bằng tre, nứa lá, chưa có trạm y tế hoặc có nhưng là nhà tạm, dưới 30% hộ sử 

dụng nước sạch, dưới 50% hộ sử dụng điện sinh hoạt...). Trong các xã nghèo có các xã 

đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, [52]. 

Xã đặc biệt khó khăn là xã có 5 tiêu chí sau: vị trí địa lý của xã ở xa trung tâm KT-XH, xa 

đường quốc lộ, giao thông đi lại khó khăn (i). Môi trường xã hội chưa phát triển, trình độ dân trí 

thấp, còn nhiều tập tục lạc hậu (ii). Trình độ sản xuất còn lạc hậu, chủ yếu mang tính tự cung, tự 

cấp, công cụ lao động, sản xuất thô sơ (iii). Hạ tầng cơ sở chưa phát triển, chưa đủ các công trình 

thiết yếu như; điện, đường giao thông, trường học, trạm xá, nước sạch, chợ xã (vi). Đời sống 

nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, mức sống thấp (v). 

Huyện nghèo là huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Thống kê huyện nghèo là cơ sở 

để Chính phủ có chính sách giảm nghèo thích hợp nhằm đưa các huyện nghèo có mức thu 

nhập trong những năm tới ngang bằng mức thu nhập của cả nước.  

Ngoài các tiêu chí đánh giá nghèo của Bộ Lao động TB-XH thì còn có cách đánh 

giá nghèo của Tổng cục thống kê. Về cơ bản chuẩn nghèo của Tổng cục Thống kê được 

xác định dựa trên cách tiếp cận của WB, gồm 2 mức; Mức nghèo lương thực, thực phẩm 



34 

và mức nghèo chung. Mức nghèo lương thực, thực phẩm là chuẩn nghèo tính theo thu 

nhập bình quân đầu người/tháng. 

Bảng 2.1. Chuẩn nghèo theo thu nhập 

Năm 
Chuẩn nghèo (nghìn đồng) 

Thành thị Nông thôn 

1994 102 76 

1999 146 112 

2004 163 124 

2008 370 290 

Từ 2010 đến 2015 chuẩn nghèo đã có sự thay đổi theo chuẩn mới của 

Chính Phủ giai đoạn 2011-2015 

2010 500 400 

2011 600 480 

2012 đến 2015 660 530 

Từ 2016 đến 2020 chuẩn nghèo đã có sự thay đổi từ đơn chiều sang đa 

chiều theo chuẩn mới của Chính Phủ giai đoạn 2016 - 2020 

2016 - 2020 700 900 

[Nguồn: tổng hợp của tác giả] 

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành 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”. Một trong các nội 

dung của Đề án là xây dựng các tiêu chí đo lường nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Trong 

tiêu chí về thu nhập, theo quy định, chuẩn mức sống tối thiểu về thu nhập là mức thu 

nhập đảm bảo chi trả được những nhu cầu tối thiểu nhất mà mỗi người cần phải có để 

sinh sống, bao gồm nhu cầu về tiêu dùng lương thực, thực phẩm và tiêu dùng phi lương 

thực, thực phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. 

Chuẩn nghèo về thu nhập là mức thu nhập mà nếu hộ gia đình có thu nhập dưới 

mức đó sẽ được coi là hộ nghèo về thu nhập. Chuẩn nghèo về thu nhập dùng để xác 

định quy mô nghèo về thu nhập của quốc gia, xác định đối tượng thụ hưởng chính sách 

hỗ trợ (gọi là chuẩn nghèo chính sách). 

Chuẩn mức sống trung bình về thu nhập là mức thu nhập mà ở mức đó người dân 

đã đạt được mức sống trung bình của xã hội, bao gồm nhu cầu về tiêu dùng lương thực, 
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thực phẩm và tiêu dùng phi lương thực, thực phẩm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của đất nước trong từng thời kỳ. 

Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, Quyết định nêu rõ, 

các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 5 dịch vụ: tiếp cận về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch 

và vệ sinh, tiếp cận thông tin. 

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt gồm 10 chỉ số: trình độ giáo dục của người 

lớn; tình trạng đi học của trẻ em; tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; chất lượng nhà 

ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; loại hố xí/nhà tiêu; sử 

dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. 

Ngưỡng thiếu hụt đa chiều là mức độ thiếu hụt mà nếu hộ gia đình thiếu nhiều hơn 

mức độ này thì bị coi là thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từ 1/3 tổng điểm 

thiếu hụt trở lên. 

Một nội dung khác của Đề án là xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Cụ 

thể, xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 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; xây dựng 

mức sống tối thiểu để từng bước bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) cho mọi người dân, 

trước mắt áp dụng chuẩn nghèo chính sách để phân loại đối tượng hộ nghèo, phù hợp 

với khả năng cân đối ngân sách. 

Cụ thể, 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 chuẩn 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. 

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. 

Hộ chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản là hộ có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng cao hơn chuẩn mức sống tối thiểu và thiếu hụt từ 1/3 tổng điểm thiếu hụt 

các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 

Hộ có mức sống dưới trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 

dưới chuẩn mức sống trung bình và cao hơn chuẩn mức sống tối thiểu, [54]. 
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Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Số: 

59/QĐ-TTg, về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020. Trong đó, quy định rõ các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng 

cho giai đoạn 2016-2020; chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp 

dụng cho giai đoạn 2016-2020. 

Theo đó, các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020 gồm tiêu chí về thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. 

Với tiêu chí về thu nhập, Quyết định quy định chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 

700.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị 900.000 đồng/người/tháng. Quy định 

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. 

Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, Quyết định nêu rõ, các 

dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, 

thông tin. 

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số: 

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. 

Quyết định cũng quy định rõ chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung 

bình áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể, hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ đáp 

ứng một trong hai tiêu chí sau: 1- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 

đồng trở xuống; 2- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 

1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản trở lên. 

Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 1- Có thu 

nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; 2- Có thu nhập bình 

quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số 

đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 
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Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng 

trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ 

thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 

900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng. 

Hộ có mức sống trung bình ở khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng. 

Mức chuẩn nghèo trên là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu 

nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để 

thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; hoạch định các chính sách kinh 

tế - xã hội khác trong giai đoạn 2016-2020, [55]. 

Tóm lại, đến nay quan niệm về đói nghèo ở Việt Nam đã ngày càng phản ánh đúng 

bản chất của đói nghèo. Nếu như nhu cầu hỗ trợ của người nghèo vào những năm 90 của 

thế kỷ 20 chỉ giới hạn đến nhu cầu "ăn no, mặc ấm", thì ngày nay, người nghèo còn có nhu 

cầu được hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa... Tiếp đến là nhu cầu được trợ giúp để hạn 

chế rủi ro, quan trọng hơn là được quyền tham gia nhiều hơn và có hiệu quả hơn vào các 

hoạt động của xã hội. Điều này cho thấy Việt Nam đang hướng đến mục tiêu XĐGN bền 

vững theo đó, việc xây dựng chuẩn nghèo sẽ 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 như: tiếp cận 

về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin.  

Căn cứ vào hướng tiếp cận đói nghèo đa chiều nêu trên, các giải pháp trong 

chương 4 của luận án sẽ được xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu XĐGN bền vững 

cho các tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

2.1.1.3. Vai trò của xóa đói giảm nghèo đối với phát triển kinh tế - xã hội 

XĐGN là bộ phận cấu thành quan trọng của phát triển KT-XH, nếu như công tác 

XĐGN ở quốc gia nào đạt hiệu quả cao thì KT-XH ở quốc gia đó phát triển, góp phần vào 

sự phát triển KT-XH chung của quốc gia, khu vực, ngược lại quốc gia nào không giải quyết 
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được vấn đề đói nghèo thì quốc gia đó luôn ẩn chứa nguy cơ phát triển không bền vững và 

có nguy cơ bất ổn về chính trị, xã hội. Do vậy, XĐGN có vai trò rất quan trọng trong phát 

triển KT-XH, vừa là động lực vừa là mục tiêu trong tăng trưởng và phát triển của mỗi quốc 

gia, vùng lãnh thổ. 

Hiện nay đói nghèo được hầu hết các quốc gia coi như một thứ giặc và tìm mọi cách 

để hạn chế. Ở Việt Nam, Đảng và Chính Phủ coi vấn đề XĐGN là mục tiêu xuyên suốt 

trong suốt quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh các chính sách nhằm đẩy 

mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế, XĐGN còn là một chính sách được ưu tiên hàng 

đầu trong quá trình phát triển KT-XH của Việt Nam.  

XĐGN có tác động mạnh mẽ và sâu sắc tới quá trình phát triển kinh tế xã hội. Phát 

triển KT-XH và XĐGN là hai mặt của một vấn đề nhưng chúng có mối quan hệ tương hỗ, 

tác động qua lại lẫn nhau. Phát triển KT-XH sẽ góp phần XĐGN và ngược lại, XĐGN sẽ 

tạo đà thúc đẩy quá trình phát trển KT-XH.      

Trong quá trình phát triển KT-XH, công tác XĐGN thể hiện những vai trò cơ bản sau: 

Thứ nhất, XĐGN góp phần ổn định kinh tế chính trị, xã hội. Bởi bộ phận dân cư 

nghèo thường là những người ít có điều kiện để tiếp cận các dịch vụ cơ bản nên hiểu biết và 

nhận thức còn hạn chế, dễ tự ti mặc cảm và dễ bị kẻ xấu lợi dụng. XĐGN giúp nâng cao 

trình độ dân trí, cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu để người dân hiểu biết chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. XĐGN còn giúp cho nhóm dân cư nghèo gần 

gũi hòa nhập cộng đồng, yên tâm lao động sản xuất và đồng thời chủ động đấu tranh với các 

phần tử xấu lợi dụng kích động gây mất ổn định chính trị, xã hội. 

Thứ hai, XĐGN giúp cho bộ phận dân cư nghèo nhận thức được việc phát triển kinh tế 

xã hội là mục tiêu phấn đấu của tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Phát triển KT-

XH là nhiệm vụ của toàn dân tộc không kể giàu nghèo, địa vị sắc tộc…người nghèo cũng 

phải có trách nhiệm gánh vác nhiệm vụ với mọi người theo khả năng của mình. XĐGN bằng 

cách giáo dục, đào tạo, tuyên truyền để người nghèo có được hiểu biết và có kiến thức làm 

giàu để thoát nghèo đồng thời giáo dục tư tưởng cho người nghèo xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông 

chờ vào sự giúp đỡ của nhà nước, của cộng đồng, tự mình vươn lên làm giàu cho bản thân. 

Nghĩa là vận động, tuyên truyền, giáo dục thuyết phục để họ chủ động, tích cực tham gia phấn 

đấu vươn lên vì mục tiêu thoát nghèo của chính bản thân họ.   
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Thứ ba, trình độ văn hóa và chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện quan trọng quyết 

định đến quá trình phát triển KT-XH. Ở Việt Nam, người nghèo tập trung ở cả thành thị và 

nông thôn, đồng bằng và miền núi. Người nghèo thường có trình độ lao động thấp, không 

đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thị trường lao động nhất là thời kỳ Công nghiệp hóa 

(CNH), Hiện đại hóa (HĐH). Nói cách khác, phát triển kinh tế xã hội là ưu tiên phát huy nội 

lực sẵn có mà XĐGN có vai trò đào tạo đội ngũ lao động lành nghề trở thành lực lượng lao 

động (LLLĐ) có chuyên môn, tay nghề, kỹ năng lao động cao để bổ sung cho quá trình phát 

triển kinh tế xã hội. XĐGN có vai trò đào tạo cho bộ phận dân cư nghèo những kiến thức về 

khoa học công nghệ nhằm tạo ra năng suất và chất lượng cao hơn cho quá trình phát triển 

kinh tế xã hội. 

Thứ tư, XĐGN sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng chăm sóc và bảo 

vệ sức khỏe cho bộ phận dân cư nghèo. Giải quyết ngày một tốt hơn vấn đề việc làm cho 

người nghèo làm tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cộng đồng. Nâng cao hiệu quả 

của chính sách XĐGN còn là tăng cường công tác, huy động, khai thác nguồn lực tài chính 

để hỗ trợ người nghèo, giúp cho người nghèo, cộng đồng nghèo có các điều kiện tương ứng 

để thực hiện các hoạt động KT-XH, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của đất nước. 

Thông qua XĐGN giúp cho việc đào tạo, giáo dục cho người nghèo cũng như đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ tổ chức quản lý trong thực hiện chính sách 

XĐGN, đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng, hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao 

đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo ở các 

vùng kém phát triển để họ nhận thức được vai trò cá nhân trong thực hiện XĐGN mà chủ 

động vươn lên thoát nghèo góp phần làm giảm chi phí XĐGN cho ngân sách của nhà nước. 

Thứ năm, XĐGN có vai trò hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao trình độ sản xuất giúp 

các hộ nghèo nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có khả năng tự mình tìm kiếm những biện 

pháp, cách thức để thực hiện XĐGN cho bản thân và gia đình. XĐGN góp phần phát triển 

CSHT thiết yếu có vai trò quan trọng đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn để tăng 

cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, văn hóa, tri 

thức ở các vùng nghèo, vùng khó khăn. Giúp cho quá trình phát triển KT-XH ở vùng nghèo 

được nhanh chóng và thuận lợi. XĐGN góp phần đẩy lùi tập quán sản xuất lạc hậu nhỏ lẻ 

manh mún năng suất thấp của bộ phận dân cư nghèo, khuyến khích sản xuất theo trình độ 

cao góp phần tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn nhanh và bền vững để phát triển KT-XH. 
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2.1.2. Đặc điểm đói nghèo ở Việt Nam và công tác quản lý nhà nước về xóa đói 

giảm nghèo 

2.1.2.1. Đặc điểm đói nghèo ở Việt Nam 

Qua nghiên cứu về tình trạng đói nghèo ở Việt Nam cho thấy, đói nghèo là một hiện 

tượng khá phổ biến, nó diễn ra ở cả thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi. Tình 

trạng đó thể hiện ở những đặc điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, đói nghèo phổ biến trong những hộ có thu nhập thấp và bấp bênh:  

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành công rất lớn trong việc giảm tỷ lệ nghèo, 

tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng, những thành tựu này vẫn còn rất mong manh. Thu nhập 

của một bộ phận lớn dân cư vẫn nằm giáp ranh mức nghèo, do vậy chỉ cần những điều 

chỉnh nhỏ về chuẩn nghèo, cũng khiến họ rơi xuống ngưỡng nghèo và làm tăng tỷ lệ nghèo.  

Phần lớn thu nhập của người nghèo là từ nông nghiệp. Với điều kiện nguồn lực rất hạn 

chế (đất đai, lao động, vốn), thu nhập của những người nghèo rất bấp bênh và dễ bị tổn 

thương trước những đột biến của gia đình và cộng đồng. Nhiều hộ gia đình tuy mức thu 

nhập ở trên ngưỡng nghèo, nhưng vẫn giáp ranh với ngưỡng nghèo đói, do vậy, khi có 

những dao động về thu nhập cũng có thể khiến họ trượt xuống ngưỡng nghèo. Tính mùa vụ 

trong sản xuất nông nghiệp cũng tạo nên khó khăn cho người nghèo. 

Mức độ cải thiện thu nhập của người nghèo chậm hơn nhiều so với mức sống chung 

và đặc biệt so với nhóm có mức sống cao. Sự gia tăng chênh lệch thu nhập giữa nhóm 20% 

giàu nhất và 20% nghèo nhất đã tăng lên nhanh chóng từ 6,2 lần năm 1993 lên 8,4 lần năm 

2004, năm 2008 là 8,9, năm 2010 là 9,2 và năm 2012 ở vào khoảng 9,4 đến 9,5 lần, [4] (từ 

2012 đến nay chưa có số liệu thống kê khoảng cách giàu nghèo) cho thấy tình trạng tụt hậu 

của người nghèo (trong mối tương quan với người giàu) đang diễn ra khá phổ biến.  

Mặc dù chỉ số nghèo đói có cải thiện, nhưng mức cải thiện ở nhóm người nghèo chậm 

hơn so với mức chung và đặc biệt so với nhóm người có mức sống cao. Hệ số chênh lệch 

mức sống giữa thành thị và nông thôn còn rất cao. Những tỉnh nghèo nhất hiện nay cũng là 

tỉnh xếp thứ hạng thấp trong cả nước về chỉ số phát triển con người và phát triển giới.  

Thứ hai, đói nghèo tập trung ở các vùng có điều kiện sống khó khăn: 

Đa số người nghèo sinh sống trong các vùng tài nguyên thiên nhiên rất nghèo nàn, 

điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa hoặc ở các vùng Đồng 

bằng Sông Cửu Long, Miền Trung, do sự biến động của thời tiết (bão, lụt, hạn hán...) khiến 
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cho các điều kiện sinh sống và sản xuất của người dân càng thêm khó khăn. Đặc biệt, sự 

kém phát triển về hạ tầng cơ sở của các vùng nghèo đã làm cho các vùng này càng bị tách 

biệt với các vùng khác. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%, riêng tỷ lệ hộ nghèo ở 

các huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn giảm tới 5%, [84]. Nhưng thực tế cho thấy, kết 

quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ tái nghèo hằng năm còn cao, khoảng cách chênh lệch 

giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía 

Bắc và Tây Nguyên. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã đặc biệt 

khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn hơn 50%, 

cá biệt có nơi còn hơn 70%. Trong đó, số hộ nghèo là DTTS chiếm gần 50% tổng số hộ 

nghèo của cả nước và thu nhập bình quân của hộ DTTS chỉ bằng một phần sáu mức thu 

nhập bình quân của cả nước. Đa số người nghèo, hộ nghèo sống tập trung ở vùng dân tộc và 

miền núi tại các xã đặc biệt khó khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu (2.333 xã), [48]. 

Đói nghèo mang tính chất vùng rất rõ rệt. Các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc ít người sinh sống, có tỷ lệ đói nghèo khá cao. Có tới 64% số người nghèo 

tập trung tại các vùng miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Duyên hải miền 

Trung. Đây là những vùng có điều kiện sống khó khăn, địa lý cách biệt, khả năng tiếp cận 

với các điều kiện sản xuất và dịch vụ còn nhiều hạn chế, hạ tầng cơ sở rất kém phát triển, 

điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và thiên tai xảy ra thường xuyên.  

Bên cạnh đó, do điều kiện thiên nhiên không thuận lợi, số người trong diện cứu trợ 

đột xuất hàng năm khá cao, khoảng 1,5 triệu người. Hàng năm số hộ tái đói nghèo trong 

tổng số hộ vừa thoát khỏi nghèo vẫn còn lớn.  

Thứ ba, đói nghèo tập trung ở cả nông thôn và thành thị: 

Đói nghèo là một hiện tượng phổ biến ở nông thôn với trên 90% số người nghèo sinh 

sống ở nông thôn. Năm 2012, tỷ lệ nghèo đói về lương thực, thực phẩm của thành thị là 

3,9%, trong khi đó của nông thôn là 14,4%, [46]. Trên 80% số người nghèo là nông dân, 

trình độ tay nghề thấp, ít khả năng tiếp cận các nguồn lực trong sản xuất (vốn, kỹ thuật, công 

nghệ...), thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa lý và chất lượng 

sản phẩm kém, chủng loại sản phẩm nghèo nàn. Những người nông dân nghèo thường 

không có điều kiện tiếp cận với hệ thống thông tin, khó có khả năng chuyển đổi việc làm 

sang các ngành phi nông nghiệp. Phụ nữ nông dân ở vùng sâu, vùng xa, nhất là nữ chủ hộ 

độc thân, phụ nữ cao tuổi là những nhóm nghèo dễ bị tổn thương nhất. Phụ nữ nghèo lao 
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động nhiều thời gian hơn, nhưng thu nhập ít hơn, họ ít có quyền quyết định trong gia đình và 

cộng đồng do đó có ít cơ hội tiếp cận các nguồn lực và lợi ích do chính sách mang lại. 

Trong khu vực thành thị, tuy tỷ lệ nghèo đói thấp hơn và mức sống trung bình cao 

hơn so với mức chung cả nước, nhưng mức độ cải thiện điều kiện sống không đồng đều. 

Đa số người nghèo đô thị làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, công việc không 

ổn định, thu nhập thấp và bấp bênh.  

Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và chủ sở hữu trong khu vực Nhà nước dẫn đến sự 

dôi dư lao động, mất việc làm của một bộ phận người lao động ở khu vực này, làm cho 

điều kiện sống của họ càng thêm khó khăn hơn. Số lao động này phải chuyển sang làm 

các công việc khác với mức lương thấp hơn, hoặc không tìm được việc làm và trở thành 

thất nghiệp.  

Người nghèo đô thị phần lớn sống ở những nơi có cơ sở hạ tầng thấp kém, khó có 

điều kiện tiếp cận tới các dịch vụ cơ bản (nước sạch, vệ sinh môi trường, thoát nước, ánh 

sáng và thu gom rác thải...).  

Người nghèo đô thị dễ bị tổn thương do sống phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu nhập 

ít ỏi, họ không có hoặc có ít khả năng tiết kiệm và gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn 

tạo việc làm. 

Ngoài ra, đói nghèo còn chiếm tỷ lệ cao trong các nhóm đối tượng xã hội khác như 

những người không nghề nghiệp, người thất nghiệp, người lang thang và người bị ảnh 

hưởng bởi các tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện hút, cờ bạc...).  

Thứ tư, tỷ lệ hộ nghèo đói đặc biệt cao trong các nhóm dân tộc ít người:  

Trong thời gian qua, Chính phủ đã đầu tư và hỗ trợ tích cực, nhưng cuộc sống của 

cộng đồng dân tộc ít người vẫn gặp nhiều khó khăn và bất cập. Mặc dù dân số dân tộc ít 

người chỉ chiếm khoảng 14% tổng số dân cư, song lại chiếm khoảng 29% trong tổng số 

người nghèo. Năm 2011, bắt đầu áp dụng chuẩn nghèo theo Quyết định số 09/2011/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều hộ gia đình cận nghèo bị rơi xuống ngưỡng nghèo, đã 

làm gia tăng số hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số 

chiếm 55% (gần 1,2 triệu hộ), trong đó có nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo là 80-85%, số hộ cận 

nghèo khoảng 900 ngàn hộ. Đa số người dân tộc ít người sinh sống trong các vùng sâu, 

vùng xa, bị cô lập về mặt địa lý, văn hoá, thiếu điều kiện phát triển về hạ tầng cơ sở và các 

dịch vụ xã hội cơ bản, [49].  
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2.1.2.2. Công tác quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo 

Công tác quản lý nhà nước về XĐGN thể hiện những nội dung thiết yếu mà nhà 

nước phải giải quyết trong từng giai đoạn của quá trình phát triển KT-XH. Những hoạt 

động chủ yếu của công tác quản lý nhà nước về XĐGN bao gồm:  

Thứ nhất, đánh giá, rà soát tình trạng đói nghèo: Đánh giá, rà soát tình trạng đói nghèo 

là một công việc vô cùng quan trọng để xây dựng các kế hoạch phát triển KT-XH của quốc 

gia và của từng địa phương. Trên cơ sở kết quả đánh giá, rà soát tình trạng đói nghèo, các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xác định được những chỉ tiêu phát triển KT-XH trong từng 

giai đoạn cụ thể và là tiền đề cho việc hoạch định chính sách XĐGN đồng thời qua kết quả 

đánh giá, rà soát tình trạng đói nghèo cũng sẽ giúp cho nhà nước trong việc điều chỉnh các 

chính sách của mình cho phù hợp với thực tiễn đói nghèo của quốc gia và địa phương. Khi 

đánh giá, rà soát về tình rạng đói nghèo thường tập trung vào những nội dung cơ bản sau: 

Những cơ hội, những thuận lợi thoát nghèo đối với người nghèo là gì? Nội dung này 

cần được đánh giá vì chúng có tác động tích cực đối với người nghèo, cũng như phục vụ cho 

công tác quản lý của các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện XĐGN. 

Những khó khăn, cản trở đối với các nhóm nghèo, ở từng vùng cụ thể. Nhà nước 

cần biết rõ những thách thức mà người nghèo đối mặt trong hoàn cảnh của họ. Những 

thông tin khác như các hoạt động về kinh tế của người nghèo, thị trường và các giao dịch 

ở thị trường, mức độ khả năng tạo thu nhập của người nghèo, ở vùng nghèo. 

Thứ hai, nhà nước xác định mục tiêu XĐGN. Mục tiêu XĐGN là những giá trị 

tương lai mà nhà nước theo đuổi phù hợp với những điều kiện cụ thể của quốc gia trong 

từng thời kỳ. Xác định mục tiêu trong XĐGN có ý nghĩa quyết định đến việc lựa chọn 

cách thức thực hiện và xác định các nguồn lực khác nhau để đạt được mục tiêu đó. Khi 

xác định mục tiêu XĐGN, các cơ quan nhà nước cần xác định các loại mục tiêu khác nhau 

trong đó bao gồm: mục tiêu dài hạn, mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu chung và những mục 

tiêu cụ thể trong từng thời kỳ, từng giai đoạn của tiến trình phát triển KT-XH. 

Thứ ba, xây dựng thể chế chính sách để giải quyết vấn đề đói nghèo. Đây là nhiệm vụ 

thể hiện vai trò trước tiên và quan trọng nhất của quản lý nhà nước trong hoạt động XĐGN. 

Hệ thống thể chế chính sách XĐGN do nhà nước xây dựng và ban hành sẽ là khuôn khổ pháp 

lý để các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Chính 

sách XĐGN mà nhà nước ban hành sẽ hướng đến mục tiêu xóa được đói và giảm được 
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nghèo trong tương lai, để đạt được mục tiêu đó, trong chính sách XĐGN sẽ thể hiện những 

cách thức, biện pháp mà nhà nước sẽ sử dụng bao gồm hệ thống những biện pháp vận động 

tuyên truyền, hệ thống những biện pháp về huy động nguồn lực để thực hiện, hệ thống những 

biện pháp nhằn tạo ra cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với nhau trong quá triển 

khai thực hiện. Đồng thời, qua chính sách, nhà nước cũng xác định đối tượng mà chính sách 

XĐGN hướng tới, quyền và nghĩa vụ của họ trong quá trình thực hiện chính sách cũng như 

những lợi ích mà họ được thụ hưởng từ chính sách. 

Trong quá trình giải quyết đói nghèo, nhà nước đã ban chính sách XĐGN cùng với 

những văn bản tổ chức thực hiện với nhiều hợp phần khác nhau hướng tới mục tiêu 

XĐGN trong tương lai ngắn hạn cũng như dài hạn (xem phụ lục: Chính sách về giảm 

nghèo và các văn bản tổ chức thực hiện). 

Nhìn toàn bộ công tác quản lý nhà nước về XĐGN ở tầm vĩ mô thì nhiệm vụ là vô 

cùng khó khăn đối với nhà nước, nếu không muốn nói là nhà nước không thể tự mình giải 

quyết được vấn đề nghèo đói. Đó cũng chính là lý do giải thích vì sao cần đẩy mạnh xã hội 

hóa công tác XĐGN. Vấn đề quản lý nhà nước ở đây không phải là các tổ chức xã hội, các 

cá nhân có tham gia hoạt động XĐGN hay không mà là vai trò của nhà nước của các tổ 

chức Xã hội, các cá nhân trong công tác XĐGN là gì? Làm thể nào để các tổ chức cá nhân 

phát huy tối đa khả năng của mình để tham gia cùng với nhà nước trong thực hiện XĐGN. 

Thứ tư, nhà nước xác định các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính và quyết 

định điều phối, phân bổ nguồn lực cho công tác XĐGN. Trong thực tiễn quản lý nhà nước 

ở nước ta về XĐGN, luôn nêu rõ tổng nguồn vốn cho XĐGN, bố trí vốn theo nguồn ngân 

sách trung ương, ngân sách địa phương, huy động vốn theo tính chất sử dụng, như đầu tư 

phát triển, đầu tư cho tín dụng, áp dụng cơ chế huy động tối đa nguồn vốn từ ngân sách địa 

phương, ngân sách trung ương, từ cách doanh nghiệp, cộng đồng các tổ chức cá nhân ở cả 

trong và ngoài nước. Nhà nước đưa vào danh mục ưu tiên vận động tài trợ từ các tổ chức 

quốc tế bao gồm; các tổ chức đa phương, song phương, và các tổ chức phi chính phủ trên 

cả 3 phương diện: kĩ thuật, kinh nghiệm, tài chính để các tổ chức này hỗ trợ cho nhà nước 

trong XĐGN.   

Thứ năm, nhà nước tổ chức thực hiện chính sách và quản lý công tác XĐGN (công 

tác này sẽ được luận án trình bày cụ thể trong mục 2.2 khi nghiên cứu về thực hiện chính 

sách XĐGN). 
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Thứ sáu, nhà nước chủ động trực tiếp thường xuyên theo dõi giám sát nắm bắt tình 

hình và đánh giá kết quả thực hiện chính sách XĐGN để hướng các hoạt động phát triển 

KT-XH đến XĐGN của các chủ thể tham gia nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra trên cơ sở 

phát triển bền vững.   

Thực hiện XĐGN là trách nhiệm của toàn dân, Quản lý nhà nước về XĐGN hoàn 

toàn không có nghĩa rằng chỉ nhà nước mới tổ chức và tiến hành các hoạt động XĐGN. 

Hơn nữa, quá trình XĐGN sử dụng rất nhiều nguồn lực cho hoạt động tổ chức thực hiện 

chính sách XĐGN, cho nên nhà nước luôn thu hút, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tầng 

lớp dân cư, các tổ chức kinh tế và xã hội, các cá nhân tham gia tích cực vào quá trình thực 

hiện chính sách với sự định hướng và đầu tầu của nhà nước. 

2.2. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo   

2.2.1. Một số khái niệm  

2.2.1.1. Khái niệm chính sách xóa đói giảm nghèo 

Chính sách XĐGN được nhà nước ban hành (chính sách công) do vậy, trước khi đưa 

ra khái niệm về chính sách XĐGN, cần thống nhất cách hiểu chung về chính sách công. 

Thuật ngữ “chính sách công” cũng có nhiều cách tiếp cận khác nhau. William I.Jenkin cho 

rằng “chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên quan lẫn nhau của một nhà 

chính trị hay một nhóm nhà chính trị gắn liền với việc lựa chọn các mục tiêu và giải pháp để 

đạt được những mục tiêu đó”, [22,tr39]. Kraft và Furlong lại cho rằng “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”, [65]. “ chính sách công là thái độ ứng xử của nhà nước đối với 

các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau 

nhằm thức đẩy xã hội phát triển theo định hướng”, [15]. Như vậy có thể thấy, chính sách 

công là một khái niệm vừa mang tính khoa học cơ bản, vừa mang tính ứng dụng, nhất là 

tính chỉ đạo thực tiễn của những chủ thể quản lý nhà nước nhất định. Tuy nhiên trong khuôn 

khổ nghiên cứu này chúng tôi cho rằng: Chính sách công là hệ thống các cách thức mà nhà 

nước sử dụng để giải quyết một vấn đề công phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước 

nhằm đạt được các mục tiêu định trước. 
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Trong hệ thống các chính sách của nhà nước, chính sách XĐGN là một chính sách 

quan trọng nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo của quốc gia. Chính sách XĐGN được thể 

hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về XĐGN bao gồm những nội 

dung (hợp phần) liên quan mật thiết đến các lĩnh vực; kinh tế, văn hóa – xã hội, giáo dục, y 

tế...Chính sách XĐGN được thiết kế với nhiều hợp phần quan trọng như; hỗ trợ giáo dục, 

đào tạo cho người nghèo (i); y tế cho người nghèo (ii); tín dụng ưu đãi đối với người 

nghèo (iii); 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 (iv); xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng 

nghèo (v)...những hợp phần này là những hợp phần chủ yếu của chính sách XĐGN nhằm 

thay đổi căn bản tình trạng đói nghèo của quốc gia hoặc của một địa phương nhất định.  

Xuất phát từ cách tiếp cận trên, có thể hiểu: Chính sách XĐGN 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.  

Chính sách XĐGN được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau nhưng chủ yếu 

dựa vào bản chất đa chiều của đói nghèo và phạm vi ảnh hưởng của chính sách. 

- Căn cứ vào bản chất đa chiều của đói nghèo, chính sách XĐGN bao gồm; nhóm 

chính sách cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhóm chính sách giảm 

thiểu rủi ro và nguy cơ bị tổn thương, nhóm chính sách tăng cường tiếng nói và quyền lực 

cho người nghèo. 

- Căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng của chính sách, chính sách XĐGN được chia 

thành; nhóm chính sách tác động trực tiếp và nhóm chính sách tác động gián tiếp. 

Chính sách XĐGN bao gồm các bộ phận cơ bản sau: 

Phạm vi và đối tượng của chính sách. Chính sách XĐGN được nhà nước ban hành 

hướng đến giải quyết vấn đề đói nghèo cho những đối tượng được coi là đói nghèo trong 

xã hội. Ở vào mỗi một giai đoạn KTXH khác nhau, nhà nước sẽ có những tiêu chí cụ thể 

để xác định đối tượng nghèo khác nhau (chuẩn nghèo) để có những giải pháp XĐGN cụ 

thể. Khi được ban hành chính sách XĐGN sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên các 

đối tượng nghèo trong phạm vi toàn bộ lãnh thổ quốc gia hoặc ở những đơn vị hành chính 
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lãnh thổ nhất định. Việc xem xét phạm vi triển khai chính sách như thế nào, đối tượng 

được hưởng là ai. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện nguồn lực thực hiện chính 

sách. Nếu như nguồn lực lớn cho phép chính sách triển khai trên phạm vi cũng như đối 

tượng hưởng lợi lớn hơn và ngược lại. 

Mục tiêu của chính sách. Chính sách XĐGN ngoài thực hiện một mục tiêu cụ thể 

(mục tiêu trung gian) nào đó, nó cần đạt được mục tiêu chung (mục tiêu cuối cùng) là 

XĐGN. Ví dụ, hỗ trợ tín dụng cho người nghèo có mục tiêu là cung cấp tín dụng ưu đãi 

cho các hộ nghèo có nhu cầu vốn để sản xuất góp phần tăng thu nhập, cải thiện điều kiện 

sống, đây là mục tiêu cụ thể, mục tiêu chung chính sách cần theo đuổi đó là cung cấp tín 

dụng ưu đãi cho hộ nghèo góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ đói nghèo của một vùng nào 

đó, hoặc cả quốc gia. Như vậy, để thực hiện mục tiêu chung, trước hết chính sách XĐGN 

cần đạt được mục tiêu cụ thể của mỗi hợp phần của chính sách. Tất cả các hợp phần của 

chính sách XĐGN đều hướng tới mục tiêu cuối cùng đó là xóa được đói, giảm nghèo bền 

vững cho những đối tượng nghèo trong xã hội. 

Giải pháp của chính sách. Trên cơ sở mục tiêu của chính sách, nhà nước cũng đưa 

ra các giải pháp để đạt được mục tiêu của chính sách trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ 

thể về không gian, thời gian và các nguồn lực cần thiết. Tuy nhiên, vì mục tiêu của chính 

sách XĐGN thể hiện ở các cấp độ khác nhau từ mục tiêu chung cho đến những mục tiêu 

cụ thể, nên các giải pháp của chính sách XĐGN cũng có thể sẽ được điều chỉnh và cụ thể 

hóa cho phù hợp với từng đối tượng hoặc biện pháp của chính sách cũng có thể được điều 

chỉnh và cụ thể hóa cho phù hợp với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, 

từng địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. 

Nguyên tắc chỉ đạo thực hiện chính sách. Trên cơ sở mục tiêu và giải pháp đã được 

xác định, các nguyên tắc chỉ đạo thực hiện mục tiêu này sẽ được xây dựng. Đây chính là 

những quan điểm chỉ đạo của các cơ quan nhà nước trong quá trình thiết kế chính sách 

cũng như quá trình tổ chức thực hiện chính sách. Các nguyên tắc này được xây dựng dựa 

vào các mục tiêu cụ thể và mục tiêu chung của chính sách. 

Nguồn vốn thực hiện chính sách. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng vì chính sách sẽ 

không thể triển khai hoặc triển khai kém hiệu quả nếu như nguồn lực thực hiện chính sách 

không được tính toán đầy đủ và kỹ lưỡng. Ở đây, cần trả lời hai câu hỏi lớn: sẽ huy động 

nguồn lực ở đâu và kế hoạch sử dụng chúng như thế nào? 
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Cơ quan quản lý và thực hiện chính sách. Để vận hành chính sách, tổ chức thực hiện 

là một khâu không thể thiếu được. Bởi vậy cần xác định cụ thể ai là người quản lý việc thực 

hiện chính sách và ai sẽ là người triển khai các hoạt động cụ thể của chính sách. 

Thời gian triển khai chính sách. Xuất phát từ mục tiêu được xác định, phạm vi triển 

khai và đối tượng hưởng lợi, mỗi chính sách cần xác định thời gian triển khai trong bao lâu 

là phù hợp nhất. Xác định đúng thời gian triển khai cho phép chúng ta có kế hoạch thực 

hiện để đạt mục tiêu đúng tiến độ góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực của chính sách. 

2.2.1.2. Khái niệm thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo 

Một chính sách khi được hoạch định bao giờ cũng hướng tới giải quyết một vấn đề 

nào đó đang phát sinh trong đời sống xã hội để đạt được những giá trị nhất định, vừa phù 

hợp với ý chí của nhà nước vừa phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. 

Trong chu trình chính sách, tổ chức thực hiện chính sách là một khâu hợp thành chu trình 

chính sách là trung tâm kết nối các bước của chu trình chính sách, là bước hiện thực hóa 

chính sách trong đời sống xã hội và như vậy nếu thiếu giai đoạn này thì việc hoạch định ra 

chính sách sẽ trở nên vô nghĩa.   

Quá trình thực hiện chính sách là một quá trình diễn ra liên tục, thường xuyên và 

trong một không gian, thời gian tương đối dài, do đó nó cần phải được cung cấp một khối 

lượng nguồn lực to lớn cả về vật chất lẫn con người thực hiện, các nguồn lực này cũng cần 

phải được bố trí huy động và sắp xếp một cách khoa học, hợp lý cho từng giai đoạn, từng 

thời kỳ của quá trình chính sách. 

Khi tiến hành tổ chức triển khai thực hiện chính sách, các cơ quan nhà nước, các cán 

bộ công chức nhà nước có thẩm quyền phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện chính 

sách theo những trình tự thủ tục chung thống nhất để đảm bảo rằng chính sách được triển 

khai nhanh chóng đúng thời gian và tiến độ vừa đảm bảo yếu tố đồng bộ trên toàn bộ 

phạm vi ảnh hưởng của nó, nghĩa là chính sách sẽ được tổ chức thực hiện trên nhiều địa 

bàn khác nhau nhưng tính chất, nội dung, mục tiêu hướng đến và cách thức mà nó tác 

động thì không khác nhau. 

 Quá trình thực hiện chính sách được tiến hành dựa trên cơ sở của chính sách đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện chính 

sách XĐGN, tùy thuộc vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những điều kiện về 

nguồn lực mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền các cấp có thể cụ thể hóa chính sách thành 
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những Chương trình, Dự án cụ thể nhằm đạt được mục tiêu của chính sách. Tuy nhiên 

trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các cơ quan nhà nước có trách nhiệm, nghĩa vụ 

cần phải đưa chính sách vào đời sống thực tế theo một trình tự thủ tục với những cách thức 

nhất định nhằm đạt được mục tiêu của chính sách. 

Từ những luận giải trên đây có thể đi đến một khái niệm cơ bản về thực hiện chính 

sách xóa đói giảm nghèo như sau: Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo là toàn bộ 

quá trình đưa chính sách vào đời sống xã hội theo một quy trình, thủ tục chặt chẽ và thống 

nhất nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo đang diễn ra đối với những đối tượng cụ thể trong 

một phạm vi không gian và thời gian nhất định. 

Quá trình thực hiện chính sách XĐGN bao gồm hai nội dung cơ bản là; ban hành các 

văn bản, các Chương trình, Dự án thực thi chính sách (i) và tổ chức triển khai thực hiện 

chúng nhằm hiện thực hóa mục tiêu của chính sách XĐGN (ii). 

Trong luận án này chúng tôi tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng thực 

hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc ở nội dung thứ hai của quá trình thực hiện chính 

sách đó là công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN. 

2.2.2. Các bên tham gia thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo 

Chính sách XĐGN tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của con người, có 

liên quan tới nhiều chủ thể khác nhau trong xã hội. Chính vì vậy, trong quá trình tổ chức 

triển khai thực hiện chính sách XĐGN, cần huy động sự tham gia của các bên vào quá 

trình thực hiện chính sách. Các bên tham gia vào quá trình thực hiện chính sách XĐGN 

bao gồm: các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các tổ chức Chính trị, tổ chức Chính trị - 

Xã hội, các tổ chức đoàn thể nhân dân, các cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền, 

các đối tượng của chính sách và các cá nhân, công dân trong xã hội...nhằm đưa chính sách 

vào thực tế để giải quyết vấn đề nghèo đói.  

2.2.2.1. Chủ thể triển khai thực hiện chính sách 

Nhà nước là chủ thể hoạch định chính sách XĐGN và đồng thời cũng là chủ thể triển 

khai thực hiện chính sách. Chủ thể triển khai thực hiện chính sách XĐGN là các cơ quan 

trong bộ máy nhà nước từ trung ương xuống tới địa phương, trong đó chủ yếu là các cơ quan 

trong bộ máy hành chính nhà nước cùng với đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước 

có thẩm quyền. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, các cơ quan trong bộ máy 

hành chính nhà nước giữ vai trò điều tiết, định hướng các hoạt động thực hiện chính sách bằng 
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những công cụ quản lý của mình, giúp cho quá trình này luôn bám sát mục tiêu của chính 

sách. Điều này là vô cùng quan trọng bởi trong quá trình thực hiện chính sách, sẽ có sự tham 

gia của nhiều chủ thể khác nhau, với vai trò, mục đích không giống nhau. Nếu không có sự 

định hướng của nhà nước thông qua hệ thống hành chính nhà nước thì sự phối kết hợp giữa 

các chủ thể này trong quá trình thực hiện sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Bên 

cạnh đó, sự tham gia của hệ thống hành chính nhà nước với tư cách là chủ thể triển khai thực 

hiện chính sách XĐGN, nhà nước sẽ có điều kiện nhìn nhận lại toàn bộ chính sách khi được 

áp dụng vào thực tế, từ đó có sự điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tế, theo sát sự vận 

động của đời sống KT-XH, đảm bảo cho chính sách được thực hiện có kết quả và hiệu quả. 

Các cơ quan nhà nước tham gia vào quá trình thực hiện chính sách bao gồm: 

Thứ nhất là Chính phủ: Chính phủ với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao 

nhất thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, Chính phủ vừa là cơ 

quan ban hành chính sách nhưng cũng đồng thời là cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện chính sách ở cấp trung ương. 

Thứ hai là các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Với vị trí là cơ quan của Chính phủ, thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm 

thực hiện các chính sách do Quốc hội và Chính phủ ban hành có liên quan đến ngành, lĩnh 

vực mà mình phụ trách. 

Thứ ba là Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp: HĐND là cơ quan quyền lực nhà 

nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng 

để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã 

hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. Trong đó: 

- HĐND cấp tỉnh vừa là chủ thể ban hành một số chính sách của địa phương, vừa là 

chủ thể triển khai thực hiện chính sách do cấp trung ương ban hành trong đó có việc thực 

hiện chính sách về XĐGN trên địa bàn tỉnh (Khoản 6 điều 12 luật Tổ chức HĐND và 

UBND năm 2003). 

- HĐND cấp huyện có trách nhiệm quyết định biện pháp thực hiện chính sách XĐGN 

trên địa bàn huyện (Khoản 6 điều 20 luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003). 

- HĐND cấp xã có trách nhiệm quyết định biện pháp thực hiện chính sách XĐGN trên 

địa bàn huyện (Khoản 6 điều 30 luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003). 
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Thứ tư là UBND các cấp: Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, 

luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng 

cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn, trong đó: 

- UBND cấp tỉnh là cơ quan chấp hành của HĐND cấp tỉnh, cơ quan hành chính nhà 

nước cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành các chính sách do HĐND cấp tỉnh và các chính 

sách do cấp Trung ương ban hành trong đó có việc thực hiện chính sách về XĐGN trên địa 

bàn tỉnh (Khoản 5 điều 90 luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003). Tham mưu cho 

UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện các chính sách ở tỉnh là các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh. 

- UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện phong trào XĐGN trên địa bàn 

huyện (Khoản 6 điều 102 luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003). Tham mưu cho 

UBND cấp huyện trong việc thực hiện các chính sách XĐGN ở huyện là các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 

- UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chính sách và biện pháp thực 

hiện các chính sách do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Tham mưu cho UBND cấp xã 

trong việc thực hiện các chính sách ở xã là các công chức chuyên trách cấp xã. 

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách XĐGN, hệ thống các cơ quan nhà 

nước tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN sẽ tiến hành hoạt động 

quản lý của mình trên cơ sở sau đây: 

- Xác định rõ các cơ quan tham gia vào quá trình triển khai thực hiện chính sách XĐGN 

từ trung ương tới địa phương. Tất cả các cơ quan được huy động vào quá trình triển khai thực 

hiện chính sách sẽ tạo thành hệ thống cơ quan thực hiện chính sách. Trong quá trình đó, hệ 

thống hành chính nhà nước sẽ căn cứ vào cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong 

hệ thống để huy động vào những hoạt động cụ thể khi triển khai thực hiện chính sách. Khi 

tham gia vào hoạt động thực hiện chính sách, các cơ quan nói trên sẽ được nhà nước xác định 

rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như trách nhiệm trong quá trình này. 

- Xác định cơ quan giữ vai trò thống nhất quản lí trong phạm vi cả nước, cơ quan giữ 

vai trò đầu mối tập hợp thông tin. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai 

thực hiện chính sách từ trung ương tới các địa phương 
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- Cung cấp nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất kĩ thuật cho các cơ quan trong 

quá trình triển khai thực hiện chính sách XĐGN theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách XĐGN để kịp thời điều chỉnh 

khi có sai lệch xảy ra, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chính sách. 

2.2.2.2. Chủ thể tham gia phối hợp thực hiện chính sách 

Chủ thể tham gia phối hợp thực hiện chính sách rất đa dạng, phong phú, có thể là các 

tổ chức, cá nhân trong xã hội. 

Ở nước ta hiện nay, các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện chính sách bao gồm: 

Thứ nhất, các tổ chức Chính trị- Xã hội. Đó là Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên như; Công đoàn, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, 

Hội Cựu chiến binh với hơn 31 triệu hội viên. 

Thứ hai, các hiệp hội nghề nghiệp - xã hội ở trung ương và địa phương, các hiệp hội 

nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ.. 

Thứ ba, các tổ chức phi Chính phủ, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Trong số các tổ chức nói trên, Mặt trận tổ quốc giữ vai trò trung tâm trong quá trình 

phối kết hợp thực hiện chính sách XĐGN. Với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên 

hiệp một cách tự nguyện, rộng rãi của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các 

tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Mặt trận tổ quốc có nhiều điều kiện 

thuận lợi để kêu gọi, thu hút các tầng lớp dân cư vào quá trình triển khai thực hiện chính 

sách XĐGN cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhóm đối tượng khác nhau 

trong quá trình thực hiện. 

Ngoài ra, các cá nhân trong xã hội như các nhà khoa học, các học giả, chuyên gia 

chính sách trên các lĩnh vực, các doanh nghiệp cũng sẽ là các chủ thể phối hợp thực hiện 

chính sách XĐGN. Các cá nhân này dựa trên tri thức, sự hiểu biết của mình về chính sách 

cũng như kinh nghiệm thực tế sẽ là những nhà tư vấn chính sách cho nhà nước, đưa ra các 

sáng kiến, giải pháp chính sách phù hợp nhằm rút ngắn thời gian, tiến độ triển khai thực 

hiện chính sách trong thực tế. Họ cũng là bên trung gian, đưa ra các ý kiến phản biện cho 

các cơ quan nhà nước cũng như nhân dân khi tham gia vào quá trình triển khai thực hiện 

chính sách XĐGN. 
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2.2.2.3. Đối tượng thực hiện chính sách 

Đối tượng thực hiện chính sách là những đối tượng, nhóm đối tượng chịu tác động 

trực tiếp hay tác động gián tiếp của chính sách, bao gồm: 

Thứ nhất, đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách XĐGN. Đối tượng chịu tác 

động trực tiếp của chính sách XĐGN là những người nghèo trong xã hội. Đây là nhóm đối 

tượng chính của chính sách XĐGN. Thông thường, nếu chính sách khi thực hiện, tác động tới 

nhóm đối tượng này theo hướng có lợi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của họ, thì họ sẽ tích 

cực tham gia và ngược lại. Vì vậy, khi tổ chức thực thi chính sách XĐGN, cần phải có các 

phương án nhằm thu hút họ tham gia vào quá trình thực hiện chính sách.  

Thứ hai, đối tượng chịu sự tác động gián tiếp của chính sách XĐGN. Đây là những 

đối tượng mà khi chính sách được triển khai không chịu tác động một cách trực tiếp 

nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình này.  

2.2.3. Các hình thức thực hiện chính sách 

Cùng với những dự kiến về các bước và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thực hiện 

chính sách XĐGN, các cơ quan nhà nước các cấp cần nghiên cứu lựa chọn hình thức triển 

khai thực hiện chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế. Hình thức triển khai thực 

hiện chính sách XĐGN được hiểu là cách thức tổ chức để đưa chính sách vào đời sống xã 

hội nhằm giải quyết đói nghèo cho các đối tượng chính sách theo yêu cầu của quản lý. 

Trong thực tế để triển khai thực hiện chính sách XĐGN có nhiều hình thức triển khai, 

song tựu trưng lại có một số hình thức chủ yếu sau: 

2.2.3.1. Hình thức thực hiện chính sách từ trên xuống  

Khi chính sách XĐGN được nhà nước ban hành, trước khi tiến hành triển khai, nhà 

nước chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về vật chất, kỹ thuật và nhân sự 

để thực hiện chính sách. Trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN, nhà nước chủ động 

kiểm tra, đôn đốc bằng các phương tiện kỹ thuật hiện có hay bằng đội ngũ cán bộ, công 

chức của mình. Khi phát hiện những sai lệch về nội dung chính sách, kế hoạch tổ chức 

thực hiện và công tác triển khai thực hiện, nhà nước kịp thời điều chỉnh, bổ sung làm cho 

hoạt động thực hiện chính sách diễn ra đúng như định hướng. Nếu việc điều chỉnh, bổ 

sung có gặp khó khăn từ phía các đối tượng chính sách, thì nhà nước vẫn có thể dùng 

quyền lực công để thực hiện. Cách đó tạo ra sự tập trung, thống nhất cao độ trong quá 

trình thực hiện chính sách XĐGN.  
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Tuy nhiên, cách thức này cũng có những hạn chế nhất định mà chúng ta cần chú ý khắc 

phục để phát huy được tính tập trung trong thực hiện chính sách. Mặc dù các cơ quan nhà 

nước thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện chính sách, nhưng vẫn có những khoảng 

cách nhất định với các đối tượng chính sách và môi trường thực tế nơi chính sách đang diễn 

ra. Mặt khác mỗi địa phương sẽ có những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường khác 

nhau, nên việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách cũng phải khác nhau. Những hạn chế 

này dễ làm cho cán bộ, công chức nhà nước trở thành quan liêu. 

Ngoài ra, cách thức triển khai này chỉ thiên về ý chí của cấp điều hành, mà ít quan 

tâm đến nguyện vọng của đối tượng chính sách, nên thường có hiện tượng dồn ép bằng 

mệnh lệnh trong thực hiện chính sách, làm cho quá trình thực hiện chính sách ít thiết thực, 

mang nặng tính phong trào, thậm chí chồng chéo trong công tác điều hành, gây lãng phí 

các nguồn lực cho thực hiện chính sách.  

2.2.3.2. Hình thức thực hiện từ dưới lên 

Để khắc phục những nhược điểm của hình thức triển khai thực hiện chính sách 

XĐGN từ trên xuống, còn có hình thức thực hiện từ dưới lên. Với hình thức này, sau khi 

chính sách được ban hành, các cấp chính quyền ở địa phương (tỉnh, huyện, xã trong đó đặc 

biệt là ở cấp xã) sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để chủ động 

triển khai đưa chính sách vào thực tế theo yêu cầu phát triển của địa phương mình. Các 

bước tổ chức thực hiện cũng được tiến hành theo nguyên lý chung, khoa học từ xây dựng kế 

hoạch thực hiện đến đánh giá tổng kết việc thực hiện chính sách XĐGN. 

Khi thực hiện chính sách theo hình thức này, các địa phương chủ động triển khai thực 

hiện chính sách XĐGN bằng những điều kiện hiện có, nhằm đạt mục tiêu phát triển của địa 

phương mình trong từng thời kỳ. Bằng cách đó các địa phương chủ động tìm kiếm các giải 

pháp tổ chức thực hiện chính sách có hiệu quả nhất. Thường xuyên nắm bắt những biến đổi 

trong thực tế và nguyện vọng của các đối tượng chính sách để đề đạt với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Chính sách do chính quyền địa phương 

chủ động triển khai thực hiện thường mang lại lợi ích thiết thực hơn cho các đối tượng chính 

sách, vì ngoài sự nỗ lực của các đối tượng, còn làm cho các cách thức tổ chức thực hiện phù 

hợp hơn với những điều kiện KT-XH ở địa bàn thực hiện và phù hợp hơn với điều kiện của 

chính các đối tượng chính sách.  

2.2.3.3. Hình thức kết hợp 
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Từ những ưu, nhược điểm của hai hình thức thực hiện chính sách XĐGN từ trên 

xuống và hình thức thực hiện chính sách XĐGN từ dưới lên trên, trong thực tiễn thực hiện 

chính sách XĐGN ở nước ta hiện nay còn có hình thức thứ ba là hình thức kết hợp. Đó là 

sự kết hợp của hình thức thực hiện chính sách từ trên xuống và từ dưới lên nhằm làm cho 

quá trình chính sách vừa đảm bảo được các yếu tố lý quản lý, điều hành được thông suốt 

từ trên xuống, vừa làm cho quá trình thực hiện chính sách XĐGN phù hợp với những điều 

kiện khách quan và chủ quan của địa phương nơi tổ chức thực hiện chính sách.  

Khi sử dụng hình thức kết hợp cần chú ý những nội dung kết nối giữa các cấp 

chính quyền từ trung ương đến cấp huyện với người dân và chính quyền cấp xã trong 

việc xác định nhu cầu, khả năng, điều kiện để tạo ra sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện 

chính sách XĐGN nhằm huy động tối đa sự tham gia của các đối tượng chính sách, và 

nguồn lực tại chỗ qua đó làm cho quá trình thực hiện chính sách phù hợp với những 

điều kiện, hoàn cảnh thực tế ở địa bàn thực hiện chính sách trên cơ sở có sự bàn bạc 

thống nhất và đồng thuận giữa chính quyền các cấp với nhau và giữa chính quyền với 

người dân trong quá trình thực hiện. Trên thực tế phần kết nối đáng quan tâm nhất là 

kiểm tra, đôn đốc của cấp trên với việc triển khai tổ chức thực hiện và duy trì chính 

sách của cấp dưới, hoạt động điều chỉnh, bổ sung và đáp ứng các yêu cầu của cấp dưới. 

Những nội dung kết nối trên được đảm bảo tốt sẽ tạo thành một hệ thống thông suốt về 

các mối quan hệ trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN giữa các cấp 

chính quyền với đối tượng chính sách là người nghèo. 

Để thực hiện có hiệu quả hình thức triển khai này cần có nhiều điều kiện, trong 

đó có điều kiện tiên quyết là trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở 

phải đáp ứng những yêu cầu nhất định và sự tham gia tích cực, chủ động và có hiệu 

quả của chính các đối tượng chính sách. 

2.2.4. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo 

Đánh giá quá trình thực hiện chính sách XĐGN để xác định hiệu lực, kết quả, hiệu 

quả của chính sách để so sánh, đối chiếu với những mục tiêu đã đạt được của quá trình thực 

hiện chính sách. Khi đánh giá quá trình thực hiện chính sách XĐGN cần tập trung vào 

những nội dung như: kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có được ban hành kịp thời, đầy 

đủ và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của thực tiễn? việc phổ biến tuyên truyền về chính 
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sách có mang lại kết quả và hiệu quả, có làm cho các đối tượng được phổ biến tuyên truyền 

nhận thức sâu sắc về chính sách và tích cực, chủ động tham gia vào quá trình chính sách? 

công tác phân công, phân cấp giữa các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện có 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham gia, có tạo ra cơ chế phù hợp cho 

các cơ quan nhà nước khi tham gia vào quá trình thực hiện chính sách? các nguồn lực có 

được huy động và cung cấp đầy đủ cho quá trình thực hiện?; các hoạt động kiểm tra, đánh 

giá có được thực hiện thường xuyên và phù hợp với các điều kiện khách quan, chủ quan 

trong quá trình thực hiện, kết quả và hiệu quả mà chính sách tạo ra cho xã hội ?... 

Để việc đánh giá quá trình thực hiện chính sách được khách quan, trung thực phù 

hợp với những điều kiện hoàn cảnh thực tế, hoạt động này cần phải được tiến hành dựa 

trên hai nhóm tiêu chí cơ bản sau: 

Thứ nhất là nhóm tiêu chí đánh giá chính sách chung. Nhóm tiêu chí này bao gồm 

các tiêu chí sau: 

- Tính hiệu lực của chính sách: Đây là tiêu chí phản ánh khả năng tác động vào xã 

hội của chính sách XĐGN, nó thể hiện trên các khía cạnh; hiệu lực theo đối tượng điều 

chỉnh, hiệu lực theo thẩm quyền quản lý, hiệu lực theo không gian và hiệu lực theo thời 

gian tác động của chính sách. 

- Kết quả thực hiện chính sách: Là những lợi ích mà chính sách XĐGN mang lại cho 

xã hội, đặc biệt là các đối tượng của chính sách. Tiêu chí này có thể bao gồm những kết quả 

đạt được so với mục tiêu mà chính sách hướng đến và tạo ra chuyển biến tích cực làm giảm 

tình trạng đói nghèo ở những nơi mà chính sách đang được tổ chức triển khai thực hiện. 

- Tính hiệu quả của chính sách: Là những kết quả đạt được so với chi phí phải bỏ ra 

để thực hiện chính sách. Kết quả này trong thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau 

như tiềm lực của đối tượng chính sách, cách thức tổ chức thực hiện, điều kiện tự nhiên thiên 

nhiên và khả năng tham gia vào quá trình chính sách của chính các đối tượng chính sách... 

Thứ hai là nhóm tiêu chí bổ sung. Nhóm tiêu chí này bao gồm các tiêu chí sau: 

- Kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện chính sách của các cơ quan nhà nước và đội 

ngũ cán bộ, công chức: Đây được xem là tiêu chí phản ánh trình độ quản lý của các cơ quan 

có trách nhiệm trong quá trình thực hiện và khả năng phối hợp thực hiện của đội ngũ công 

chức khi thực hiện các bước trong quy trình thực hiện chính sách XĐGN. Tiêu chí này phản 

ánh khả năng xác lập các kế hoạch hành động cụ thể, kỹ năng vận động, thuyết phục các đối 
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tượng tham gia vào quá trình chính sách của đội ngũ những người thực hiện, khả năng huy 

động nguồn lực và cung cấp nguồn lực cho mỗi giai đoạn thực hiện chính sách, kỹ năng 

kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của cấp trên với cấp dưới.... 

- Khả năng huy động sự tham gia của các chủ thể khác vào quá trình thực hiện chính 

sách: Tiêu chí này thể hiện mức độ và hiệu quả từ sự tham gia của các tổ chức đoàn thể 

nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà khoa học và toàn xã hội vào quá trình thực hiện chính 

sách XĐGN. Quá trình thực hiện chính sách XĐGN cần có sự chung tay, đồng lòng của các 

cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà khoa học và của các đối 

tượng chính sách mới mang lại kết quả và hiệu quả như mong muốn. Bởi vậy sự tích cực 

tham gia của cộng động xã hội vào quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN sẽ là tiền 

đề để tạo ra kết quả và hiệu quả cho quá trình chính sách. 

- Khả năng huy động nguồn lực và hình thức huy động nguồn lực cho quá trình thực 

hiện chính sách: Nguồn lực là điều kiện đảm bảo cho chính sách có thể tồn tại và phát huy 

tác dụng trên thực tế, nếu thiếu nguồn lực thì quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính 

sách XĐGN sẽ khó có thể đạt được mục tiêu mà chính sách đề ra. Nguồn lực thực hiện 

cần phải được huy động từ nhiều nguồn khác nhau và phải được cung cấp kịp thời đầy đủ 

trong suốt quá trình thực hiện chính sách. Tiêu chí này nhằm đo lường khả năng huy động 

và phương thức huy động nguồn lực cũng như cách thức cung cấp nguồn lực của các chủ 

thể thực hiện chính sách ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ của quá trình thực hiện chính sách. 

- Sự thay đổi của đời sống và các dịch vụ xã hội: Mục tiêu của chính sách XĐGN là 

đẩy lùi nghèo khổ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng khả năng 

tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tối thiểu cho người nghèo trong xã hội và sự thay đổi của 

cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, các dịch vụ bưu chính viễn thông..) và các điều 

kiện sản xuất của người nghèo. Bởi vậy khi đánh giá về chính sách XĐGN cần thiết phải 

xây dựng tiêu chí này và phải coi đó làm một tiêu chí quan trọng để so sánh, tham chiếu và 

đánh giá giữa kết quả thực hiện chính sách với mục tiêu mà chính sách đang hướng tới. 

2.3. Quy trình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo 

Quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN diễn ra trong thời gian dài và có liên 

quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, vì thế để chính sách XĐGN mang lại kết quả và hiệu quả 

như mong muốn của nhà nước cũng như các đối tượng chính sách thì quá trình tổ chức thực 

hiện cần phải được thực hiện theo một quy trình khoa học, hợp lý và phù hợp với những điều 
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kiện khách quan của quá trình chính sách. Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi cho rằng, quá 

trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN cần phải được thực hiện theo quy trình sau: 

2.3.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách 

Để đảm bảo cho chính sách XĐGN nhanh chóng và dễ dàng đi vào đời sống xã hội, 

chúng cần phải được cụ thể hóa bằng những Kế hoạch hành động cụ thể để các cơ quan 

nhà nước triển khai thực hiện một cách chủ động và có kết quả, hiệu quả. 

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách XĐGN được xây dựng trước khi đưa chính 

sách vào đời sống xã hội. Trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan có trách nhiệm triển khai thực hiện chính sách từ 

trung ương đến địa phương đều phải xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện. Kế 

hoạch triển khai thực hiện chính sách XĐGN bao gồm những nội dung cơ bản như; kế 

hoạch về tổ chức, điều hành; kế hoạch cung cấp các nguồn vật lực; kế hoạch thời gian 

triển khai thực hiện; kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách XĐGN; dự kiến 

những nội quy, quy chế về tổ chức, điều hành...  

Kế hoạch thực hiện chính sách XĐGN ở cấp nào sẽ do cơ quan chủ trì của cấp đó 

xây dựng. Sau khi được quyết định thông qua, kế hoạch thực hiện chính sách sẽ mang giá 

trị pháp lý, được các chủ thể triển khai thực hiện chính sách và cả đối tượng của chính 

sách nghiêm chỉnh thực hiện.  

2.3.2. Phổ biến, tuyên truyền về chính sách 

Sau khi bản kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách XĐGN được thông qua, các cơ quan 

nhà nước tiến hành tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch. Việc trước tiên cần làm trong 

quá trình này là tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện chính sách XĐGN. Đây 

là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa lớn với cơ quan nhà nước và các đối tượng thực hiện 

chính sách. Phổ biến, tuyên truyền chính sách tốt giúp cho các đối tượng chính sách và mọi 

người dân hiểu rõ về mục đích, yêu cầu của chính sách; về tính đúng đắn của chính sách và 

tính khả thi của chính sách...trong điều kiện hoàn cảnh nhất định để họ tự giác thực hiện theo 

yêu cầu quản lý của nhà nước. Đồng thời phổ biến, tuyên truyền chính sách còn giúp cho mỗi 

cán bộ, công chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhận thức được đầy đủ tính chất, quy mô 

của chính sách cũng như vai trò của chính sách XĐGN đối với đời sống xã hội để họ chủ 

động tích cực tìm kiếm các giải pháp thích hợp cho việc thực hiện mục tiêu chính sách và triển 

khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách được giao. 
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Phổ biến, tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách XĐGN được thực hiện thường 

xuyên, liên tục, kể cả khi chính sách đang được thực hiện, để mọi đối tượng cần tuyên 

truyền luôn được củng cố lòng tin vào chính sách và tích cực tham gia vào thực hiện chính 

sách. Phổ biến, tuyên truyền chính sách bằng nhiều hình thức như trực tiếp tiếp xúc, trao đổi 

với các đối tượng là người nghèo, hộ nghèo qua các phương tiện thông tin đại chúng v.v. 

Tuỳ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, tính chất của chính sách và điều kiện cụ thể mà 

có thể lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động cho phù hợp với điều kiện hiện có của cơ 

quan, đơn vị mình. 

2.3.3. Huy động nguồn lực để thực hiện chính sách 

Nguồn lực để thực hiện chính sách XĐGN là các điều kiện cần có về con người, 

nguồn vốn và các phương tiện cần thiết khác để đảm bảo thực hiện các mục tiêu mà chính 

sách đã đề ra. Quá trình triển khai thực hiện chính sách đòi hỏi rất nhiều nguồn lực khác 

nhau, trong đó phải kể đến các nguồn lực sau: 

- Nguồn lực về con người (nguồn nhân lực). Trong số các nguồn lực thì nguồn nhân 

lực được xem là một trong những nguồn lực quan trọng nhất. Bởi lẽ, nguồn nhân lực là 

nguồn lực sống duy nhất có thể sử dụng và kiểm soát các nguồn lực khác, có thể khai thác 

tối đa khả năng, năng suất và hiệu quả của nguồn lực này.   

Nguồn nhân lực để thực hiện chính sách XĐGN là tất cả các cán bộ, công chức, các 

đối tượng của chính sách và các cá nhân khác trong xã hội tham gia vào quá trình triển 

khai thực hiện chính sách nhằm đưa chính sách vào đời sống xã hội.  

Để triển khai thực hiện chính sách XĐGN đúng đắn và hiệu quả, điều tất yếu là cần 

đến một đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực. Quá trình tổ chức thực hiện chính sách là 

quá trình phân công, giao nhiệm vụ cho mỗi cơ quan, đơn vị mà trực tiếp là đội ngũ cán 

bộ, công chức để họ đưa chính sách vào đời sống và duy trì chính sách để nó phát huy 

được hiệu quả đối với xã hội.  

- Nguồn tài chính. Chính sách XĐGN tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên những đối 

tượng đặc biệt là người nghèo, cận nghèo và hướng tới giải quyết vấn đề nghèo đói trong một 

phạm vi không gian và thời gian rộng lớn. Do vậy nguồn tài chính để phục vụ cho quá trình 

này là không hề nhỏ. Nguồn tài chính để phục vụ cho quá trình thực hiện chính sách XĐGN 

được huy động từ các nguồn sau: ngân sách nhà nước; nguồn vốn viện trợ (ODA); nguồn vốn 

từ các doanh nghiệp; nguồn vốn huy động từ nhân dân. 
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- Nguồn lực Khoa học công nghệ: Khoa học công nghệ là một trong bốn nguồn lực 

quyết định sự phát triển KT-XH của mỗi quốc gia. Ngày nay, khi mà nhân loại bước vào 

kỷ nguyên tri thức thì khoa học công nghệ càng khẳng định hơn vai trò quyết định đến quá 

trình tăng trưởng kinh tế và XĐGN, đặc biệt là đối với các nước đang tiến hành công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa như Việt Nam. 

- Nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là tài nguyên 

đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản…) là nguồn lực quan trọng 

trong phát triển kinh tế xã hội và XĐGN. Việc quản lý, phát huy hiệu quả nguồn tài 

nguyên này sẽ tạo ra động lực cho quá trình phát triển. Những loại tài nguyên quan trọng 

nhất, ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH hội hầu hết là những loại tài nguyên hữu hạn.    

Do vậy để thực hiện tốt chính sách XĐGN cần quản lý, khai thác có hiệu quả và tiết 

kiệm nguồn tài nguyên, để nguồn tài nguyên thực sự là một nguồn lực giúp cho Việt Nam 

có thể xóa được đói và giảm được nghèo, đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. 

2.3.4. Phân công, phối hợp thực hiện   

Chính sách XĐGN khi được tổ chức thực hiện cần có sự chung tay thực hiện của 

nhiều cấp, nhiều ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì thế các chủ thể tham gia vào quá 

trình này rất phong phú, bao gồm các đối tượng của chính sách (người nghèo, hộ nghèo, 

xã nghèo, huyện nghèo, vùng nghèo), các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các doanh 

nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, nghiệp đoàn, hiệp hội thậm chí là các nhà khoa học 

và các đối tượng khác trong xã hội.v.v. Bởi vậy, muốn tổ chức thực hiện chính sách 

XĐGN có hiệu quả cần phải tiến hành phân công, phối hợp giữa các cơ quan quản lý 

ngành, các cấp chính quyền địa phương, các yếu tố tham gia thực hiện chính sách. Trong 

thực tế thường hay phân công cơ quan chủ trì và các cơ chế phối hợp thực hiện một cách 

cụ thể. Hoạt động phân công, phối hợp diễn ra theo tiến trình thực hiện chính sách một 

cách chủ động, sáng tạo để luôn duy trì chính sách được ổn định, góp phần nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả của chính sách XĐGN. 

2.3.5. Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện chính sách 

Thực hiện chính sách XĐGN diễn ra trên địa bàn rộng và do nhiều cơ quan, tổ chức 

và cá nhân tham gia. Các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường ở 

các vùng, địa phương không giống nhau, cũng như trình độ, năng lực tổ chức điều hành 

của cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước không đồng đều, do vậy các cơ quan 
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nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính 

sách. Qua kiểm tra, đôn đốc thường xuyên sẽ giúp cho nhà nước nắm bắt được tình hình 

thực hiện chính sách, từ đó đánh giá được một cách khách quan về những điểm mạnh, 

điểm yếu của công tác tổ chức thực hiện chính sách; giúp phát hiện những thiếu sót trong 

công tác lập kế hoạch tổ chức thực hiện để điều chỉnh; tạo điều kiện phối hợp nhịp nhàng 

các hoạt động giữa các cơ quan, đối tượng thực hiện chính sách; tạo ra sự tập trung thống 

nhất trong việc thực hiện mục tiêu chính sách; kịp thời khuyến khích những mô hình giảm 

nghèo phù hợp, mang lại kết quả để tạo ra những phong trào thiết thực cho việc thực hiện 

mục tiêu của chính sách XĐGN. 

Kiểm tra, theo dõi sát sao tình hình tổ chức thực hiện chính sách vừa kịp thời bổ sung, 

hoàn thiện chính sách, vừa điều chỉnh công tác tổ chức thực hiện chính sách, giúp nâng cao 

kết quả thực hiện chính sách của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.  

Chủ thể kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện chính sách XĐGN là các cơ quan nhà 

nước từ trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và chính xác về kết 

quả kiểm tra đánh giá, quá trình này còn cần có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể nhân 

dân, thậm chí là của chính đối tượng chính sách. Có như vậy mới bảo đảm được tính dân 

chủ trong quá trình thực hiện chính sách. 

Từ quy trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN nêu trên, các cơ quan nhà nước 

đặc biệt là chính quyền các cấp ở địa phương tổ chức triển khai thực hiện chính sách theo 

trình tự các bước trong quy trình, (Hình 2.1). Để đánh giá kết quả và hiệu quả của chính 

sách, các cơ quan đánh giá chính sách cũng dựa trên quy trình trên để tiến hành hoạt động 

đánh giá chính sách của mình.  

Khi nghiên cứu về thực trạng tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở Tây 

Bắc, luận án cũng dựa trên quy trình này để từ đó đi đến những kết luận về thực trạng thực 

hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc trong thời gian qua. 
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Hình 2.1. Sơ đồ quy trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN có nhiều yếu tố ảnh 

hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến quá trình này. Trong số những yếu tố đó có cả những 

yếu tố thuộc về nhà nước, yếu tố thuộc về chính các đối tượng của chính sách và những 

yếu tố kinh tế xã hội khác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung nhiều vào khía cạnh 

tác động tiêu cực của những yếu tố đó trong quá trình thực hiện chính sách xóa đói giảm 

nghèo ở Việt Nam hiện nay. 

2.4.1. Những yếu tố thuộc về chủ thể thực hiện chính sách 

Thứ nhất: Năng lực tổ chức, quản lý của nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức ở 

các cấp trong công tác giảm nghèo. Đây là yếu tố có vai trò quyết định đến kết quả tổ chức 

thực hiện chính sách XĐGN. Năng lực tổ chức, quản lý của nhà nước và của đội ngũ cán 

bộ, công chức trong thực hiện chính sách XĐGN là thước đo bao gồm nhiều tiêu chí phản 

ánh về đạo đức công vụ, về năng lực thiết kế tổ chức, năng lực phân tích, dự báo để có thể 

chủ động ứng phó được với những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện 

chính sách v.v. Các cán bộ, công chức trong cơ quan công quyền khi được giao nhiệm vụ tổ 

chức thực hiện chính sách, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và chấp hành tốt kỷ luật công 

vụ trong lĩnh vực này mới đạt hiệu quả thực hiện. Tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật 

được thể hiện trong thực tế thành năng lực thực tế. Đây là một yêu cầu rất quan trọng đối với 

THỰC HIỆN 
CHÍNH SÁCH 

XĐGN 

B1. Xây dựng kế hoạch 
tổ chức thực hiện 

B2.Vận động, 
tuyên truyền về 

chính sách 

B3. Phân công, 
phối hợp thực 

hiện 

B4. Huy động 
nguồn lực để 

thực hiện 

B5. Kiểm tra, 
đánh giá quá 

trình thực hiện 
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mỗi cán bộ, công chức để thực hiện việc chuyển tải ý đồ chính sách của nhà nước vào cuộc 

sống. Nếu thiếu năng lực thực tế, các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện chính sách 

sẽ đưa ra những kế hoạch không bám sát với thực tế, dẫn đến lãng phí nguồn lực được huy 

động, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của chính sách, thậm chí còn làm biến dạng chính sách 

trong quá trình tổ chức thực hiện v.v. Năng lực thực tế và đạo đức công vụ của cán bộ, công 

chức còn thể hiện ở thủ tục giải quyết những vấn đề trong quan hệ giữa các cơ quan nhà 

nước với cá nhân và tổ chức trong xã hội.  

Thứ hai: Công tác vận động tuyên truyền về chính sách. Công tác tuyên truyền về 

chính sách XĐGN nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và cho các 

đối tượng của chính sách để họ chủ động, tự giác tham gia vào quá trình chính sách của 

nhà nước khắc phục được tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ của nhà nước trong một bộ 

phận người nghèo và cán bộ, công chức ở vùng nghèo. 

Công tác vận động tuyên truyền về chính sách nếu được tổ chức một cách khoa học 

và hợp lý sẽ có tác dụng làm thay đổi nhận thức và chuyển biến về hành vi của các đối 

tượng chính sách khi tham gia vào quá trình thực hiện chính sách XĐGN. 

Trong thực hiễn thực hiện chính sách về XĐGN ở nước ta hiện nay, công tác vận 

đồng tuyên truyền về chính sách còn bị xem nhẹ và được thực hiện mang tính máy móc, 

hình thức nên kết quả vận động tuyên truyền chưa cao, chưa làm cho các đối tượng của 

chính sách chủ động, tích cực tham gia vào công cuộc giảm nghèo của nhà nước. 

Thứ ba: Điều kiện kinh tế và nguồn lực để thực hiện chính sách của nhà nước. Để tổ 

chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN đạt được kết quả và hiệu quả trong điều kiện 

hiện nay, nhà nước luôn phải tăng cường các nguồn lực vật chất để phục vụ cho việc triển 

khai thực hiện chính sách. Việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và phương tiện hiện đại để hỗ 

trợ quá trình thực hiện chính sách của nhà nước hiện đã trở thành một nguyên lý phát triển. 

Việc quyết định đầu tư đến đâu, theo cách nào là do nhà nước chủ động lựa chọn trên cơ 

sở năng lực hiện có của cán bộ, công chức thực hiện chính sách. Nếu các điều kiện vật 

chất kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu sẽ giúp cho tính khả thi của công tác tổ chức thực hiện 

chính sách luôn được tăng cường.   

Ở Việt Nam hiện nay, cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, tỷ lệ đầu tư cho nông nghiệp và 

nông thôn còn thấp, chủ yếu mới tập trung cho thuỷ lợi; các trục công nghiệp chính, chú 

trọng nhiều vào đầu tư thay thế nhập khẩu, thu hút nhiều vốn; chưa chú trọng đầu tư các 
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ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động, chưa chú ý khuyến khích kịp thời phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiều chính sách trợ cấp (lãi suất tín dụng, trợ giá, trợ cước...) 

không đúng đối tượng làm ảnh hưởng xấu đến sự hình thành thị trường nông thôn, thị 

trường ở những vùng sâu, vùng xa. 

Kết cấu hạ tầng giao thông đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đói nghèo còn thiếu và 

yếu kém. Việc tiếp cận đến các vùng này còn hết sức khó khăn. Vốn đầu tư của Nhà nước 

chưa đáp ứng được yêu cầu, đóng góp nguồn lực của nhân dân còn hạn chế, chủ yếu bằng 

lao động do vậy đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách XĐGN trong thời gian qua. 

2.4.2. Những yếu tố thuộc về đối tượng chính sách 

Thứ nhất: Nguồn lực của đối tượng chính sách. Để tham gia vào quá trình thực hiện 

chính sách XĐGN, nguồn lực là một yếu tố không thể thiếu đối với cả nhà nước và các đối 

tượng của chính sách khi tham gia vào quá trình thực hiện chính sách. Người nghèo luôn 

được đánh giá là thiếu và yếu về nguồn lực nhất là nguồn lực vật chất, tài chính.  

Các hộ nghèo có rất ít đất đai và tình trạng không có đất đang có xu hướng tăng lên. 

Thiếu đất đai ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh lương thực của người nghèo cũng như 

khả năng đa dạng hóa sản xuất, để hướng tới sản xuất các loại cây trồng với giá trị cao hơn. 

Đa số người nghèo lựa chọn phương án sản xuất tự cung, tự cấp, họ vẫn giữ các phương 

thức sản xuất truyền thống với giá trị thấp, thiếu cơ hội thực hiện các phương án sản xuất 

mang lợi nhuận cao hơn. Sản phẩm do họ làm ra khó có khả năng cạnh tranh trên thị trường 

và vì vậy đã đưa họ vào vòng luẩn quẩn của sự nghèo khó. Bên cạnh đó, đa số người nghèo 

chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ sản xuất như khuyến nông, khuyến ngư, bảo 

vệ động, thực vật; nhiều yếu tố đầu vào sản xuất như: điện, nước, giống cây trồng, vật nuôi, 

phân bón... đã làm tăng chi phí, giảm thu nhập tính trên đơn vị giá trị sản phẩm.  

Người nghèo cũng thiếu khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng. Sự hạn chế của 

nguồn vốn là một trong những nguyên nhân trì hoãn khả năng đổi mới sản xuất, áp dụng 

khoa học công nghệ, giống mới... Bên cạnh đó, việc thiếu các thông tin, đặc biệt là các 

thông tin về pháp luật, chính sách và thị trường, đã làm cho người nghèo ngày càng trở 

nên khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội thoát nghèo. 

Thứ hai: Trình độ học vấn và khả năng tham gia vào thị trường lao động. Những 

người nghèo phần lớn có trình độ học vấn thấp, ít có cơ hội kiếm được việc làm tốt, ổn 

định. Mức thu nhập của họ hầu như chỉ bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu và do vậy 
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không có điều kiện để nâng cao trình độ của mình trong tương lai để thoát khỏi cảnh 

nghèo khó. Bên cạnh đó, trình độ học vấn thấp ảnh hưởng đến các quyết định có liên quan 

đến giáo dục, sinh đẻ, nuôi dưỡng con cái... không những của thế hệ hiện tại mà cả thế hệ 

trong tương lai. Suy dinh dưỡng ở trẻ em và trẻ sơ sinh là nhân tố ảnh hưởng đến khả năng 

đến trường của con em các gia đình nghèo nhất và sẽ làm cho việc thoát nghèo thông qua 

giáo dục trở nên khó khăn hơn. 

Người nghèo, đồng bào dân tộc ít người và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt 

thường có trình độ học vấn thấp nên không có khả năng tự giải quyết các vấn đề vướng mắc 

có liên quan đến pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật có cơ chế thực hiện phức tạp, người 

nghèo khó nắm bắt; mạng lưới các dịch vụ pháp lý, số lượng các luật gia, luật sư hạn chế, 

phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở các thành phố, thị xã; phí dịch vụ pháp lý còn cao.  

2.4.3. Những yếu tố khác 

Thứ nhất: Yếu tố nhân khẩu học. Quy mô hộ gia đình là "mẫu số" quan trọng có ảnh 

hưởng đến mức thu nhập bình quân của các thành viên trong hộ. Đông con vừa là nguyên 

nhân vừa là hệ quả của đói nghèo. Tỷ lệ sinh trong các hộ gia đình nghèo còn rất cao, đông 

con là một trong những đặc điểm của các hộ gia đình nghèo. Một trong những nguyên nhân 

dẫn đến tỷ lệ sinh cao trong các hộ nghèo là do họ không có kiến thức cũng như điều kiện 

tiếp cận với các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mức độ hiểu biết của các cặp vợ 

chồng nghèo về vệ sinh, an toàn tình dục, cũng như mối liên hệ giữa tình trạng nghèo đói 

với sức khỏe sinh sản và gia tăng nhân khẩu còn hạn chế.  

Tỷ lệ người ăn theo cao trong các hộ nghèo còn có nghĩa là nguồn lực về lao động rất 

thiếu, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói của họ. 

Thứ hai: Điều kiện tự nhiên, thiên nhiên. Điều kiện tự nhiên, thiên nhiên là rào cản 

rất lớn trong quá trình thực hiện các chính sách của nhà nước trong đó có chính sách 

XĐGN đặc biệt là ở những nơi có điều kiện tự nhiên, thiên nhiên khắc nhiệt, không thuận 

lợi cho các hoạt động KT-XH. Thực tế cho thấy những nơi có điều kiện tự nhiên, thiên 

nhiên thuận lợi thì tỷ lệ đói nghèo thấp, những nơi có điều kiện tự nhiên, thiên nhiên khắc 

nhiệt thì tỷ lệ nghèo đói ở những nơi đó càng cao. Đối với Tây Bắc, ngoài điều kiện tự 

nhiên, thiên nhiên không thuận lợi cho phát triển KT-XH thì thiếu đất canh tác trầm trọng 

cũng là một trong những điều kiện tự nhiên bất lợi cho các tỉnh trong XĐGN vì đất của 

các tỉnh Tây Bắc chủ yếu là đất trống, đồi núi trọc. Hầu hết các tỉnh Tây Bắc đều khặp khó 
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khăn trong việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ giao đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số 

nghèo theo Chương trình 135 của Chính phủ, các tỉnh hiện đang đề nghị Ủy ban Dân tộc 

và Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chuyển nguồn kinh phí này sang thực hiện mục tiêu 

khác. Khắc phục tình trạng này đang là một khó khăn lớn cho các tỉnh khi đồng thời phải 

thực hiện cả Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, [80].   

Thứ ba: Cơ sở hạ tầng cho phát triển. CSHT là một trong những điều kiện để phát 

triển KT-XH ở cả thành thị, nông thôn và miền núí. Ở miền núi, vùng sâu, vùng xa thường 

dễ bị cô lập, không thể hoặc khó tiếp cận thị trường và các vùng kinh tế phát triển như; thiếu 

và không có đường giao thông, chất lượng đường giao thông kém, xa chợ hoặc không có 

chợ...Với những điều kiện tự nhiên, thiên nhiên hiện có, CSHT ở các tỉnh Tây Bắc lại đang 

là vùng yếu kém nhất của cả nước, điều này đã đang và sẽ còn là một yếu tố ảnh hưởng to 

lớn đến việc thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới. 

 Thứ tư: Thiên tai và các rủi ro. Các hộ gia đình nghèo rất dễ bị tổn thương bởi 

những khó khăn hàng ngày và những biến động bất thường xảy ra đối với cá nhân, gia 

đình hay cộng đồng. Do nguồn thu nhập của họ rất thấp, bấp bênh, khả năng tích luỹ kém 

nên họ khó có khả năng chống chọi với những biến cố xảy ra trong cuộc sống (mất mùa, 

mất việc làm, thiên tai, mất nguồn lao động, mất sức khỏe...). Với khả năng kinh tế mong 

manh của các hộ gia đình nghèo khu vực miền núi, những đột biến này sẽ tạo ra những bất 

ổn lớn trong cuộc sống của họ.  

Các rủi ro trong sản xuất kinh doanh đối với người nghèo cũng rất cao, do họ không 

có trình độ tay nghề và thiếu kinh nghiệm làm ăn. Khả năng đối phó và khắc phục các rủi 

ro của người nghèo cũng rất kém do nguồn thu nhập hạn hẹp làm cho hộ gia đình mất khả 

năng khắc phục rủi ro và có thể còn gặp rủi ro hơn nữa. 

Các phân tích từ cuộc điều tra hộ gia đình 1992/1993, 1997/1998 và 2009/2010 cho 

thấy các hộ gia đình phải chịu nhiều thiên tai có nguy cơ dễ lún sâu vào nghèo đói.  

Thứ năm: Phong tục tập quán, và thói quen sinh hoạt của người dân. Tây Bắc là nơi 

tập trung sinh sống của hơn 20 đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc có nét đặc thù về văn 

hóa, phong tục, tập quán sinh hoạt và sản xuất riêng. Trong những năm gần đây, cùng với 

các hoạt động phát triển KT-XH, việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước 

ở các tỉnh Tây Bắc đã thu được những kết quả quan trọng, những phong tục tập quán lạc 

hậu không còn phù hợp đã từng bước được loại bỏ và thay thế, những truyền thống văn hóa 
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và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Tây Bắc được bảo tồn, bảo tàng và 

phát huy đã tạo nên động lực mạnh mẽ cả về vật chất và tinh thần để đồng bào các dân tộc 

Tây Bắc yên tâm lao động sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những phong 

tục tập quán lạc hậu chưa được loại bỏ, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK của 

Tây Bắc như thói quen phát nương làm rẫy, sống trên các triền núi cao, các hoạt động văn 

hóa tâm linh như ma, chay, hiếu, hỷ, cúng, lễ được tổ chức kéo dài và tốn kém vẫn còn khá 

phổ biến. Điều này đã và đang là một trong những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả 

và hiệu quả của quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc. 

Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN, các cấp chính quyền của 

các tỉnh Tây Bắc cần phải nhận diện được những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này nhất là 

các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình thực hiện, để tìm ra cơ chế, giải pháp phù hợp 

nhằm giảm nhẹ hậu quả của những tác động tiêu cực, làm cho quá trình thực hiện chính 

sách XĐGN mang lại kết quả và hiệu quả như mong muốn của nhà nước và của các đối 

tượng chính sách, góp phần thực hiện có kết quả và hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH 

và XĐGN của địa phương trong thời gian tới.  

2.5. Kinh nghiệm thực hiện xóa đói giảm nghèo của một số quốc gia trên thế 

giới và ở Việt Nam 

2.5.1. Kinh nghiệm của một số nước 

Với các nước nghèo trên thế giới, Chính phủ các quốc gia này đều quan tâm xây dựng 

và thực hiện chiến lược giảm nghèo phù hợp với điều kiện của mình. Trong bối cảnh chung 

đó, Việt Nam cũng đã thực hiện một loạt các giải pháp tấn công đối nghèo. Tuy nhiên, quá 

trình thực hiện các giải pháp đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết. Bởi vậy, để tổ chức 

thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đến năm 2020, bên cạnh việc đánh giá hệ thống 

chính sách giảm nghèo hiện tại, việc nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện chính sách xóa đói 

giảm nghèo của các quốc gia trên thế giới là cần thiết và cấp bách. Các thức thực hiện chính 

sách XĐGN của các nước trên thế giới và một số vùng của Việt Nam sẽ là kinh nghiệm quý 

giá cho Việt Nam nói chung và Tây Bắc nói riêng trong giai đoạn hiện nay. 

2.5.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Chương trình giảm nghèo của Trung Quốc được đề xướng và thực hiện qui mô lớn 

sau khi có chính sách cải cách và mở cửa. Từ năm 1978 đến năm 2000, chương trình này 

cơ bản trải qua 3 giai đoạn chính: (i) giai đoạn 1: cải cách cơ cấu đẩy mạnh công tác giảm 
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nghèo (1978-1985), (ii) giai đoạn 2: nỗ lực giảm nghèo theo định hướng phát triển trên qui 

mô rộng (1986-1993), (iii) giai đoạn 3: xử lý các vấn đề quan trọng trong công tác giảm 

nghèo (1994-2000). 

Trong đó, ở giai đoạn đầu tiên, Trung Quốc đã thực hiện một loạt các chính sách cải 

cách như cải cách hệ thống quản lý ruộng đất, nới lỏng kiểm soát giá nông sản phẩm, tập 

trung phát triển xí nghiệp ở các thị trấn nhằm mở ra các hướng mới giải quyết đói nghèo ở 

vùng nông thôn. Những cải cách này đã đẩy nhanh tốc độ phát triển nền kinh tế, đồng thời 

đem lại lợi ích cho người nghèo theo ba khía cạnh: nâng giá nông sản phẩm, chuyển đổi 

cơ cấu sản xuất nông nghiệp và định hướng theo giá trị gia tăng cao hơn, tận dụng nguồn 

lao động phi nông nghiệp ở nông thôn, nhờ đó tạo điều kiện người nghèo thoát đói nghèo, 

trở nên giàu có và góp phần giảm tỷ lệ nghèo ở các vùng nông thôn. 

Ở giai đoạn 2, bên cạnh việc xác định vùng thuộc phạm vi được hỗ trợ trực tiếp của 

Chính phủ, Chính phủ thực hiện hàng loạt các chương trình như: (i) Chương trình viện trợ 

trực tiếp bằng việc đưa kinh phí từ chính quyền trung ương xuống các vùng được lựa 

chọn; (ii) Chương trình "lao động đổi lấy lương thực" sử dụng lao động người nghèo để 

xây dựng CSHT và dịch vụ công cộng; (iii) Chương trình vay vốn bao cấp - hộ gia đình 

nghèo được vay khoản vốn nhỏ với điều kiện ưu đãi. Các Chương trình này có điểm 

chung đều  chú trọng đến hỗ trợ thôn nghèo và hộ nghèo, đặc biệt các nhóm đặc biệt khó 

khăn như dân tộc thiểu số, người tàn tật và phụ nữ. 

Giai đoạn 3, Chính phủ tập trung hướng tới việc cải thiện hơn nữa các điều kiện sản 

xuất nông nghiệp, cải tạo cơ sở hạ tầng (CSHT) và các dịch vụ xã hội; tiếp tục và tăng 

cường sự tham gia của các cấp chính quyền, xã hội dân sự và cộng đồng quốc tế trong nỗ 

lực XĐGN. Một loạt các chính sách cụ thể được triển khai như tăng cường huy động và tổ 

chức mọi thành phần xã hội tham gia hỗ trợ người nghèo; đẩy mạnh hợp tác khu vực Đông 

và Tây trong công tác hỗ trợ người nghèo; hỗ trợ người nghèo qua hình thức khuyến khích 

di cư, chuyển lao động từ các khu vực nghèo; kết hợp giảm nghèo với bảo vệ môi trường 

sinh thái và kế hoạch hóa gia đình; thúc đẩy trao đổi quốc tế và hợp tác trong công tác hỗ trợ 

người nghèo. Đặc biệt để nâng cao hiệu quả đầu tư cho người nghèo, Trung Quốc đã chú 

trọng đến phương thức giảm nghèo. Kinh nghiệm Trung Quốc là giảm nghèo theo hình 

thức cuốn chiếu trên cơ sở đúng đối tượng hỗ trợ. Xác định đối tượng hỗ trợ là huyện nghèo 

bao gồm huyện nghèo trọng điểm quốc gia, huyện nghèo trọng điểm tỉnh đã giúp cho việc 
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phân cấp hỗ trợ thuận lợi hơn. Cụ thể, ngân sách trung ương hỗ trợ cho các huyện/thôn 

nghèo quốc gia. Các huyện/thôn nghèo cấp tỉnh do ngân sách tỉnh hỗ trợ, [1]. 

2.5.1.2. Kinh nghiệm của  Ấn Độ 

Ấn Độ thuộc nhóm nước đang phát triển nổi lên như một hiện tượng của sự phát triển 

trong khu vực và trên thế giới. Với diện tích 3.287.263 km2 (56% là đất nông nghiệp và 

17% là đất lâm nghiệp), dân số 1.049,5 triệu người chia thành 28 Bang và 7 Tiểu bang của 

Liên bang. Trong hơn một tỷ người dân Ấn Độ có hơn 30 triệu người thuộc tầng lớp trung 

lưu và tần lớp thượng lưu, hơn 320 triệu người đang sống dưới chuẩn nghèo của thế giới 

(2USD/ngày/người) và hơn 300 triệu người đang sống trong tình trạng cận nghèo (Chuẩn 

nghèo Ân Độ có sự khác nhau giữa các vùng và các khu vực).  

Ấn Độ xác định tiêu chuẩn chuẩn nghèo để niêm yết danh sách và phát hành thẻ cho 

các hộ gia đình nghèo đồng thời thực hiện các mục tiêu thiên niên kỉ với số lượng lớn hơn 

500 chương trình thuộc chương trình quy mô lớn phát triển nông thôn trên toàn quốc. Điểm 

đặc biệt của XĐGN là nhằm phát triển cộng đồng phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường. 

 Hệ thống các chương trình XĐGN ở khu vực nông thôn bao gồm: chương trình tự 

tạo việc làm, công viêc được trả lương, chương trình phát triển khu vực. Các chương trình 

quan trọng nhất là các chương trình tín dụng và sáng tạo công ăn việc làm cho người 

nghèo, chương trình phát triển cộng đồng tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo. 

Công cuộc XĐGN ở Ấn Độ được thực hiện thông qua các tổ chức sau: 

Mô hình nhóm tự giúp đỡ - SHGs: Ấn Độ có Myrada là tổ chức phi Chính phủ chịu 

trách nhiệm xây dựng các thể chế để giúp đỡ người nghèo thông qua sáng kiến thành lập 

và phát triển SHGs ở các thôn, xã miền núi. Mỗi nhóm SHGs gồm 15 đến 20 người nghèo 

địa phương tụ tập để cung cấp hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở kinh tế, tạo việc làm, tăng thu 

nhập, tiếp cận với tín dụng chính thức để tạo ra sự tiến bộ đột phá trong khu vực nông 

thôn, phụ nữ nghèo để khắc phục tình trạng đói nghèo, [1].   

Mô hình này tạo sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên, chia sẻ trách nhiệm, làm 

việc theo nhóm, các hoạt động cộng đồng, cung cấp đào tạo theo từng giai đoạn nâng cao 

nhận thức, hướng cho người nghèo kế sinh nhai đa dạng, cải thiện tiếp cận thông tin và các 

cơ sở tín dụng chính thức, tăng cường mối quan hệ với các đối tác chính phủ, các tổ chức 

kinh tế, ngân hàng, các tổ chức phi Chính phủ. 
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 Cộng đồng quản lý tài nguyên trung tâm – CMRC: là một Trung tâm dịch vụ trong 

hệ thống Myrada và hoạt dộng trên cơ sở phi lợi nhuận. Mục tiêu của các CMRC là  để tạo 

điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của SHGs, khuyến khích phụ nữ tham gia vào 

phát triển cộng đồng, phối hợp SHGs và các tổ chức tài chính, tín dụng trên tầm vĩ mô để 

cung cấp các khoản vay cho người nghèo thông qua SHGs, tăng cường quan hệ giữa các cơ 

quan công cộng, các tổ chức phi Chính phủ, các cơ quan địa phương, tổ chức kinh tế giúp 

XĐGN, phổ biến thông tin thị trường, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cho người 

nghèo, bao gồm cả chăm sóc y tế, đào tạo sản xuất, BHXH…Đặc biệt, CMRC cung cấp 

đào tạo, giáo dục, cập nhật thông tin, kĩ năng kĩ thuật cho các nhà lãnh đạo của SHGs, các 

quan chức của SHGs, cán bộ thôn, xã…Hướng dẫn miễn phí chi tiêu trong gia đình cho 

thanh niên, phụ nữ nghèo thông qua đội tình nguyện viên giàu kiến thức và kinh nghiệm đáp 

ứng nhu cầu nguyện vọng của người nghèo. Mỗi CMRC phụ trách một liên đoàn của 

SHGs. Cho đến nay, hệ thống Myrada của CMRC đang hoạt động và duy trì tài chính, đóng 

góp đáng kể cho XĐGN thông qua SHGs [1]. 

Phát triển nông thôn và Tự Viện tuyển dụng đào tạo –RUDSETI: là nhà cung cấp 

miễn phí các dịch vụ, kĩ năng tự đào tạo việc làm cho các thanh niên trẻ người nghèo, đặc 

biệt là thất nghiệp, ở các vùng nông thôn và phụ nữ nghèo như: 

Đào tạo các thanh niên thất nghiệp, phụ nữ trong khu vực nông thôn biết chữ và một 

số kĩ năng cơ bản, để tạo ra việc làm cho họ, đáp ứng nhu cầu lớn của người dân nông 

thôn có trình độ học vấn thấp, không gia nhập được vào các trường dạy nghề có yêu cầu 

trình độ phổ thông (50% người dân nông thôn Ấn Độ không biết chữ). Đây là tổ chức 

quan trọng giúp người nghèo tìm được việc làm. 

Các doanh nghiệp tham gia phát triển cộng đồng địa phương và giảm nghèo: Là mô 

hình hoạt động trên cơ sở tình nguyện và tài trợ bởi lợi nhuận từ các doanh nghiệp để giúp 

đỡ người nghèo. Mô hình này thể hiện các trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp tại địa 

phương, trong nỗ lực tạo việc làm phát triển cộng đồng và XĐGN. 

Các mô hình huy động nguồn lực từ các Ngân hàng XĐGN: sự khác biệt với VN là 

Ấn Độ không có ngân hàng CSXH để cung cấp các khoản vay lãi với lãi suất thấp cho hộ 

nghèo nhưng Ấn Độ có chính sách để xây dựng khuôn khổ pháp lý nhằm huy động các 

nguồn tài trợ từ các ngân hàng thương mại cung cấp các khoản vay cho người nghèo 

thông qua SHGs lãi suất thị trường. chính sách áp dụng của Ngân hàng dự trữ quốc gia 
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cung cấp tín dụng hàng năm theo tỉ lệ sau: 60% cho các lĩnh vực thương mại và kinh 

doanh (thị trường), 40% cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính Phủ nhằm 

mục tiêu XĐGN (nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp chuyên ngành, tự tạo 

việc làm, giáo dục, nhà ở, SHGs…) trong đó có 18% cho nông nghiệp, 10% cho các 

doanh nghiệp quy mô nhỏ, 25% trong sáu nhóm dễ bị tổn thương (hộ gia đình nông dân, 

đồng bào DTTS, phụ nữ nghèo, SHGs…), [1]. 

Ở Ấn Độ, chương trình XĐGN được đặt theo một quy mô lớn với các chương trình 

tích hợp phát triển nông thôn định hướng vào tầm nhìn chiến lược. Đồng thời Ấn Độ đang 

trải qua giai đoạn phân cấp quyền lực cho chính quyền địa phương ở đơn vị cấp làng xã. 

Có hai Bộ, ngành liên quan đến Chương trình xóa đói giảm nghèo đó là Bộ Phát triển 

nông thôn và Bộ Nước sạch và vệ sinh môi trường, Ấn Độ thực hiện thúc đẩy dân chủ để 

tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của người nghèo trong quá trình ra quyết định của 

mình thông qua SHGs và Liên Đoàn, [1]. 

2.5.2. Kinh nghiệm của một số vùng ở Việt Nam 

2.5.2.1. Kinh nghiệm của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ  

Bắc Trung Bộ (BTB) và Duyên Hải Trung Bộ (DHTB) bao gồm 14 tỉnh, thành phố 

dọc theo Quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, trong đó BTB bao gồm 6 tỉnh: Thanh 

hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. DHTB bao gồm 8 

tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 

Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.  

Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ có diện tích tự nhiên 95835,8 km2 chiếm 

khoảng 29,1% diện tích tự nhiên của cả nước, dân số là 19.173,6 triệu người, mật độ 200 

người/km2 với hơn 30 dân tộc cùng sinh sống, [24,tr61]. Về không gian địa lý, BTB và 

DHMT gồm tập hợp nhiều tỉnh nghèo liền kề nhau nhất là khu vực BTB. Tỷ lệ hộ nghèo và 

cận nghèo trong vùng năm 2012 tương đối cao so với trung bình cả nước chiếm 16,60%, 

trong đó Bắc Trung Bộ 15,01%, Duyên Hải Trung Bộ 12,20% (cả nước 9,60%), [9]. 

Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách XĐGN, tất cả các địa phương trong 

vùng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách XĐGN trên địa bàn, 

ưu tiên nguồn lực cho các xã khó khăn nhất có tỷ lệ hộ nghèo cao và thiếu CSHT thiết yếu. 

Các địa phương trong vùng đã thành lập ban XĐGN từ tỉnh xuống tận xã và nhóm 

XĐGN của thôn, bản. Việc phân cấp trao quyền chủ động cho các cấp chính quyền quản 
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lý công tác XĐGN trong đó huyện và xã giữ vai trò là đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chính sách XĐGN. Các công trình xây dựng 

thuộc chính sách XĐGN luôn thu hút được sự tham gia của người dân trong việc huy 

động nguồn lực tại chỗ từ chính người dân trong vùng và tham gia vào hoạt động giám 

sát, kiểm tra quá trình thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN, các địa phương đã phối hợp và lồng 

ghép các Chương trình, DA vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công 

tác đào tạo, xây dựng và nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo đã 

được các địa phương quan tâm thực hiện. 

Đối với khu vực miền núi, nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống, các địa phương đã 

tập trung đầu tư cho giáo dục, thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, thực 

hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền về chính sách XĐGN sâu rộng trong nhân dân đặc 

biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng. Thường xuyên thực hiện công tác rà soát hộ 

nghèo và rà soát hệ thống văn bản về XĐGN để có các phương án, kế hoạch điều chỉnh cho 

phù hợp với từng địa phương, từng vùng và từng đối tượng. 

Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo và huy động mọi nỗ lực trong thực hiện chính sách XĐGN, 

công tác XĐGN ở BTB và DHMT đã đạt được những thành tựu đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo được cải thiện qua từng năm, năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng chỉ còn 11,18% 

giảm 2,42% so với năm 2012 (trong đó BTB là 12,22%, DHMT là 10,15%). Nội dung XĐGN 

đã được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, đồng thời có những kế 

hoạch riêng để phù hợp với từng đối tượng người nghèo cụ thể ở từng tỉnh [8]. 

2.5.2.2. Kinh nghiệm của Tây Nguyên 

Tây Nguyên là vùng đất cao nguyên rộng lớn nằm dọc theo dãy Trường Sơn, trong 

vùng tam giác biên giới của 3 nước Đông Dương. Diện tích đất tự nhiên khoảng 54.641,1 

km2 chiếm khoảng 17% diện tích cả nước, bao gồm 5 tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, 

Đắk Nông và Lâm Đồng). Có 61 đơn vị hành chính cấp huyện (52 huyện, 5 thành phố, 4 thị 

xã). Cấp xã có 722 đơn vị (gồm 598 xã, 77 phường, 47 thị trấn), 6889 thôn buôn, bon, làng, 

khu phố, trong đó có 2497 buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Dân số toàn vùng là 5.379,6 

người (chiếm khoảng 5% dân số cả nước), mật độ dân số là 99 người/km2,  [24. Tr16, tr62].  

Tây Nguyên hiện nay là địa bàn cư trú của 46 dân tộc trong cả nước, trong đó có 12 dân tộc 

thiểu số bản địa, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 1.566.720 người (chiếm khoảng 
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33%), đồng bào dân tộc tại chỗ 1.232.200 người (chiếm khoảng 26%). Đây là địa bàn chiến 

lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của cả nước.  

Tây Nguyên là vùng có đặc thù về điều kiện tự nhiên, thiên nhiên và dân cư nên tỷ lệ 

hộ nghèo cao chiếm 15% vào năm 2012, [46]. Nhờ tổ chức triển khai thực hiện tốt chính 

sách XĐGN, tình trạng đói nghèo ở Tây Nguyên đã có những chuyển biến tích cực, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững 

quốc phòng, an ninh ở Tây Nguyên. Năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của Tây Nguyên chỉ còn 

21,56% giảm 2,44% so với năm 2012.  

Để có được những kết quả về thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Nguyên trong 

những năm vừa qua là do các tỉnh Tây Nguyên đã chủ động tổ chức thực hiện chính sách 

XĐGN dựa trên những biện pháp cơ bản sau: 

- Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Tây Nguyên thường xuyên tổ 

chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ kịp thời chính sách XĐGN. Các cấp ủy, chính 

quyền tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trên cơ sở thực tế địa 

phương, tập trung chỉ đạo giải quyết một cách có hiệu quả những vấn đề cấp bách nảy 

sinh trong quá trình thực hiện các chính sách XĐGN, kết hợp với các giải pháp nhằm ổn 

định và phát triển sản xuất, ổn định tình hình dân cư, khắc phục tình trạng du canh, du cư 

trên địa bàn các xã vùng sâu trên cơ sở xây dựng những dự án phát triển kinh tế và các 

chương trình lồng ghép của Chính phủ. 

- Tập trung vận động tuyên truyền cho người dân, nhất là đồng bào DTTS về chính 

sách XĐGN của nhà nước. Do vậy, đã được đông đảo nhân dân đặc biệt là đồng bào thiểu 

số đồng tình hưởng ứng, tạo nên sức mạnh tổng hợp và phát huy các nguồn lực để thực 

hiện chính sách có hiệu quả thiết thực hơn. 

- Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Tây Nguyên đã không ngừng phát 

huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, phát huy 

được sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả chính sách XĐGN đối với tộc người thiểu số. 

Biện pháp cơ bản là tăng cường sự phối kết hợp giữa các sở ban ngành ở các tỉnh, đặc biệt là 

Sở lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Ban Dân vận các tỉnh nhằm tạo nên sự đồng thuận 

trong việc thực hiện chính sách XĐGN, lồng ghép các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng 

trên địa bàn các xã vùng sâu với các chương trình dự án giảm nghèo của Chính phủ. 



74 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành chức năng ở Tây Nguyên thường 

xuyên sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách ở các vùng tộc người thiểu số để kịp thời khắc 

phục những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN, có biện pháp kịp 

thời điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm cho các chính sách XĐGN được thực hiện có hiệu quả hơn. 

2.5.3. Bài học kinh nghiệm cho các tỉnh Tây Bắc trong thực hiện chính sách xóa 

đói giảm nghèo 

Qua nghiên cứu các trường hợp cụ thể trên, luận án rút ra một số bài học kinh 

nghiệm có thể tham khảo trong việc thực hiện chính sách XĐGN cho các tỉnh Tây Bắc 

trong thời gian tới. 

Thứ nhất là, cần triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách giảm 

nghèo. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy bên cạnh việc thực hiện chính sách kinh tế vĩ 

mô thì cần phải kết hợp đồng bộ với các chính sách khác, đặc biệt chính sách có tác động 

trực tiếp đến giảm nghèo có như vậy mới đảm bảo tăng trưởng mang lại lợi ích cho người 

nghèo và tránh được những tác động xấu không đáng có cho nền kinh tế như ở những năm 

cuối của giai đoạn đầu tiên của chương trình giảm nghèo của Trung Quốc. 

Thứ hai là, tập trung đầu tư có hiệu quả vào các xã nghèo. Việc xác định đối tượng 

hỗ trợ xã nghèo là một ưu điểm nổi trội trong chính sách XĐGN của Việt Nam. Tuy 

nhiên, trên thực tế việc đầu tư cho các xã nghèo còn mang tính dàn trải vì thế hiệu quả đầu 

tư chưa cao. Kinh nghiệm của Trung Quốc là tập trung đầu tư thông qua hình thức cuốn 

chiếu. Điều này cho phép tập trung nguồn lực đầu tư cho từng xã, tránh được tình trạng 

dàn trải, không đủ nguồn lực giải quyết dứt điểm. Hậu quả không cải thiện rõ rệt tình trạng 

nghèo của cộng đồng như hiện nay. 

Thứ ba là, tăng cường huy động và tổ chức mọi thành phần xã hội tham gia hỗ trợ 

người nghèo. Đó là huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp vào công 

cuộc giảm nghèo như kinh nghiệm của Trung Quốc, Ấn Độ là mỗi tổ chức hay doanh 

nghiệp sẽ hỗ trợ một công trình cụ thể ở một địa phương nhất định, do đó đã cải thiện khá 

đồng bộ và căn bản bộ mặt của nông thôn.  

Thứ tư là, đẩy mạnh sự hợp tác trong XĐGN giữa chính quyền với các định chế tài 

chính để huy động nguồn lực cho XĐGN. Sự phối hợp giữa các cấp chính quyền với các 

doanh nghiệp, các định chế tài chính sẽ tạo ra một nguồn lực cần thiết cho quá trình thực 

hiện chính sách, giảm tải gánh nặng cho ngân sách quốc gia đồng thời tạo điều kiện cho 
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chính người nghèo cùng chung tay góp sức với nhà nước trong XĐGN cho chính bản thân 

mình như kinh nghiệm của ẤN Độ với mô hình nhóm tự giúp đỡ - SHGs. 

Thứ năm là, tạo cơ hội cho người nghèo không chỉ bằng cách hỗ trợ vốn vay ưu đãi 

mà kèm theo đó là hỗ trợ về vật nuôi, cây trồng, kỹ thuật và khoa học công nghệ để họ sử 

dụng đồng vốn vay có hiệu quả. Điều mà người nghèo cần, đó là làm thế nào sử dụng 

nguồn vốn vay một cách hiệu quả để tự thoát nghèo. Kinh nghiệm của Tây Nguyên và các 

tỉnh BTB và DHMT trong việc tạo điều kiện cho người nghèo vay vốn để mở rộng sản 

xuất, thâm canh, xen canh. Quan trọng hơn là kèm theo đó là họ được hỗ trợ hướng dẫn 

cách quản lý vốn cũng như kiến thức sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó cần hỗ trợ người 

nghèo cách quản lý rủi ro. Người nghèo luôn phải đối mặt với vô vàn rủi ro, tuy nhiên, khi 

gặp rủi ro họ rất lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào. Chính vì vậy, cần có sự 

hỗ trợ người nghèo quản lý rủi ro sao cho hạn chế tới mức thấp nhất rủi ro và giảm thiểu 

tác động của các cú sốc mà người nghèo có thể gặp phải.   

Thứ sáu là, cần tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nhất là người nghèo tích 

cực tham gia vào quá trình thực hiện chính sách. Công tác tuyên truyền vận động nhân 

dân, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác XĐGN ở cơ sở như 

kinh nghiệm của BTB và DHMT. Tạo cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện giữa các 

cấp ủy đảng, chính quyền với các tổ chức đoàn thể chính trị các cấp đồng thời tăng cường 

phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách XĐGN như kinh 

nghiệm của các tỉnh Tây Nguyên. 

Thứ bảy là, cần xây dựng năng lực cho cộng đồng, người nghèo tự vươn lên và trao 

quyền tự chủ cho cơ sở và người dân. Nhà nước và chính quyền cấp trên cơ sở chỉ đóng vai 

trò định hướng mà không can thiệp trực tiếp vào hoạt động giảm nghèo của chính quyền cơ 

sở và người dân, để chính quyền cơ sở và người dân địa phương tự trao đổi, bàn bạc tìm ra 

biện pháp, cách thức phù hợp với nguồn lực và các điều kiện vật chất kỹ thuật khác của địa 

phương và người nghèo. Điều này vừa phát huy được dân chủ từ cơ sở vừa có thể tạo ra 

những cơ chế biện pháp thực hiện chính sách XĐGN phù hợp từ sự sáng tạo và đồng thuận 

giữa chính quyền cơ sở với người dân trong quá trình thực hiện chính sách. 

Do vậy, XĐGN cho người nghèo không chỉ là hỗ trợ về thu nhập hay giúp họ vượt 

qua những rủi ro mà còn là giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống và quan trọng hơn cả họ 
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cần được tham gia vào xác định các nhu cầu gắn với các hoạt động của mình khi tổ chức 

triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở nơi họ sinh sống. 

 

Tiểu kết chương 2 

Đói nghèo là một trong những lực cản đối với quá trình phát triển KT-XH. Tùy theo 

quan điểm phát triển KT-XH và chủ trương XĐGN ở mỗi quốc gia mà các chính phủ sẽ có 

những cách thức thực hiện công cuộc XĐGN riêng của mình. Xu hướng của các nước hiện 

nay là phát triển KT-XH theo hướng bền vững. Chính sách XĐGN là một trong những bộ 

phận cấu thành quan trọng của phát triển KT-XH nhằm khắc phục những tác động tiêu cực 

của đói nghèo đến quá trình phát triển KT-XH. Chính sách XĐGN thường là một phần 

trong Chiến lược phát triển KT-XH của mỗi quốc gia. 

Việc thực hiện chính sách XĐGN ở nước ta hiện nay được đặt trong bối cảnh của 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang trong giai đoạn chuyển đổi và tái 

cấu trúc lại nền kinh tế, bởi vậy việc nâng cao kết quả và hiệu quả của công tác XĐGN là 

một nhu cầu bức thiết, tạo nền móng và sức bật cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa của nước ta đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Nội dung của chương 2 đã tập trung khái quát những vấn đề cơ bản mang tính lý 

luận về đói nghèo, đặc điểm đói nghèo ở Việt Nam, về tổ chức triển khai thực hiện chính 

sách XĐGN qua đó luận án đã xây dựng khung lý thuyết về quy trình tổ chức triển khai 

thực hiện chính sách XĐGN gồm 5 bước (mục 2.3). Quy trình này sẽ là khung lý thuyết 

để tác giả thực hiện phân tích, đánh giá việc thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây 

Bắc trong thời gian qua. Trong chương này luận án cũng đã nghiên cứu, phân tích kinh 

nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và đặc biệt là một số vùng kinh tế của Việt Nam 

có những đặc điểm tương đồng với Tây Bắc nhưng đã có những thành công về XĐGN 

đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nói chung và Tây Bắc nói riêng 

trong công cuộc XĐGN hiện nay. 

Từ những nghiên cứu lý luận về XĐGN và thực hiện chính sách XĐGN bao gồm 

quy trình tổ chức thực hiện, những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chính sách 

ở chương này sẽ là cơ sở, nền tảng và điều kiện quan trọng để nghiên cứu, phân tích về 

thực trạng tổ chức thực hiện chính sách XĐGN của Tây Bắc ở chương sau. 
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Chương 3: 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM 

NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC 

3.1. Tổng quan về tình hình đói nghèo ở các tỉnh Tây Bắc   

3.1.1.  Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội các tỉnh Tây Bắc     

3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên, thiên nhiên 

Đến nay, Việt Nam chưa có quy định cụ thể về quản lý hành chính hay kinh tế theo vùng 

như nhiều nước trên thế giới. Khái niệm vùng chỉ là theo cách phân vùng kinh tế hoặc địa giới 

hành chính theo khu vực, vùng, tiểu vùng...nhằm thuận tiện cho việc thống kê, tổng hợp các số 

liệu điều tra hay thống kê. Các số liệu tính cho các vùng, tiều vùng hay khu vực chủ yếu là 

những số liệu cộng dồn của các tỉnh trong vùng, tiều vùng hay khu vực. Theo Điều 3 Quyết 

định số 712/QĐ-TTg ngày 30/8/1997 của Thủ Tướng Chính Phủ, phê duyệt quy hoạch tổng thể 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996-2010, xác định Tây Bắc có 3 

tỉnh là Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu (Lai Châu bao gồm cả Điện Biên sau khi chia tách 2003). 

Hiện nay trong các Báo cáo phát triển KT-XH của Chính Phủ, Báo cáo giám sát của Quốc Hội 

về xóa đói giảm nghèo, báo cáo của các Bộ, trong đó có Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Tổng cục Thống kê, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia giảm nghèo bền vững và nhiều tài liệu, 

sách báo của các tổ chức, cá nhân đều thể hiện Tây Bắc bao gồm 4 tỉnh là Hòa Bình, Sơn La, 

Điện Biên, Lai Châu. Do vậy luận án tập trung nghiên cứu về quá trình tổ chức thực hiện chính 

sách XĐGN ở Tây Bắc bao gồm 4 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu để phù hợp 

với cách phân chia các tỉnh trong vùng Tây Bắc của các cơ quan nói trên. 

Nằm ở địa đầu tây bắc của tổ quốc, lãnh thổ vùng Tây Bắc kéo dài trong khoảng từ 

20018’B (huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình) đến 220048’B (huyện Phong Thổ tỉnh Lai 

Châu), từ 102009’Đ (huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên) đến 105052’Đ (huyện Lạc Thủy 

tỉnh Hòa Bình), [45tr61]. 

Tây Bắc có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng với đường biên giới quốc gia dài 

870km, trong đó có 310 km giáp với Trung Quốc ở phía Bắc và 560km giáp với Lào ở 

phía Tây. Toàn tuyến có 6 cửa khẩu, trong đó có 3 cửa khẩu quốc gia là: Ma Lù Thành 

(Lai Châu), Chiềng Khương (Sơn La), Tây Trang (Điện Biên) và 3 cửa khẩu địa phương 

là Pa Háng (Sơn La), Pa Nậm Cúm (Lai Châu), Pa Thơm (Điện Biên). Phía Đông Bắc và 

Đông của vùng tiếp giáp với các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ (Vùng Đông Bắc) và Hà 
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Nội, Hà Nam, Ninh Bình (vùng Đồng bằng Sông Hồng), phía Nam của vùng giáp với tỉnh 

Thanh Hóa, [45,tr61]. Về mặt hành chính, Tây Bắc gồm 4 tỉnh có diện tích 37.414,8km2 

với 2.857,2 triệu dân bao gồm các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, [45,tr63]. 

Địa hình Tây Bắc hiểm trở, có nhiều khối núi và dãy núi cao chạy theo hướng Tây Bắc-

Đông Nam. Dãy Hoàng Liên Sơn dài tới 180km, rộng 30 km, với một số đỉnh núi cao từ 

2800 đến 3000m. Dãy núi Sông Mã dài 500 km, có những đỉnh cao trên 1800 m. Giữa hai 

dãy núi này là vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Đà (còn gọi là địa máng Sông Đà). Trong 

địa máng sông Đà còn có một dãy cao nguyên đá vôi chạy suốt từ Phong Thổ đến Thanh 

Hóa, và có thể chia nhỏ thành các Cao nguyên Tà Phình, Mộc Châu, Nà Sản. Bên cạnh đó 

còn có các lòng chảo được coi là vựa lúa của vùng như Điện Biên, Mường Thanh. 

Bảng 3.1. Diện tích, dân số, mật độ dân số các tỉnh Tây Bắc 

( Tính đến 31/12/2012) 

Tỉnh 
Diện tích 

(km2) 

Dân số  

(nghìn người) 

Mật độ 

dân số 

(người/km2) 

Đơn vị hành chính 

(Thành phố, thị xã,huyện) 

Điện Biên 9.562.90 519,3 54 1 TP, 1 TX, 8 huyện 

Lai Châu 9.068.80 397,5 44 1 TX, 6 huyện 

Sơn La 14.174.40 1.134,3 80 1 TP, 10 huyện 

Hòa Bình 4.608.70 806,1 175 1 TP, 10 huyện 

Toàn vùng 37.414.8 2.857,2 88 3 TP, 2TX, 32 huyện 

[nguồn: Niên giám thống kê 2012, NXB Thống kê, HN, 2013] 

Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt về KT-XH, an ninh, quốc phòng. Vùng có 

nhiều tiềm năng về thủy điện, khoáng sản, du lịch, kinh tế cửa khẩu, nông, lâm nghiệp. 

Đây là vùng có mật độ dân cư thấp nhất cả nước, là nơi sinh sống của các tộc người Thái, 

Tày, Nùng, Mông, La Hủ, Si La, Hà Nhì, Lô Lô...dân cư lại phân bố không đều, chủ yếu 

tập trung thành các kiểu quần cư tạo thành các bản làng của một tộc người gắn liền với tập 

quán sinh hoạt, sản xuất đa dạng của đồng bào dân tộc thiểu số. 

3.1.1.2. Điều kiện về dân cư 

Tây Bắc là nơi tập trung sinh sống của phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỉ 

lệ 80,56% dân số toàn vùng. Tây Bắc có trên 20 dân tộc anh em với tổng dân 

số 2.857,2 người với mật độ dân số 88 người/1km2, [46]. Trong số đó có 2.178,11 người là 
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đồng bào dân tộc thiểu số, đông nhất là dân tộc Thái 718.424 người chiếm 32% dân số trong 

vùng; dân tộc Mường 551.649 người chiếm 24,8%; dân tộc Kinh 462.592 người, chiếm 

20,85%; dân tộc Mông 289.000 chiếm 13%; dân tộc Dao 68.791 người chiếm 3%; dân tộc 

Khơmú 24.845 ngưòi chiếm 1,1%; dân tộc Tày 22.713 ngươi chiếm 1%; dân tộc Xinh mun 

17.985 người; dân tộc Kháng 10.114 người; dân tộc Lự 9.567 người; dân tộc Giáy 9.098 

người; dân tộc La Ha 6.825 người; dân tộc Lự 4.443 người; dân tộc Hoa 3.164 người; dân tộc 

Mảng 2.636 người; dân tộc Cống 1.669 người; dân tộc Nùng 969 người; dân tộc Si La 800 

người; dân tộc Thổ 736 người. Trong bức tranh toàn cảnh của sự phân bố tộc người, chúng ta 

thấy tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La của Tây Bắc, dân tộc Thái và dân tộc Mông có 

số dân cư trú đông nhất, riêng Hòa Bình thì dân tộc Mường chiếm đa số với hơn 63,3% tổng 

dân số toàn tỉnh, [45]. 

Với diện tích toàn vùng là 37.414,8 km2 nhưng dân cư thưa thớt hơn so với các vùng 

khác trong cả nước, chủ yếu là DTTS sinh sống lại có những nét khác biệt về văn hóa, 

truyền thống và tập quán sản xuất như các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao... Nhìn 

chung trình độ dân trí trong vùng còn thấp, tỷ lệ mù trữ trong độ tuổi lao động chiếm tới 

49,2%, LLLĐ dồi dào nhưng trình độ lao động thấp, cơ cấu lao động đơn giản, chủ yếu là 

lao động nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp cao, [30,t96].  

So sánh mức độ đói nghèo của nhóm DTTS với người dân tộc Kinh, thì mức độ đói 

nghèo của nhóm DTTS có tỷ lệ cao hơn từ 50% đến 250%. Tức là cứ 39% người Kinh 

nghèo thì nhóm DTTS người nghèo sẽ là 58% với người Tày, 89% với người Dao và gần 

100% với người Mông. Mức chi tiêu của các hộ nghèo DTTS cũng chỉ bằng 60% mức chi 

tiêu của hộ nghèo người Kinh, [20]. Mặt khác với đặc thù là vùng có đông đồng bào DTTS 

sinh sống cộng với lối sống du canh du cư, phong tục, tập quán đa dạng của đa dân tộc. 

Trình độ sản xuất lạc hậu chủ yếu là tự cung tự cấp, tập quán lao động sản xuất của đồng 

bào chậm được thay đổi, sản xuất thuần nông tự sản, tự tiêu là phổ biến, chậm thích ứng với 

cơ chế của kinh tế thị trường.   

Từ những điều kiện về dân cư nêu trên cho thấy, đây là một yếu tố khác biệt mang 

tính đặc thù của Tây Bắc so với các vùng khác trong cả nước. Điều kiện này đã, đang và 

sẽ còn là một rào cản rất lớn cho Tây Bắc trong việc nâng cao kết quả và hiệu quả của 

công tác XĐGN trong những năm tới. 
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Bảng 3.2. Tổng hợp dân số theo Tỉnh và tỷ lệ dân tộc thiểu số 

Tỉnh Diện tích 

(km2) 

Dân số 

(Nghìn người) 

Dân tộc thiểu số 

(Nghìn người) 

Tỷ lệ DTTS  

(%) 

Điện Biên 9,563.00 519,3 399,983 81.58 

Lai Châu 9,068,80 397,5 313,873 84.72 

Sơn La 14,174.44 1,134,3 886,594 82.39 

Hòa Bình 4,662.50 806,1 577,660 73.57 

[Nguồn: Niêm giám thống kê, NXB thống kê, 2013] 

3.1.1.3. Điều kiện về cơ sở hạ tầng 

Tây Bắc có hệ thống cơ sở hạ tầng vào loại yếu và thiếu nhất ở nước ta. Mặc dù hệ 

thống cơ sở hạ tầng của vùng đã có nhiều thay đổi đáng kể theo hướng hiện đại và hoàn thiện 

hơn, song so với nhịp độ phát triển chung của cả nước Tây Bắc vẫn là vùng chậm phát triển 

hơn cả. Mạng lưới giao thông có 3 loại hình là đường bộ, đường sông và đường hàng không 

trong đó đường bộ chiếm vai trò chủ đạo. Toàn vùng có 11 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 

hơn 1.300km, 17 tuyến tỉnh lộ với hơn 700km, đường huyện có 2.704km, đường xã có 

5.786,3km. Chất lượng đường thấp, đường đất chiếm tới 44% tổng số đường huyện và gần 

70% tổng số đường xã, có nhiều đoạn đường hẹp quanh co và rất khó đi, nhiều xã chưa có 

đường ô tô đến trung tâm xã. Toàn vùng mới có 70% số xã, phường có nguồn điện sử dụng, 

chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân, [45,tr79]. 

Với đặc điểm tự nhiên, dân cư và xã hội như đã nêu trên, tình hình đói nghèo của 

Tây Bắc còn có một đặc điểm có tính tương đồng với các khu vực khác ở nước ta. Các đối 

tượng thụ hưởng lợi ích từ chính sách còn mang nặng tính trông chờ, ỷ lại, không chủ 

động để cố gắng vương lên thoát nghèo. Tâm lý chung của đồng bào DTTS quen dựa vào 

tự nhiên để sinh sống, an phận thủ thường, dễ thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu của đời 

sống, tỉ lệ này có khi lên đến 95,80%, [ 30]. 

3.1.1.4. Tình hình đói nghèo ở Tây Bắc 

Trải qua gần 30 năm đổi mới, diện mạo vùng Tây Bắc đã có nhiều chuyển biến quan 

trọng, thu nhập bình quân đầu người đã có bước cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, Tây Bắc 

vẫn là một vùng nghèo nhất cả nước. Với các đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội cộng 

với xuất phát điểm của nền kinh tế thấp và kéo dài nhiều năm, thu nhập bình quân đầu 

người thấp, chỉ đạt 1.212,8 nghìn đồng/người/năm và bằng 48,2% mức trung bình của cả 
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nước. Ở vùng cao, sản xuất còn lạc hậu mang nặng tính tự túc tự cấp, đời sống nhân dân 

còn nhiều khó khăn, cơ cấu kinh tế mặc dù đã có sự chuyển biến nhưng còn rất chậm, chủ 

yếu là sản xuất nông nghiệp – lâm nghiệp, [30]. Do vậy tỷ lệ đói nghèo trong vùng còn 

cao và chậm được cải thiện. Năm 2006, tỷ lệ người nghèo trong vùng chiếm 43,15%, đến 

năm 2010, sau 4 năm tỷ lệ này là 41,60% chỉ giảm 1,55%, (bảng 3.3). 

Theo kết quả điều tra năm 2013 cả nước có 1.797.889 hộ (giảm 351.221 hộ so với năm 

2012) hộ nghèo, chiếm 7,8% trong đó Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là 25,86%, [6], đến 

năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo tuy có cải thiện nhưng không đáng kể. Mặt khác tỷ lệ hộ nghèo giữa 

4 tỉnh Tây Bắc cũng có sự chênh lệch đáng kể, trong đó Điện Biên là tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo 

cao nhất và thấp nhất là Hòa Bình, [4] (bảng 3.3). Rõ ràng vấn đề giảm nghèo của Tây Bắc 

đang đứng trước nhiều khó khăn, mang tính đặc thù của vùng do bất lợi về vị trí địa lý, dân cư 

phân bố phân tán chủ yếu là đồng bào các DTTS, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng thiếu 

thốn. Chính những bất lợi trên, đòi hỏi các tỉnh Tây Bắc cần phải có những chủ trương, biện 

pháp giảm nghèo bền vững nhằm đưa KT-XH Tây Bắc phát triển trong thời gian tới. 

Bảng 3.3. Tỷ lệ hộ nghèo của các tỉnh Tây Bắc qua các năm (%) 

[Nguồn: Bộ LĐTB&XH và tổng hợp của tác giả] 

3.1.2. Tiềm năng và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm 

nghèo ở các tỉnh Tây Bắc 

3.1.2.1. Tiềm năng của các tỉnh Tây Bắc trong phát triển kinh tế - xã hội và xóa 

đói giảm nghèo 

Tây Bắc với những tiềm năng riêng biệt về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng núi 

Phía Bắc nên những năm gần đây kinh tế vùng Tây Bắc đã có những chuyển biến quan 

       Năm 

Tỉnh 

2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

Toàn vùng 43.15 41.7 41.60 35.62 30.13 27.03 23,91 

Điện Biên 42.9 41.3 50.01 45.35 38.25 35.22 31.49 

Lai Châu 58.2 56.3 46.76 38.88 31.88 27.22 23.72 

Sơn La 39.0 37.9 38.13 31.35 28.69 27.01 25.00 

Hòa Bình 32.5 31.3 31.51 26.9 21.73 18.70 15.46 
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trọng. Đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng Tây Bắc là nhiệm 

vụ được Chính phủ ưu tiên trong nhiều năm qua. Nguồn vốn thu hút đầu tư đã tập trung 

đầu tư vào những công trình quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bước đầu khai thác 

được tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên khoáng sản tạo sức cạnh tranh mới cho các 

sản phẩm và kinh tế các tỉnh.  

Đối với tỉnh Điện Biên 

Bên cạnh những khó khăn, bất lợi về địa hình, điều kiện khí hậu của Điện Biên cũng 

khá phù hợp với nhiều loại cây trồng vật nuôi như các cây công nghiệp, cây ăn quả, cây 

dược liệu, chăn nuôi đại gia súc...và khoanh nuôi tái sinh rừng. Cánh đồng Mường Thanh 

rộng lớn với đất đai màu mỡ, được coi là vựa lúa của vùng Tây Bắc, nếu được đầu tư thoả 

đáng và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thì sẽ trở thành nơi sản xuất lúa gạo chất lượng 

cao của cả nước để xuất khẩu. Đặc biệt sự đa dạng về địa hình, cảnh quan và sinh thái của 

Điện Biên là một lợi thế để quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng đa 

dạng hoá cây trồng vật nuôi và mở rộng các khu bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du 

lịch sinh thái. Điện Biên cũng có một số loại khoáng sản như than đá, cao lanh, đá đen, 

vàng, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng khác...tuy với trữ lượng không lớn, nhưng đây là 

nguồn lực khá quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp ở địa phương. Điện Biên còn 

có di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ và nhiều danh lam thắng cảnh khác 

cùng với những nét văn hoá đặc trưng riêng của 21 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn 

tỉnh (xòe thái, rượu cần, cơm lam, nậm pịa...) nên rất có lợi thế để thu hút khách du lịch quốc 

tế và trong nước tới tham quan kết hợp với du lịch sinh thái. Ngoài những tiềm năng trên, 

Điện Biên còn có đường biên giới chung với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và 

Trung Quốc. Tại đây có các cửa khẩu Tây Trang, cửa khẩu Pa Thơm, cửa khẩu Mường Lói, 

cửa khẩu A Pa Chải… là những cửa khẩu quan trọng để mở mang phát triển kinh tế và giao 

lưu với các nước. Ngoài ra sân bay Điện Biên đang được nâng cấp và mở rộng, đồng thời 

tỉnh còn có nhiều tiềm năng để phát triển thuỷ điện và các nguồn điện năng khác, [45]. 

 Đối với tỉnh Hòa Bình 

So với các tỉnh trong vùng, Hòa Bình là tỉnh có hệ thống đường giao thông chính để 

kết nối với các khu vực lân cận thuận tiện nhất. Sông Ðà là sông lớn nhất chảy qua tỉnh 
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với tổng chiều dài là 151 km, hồ sông Ðà có dung tích 9,5 tỷ m3, ngoài ra còn các con 

sông khác như sông Bưởi, sông Bôi, sông Bùi, sông Lãng đây là những điều kiện thuận lợi 

cho phát triển thủy điện, vận tải thuỷ và nuôi trồng thủy sản. Hòa Bình có nhiều tiềm năng 

để có thể phát triển mạnh các loại hình du lịch: du lịch văn hoá; du lịch sinh thái và danh 

lam thắng cảnh như: suối khoáng Kim Bôi, chùa Tiên – huyện Lạc Thuỷ, vùng Hồ Sông 

Đà với nhiều phong cảnh núi non hùng vĩ, bản Lác – Mai Châu với nét đẹp văn hoá của 

người Thái và các khu bảo tồn rừng đặc dụng...Hòa Bình có điều kiện tương đối thuận lợi 

cho sản xuất nông nghiệp. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh như: vùng cam 

huyện Cao Phong; vùng mía tím huyện Tân Lạc, Cao phong; vùng gỗ, luồng nguyên liệu 

ở huyện Đà Bắc, Mai Châu; vùng lạc, đậu ở huyện Lạc Sơn, Yên Thủy; vùng cây dưa hấu 

ở huyện Lạc Thủy, Kim Bôi; vùng cây dược liệu ở Tân Lạc, Lạc Sơn; vùng chè ở huyện 

Lương Sơn, Mai Châu, Đà Bắc, [45]. 

Đối với tỉnh Lai Châu 

Bên cạnh những khó khăn, hạn chế trên, tỉnh cũng có nhiều tiềm năng để phát triển 

kinh tế như: trồng rừng, du lịch sinh thái; địa hình dốc kết hợp hệ thống sông suối dày đặc 

tạo điều kiện để phát triển thủy điện lớn và nhỏ. Lai Châu có hai khu kinh tế cửa khẩu với 

Trung Quốc và Lào, gắn với khu vực tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng- Quảng 

Ninh bằng các tuyến quốc lộ 4D, 70, 32 và đường thuỷ sông Đà, có nhiều danh lam thắng 

cảnh và địa danh lịch sử, có nhiều dân tộc cư trú với bản sắc và truyền thống văn hoá đặc 

thù...Lai Châu có mật độ sông suối khá cao (5,5 – 6/km2), sông có nhiều thác ghềnh, dòng 

chảy lưu lượng lớn nên tiềm năng thuỷ điện rất lớn. Ngoài ra, Lai Châu còn có một số loại 

khoáng sản giá trị cao như vàng, kim loại màu, đất hiếm, suối khoáng nóng…, song chưa 

được đầu tư thăm dò, đánh giá đầy đủ. Nếu được nghiên cứu và đầu tư hợp lý, Lai Châu 

sẽ trở thành một trung tâm dịch vụ - thương mại và du lịch của khu vực, [45]. 

Đối với tỉnh Sơn La  

Sơn La có chung đường biên giới Việt - Lào dài 250 km và có 2 cửa khẩu quốc gia 

với nước bạn Lào. Sơn La có gần một triệu ha đất rừng và rừng, đã và đang có vai trò to lớn 

về môi sinh, môi trường và phòng hộ đầu nguồn Sông Đà, điều tiết nguồn nước cho công 

trình thuỷ điện Hoà Bình và công trình thủy điện Sơn La. Sơn La có 2 cao nguyên Mộc 

Châu (1.050 m) và Nà Sản (800m) mang đặc trưng của khí hậu cận ôn đới, đất đai màu mỡ 

phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển cây chè, cây cà phê, cây ăn quả (mận, đào), nuôi tằm, 

ươm tơ dệt lụa và chăn nuôi bò sữa. Một vùng đất có thể phát triển công nghiệp khai 
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khoáng, chế biến chè và nông, lâm sản khác. Sơn La có lễ hội Hoa ban của dân tộc Thái, có 

bản Hìn, danh thắng Yên Châu, hang Thẩm Tét Toòng và hệ thống đường bộ (QL6, QL 37, 

quốc lộ 43, quốc lộ 279, quốc lộ 46); đường sông (sông Đà, sông Mã); đường hàng không 

Nà Sản - Hà Nội với quy mô nhỏ là cơ sở để phát triển du lịch dịch vụ, [45].  

3.1.2.2. Thách thức trong phát triển kinh tế  - xã hội và xóa đói giảm nghèo ở các 

tỉnh Tây Bắc 

a. Tây Bắc là vùng có tỷ lệ nghèo vào loại cao nhất cả nước mà chủ yếu là người 

dân tộc thiểu số.  

Tây Bắc là vùng có tỉ lệ người dân là đồng bào dân tộc thiểu số cao và thuộc vào 

những cộng đồng nghèo nhất Việt Nam. Tỷ lệ hộ nghèo tại các tỉnh Tây Bắc chiếm một tỷ 

lệ rất cao (Bảng 3.3). Nhiều xã có tỷ lệ đói nghèo lên đến trên 95% (ví dụ như xã Xím 

Vàng, Huyện Bắc Yên, Sơn La, có tỷ lệ đói nghèo lên tới 98%). Tỷ lệ hộ nghèo là người 

dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ đa số (ví dụ: 97% tại các xã của tỉnh Lai Châu ..).  

Hình 3.1. Biểu đồ tỷ lệ hộ nghèo các khu vực giai đoạn 2010 – 2014 

 

[Nguồn Bộ LĐTB & XH, Trang thông tin  quốc gia về giảm nghèo bền vững] 

Đời sống của đồng bào, đặc biệt là tại các xã biên giới xa xôi và vùng núi cao còn rất 

khó khăn, mức độ cải thiện cuộc sống chậm hơn nhiều so với người Kinh sinh sống trong 

cùng khu vực. Các nhóm dân tộc thiểu số chiếm tới 47% tổng số người nghèo và 68% 

người nghèo cùng cực. Khoảng cách về mức sống giữa các nhóm dân tộc thiểu số và 
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người Kinh đa số rất lớn: tới 66,3% người dân tộc thiểu số vẫn nghèo vào năm 2012, trong 

khi tỉ lệ này ở dân tộc Kinh chỉ là 12,9%, và 37,4% người dân tộc thiểu số thuộc diện 

nghèo cùng cực, trong khi tỷ lệ nàyở dân tộc Kinh chỉ 2,9% [2]. 

Người DTTS có sự hạn chế về vốn vật chất (đất đai, tiền vốn, tín dụng) hơn người 

Kinh; có ít vốn xã hội như y tế, giáo dục và tiếp cận xã hội còn hạn chế, do chủ yếu sinh 

sống tại các vùng núi xa xôi, cách trở cho nên khả năng tiếp cận với môi trường bên ngoài 

còn nhiều hạn chế, phong tục tập quán, lối sống còn nhiều hủ tục chưa được loại bỏ.. .Yếu tố 

này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đói nghèo ở các tỉnh Tây Bắc. Người 

DTTS có thể gặp nhiều rào cản do ngôn ngữ khác biệt với tiếng phổ thông cho nên bị hạn 

chế trong việc nghe, đọc, hiểu các chính sách của Chính phủ, đặc biệt là các Chương trình, 

Dự án giảm nghèo, do đó mức hưởng lợi của họ có thể thấp hơn so với người Kinh. Khả 

năng tiếp cận bình đẳng các loại hình dịch vụ xã hội và thị trường đa dạng của người DTTS 

cũng phần nào kém hơn so với các nhóm dân tộc đa số.  

b. Điều kiện tự nhiên, thiên nhiên không thuận lợi. 

Đặc trưng nổi bật của Tây Bắc là vùng có địa hình hiểm trở, lại bị chia cắt bởi những 

dãy núi cao và hệ thống sông suối dày đặc, 95,4% diện tích tự nhiên có độ dốc trên 80 trong 

đó 84,7% diện tích tự nhiên có độ dốc trên 250. Mặc dù phần lớn diện tích có độ cao không 

quá 1000m nhưng Tây Bắc có nhiều đỉnh núi cao trên 2000m ở dãy Hoàng Liên Sơn, ở 

biên giới Việt - Lào... trong đó có đỉnh Phanxipang (3.143m) được coi là nóc nhà của khu 

vực Đông Dương. Khí hậu Tây Bắc có đặc điểm nổi bật là khí hậu nhiệt đới có một mùa 

đông tương đối ấm hơn so với khu vực Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 21-

230C, chế độ nhiệt cực đại vào tháng 7 là 28-290C cực tiểu từ 17-190C vào tháng 01. Lượng 

mưa tương đối lớn, trung bình từ 1500-2000mm/năm. Hiện tượng thời tiết đặc biệt của Tây 

Bắc là gió Lào, gió địa phương, mưa đá, sương mù, sương muối gây ảnh hưởng rất lớn đến 

sinh hoạt và sản xuất của người dân, [45,tr65]. 

c. Sản xuất chưa phát triển, cơ sở hạ tầng yếu kém  

Tây Bắc chưa hình thành nhiều vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, ngoại trừ vài 

điểm như: sữa của Mộc Châu, lúa gạo của Mường Thanh nhưng sản lượng chưa nhiều, khả 

năng hỗ trợ, thúc đẩy cho khu vực đặc biệt khó khăn rất hạn chế. Chỉ số tăng trưởng về kinh 

tế của các tỉnh còn thấp, thiếu bền vững do phần lớn phụ thuộc vào tự nhiên và nguồn ngân 

sách Trung ương (trên 70%), nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao. 
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Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật vùng Tây Bắc vẫn còn yếu kém. Một số xã chưa có 

đường ô tô đến trung tâm xã, nếu có thì cũng chưa đi được trong cả 4 mùa, hệ thống đường 

liên thôn, liên bản chất lượng thấp lại đang ở thời kỳ xuống cấp. Tỷ lệ xã có đường giao thông 

đến trung tâm xã được trải nhựa, bê tông hóa đi lại được bốn mùa toàn vùng chỉ đạt trên dưới 

50% như Sơn La 52,13%, tỷ lệ có điện lưới thắp sáng toàn vùng chỉ chiếm 86,47% hai địa 

phương có tỷ lệ thấp nhất là Điện Biên đạt 75,5%, Sơn La đạt 73,8% trong khi đó tỷ lệ điện 

lưới thắp sáng của Tây Nguyên đạt 98,04%, Đồng bằng Sông Cửu Long là 99,44% ,[47]. 

d. Y tế, giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế.  

- Về y tế: Mặc dù y tế, ở khu vực Tây Bắc đã có nhiều cải thiện đáng kể nhưng trên 

thực tế việc khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng còn gặp nhiều khó khăn, tổng số 

Bệnh viện trên toàn vùng là 53 bệnh viện duy nhất chỉ có một Bệnh viện điều dưỡng và 

phục hồi chức năng được xây dựng tại Sơn La (xem Phụ lục bảng, biểu, Bảng 3.4). Trong 

khi đó ý thức người dân về khám chữa bệnh chưa cao cộng với những phong tục, tập quán 

với nhiều hủ tục vẫn còn khá phổ biến đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa vùng có đông đồng 

bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tập quán sinh đẻ tại nhà ở một số dân tộc rất cao như; dân 

tộc Mông (59,8%), dân tộc Mảng (82,8%), dân tộc Hà Nhì (88%). Tình trạng tảo hôn và kết 

hôn cận huyết thống còn diễn ra ở một số dân tộc ít người do sinh sống biệt lập, [31]. 

- Về giáo dục: Chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực vùng Tây Bắc còn thấp. Tỷ lệ 

trẻ em đến trường tuy đạt nhưng tỷ lệ bỏ học cao, nhất là trẻ em gái, trẻ em vùng sâu vùng 

xa. Một bộ phận mù chữ, không biết tiếng phổ thông. Lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ 

trọng lớn. Càng lên bậc học cao thì số trường, lớp và học sinh càng ít (xem Phụ lục bảng, 

biểu, Bảng 3.5).  

Số lượng, chất lượng cán bộ đặc biệt ở cấp cơ sở còn nhiều bất cập, nhất là ở vùng sâu, 

vùng xa. Dù đã có nhiều chính sách đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 

nhất là cán bộ cấp cơ sở và cán bộ người dân tộc thiểu số. Trong 3 năm từ 2010 đến 2013 đã 

có 9000 cán bộ, công chức được đi đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, lý luận chính trị và kiến 

thức quản lý nhà nước. Tuy nhiên kết quả trên mới chỉ đạt chuẩn cho 51% trong tổng số cán 

bộ, công chức cấp cơ sở ở vùng cao (chỉ tiêu 80%) và 72% với xã vùng thấp, [40,tr8-12]. 

Tuy có nhiều tiềm năng và lợi thế, nhưng đến nay Tây Bắc vẫn là vùng nghèo của cả 

nước về các chỉ tiêu từ sản xuất công, nông nghiệp, xây dựng đến hoạt động dịch vụ, du 

lịch. GDP bình quân đầu người năm chỉ  đạt khoảng 40,7% mức trung bình của cả nước. 
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Năm 2013 tình hình có triển vọng hơn nhưng GDP bình quân đầu người tại vùng này còn 

rất thấp khoảng 12,83%. Thu nhập và đời sống dân cư Tây Bắc đến nay vẫn thấp nhất 

trong 8 vùng kinh tế trong nước và khoảng cách đó tăng dần theo thời gian.   

3.2. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc 

Trong nội dung này, tác giả luận án tiến hành đánh giá tình hình tổ chức thực hiện chính 

sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc dựa trên quy trình tổ chức thực hiện chính sách (mà tác giả đã 

trình bày trong chương 2) bao gồm các bước: ban hành văn bản và kế hoạch tổ chức thực 

hiện; phổ biến tuyên truyền về chính sách; xây dựng tổ chức bộ máy và phân công phối hợp 

thực hiện; huy động, bố trí nguồn lực thực hiện; kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện. Từ 

những nghiên cứu, đánh giá đó tác giả chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của 

những hạn chế làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp, kiến nghị ở chương 4. 

3.2.1. Tình hình tổ chức thực hiện chính sách 

3.2.1.1. Ban hành văn bản và kế hoạch tổ chức thực hiện 

Để tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở vùng Tây Bắc, các cơ quan nhà 

nước từ Trung ương đến địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp mình. Các kế hoạch hành động cụ thể hướng 

tới XĐGN được thể hiện thông qua gần 160 văn bản, trong đó có 14 Nghị định của Chính 

phủ; 40 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 27 văn bản phê duyệt các đề án, chính sách; 

26 văn bản liên tịch giữa các Bộ. Ngoài ra trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương mình, 

các tỉnh Tây Bắc đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách 

XĐGN ở địa phương mình. 

Trong giai đoạn từ 2005 đến 2012, để thực hiện các văn bản chính sách về XĐGN 

của các cơ quan nhà nước cấp trên, Đảng bộ và chính quyền các tỉnh Tây Bắc đã ban hành 

theo thẩm quyền hoặc chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành nhiều văn 

bản trong đó: 

Lai Châu ban hành 61 văn bản để tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN 

trong đó Tỉnh ủy ban hành 7 văn bản, HĐND tỉnh ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề, 

UBND tỉnh ban hành 51 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.  

Điện Biên, Tỉnh ủy đã ban hành 05 văn bản, HĐND ban hành 03 Nghị quyết chuyên 

đề, UBND tỉnh ban hành 14 Quyết định liên quan đến công tác XĐGN và hàng chục văn 
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bản của các Sở, Ban, Ngành liên quan để hướng dẫn, chỉ đạo quá trình thực hiện chính 

sách XĐGN.  

Sơn La, Tỉnh Ủy ban hành 8 văn bản, HĐND ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, 

UBND tỉnh ban hành 16 quyết định.  

Hòa Bình, tỉnh Ủy ban hành 04 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 11 Quyết định 

cùng hàng chục văn bản của các Sở, ban ngành và của UBND các huyện, thị xã, thành 

phố để tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN, [79]. 

Ở cấp huyện. Trước khi đưa chính sách vào cuộc sống, hàng năm UBND huyện đều 

tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 

thực hiện ở cấp huyện được giao cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện. 

Kế hoạch tổ chức thực hiện được xây dựng vào quý I hàng năm trên cơ sở báo cáo giảm 

nghèo của năm trước và tình hình thực tiễn tại địa phương mình. Sau khi kế hoạch thực 

hiện được UBND huyện phê duyệt, kế hoạch đó sẽ được gửi đến các cơ quan có liên quan 

thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trong huyện. UBND cấp xã căn cứ vào kế hoạch đó 

để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cho xã mình. 

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN còn được gửi đến các tổ 

chức Chính trị -Xã hội trong huyện để phối hợp thực hiện. Các tổ chức đoàn thể xã hội 

trong huyện sau khi nhận được kế hoạch của huyện cũng phải căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ và những điều kiện hiện có của cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện cho phù hợp với cơ quan, tổ chức mình. 

Các văn bản, kế hoạch hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách XĐGN đã được các 

cấp chính quyền ở cả trung ương và địa phương quan tâm xây dựng để đưa chính sách vào 

đời sống thực tiễn. Tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách về 

XĐGN và các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, nhìn chung là kịp thời, bám sát với 

mục tiêu và nội dung của chính sách. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có hiện tượng chính 

quyền các cấp vì chạy theo thành tích nên đã ban hành những văn bản và kế hoạch tổ chức 

thực hiện chưa phù hợp với những điều kiện về nguồn lực của địa phương. Mặt khác, 

trong quá trình quản lý điều hành còn lỏng lẻo nên đã dẫn đến tình trạng thất thoát và lãng 

phí các nguồn lực của nhà nước và không thu hút được nguồn lực tại chỗ cho XĐGN. 
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Kết quả khảo sát đối với 

600 hộ nghèo ở Tây Bắc về sự 

tham gia của họ vào quá trình 

xây dựng biện pháp thực hiện 

chính sách (Hình 3.2) cho thấy 

công tác xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện chính sách mới 

chỉ thực hiện từ trên xuống mà 

không có sự tham gia đóng góp ý 

kiến của người dân (đối tượng 

của chính sách). Việc xây dựng 

kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chính sách có sự tham gia của chính các đối tượng 

chính sách sẽ làm cho các kế hoạch này phù hợp hơn với điều kiện hoàn cảnh kinh tế, xã 

hội của địa phương cũng như những điều kiện hiện có của chính người nghèo. 

 Theo khảo sát cho thấy, trong quá trình xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, các 

cấp chính quyền chưa chú trọng đến việc khảo sát, thu thập ý kiến của người dân ở cơ sở 

để làm căn cứ cho việc xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện, mà vẫn áp đặt cách thức 

thực hiện chính sách từ trên xuống dưới chứ không phải từ dưới đi lên. (ở Hòa Bình, 1 bản 

thuộc vùng dân tộc được hỗ trợ vay vốn mua máy xay sát theo Chương trình 30a nhưng 

bản đó lại không hề có điện để chạy máy 

xay sát, mà muốn chạy được lại phải mua 

thêm 1 máy nổ với giá gấp đôi máy xay sát 

mà thậm chí muốn chạy được máy nổ thì 

người dân phải đi mất 1 ngày đường để 

mua xăng thì mới có thể chạy được cái 

máy nổ đó), [83]. Việc không có sự tham 

gia của người nghèo vào quá trình xây 

dựng kế hoạch thực hiện chính sách đã thể 

hiện sự quan liêu trong quá trình tổ chức 

triển khai thực hiện. 

Hình 3.2. Mức độ tham gia của người dân vào quá 
trình xây dựng biện pháp thực hiện chính sách 

[Nguồn: Khảo sát từ phiếu điều tra 2014] 

Hình 3.3. Sự phù hợp của chính sách 
với địa phương và người nghèo 

 
[Nguồn: Kết quả khảo sát từ phiếu 

điều tra 2014] 
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Quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN là một quá trình lâu dài và 

bền bỉ với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức từ chính quyền cho đến các tổ chức đoàn 

thể nhân dân. Do vậy khi xây dựng kế hoạch hành động, cũng cần có sự tham gia đóng góp 

ý kiến của những cơ quan tổ chức có liên quan. Thực tế cho thấy, hầu hết các kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN của các địa phương trong vùng là do UBND 

các cấp thực hiện nhưng hầu hết không có sự tham gia bàn bạc của các cơ quan, tổ chức 

khác như MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…Điều này cũng diễn ra 

tương tự đối với các cơ quan ở Trung ương theo lời ông K’So Phước: “Hiến pháp điều 94 

quy định rất rõ là Hội Đồng Dân Tộc của Quốc Hội được tham gia góp ý kiến trong quá 

trình xây dựng các chính sách có liên quan đến dân tộc thiểu số của Chính Phủ, của các Bộ, 

thậm chí trong Hiến Pháp còn quy định là kể cả các thông tư, thông tư liên bộ có liên quan 

đến dân tộc thiểu số thì HĐDT được quyền tham gia, nhưng mà thật ra tôi làm nhiều nhiệm 

kì nhưng chả thấy gì các bộ ngành xin ý kiến của HĐDT về các thông tư quyết định về vấn 

đề dân tộc thiểu số”, [82]. Với cách làm nêu trên, đa số người dân được hỏi cho rằng cách 

thức thực hiện chính sách XĐGN hiện nay ở các tỉnh Tây Bắc là không phù hợp với điều 

kiện của địa phương và điều kiện của gia đình họ. (Hình 3.3) 

Như đã trình bày, hiện nay việc triển khai thực hiện chính sách XĐGN chủ yếu được 

thực hiện theo hình thức từ trên xuống. Điều này đồng nghĩa với việc các kế hoạch tổ chức 

triển khai thực hiện của các địa phương cũng được ban hành theo hình thức từ trên xuống 

trong khi đó có tới 79,3% người nghèo cho rằng; Khi có chính sách của nhà nước, nên để 

người dân trong bản, trong xã họp bàn rồi quyết định cách thức thực hiện. Tỷ lệ trả lời này 

cũng tương tự đối với phiếu điều tra dành cho công chức cấp xã với cùng một câu hỏi 

(78,5%). Trong khi đó chỉ có 20,7% người dân cho rằng; Khi có chính sách, nhà nước 

(tỉnh, huyện, xã), xây dựng kế hoach người dân cứ thế thực hiện theo, (xem phụ lục tổng 

hợp phiếu điều tra). 

Như vậy, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là những 

vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn (huyện nghèo, xã nghèo, xã an toàn khu, xã 

biên giới…), cần tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ sản xuất, y 

tế, giáo dục, nhà ở..., nhà nước và chính quyền các tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để tổ 

chức và hướng dẫn thực hiện chính sách về XĐGN nhằm tác động đa chiều đến mọi mặt 

đời sống của người nghèo.  
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Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh trong 

vùng đã được quan tâm thực hiện tuy nhiên công tác này vẫn chưa đạt được kết quả như 

mong muốn, nhất là cách thức xây dựng kế hoạch thực hiện. Điều này gây ảnh hưởng không 

nhỏ đến quá trình thực hiện chính sách và cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả mà chính sách 

XĐGN mang lại cho người nghèo Tây Bắc trong thời gian qua là chưa cao.  

3.2.1.2. Phổ biến tuyên truyền về chính sách XĐGN 

Tuyên truyền thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc có vai trò quan trọng trong 

việc giáo dục, trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức, hiểu biết, giúp người nghèo có thể 

nắm bắt và hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách XĐGN của nhà nước 

để họ yên tâm lao động sản xuất, tích cực, chủ động tham gia vào quá trình thực hiện 

chính sách hướng tới đạt được các mục tiêu của chính sách XĐGN.  

Công tác phổ biến tuyên truyền về chính sách XĐGN ở Tây Bắc được thực hiện cụ 

thể như sau: 

Ở Điện Biên: trong giai đoạn từ 2005 đến 2012, đã tổ chức 05 hội nghị cấp tỉnh, gần 

40 hội nghị cấp huyện để quán triệt, triển khai chính sách XĐGN. Các cơ quan Báo, Đài của 

tỉnh, huyện đã xây dựng 10 chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên tổ chức phát sóng, 

phổ biến về chủ trương, chính sách XĐGN tới các cấp, các ngành và người dân, đồng thời 

nêu lên những điển hình tiên tiến trong phong trào XĐGN, kịp thời động viên người nghèo 

vươn lên thoát nghèo. Việc trợ giúp pháp lý cho người dân và người nghèo các xã đặc biệt 

khó khăn luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh đã thành lập được 91 

câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ chức 27 lớp tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho 

1.705 lượt người là trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, cộng tác viên; tổ chức 4.000 buổi 

sinh hoạt chuyên đề và 115 đợt trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn giải quyết 5090 vụ việc ở 

cơ sở cho 13.968 lượt người; biên soạn 156.100 tờ gấp tuyên truyền về chính sách XĐGN 

với những thông tin cụ thể, dễ đọc, dễ hiểu góp phần tích cực vào công tác XĐGN của Điện 

Biên trong những năm gần đây, [35].  

Ở Lai Châu: Thông qua các chính sách hỗ trợ góp phần củng cố và tăng cường đoàn 

kết giữa các dân tộc trong tỉnh, nâng cao niềm tin của nhân dân các dân tộc vào Đảng, Nhà 

nước, đồng thời góp phần củng cố an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội đặc biệt là ở 

các xã vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới. Chương trình trợ giúp pháp lý cho người 

nghèo đã tổ chức và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý lưu động cho 1.430 
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người, tuyên truyền phổ biến chính sách XĐGN cho 9.547 lượt người đồng thời in ấn, 

phát hành nhiều tờ gấp tuyên truyền về nội dung của chính sách XĐGN. Hoạt động trợ 

giúp pháp lý thời gian qua đã bám sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo tại các xã 

nghèo, các quy định có liên quan trực tiếp đến chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho 

người nghèo, người DTTS. Thông qua trợ giúp pháp lý người nghèo được cung cấp 

những thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách, được giải đáp thắc mắc về các quy định 

của chính sách XĐGN góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành, tự nguyện, tự 

giác thực hiện của người nghèo trong việc tấn công XĐGN ở Lai Châu, [36].   

Ở Sơn La: Đã tổ chức in ấn và ban hành cuốn “ sổ tay giảm nghèo” với 3 thứ tiếng là 

Kinh, Thái và Mông, để người nghèo, hộ nghèo nói chung và nhân dân các dân tộc trên địa 

bàn biết và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của nhà nước, tạo điều kiện cho 

người nghèo, người DTTS tiếp cận thuận lợi và dễ dàng hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản 

như: tín dụng cho người nghèo, y tế, giáo dục cho người nghèo, đào tạo, dạy nghề cho 

người dân.., trợ giúp pháp lý cho người nghèo và người DTTS được 9.809 lượt, in và phát 

hành 14 số bản tin khuyến nông với tổng số 17.380 cuốn tới các xã, bản nhằm tuyên truyền 

phổ biến các chính sách về nông nghiệp nông thôn, các quy trình kỹ thuật sản xuất cơ bản, 

các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp, các gương sản xuất điển hình, những 

thông tin về thị trường giá cả nông sản...; phát hành 3.870 cuốn nông lịch nhằm giúp cán bộ 

khuyến nông xã, bản chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân sản xuất vươn lên thoát nghèo, [37].   

Ở Hòa Bình: Công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách XĐGN  tới cán bộ, đảng 

viên và người nghèo được tỉnh đặc biệt quan tâm. Qua đó nhận thức của cán bộ, nhân dân 

đã có những chuyển biến tích cực góp phần nâng cao kết quả và hiệu quả XĐGN, đẩy lùi tệ 

nạn xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết 

dân tộc. Các Báo, Đài tích cực tuyên truyền về cơ chế chính sách của nhà nước về XĐGN 

cho nhân dân đặc biệt là người nghèo ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; 

giới thiệu mô hình XĐGN hiệu quả, đồng thời phổ biến những kinh nghiệm hay trong thực 

hiện XĐGN ở các địa phương. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền về XĐGN nên 

tỉnh Hòa Bình đã nhận được nhiều nguồn ủng hộ, giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật, kỹ năng 

quản lý và kiến thức XĐGN từ các tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài 

nước. Trong công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đã thành lập được 73 câu lạc bộ trợ 

giúp pháp lý với 2.371 thành viên, tổ chức được 1.106 lượt sinh hoạt trong đó tổ chức được 
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105 đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho 1.044 đối tượng thuộc diện nghèo tại các xã nghèo, 

xã đặc biệt khó khăn, [38].   

Công tác vận động tuyên truyền về chính sách XĐGN ở Tây Bắc đã giúp cho người 

nghèo nhận thức được tầm quan trọng của chính sách XĐGN trong phát triển kinh tế xã 

hội đồng thời giúp cho người nghèo nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong 

việc thực hiện chính sách, tự giác vươn lên cùng với nhà nước chung tay XĐGN cho 

chính bản thân mình góp phần thực hiện thành công cuộc chiến chống đói nghèo của nhà 

nước. Mặt khác công tác tuyên truyền thực hiện chính sách XĐGN đã cung cấp và trang 

bị cho người nghèo những kiến thức cơ bản về sản xuất, nuôi trồng qua đó xóa bỏ tư 

tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà nước, của cộng đồng của không ít hộ nghèo, 

xã nghèo hiện nay. Nghĩa là giáo dục cho họ chủ động, tích cực phấn đấu vươn lên với 

trách nhiệm của mình vì mục tiêu XĐGN là của chính họ. 

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện chính sách đã có sự tham 

gia tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị -xã hội như: Mặt trận tổ quốc các cấp đã chủ 

trì, phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên 

truyền, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động hỗ trợ giúp 

đỡ các huyện nghèo, giảm nghèo nhanh và bền vững như phong trào ngày vì người nghèo, 

phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư…, xây dựng nông thôn mới; 

động viên, khích lệ tính tự chủ của người dân vươn lên thoát nghèo. Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh tổ chức tốt cuộc vận động phong trào thanh niên, trí thức trẻ tình nguyện 

đến công tác tại các xã thuộc huyện nghèo. 

Các hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú, từ hình thức trực tiếp đến các hình 

thức gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo 

chí, tờ rơi, biển quảng cáo.v.v.Bên cạnh đó các địa phương còn huy động sự tham gia và nhận 

được sự phối hợp tích cực của các già làng, trưởng bản trong công tác vận động tuyên truyền 

nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống. 

Tuy nhiên, khi khảo sát để đánh giá về công tác vận động tuyên truyền cho người 

dân về chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc, tác giả đã nhận được câu trả lời khác nhau 

mặc dù đây là những chính sách đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Điều này cho 

thấy, mặc dù chính sách đã và đang được triển khai thực hiện nhưng do cùng lúc phải triển 

khai thực hiện nhiều lĩnh vực của chính sách nên người nghèo dường như không nhận biết 
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được hiện mình đang thực hiện và hưởng lợi từ bao nhiêu chính sách khác nhau (xem phụ 

lục tổng hợp phiếu điều tra).  

Hình 3.4, cho thấy công 

tác tuyên truyền về chính sách, 

mặc dù đã được thực hiện 

nhưng cách thức và chủ thể 

tiến hành lại không được nhất 

quán, vẫn còn một tỷ lệ lớn 

người nghèo biết đến chính 

sách qua các phương tiện thông 

tin đại chúng và những người 

trong thôn, bản kể. Mặt khác 

mặc dù biết về chính sách nhưng qua 

phát thanh, truyền hình, qua trưởng 

bản và những người khác nói lại 

nhưng điều này không đồng nghĩa với 

việc người nghèo sẽ nắm bắt được 

đúng nội dung của chính sách, hiểu 

biết được mục tiêu và những biện pháp 

thực hiện chính sách. Mặc dù có tới 

45,7% người dân cho rằng có tới trên 

80% người dân trong vùng biết về 

chính sách XĐGN của nhà nước. Việc 

không hiểu được nội dung của chính 

sách cùng với các biện pháp thực hiện 

để XĐGN làm ảnh hưởng đến kết quả 

thực hiện chính sách trên thực tế. 

Trong quá trình thực hiện chính 

sách, các địa phương đều thành lập một bộ máy để đảm nhận công tác tổ chức thực hiện 

(ban XĐNG). Một tỷ lệ tương đối cao chiếm tới 81,9% số người dân được hỏi biết đến 

mô hình này ở cấp xã. Tuy nhiên vẫn có tới 16,6% số người được hỏi không biết có Ban 

Hình 3.5. Đánh giá của người dân về thực 
hiện chính sách XĐGN ở địa phương 

[Nguồn: Kết quả khảo sát từ phiếu điều tra 
2014] 

Hình 3.4. Các kênh phổ biến chính sách 

 
[Nguồn: Kết quả khảo sát từ phiếu điều tra 2014] 
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và Nhóm XĐGN ở xã, thôn, điều này chứng tỏ công tác tuyên truyền chính sách cũng như 

tổ chức bộ máy làm công tác XĐGN ở cấp cơ sở là chưa tốt nhiệm vụ tuyên truyền của 

mình, mặc dù chính những Ban và Nhóm giảm nghèo này sẽ là nơi tiếp xúc thường xuyên 

với người nghèo và thực hện các biện pháp hỗ trợ họ trong quá trình thực hiện chính sách.  

Hình 3.5 cho thấy, đa số người dân cho rằng công tác tổ chức thực hiện chính sách 

xóa đói giảm nghèo ở địa phương diễn ra chưa được như mong muốn của người dân, chỉ 

có 16,9% đánh giá tốt.  

Bên cạnh việc khảo sát mức độ hài lòng của người nghèo khi thực hiện chính sách, 

luận án cũng tiến hành khảo sát để lấy ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và 

tham vấn một số công chức lãnh đạo quản lý từ cấp huyện đến Trung ương bằng bảng hỏi 

phỏng vấn qua đó có được những ý kiến phản hồi như sau: 

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã. 

Hình 3.6 cho thấy, có tới 50% số người được hỏi là cán bộ, công chức cấp xã cho 

rằng công tác vận động tuyên 

truyền về chính sách đã được 

thực hiện không thường xuyên, 

45% cho rằng việc tuyên truyền 

chính sách cũng đã được thực 

hiện nhưng trong số 45% đó lại 

có tới 51,1% cho rằng việc 

tuyên truyền là hình thức và 

không hiệu quả, (xem phụ lục 

tổng hợp phiếu điều tra Mẫu 2). 

 - Đối với công chức 

lãnh đạo quản lý từ cấp huyện 

trở lên. 

Chỉ có 33% số người được hỏi là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên cho rằng 

công tác tuyên truyền có hiệu quả, số còn lại 67% số người được hỏi cho rằng công tác 

tuyên truyền chưa hiệu quả, chiếm (Hình 3.7).  

Hình 3.6. Nhận xét của cán bộ, công chức xã về 
công tác tuyên truyền chính sách 

 
[Nguồn: Kết quả khảo sát từ phiếu điều tra 

2014] 
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Như vậy có thể thấy, công 

tác vận động tuyên truyền để thực 

hiện chính sách XĐGN đã được 

các cấp ủy đảng, chính quyền các 

tỉnh Tây Bắc quan tâm thực hiện, 

giúp cho người nghèo hiểu và tích 

cực tham gia vào quá trình thực 

hiện chính sách của nhà nước và 

đã thu được kết quả đáng kể nhưng 

chưa thực sự sâu rộng, hình thức 

tuyên truyền còn đơn điệu, còn 

mang tính phong trào, một số nơi 

cán bộ xã, thôn, bản và người dân 

chưa biết được đầy đủ các chính sách, dự án về giảm nghèo.  

Công tác vận động tuyên truyền đã được quan tâm thực hiện nhưng chưa được 

thường xuyên phần lớn mới chỉ tâp trung ở những khu dân cư đông đúc, ở thành phố, thị 

xã, thị trấn. Ở những vùng sâu, vùng xa do điều kiện đi lại khó khăn, công tác tuyên truyền 

gần như được giao cho cấp xã, cấp xã lại giao cho thôn, bản. Điều này làm cho công tác 

tuyên truyền thiếu hẳn tính đồng bộ và khó kiểm soát. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng người dân đói thông tin về chính sách thậm chí là hiểu sai về chính sách. 

3.2.1.3. Tổ chức bộ máy và phân công phối hợp thực hiện 

Chính sách XĐGN là một chính sách lớn bao gồm nhiều hợp phần chính sách khác 

nhau, bên cạnh đó mỗi hợp phần chính sách lại hướng tới những mục tiêu khác nhau. Bởi 

vậy để tổ chức triển khai thực hiện cần có sự tham gia vào cuộc của rất nhiều cơ quan nhà 

nước khác nhau từ trung ương đến địa phương. Sự tham gia vào quá trình tổ chức thực 

hiện chính sách XĐGN của các cơ quan nhà nước cần phải được tổ chức một cách khoa 

học và hợp lý trên cơ sở tạo ra một cơ chế, cách thức phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng và 

thống nhất nhằm khai thác được năng lực, sở trường cũng như các điều kiện vật chất khác 

của các cấp, các ngành vào quá trình thực hiện chính sách. 

Hình 3.7. Nhận xét của cán bộ, công chức lãnh 
đạo quản lý từ cấp huyện trở lên về công tác 

tuyên truyền chính sách 

 
[Nguồn: Kết quả khảo sát từ phiếu điều tra 

2014] 
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Ở trung ương, việc tổ chức thực hiện chính sách XĐGN được giao cho nhiều Bộ, 

ngành khác nhau, thậm chí là cùng một chính sách nhưng cũng có sự tham gia của nhiều 

Bộ, ngành như; Ủy ban Dân tộc là cơ quan thường trực đảm nhiệm Chương trình 135 (phần 

cơ sở hạ tầng cho vùng dân tộc), chính sách định canh, định cư (ĐCĐC) theo Quyết định số 

33/2007/QĐ-TTg, [56], vay vốn hộ nghèo DTTS theo Quyết định số 32/QĐ-TTg, [57], giải 

quyết đất ở, đất sản xuất, nước sạch theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg, [58]. Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhận phần hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135, các 

chính sách nông – lâm nghiệp, hỗ trợ gạo trồng rừng, chương trình nước sạch, vệ sinh, môi 

trường, ổn định dân cư. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đảm nhận chương trình thực 

hiện Nghị quyết 30a cho các huyện nghèo, chương trình giảm nghèo chung, chương trình 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm là những nội dung chính sách có nhiều đối tượng là người 

DTTS. Bộ giáo dục và đào tạo đảm nhận toàn bộ về chính sách giáo dục. Các quyết định về 

phát triển vùng, vùng biên giới giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Ở địa phương, việc phân công, phối hợp để tổ chức thực hiện chính sách XĐGN 

cũng được giao tương ứng cho các cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh và cấp huyện. Như 

vậy, việc thực hiện chính sách XĐGN ở nước ta nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng 

đang được thực hiện và quản lý theo ngành dọc và theo địa giới hành chính. 

Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách xóa đói, giảm nghèo và thực hiện chỉ 

đạo của Chính Phủ, tất cả các tỉnh Tây Bắc đã có nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 

dân về lãnh đạo, chỉ đạo điều hành việc thực hiện chính sách XĐNG trên địa bàn, ưu tiên 

nguồn lực cho các xã khó khăn có tỉ lệ đói nghèo cao và thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu. Chỉ 

đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp các xã đặc biệt 

khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ 

sở; đồng thời tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác xóa 

đói giảm nghèo từ tỉnh tới cơ sở, nhất là ở xã và thôn, bản. 

UBND các tỉnh đã chỉ đạo thành lập, kiện toàn và củng cố lại Ban chỉ đạo XĐGN từ 

tỉnh đến xã, thành lập các tổ công tác liên ngành và phân công nhiệm vụ cho các Sở, ban, 

ngành triển khai thực hiện, cụ thể: 
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 Ở cấp tỉnh: Ban chỉ đạo XĐGN do đồng chí Chủ tịch UBND hoặc một đồng chí 

Phó chủ tịch UBND làm trưởng Ban. Thành phần của ban chỉ đạo gồm đại diện các sở, 

ban, ngành,đại diện Mặt trận tổ quốc và một số đoàn thể thành viên của Mặt trận tổ quốc 

tham gia.  

Các, sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham gia và quá trình thực hiện chính sách 

được phân công cụ thể như sau: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn, đôn đốc UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện. Hướng dẫn xây dựng và tổ chức triển khai thực 

hiện các dự án: dạy nghề cho lao động nông thôn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tham 

gia công tác giảm nghèo; hỗ trợ người nghèo về y tế, về giáo dục - đào tạo. Phối hợp với 

Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn điều tra thực trạng hộ nghèo hằng năm theo quy định của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ hàng năm về 

UBND tỉnh và Bộ LĐTB&XH. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì xây dựng kế hoạch vốn hàng năm cho chính sách 

XĐGN. Phối hợp với các ngành hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lồng 

ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh với các chương trình, dự 

án giảm nghèo trên địa bàn từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện. 

Sở Tài chính: Phối hợp với các ngành bố trí và đảm bảo ngân sách nhà nước cấp 

hàng năm cho việc thực hiện chính sách XĐGN. Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối 

với các nguồn vốn huy động cho XĐGN; chỉ đạo và tổ chức việc cấp phát đầy đủ kịp thời 

đúng dự toán, đúng mục tiêu đối với các dự án, chương trình được phê duyệt. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp các ngành chức năng và 

các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý, thực hiện các dự án: Dự án khuyến nông, 

khuyến lâm; Dự án hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề ở các xã nghèo; Dự án ổn 

định dân cư, định canh định cư và xây dựng vùng kinh tế mới ở các xã nghèo; Chương 

trình xây dựng nông thôn mới. 

Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì phối hợp các ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành 

phố tổ chức quản lý, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số.  
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Sở Y tế: Chủ trì phối hợp với với các ngành chức năng triển khai và thực hiện chính 

sách khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thực hiện chính 

sách hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. 

Cục Thống kê tỉnh: Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức điều tra, rà 

soát thực trạng hộ nghèo hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội.  

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và 

triển khai thực hiện Dự án tín dụng cho hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, kinh 

doanh, tạo việc làm để giảm nghèo nhanh và bền vững. 

Sở Thông tin - Truyền thông: Chủ trì và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng và triển khai các hoạt động 

truyền thông về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. 

Sở Tư pháp: Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thực hiện chính sách hỗ trợ 

pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc 

thiểu số tại các huyện nghèo. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thực 

hiện chính sách đưa văn hóa, thông tin về cơ sở; đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, 

giúp người nghèo tiếp cận các chính sách giảm nghèo, phổ biến các mô hình giảm nghèo 

có hiệu quả. 

Các Sở, ban, ngành của tỉnh, có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trợ giúp 

người nghèo, xã nghèo, huyện nghèo trong phạm vi quản lý của ngành mình, đồng thời bố 

trí cán bộ xuống các xã được phân công phụ trách để cùng chính quyền xã tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ và giải pháp của chính sách XĐGN.  

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên như: Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh các 

cấp được huy động tham gia vào quá trình thực hiện chính sách. 

Ở cấp huyện: Các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong vùng đã thành lập Ban chỉ 

đạo giảm nghèo cấp huyện, do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban và phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo; Huyện ủy các huyện đã phân 

công cho mỗi đồng chí trong Ban chấp hành Huyện ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo một xã   
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 Ở cấp xã: Thành lập, củng cố và nâng cao năng lực của Ban chỉ đạo giảm nghèo 

các xã, phường, thị trấn; các thôn, bản đều có cán bộ tại chỗ làm công tác giảm nghèo; 

thường xuyên quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về giảm 

nghèo. Phối hợp các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo việc lồng ghép, triển khai thực hiện chính 

sách XĐGN ở địa phương. 

Như vậy, việc phân công, phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các 

tỉnh Tây Bắc được thực hiện theo mô hình cơ cấu tổ chức tương đối thống nhất từ cấp tỉnh 

cho đến cấp xã với các ban XĐGN cho đến thôn, bản là các nhóm XĐGN.  

Theo hình 3.6, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ như vậy việc thực hiện chính sách 

XĐGN ở Tây Bắc làm nổi bật một số nội dung chủ yếu sau: 

- Trung ương xây dựng và quyết định chính sách XĐGN, xây dựng môi trường 

pháp lý cần thiết, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương và người nghèo trong 

vùng tự vươn lên, hướng dẫn, huy động nguồn lực, kiểm tra, giám sát và đánh giá, điều 

chỉnh chính sách và cơ chế hỗ trợ nguồn lực. 

- Các sở, ban, ngành của các tỉnh được phân công đã trực tiếp phối hợp cùng với các 

huyện để thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình KT-XH của 

các huyện để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn các huyện nghèo trong 

việc triển thực hiện chính sách theo kế hoạch đã được thông qua. 

- Các đoàn thể của tỉnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân đã nêu cao vai trò hoạt động của mình trong 

công tác xoá đói giảm nghèo, với những nội dung và phương thức hoạt động thiết thực 

giúp đỡ lẫn nhau để các hộ nghèo có điều kiện về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, 

thực hiện tốt quy chế dân chủ; qua đó, đã khơi dậy trách nhiệm của cả cộng đồng dân cư 

với người nghèo, giúp đỡ để người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo. 

Giữa các cấp, các ngành về phương diện tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo có sự 

phân cấp và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể nhằm phát huy vai trò của các 

tổ chức đoàn thể trong việc tham gia, giám sát thực hiện chính sách, phân công các ban, 

ngành, tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp giúp đỡ các xã nghèo với các nội dung thiết 

thực, nhất là nhiệm vụ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo. Việc tổ chức thực hiện chính sách 

đã được lập kế hoạch tổ chức thực hiện từ cấp xã đến cấp tỉnh theo một cơ chế linh hoạt, 
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mềm dẻo theo nguyên tắc nhà nước, cộng đồng và người nghèo cùng tham gia thực hiện 

do đó đã tạo dựng được nhiều mô hình tốt, cách làm sáng tạo. 

Hình 3.8. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy để thực hiện chính sách XĐGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việc phân cấp, giao quyền tương đối chủ động cho các cấp chính quyền địa 

phương trong thực hiện chính sách XĐGN. Cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về mục 

tiêu quản lý và tổ chức chỉ đạo thực hiện, huy động và lồng nghép sử dụng các nguồn vốn 

liên quan trên địa bàn, hỗ trợ về tổ chức, kỹ thuật. Chính quyền tỉnh có nhiệm vụ cung cấp 

các nguồn lực theo sự phân bổ của trung ương nhất là nguồn ngân sách. 
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- Xã hoặc huyện giữ vai trò 

xây dựng các kế hoạch hành động 

cụ thể và tổ chức thực hiện mục 

tiêu chính sách của địa phương. 

Các hợp phần, dự án XĐGN được 

xây dựng từ cấp xã đã thu hút được 

sự tham gia của nhân dân trong việc 

huy động nguồn lực tại chỗ đóng 

góp một phần không nhỏ vào hoạt 

động XĐGN, nhân dân tích cực 

tham gia thực hiện và giám sát hoạt 

động XĐGN.  

- Việc phối hợp và lồng ghép các chương trình, chính sách có liên quan trong từng 

lĩnh vực cụ thể đã được triển khai. Công tác đào tạo, xây dựng và nâng cao năng lực cán 

bộ cơ sở làm công tác XĐGN cũng đã được quan tâm thực hiện bước đầu có kết quả. 

Tuy nhiên qua khảo sát đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và tham vấn một số công chức 

lãnh đạo, quản lý từ trung ương đến cấp xã về sự phối hợp trong tổ chức thực hiện giữa các cấp 

chính quyền với các tổ chức đoàn thể xã hội. Luận án nhận được kết quả như sau: 

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã.  

Kết quả khảo sát đội ngũ cán bộ, công 

chức xã về sự phối hợp giữa các cấp, các 

ngành với nhau trong thực hiện chính sách thì 

đa số cho rằng đã có sự phối hợp. Tuy nhiên, 

khi được hỏi, mối quan hệ phối hợp đó mang 

lại hiệu quả như thế nào trong thực hiện chính 

sách thì có tới 72,5% số người được hỏi cho 

rằng không có hiệu quả, (Hình 3.9).  

- Đối với công chức lãnh đạo, quản lý 

từ cấp huyện trở lên.  

Với cùng câu hỏi về hiệu quả mối quan hệ 

phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong 

Hình 3.9. Nhận xét của cán bộ, công chức xã về 
hiệu quả trong phối hợp thực hiện chính sách 

 
[Nguồn:Kết quả khảo sát từ phiếu điều tra 

2014] 

Hình 3.10. Nhận xét của công chức lãnh 
đạo quản lý từ cấp huyện trở lên về 

hiệu quả phối hợp thực hiện chính sách 
 

 
[Nguồn: Kết quả khảo sát từ phiếu 

điều tra 2014] 
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thực hiện chính sách XĐGN, cũng có tới 43,3% công chức lãnh đạo quản lý từ cấp 

huyện trở lên cho rằng công tác phối hợp không có hiệu quả.  

Như vậy, có thể thấy công tác phân công phối hợp thực hiện chính sách XĐGN ở các 

địa phương mặc dù đã có sự phân công, phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện nhưng 

vẫn chưa có được sự nhịp nhàng, đồng bộ và thống nhất dẫn đến thiếu liên kết giữa tỉnh với 

huyện, giữa huyện với xã và ngược lại làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách mà 

không phát huy hết thế mạng cũng như các điều kiện, khả năng của các cơ quan phối hợp vào 

quá trình thực hiện. 

Việc chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về XĐGN ở Tây Bắc về cơ bản vẫn do bộ 

máy hành chính của từng tỉnh trong vùng thực hiện, vừa theo phân cấp về quản lý hành chính 

vừa theo phân cấp cũng mang tính hành chính về quản lý kinh tế - xã hội. 

Mặc dù đã hình thành mối quan hệ hợp tác theo cả chiều ngang và chiều dọc trong 

quá trình thực hiện nhưng chưa thực sự thiết lập và thực hiện mối quan hệ hợp tác trong 

thực hiện chính sách XĐGN giữa cấp trên với cấp dưới, giữa chính quyền với các tổ chức 

đoàn thể ở địa phương với nhau do đó chưa tạo ra cơ chế lồng ghép, tận dụng tiềm năng thế 

mạnh giữa các cấp chính quyền với các tổ chức đoàn thể nhân dân ở địa phương để tạo ra 

chuỗi gắn kết giữa chức năng, nhiệu vụ và trách nhiệm của các bên trong thực hiện XĐGN.  

3.2.1.4. Huy động bố trí nguồn lực thực hiện chính sách 

Trong quá trình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo cần phải huy động, bố trí 

một khối lượng nguồn lực rất lớn để có thể đưa chính sách vào đời sống xã hội. Với đặc 

điểm KT-XH của vùng Tây Bắc, các địa phương trong vùng đã tích cực huy động và sử 

dụng nguồn lực của mình cùng với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước để tổ chức triển 

khai thực hiện chính sách XĐGN trên địa bàn. Nguồn lực này chủ yếu tập trung vào hai 

loại nguồn lực cơ bản là; (i) nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, ứng dụng 

khoa học công nghệ và (ii) nguồn lực vốn 

 - Nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công 

nghệ: Với điều kiện của Tây Bắc, các nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, 

khoa học công nghệ rất thiếu thốn, ít có khả năng khai thác để phục vụ cho XĐGN. Tiềm 

năng tài nguyên đất và rừng tuy còn lớn nhưng chưa được quản lý, bảo vệ và khai thác có 

hiệu quả để phục vụ cho sản xuất. Các ngành khai khoáng chưa phát triển nhiều, ngành 

lâm nghiệp cũng chưa đủ sức để quản lý, bảo vệ, khai thác và chế biến sản vật từ rừng tại 
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địa phương qua đó khó có thể thu hút được lực lượng lao động tại chỗ. Nói chung NSNN 

đầu tư cho khai thác và bảo vệ tài nguyên và phát triển CSHT kinh tế của Tây Bắc còn hạn 

hẹp, trong khi các bộ, ngành cũng chưa có đủ nguồn lực tài chính hoặc chưa thực sự quan 

tâm đầu tư cho Tây Bắc. Vì vậy nguồn lực về tài nguyên của Tây Bắc chưa được khai thác 

tương xứng với tiềm năng vốn có để phát triển KT-XH và XĐGN. 

- Nguồn lực vốn. Nguồn vốn để thực hiện chính sách XĐGN được huy động qua các 

nguồn: ngân sách nhà nước và các tổ chức quốc tế; vốn của các doanh nghiệp trong và 

ngoài địa phương; vốn huy động từ nhân dân… 

+ Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các tổ chức quốc tế: Nguồn vốn để thực 

hiện XĐGN ở Tây Bắc chủ yếu là nguồn ngân sách nhà nước, huy động ngân sách từ địa 

phương hầu như chưa có do nguồn thu ít, chi ngân sách hàng năm chủ yếu do trung ương 

cấp (chi ngân sách cao hơn nguồn thu ngân sách). Nguồn vốn huy động từ các doanh 

nghiệp và các tổ chức cho XĐGN đạt tỷ lệ thấp. Do thiếu vốn nên việc bố trí vốn cho các 

nhiệm vụ XĐGN chưa được triển khai đồng bộ như việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản 

xuất cho các hộ đăng ký được hỗ trợ máy móc, thiết bị như máy cày, máy bừa, máy say 

sát, máy phát cỏ, máy bơm...để phục vụ sản xuất và chế biến, bảo quản nông sản sau thu 

hoạch chưa được triển khai thực hiện. Các hộ có nguyện vọng được hỗ trợ để chăn nuôi 

một số vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: Ong, Nhím, Ba Ba...nhưng không được hỗ trợ 

hoặc mức hỗ trợ rất thấp không đủ để thực hiện.  

Điều kiện về KT-XH của Tây Bắc cho thấy để huy động được nguồn lực nhất là 

nguồn vốn để thực hiện chính sách XĐGN là một trong những khó khăn rất lớn của 

những địa phương trong vùng. Tuy nhiên trong các giai đoạn 2006 – 2010 và 2011- 2014 

các địa phương đã biết phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tranh thủ nguồn vốn 

hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp và các nguồn vốn khác để tập trung XĐGN. Chỉ tính 

riêng tỉnh Điện biên trong giai đoạn 2006 - 2010, nguồn vốn huy động từ ngân sách trung 

ương, ngân sách địa phương, các đơn vị doanh nghiệp cho chương trình xóa đói giảm 

nghèo được 3.057,928 tỷ đồng (tăng 7,34% so với kế hoạch). Đã tập trung sử dụng lồng 

ghép để ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã 

biên giới nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động, 

XĐGN và ổn định dân cư một cách toàn diện trên tất cả các mặt đời sống xã hội, nhất là 

những nơi đồng bào dân tộc đang gặp nhiều khó khăn, [35]. Giai đoạn 2011-2014 Điện 
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Biên huy động 3.353,2 tỷ đồng cho chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, các chính sách 

hỗ trợ giảm nghèo đặc thù 1.579,7 tỷ đồng, [67]. Tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 2011 – 

2015 thu hút được 3.259.185 triệu đồng, trong đó vốn tín dụng là 1.081.000 triệu đồng 

(Ngân sách trung ương: 2.157.464 triệu đồng. Ngân sách địa phương: 10.721 triệu đồng. 

Vốn huy động khác: 10.000 triệu đồng), [75]. Tỉnh Hòa Bình năm 2011, huy động và 

phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo thuộc hộ nghèo ở 

vùng khó khăn; tổng số 10.987.240.000đồng, trong đó xã khu vực I là 6.477.040.000 

đồng, xã khu vực II là 4.510.200.000 đồng, [70]. Phân bổ vốn dự án giảm nghèo giai đoạn 

II; tổng số 23.742,4 triệu đồng, trong đó vốn vay WB là 19.742,4 triệu đồng, vốn ngân 

sách tỉnh đối ứng 4.000 triệu đồng, [71]. 

 Từ những số liệu trên cho thấy nguồn thu hàng năm của các tỉnh là rất hạn chế và tất 

cả các tỉnh Tây Bắc đều phải phụ thuộc vào các khoản kinh phí hỗ trợ có mục tiêu hàng năm 

từ ngân sách trung ương do tỷ lệ bội chi quá lớn, đặc biệt là hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. 

+ Nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Tây Bắc là 

khu vực được coi là ít có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhất trong số các vùng kinh tế 

của Việt Nam. Đặc điểm này xuất phát từ điều kiện tự nhiên, thiên nhiên, vị trí địa lý, 

nguồn nhân lực...vì vậy việc huy động, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào 

khu vực này là rất khó khăn. Để thu hút đầu tư, hoạt động XTĐT của các địa phương đã 

được xây dựng thành chương trình XTĐT hàng năm, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản 

của hoạt động XTĐT. Hầu hết các hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) phù hợp với kế 

hoạch, quy hoạch phát triển của địa phương. Các hoạt động XTĐT đã được triển khai 

rộng khắp ở cả 4 tỉnh đánh dấu chuyển biến XTĐT từ bị động sang chủ động. Các địa 

phương đã lồng ghép XTĐT với thương mại và du lịch. Trong điều kiện ngân sách hạn 

chế, các địa phương đã khuyến khích và tranh thủ các nguồn kinh phí từ xã hội hóa để 

thực hiện các hoạt động XTĐT ở trong nước và ngoài nước. Hỗ trợ các doanh nghiệp tăng 

cường công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; tìm 

kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết phát triển sản xuất công nghiệp và kinh 

doanh thương mại, dịch vụ của các tỉnh Tây Bắc tới các tỉnh thành trong cả nước và các 

nước trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc và các nước ASEAN. 

Liên kết hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa các tỉnh thuộc khu vực 

Tây Bắc, thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
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Thông qua Hội chợ, các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thị trường, trưng bày, 

quảng cáo, giới thiệu và bán các loại hàng hóa công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, nông sản 

thực phẩm, sản vật địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tới các tỉnh bạn và 

xuất khẩu ra nước ngoài. Tính đến 31/12/2012 trên địa bàn 4 tỉnh Tây Bắc có 44 dự án đầu 

tư trực tiếp nước ngài với tổng vốn đăng ký 547,6 triệu USD trong đó Lai Châu 4 dự án, 

Sơn La 10 dự án. Hòa Bình 30 dự án. Hiện trên địa bàn có 3.081 doanh nghiệp đang hoạt 

động với tổng vốn sản xuất kinh doanh là 51.431 tỷ đồng, [46]. Việc thu hút đầu tư từ các 

loại hình doanh nghiệp đã giúp cho bộ mặt kinh tế xã hội Tây Bắc có nhiều thay đổi, tốc 

độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Tuy nhiên nguồn 

vốn huy động trực tiếp từ các loại hình doanh nghiệp này để phục vụ trực tiếp cho việc 

thực hiện chính sách XĐGN lại có nhiều hạn chế mới chỉ chiếm 1,24% tổng số vốn đầu tư 

cho xóa đói giảm nghèo. 

Nguồn vốn huy động từ nhân dân. Với điều kiện kinh tế xã hội Tây Bắc chậm phát 

triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, nên hầu như nguồn vốn huy động từ nguồn ngân sách của địa 

phương để chi cho XĐGN là rất ít chỉ chiếm 0,31% tổng nguồn vốn, [56]. Điều này rõ ràng 

là các địa phương Tây Bắc khó có thể huy động được nguồn vốn từ người dân cho XĐGN. 

Như vậy, các tỉnh Tây Bắc có nguồn thu từ phát triển KT-XH không đáng kể, hầu 

hết ngân sách phụ thuộc vào trung ương trong khi ngân sách trung ương lại chưa đủ để 

đáp ứng hết nhu cầu cho XĐGN ở Tây Bắc, đồng thời nguồn lực đầu tư còn phân tán và 

dàn trải, chưa tập trung ưu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc nhất ở những địa bàn 

trọng điểm nhất nên các chủ trương, kỳ vọng trong XĐGN của Tây Bắc trong giai đoạn 

vừa qua chưa mang lại kết quả như mong muốn của nhà nước cũng như của các đối tượng 

chính sách và của toàn xã hội. 

3.2.1.5. Kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện chính sách  

Để chính sách XĐGN mang lại kết quả, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế 

của địa phương, trong những năm qua cấp ủy và chính quyền địa phương các tỉnh Tây Bắc 

đã tích cực kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở địa phương mình. 

Trong những năm từ các giai đoạn 2006 -2010 và 2011-2015, các địa phương đã ban hành 

các kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách XĐGN trên địa bàn của 

tỉnh mình, đồng thời đôn đốc, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tích cực 

tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chính sách. 
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Đảng ủy, HĐND các tỉnh đều ban hành nghị quyết về chương trình, kế hoạch giám 

sát việc thực hiện chính sách XĐGN hàng năm trên địa bàn. Căn cứ vào nghị quyết của 

Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND, UBND các tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện giám sát 

việc thực hiện chính sách XĐGN hàng năm. Nhìn chung các kế hoạch kiểm tra giám sát 

của các địa phương trong vùng đều có những nội dung cơ bản sau: 

- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát với các thành viên trong đoàn là đại diện của 

các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan. Số lượng các đoàn giám sát được thành lập ở 

các tỉnh có khác nhau, trong đó; Lai Châu, Điện Biên thành lập 4 đoàn; Hòa Bình, Sơn La 

5 đoàn, thực hiện hàng chục đợt, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện chính sách. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách XĐGN tập trung 

vào những nội dung cơ bản sau:  

Thứ nhất là, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách XĐGN của địa phương 

bao gồm: Công tác chỉ đạo của cấp ủy, UBND đối với chương trình giảm nghèo, các biện 

pháp tổ chức điều hành, công tác xây dựng và triển khai kế hoạch, xác định trọng tâm, 

trọng điểm trong thực hiện chính sách. 

Thứ hai là, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. 

Thứ ba là, kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo, dạy nghề, vay vốn 

ưu đãi, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, điện, nước 

sinh hoạt… 

- Về phương thức kiếm tra, giám sát. 

Quá trình kiểm tra giám sát được thực hiện dựa trên những phương thức cơ bản sau: 

Nghe ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã báo cáo kết quả thực hiện chính sách XĐGN hàng 

năm và kết quả thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Kiểm tra các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của địa phương về thực hiện chính sách XĐGN, kiểm tra hồ sơ quản lý hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hồ sơ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; Khảo sát thực tế tại 

một số hộ nghèo tại một số xã thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của đoàn. 

Qua kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, các đại phương đã phát hiện ra những  

hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở các địa 

phương trong vùng giám sát đồng thời đã kịp thời xử lý hoặc kiến nghị đến cấp có thẩm 

quyền kịp thời xử lý những hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện thực hiện chính 
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sách. Qua kiểm tra, giám sát, các địa phương cũng đã phát hiện ra những hạn chế, những 

điểm chưa hợp lý của chính sách khi tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương bao gồm: 

Thứ nhất, về sự đồng bộ của chính sách. Hiện nay để hướng tới XĐGN bền vững 

hiện có ba nhóm là; chính sách XĐGN chung được áp dụng chung cho đối tượng là người 

nghèo trên phạm vi cả nước; chính sách XĐGN cho những vùng khó khăn và đặc biệt khó 

khăn như miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa và chính sách XĐGN cho những vùng có 

người dân là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số.  

Tây Bắc là vùng có điều kiện phát triển KT-XH thuộc loại khó khăn nhất cả nước và 

cũng là vùng có tỷ lệ người dân tộc thiểu số sinh sống cao nhất cả nước, tỷ lệ hộ nghèo 

cũng thuộc loại cao nhất nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các địa phương đều 

cho rằng chính sách XĐGN chưa tách bạch được một cách tương đối về đối tượng chính 

sách, nghĩa là có sự chồng chéo giữa chính sách vùng với chính sách chung của quốc gia. 

Đây là trở ngại lớn khi chính sách đang được quản lý theo chiều dọc và thực hiện chính 

sách theo hình thức từ trên xuống nhưng lại thiếu sự phối kết hợp giữa các cấp chính 

quyền từ trung ương xuống địa phương. 

Hệ thống chính sách XĐGN có sự trùng lắp, dàn trải, thiếu đồng bộ đã thể hiện rõ 

trong quá trình tổ chức thực hiện. Ví dụ cùng nội dung giải quyết nước sạch sinh hoạt có 

nhiều hợp phần khác nhau đề cập như: Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý trong khi 

Quyết định 134/QĐ-TTg. Quyết định 1592QĐ-TTg và Chương trình 135 lại do UBDT 

quản lý. Cùng ổn định dân cư nhưng có tới 05 chính sách gồm: định canh, định cư theo 

Quyết định 33/2007/QĐ-TTg; ổn định sắp xếp dân cư cho vùng khó khăn, thiên tai theo 

Quyết định 193/2006/QĐ-TTg; các Quyết định 120/2003/QĐ-TTg, Quyết định 

160/2007/QĐ-TTg và Quyết định 1151/QĐ-TTg. Với 06 nội dung của chính sách XĐGN 

đã và đang được thực hiện có nhiều hạng mục, nội dung đều được quy định ở những hợp 

phần khác nhau. Cụ thể như; hỗ trợ xây dựng công trình nước sinh hoạt có ở cả 06 hợp 

phần, hỗ trợ sản xuất, nhà ở có ở 05 hợp phần. Ngay cả nội dung đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn cũng được quy định ở cả Chương trình 135-II, Chương trình mục tiêu Quốc gia 

về giảm nghèo, Chương trình 30a và Chương trình 134. 

Giữa chính sách ban hành trước và sau chưa có sự kết nối về nội dung, nhiệm vụ để 

tạo nên hệ thống chính sách đồng bộ, hoàn chỉnh. Nhiều nội dung của chính sách dàn trải và 
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thiếu nguồn lực thực hiện, sự trùng lắp và thiếu thống nhất ở một số hợp phần của chính 

sách như định canh định cư, sắp xếp ổn định, bố trí dân cư, được thực hiện trong 03 quyết 

định nhưng định mức hỗ trợ hộ gia đình lại khác nhau. Bên cạnh đó mỗi hợp phần của chính 

sách XĐGN lại quy định cơ chế quản lý, cơ quan thường trực chỉ đạo khác nhau trong cùng 

một giai đoạn gây khó khăn cho quá trình thực hiện kể cả việc phân bổ ngân sách. 

Thứ hai, về hiệu quả và tác động của chính sách. Các chính sách giảm nghèo hiện 

hành được các địa phương đánh giá cơ bản phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của người 

nghèo, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số; tuy nhiên, do có quá nhiều chính sách giảm 

nghèo dẫn đến nguồn lực bị phân tán, hiệu quả tác động đến đối tượng thụ hưởng chưa 

cao, chưa rõ nét; việc chậm hướng dẫn, 

sửa đổi một số chính sách đã gây khó 

khăn cho các địa phương trong việc tổ 

chức thực hiện như: hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 

26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định một số chính sách phát triển 

giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015; 

sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP về 

chính sách miễn giảm học phí...  

Như đã trình bày ở chương 2, kiểm 

tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách XĐGN cần phải được thực hiện bởi nhiều chủ 

thể khác nhau bao gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể nhân dân và của chính 

đối tượng chính sách. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát quá trình 

thực hiện chính sách ở Tây Bắc, tác giả luận án nhận thấy công tác kiểm tra, giám sát quá 

trình thực hiện chính sách XĐGN chủ yếu được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước từ tỉnh 

đến xã mà chưa có sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và của người dân, 

việc tham gia giám sát, kiểm tra của người nghèo vào quá trình thực hiện chính sách XĐGN 

là vô cùng hạn chế, chỉ chiếm 18%, (Hình 3.11).    

Hình 3.11. Tỷ lệ người dân tham gia kiểm 
tra, giám sát qúa trình thực hiện chính sách 

 
[Nguồn:Kết quả khảo sát từ phiếu điều tra 

2014] 
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 Tương tự, khi khảo sát đội ngũ cán 

bộ, công chức cấp xã về sự tham gia của 

các tổ chức chính trị-xã hội vào kiểm tra, 

giám sát quá trình thực hiện chính sách 

XĐGN ở địa phương, câu trả lời có chỉ 

chiếm 13% nhưng lại có tới 87% số 

người được hỏi cho rằng không có sự 

tham gia của các tổ chức chính trị- xã hội. 

Điều này chính tỏ việc người dân (đối 

tượng của chính sách) và các tổ chức 

chính trị - xã hội ở cơ sở rất ít có cơ hội 

được tham gia vào quá trình kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách (Hình 3.12). Bởi vậy việc đánh giá sự phù hợp của các 

biện pháp thực hiện chính sách chưa phản ánh hết nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của 

người dân, dẫn đến chậm trễ trong việc điều chỉnh biện pháp thực hiện chính sách làm giảm 

kết quả và hiệu quả của quá trình thực hiện. 

3.2.2. Kết quả thực hiện một số hợp phần của chính sách xóa đói giảm nghèo 

Sau một thời gian thực hiện chính sách XĐGN, tình hình kinh tế xã hội của Tây Bắc 

đã có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống kết cấu CSHT được hoàn thiện đáng kể, người 

nghèo được tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện 

đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống hàng năm, các 

xã nghèo thuộc diện hỗ trợ của chính sách đều đã có trường tiểu học và trung học cơ sở, tỷ 

lệ trẻ em trong độ tuổi được đến trường tăng lên đáng kể, nhân dân được phòng dịch và 

được sử dụng các dịch vụ y tế thông qua việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được tiếp 

cận với thông tin thông qua hệ thống phát thanh và truyền hình, 100% số xã có điểm bưu 

điện văn hóa, văn hóa truyền thống được bảo tồn, gìn giữ và phát triển, nhiều lễ hội, phong 

trào văn hóa được khuyến khích. 

Như đã trình bày, chính sách XĐGN đã và đang được các địa phương triển khai 

thực hiện với nhiều nội dung khác nhau. Tuy nhiên khi đánh giá về những kết quả đạt 

được của quá trình thực hiện chính sách, chúng tôi chỉ tập trung vào 3 hợp phần chủ yếu 

của chính sách XĐGN đang được thực hiện ở Tây Bắc là: Tín dụng ưu đã hỗ trợ cho đời 

Hình 3.12. Sự tham gia của các tổ chức 
chính trị - xã hội trong kiểm tra, đánh giá 
quá trình thực hiện chính sách 

 
[Nguồn:Kết quả khảo sát từ phiếu điều 

tra 2014] 
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sống và sản xuất cho người nghèo (i); Nâng cao trình độ dân trí, phát triển giáo dục, đào 

tạo cho người nghèo (ii); Hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo (iii); Phát 

triển cơ sở hạ tầng, mở rộng ứng dụng khoa học công nghệ cho người nghèo (iv). (xem 

phụ lục Kết quả thực hiện một số hợp phần của chính sách XĐGN). 

3.2.3. Đánh giá về công tác tổ chức thực hiện chính sách XĐNG ở các tỉnh Tây 

Bắc   

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, các tỉnh Tây Bắc đã tích cực, chủ động 

tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN qua đó đã thu được những kết quả rất đáng 

khích lệ. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc bên 

cạnh những ưu điểm vẫn còn nhiều tổn tại, hạn chế cần phải được khắc phục để nâng cao 

hơn nữa kết quả và hiệu quả của chính sách XĐGN ở Tây Bắc trong những năm tiếp theo. 

3.2.3.1. Những ưu điểm 

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc có một số ưu 

điểm sau: 

Thứ nhất, các tỉnh Tây Bắc đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực 

hiện chính sách giảm nghèo ở địa phương mình. Tỉnh ủy các tỉnh đều ban hành nghị 

quyết, chỉ thị, chương trình hành động chuyên đề về giảm nghèo, Hội đồng nhân dân các 

tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo. Các địa phương đã đưa chỉ tiêu về 

giảm nghèo vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và xây dựng giải pháp cụ 

thể để tổ chức thực hiện.  

Nhiều địa phương đã sáng tạo xây dựng các phương thức hỗ trợ phù hợp đối với 

người nghèo như phân công các cấp ủy đảng cơ sở, đảng viên, cán bộ chính quyền, đoàn 

thể theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn, chịu trách nhiệm về việc thoát nghèo đối với các hộ 

nghèo theo địa chỉ cụ thể; một số địa phương thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại giữa 

chính quyền cấp xã với các hộ nghèo; có chính sách khuyến khích, vận động người nghèo 

tự nguyện đăng ký thoát nghèo; một số địa phương ban hành các cơ chế, chính sách đặc 

thù riêng như hỗ trợ thêm tiền ăn, học phí từ ngân sách địa phương cho học sinh nghèo, 

học sinh người dân tộc thiểu số, xây dựng các mô hình giảm nghèo đối với hội viên của 

các đoàn thể (phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên)… 

Thứ hai, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và đội ngũ làm công tác giảm 

nghèo đã chú trọng việc tuyên truyền chính sách, pháp luật đến cộng đồng dân cư và trực 
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tiếp đến với người nghèo. Bên cạnh hình thức tuyên truyền, phổ biến mang tính truyền 

thống (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tờ rơi, 

sách tuyên truyền…) các địa phương đã linh hoạt lồng ghép hoạt động tuyên truyền với 

sinh hoạt của thôn, ấp, bản, tổ dân phố và các nhóm dân cư. Một số địa phương đã in ấn 

tài liệu tuyên truyền bằng chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, để phù hợp 

với ngôn ngữ giao tiếp, phong tục, tập quán của người dân. Sự tham gia tích cực, có hiệu 

quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ 

thông qua các cuộc vận động, các dự án, xây dựng mô hình thí điểm ở các cấp cũng như 

sự hỗ trợ của các chương trình công ích của nhà nước như Chương trình cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích (2006-2010), cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, Chương trình 

mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 

(2012-2015) đã tạo điều kiện và góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến chính 

sách, pháp luật về giảm nghèo tốt hơn so với những giai đoạn trước đây. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đóng vai trò quan trọng, là yếu 

tố tác động để người nghèo, cộng đồng dân cư có nhận thức đúng, đầy đủ, góp phần triển 

khai có hiệu quả mục tiêu KT-XH gắn với giảm nghèo, giúp người nghèo hiểu được các chế 

độ, chính sách liên quan đến mình, nâng cao nhận thức và chủ động cải thiện cuộc sống với 

sự hỗ trợ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân và của cộng đồng xã hội.  

Thứ ba, việc phân công phối hợp thực hiện chính sách đã được các địa phương chú 

trọng triển khai thực hiện. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể ở địa phương để huy động tối đa sự tham gia của các cơ quan tổ chức. Việc 

các tổ chức đoàn thể ở địa phương như; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, 

Đoàn thanh niên tham gia thực hiện chính sách XĐGN đã góp phần giúp đỡ người nghèo 

thay đổi cách thức làm ăn, hỗ trợ sản xuất, vốn vay để họ phấn đấu thoát nghèo. Nhiều cộng 

đồng dân cư, nhất là các vùng lõi nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân và cộng 

đồng dân cư, dòng họ đã tham gia xây dựng mô hình giúp nhau thoát nghèo, hỗ trợ tín dụng 

tiết kiệm, đóng góp tiền, nguyên vật liệu xây dựng, nhường đất ở, thậm chí hiến đất, tặng đất 

làm đường, trường học, trạm y tế, góp công xây sửa nhà ở… cho người nghèo. 

Thứ tư, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, ngoài sự nỗ lực của chính quyền 

các cấp từ tỉnh xuống tới xã đã biết vận dụng, tập hợp và huy động sự tham gia có kết quả 

và hiệu quả của các tổ chức đoàn thể như; Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến 
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binh, Hội Nông dân… vào quá trình thực hiện chính sách từ khâu lên kế hoạch cho đến 

kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Điều này đã và đang tạo ra những 

phong trào cùng nhau đẩy lùi đói nghèo và thi đua lẫn nhau trong việc giúp hội viên, đoàn 

viên của mình thoát nghèo giữa các tổ chức đoàn thể tại địa phương.   

Thứ năm, huy động mọi nguồn lực cho việc thực hiện chính sách XĐGN nhanh và 

bền vững; tranh thủ nguồn đầu tư của trung ương; bố trí hợp lý nguồn lực của tỉnh; tranh 

thủ sự tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội trong và ngoài tỉnh; nguồn 

lực trong nhân dân; mở rộng nguồn vốn vay ưu đãi. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn vốn XĐGN, ưu tiên đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới nơi có cơ 

sở hạ tầng yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhằm tạo điều kiện cho các xã nghèo, hộ 

nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo. Các địa phương đã xây dựng 

kế hoạch để huy động nguồn lực cho quá trình thực hiện chính sách. Việc vận động cộng 

đồng xã hội, tham gia thực hiện chính sách XĐGN với nhiều hình thức đa dạng và phong 

phú đã góp phần làm đa dạng các nguồn lực để thực hiện chính sách. Nhiều nơi dù kinh tế 

còn khó khăn song người dân đã hiến đất để làm đường, xây trường học, nhượng đất ở, 

đất sản xuất cho người nghèo, đóng góp, hỗ trợ kinh phí, vốn vay và công sức để hỗ trợ 

người nghèo làm nhà ở, hướng dẫn sản xuất kinh doanh để cải thiện cuộc sống  của người 

nghèo, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Việc huy động, phân bổ nguồn lực cho XĐGN đã 

giúp các địa phương một mặt tích kiện được nguồn vốn ngân sách, mặt khác huy động 

được sự tham gia đóng góp nguồn vốn của doanh nghiệp và của các tổ chức cá nhân khác 

tại địa phương mình cho công cuộc XĐGN. Việc huy động nguồn lực nhất là nguồn vốn 

tại địa phương đã giúp cho các địa phương tìm ra hướng đi mới trong việc thực hiện các 

mô hình phát triển KT-XH ở địa phương mình với phương châm nhà nước và nhân dân 

cùng làm nhất là trong lĩnh vực xây dựng CSHT kinh tế, qua đó huy động được sự tham 

gia tích cực của cộng đồng dân cư. Ở nhiều địa phương hình thức này đã trở thành phong 

trào và được người dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Điều này thực sự đã giảm tải gánh 

nặng cho ngân sách nhà nước và ngân sách của địa phương trong thực hiện XĐGN. 

Thứ sáu, đa số người nghèo đã nâng cao ý thức, có trách nhiệm hơn với cuộc sống của 

mình, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội, người nghèo đã tích cực học nghề, tìm kiếm 

việc làm, sản xuất kinh doanh, tiết kiệm để phấn đấu thoát nghèo, có cơ hội và chủ động tiếp 

cận dịch vụ giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe...góp phần giải quyết những khó khăn 
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trong cuộc sống. Số địa phương có người nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo đang tăng dần, 

người nghèo đã tích cực cùng với cộng đồng dân cư tham gia các chương trình huy động xã 

hội, đóng góp ngày công xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở địa phương, đóng góp tiền 

xây nhà theo các chương trình hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo. 

Thứ bảy, tăng cường phân cấp quản lý giữa tỉnh, huyện và cấp xã, đi đôi với nâng cao 

năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu; các 

cấp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách XĐGN của cấp mình; tỉnh, 

huyện huy động, bổ sung nguồn lực và chủ động phân bổ cho cấp xã; hướng dẫn và giám 

sát thực hiện ở cấp xã. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo xóa 

đói giảm nghèo các cấp bảo đảm chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp giữa các cơ quan thực 

hiện chính sách, phân định rõ trách nhiệm của các thành viên trong ban chỉ đạo XĐGN. Nêu 

cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong 

XĐGN, xây dựng nông thôn mới. 

Thứ tám, công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện chính sách đã được 

thực hiện thường xuyên với sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đồng thời tạo điều 

kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh xuống xã tham gia vào công tác kiểm tra, 

giám sát quá trình thực hiện. Qua công tác kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện các địa 

phương đã kịp thời phát hiện những bất cập của chính sách cũng như những biểu hiện sai 

phạm trong quá trình thực hiện để kịp thời kiến nghị với cơ quan nhà nước cấp trên điều 

chỉnh hoặc xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Việc thường xuyên kiểm tra giám 

sát quá trình thực hiện chính sách XĐGN đã giúp cho quá trình thực hiện chính sách ở 

Tây Bắc thu được những kết quả tích cực về XĐGN. 

Thứ chín, quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN đã đạt được những 

kết quả nhất định. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh qua các năm, tình trạng tái nghèo giảm mạnh. 

Đến nay tỷ lệ nghèo của Tây Bắc đã giảm từ 45,7% năm 2008 xuống còn 23,92% năm 

2014. Các điều kiện về cơ sở hạ tầng đã được cải thiện, đời sống nhân dân Tây Bắc đã có sự 

đổi thay tích cực. Người nghèo, hộ nghèo ngày càng có nhận thức đúng đắn, có ý thức tự 

phấn đấu vươn lên giảm nghèo; biết thực hành tiết kiệm, học hỏi cách làm ăn, tận dụng các 

cơ hội và sử dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước để thoát nghèo bền vững. 
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Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm đã tạo tiền đề vững chắc 

cho các địa phương Tây Bắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

3.2.3.2. Những tồn tại hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách 

XĐGN ở Tây Bắc vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục trong thời 

gian tới. Những tồn tại, hạn chế đó bao gồm: 

Thứ nhất, Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu - nghèo giữa các 

vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp. Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện 

nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, nhưng nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn 

trên 50%, cá biệt còn trên 60-70%; Tỷ trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm gần 50% tổng 

số hộ nghèo trong cả nước, thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu 

nhập bình quân của cả nước. Tỷ lệ hộ tái nghèo, phát sinh nghèo hàng năm còn cao (bình 

quân mỗi năm có khoảng 1/3 hộ tái nghèo và phát sinh nghèo mới so với tổng số hộ thoát 

nghèo do hậu quả thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, tách hộ…, trong đó hộ phát sinh nghèo chiếm 

khoảng 60% trong số hộ tái nghèo và phát sinh nghèo), [68]. 

Trong thời gian qua, để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo, Nhà 

nước đã ban hành nhóm chính sách về việc làm, tăng thu nhập như cho vay vốn tín dụng ưu 

đãi, dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ phát triển sản xuất. Đồng thời, ban 

hành các chính sách tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tiếp cận 

dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục,.. Tuy nhiên mức hỗ trợ của các chính sách này còn thấp, 

chưa đủ mạnh để thúc đẩy hộ vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, còn nhiều chính sách hỗ 

trợ cho không như chính sách hỗ trợ về gạo, vải mặc, dầu hỏa thắp sáng, cấp tiền điện... đã 

làm tăng tính ỷ lại, không muốn thoát nghèo của người nghèo. 

Thứ hai, chưa khai thác, huy động được nhiều nguồn lực tại chỗ, chưa phát huy được 

nội lực trong dân và chính người nghèo; quan điểm trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn ngân 

sách vẫn còn tồn tại ở một số địa phương và người nghèo. Mặt khác, trong bối cảnh kinh tế 

suy thoái, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực hỗ 

trợ cho giảm nghèo của các doanh nghiệp; tuy đã có quy trình lập, phân bổ nguồn lực cho 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ [49], 

nhưng nguồn vốn bố trí cho quá trình thực hiện chỉ được xác định cụ thể theo từng năm, 



116 

chưa giao vốn trung hạn, gây lúng túng cho các địa phương trong việc lập kế hoạch ngân 

sách cho các năm tiếp theo và thực hiện phân cấp, trao quyền cho cơ sở, cộng đồng. 

Thứ ba, việc phân cấp cho các địa phương bố trí kế hoạch cụ thể nguồn lực cho mục 

tiêu giảm nghèo là hoàn toàn phù hợp, tuy nhiên hiện nay lại thiếu chế tài về cơ chế quản lý, 

giám sát việc bố trí, sử dụng vốn cho mục tiêu giảm nghèo ở các địa phương, dẫn đến một 

số địa phương sử dụng nguồn lực cho giảm nghèo chưa hiệu quả (như chưa quan tâm bố trí 

vốn cho phát triển sản xuất, nặng về đầu tư cơ sở hạ tầng; chưa có cơ chế về đấu thầu cộng 

đồng để tăng cường sự tham gia của người dân...). Về vốn để thực hiện các chính sách giảm 

nghèo, trong những năm qua, đã có nhiều chính sách giảm nghèo được bổ sung, ban hành, 

điều chỉnh mức hỗ trợ, giúp người nghèo tiếp cận tốt hơn các nhu cầu cơ bản, tối thiểu về y 

tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch...; tuy nhiên hiện có quá nhiều chính sách (khoảng trên 70 

chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, đồng bào DTTS), dẫn đến sự chồng ghép, chia cắt, manh 

mún, hạn chế khả năng tác động, làm chuyển biến rõ nét về đời sống của người nghèo. 

Thứ tư, sự tham gia của các tổ chức đoàn thể ở địa phương chưa thực sự có hiệu quả, 

thậm chí nhiều địa phương, các tổ chức đoàn thể hoạt động tự phát hoặc tham gia với vai 

trò hỗ trợ cho chính quyền mà chưa tích cực chủ động tham gia sâu rộng vào quá trình 

thực hiện. Điều này làm giảm vai trò xung kích của các tổ chức đoàn thể nhân dân nhất là 

trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia vào quá trình XĐGN tại địa 

phương mình. 

Thứ năm, quá trình triển khai thực hiện chính sách XĐGN chủ yếu được thực hiện 

theo hình thức từ trên xuống với những cơ chế, chương trình, kế hoạch cứng nhắc theo ý chí 

của cấp ban hành, thiếu sự tham gia của người nghèo và chính quyền cơ sở trong việc xây 

dựng các chương trình, dự án giảm nghèo (không có sự tham gia của cộng đồng). Do vậy, 

nhiều chương trình, kế hoạch khi tổ chức thực hiện lại không phù hợp với thực tế làm cho 

mục tiêu của chính sách chưa đạt được, giảm sút lòng tin của người nghèo và gây lãng phí 

nguồn ngân sách của nhà nước. Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy đây được 

coi là điểm hạn chế lớn nhất trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc 

và là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả XĐGN ở Tây Bắc hiện nay, chính vì vậy 

chúng tôi sẽ đề xuất một mô hình chuẩn để tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc 

trong chương 4 của luận án này. 
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Thứ sáu, mặc dù thực hiện chính sách là một quá trình rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp 

đến kết quả và hiệu quả của chính sách. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bất kỳ một văn bản 

pháp quy nào của nhà nước được ban hành để quy định về quy trình tổ chức triển khai thực 

hiện chính sách công nói chung và chính sách XĐGN nói riêng. Điều này dẫn đến các địa 

phương phải tự nghiên cứu, tìm hiểu để tổ chức thực hiện dẫn đến cùng một chính sách nhưng 

các địa phương lại thực hiện khác nhau về quy trình. Cũng chính vì chưa có một quy trình 

chuẩn để tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN nên xảy ra tình trạng, địa phương này 

thì coi trọng khâu vận động tuyên truyền mà coi nhẹ khâu phân công, phối hợp thực hiện 

nhưng địa phương khác lại coi trọng khâu kiểm tra giám sát quá trình thực hiện mà coi nhẹ 

khâu vận động tuyên truyền. Điều này tất yếu dẫn đến kết quả thực hiện của các địa phương là 

không giống nhau, thậm chí từ đó nảy sinh ra các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện hoặc 

gây lãng phí nguồn ngân sách cho XĐGN. 

Thứ bảy, công tác kiểm tra giám sát mặc dù đã được thực hiện thường xuyên nhưng 

chưa thực sự có hiệu quả. Vai trò của giám sát và đánh giá chính sách là rất lớn. Tuy nhiên 

thời gian qua công tác giám sát mặc dù đã được thực hiện nhưng nặng về hình thức nên chất 

lượng thấp, không liên tục và kịp thời. Việc kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện 

chính sách XĐGN nhằm kịp thời phát hiện ra những vấn đề bất cập, những hạn chế của chính 

sách để có phương án điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn là việc làm cần thiết mà không thể 

xem nhẹ. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát còn mang nặng tính chất hành chính. Thông 

tin mà hoạt động kiểm tra, giám sát cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa 

đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho quá trình hoàn thiện chính sách. Chính điều này đã có ảnh 

hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả cũng như đảm bảo sự phù hợp và bền vững của 

chính sách trong quá trình thực hiện. 

Hiện tượng chủ quan, hình thức vẫn diễn ra phổ biến do rất nhiều nguyên nhân khác 

nhau kể cả khách quan và chủ quan. Điều này dẫn đến những cách làm không phù hợp mà 

không kịp thời được khắc phục gây ra hậu quả xấu cho xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin 

của nhân dân vào nhà nước và lãng phí nguồn lực của nhà nước, địa phương và đối tượng 

chính sách. 

3.2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

Khi nghiên cứu về thực trạng tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây 

Bắc, tác giả đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như đã phân tích ở mục 3.2.3.2. So sánh, tham 



118 

chiếu với những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách XĐGN đã trình bày tại 

mục 2.4 của chương 2 cho thấy, những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ những 

nguyên nhân cơ bản sau: 

Thứ nhất, về điệu kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội. Tây Bắc là vùng có địa hình hiểm 

trở, hệ thống giao thông đến các bản làng vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng, xa trung tâm 

phát triển của đất nước. Bên cạnh đó điều kiện về thời tiết, khí hậu khắc nhiệt, thường 

xuyên có thiên tai, hạn hán, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người 

dân. Người nghèo Tây Bắc chủ yếu là người DTTS thuộc nhiều dân tộc khác nhau, cả 

nước có 54 dân tộc thì Tây Bắc có tời hơn 30 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc lại có 

bản sắc văn hóa, tập quán, lối sống, phương thức sản xuất và tôn giáo khác nhau. Do đó đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện chính sách và là một trong những yếu tố ảnh 

hưởng đến phát triển KT-XH của các địa phương. 

Thứ hai, về sự phù hợp của chính sách xóa đói giảm nghèo. Một số chương trình, 

chính sách giảm nghèo chưa được khảo sát, đánh giá kỹ trước khi ban hành, còn có sự áp 

đặt, không phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, của đối tượng thụ hưởng nên hiệu 

quả không cao, như Chương trình 134 về nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số... Chính sách 

giảm nghèo được thực hiện chung cho các hộ nghèo, chưa có chính sách giảm nghèo đặc 

thù, trọng điểm phù hợp với vùng dân cư nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu 

số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi có điều kiện sống đặc biệt 

khó khăn. Có chính sách thì cào bằng như: chính sách về miễn giảm học phí và hỗ trợ chi 

phí học tập đối với học sinh trong vùng nghèo thì kể cả không thuộc hộ nghèo cũng được 

hưởng. Có quá nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp tạo tâm lý ỷ lại, trông chờ trong một bộ 

phận người nghèo, thiếu ý chí vươn lên để thoát nghèo, nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau, 

dẫn đến chồng chéo, trùng lắp, dàn trải nguồn lực, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo 

nhiều nhưng đơn lẻ, nguồn vốn ít và nhỏ giọt, mức hỗ trợ thấp, không đồng nhất, hiệu quả 

đạt được chưa cao, gây khó khăn cho việc theo dõi, quản lý. 

Thứ ba, về công tác vận động tuyên truyền. Công tác tuyên truyền thực hiện đôi lúc 

chưa thường xuyên, chưa đa dạng, chưa phong phú về hình thức, nội dung, chưa phù hợp với 

nhận thức và điều kiện sinh sống của người nghèo. Công tác tuyên truyền chính sách chủ yếu 

được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở nhưng trên thực tế trình độ, năng lực của 

đội ngũ này lại không đảm bảo. Mặc dù, các địa phương đã nhận ra điều này và thường xuyên 
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tổ chức tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên nhưng do đặc thù của vùng núi cộng với trình 

độ, năng lực của đội ngũ tuyên truyền nên hiệu quả của công tác tuyên truyền chưa cao. 

Với đặc thù của Tây Bắc là đồi núi, dân cư thưa thớt lại sinh sống ở những vùng núi 

cao, điều kiện đi lại khó khăn do cơ sở hạ tầng kém phát triển, mặt bằng dân trí thấp nên 

các hình thức tuyên truyền như tờ rơi, loa truyền thanh của địa phương thậm chí là truyền 

hình của tỉnh cũng không mang lại kết quả như mong muốn. Một số chương trình tuyên 

truyền bằng tiếng bản địa cũng có chung kết quả do điều kiện kinh tế của người nghèo 

không cho phép họ sở hữu Tivi hoặc các phương tiện truyền thông khác kể cả trong 

trường hợp địa phương đó đã có điện sinh hoạt. 

Thứ tư, về bố trí nguồn lực. Nguồn lực bố trí chưa đáp ứng mục tiêu đề ra và nhu 

cầu thực tế nên các chính sách chưa được thực hiện đầy đủ. Có nhiều chính sách giảm 

nghèo nhưng chủ yếu mang tính hỗ trợ (như chính sách y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ sản 

xuất), trong khi chính sách đầu tư tạo sinh kế cho người nghèo chưa nhiều, suất đầu tư 

thấp (vay vốn tín dụng ưu đãi, vay vốn giải quyết việc làm, đào tạo nghề). Tình trạng ngân 

sách không được bố trí kịp thời trong quá trình thực hiện chính sách dẫn đến tình trạng 

chính sách đã ban hành nhưng chờ kinh phí thực hiện, hoặc có bố trí nhưng lạc hậu so với 

giá cả thị trường gây khó khăn cho việc thực hiện của địa phương. Việc huy động nguồn 

lực của các thành phần kinh tế, của cộng đồng dân cư phục vụ cho chương trình giảm 

nghèo chưa được nhiều, chủ yếu dựa vào nguồn lực hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước. Hệ 

thống chính sách có song thường không quan tâm đến phần kinh phí quản lý điều hành 

thực hiện chính sách đảm bảo hiệu quả. Nguồn vốn đầu tư cho một số chương trình, dự án 

chậm, dẫn đến việc giao kế hoạch cho cơ sở muộn, lại triển khai trong thời gian ngắn nên 

công tác thanh quyết toán còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác việc phân bổ vốn cho các 

chương trình giảm nghèo hiện nay chủ yếu được thực hiện thông qua năm ngân sách hoặc 

được giải ngân theo kiểu cào bằng mà hoàn toàn chưa tính toán đến nhu cầu vốn thực sự 

và cấp kinh phì theo nhu cầu vốn. Điều này làm cho hiệu quả giảm nghèo không cao, mục 

tiêu giảm nghèo trên từng tiêu chí bị ảnh hưởng thậm chí bị dang dở do thiếu vốn hoặc 

được cung cấp không kịp thời… 

Thứ năm, về công tác quản lý nhà nước. Chưa có nhiều hình thức biểu dương, 

khen thưởng kịp thời hoặc các biện pháp để nhân rộng các mô hình cá nhân, tập thể tiêu 

biểu trong thoát nghèo, làm tốt công tác giảm nghèo, địa phương (thôn, xã) có tốc độ 
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giảm nghèo nhanh, vượt mục tiêu giảm nghèo, xã thoát nghèo, hộ nghèo, xã hoàn thành 

mục tiêu ra khỏi danh sách đặc biệt khó khăn.  

Nhận thức về công tác giảm nghèo ở cấp cơ sở một số nơi còn hạn chế, thể hiện qua 

việc xây dựng mục tiêu, giải pháp giảm nghèo hằng năm chưa sát với điều kiện cụ thể địa 

phương. Công tác tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở còn hạn chế: quản lý hộ nghèo nhiều nơi 

chưa chặt chẽ, chế độ thông tin báo cáo chưa đầy đủ; việc triển khai thực hiện còn lúng 

túng, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp. Ban chỉ đạo giảm nghèo từ tỉnh 

đến cơ sở chưa hoạt động thường xuyên, chưa kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả 

hoạt động; có nơi hoạt động chưa hiệu quả, chưa tích cực tham mưu hoặc tham mưu chưa 

tốt cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp về công tác giảm nghèo. 

Vai trò điều phối, tham mưu của cơ quan thường trực giảm nghèo các cấp còn hạn chế, 

công việc chủ yếu do cơ quan thường trực (ngành lao động) đảm nhiệm. Ban chỉ đạo và bộ 

máy giúp việc chưa được bố trí kinh phí riêng để hoạt động, phải sử dụng từ nguồn kinh phí 

chi thường xuyên của ngành lao động nên gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ công chức phụ trách 

công tác giảm nghèo các cấp từ cấp tỉnh đến cơ sở nhất là cấp xã hầu hết là kiêm nhiệm, 

thường xuyên thay đổi, năng lực chuyên môn không đồng đều nên việc triển khai thực hiện 

chính sách gặp nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. 

 

Tiểu kết chương 3 

Trong chương 3 luận án đã khái quát được những đặc điểm tự nhiên, dân số và tình 

hình KT-XH cũng như đặc điểm đói nghèo của người dân Tây Bắc. Đồng thời tác giả 

cũng đã thống kê khá đầy đủ những kết quả cụ thể trong quá trình thực hiện chính sách 

XĐGN ở Tây Bắc trong giai đoạn vừa qua. Số liệu ở mỗi tỉnh được thu thập khá chi tiết ở 

mỗi bước trong quy trình tổ chức thực hiện cùng với việc đánh giá mức độ tác động của 

chính sách XĐGN đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người nghèo. 

Bằng các số liệu điều tra khảo sát thực tế của tác giả ở 4 tỉnh cộng với những số liệu 

điều tra thứ cấp, luận án đã chỉ rõ thực trạng tổ chức triển khai thực hiện chính sách 

XĐGN ở Tây Bắc trong thời gian qua. Kết hợp với việc phân tích, đánh giá thực trạng 

công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc, tác giả cũng đã đánh 

giá quá trình thực hiện dựa trên khung lý thuyết về các bước trong quy trình tổ chức thực 

hiện chính sách. Qua đó tác giả cũng chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại hạn chế và 
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nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính 

sách XĐGN ở Tây Bắc trong giai đoạn vừa qua làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp 

thực hiện chính sách XĐGN ở chương 4. 

Bên cạnh những tác động tích cực mà các chính sách mang lại thì quá trình tổ chức 

triển khai thực hiện chính sách còn bộc lộ những điểm bất cập dẫn đến các tác động tiêu cực 

không mong muốn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, tuy nhiên qua nghiên 

cứu luận án phát hiện ra một điểm mang tính then chốt làm ảnh hưởng đến kết quả XĐGN 

ở các tỉnh Tây Bắc đó là tình trạng thực hiện chính sách không theo một quy trình chung 

dẫn đến tình trạng coi nặng hay xem nhẹ một khâu cụ thể trong quá trình thực hiện chính 

sách; thứ hai là trong quá trình tổ chức thực hiện việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, 

dự án để XĐGN gần như thiếu hẳn sự tham gia đóng góp ý kiến của đối tượng chính sách 

làm cho các chương trình dự án này không sát với thực tế gây khó khăn cho cấp thực hiện 

và cả đối tượng chính sách. Do đó, yêu cầu đặt ra cho XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc trong thời 

gian tới cần tập trung xây dựng và hoàn thiện quy trình chuẩn để tổ chức triển khai thực hiện 

chính sách và thiết kế xây dựng một mô hình phù hợp cho việc thực hiện chính sách trong 

mô hình này phải lấy đối tượng chính sách là trung tâm trong tất cả các bước của quy trình 

thực hiện chính sách XĐGN. Đồng thời tạo cơ chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với 

các tổ chức chính trị - xã hội và đối tượng hưởng lợi từ chính sách, xây dựng cơ chế và tổ 

chức công tác giám sát, đánh giá chính sách cho phù hợp với các điều kiện thực tế và phù 

hợp với khả năng của các địa phương cũng như của các đối tượng chính sách. 

Tóm lại, quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách ở Tây Bắc đã góp phần tích 

cực vào việc thực hiện mục tiêu XĐGN. Tuy nhiên quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn 

chưa mang lại kết quả và hiệu quả như mong muốn của nhà nước cũng như của các đối tượng 

chính sách. Để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020, nhất thiết kết 

quả của công tác XĐGN cần phải đạt được cao hơn giai đoạn vừa qua. Điều này một mặt phụ 

thuộc vào các cơ chế chính sách về XĐGN của nhà nước mặt khác lại phụ thuộc vào quá trình 

tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương nhất là 

công tác tổ chức triển khai thực hiện của các cấp chính quyền ở các tỉnh Tây Bắc trong thời 

gian tới. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để đề xuất định hướng cũng như giải pháp 

nhằm nâng cao kết quả thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc nước ta đến năm 2020 và 

những năm tiếp theo. 
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Chương 4: 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI 

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020  

4.1. Quan điểm, yêu cầu trong thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các 

tỉnh Tây Bắc 

4.1.1. Quan điểm về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo 

Chính sách XĐGN được ban hành và tổ chức thực hiện nhằm hướng đến giải quyết 

vấn đề đói nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên tình 

trạng đói nghèo ở Việt Nam xuất hiện ở cả thành thị, nông thôn và miền núi, do vậy hệ 

thống chính sách XĐGN của Việt Nam cũng được chia thành hai nhóm gồm; nhóm các 

chính sách giảm nghèo chung áp dụng chung cho các đối tượng nghèo trong cả nước và 

nhóm các chính sách giảm nghèo đặc thù áp dụng  cho các đối tượng có tính chất đặc thù 

trong đó chủ yếu tập trung vào đối tượng người nghèo là đồng bào dân tộc thiếu số và người 

nghèo sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và những vùng có điều kiện sống khó khăn. 

Do vậy khi nghiên cứu và trình bày về quan điểm trong thực hiện chính sách xóa đói 

giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc, luận án lồng ghép trong đó cả những quan điểm chung và 

những quan điểm của Đảng và Nhà nước có tính chất đặc thù riêng cho chính sách XĐGN 

ở các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới. 

4.1.1.1. Đổi mới nội dung, phương thức xây dựng chính sách xóa đói giảm nghèo 

Xây dựng chính sách XĐGN và tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN là 

hai giai đoạn rất quan trọng của chu trình chính sách. Hai giai đoạn này có mối liên hệ rất 

mật thiết với nhau, kết quả của giai đoạn xây dựng chính sách sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

giai đoạn tổ chức triển khai thực hiện và ngược lại. Do vậy, khi tìm kiếm biện pháp, cơ 

chế để thực hiện chính sách XĐGN cũng cần phải xem xét lại phương thức và cách thức 

xây dựng chính sách của nhà nước. 

Hạn chế lớn nhất trong việc  xây dựng chính sách XĐGN hiện nay là chưa chú trọng 

tiến hành rà soát, khảo sát tổng thể trước khi xây dựng chính sách để có một bức tranh toàn 

cảnh về những vấn đề cần thiết phải ban hành chính sách. Đồng thời xây dựng chính sách 

hiện nay cũng chưa tính đến tác động của chính sách mà chỉ chú trọng vào mục tiêu cần đạt 

được nhưng khi áp dụng vào thực tế thì lại không phù hợp thậm chí còn làm phức tạp thêm 
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vấn đề cần giải quyết. Do vậy để XĐGN bền vững, trong quá trình xây dựng chính sách 

XĐGN, nhà nước cần thực hiện những giải pháp cơ bản sau: 

Thứ nhất, tập trung ưu tiên cho các chính sách tác động mạnh đến đời sống, sinh 

hoạt và sản xuất của người nghèo. Qua nghiên cứu cho thấy, hiện nay các địa phương trên 

cả nước trong đó đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc đã và đang thực hiện rất nhiều văn bản chính 

sách liên quan đến XĐGN khác nhau. Tuy nhiên qua khảo sát, điều tra của tác giả về sự 

tác động của chính sách XĐGN đến các hộ gia đình ở 4 tỉnh Tây Bắc cho thấy hầu hết 

người dân chưa hài lòng về những kết quả mà chính sách mang lại cho họ, có quá ít chính 

sách có thể giúp họ thoát nghèo, (Hình 4.1).  

Điều này có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chủ yếu là do trong cùng một thời 

điểm các địa phương cùng lúc phải triển khai thực hiện nhiều chính sách khác nhau trong khi 

nguồn lực để thực hiện là rất hạn chế và thiếu thốn. Do vậy, trong giai đoạn tiếp theo, với điều 

kiện nguồn vốn còn nhiều hạn chế, chính sách XĐGN cần tập trung ưu tiên cho những chính 

sách có tác động mạnh nhất đến sản xuất và đời sống của người nghèo như; hỗ trợ tín dụng, 

hỗ trợ người nghèo về nhà ở; đầu tư xây dựng CSHT; giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ dân 

trí; y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. 

Thứ hai, xây dựng và thực hiện một số chính sách đặc thù phù hợp với Tây Bắc. Tây 

Bắc là khu vực có điều kiện tự nhiên, KT-XH tương đối khác biệt so với các khu vực 

Hình 4.1. Những chính sách đang được thực hiện có thể giúp người dân thoát nghèo. 
 

[Nguồn:Kết quả khảo sát từ phiếu điều tra 2014] 
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khác. Đây là nơi tập trung sinh sống của đồng bào DTTS với tỷ lệ cao chiếm trên 80% dân 

số. Trong giai đoạn tiếp theo khi xây dựng chính sách cần phải rà soát lại những nét đặc 

thù để kiến nghị với Chính phủ xây dựng một số chính sách riêng cho Tây Bắc. Để rút 

ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc miền núi với mặt bằng chung của cả nước 

thì bên cạnh các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các Chương trình trọng điểm của các 

vùng kinh tế nhà nước cần xây dựng các chính sách đặc thù riêng cho đồng bào dân tộc 

thiểu số. Các chính sách hỗ trợ người nghèo vùng DTTS cần ưu tiên cho việc hỗ trợ trực 

tiếp gắn với hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ cho người dân cách thức phát triển sản xuất, ổn định và 

nâng cao đời sống. Gắn trách nhiệm của người được thụ hưởng vào hiệu quả của các 

chương trình hỗ trợ. Việc xây dựng các chính sách, các chương trình mới cần quan tâm 

hơn đến vấn đề phối kết hợp, lồng ghép trong tổ chức thực hiện nhưng không làm ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện cũng như khả năng gọi vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế 

và cộng đồng xã hội ở mỗi chương trình, dự án. 

Để người nghèo nhất là người nghèo DTTS tham gia có hiệu quả vào chính sách 

XĐGN, trước mắt cần xây dựng chính sách rất cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng địa 

phương, từng thôn, bản, từng đối tượng chính sách. Việc HĐCS đối với nhóm người 

nghèo là đồng bào DTTS, cần tập trung vào việc nâng cao trình độ nhận thức về chính 

sách, pháp luật, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận thông tin bằng các chương trình 

truyền thông phù hợp với ngôn ngữ của mỗi dân tộc.  

Thứ ba, xây dựng hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các 

chính sách hỗ trợ nhóm hộ cận 

nghèo, nhóm hộ mới thoát 

nghèo, để họ tiếp tục được 

hưởng sự trợ giúp về tín dụng, 

khuyến nông, khuyến lâm, học 

nghề trong một thời gian nhất 

định để họ có đủ tiềm lực và 

vững vàng hơn khi tự vươn lên 

thoát nghèo tránh tình trạng tái 

nghèo như đang diễn ra phổ biến 

Hình 4.2. Thái độ của người nghèo khi tham gia 
thực hiện chính sách 

 
[Nguồn:Kết quả khảo sát từ phiếu điều tra 2014] 
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ở Tây Bắc hiện nay.  

Thứ tư, hạn chế những biện pháp chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, chuyển sang 

hỗ trợ bằng vật nuôi, cây trồng, kiến thức khoa học kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cho hàng hóa 

sản phẩn. Khi nghiên cứu về các biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, tác giả nhận thấy 

không ít đối tượng nghèo có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của nhà nước mà không 

tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp giảm nghèo cho chính bản thân mình, hộ mình 

(Hình 4.2). Các biện pháp như trợ cấp gạo, hỗ trợ tiền điện...đang là nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng trên. Do vậy trước mắt để giúp người nghèo không bị đói bữa trong những thời kỳ giáp 

hạt, nhà nước cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ để ổn định đời sống cho người nghèo nhưng 

để xóa nghèo bền vững nhà nước cần hạn chế và tiến tới xóa bỏ biện pháp hỗ trợ trực tiếp mà 

thay vào đó là những biện pháp hỗ trợ gián tiếp cùng với công tác vận động,tuyên truyền để 

người nghèo tự giác tham gia giảm nghèo vươn lên làm giàu cho chính bản thân mình.  

4.1.1.2. Đảm bảo giảm nghèo bền vững 

Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa VII) đã đề ra chủ trương xóa đói giảm nghèo 

trong chiến lược phát triển nông thôn, nông nghiệp và nông dân cũng như trong chiến lược 

phát triển chung của xã hội và đã trở thành một chủ trương chiến lược, nhất quán, liên tục 

được bổ sung, hoàn thiện qua các kỳ Đại hội của Đảng. 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của 

công tác xóa đói giảm nghèo, xác định phải nhanh chóng đưa các hộ nghèo thoát ra khỏi 

hoàn cảnh túng thiếu và sớm hòa nhập với sự phát triển chung của đất nước; đề ra Chương 

trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo trong 5 năm 1996 – 2000 cùng với 10 Chương trình 

kinh tế - xã hội khác.  

Thực hiện chủ trương của Đảng, đầu năm 1998, Chính phủ chính thức phê duyệt 

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xoá đói giảm nghèo (Chương trình 133) cho giai đoạn 

1998-2000. 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. Mục tiêu chính của Chương trình này là hỗ trợ xây dựng hệ thống 

cơ sở hạ tầng như: hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế....tại 1715 xã 

nghèo nói trên. Kết quả là đến năm 2000 tỷ lệ nghèo của cả nước còn 10% theo chuẩn cũ. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy, không thể chỉ theo đuổi mục tiêu giảm nhanh tỷ lệ hộ 

nghèo mà cần giữ vững kết quả giảm nghèo đã đạt được, tăng khả năng bền vững, hiệu quả 
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của công tác giảm nghèo, đặc biệt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường. Vì vậy, quan 

điểm giảm nghèo bền vững đã được đề cập và thể hiện trong Nghị quyết Đại hội IX của 

Đảng là: “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo. Quan tâm xây 

dựng kết cấu hạ tầng cho các vùng nghèo, xã nghèo; đồng thời nâng cấp, cải tạo các tuyến 

trục giao thông nối vùng nghèo, xã nghèo với nơi khác, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng 

nghèo, vùng khó khăn phát triển. Đi đôi với việc xây dựng kết cấu hạ tầng, phải rất coi trọng 

việc tạo nguồn lực cần thiết để dân cư ở các vùng nghèo, xã nghèo đẩy mạnh sản xuất, phát 

triển ngành nghề, tăng nhanh thu nhập…Nâng dần mức sống của các hộ đã thoát nghèo, 

tránh tình trạng tái nghèo”. 

Nghị quyết Đại hội X của Đảng chỉ rõ: "Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị 

trường và hội nhập kinh tế quốc tế, phải luôn coi trọng yêu cầu nâng cao các phúc lợi xã hội 

cơ bản của nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, vùng nghèo, các đối tượng chính 

sách....Nhà nước tăng đầu tư từ ngân sách tiếp tục phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật để nâng 

cao phúc lợi chung cho toàn xã hội và bảo đảm cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản, trước 

hết là về y tế, giáo dục cho người nghèo, vùng nghèo, các đối tượng chính sách...và dịch vụ 

công cộng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và là yếu tố quan trọng góp phần ổn 

định xã hội. 

Tuy nhiên, nguy cơ tái nghèo vẫn còn cao được biểu hiện bằng tỷ lệ dân cư ở "ngay 

dưới ngưỡng nghèo". Nếu như vào năm 1993 (và 1998) tỷ lệ dân cư ở "ngay dưới ngưỡng 

nghèo" lớn hơn tỷ lệ dân cư ở "ngay ngưỡng trên nghèo" thì vào năm 2008 bức tranh lại 

hoàn toàn ngược lại. Điều này hàm ý chính sách là việc bảo vệ những người cận nghèo 

không bị rơi xuống dưới ngưỡng nghèo ngày một trở nên quan trọng và điều này cho thấy 

việc mở rộng các chương trình mục tiêu và chính sách để hỗ trợ cả nhóm người cận nghèo 

là hoàn toàn đúng đắn. 

Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết của Đại hội đã khẳng định: 

“Thực hiện có hiệu quả hơn chính sách giảm nghèo phù hợp với từng thời kỳ; đa dạng hóa 

nguồn lực và phương thức để đảm bảo giảm nghèo bền vững, nhất là tại các huyện nghèo 

nhất và các vùng đặc biệt khó khăn, khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tăng nhanh số hộ 

có thu nhập trung bình khá trở lên. Có các chính sách và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế 

phân hóa giàu nghèo, giảm chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị”.  
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Để cụ thể hóa hơn định hướng của Đảng, Chính phủ đã đưa ra mục tiêu cần đạt được 

trong giảm nghèo từ 2011 đến 2020: Giảm nghèo bền vững là một trong những trọng tâm 

của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 nhằm cải thiện và từng 

bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, trước hết ở khu vực miền núi, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo; thu hẹp 

khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các 

nhóm dân cư.  

Sau khi xem xét Báo cáo số 507/BC-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

về đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2011-2015 

và định hướng xây dựng các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020, ngày 

12 tháng 11 năm 2015 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số: 100/2015/QH13 về phê 

duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020. Theo 

Nghị quyết, thay vì 16 Chương trình mục tiêu Quốc gia của giai đoạn 2011-2015, Quốc 

hội đã rút xuống chỉ còn 2 chương trình là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền 

vững, bắt đầu từ năm 2016. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững có mục tiêu tổng quát là; Thực 

hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an 

sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người nghèo giai đoạn 

2016-2020 qua đó, góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0% -1,5%/năm; riêng 

các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai 

đoạn 2016-2020. Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện 

trên phạm vi cả nước, trong đó ưu tiên tập trung các huyện nghèo theo Nghị quyết số 

30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững 

đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo); các huyện nghèo 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; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc 

biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn (Chương trình 135). 

Trong điều kiện KT-XH của nước ta hiện nay, tốc độ giảm nghèo có xu hướng 

chậm lại, khoảng cách chênh lệch thu nhập và nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng lên, 

đặc biệt hộ nghèo tập trung cao ở một số vùng khó khăn về Kt-XH. Vấn đề đặt ra trong 
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những năm tới đó là cần có một hệ thống chính sách đủ mạnh để duy trì được các thành 

quả giảm nghèo. Và quan trọng hơn cả là phải ngăn chặn và chống đỡ các nguy cơ tổn 

thương, rủi ro để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng tái nghèo ở Việt Nam. 

4.1.1.3. Đảm bảo lồng ghép về mục tiêu và lựa chọn ưu tiên trong chính sách 

giảm nghèo 

Giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống 

vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức 

sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư. Những 

năm qua, việc tập trung thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các 

chương trình giảm nghèo đã tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã 

hội cơ bản; cơ sở hạ tầng của các huyện, xã nghèo được tăng cường; đời sống người nghèo 

được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 22% năm 2005 xuống còn 7,8% 

năm 2013, [5]. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững; tỷ lệ hộ nghèo trong 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và 

đặc biệt khó khăn còn cao; việc lồng ghép chính sách, cân đối nguồn lực và công tác quản 

lý, điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo còn hạn chế, chưa tạo động lực để người 

nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. 

Để thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 theo lộ trình, đạt hiệu quả, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về 

đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, theo đó trong giai đoạn 

2016 – 2020 việc thực hiện chính sách XĐGN được thực hiện theo hướng sau: 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả những cơ chế, chính sách của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ về phát triển sản xuất, đất sản xuất; chính sách hỗ trợ, ưu đãi tín dụng 

đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 

ở vùng khó khăn; chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, trợ 

giúp pháp lý, chính sách giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh... giai đoạn 2015-

2020; cơ chế quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêu Quốc gia, cơ chế quản lý 

vốn đầu tư, lập và giao kế hoạch trung hạn; cơ chế quản lý và thanh quyết toán các 

nguồn lực thực hiện chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo. 
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- Áp dụng chuẩn nghèo mới, giảm đầu mối quản lý, phù hợp với thực tế và khả 

năng cân đối nguồn lực. Bổ sung, hoàn thiện một số chính sách hỗ trợ phù hợp đối với 

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Các chính sách hỗ trợ có điều kiện về phát triển sản 

xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ 

hưởng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao; hoàn thiện chính 

sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng, trong đó ưu tiên các đối tượng người nghèo, người dân tộc 

thiểu số thuộc các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn. 

- Bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở hoặc chuyển đổi nghề 

cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở vùng khó khăn chưa được hỗ trợ 

hoặc thiếu đất sản xuất; lồng ghép công tác giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng thiết 

yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo để ổn định dân cư. 

- Các chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, cử tuyển gắn với sử dụng 

nguồn nhân lực và quy mô các loại hình đào tạo phù hợp với đào tạo nghề khu vực nông 

thôn, phát triển hệ thống giáo dục phổ thông vùng dân tộc và miền núi; hoàn thiện các 

chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- Bổ sung và hoàn thiện các chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho người thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, tập trung ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các dân 

tộc thiểu số rất ít người; điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và bảo 

hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, hoàn thiện cơ chế chính sách về tín dụng đối 

với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; chính sách cho vay đối với hộ mới 

thoát nghèo. Có chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công 

nghệ; chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp, các nhà tài trợ vào vùng khó khăn. 

- Tạo cơ chế điều phối, phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc hoạch định chính 

sách, phân bổ nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; phân công đầu mối 

chịu trách nhiệm chính, phân cấp đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho địa phương; 

cải cách thủ tục hành chính để người nghèo tiếp cận thuận lợi và thụ hưởng các chính 

sách giảm nghèo; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các 

cấp, ngành, cộng đồng và người nghèo về các chủ trương, chính sách giảm nghèo của 

Đảng và Nhà nước. 
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Giải quyết tình trạng thiếu đồng bộ cũng như thiếu tính đột phát trong hệ thống 

chính sách giảm nghèo sẽ góp phần giải quyết được sự thiếu hụt nguồn lực thực hiện 

chính sách ở Tây Bắc hiện nay. Vì vậy, thời gian tới, trong quá trình thiết kế, các nhà 

hoạch định chính sách cần chú trọng lồng ghép các mục tiêu và tiến hành lựa chọn mục 

tiêu ưu tiên để đảm bảo tính đồng bộ và đột phá trong hệ thống chính sách giảm nghèo. 

Thứ nhất là sự đồng bộ của chính sách. Thiếu đồng bộ trong hệ thống chính sách 

khiến cho tình trạng thiếu hụt nguồn lực ngày càng trở lên nghiêm trọng. Bản chất của đói 

nghèo là đa chiều và giữa chúng lại có quan hệ với nhau.Vì vậy, khi thiết kế chính sách 

giảm nghèo không thể bỏ qua mối quan hệ này. Mỗi chính sách được thiết kế sẽ xác định 

mục tiêu cụ thể nhằm giải quyết một khía cạnh nào đó của đói nghèo. Nếu thực hiện tốt 

mục tiêu của mỗi chính sách sẽ góp phần đạt được mục tiêu chung của giảm nghèo. Vì 

vậy, vấn đề đặt ra trong thiết kế chính sách luôn phải đảm bảo tính đồng bộ giữa chúng. 

Nếu làm được điều này không những giúp cho các chính sách khi thực hiện tốt sẽ đạt 

được mục tiêu chung mà còn cho phép lồng ghép các nguồn lực, qua đó có thể cân đối và 

sử dụng có hiệu quả nguồn lực của xã hội. 

Thứ hai là tính đột phá của chính sách. Vấn đề đặt ra cho công cuộc giảm nghèo là 

bên cạnh giải quyết nguy cơ tái nghèo cao cần có các biện pháp "mạnh hơn" để giải quyết 

tình trạng đói nghèo đang tập trung ở một số vùng miền cũng như các nhóm dân tộc ít 

người. Mặc dù thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã có chính sách áp dụng riêng cho đối 

tượng này và gần đây nhất là sự ra đời của đề án giảm nghèo cho 62 huyện nghèo nhất của 

cả nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các chính sách này chưa thực sự phát huy được hiệu 

quả như mong đợi. Trong những năm tới, Chính phủ cần nỗ lực nhiều hơn nữa để giải quyết 

dứt điểm tình trạng đói nghèo có tính chất vùng miền và dân tộc. Điều đó có nghĩa nhà 

hoạch định cần đưa được các chính sách mang tính chất đột phá. 

4.1.1.4. Đảm bảo gắn các chính sách XĐGN vào một chương trình cụ thể 

Quá trình hoàn thiện các chính sách nhằm đi tới nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực 

cũng như sự phù hợp và bền vững của mỗi chính sách. Trên cơ sở đó góp phần đạt được 

mục tiêu chung giảm nghèo cho vùng Tây Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, để thuận lợi cho 

việc triển khai các chính sách này trong tương lai, gắn các chính sách này vào một chương 

trình cụ thể là một tất yếu khách quan. 
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Lồng ghép các Chương trình, Dự án từ khâu thiết kế. Các Chương trình, DA của 

chính sách XĐGN cần đặc biệt quan tâm việc lồng ghép nguồn lực đầu tư của các 

Chương trình, DA có cùng mục tiêu trên cùng một địa bàn nhằm hạn chế đầu tư dàn trải, 

chồng chéo. Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện cần phải có sự phối hợp tổ chức 

theo cấp, ngành trên cơ sở những tiêu chí giám sát, kiểm tra phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các bên tham gia. 

Điểm bất cập của chính sách XĐGN trong thời gian qua là sự chồng chéo trong thiết 

kế các Chương trình, Dự án giảm nghèo để thực hiện chính sách. Mỗi Bộ, ngành quản lý 

nhiều Chương trình, DA hoặc các hợp phần khác nhau, trong khi mối liên hệ giữa các hợp 

phần lại thiếu chặt chẽ nên chưa có được kết quả tổng hợp từ các hợp phần riêng lẻ. Do đó 

khi thiết kế các Chương trình, DA của chính sách XĐGN không thể tách rời riêng lẻ, độc 

lập mà phải gắn kết với nhau tạo thành một chuỗi thống nhất và đồng bộ nhằm khai thác và 

tận dụng nguồn lực cho quá trình thực hiện kể từ nguồn lực vốn cho đến cơ cấu tổ chức bộ 

máy quản lý và nhân sự. 

Chính sách XĐGN phải được đặt trong mối quan hệ tổng thể với các chương trình 

như: Bảo đảm mức sống tối thiểu cho mọi người dân; Các chương trình phát triển kinh tế 

(theo ngành, vùng, địa phương) gắn với giảm nghèo (tăng trưởng vì người nghèo); 

Chương trình phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn, miền núi gắn với giảm nghèo; 

Phát triển hệ thống ASXH nói chung, hệ thống ASXH với dân cư miền núi, dân cư vùng 

dân tộc, miền núi. Do đó, để thực hiện giảm nghèo bền vững, có thể tập trung vào hai 

chương trình mục tiêu giảm nghèo. 

Thứ nhất là, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, vươn lên no ấm (hay khá 

giả). Đây là chương trình chung cho toàn quốc có mục tiêu là giảm nghèo vững chắc và 

vươn lên khá giả. Đối tượng là người (hộ) nghèo, cận nghèo. Nội dung của chương trình tập 

trung vào các chính sách/dự án hỗ trợ nâng cao năng lực thị trường cho người nghèo và tạo 

cơ hội cho người nghèo tiếp cận các nguồn lực kinh tế (hỗ trợ học nghề, hướng dẫn cách 

làm ăn, hỗ trợ tiếp cận các thị trường cơ bản như đất đai, vốn, lao động, khoa học và công 

nghệ, thị trường hàng hóa đầu vào đầu ra…). Chính sách/dự án khuyến khích thoát nghèo 

vươn lên no ấm (khá giả) tiếp nối các chính sách/dự án của giai đoạn trước, nhưng hướng 

dần theo thị trường và chủ yếu cho nhóm mới thoát nghèo (cận nghèo). Về cơ chế, trung 
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ương ban hành chính sách chung, phân cấp triệt để cho các tỉnh thực hiện bằng nguồn lực 

của mình; khuyến khích các tỉnh vùng Tây Bắc đặt ra mục tiêu, chính sách cao hơn.   

Thứ hai là, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho các vùng đặc 

biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao. Chương trình giảm nghèo này sẽ đặc biệt phù hợp 

với Tây Bắc khi mà các tỉnh Tây Bắc về cơ bản thỏa mãn các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo cao; 

vị trí địa lý xa xôi, hẻo lánh, điều kiện tự nhiên khí hậu khắc nghiệt, không thuận lợi, kinh 

tế thị trường chưa phát triển, chủ yếu là tự cấp, tự túc, khép kín; trình độ dân trí thấp; 

phong tục, tập quán lạc hậu, có đông đồng bào dân tộc…Chương trình này được thực hiện 

lâu dài, kiên trì, tập trung vào các nội dung: xây dựng CSHT phù hợp với địa bàn; khai 

thác tiềm năng, thế mạnh tại chỗ và mở rộng giao thông ra bên ngoài để phát triển kinh tế 

thị trường; chú ý các điểm kinh tế, các mô hình kinh tế hàng hóa có khả năng lan tỏa rộng. 

Từng bước nâng cao dân trí cho người dân; đào tạo nghề, hướng dẫn cách làm ăn và cung 

cấp các dịch vụ phục vụ cho sản xuất - đời sống của người dân nói chung và người nghèo, 

hộ nghèo, hộ cận nghèo nói riêng…Nhà nước, đầu tư vốn, đồng thời huy động cộng đồng, 

nhất là các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) và hợp tác quốc tế (ODA, NGO…); Trung 

ương đầu tư trọn gói, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực để địa phương (Huyện, xã) chủ 

động thực hiện; mở rộng dân chủ để người dân tham gia. 

Như vậy, dù hai chương trình được thiết kế độc lập nhưng chúng đều đảm bảo 

khuôn khố tấn công đói nghèo của WB (tạo cơ hội, trao quyền và an sinh xã hội). Do đó, 

các chính sách XĐGN chủ yếu sẽ được thiết kế gắn với cả hai chương trình trên. Vì vậy, 

yêu cầu khi đưa ra định hướng và các giải pháp hoàn thiện cụ thể cho mỗi chính sách đảm 

bảo vừa có thể vận hành trong chương trình hướng tối đối tượng người (hộ) nghèo và cận 

nghèo, đồng thời cũng đảm bảo phục vụ đối tượng nghèo nhất. 

4.1.2. Yêu cầu trong thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo 

Để việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc mang lại kết quả 

và hiệu quả cần phải thực hiện theo những yêu cầu cơ bản sau: 

4.1.2.1. Yêu cầu thực hiện đúng và đầy đủ mục tiêu của chính sách  

Đây là yêu cầu quan trọng đầu tiên để thu hút mọi hoạt động vào quá trình tổ chức 

thực hiện chính sách XĐGN theo định hướng. Thực hiện chính sách là những hoạt động cụ 

thể của các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng chính sách nhằm đạt những mục tiêu 

trực tiếp. Ứng với mỗi mục tiêu trực tiếp này là những cChương trình, Dự án cụ thể. Kết qủa 



133 

thực hiện chính sách theo quá trình hoạt động trong từng thời kỳ được lượng hoá bằng 

những thước đo cụ thể. Tổng hợp kết quả thực hiện mục tiêu của các chương trình, dự án và 

các hoạt động thực thi khác thành mục tiêu chung của chính sách. Theo nguyên lý vận động 

đó, muốn thực hiện thành công chính sách XĐGN, các địa phương ở Tây Bắc phải xác định 

mục tiêu của từng chính sách thật cụ thể, rõ ràng và chính xác. Đồng thời phải triển khai 

được mục tiêu chính sách XĐGN thành những kế hoạch và chương trình cụ thể phù hợp với 

điều kiện KT-XH của địa phương mình. 

4.1.2.2. Yêu cầu đảm bảo đúng quy trình thực hiện chính sách 

Tổ chức thực hiện chính sách là một bộ phận cấu thành trong chu trình chính sách. 

Nó kết hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong chu trình tạo nên một hệ thống thống 

nhất. Vì thế khi tiến hành tổ chức thực hiện chính sách XĐGN cần thiết phải thực hiện 

theo một quy trình thích hợp. Điều này sẽ đảm bảo cho chính sách dễ dàng đi vào đời sống 

xã hội giải quyết vấn đề đói nghèo đang diễn ra gay gắt ở các tỉnh Tây Bắc.   

Trong thực tế, nhiều địa phương đã không coi trọng bước phổ biến, tuyên truyền 

chính sách nên nhiều đối tượng chính sách và cả cán bộ, công chức có trách nhiệm trực 

tiếp trong việc tổ chức thực hiện chính sách đã không hiểu rõ về mục tiêu chính sách. Họ 

suy diễn, cải biến cả mục tiêu và biện pháp chính sách, làm cho chính sách rất khó đi vào 

cuộc sống. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta thực hiện một cách máy móc lộ trình 

và phương thức thực hiện chính sách của nhà nước. Tuỳ theo những điều kiện cụ thể mà 

tiến hành thực hiện các bước cho hợp lý.  

Trong chương 2 mục 2.3, luận án đã xây dựng khung lý thuyết về quy trình thực 

hiện chính sách XĐGN làm cơ sở lý luận cho việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách. 

Dựa trên khung lý thuyết về quy trình thực hiện chính sách đó, luận án sẽ đề xuất một quy 

trình hợp lý cho việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc. 

Với quy trình đó, các địa phương trong vùng có thể áp dụng vào thực tiễn thực hiện chính 

sách XĐGN ở địa phương mình, nhằm nâng cao kết quả thực hiện chính sách XĐGN 

theo hướng bền vững cho địa phương mình. 

4.1.2.3. Yêu cầu đảm bảo tính khoa học và hợp lý 

Yêu cầu này đòi hỏi hệ thống bộ máy quản lý nhà nước phải gọn, nhẹ đủ năng lực tổ 

chức thực hiện chính sách XĐGN theo quy trình khoa học. Tính khoa học thể hiện trong 

quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN là việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan 
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quản lý chính sách, việc thu hút các nguồn lực hướng mạnh vào thực hiện mục tiêu chính 

sách, hình thành các chương trình, dự án để thực hiện có hiệu quả một chính sách v.v. Quy 

trình thực hiện chính sách lại chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khi nó được triển khai vào 

đời sống xã hội. Bởi vậy tính khoa học của quá trình tổ chức thực hiện chính sách phải thể 

hiện được vai trò của chính sách trong việc giải quyết vấn đề đói nghèo ở địa phương mình, 

mục tiêu cụ thể của chính sách phải phù hợp với mục tiêu phát triển của địa phương trong 

từng thời kỳ; các biện pháp thực hiện mục tiêu chính sách phải tương ứng với trình độ nhận 

thức, khả năng và nguồn lực của địa phương v.v. 

4.1.2.4. Yêu cầu mang lại lợi ích thật sự cho các đối tượng thụ hưởng 

Lợi ích mà chính sách XĐGN mang lại cho các đối tượng thụ hưởng phản ánh mục 

tiêu mà chính sách đang hướng đến. Để giải quyết được vấn đề của chính sách, nhất thiết 

trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các cơ quan nhà nước từ tỉnh cho đến tận cơ sở 

phải huy động, bố trí các nguồn lực hiện có của địa phương mình để phục vụ cho quá trình 

tổ chức thực hiện chính sách trên cơ sở thiết lập và thực hiện một mô hình thực hiện chính 

sách phù hợp và huy động sự tham gia của các đối tượng chính sách trong đó có đối tượng 

thụ hưởng lợi ích của chính sách. Để chính sách XĐGN phát huy tác dụng, cần phải có sự 

hưởng ứng thực hiện một cách tự giác trên cơ sở lòng tin của dân chúng vào chính sách của 

nhà nước. Kết quả trên có được chỉ khi chính sách thật sự mang lại lợi ích cho mỗi đối 

tượng chính sách. Nghĩa là giúp cho người nghèo thoát ra khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu để 

họ vươn lên làm giàu cho chính bản thân mình, qua đó góp phần vào phát triển KT-XH 

chung của địa phương. 

4.2. Giải pháp thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững ở các tỉnh 

Tây Bắc đến năm 2020 và những năm tiếp theo 

 4.2.1. Nhóm những giải pháp chung   

Trong nhóm giải pháp này, luận án đề xuất các giải pháp áp dụng chung cho việc 

thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc. Đây là những giải pháp được nghiên cứu 

đề xuất, xuất phát từ thực tiễn triển khai thực hiện chính sách XĐGN và những điều kiện 

có tính đặc thù của các tỉnh trong vùng như: trình độ dân trí thấp, điều kiện cơ sở hạ tầng 

yếu kém; trình trạng nghèo toàn vùng hiện còn đang rất phổ biến và chiểm tỷ lệ cao nhất 

trong số các vùng kinh tế của cả nước; vùng có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống và đa số là người nghèo; trình độ và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức 
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nhất là cán bộ, công chức cấp cơ sở còn có nhiều hạn chế; nơi có vị trí chiến lược, quan 

trong về quốc phòng và an ninh...Với những giải pháp này, tác giả luận án cho rằng có thể 

giúp cho các tỉnh Tây Bắc chủ động trong việc thực hiện chính sách XĐGN theo hướng 

bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho việc đạt được các mục tiêu phát KT-XH vào năm 

2020 và phù hợp với tính đặc thù của các địa phương trong vùng. 

4.2.1.1. Tập trung phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng 

Thứ nhất về giáo dục đào tạo: Một trong những rào cản lớn hiện nay trong XĐGN ở 

Tây Bắc là trình độ dân trí của người nghèo thấp. Mặc dù các giai đoạn vừa qua các tỉnh 

Tây Bắc đã cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận giáo dục cho người nghèo nhưng chất 

lượng chưa cao, tình trạng bỏ học còn nhiều do gánh nặng chi phí cho con em người 

nghèo trong học tập chưa được giải quyết thỏa đáng do hạn chế về nguồn lực. Giáo dục, 

đào tạo giúp cho người nghèo có thể tiếp nhận đầy đủ thông tin mọi mặt của đời sống kinh 

tế, chính trị xã hội nhằm giảm thiều những hậu quả xã hội do đói nghèo, do thiếu tri thức 

dẫn đến. Để phát triển giáo dục, đào tạo nâng cao dân trí cho người nghèo các tỉnh Tây 

Bắc cần thực hiện các giải pháp sau: 

- Tích cực thực hiện chính sách giáo dục, đào tạo cho thế hệ trẻ. Bắt đầu từ việc triển 

khai các DA đầu tư trường, lớp học, nhà bán trú cho học sinh và giáo viên, có chính sách 

khuyến khích đặc biệt giáo viên lên giảng dạy ở vùng nghèo miền núi; tuyên truyền các 

chủ trương chính sách giáo dục, đào tạo để các hộ nghèo, đặc biệt là các hộ nghèo DTTS 

hiểu được tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo đối với con em họ và tầm quan trọng của 

giáo dục đào tạo với XĐGN. 

- Trong giáo dục, đào tạo tập trung xây dựng trường, lớp học đảm bảo đủ trường, đủ 

lớp cho người học, tích cực, chủ động kêu gọi và thu hút nguồn vốn tài trợ để nâng cấp cơ 

sở vật chất, thiết bị dạy và học. Tăng cường đầu tư cho hệ thống giáo dục cơ sở đồng thời 

xây dựng thêm các trường dân tộc nội trú, bán trú nhằm đáp ứng đủ nguồn cán bộ tại chỗ. 

Tập trung hướng giáo dục, đào tạo vào đào tạo nghề nhất là những ngành, nghề mà thị 

trường lao động đang khan hiếm như nghề may mặc, cơ khí, sửa chữa máy móc, thiết bị dân 

dụng, xây dựng, chăm sóc người già, trẻ em…tìm hiểu thị trường xuất khẩu lao động để có 

định hướng trong đào tạo nghề để đưa người nghèo đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài 

hoặc đến các địa phương khác ngoài khu vực Tây Bắc.  
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Giáo dục, đào tạo, trang bị cho người nghèo những kiến thức nhất định về khoa học 

kỹ thuật và áp dụng khoa học công nghệ, tạo ra năng suất và chất lượng lao động cao hơn 

như; đào tạo, hướng dẫn sử dụng các loại máy móc thiết bị vào sản xuất, kỹ thuật nuôi, trồng 

những loại giống mới, cải thiện thu nhập của hộ góp phần XĐGN nhanh và bền vững 

Thứ hai về xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng: Chính sách XĐGN ở Tây Bắc trong 

thời gian qua đã tập trung đầu tư phát triển, mở rộng CSHT thiết yếu phục vụ sản xuất cho 

các vùng nghèo như: các công trình giao thông, thủy lợi, trung tâm văn hóa – thể thao, chợ 

thương mại, điểm bưu điện văn hóa…đã phát huy hiệu quả thiết thực góp phần XĐGN cho 

đồng bào các dân tộc, giải quyết khó khăn về đời sống và sản xuất, mở rộng giao lưu giữa 

các bản, xã trong vùng. Tuy nhiên, CSHT Tây Bắc vẫn được coi là vô cùng yếu kém, nhiều 

xã nghèo, huyện nghèo chưa có đường giao thông đến trung tâm xã hoặc nếu có thì chỉ đi 

được vào mùa khô, các công trình như điện, đường, trường, trạm, bưu điện…còn thiếu thốn 

tạo ra rào cản rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội và XĐGN ở Tây Bắc. Để cải thiện CSHT 

phục vụ cho XĐGN, các tỉnh Tây Bắc cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau: 

 - Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng 

CSHT: Để tránh tình trạng sự tham gia mang tính hình thức, cần xác định người dân sẽ tham 

gia vào những hoạt động nào và tham gia như thế nào? Vì vậy việc đầu tiên cần phải làm đó là 

xác định các bước tham vấn để người dân sẽ biết mình sẽ tham gia vào những khâu và nội 

dung nào trong hoạt động đầu tư xây dựng CSHT, người dân phải được tham gia ở tất cả các 

khâu như: (i) xác định nhu cầu đầu tư xây dựng, (ii) thực hiện, quản lý và giám sát quá trình 

thi công xây dựng, (iii) nghiệm thu và bàn giao công trình, (iv) quản lý khai thác sử dụng..  

Việc lấy ý kiến tham gia của người dân thường được tổ chức thông qua các cuộc 

họp thôn. Bên cạnh sự tham gia trực tiếp, tham gia gián tiếp thông qua người đại diện (Hội 

đồng Nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội) cũng cần được củng cố. Bởi vậy, cần tăng 

cường nâng cao năng lực của cán bộ xã và thôn để họ có thể xây dựng kế hoạch và tổ 

chức các cuộc họp với người dân để lựa chọn các tiểu dự án phù hợp. 

- Huy động và phân bổ có hiệu quả nguồn lực thực hiện: Trước hết, để phát huy 

nguồn lực trong dân, ở vùng nào có điều kiện phát triển kinh tế nên huy động sự đóng góp 

về tài chính và lao động để giảm bớt nguồn kinh phí từ NSNN. Nguồn kinh phí đó sẽ 

được chuyển sang cho vùng có điều kiện phát triển khó khăn hơn. Bởi vậy cần thay đổi 

hình thức phân bổ kinh phí hiện nay, không nên phân bổ bình quân cho mỗi xã một lượng 
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tài chính như nhau mà phải căn cứ vào điều kiện của từng vùng, tránh tình trạng cấp kinh 

phí không đủ để hoàn thành công trình. 

Huy động đóng góp từ người dân. Người nghèo cho biết các chi phí đóng góp cho 

CSHT làm tăng thêm đáng kể gánh nặng cho họ. Do đó, cần thiết giảm bớt gánh nặng về 

đóng góp tiền cho người nghèo trong việc xây dựng các công trình hạ tầng ở địa phương. 

Khi thực hiện các hoạt động tham vấn cộng đồng trong xây dựng CSHT, ngay từ đầu cần 

chú trọng việc tham vấn về khả năng đóng góp và tham gia của người nghèo để chính 

quyền địa phương có thể đề ra những biện pháp cụ thể phù hợp với hoàn cảnh của họ (ví dụ 

như: đóng góp bằng sức lao động, đóng góp dần trong thời gian hợp lý). 

Đối với công trình xây dựng phục vụ cho nhóm hộ trong một thôn, bản hưởng lợi 

việc huy động đóng góp của các hộ phải để các hộ tự bàn bạc và quyết định, cán bộ xã 

hoặc thôn, bản phải thông báo cho các hộ biết về yêu cầu kỹ thuật của công trình, về tổng 

dự toán công trình và phần vốn được tài trợ, còn đóng góp như thế nào, bằng cách nào là 

phải do các hộ hưởng lợi quyết định. 

Đối với các công trình phục vụ chung cho toàn xã hoặc cho thôn, phần huy động 

đóng góp của dân phải tham khảo ý kiến nhân dân thông qua ý kiến đóng góp của dân trên 

cơ sở các cuộc họp thôn, bản hoặc thông qua thảo luận ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân 

dân, các trưởng thôn, bản, đại diện người hưởng lợi và các tổ chức đoàn thể từ các 

thôn,bản. Chỉ tiến hành phân bổ đóng góp cho các thôn khi có sự đồng thuận ý kiến của 

đại diện dân hoặc các hộ trong các thôn, bản. 

Việc quyết định đóng góp như thế nào (bằng công lao động, bằng hiện vật hay bằng 

tiền), những ai sẽ tham gia đóng góp (theo lao động, theo hộ hoặc những đối tượng nào 

được miễn) phải để cho các hộ trong thôn, bản bàn bạc và quyết định. Việc quyết định 

phương án đóng góp phải được ít nhất 2/3 số người tham gia cuộc họp đồng ý bằng biểu 

quyết mới được coi là có hiệu lực và được ghi vào biên bản cuộc họp của thôn, bản để báo 

cáo xã, tránh tình trạng chính quyền quyết định phân bổ theo hộ hoặc theo lao động và 

người dân chỉ có trách nhiệm thực hiện như hiện nay. 

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương phân cấp xã làm chủ đầu tư: Vấn đề lớn nhất và 

cũng là rào cản khiến cho việc phân cấp đầu tư cho xã nghèo chính là hạn chế về năng lực 

của cán bộ xã. Xã có thể làm chủ đầu tư nếu như cấp trên hoàn toàn tin tưởng và tạo điều 

kiện hỗ trợ cũng như hướng dẫn xã trong quá trình thực hiện. Vậy cần phải có các biện pháp 
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để xây dựng năng lực làm chủ đầu tư cho các xã nghèo một cách bền vững và hiệu quả. Xây 

dựng năng lực ở cấp thôn, bản và xã đòi hỏi các phương pháp tiếp cận mang tính thực tiễn 

và cần phải có sự hỗ trợ cũng như hướng dẫn từ các cấp cao hơn.  

- Thiết lập các tổ chức quản lý, theo dõi và giám sát ở cấp xã: Các hoạt động đầu tư 

cần thực hiện và theo dõi, giám sát liên tục. Vì vậy, việc tồn tại các tổ chức thực hiện chức 

năng riêng là cần thiết. Các tổ chức này nên được phác họa một cách rõ ràng chức năng, 

nhiệm vụ về "quản lý" và "giám sát"; phải đóng vai trò phối hợp và lồng ghép các nguồn lực 

từ các dự án và chương trình khác nhau; trong các tổ chức nên bao gồm đầy đủ đại diện của 

các thôn/bản, cả nam giới và phụ nữ, và các nhóm người nghèo. Ở đây có hai tổ chức cần 

được duy trì đó là Ban Quản lý xã và Ban Giám sát xã. Trong đó, Ban Quản lý xã chịu trách 

nhiệm làm chủ đầu tư, các khía cạnh quản lý và hành chính và Ban Giám sát xã thay mặt 

cộng đồng chịu trách nhiệm giám sát và điều hành các hoạt động.  

- Thực hiện có hiệu quả mục tiêu xã có công trình, người dân có việc làm tăng thu 

nhập: Chính phủ đã nêu mục tiêu ưu tiên và tăng tối đa các cơ hội làm việc có trả công cho 

người lao động của địa phương khi tham gia làm việc cho các công trình CSHT ở cấp xã và 

thôn thông qua nguyên tắc trong phân bổ vốn đầu tư cho các công trình công cộng theo 

nguyên tắc: "xã có công trình, người dân địa phương có việc làm và có thu nhập từ việc 

tham gia xây dựng công trình, từ đó góp phần giảm nghèo cho cả xã và ở từng thôn/bản". 

4.2.1.2. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức 

Chính trị - Xã hội trong thực hiện chính sách XĐGN 

Với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cấp chính quyền ở địa phương có 

nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN của nhà nước ở địa phương mình, 

trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời huy động và là cầu nối 

trực tiếp với tổ chức đoàn thể tại địa phương vào hoạt động triển khai thực hiện chính sách 

theo kế hoạch của địa phương và của cơ quan nhà nước cấp trên. Chính quyền sẽ là cơ quan 

chủ trì trong tất cả các hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương, là cơ quan chịu trách nhiệm 

chính trong việc tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở địa phương mình. Trong quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN, chính quyền có trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan nhà nước cấp trên có trụ sở tại địa phương và các tổ chức CTXH ở địa phương cùng 

tham gia vào quá trình thực hiện chính sách. Đồng thời còn đôn đốc, kiểm tra và tiếp thu 
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những ý kiến, kiến nghị của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, tạo điều kiện để 

những tổ chức này tham gia sâu rộng vào quá trình thực hiện chính sách XĐGN, [41]. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở địa phương, chính quyền và 

các tổ chức CTXH cần phải phối hợp với nhau trong những nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất, phối hợp trong phổ biến, tuyên truyền về chính sách XĐGN tại địa phương. 

Khi tổ chức thực hiện chính sách XĐGN, chính quyền và các tổ chức CTXH ở địa phương 

tiến hành tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân nhất là người nghèo 

tham gia vào quá trình thực hiện chính sách. Đây là một hoạt động quan trọng, ảnh hưởng 

trực tiếp đến kết quả của chính sách. Công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách được thực 

hiện tốt sẽ giúp cho các đối tượng chính sách và mọi người dân hiểu rõ về mục đích, yêu cầu 

của chính sách; về tính đúng đắn của chính sách trong những điều kiện hoàn cảnh nhất định 

và về tính khả thi của chính sách, để họ tự giác thực hiện theo yêu cầu quản lý và yêu cầu 

của chính sách. Đồng thời còn giúp cho mỗi cán bộ, công chức từ tỉnh xuống ở cơ sở nhận 

thức được đầy đủ mục tiêu, tính chất, vai trò, của chính sách trong phát triển KTXH ở địa 

phương để từ đó chủ động tích cực tìm kiếm, đề xuất các giải pháp thích hợp với điều kiện 

hoàn cảnh thực tế của địa phương mình để triển khai thực hiện có kết quả, hiệu quả kế 

hoạch tổ chức thực hiện chính sách. Trong quá trình tuyên truyền về chính sách, các tổ chức 

CTXH sẽ là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc tuyên truyền chính sách đến các hội 

viên của mình và toàn thể nhân dân địa phương.  

Thứ hai, phối hợp trong việc tìm kiếm các biện pháp thực hiện chính sách XĐGN. 

Phần lớn các biện pháp của chính sách XĐGN khi được ban hành chỉ mang tính định 

hướng, do vậy khi tổ chức triển khai thực hiện, càng xuống thấp các biện pháp này càng cần 

phải được cụ thể hoá cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các điều kiện 

khác để đảm bảo cho chính sách phù hợp với thực tiễn. Trong quá trình thực hiện chính sách 

XĐGN, chính quyền và các tổ chức CTXH ở các cấp cần phải nghiên cứu tình hình thực 

tiễn, những điều kiện hiện có về nhân tài, vật lực của địa phương mình, tổ chức mình để đề 

ra các biện pháp thực hiện phù hợp. Do vậy, trong quá trình phối hợp thực hiện chính sách 

XĐGN, chính quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, để các tổ chức CTXH làm tốt 

nhiệm vụ của mình. Khi ban hành và thực hiện các quyết định quản lý liên quan đến quá 

trình thực hiện chính sách XĐGN tại địa phương, chính quyền cần lắng nghe những ý kiến 

của các tổ chức CTXH, để có cái nhìn tổng quát và đúng đắn về tiến trình thực hiện chính 
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sách tại địa phương, qua đó tìm kiếm những biện pháp phù hợp với khả năng của các bên 

trong quá trình thực hiện chính sách. 

Thứ ba, phối hợp trong phân công thực hiện chính sách XĐGN. Khi tổ chức thực hiện 

chính sách phải tiến hành phân công, công việc và giao nhiệm vụ cụ thể giữa chính quyền 

với các tổ chức CTXH. Khi phân công nhiệm vụ thường phân công cơ quan chủ trì và các 

cơ phối hợp thực hiện đồng thời xác định cơ chế trách nhiệm giữa chính quyền với các tổ 

chức CTXH một cách cụ thể đúng thẩm quyền và phù hợp với vị thế vai trò của các bên. 

Hoạt động phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức CTXH trong phân công công 

việc để thực hiện diễn ra theo tiến trình thực hiện chính sách một cách chủ động, sáng tạo 

để luôn duy trì chính sách được ổn định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính 

sách XĐGN khi được thực hiện ở địa phương. 

Thứ tư, phối hợp trong theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách XĐGN. 

Trong quá trình thực thi chính sách XĐGN, các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã 

hội liên tục có sự thay đổi, do vậy trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, chính quyền 

phải cùng với các tổ chức CTXH thường xuyên tiến hành theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc 

thực thi chính sách. Qua kiểm tra, đôn đốc để nhắc nhở mỗi cán bộ, công chức, mỗi đối 

tượng thực hiện chính sách tập trung chú ý những nội dung ưu tiên trong qúa trình thực hiện. 

Kiểm tra thường xuyên giúp cho chính quyền và các tổ chức CTXH nắm bắt được tình hình 

thực hiện, từ đó đánh giá được khách quan về những điểm mạnh, điểm yếu của công tác tổ 

chức thực hiện chính sách tại địa phương mình, đồng thời giúp phát hiện những thiếu sót 

trong công tác lập kế hoạch tổ chức thực hiện để điều chỉnh theo thẩm quyền; tạo điều kiện 

phối hợp nhịp nhàng các hoạt động của các cơ quan, đối tượng thực hiện chính sách; tạo ra 

sự tập trung thống nhất trong việc chỉ đạo điều hành thực hiện mục tiêu chính sách. Kịp thời 

khuyến khích những nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện chính sách để tạo ra những 

phong trào thiết thực cho việc thực hiện mục tiêu của chính sách. 

Thứ năm, phối hợp trong việc đánh giá quá trình thực hiện chính sách XĐGN.  

Đánh giá quá trình thực hiện chính sách là bước đo lường kết quả và hiệu quả của chính 

sách XĐGN trong thực tế sau khi đã đưa chính sách vào thực hiện. Muốn kiểm tra kết quả 

của chính sách XĐGN, chính quyền và các tổ chức CTXH phải phối hợp với nhau trong 

việc thu thập và xử lý thông tin về những kết quả mà chính sách tạo ra, những hạn chế còn 

mắc phải trong quá trình thực hiện và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó để cùng 
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bàn bạc, trao đổi, tìm biện pháp tháo gỡ, đồng thời có thể rút ra những bài học kinh 

nghiệm cho việc thực hiện những công đoạn tiếp theo của quá trình chính sách hoặc là rút 

kinh nghiệm để thực hiện các chính sách tiếp theo được tốt hơn.  

Công tác kiểm tra, đánh giá này còn giúp cho chính quyền và các tổ chức CTXH 

biết được những hạn chế của mình để điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện; giúp nhận thức 

đúng được vị trí, vai trò của mình để thực hiện có trách nhiệm, có kết quả và hiệu quả góp 

phần XĐGN và phát triển KT-XH tại địa phương.  

4.2.1.3. Tập trung thực hiện có kết quả và hiệu quả các chính sách có tác động 

trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người nghèo 

Để tạo ra đột biến cho công tác XĐGN, các tỉnh Tây Bắc cần chủ động, tích cực 

thực hiện các chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người nghèo. 

Tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào 

dân tộc thiểu số. Giảm nhanh số lượng hộ nghèo, hạn chế đến mức tối đa số hộ tái nghèo 

và phát sinh mới, thực hiện hiệu quả giảm nghèo nhanh và bền vững. 

Giảm thiểu tình trạng gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và mức sống giữa nông 

thôn và thành thị, giữa các nhóm dân cư, giữa các dân tộc, tăng cường khả năng tiếp cận 

pháp lý cho người nghèo; bảo vệ phụ nữ và trẻ em nghèo. Hỗ trợ sản xuất nông lâm ngư 

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt thế mạnh của từng địa phương. Xây 

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm của từng huyện; chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả. Xây dựng nông thôn ổn định, 

giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; 

bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.  

Cụ thể như sau:  

Thứ nhất; Tăng cường năng lực cho người dân và cộng đồng để phát huy hiệu quả 

các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, từng bước phát huy lợi thế của từng địa 

phương, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Bước đầu phát triển sản xuất theo 

hướng sản xuất hàng hoá quy mô nhỏ và vừa, người dân tiếp cận các dịch vụ sản xuất và 

thị trường tiêu thụ sản phẩm một cách thuận lợi. 

Thứ hai; Thực hiện đồng bộ các chính sách của nhà nước đã ban hành để hỗ trợ cho 

người nghèo như: hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ về y tế, giáo dục, khuyến nông - khuyến lâm, hỗ trợ 

sản xuất...Trong đó trọng tâm là thực hiện các chính sách tạo việc làm, tăng thu nhập, giáo dục 
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đào tạo, dạy nghề nâng cao dân trí để xóa đói giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 

30a/2008/NQ - CP. Có các chính sách hỗ trợ đặc thù cho các dân tộc đặc biệt khó khăn của 

tỉnh để dần từng bước xoá đói giảm nghèo bền vững cho các dân tộc này. 

Thứ ba; Đảm bảo thực hiện công khai, dân chủ, tăng cường lấy ý kiến của cấp cơ sở 

ở thôn, bản và của người dân trong việc thực hiện các Chương trình, Dự án của công tác 

xoá đói giảm nghèo. Thực hiện phân cấp trong tổ chức, quản lý thực hiện chương trình 

cho các xã như việc xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch và giám sát kết quả thực hiện. 

Thứ tư; Huy động các nguồn vốn để thực hiện chính sách bao gồm  nguồn vốn ngân 

sách trung ương, ngân sách địa phương, huy động cộng đồng, quốc tế…Cần tập trung vào 

thực hiện các chính sách sau: 

- Tín dụng ưu đãi cho người nghèo: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo 

tiếp cận các nguồn vốn, nhất là vốn vay tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội.   

- Khuyến nông – khuyến lâm và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề: 

Hỗ trợ người nghèo về kiến thức, kỹ năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào tổ chức 

sản xuất và kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập bền vững.   

- Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ 

nghèo để cải thiện nhà ở, ưu tiên cho người nghèo là người cao tuổi, người khuyết tật.   

 - Hỗ trợ về y tế cho người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thuộc các xã tại khu 

vực khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện có 

hiệu quả chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế 

đối với người thuộc hộ cận nghèo. Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thuộc 

các xã tại khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ 

tiếp cận với dịch vụ y tế khi đau ốm thuận lợi hơn, bình đẳng hơn; giảm thiểu rủi ro, khó 

khăn cho người nghèo và nhân dân các xã 135. 

 - Hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo: Thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh 

nghèo ở các cấp học, nhất là bậc mầm non; tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 

đối với học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên nghèo; tăng cường hơn nữa chính sách ưu đãi, 

thu hút đối với giáo viên công tác ở địa bàn nghèo, khó khăn. Hỗ trợ con em hộ nghèo 

được tới trường học tập bình đẳng như trẻ em khác, góp phần nâng cao trình độ văn hoá 

của người nghèo để đi tới mục đích giảm nghèo bền vững.  
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 - Dạy nghề cho người nghèo: Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn, nhất là lao động nghèo; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở trường, lớp học, thiết bị, 

đào tạo giáo viên dạy nghề; gắn dạy nghề với tạo việc làm đối với lao động nghèo; đẩy 

mạnh công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động đối với lao động thuộc diện hộ nghèo. 

- Trợ giúp pháp lý cho người nghèo: Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp 

lý miễn phí cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết được quyền, nghĩa vụ 

của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của nhà nước, vươn lên thoát nghèo. 

4.2.1.4. Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, cán bộ khoa 

học - kỹ thuật, và đội ngũ trí thức là người dân tộc thiểu số 

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 

cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa 

học công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh 

tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững. 

Để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Bắc nói chung, vùng 

đồng bào tộc người thiểu số nói riêng, cần phát huy tốt nguồn nội lực. Trước hết và quan 

trọng nhất là nguồn lực con người. Nghiên cứu xây dựng một chương trình tổng thể dài hạn 

về phát triển nguồn lực nói chung cho Tây Bắc, trong đó ưu tiên đào tạo, bố trí việc làm cho 

con em đồng bào dân tộc, trước mắt, tổ chức đào tạo lại, coi trọng đào tạo từ đầu cho các tộc 

người thiểu số. Chú trọng và thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

(theo Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020), nhất là các huyện, xã ở vùng sâu, vùng xa, 

cho vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, 

nhất là nông nghiệp, nông thôn.  

Đặc biệt coi trọng các trường nội trú cho con em của họ, có chế độ cử tuyển đến đối 

tượng. Có chính sách cho con em của họ tại các trường nội trú. Trong đó đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo chủ chốt cấp cơ sở, cán bộ khoa học - kỹ thuật, đội ngũ trí thức các dân tộc ít người là một 

trong những nhân tố giữ vai trò quyết định trực tiếp nhất. Do đó, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ 

chốt cấp cơ sở, cán bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng đội ngũ trí thức các dân tộc ít người là một 

trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng của các tỉnh Tây Bắc nhằm góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào tộc người thiểu số, từng bước khắc phục tình trạng lạc hậu, đưa 

vùng đồng bào tộc người thiểu số phát triển hòa nhịp với sự phát triển chung, thực hiện thành 
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công chính sách XĐGN. Có chính sách ưu đãi đối với cán bộ là tộc người thiểu số và cán bộ 

luân chuyển vào vùng tộc người thiểu số. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. 

Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là những hạt nhân nòng cốt của Đảng, chính quyền và các 

đoàn thể từ xã, phường, thị trấn đến các bản, làng. Họ là những người trực tiếp triển khai 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở, trực tiếp sống và làm việc với 

nhân dân. Do đó, họ phải có trình độ văn hóa và nghiệp vụ chuyên môn nhất định, hiểu 

biết pháp luật và các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, 

có uy tín với nhân dân,…vì vậy, họ cần phải được đào tạo cơ bản và thường xuyên được 

bồi dưỡng. 

Trên cơ sở thống kê và rà soát lại đội ngũ cán bộ chủ chốt ở tất cả các cơ quan Đảng, 

chính quyền, đoàn thể ở cơ sở hiện có, đánh giá số lượng, chất lượng theo yêu cầu của địa 

phương và theo tiêu chuẩn đề ra - các tỉnh cần có kế hoạch thay thế, bổ sung và tăng cường 

từ cấp huyện cho những cơ sở yếu kém. Tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

các kiến thức cần thiết cho đội ngũ này, trong đó quan tâm đến các cán bộ là người dân tộc. 

Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở cần hiểu và nắm được các quan điểm, 

chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội Tây Bắc trong những năm sắp tới; các kiến 

thức về quản lý kinh tế, về pháp luật, các chính sách dân tộc, tôn giáo, đối ngoại của Đảng 

và Chính phủ, các chính sách về dân số, về môi trường sinh thái, chủ quyền, an ninh quốc 

phòng, nhất là những vấn đề thường xuyên gặp phải tại địa phương. Song song bồi dưỡng 

về nhận thức, lý luận, thực tiễn đồng thời phải bồi dưỡng về trình độ học vấn, với cán bộ 

chưa biết chữ phải xóa mù và từng bước nâng cao trình độ cho họ, theo ý kiến của chúng 

tôi, có thể đưa giáo viên về mở lớp ngắn ngày, theo điều kiện tại cơ sở (như hình thức vừa 

làm vừa học và kết hợp với giáo viên tại chỗ ở các cấp học trên địa bàn). 

+ Các tỉnh trong vùng lập kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận dự nguồn cho đội 

ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở. Đội ngũ kế cận phải được đào tạo để đảm bảo trình độ học vấn ít 

nhất tốt nghiệp phổ thông cơ sở và được đào tạo lý luận ở các trường chính trị - hành chính, 

hoặc các trường trung cấp hoặc dạy nghề theo chương trình sơ hoặc trung cấp.  

+ Các ban, ngành của huyện, tỉnh phải trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ đội 

ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở thông qua việc làm thực tế của họ tại địa phương. 
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+ Tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ kế cận qua việc tạo điều kiện để các cháu trong độ 

tuổi đi học đều được đi học, cố gắng để hoàn thành phổ cập trung học phổ thông, tiến tới 

phổ cập trung học phổ thông, đồng thời gửi đi đào tạo ngành nghề. Nhà nước nên có chính 

sách học bổng, chính sách miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách, nhất là các tộc 

người thiểu số, trong đó có các tộc người ở Tây Bắc như Nghị quyết Đại hội XI đã chỉ rõ: 

“Quan tâm hơn nữa tới phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

Bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục, thực hiện tốt chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với 

người và gia đình có công, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh giỏi, học sinh nghèo, học 

sinh khuyết tật, giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn”. 

+ Sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng theo nguyên tắc: vì 

việc bố trí người, có chế độ đãi ngộ phù hợp và đề bạt hợp lý theo đúng khả năng của cán 

bộ tiến tới viên chức hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt. 

- Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ lãnh đạo, quản lý, 

đặc biệt cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cán bộ 

khoa học - kỹ thuật là những người lao động có tri thức chuyên môn và có tay nghề, có năng 

lực thực hành, tự chủ, năng động, sáng tạo… và do đó, họ có đóng góp quan trọng vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ở Tây Bắc hiện nay, phần lớn cán bộ này là 

người Kinh, lại tập trung tại các thành phố hoặc thị xã ở Tây Bắc. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ 

và chính quyền các tỉnh Tây Bắc phải có các chủ trương, chính sách hơp lý phù hợp với 

điều kiện của địa phương đào tạo cho được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật là người dân 

tộc ít người ở Tây Bắc để cùng với đồng nghiệp trí thức là người Kinh nhằm góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng tại vùng. 

Cần có những chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ khoa học kỹ thuật là người 

dân tộc ít người, trong đó đặc biệt là chính sách nhà ở và đất đai để họ kết hợp làm kinh tế  

hộ gia đình. 

4.2.1.5. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách đại đoàn kết  các dân tộc ở Tây Bắc 

Tây Bắc là vùng đa tộc người, do đó, việc xây dựng khối đại đoàn kết là một trong 

những vấn đề được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Chúng ta đã thành công trong việc 

giữ vững mối đoàn kết toàn dân trong các cuộc đấu tranh cứu nước trước đây. Do đó, 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch đã và đang chống phá, thì còn phải 
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nâng cao hơn nữa tinh thần và truyền thống đoàn kết quý báu này. Hoạt động dân tộc, tôn 

giáo ở Tây Bắc đang còn diễn biến phức tạp.  

Đảng và Nhà nước ta vẫn coi trọng tự do tín ngưỡng các đồng bào các tộc người 

thiểu số, vì thế để làm tốt hơn, thì phải tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của đồng bào tộc người thiểu số ở Tây Bắc, thực hiện tốt công tác tôn giáo tín ngưỡng. 

Trước mắt phải giải quyết một cách triệt để những vấn đề còn tồn đọng trong vấn đề tôn 

giáo (các kiến nghị, khiếu nại về đất đai, cơ sở thừa tự…) càng sớm càng tốt, trên cơ sở 

bảo đảm đúng chính sách, pháp luật và phong tục tại địa phương.  

Coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là một số đồng bào nhẹ dạ, cả tin. Quan 

tâm xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, phát huy 

vai trò các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản. Thu hẹp nhanh số bản, làng chưa có đảng 

viên và tổ chức Đảng, nhất là vùng đồng bào tộc người thiểu số và nơi có đông đồng bào 

các tôn giáo. Nâng cao vai trò của các tổ chức CTXH tại địa phương như: Hội Liên hiệp 

Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân...trong công tác tuyên truyền 

giáo dục tư tưởng về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về dân tộc, về tôn giáo, về đất đai, 

chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.  

Đề cao vai trò của trưởng bản, trưởng thôn, trưởng các dòng họ, người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, theo chúng tôi để các chủ trương của Đảng, chính 

sách của Nhà nước mang lại hiệu quả cao hơn nữa, thì ngay cả người dân cũng  phải vượt 

qua tâm lý ỷ lại, trông chờ và tự ti. Và do đó, vai trò của những người cao tuổi, trưởng bản 

càng quan trọng hơn.  

4.2.2. Nhóm những giải pháp cụ thể áp dụng cho các bước trong quy trình thực 

hiện chính sách 

Trong chương 2, khi nghiên cứu cơ sở lý luận về thực hiện chính sách XĐGN, luận án 

đã nghiên cứu và xây dựng khung lý thuyết về quy trình tổ chức thực hiện chính sách 

XĐGN (mục 2.3) bao gồm 5 bước: (i) Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, (ii) 

Phổ biến tuyên truyền về chính sách, (iii) Huy động nguồn lực để thực hiện chính sách, (iv) 

Phân công, phối hợp thực hiện, (v) Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện chính sách. Khi 

nghiên cứu đề xuất các giải pháp thuộc nhóm này, luận án dựa trên cơ sở khung lý thuyết về 

quy trình thực hiện chính sách XĐGN, thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện chính sách ở 

các tỉnh Tây Bắc, những yếu tố có tính đặc thù ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện 
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chính sách ở các tỉnh Tây Bắc làm cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng các giải pháp cho 

từng bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc. Các giải pháp 

được đề xuất sẽ giúp cho việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN được đồng bộ 

và thống nhất trong phạm vi toàn vùng, đảm bảo các điều kiện cần và đủ nhằm nâng cao kết 

quả và hiệu quả của chính sách khi được tổ chức thực hiện. 

4.2.2.1. Đổi mới công tác ban hành văn bản và xây dựng kế hoạch tổ chức triển 

khai thực hiện 

Thứ nhất, về công tác xây dựng, ban hành văn bản: 

Các chính sách xóa đói giảm nghèo hiện hành được các địa phương đánh giá cơ bản 

phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của người nghèo, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số; tuy 

nhiên, do có quá nhiều chính sách giảm nghèo dẫn đến nguồn lực bị phân tán, hiệu quả tác 

động đến đối tượng thụ hưởng chưa cao, chưa rõ nét; việc chậm hướng dẫn, sửa đổi một số 

chính sách đã gây khó khăn cho các địa phương trong việc tổ chức thực hiện. 

Sự chồng chéo của hệ thống chính sách XĐGN (chồng chéo về đối tượng, nội dung, 

địa bàn, cơ quan chủ quản...) là một thực tế đã và đang trở thành một yếu tố cản trở hiệu 

quả thực hiện chính sách và mục tiêu giảm nghèo. Sự chồng chéo trong chính sách một 

phần là do chưa có sự phân định rõ trong thiết kế các Chương trình, Dự án. Các văn bản 

chính sách được nhiều Bộ, ngành đề xuất ban hành và nhiều cơ quan cùng thực hiện, 

nhưng thiếu sự phối hợp đã dẫn đến sự chồng chéo của những chính sách. Trong một văn 

bản chính sách khi được ban hành thường quy định nhiều cơ chế chính sách; một nội dung 

chính sách có khi lại được quy định trong nhiều quyết định khác nhau, có văn bản chính 

sách ban hành theo đối tượng, có văn bản chính sách ban hành theo lĩnh vực (ngành), có 

văn bản chính sách ban hành theo vùng địa lý… 

Số lượng văn bản chính sách ban hành nhiều, khó kiểm soát; một đối tượng chịu tác 

động chi phối cùng lúc bởi nhiều văn bản chính sách; có chính sách hỗ trợ cùng đối tượng 

hộ nghèo nhưng do ban hành ở các giai đoạn khác nhau, mức hỗ trợ khác nhau gây nên sự 

so bì, thắc mắc trong dân (như chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 134 và Quyết định 

167); cùng một đối tượng là hộ nghèo trên cùng một địa bàn được hưởng cùng một chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất nhưng các mức hỗ trợ khác nhau do thuộc đối tượng thụ 

hưởng từ các chương trình khác nhau như Chương trình 30a, Chương trình 135,… 
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Do vậy, trong thời gian tới, để chính sách XĐGN đạt được mục tiêu, công tác xây 

dựng văn bản lên quan đến hoạt động tổ chức thực hiện chính sách XĐGN cần thưc hiện 

những giải pháp sau: 

Việc xây dựng các cơ chế, chính sách XĐGN phải bảo đảm sự thống nhất và có 

lồng ghép; những chính sách đang phát huy hiệu quả cần được tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện; các chính sách còn hạn chế, có vướng mắc cần khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với thực tế; các bộ, ngành cần rà soát, đánh giá để lồng ghép các chính 

sách về giảm nghèo từ khâu ban hành chính sách, khâu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

chương trình, đề án,…tránh tình trạng chồng chéo về chính sách tác động đến đối tượng. 

Việc xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ mới cần theo hướng: có chính sách ưu 

đãi với đối tượng là hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo nhằm hạn chế tái nghèo, góp 

phần giảm nghèo bền vững. Các chính sách được thiết kế theo nguyên tắc tương đồng về 

mức hỗ trợ và cơ chế thực hiện, hộ nghèo được ưu tiên nhất, sau đó đến hộ mới thoát 

nghèo và hộ cận nghèo. 

Chính sách hỗ trợ giảm nghèo phải đặc biệt quan tâm đến dạy nghề, tạo việc làm 

gắn với hỗ trợ sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn và xây dựng nông 

thôn mới nhằm giảm nghèo bền vững. 

Ưu tiên chính sách hỗ trợ XĐGN nhằm thúc đẩy các yếu tố phát triển thị trường tiêu 

thụ sản phẩm của người nghèo một cách bền vững. 

Tổ chức rà soát, sắp xếp lại chính sách giảm nghèo mang tính hệ thống, giảm bớt số 

lượng văn bản chính sách (mỗi lĩnh vực chỉ nên có từ 2-3 văn bản chính sách). Các Bộ, 

ngành, địa phương khi thiết kế xây dựng và ban hành văn bản chính sách mới cần phải có 

sự phân loại ưu tiên thực hiện theo nhóm đối tượng (hộ nghèo được ưu tiên nhất, sau đó 

mới đến hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo), có lộ trình cụ thể; giảm dần các chính sách 

hỗ trợ trực tiếp “cho không”; tập trung ưu tiên thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất, học nghề, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới; khuyến khích người nghèo tự 

chủ vươn lên thoát nghèo. Chỉ trình cấp có thẩm quyền quyết định các chính sách khi thực 

sự cần thiết và cân đối được nguồn lực, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. 

Thứ hai, về xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện: 

Lập kế hoạch tổ chức thực hiện là một bước rất quan trọng trong quá trình thực hiện 

chính sách XĐGN, những kế hoạch này là sự cụ thể hóa mục tiêu và biện pháp của chính 



149 

sách hoặc một hoạt động cụ thể của quá trình chính sách. Phần lớn các kế hoạch tổ chức 

thực hiện chính sách XĐGN được tiến hành lập từ trên xuống. Việc lập kế hoạch tổ chức 

thực hiện từ trên xuống thường không phản ánh hết nhu cầu và thực tiễn đời sống, không 

tạo được cơ sở cho việc phát huy sức mạnh của nhân dân, tạo nên tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

vào cấp trên của cấp dưới. Từ đó tạo ra nhiều bất cập trong quản lý, thậm chí dẫn đến thất 

thoát hoặc sử dụng không hiệu quả nguồn lực của chính sách XĐGN. Để tránh tình trạng 

trên, công tác xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách XĐGN cho các tỉnh Tây 

Bắc cần thực hiện theo giải pháp sau: 

Tăng cường sự tham gia tích cực có 

hiệu quả của các đối tượng chính sách 

(người nghèo) vào quá trình xây dựng kế 

hoạch tổ chức thực hiện. Việc các đối tượng 

chính sách được tham gia trực tiếp vào quá 

trình xây dựng kế hoạch thực hiện sẽ thể 

hiện được nhu cầu, mong muốn và nguyện 

vọng của nhân dân qua đó làm cho quá trình 

thực hiện chính sách phù hợp hơn với tình 

hình thực tiễn.  

Qua khảo sát đánh giá về sự tham gia của người dân vào quá trình thực hiện chính 

sách ở địa hương cho thấy 31% cán bộ công chức khi được hỏi cho rằng người dân đã tham 

gia tích cực và 69% còn lại cho rằng người dân có tham gia nhưng chưa tích cực, (hình 4.2). 

điều này cho thấy các đối tượng nghèo đã và đang tham gia vào quá trình chính sách của 

nhà nước. Tuy nhiên sự tham gia của các đối tượng chính sách chưa tích cực và chưa có 

hiệu quả. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của chính sách, trực tiếp dẫn đến tình 

trạng tỷ lệ giảm nghèo hàng năm được cải thiện không đáng kể. Thực trạng trên được bắt 

nguồn từ việc người dân ít được tham gia vào quá trình xây dựng biện pháp để thực hiện 

chính sách ở địa phương. Mặt khác các đối tượng của chính sách tham gia vào quá trình xây 

dựng kế hoạch thực hiện chính sách đã thể hiện cách thức tổ chức triển khai thực hiện từ 

việc thực hiện chính sách từ trên xuống. Với điều kiện thực tiễn của Tây Bắc hiện nay, trong 

quá trình thực hiện chính sách cần phải có sự thay đổi về cách thức tổ chức thực hiện thay 

bằng hình thức thực hiện chính sách từ trên xuống, quá trình này cần phải được thực hiện từ 

Hình 4.3. Mức độ tham gia đề xuất các 
biện thực hiện chính sách của người dân 

 
[nguồn: Kết quả khảo sát từ phiếu điều 

tra 2014] 
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dưới lên hoặc kết hợp giữa từ trên xuống và từ dưới lên để các biện pháp thực hiện chính 

sách khi được ban hành sẽ phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế của địa phương nơi 

chính sách được tổ chức thực hiện. Điều này cũng phù hợp với mong muốn và nguyện vọng 

của người nghèo Tây Bắc khi tham gia vào quá trình thực hiện chính sách, (Mẫu 01, câu 

hỏi 16 phụ lục kết quả khảo sát hộ nghèo). 

Tạo cơ chế phối hợp giữa chính quyền tỉnh, huyện, xã trong việc xây dựng kế hoạch 

thực hiện. Cấp xã là cầu nối giữa huyện và các đơn vị thôn, bản để triển khai các hoạt động 

sản xuất và đời sống cho các thôn, bản và người dân. Ban phát triển xã được thành lập để 

thống nhất kế hoạch hoạt động và trợ giúp cho ban phát triển thôn, bản triển khai các hoạt 

động hội thảo, tập huấn, quản lý và kiểm tra, giám sát tài chính, báo cáo và đánh giá các hoạt 

động, kiến nghị lên cấp trên hoặc giải quyết kịp thời các kiến nghị, thắc mắc của người dân 

theo thẩm quyền được phân công. 

Cấp huyện, là đầu mối xây dựng kế hoạch theo nhu cầu, đề nghị của cấp xã và tổ 

chức triển khai thực hiện kế hoạch, điều phối và phân bổ các nguồn lực, kiểm tra giám sát 

việc thực hiện theo kế hoạch của cấp xã 

Cấp tỉnh, chịu trách nhiệm toàn bộ về phê duyệt kế hoạch, lựa chọn, lồng ghép các 

chương trình, huy động điều phối và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được phân 

bổ cho tỉnh. Cụ thể hóa cơ chế chính sách cho phù hợp với địa phương mình đồng thời tổ 

chức kiểm ra, đánh giá và giám sát việc thực hiện hàng tháng, hàng quý, hàng năm và giải 

quyết các vướng mắc phát sinh từ cơ chế chính sách của địa phương cũng như của các cơ 

quan trung ương trên địa bàn tỉnh. 

Khi luận án tiến hành khảo sát về mối quan hệ phối hợp trong thực hiện chính sách ở 

các tỉnh Tây Bắc hiện nay lại cho thấy một thực trạng là mặc dù có tới 91% cán bộ, công 

chức xã được hỏi cho rằng trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở địa phương đều 

có sự phối hợp giữa các cấp với nhau. Tuy nhiên trong 91% đó lại có tới 72,5% cho rằng 

sự phối hợp đó là không có hiệu quả (hình 3.9). Điều này dẫn đến việc thực hiện chính 

sách XĐGN ở địa phương ít có hiệu quả như đánh giá từ phiếu điều tra của công chức xã, 

(Mẫu 02 câu số 7 phụ lục kết quả khảo sát hộ nghèo). 

Từ thực tế trên cho thấy để chính sách XĐGN đi vào cuộc sống các cấp chính quyền 

đại phương ở Tây Bắc cần phải tạo ra cơ chế phối hợp thông suốt, thống nhất có kết quả, 

hiệu quả giữa 3 cấp tỉnh, huyện, xã theo chiều dọc và chiều ngang. Mối quan hệ phối hợp 
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này không phải chỉ là một chiều từ tỉnh xuống đến xã mà còn theo cả chiều ngược lại vừa 

thể hiện mối quan hệ phối hợp trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành vừa thể hiện vao trò nắm 

bắt, tập hợp và truyền dẫn tâm tư nguyện vọng của người dân lên cấp trên của chính quyền 

xã để cấp có thẩm quyền kịp thời có những điều chỉnh làm cho quá trình thực hiện chính 

sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 

4.2.2.2. Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền về chính sách xóa đói giảm 

nghèo và trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

Phổ biến tuyên truyền về chính sách XĐGN là một bước rất quan trọng trong quá 

trình thực hiện chính sách. Công tác tuyên truyền chính sách được thực hiện có hiệu quả 

sẽ làm cho các đối tượng nghèo chuyển biến về nhận thức, thay đổi về hành vi từ đó họ sẽ 

tham gia tích cực và đầy đủ vào quá trình thực hiện chính sách XĐGN.  

Trong chương 3 mục 3.2.3.3 khi nghiên cứu về nguyên nhân của những tồn tại, hạn 

chế trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN, luận án đã chỉ ra  

những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách trong đó có nguyên 

nhân về công tác vận động tuyên truyền về chính sách XĐGN, trong đó nhấn mạnh 

“Công tác tuyên truyền thực hiện đôi lúc chưa thường xuyên, chưa đa dạng, chưa phong 

phú về hình thức, nội dung, chưa phù hợp với nhận thức, và điều kiện sinh sống của người 

nghèo. Công tác tuyên truyền chính sách chủ yếu được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ, công 

chức cơ sở nhưng trên thực tế trình độ, năng lực của đội ngũ này lại không đảm bảo...” 

Với đặc thù về điều kiện tự nhiên, thiên nhiên và trình độ dân trí, phong tục tập quán, 

lối sống của người dân ở Tây Bắc nên các hình thức tuyên truyền để huy động người dân 

tích cực tham gia thực hiện chính sách XĐGN đã không mang lại kết quả và hiệu quả như 

mong muốn. Vẫn còn có hiện tượng người nghèo chông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp từ chính 

sách của nhà nước, chưa tích cực tham gia thực hiện chính sách, tự mình vươn lên thoát 

nghèo (Hình 4.2). 

Do vậy, để công tác vận động tuyên truyền về chính sách đạt được kết quả và hiệu 

quả cần thực hiện những giải pháp cơ bản sau: 

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác truyền thông về XĐGN để mọi người cùng hiểu rõ 

XĐGN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của mọi người dân. 

Đổi mới công tác tuyên truyền vận động về chính sách và thực hiện chính sách cho 

cả đối tượng thụ hưởng lợi ích từ chính sách và các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước 
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để những đối tượng này nắm vững, hiểu sâu về từng nội dung của chính sách cũng như 

cách thức tổ chức triển khai thực hiện. Điều này sẽ làm cho chính sách không bị hiểu 

nhầm, hiểu sai từ đó có thể hạn chế những sai lầm, khuyết điểm của các cấp chính quyền 

trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó làm tốt công tác vận động tuyên truyền về chính 

sách sẽ làm cho các đối tượng của chính sách nhất là đối tượng thụ hưởng lợi ích của 

chính sách hiểu rõ hơn những lợi ích mà họ sẽ được hưởng cũng như những việc họ cần 

phải làm để vươn lên XĐGN từ đó hình thành lên ý thức tự giác để người nghèo, hăng hái, 

chủ động, tích cực tham gia vào việc XĐGN cho chính họ góp phần vào công cuộc 

XĐGN chung của xã hội. 

Trong quá trình thực hiện công tác vận động tuyên truyền về thực hiện chính sách 

XĐGN, các cấp chính quyền của từng địa phương cần huy động và sử dụng nhiều kênh 

tuyên truyền khác nhau với những hình thức và cách thức khác nhau như; truyền hình, 

phát thanh, báo chí, internet, tờ rơi, tuyên truyền lưu động đến từng địa phương, từng bản, 

làng thậm chí là “đến tận nhà, rà tận ngõ” từng hộ nghèo. Nội dung tuyên truyền cần bám 

sát với mục tiêu và nội dung của chính sách nhất là những tấm gương điển hình về 

XĐGN. Bên cạnh đó cũng cần nghiên cứu triển khai các mô hình XĐGN phù hợp với 

người nghèo cũng như điều kiện KT-XH của từng vùng. Khi đã có mô hình phù hợp thì 

tuyên truyền, phổ biến để người dân tham khảo, lựa chọn cách làm và mô hình làm giàu 

phù hợp với mình cũng như hộ của mình… 

Thứ hai, tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người DTTS để họ nâng cao 

nhận thức, kiến thức về pháp luật tránh rơi vào nhóm yếu thế trong xã hội. 

Tây Bắc hiện có tỷ lệ nghèo đói vào loại cao nhất so với cả nước, điều kiện tự nhiên và 

KT-XH rất khó khăn. Đây cũng là nơi tập trung rất đông đồng bào DTTS sinh sống (chiếm 

trên 80% dân số), với trình độ dân trí cũng vào loại thấp nhất so với cả nước. Do vậy, các địa 

phương trong vùng ngoài việc thực hiện các chính sách về đào tạo, bối dưỡng nguồn nhân 

lực cũng cần thường xuyên trợ giúp pháp lý cho người dân để họ hiểu được chính sách, 

pháp luật của nhà nước, giúp học tích cực, chủ động tham gia vào các quan hệ xã hội phù 

hợp với các quy định của pháp luật.  

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo Tây Bắc cũng là để giúp cho người nghèo, người 

DTTS nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, nhanh chóng vươn lên 

thoát nghèo góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. 
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4.2.2.3. Thực hiện các biện pháp nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho xóa 

đói giảm nghèo ở Tây Bắc 

Trong bối cảnh và xu hướng phát triển KT-XH việc thực hiện chính sách XĐGN sẽ 

gặp nhiều khó khăn nhất là trong khâu huy động vốn để tổ chức triển khai thực hiện. Nếu 

chính sách XĐGN chỉ trông chờ vào nguồn vốn từ NSNN như các giai đoạn vừa qua thì 

không thể đạt được hiệu quả XĐGN như mong đợi. Điều đó có nghĩa là vai trò của chính 

sách XĐGN với phát triển KT-XH sẽ bị mờ nhạt. Trong các nguyên nhân hạn chế kết quả 

thực hiện chính sách XĐGN, nguyên nhân thiếu vốn là rất phổ biến. Câu nói “lực bất tòng 

tâm” đã được nhiều cấp chính quyền và người dân nhắc đến trong suốt thời kỳ thực hiện 

chính sách XĐGN vừa qua. Nguồn lực vốn dành cho XĐGN hạn chế nên ở Tây Bắc càng 

khó khăn hơn. Bởi Tây Bắc thu NSNN thấp, mọi chi tiêu phụ thuộc vào nguồn vốn bao cấp 

của Ngân sách Trung ương do đó nguồn vốn cho XĐGN ở Tây bắc cũng hoàn toàn phụ 

thuộc vào nguồn ngân sách trung ương. Nguồn vốn XĐGN của quốc gia khó khăn sẽ là ảnh 

hưởng rất lớn đến XĐGN ở Tây Bắc. Do đó để huy động nguồn lực vốn cho công tác 

XĐGN giai đoạn tới cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, phải quy hoạch lại dân cư các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, thôn bản 

nghèo ở Tây Bắc. Do dân cư sống rải rác thưa thớt ở những triền núi cao đường giao thông 

đi lại khó khăn. Việc đầu tư giao thông, thủy lợi, điện nước sinh hoạt, trường lớp, trạm y 

tế..cũng như các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ sản xuất cho bà con đều bị dàn 

trải phân tán tốn kém và khó phát huy hiệu quả. Đó là chưa kể đến những khó khăn và chi 

phí tốn kém cho công tác truyền thông của hoạt động XĐGN. Do đó để đầu tư vừa tiết kiệm 

vừa phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn, phải thực hiện ngay việc quy hoạch lại dân cư trước 

khi thực hiện phân bổ vốn cho thực hiện chính sách XĐGN. 

Thứ hai, thực hiện xã hội hóa và quy định trách nhiệm cộng đồng trong công tác 

XĐGN. Để các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cùng gánh vác trách nhiệm với NSNN thì 

cần phải đẩy mạnh XHH trong công tác XĐGN. Coi đây là trách nhiệm chung của cả xã hội 

và của cả cộng đồng vì sự phát triển KT-XH của quốc gia. Ngoài việc huy động các nguồn 

vốn đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tập thể tổ chức, doanh nghiệp, các địa phương khi 

ký cam kết đầu tư, thành lập doanh nghiệp cần có những quy định, điều khoản cụ thể về 

trách nhiệm đối với cộng đồng của các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức cá nhân…trong 
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toàn xã hội bằng cách hình thành “Quỹ xóa đói giảm nghèo” để tạo nguồn vốn. Tạo ra cơ 

chế liên kết giữa người nghèo với doanh nghiệp. Cụ thể: 

- Đối với các tổ chức kinh doanh các cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp: Để 

các doanh nghiệp trên địa bàn Tây Bắc chung tay XĐGN, các địa phương trong vùng cần 

ban hành các văn bản, chế tài ràng buộc trách nhiệm bằng cách quy định các doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn phải cam kết thực hiện việc tuyển dụng nhân công tại chỗ để giải quyết 

việc làm cho lao động địa phương, tham gia thực hiện tốt công tác ASXH hướng tới người 

nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, các tổ 

chức kinh doanh các cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp cần phải có chiến lược, kế 

hoạch để bao tiêu, tìm đầu ra cho hàng hóa sản phẩm nhất là hàng thủ công mỹ nghệ, thổ 

cẩm, nông sản đặc trưng của địa phương và của vùng. 

- Đối với các Ngân hàng Thương mại: Do các Ngân hàng Thương mại đều thực 

hiện chức năng kinh doanh như các doanh nghiệp nên các ngân hàng này đều phải có 

trách nhiệm đầu tư cho các tỉnh Tây Bắc, thực hiện công tác ASXH và XĐGN cho các 

tỉnh Tây Bắc. Tuy nhiên đầu tư cho Tây Bắc không thể hiệu quả như đầu tư ở các vùng 

khác bởi Tây Bắc có những điều kiện kinh tế xã hội...không thuận lợi cho các hoạt động 

kinh tế xã hội nhưng lại rất cần thiết cho ASXH và an ninh quốc phòng. Do đó các tổ chức 

tín dụng trong đó có các Ngân hàng Thương mại (NHTM nhà nước và NHTM cổ phần) 

cần phải xác định trách nhiệm chung với đất nước, nhất là vùng có tỷ lệ đói nghèo và tỷ lệ 

đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cao như Tây Bắc. Mặt khác, nhà nước cần sớm có 

quy định đối với các Ngân hàng Thương Mại về nghĩa vụ cho vay của các ngân hàng này 

đối với người nghèo. Ngân hàng Thương mại phải có trách nhiệm cùng với Ngân hàng 

CSXH thẩm định những DA vay vốn của người nghèo, người cận nghèo để cấp vốn cho 

họ làm ăn theo mức lãi suất ưu đãi và mức lãi suất thấp nhất mới có thể đảm bảo được nhu 

cầu vay vốn phát triển sản xuất của các hộ gia đình. Thực hiện được giải pháp này sẽ góp 

phần hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, người cận nghèo không bị rơi xuống dưới 

ngưỡng nghèo. Đồng thời giảm bớt gánh nặng cho Ngân hàng CSXH hay chính là giảm 

bớt gánh nặng cho NSNN trong việc bố trí vốn để thực hiện chính sách XĐGN. 

Thứ ba, đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện chính sách. Để thực hiện được chính 

sách cần phải có nguồn vốn tuy nhiên thời gian qua cơ bản nguồn vốn này do Nhà nước 

cấp nên việc thực hiện chính sách bị động. Bởi vậy việc cần làm đầu tiên trong quá trình 
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thực hiện chính sách là cần đảm bảo huy động đủ nguồn lực khi đó mới có thể tính đến 

giải quyết các vấn đề khác.   

Nếu chỉ duy nhất trông chờ vào nguồn hỗ trợ từ Chính phủ thì việc triển khai sẽ bị 

động dẫn đến chính sách thiếu bền vững. Bởi vậy, ngoài nguồn vốn cấp từ nhà nước, về 

lâu dài cần tìm một nguồn ổn định và bền vững hơn. Nguồn đó chính là huy động từ chính 

những người đi vay. Trên thực tế, có một số tổ chức tài chính vi mô cung cấp các khoản 

vốn vay cho người nghèo đã hoạt động bền vững ngay cả khi không có trợ cấp của Chính 

phủ. Điều đó có nghĩa là vấn đề nghèo đói không phải là trở ngại lớn khi thực hiện chính 

sách ngay cả khi không có hỗ trợ từ Chính phủ, nếu như còn có một vài người có tiền để 

gửi tiết kiệm. Như vậy, có thể huy động nguồn lực từ chính người đang vay vốn và từ 

những người không phải là đối tượng của chính sách.   

Huy động tiền tiết kiệm được thực hiện dưới hai hình thức tiết kiệm tự nguyện và tiết 

kiệm bắt buộc. Đối với huy động tiết kiệm theo hình thức tự nguyện, người vay đóng tiết 

kiệm hàng tháng hoặc quí với số tiền nhất định (số tiền này đảm bảo phù hợp với khả năng 

tích lũy của người nghèo - mức đóng này cần được tính toán một cách cẩn thận để đảm bảo 

tính khả thi của chính sách). Điều chắc chắn là số tiền huy động từ một người nghèo theo 

thời gian nhất định sẽ không nhiều, nhưng nó có tác dụng khuyến khích người vay với dư 

nợ tiền vay lớn có thể tiết kiệm nhiều hơn. Ngoài ra, người vay được khuyến khích gửi tiết 

kiệm với nhiều hình thức hợp đồng tiền gửi phù hợp với họ để khuyến khích người vay tiết 

kiệm cho các mục đích cụ thể như học tập, mua sắm tài sản… 

Ngoài ra, người vay phải bắt buộc đóng tiết kiệm vào một tài khoản có lãi suất đầu tư 

và họ có thể được rút ra để sử dụng sau một thời gian nhất định. Kinh nghiệm quốc tế cho 

thấy ít nhất là sau ba năm thì số tiền tiết kiệm này mới có ý nghĩa vì giúp cho người vay có 

một khoản tiền đáng kể và có thể sử dụng được vào việc khác. Việt Nam cũng đã bắt đầu 

thực hiện hình thức này từ năm 2008. Tuy nhiên, sau một năm thực hiện kết quả rất thấp vì 

việc triển khai chưa đồng bộ ở các địa phương và quan trọng hơn với cách huy động như 

hiện nay thì chưa tạo ra một sự gắn kết chặt giữa người nghèo và cơ quan thực hiện chính 

sách. Muốn vậy, đi kèm với việc huy động dưới hình thức tiết kiệm và bắt buộc cần triển 

khai các hoạt động mà nhờ đó vừa đảm bảo quyền lợi cho người nghèo, đồng thời tăng tính 

trách nhiệm của họ. Một trong các hoạt động đó là thực hiện các chương trình bảo hiểm và 
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quỹ lương hưu và các hoạt động này không chỉ có ý nghĩa bảo đảm quyền lợi cho người 

nghèo mà đây còn là một nguồn tiền thu hút tiết kiệm ngắn hạn. 

Thứ tư, thực hiện đa dạng hóa các phương thức, hình thức hỗ trợ vốn.Giải ngân 

vốn vay hỗ trợ giảm nghèo phải kịp thời, đặc biệt với các hộ vay vốn đầu tư vào sản xuất 

nông nghiệp, phục vụ có hiệu quả cho các nhu cầu về sản xuất kinh doanh và đời sống 

của các hộ nghèo. Phương thức cấp vốn có thể bằng tiền, hoặc mua hiện vật chuyển 

thẳng cho các các hộ nghèo theo đơn giá tại địa phương được thỏa thuận với hộ nghèo, 

hoặc chuyển trả cho người cung ứng, nhất là đối với các vùng sâu, vùng xa và vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. Với phương thức này sẽ hạn chế được tình trạng sử dụng vốn 

không đúng mục đích. 

4.2.2.4. Xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện chính sách trên cơ sở quyền hạn đi 

đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp thực hiện chính sách   

Chính sách XĐGN là một chính sách lớn được tổ chức thực hiện trong một thời gian 

dài với sự tham gia phối hợp thực hiện của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau từ Trung 

ương cho tới tận cơ sở. Để chính sách XĐGN ở Tây Bắc đạt được kết quả và hiệu quả, cơ 

chế quản lý và phân công, phối hợp trong thực hiện chính sách cần thực hiện theo những 

biện pháp cơ bản sau: 

Thứ nhất, xây dựng cơ chế cho các địa phương chủ động thực hiện lồng ghép các 

Chương trình, DA trên địa bàn để tạo ra những chuyển biến đột phá trong phát triển sản 

xuất. Phối hợp lồng ghép các chương trình hỗ trợ người nghèo trong chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương để hỗ trợ tốt nhất cho người nghèo có khả năng tự 

vươn lên thoát nghèo, làm giàu của người nghèo trong mỗi thôn, bản và cụm dân cư. 

Thứ hai, tăng cường huy động sự tham gia của người dân vào việc thực hiện chính 

sách XĐGN bằng cách; nhà nước đầu tư, hỗ trợ xây dựng, còn người dân tham gia đóng 

góp bằng lao động và các nguồn lực vật chất sẵn có tại địa phương. Các Chương trình, DA 

thực hiện ở thôn, bản phải có sự tham gia trực tiếp của những người có uy tín trong cộng 

đồng như già làng, trưởng bản, người cao tuổi, nhất là khu vực có đông người DTTS sinh 

sống. Từ đó, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, đặc biệt là người nghèo vào các 

chương trình thuộc chính sách XĐGN tại địa phương. 

Thứ ba, thực hiện phân cấp quản lý linh hoạt, phù hợp với trình độ và khả năng của 

mỗi cấp, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan. Cần quán triệt sâu sắc tính 
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chất, nội dung của chính sách đến đối tượng thụ hưởng lợi ích từ chính sách XĐGN để 

người nghèo thấy được họ vừa là đối tượng hưởng lợi từ chính sách vừa là một bên tham 

gia vào quá trình thực hiện chính sách. Thực hiện phân cấp linh hoạt cho cấp huyện, cấp 

xã tùy theo trình độ và năng lực quản lý của mỗi địa phương trong việc quyết định và thực 

hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, kết hợp với việc tăng cường kiểm tra, giám 

sát của cộng đồng và các cấp chính quyền nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm 

nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa 

phương trong việc nghiên cứu, xây dựng cũng như hướng dẫn, theo dõi tổ chức thực hiện 

các chính sách giảm nghèo ở địa phương mình. 

Tăng cường sự phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện cũng như 

tham gia giám sát các nội dung của chính sách, chương trình giảm nghèo; góp phần xây 

dựng, củng cố mạng lưới cán bộ giảm nghèo tại các địa phương. 

Thứ năm, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo ở các cấp, duy trì hoạt động 

thường xuyên của Ban chỉ đạo; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên và 

trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; 

+ Củng cố, kiện toàn cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp theo hướng 

có bộ máy chuyên trách làm công tác giảm nghèo nhưng không tăng biên chế được giao ở 

các cấp: 

- Cấp tỉnh: thành lập Văn phòng giảm nghèo đặt tại Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội giúp việc Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh, biên chế từ 3-5 cán bộ chuyên trách; 

- Cấp huyện: bố trí ít nhất 01 biên chế chuyên trách giảm nghèo; 

- Cấp xã: ngoài 01 công chức Văn hóa - Xã hội, cần có thêm chế độ phụ cấp cho 01 

cán bộ theo dõi giảm nghèo cấp xã, sử dụng các chức danh công chức xã phụ trách công tác 

đoàn thể như: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên đảm nhiệm công việc này. 

4.2.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện chính sách 

Đây là một công việc vô cùng quan trọng vì nó sẽ cho biết chính sách được triển 

khai đến đúng đối tượng hay không. Đặc biệt, việc đánh giá chính sách giúp cho chúng ta 

phát hiện ra những điểm bất hợp lý của chính sách từ đó có quyết định chỉnh sửa kịp thời. 

Do đó ngay từ khi thiết kế chính sách cần xây dựng một hệ thống các chỉ số đo lường. Bên 



158 

cạnh đó, để hoạt động giám sát thực sự có chất lượng cần tăng cường chức năng phản biện 

của xã hội. Tăng cường kiểm tra, đánh giá của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong 

thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xóa đói giảm nghèo.  

Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá quản lý theo muc tiêu chính sách. Để đánh giá 

được kết quả thực hiện chính sách một cách toàn diện cần thiết phải lượng hóa mục tiêu 

của chính sách bằng các chỉ số lượng hóa để từ đó làm căn cứu cho việc đánh giá kết quả 

cũng như hiệu quả của chính sách.. 

Để kết quả kiểm tra, đánh giá được khách quan, các địa phương cần thực hiện một 

số vấn đề sau: 

Thứ nhất, công khai các Chương trình, Dự án, nhất là nguồn lực tài chính để thực 

hiện chính sách. Việc công khai sẽ giúp cho các cơ quan thực hiện quyền kiểm tra, giám 

sát dễ dàng trong việc tiếp cận thông tin làm nền tảng cho việc đưa ra các kết luận kiểm 

tra, giám sát. Đồng thời việc công khai, minh bạch cần phải gắn với trách nhiệm giải trình 

của các cơ quan thực hiện, đây là tiền đề để xác định quyền hạn cũng như trách nhiệm của 

các cơ quan tham gia vào quá trình thực hiện chính sách. 

Công khai thông tin về quá trình chính sách cũng là tạo điều kiện cho người dân có 

điều kiện để thực hiện quyền kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động của các cơ quan 

nhà nước trong việc thực hiện chính sách XĐGN. Bên cạnh đó cũng có thể tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân nhất là người nghèo có được thông tin để thực hiện quyền khiếu 

nại, tố cáo đối với những hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về XĐGN của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong quá trình thực hiện chính sách. 

Thứ hai, trong quá trình thực hiện kiểm tra giám sát, nhất thiết phải có sự tham gia 

của đại diện các tổ chức đoàn thể ở địa phương đặc biệt là sự tham gia của đại diện người 

dân như: già làng, trưởng bản hoặc đại diện người nghèo, hộ nghèo. Sự tham gia của các 

tổ chức đoàn thể, và của chính các đối tượng chính sách trong hoạt động kiểm tra, đánh 

giá quá trình tổ chức thực hiện chinh sách XĐGN sẽ làm cho hoạt động này trở lên minh 

bạch hơn, tránh bao biện hoặc hạn chế những biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra trong quá 

trình kiểm tra, giám sát. Mặt khác, sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và đối tượng 

chính sách trong quá trình kiểm tra, giám sát sẽ giúp cho các cấp chính quyền có thể tìm 

kiếm được những biện pháp, cơ chế thực hiện chính sách phù hợp hơn với những điều 

kiện cụ thể của địa phương mình, ngành mình, bởi hơn ai hết, chính đối tượng chính sách 
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mới biết được họ đang cần gì ở nhà nước và những biện pháp tổ chức thực hiện của chính 

quyền địa phương có phù hợp với hoàn cảnh thực tế của họ không để trên cơ sở đó có sự 

điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Không chỉ quan tâm đến công tác giám sát mà cần tổ chức tốt quá trình đánh giá chính 

sách và thông thường phải được tiến hành định kỳ hàng năm. Tuy nhiên, chính sách đặc biệt 

là chính sách giảm nghèo không thể tác động ngay được. Vì vậy, sau khoảng ba năm thực 

hiện cần tiến hành đánh giá nghiêm túc để xem chính sách đó thực sự có ý nghĩa không. 

Như vậy, có theo dõi đánh giá thường xuyên mới rút được kinh nghiệm và tìm ra các 

mô hình tốt nhất. Đánh giá giúp gắn trách nhiệm của các chủ thể trong thực hiện chính sách 

với kết quả, hiệu quả đạt được. Ngoài ra, còn tăng cường sự giám sát cộng đồng, vai trò của 

các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc. 

Tiểu kết chương 4 

Xóa đói, giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới phải được đặt trong bối 

cảnh tình hình KT-XH trong nước và quốc tế và tình hình thực tiễn về điều kiện kinh tế - 

xã hội của vùng. Chính sách XĐGN được xây dựng và tổ chức thực hiện phải dựa trên 

nền tảng và bám sát các quan điểm, yêu cầu của Đảng và Nhà nước, đặc biệt quan điểm 

chủ đạo trong Nghị Quyết số 80/2011/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 về định hướng 

giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. Do vậy, luận án đã đưa ra các 

quan điểm, yêu cầu về thực hiện chính sách XĐGN tạo cơ sở khoa học để đề xuất các giải 

pháp trong thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 và những năm 

tiếp theo. 

Với mục đích xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện 

chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững ở các tỉnh Tây Bắc của nước ta trong giai đoạn 

từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung chủ yếu vào các bước 

trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, kiến nghị với các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền từ trung ương đến các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội ở các 

địa phương về những cơ chế chính sách, để tổ chức thực hiện chính sách XĐGN có kết quả 

và hiệu quả trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc, dựa trên cơ sở lý luận về thực hiện chính sách 

XĐGN ở chương 1 và những đánh giá về thực trạng tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở 

các tỉnh Tây Bắc trong thời gian qua liên hệ với những điều kiện đặc thù của Tây Bắc, trong 

chương này luận án tập trung vào những nội dung cụ thể sau đây: 
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1. Trên cơ sở lý luận dựa trên cơ sở lý luận về thực hiện chính sách XĐGN, kinh 

nghiệm thực hiện XĐGN ở một số quốc gia trên thế giới và một số vùng của Việt Nam, căn 

cứu vào thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc trong thời gian qua, 

gắn với những điều kiện đặc thù của các tỉnh Tây Bắc, tác giả cho rằng việc đổi mới cách thức 

tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới là cần thiết khách 

quan và khoa học nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh 

Tây Bắc góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao trách nhiệm giải trình trong thực hiện 

chính sách XĐGN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn lực 

của nhà nước, nhà tài trợ và xã hội cho XĐGN. Với kết quả nghiên cứu của mình, luận án 

cũng chỉ ra rằng để tổ chức thực hiện chính sách XĐGN bền vững ở Tây Bắc thì công tác này 

cần phải được tổ chức thực hiện dựa trên những quan điểm và yêu cầu về thực hiện chính 

sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc nơi hiện đang được coi là vùng có những đều kiện phát triển 

KT-XH đặc biệt khó khăn so với các vùng khác trên cả nước. 

2. Theo tác giả, trong bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm 

qua cọng với những yếu tố ảnh hưởng nội tại mang tính đặc thù của vùng như đã được phân 

tích ở chương 2 (mục 2.4), thì kết quả thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc trong 

thời gian qua là rất đáng khích lệ.  Tuy nhiên so với những tiềm năng trong phát triển KT-XH 

của các tỉnh Tây Bắc, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác XĐGN đối với Tây 

Bắc thì kết quả trên vẫn chưa thực sự đạt được mong đợi của nhà nước và của người nghèo 

vùng Tây Bắc, điều này ảnh hưởng chung đến chiến lược phát triển KT-XH của quốc gia 

cũng như của từng địa phương trong vùng. Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, những tồn tại, 

hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện 

chính sách XĐGN ở Tây Bắc với những quan điểm, yêu cầu trong thực hiện chính sách 

XĐGN, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp phù hợp với những điều kiện khách quan 

và chủ quan của vùng nhằm giúp cho công tác tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh 

Tây Bắc đạt được kết quả cao hơn, bền vững hơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

3. Với mục tiêu thực hiện chính sách XĐGN bền vững ở các tỉnh Tây Bắc đến năm 

2020 và những năm tiếp theo, luận án đã nghiên cứu xây dựng hệ thống các giải pháp dựa 

trên cơ sở lý luận và tính thực tiễn nhằm nâng cao kết quả thực hiện chính sách XĐGN ở 
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các tỉnh Tây Bắc. Hệ thống các giải pháp được tác giả nghiên cứu, xây dựng thành hai 

nhóm giải pháp cụ thể như sau: 

- Nhóm những giải pháp chung (5 giải pháp lớn). Đây là những giải pháp chung về 

xóa đói giảm nghèo phù hợp với những điều kiện đặc thù của vùng cần phải được áp dụng 

thực hiện cho tất cả các địa phương ở Tây Bắc. 

- Nhóm những giải pháp cụ thể áp dụng cho các bước trong quy trình thực hiện 

chính sách XĐGN (5 giải pháp lớn). Đây là những giải pháp được xây dựng dựa trên trình 

tự các bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN đã được tác giả luận án 

xây dựng ở chương 2 (mục 2.3). Những giải pháp này nhằm tạo ra kết quả và hiệu quả cao 

nhất cho quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc, một mặt nó phù hợp 

với các bước trong quá trình tổ chức thực hiện mặt khác lại phù hợp với tính đặc thù về 

điều kiện thực tiễn của vùng trên cơ sở hướng đến kết quả đầu ra của quá trình thực hiện 

chính sách XĐGN. 

Những giải pháp được nghiên cứu đề xuất trong chương 4 đã giải quyết được câu hỏi 

thứ 4 được đề cập trong phần câu hỏi nghiên cứu. Mặt khác nó cũng chứng minh giả thuyết 

nghiên cứu thứ 3 là hợp lý và phù hợp với những điều kiện đặc thù của các tỉnh Tây Bắc. 

4. Với đặc thù là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất cả nước, để 

XĐGN bền vững ở các tỉnh Tây Bắc, đòi hỏi cần phải có sự chung tay tích cực và có hiệu 

quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và cả hệ thống chính trị trong đó có 

sự chủ động tích cực tham gia của chính người nghèo vào quá trình thực hiện chính sách 

nhằm XĐGN bền vững ở các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới luận án cũng đưa ra một số 

kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ trung ương đến cơ sở và các tổ chức 

CT-XH về những cơ chế chính sách như: ưu tiên các chính sách đối với những địa bàn 

khó khăn nhất, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, xã, thôn, bản đặc biệt 

khó khăn ở Tây Bắc; bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo; tăng cường 

công tác quản lý nhà nước, phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm; cơ chế phối hợp giữa 

chính quyền với các tổ chức CT-XH... 

 

 

 

 



162 

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 

1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA LUẬN ÁN 

1.1. Đối với Quốc hội 

- Tăng cường giám sát các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực 

hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Trong đó, tập trung vào việc định 

hướng điều chỉnh chính sách giảm nghèo sau 2015 thông qua việc thay đổi chuẩn nghèo 

đa chiều; ưu tiên các chính sách đối với những địa bàn khó khăn nhất, ưu tiên người nghèo 

là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản 

đặc biệt khó khăn; bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo; tăng cường công 

tác quản lý nhà nước, phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm, đổi mới cơ chế điều hành, 

hoàn thiện khung tiêu chí đánh giá hiệu quả giảm nghèo và khuyến khích xã hội hóa trong 

công tác giảm nghèo. 

- Phân bổ ngân sách cho các chính sách giảm nghèo trực tiếp và Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo theo hướng gắn với mục tiêu cụ thể và kết quả đầu ra; rà soát, 

sắp xếp các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng lồng ghép các chính sách và 

nguồn lực để tăng tính hiệu quả của chính sách giảm nghèo. 

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo, trong đó quan tâm giám 

sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số; địa bàn 30a; 

chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở đối với người nghèo. 

- Quan tâm đến các dự án luật có chính sách liên quan đến mục tiêu giảm nghèo và 

chính sách phát triển nông thôn, nông nghiệp, nông dân. 

1.2. Đối với Chính phủ 

Rà soát, sửa đổi, sắp xếp hợp lý các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

giảm nghèo, giảm số lượng văn bản, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; phân công trách 

nhiệm rõ ràng; phân loại địa bàn và đối tượng hỗ trợ gắn với thời hạn và điều kiện; giảm 

dần các chính sách cho không và tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện; lồng ghép chính 

sách và nguồn lực có hiệu quả. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo 

dục cho người nghèo nâng cao nhận thức vươn lên thoát nghèo.  

 Đảm bảo cân đối nguồn lực trung hạn cho các chính sách; lựa chọn chính sách ưu 

tiên để sử dụng nguồn lực hợp lý, công bằng; cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương 
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thức để người dân tham gia xây dựng và tiếp cận chính sách tốt hơn. Tập trung đầu tư cho 

địa bàn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thúc đẩy kết nối phát triển kinh tế - xã hội 

giữa vùng khó khăn với các vùng phát triển; đảm bảo việc gắn kết giữa phát triển sản xuất 

nông nghiệp, cải thiện năng suất với bảo vệ môi trường. 

 Nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập và có giải pháp để huy động học sinh ra lớp 

đúng độ tuổi, tăng số lượng các trường dân tộc nội trú, trường bán trú tuổi ở vùng kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn; thay đổi phương thức đào tạo cử tuyển theo hướng nâng cao chất lượng 

gắn với hiệu quả sử dụng; chú trọng phân luồng, tổ chức đào tạo nghề hợp lý, hiệu quả.  

 Đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực để tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc 

sức khỏe cho người nghèo, đặc biệt người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo 

ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; bổ sung chính sách để đồng bào dân tộc thiểu số 

ở các vùng này khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tuyến trong phạm vi địa bàn tỉnh 

được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. 

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo theo hướng ban hành chính sách 

phải gắn với bố trí nguồn lực và kết quả đạt được; đổi mới cơ chế điều hành trong tổ chức 

thực hiện và điều phối nguồn lực theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương, trao thêm 

quyền cho người nghèo và cộng đồng. Nâng cao chất lượng bộ máy trực tiếp thực hiện chính 

sách giảm nghèo trong cả nước theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, lồng ghép; quan tâm đào 

tạo cán bộ tại chỗ đối với các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn và các địa bàn có đông 

đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới phương thức khuyến khích và vận động xã hội tham gia 

nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

 Nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo và chính sách giảm nghèo theo phương pháp 

tiếp cận đa chiều sau 2015 nhằm bảo đảm an sinh tối thiểu cho người nghèo về việc làm, 

bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, trợ giúp pháp lý và thông tin để đảm bảo 

cho mục tiêu giảm nghèo bền vững; rà soát, phân loại và chuyển số nghèo kinh niên sang 

nhóm bảo trợ xã hội. Xây dựng bộ tiêu chí bình xét, đánh giá chuẩn nghèo, tổ chức công 

tác thống kê, theo dõi thống nhất trong cả nước; hiện đại hóa công tác quản lý để thực hiện 

tốt hơn công tác giám sát, đánh giá hiệu quả giảm nghèo. 

1.3. Đối với các địa phương ở Tây Bắc 

- Tiếp tục cụ thể hoá các mục tiêu, giải pháp XĐGN vào chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, các nghị quyết chuyên đề của HĐND và UBND. 
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- Trước khi triển khai thực hiện chính sách, cần tăng cường hoạt động tuyên truyền về 

chủ trương chính sách, các quy định của nhà nước có liên quan đến cán bộ và nhân dân phù 

hợp với điều kiện địa lý, văn hóa, ngôn ngữ và năng lực của từng vùng, từ đó tạo sự đồng 

thuận giữa các cấp, các ngành và người dân trong quá trình thực hiện, đồng thời cũng là cơ sở 

để nhân dân kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách tại địa phương. 

- Đảng bộ, chính quyền các cấp cần xác định công tác thực hiện chính sách XĐGN 

là nhiệm vụ chính trị hàng đầu được thực hiện thường xuyên, liên tục. Quá trình thực hiện 

phải lấy lợi ích của người dân là lợi ích cao nhất, từ đó tăng cường chỉ đạo, tập trung công 

sức, trí tuệ để triển khai, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của chính sách tại địa phương. 

Việc thực hiện chính sách phải công khai, công bằng, dân chủ, xuất phát từ nhu cầu của 

người nghèo trên cơ sở định hướng của cơ quan quản lý nhà nước các cấp. 

- Đối với mỗi ngành, mỗi cấp, cần có cơ chế quản lý một cách hệ thống, tăng cường 

mối liên hệ chặt chẽ giữa các cấp các ngành với nhau trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự liên 

kết, phối hợp, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm giữa các cấp, các ngành để nâng cao 

tối đa kết quả của chính sách. 

- Cần quan tâm đến công tác dự báo, lập kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện qua 

các cuộc họp sơ kết, tổng kết, hội thảo rút kinh nghiệm theo từng chuyên đề, từ đó kịp thời 

ban hành các văn bản chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương, cơ sở và 

của từng đơn vị thực hiện. Các mục tiêu giảm nghèo cần phải được gắn liền, lồng ghép 

vào các mục tiêu chung của kế hoạch hàng năm và 5 năm của ngành và kế hoạch phát 

triển KTXH của tỉnh, huyện, xã. 

- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho cán 

bộ, công chức làm công tác giảm nghèo nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Thường 

xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát liên ngành tại các huyện, các xã đặc biệt là 

những xã vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn.  

- Giảm bớt thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng lợi ích 

của chính sách một cách nhanh chóng và thuận tiện, tránh những thủ tục phức tạp không cần 

thiết gây nên khó khăn đối với cả những người thực hiện chính sách và đối tượng thụ hưởng. 

- Để đảm bảo đủ kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN 

bền vững và hiệu quả cho những năm tới đây, các cơ quan quản lý các cấp cần chủ động 

xây dựng kế hoạch và triển khai vận động các nguồn hỗ trợ khác nhau trong tỉnh, nguồn vốn 



165 

hỗ trợ của trung ương, các dự án quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, các doanh nghiệp và 

thực hiện xã hội hóa công tác XĐGN. Khi đã huy động được đủ nguồn lực để thực hiện, cần 

chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và kiểm tra, theo dõi, giám sát ngay từ 

đầu năm nhằm hạn chế những thiếu sót có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện.   

1.4. Đối với các tổ chức Chính trị -Xã hội ở địa phương  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở các cấp tiếp tục phát huy vai 

trò nòng cốt trong việc vận động sự tham gia của xã hội và cộng đồng trong thực hiện 

chính sách XĐGN trên cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp. Việc tham gia vào quá 

trình thực hiện chính sách của các tổ chức chính trị - xã hội cần phải được thực hiện trong 

tất cả các bước của quy trình thực hiện chính sách bao gồm: phối hợp để xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện chính sách, phối hợp trong phổ biến, tuyên truyền chính sách,  

phối hợp trong phân công thực hiện chính sách, phối hợp trong theo dõi kiểm tra, đôn đốc 

và đánh giá việc thực hiện chính sách XĐGN.  

Trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN, các cấp chính quyền phải cùng với các 

tổ chức CT-XH ở cấp mình thường xuyên tiến hành theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện chính sách. Qua kiểm tra, đôn đốc, để nhắc nhở mỗi cán bộ, công chức, mỗi đối 

tượng thực hiện chính sách tập trung chú ý những nội dung ưu tiên trong qúa trình thực 

hiện chính sách XĐGN. Kiểm tra thường xuyên giúp cho chính quyền và các tổ chức CT-

XH nắm bắt được tình hình thực hiện, từ đó đánh giá được khách quan về những điểm 

mạnh, điểm yếu của công tác tổ chức thực hiện chính sách XĐGN tại địa phương, kịp thời 

khuyến khích những nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN để tạo 

ra những phong trào thiết thực cho việc thực hiện chính sách XĐGN ở địa phương mình. 

2. KẾT LUẬN 

Chính sách XĐGN và tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN là hai vấn đề 

của một quá trình, có quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau trong suốt quá trình 

chính sách. Mỗi chính sách đều hướng đến đạt được những mục tiêu khác nhau trong từng 

thời kỳ, từng giai đoạn phát triển. Mục tiêu của chính sách XĐGN có đạt được như mong 

muốn của nhà nước cũng như mong muốn, nguyện vọng của người nghèo, đối tượng mà 

chính sách hướng tới hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào quá trình tổ chức triển khai 

thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương và sự tham gia tích cực của các đối 

tượng chính sách và cộng đồng xã hội. 
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Tây Bắc là vùng có điều kiện KT-XH và vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 

an ninh quốc phòng. Trong thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách 

XĐGN ở Tây Bắc đã thu được những kết quả nhất định, điều kiện KT-XH của các tỉnh 

trong vùng đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Điều này phản ánh sự nỗ lực 

và quyết tâm rất lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng, đồng thời 

cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với Tây Bắc trong công 

cuộc XĐGN. Song quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh 

Tây Bắc vẫn còn có những hạn chế, yếu kém làm ảnh hưởng đến kết quả cũng như hiệu 

quả của chính sách. Điều này cần phải được khắc phục để khơi dậy tiềm năng, thế mạnh 

của Tây Bắc, hướng đến XĐGN bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội và XĐGN 

của Tây Bắc đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Luận án, với đề tài "Thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc đến năm 

2020", đã tập trung nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong tổ chức triển 

khai thực hiện XĐGN; đồng thời phân tích thực trạng thực hiện các bước trong quy trình 

tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc trong thời gian qua. Trên cơ sở 

đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc 

đến năm 2020. Những nội dung cụ thể mà luận án đã đạt được là: 

Thứ nhất là hệ thống hóa và phân tích các vấn đề lý luận về thực hiện chính sách 

XĐGN, trong đó tập trung xây dựng và phân tích khung lý thuyết về quy trình tổ chức 

triển khai thực hiện chính sách XĐGN. Điều này có ý nghĩa quan trọng làm nền tảng cho 

việc đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc trong 

thời gian qua, đồng thời trên cơ sở đó, có những tổng kết, đánh giá về những ưu điểm, hạn 

chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc. 

Thứ hai là thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm XĐGN của một số quốc gia trên 

thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm và khuyến nghị áp dụng cho các tỉnh Tây Bắc trong 

việc nâng cao kết quả và hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện chính sách XĐGN và phát 

triển kinh tế xã hội. 

Thứ ba là thông qua kết quả điều tra, khảo sát, phỏng vấn người dân, cán bộ quản lý 

các cấp, kết hợp với các số liệu thứ cấp để phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức triển khai 

thực hiện chính sách XĐGN từ khâu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cho 

đến khâu kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở Tây Bắc trong thời 
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gian qua. Mỗi khâu trong quy trình tổ chức thực hiện đều được đánh giá phân tích dựa trên 

hai khía cạnh là kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế từ đó làm tiền đề cho việc xây 

dựng hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện chính sách XĐGN cho các 

tỉnhTây Bắc trong thời gian tới. 

 Thứ tư là từ việc khái quát hóa cơ hội, thách thức, xu hướng XĐGN ở Tây Bắc để 

đưa ra quan điểm, định hướng, yêu cầu và giải pháp nhằm nâng cao kết quả tổ chức triển 

khai thực hiện chính sách XĐGN và hướng tới giảm nghèo bền vững, đẩy nhanh tốc độ 

phát triển KT-XH ở Tây Bắc trong thời gian tới góp phần cùng với cả nước thực hiện 

thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020 và những mục tiêu 

KT-XH những năm tiếp theo. 

Kết quả nghiên cứu của luận án đã luận giải, chứng minh và trả lời được đầy đủ và sâu 

sắc các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra trong phần mở đầu của luận án. Với những phân 

tích, chứng minh về thực trạng tổ chức thực hiện chính sách XĐGN ở chương 3 cùng với 

những giải pháp ở chương 4 cho thấy giả thuyết nghiên cứu của luận án đã được chứng 

minh là phù hợp. Mục đích nghiên cứu của luận án đã đạt được ở cả hai phương diện lý luận 

và thực tiễn thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc. 

Nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi không gian và thời gian khá rộng nhưng hệ 

thống số liệu thống kê nhất quán và liên tục. Tuy nhiên, dù đã có nhiều nỗ lực để hoàn 

thành luận án nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được 

những ý kiến, chia sẻ, đồng cảm của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong và ngoài 

nước./. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC: BẢNG, BIỂU 

Bảng 3.4. Số cơ sở khám chữa bệnh năm 2014 trực thuộc sở y tế 

Tỉnh 
Tổng 

số 

Bệnh 

viên 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Bệnh viện 

điều dưỡng 

Trạm y tế 

cấp xã 

Điện Biên 144 13 18 0 112 

Lai châu 128 10 15 0 103 

Sơn La 238 16 16 1 204 

Hòa Bình 243 14 21 0 208 

[Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2014] 

 

Bảng 3.5. Số lớp học và học sinh phổ thông các tỉnh Tây Bắc 

Số lớp học phổ thông Số học sinh phổ thông 

Tỉnh 
Tổng 

số 

Tiểu 

học 

Trun

g học 

cơ sở 

Trung 

học 

phổ 

thông 

Tổng 
Tiểu 

học 

Trung 

học cơ 

sở 

Trung 

học 

phổ 

thông 

Điện Biên 5225 3455 1283 487 113814 61665 36398 15751 

Lai Châu 4375 3132 1023 220 81721 47630 27284 6807 

Sơn La 10005 6712 2613 680 217119 118539 70063 28517 

Hòa Bình 5616 3099 1839 678 129759 61094 43610 25055 

[Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2013] 

 

PHỤ LỤC:  KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ HỢP PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH 

XĐGN  

3.2.2.1. Về Tín dụng ưu đã hỗ trợ cho đời sống và sản xuất cho người nghèo 

Tín dụng ưu đãi cho người nghèo là một trong những nội dung quan trọng của hệ 

thống chính sách về xóa đói giảm nghèo (XĐGN). Đó là việc sử dụng các nguồn lực tài 

chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu 

đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện chính 
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sách XĐGN, ổn định xã hội. Tín dụng ưu đãi cho người nghèo được cụ thể hóa trong nghị 

định 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tiếp đó ngày 05 tháng 3 năm 2007, Thủ Tướng 

Chính Phủ ban hành quyết định số 32/2007/QĐ-TTg Về việc cho vay vốn phát triển sản 

xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Mục tiêu của Tín dụng ưu đã 

hỗ trợ cho đời sống và sản xuất của người nghèo là; cung cấp tín dụng ưu đãi cho các hộ 

nghèo có sức lao động, có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập và tự vượt 

nghèo với những kết quả cụ thể như sau: 

 a. Tỉnh Sơn La  

Sơn La là địa phương có số huyện nghèo vào loại cao, toàn tỉnh hiện có 5 huyện 

nghèo trong tổng số 62 huyện nghèo của cả nước là Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên, Mường 

La, Quỳnh Nhai với 80 xã, 1.061 bản (trong đó có 47 xã đặc biệt khó khăn đầu tư chương 

trình 135 giai đoạn II). Toàn tỉnh có: 90 xã khu vực III và 308 bản đặc biệt khó khăn, có: 

63 xã khu vực II.  

Để thực hiện hỗ trợ tín dụng cho người nghèo theo tinh thần Nghị quyết số: 80/NQ – 

CP ngày 19/5/2011 về định hướng giảm nghèo bền vững 2011 – 2020 và một số Chương 

trình, Quyết định của Chính phủ. Sơn La đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực 

hiện, năm 2011 đầu tư 47 công trình nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất và đời sống cho 

2.667 hộ, vốn 19.658 triệu đồng.  

Chương trình 135 giai đoạn II  thực hiện Quyết định số:102/QĐ-TTg: Theo kết quả 

rà soát, tổng đối tượng được thụ hưởng trong tỉnh là: 76.705 hộ với 361.517 nhân khẩu, 

nhu cầu kinh phí hỗ trợ là: 33.178.374 triệu đồng;  (hơn 33 tỷ).Trong đó, xã khu vực II là: 

142.462 nhân khẩu, kinh phí: 11.140,899 triệu đồng, xã khu vực III là: 219.272 nhân khẩu, 

kinh phí: 22.037,475 triệu đồng. Tổng vốn giao cho các hộ nghèo là: 32.539,32 triệu đồng.  

Thực hiện quyết định 32/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Riêng năm 2011 

Sơn La được giao kế hoạch là: 3.000 triệu đồng, cho 600 hộ vay vốn phát triển SX, đã giải 

ngân được: 1.720 triệu đồng cho 344 hộ đạt 57,3% kế hoạch giao.  

Đối với chính sách tính dụng ưu đãi cho hộ nghèo, học sinh, sinh viên nghèo. Nguồn 

vốn tính dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2011 là: 

1.497.276 triệu đồng (nguồn vốn TW, địa phương, huy động tiết kiệm bù lãi xuất…gần 
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1.500 tỷ). Đối tượng là học sinh sinh viên, hộ nghèo, giải quyết việc làm, đồng bào dân tộc 

đặc biệt khó khăn vay, xuất khẩu lao động … 

Căn cứ Quyết định 1167/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2009, Quyết định số: 

2024/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2010; Quyết định số: 1219/QĐ-UBND; ngày 30 

tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa 

bàn tỉnh. Năm 2011 hoàn thành việc hỗ trợ cho 24.327 căn nhà trên tổng số 26.477 hộ 

nghèo được hỗ trợ theo Quyết định 1219/QĐ-UBND 30.5.2011. Tổng vốn huy động và giải 

ngân các nguồn vốn là 339.722 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn TW cấp: 218.601 triệu, 

vốn vay NH.CSXH: 104.833 triệu, vốn huy động nguồn khác: 16.288 triệu. 

b. Tỉnh Lai Châu 

Tỉnh Lai Châu có 5 huyện là Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè 

nằm trong 62 huyện nghèo của cả nước. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 

30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện 

nghèo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 

một cách quyết liệt. Qua hai năm nhưng kết quả đạt được là rất ấn tượng, tạo niềm tin vững 

chắc của người dân vùng sâu, vùng xa đối với Đảng và Nhà nước. 

Đến năm 2010 ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho các hộ nghèo vay phát triển sản 

xuất với tổng số tiền là 592.795 triệu đồng, với 48.785 lượt hộ vay. Ngoài ra năm 2009 thực 

hiện Quyết định số 167/2008/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngân hàng chính sách xã 

hội tỉnh đã cho 2.415 hộ nghèo vay vốn để làm nhà ở, số vốn vay là 19.291 triệu đồng. 

Trong giai đoạn 2005- 2012 đã cho 63.304 hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền vay là 

929.533 triệu đồng. Tỷ lệ vốn vay bình quân hộ nghèo của tỉnh đạt 14 triệu đồng/hộ, [75]. 

Hỗ trợ nhà ở cho 22.566 hộ nghèo (từ Chương trình 134, 167 và các nguồn vốn khác). 

Kinh phí thực hiện là 136.323 triệu đồng, toàn tỉnh hiện có 6400 hộ có nhu cầu nhà ở. 

c. Tỉnh Điện Biên 

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu xóa đói giảm 

nghèo giai đoạn 2006-2010, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-

NQ/TU ngày 10/7/2006 về Chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Hội đồng 

nhân dân tỉnh đã ra Nghị quyết về Chương trình xóa đói giảm nghèo, giai đoạn 2006-2010, 

[35]; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu xóa đói giảm 

nghèo, giai đoạn 2006-2010. Ngày 19/5/2011 Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP 
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của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, Điện 

Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời ban hành Kế hoạch 

triển khai Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phân công nhiệm vụ cho các cấp, các 

ngành tổ chức thực hiện (tỉnh Điện Biên có 4 huyện nghèo, gồm: Mường Ảng, Mường Nhé, 

Điện Biên Đông và Tủa Chùa, với tổng số 47 xã trong đó có 42 xã và 10 bản đang được hưởng 

các chính sách và đầu tư theo Chương trình 135 giai đoạn II. Ngoài ra Điện Biên còn có 130 xã 

với 877 bản được hưởng các chế độ chính sách theo Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 

9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) 

Thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi (07 chương trình) cho hộ nghèo vay vốn 

phát triển sản xuất, giải quyết việc làm với tổng dư nợ tín dụng đến cuối năm 2010 đạt 868 

tỷ đồng (tăng 3,47 lần so với năm 2005), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 69%/năm, số 

hộ dư nợ là 41.973 hộ; đồng thời triển khai các chương trình tín dụng khác đối với hộ cận 

nghèo và hộ thuộc vùng khó khăn, đến cuối năm 2010 đã có trên 23.000 hộ dư nợ, với 

tổng dư nợ 164 tỷ đồng, các chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần hỗ trợ các hộ 

nghèo, hộ dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, tăng thu nhập.  

d. Tỉnh Hòa Bình. 

Hòa Bình là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong số 4 tỉnh Tây Bắc. Năm 

2006 tỷ kệ hộ nghèo của Hòa Bình là 32,5% thì đến năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ 

còn 21,73%. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012- Bộ LĐTB&XH, 

toàn tỉnh có 199.099 hộ, trong đó số hộ nghèo là 43.263 chiểm 21,73%, 32.132 hộ cận 

nghèo chiếm 16,14% được xem là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo thấp nhất 

vùng Tây Bắc.  

Trong ba năm (2006-2009) đã cho 82.539 lượt hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền là 

769.594 triệu đồng. Số hộ nghèo vay vốn hầu hết thông qua 2.954 tổ vay vốn, hay các tổ 

chức hội, đoàn thể. Nhờ có vốn vay ưu đãi mà các hộ nghèo có vốn để sản xuất, kinh 

doanh phát triển kinh tế gia đình đòng thời tạo điều kiện cho con em đi học nâng cao dân 

trí góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Riêng năm 2012 trên địa bàn đã có hơn 10 vạn lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi từ 

Ngân hàng chính sách xã hội với tổng doanh số 726 tỷ 264 triệu đồng; 34.911 lượt học sinh, 

sinh viên nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng doanh số 160 tỷ 30 triệu đồng. Thực hiện 

chính sách hỗ trợ về nhà ở, đến hết năm 2011 đã có 17.799 hộ nghèo được hỗ trợ tiền và cho 
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vay ưu đãi cải thiện nhà ở; UBMTTQ tỉnh đã chủ trì, vận động quỹ Vì người nghèo được 26 

tỷ 182 triệu đồng và xây dựng 2.032 nhà đại đoàn kết. 

Năm 2013 NHCSXH của tỉnh đã giải quyết cho 3.288 lượt hộ cận nghèo vay 59 tỷ 

đồng, 10.448 hộ nghèo vay 170 tỷ đồng, 6.425 hộ vay số vốn 46 tỷ đồng để làm 11.600 công 

trình nước sạch và vệ sinh, 4.513 hộ gia đình vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh 

doanh với tổng số vốn 66 tỷ đồng, 121 thương nhân vùng khó khăn được vay vốn 3.839 triệu 

đồng.  175 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn nâng tổng số học sinh 

được vay vốn còn dư nợ là 17.840 người với tổng số vốn vay 326.890 triệu đồng, [69]. 

 Bên cạnh đó, dự án phát triển sản xuất, dạy nghề và chuyển giao kỹ thuật đã tiếp sức 

cho người nghèo từng bước thoát nghèo. Cụ thể như xây dựng mô hình và cấp vốn để 

phát triển chăn nuôi cho 700 hộ nghèo; hướng dẫn cách làm ăn, kỹ thuật khuyến nông - 

lâm - ngư nghiệp cho 15.000 lượt hộ (trong đó đã tổ chức được 138 lớp dạy nghề cho 

4.057 học viên nghèo); kinh phí thực hiện 5 tỷ 435 triệu đồng.  

Mặc dù đã có đóng góp to lớn khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất kinh doanh 

cho hộ nghèo nhưng quá trình triển khai thực hiện tín dụng ưu đãi cho người nghèo cũng 

đã bộc lộ một số vấn đề cần khắc phục  như; 

- Phạm vi bao phủ và đối tượng hưởng lợi của chính sách chưa hợp lý. So sánh tỷ lệ 

số hộ nghèo tiếp cận với tín dụng ưu đãi và tổng số hộ nghèo cho thấy phạm vi bao phủ 

của chính sách đã có cải thiện. Cụ thể, năm 2002 chỉ có 5,8% tổng số hộ tiếp cận tín dụng 

ưu đãi thì tỷ lệ này đã tăng lên 36,87% vào năm 2006. Mặc dù phạm vi bao phủ có tăng 

nhưng mức độ sai lệch đối tượng lại rất lớn. Năm 2002 có 25,1% hộ không nghèo được 

tiếp cận với tín dụng ưu đãi thì đến năm 2004 tỷ lệ này tăng lên gấp 3 lần, đến năm 2012 

mức độ sai lệch giảm xuống chỉ còn 4,1%. Điều này có nghĩa là có một tỷ lệ không nhỏ 

những hộ đang được hưởng lợi không đúng đối tượng1 của chính sách. 

  - Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi chưa cao.Tình trạng hộ nghèo vay vốn song 

không sử dụng đúng mục đích vẫn tồn tại ở nhiều địa phương do khâu giám sát sử dụng vốn 

hạn chế. Tuy nhiên, vấn đề bất cập nhất hiện nay đó là tình trạng hộ nghèo vay vốn sử dụng 

đúng mục đích nhưng hiệu quả thấp.  Điều này là do một số nguyên nhân cơ bản sau: Cơ chế 

chính sách còn nhiều điểm bất cập; Thời điểm cho vay vốn và thu hồi vốn chưa phù hợp; Qui 

                                           
1 Theo NHNN hiện nay tín dụng cho người ngheo đang được 1,35% hộ thuộc nhóm giàu nhất hưởng lợi 
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định cho vay vốn chưa gắn với nhu cầu của người nghèo; Hoạt động huy động tiền tiết kiệm 

từ các thành viên của tổ vay vốn tiết kiệm, triển khai còn chậm và hiệu quả thấp. 

Nguyên nhân của tình trạng này là do chính hộ vay tiền chưa nhận thức đầy đủ về ý 

nghĩa của hoạt động. Nhưng quan trọng, với các hộ vay, thu nhập có được từ khoản vay là 

còn rất thấp nên họ mới chỉ cố gắng tích cóp để trả gốc và lãi khi đến hạn trả nên việc trích 

ra một khoản tiền hàng tháng vào quĩ tiết kiệm của tổ gần như họ không thể thực hiện được. 

3.2.2.2. Về nâng cao trình độ dân trí, phát triển giáo dục, đào tạo cho người 

nghèo  

Chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực vùng Tây Bắc hiện nay còn thấp. Tỷ lệ trẻ 

em đến trường tuy đạt nhưng tỷ lệ bỏ học cao nhất là trẻ em gái, trẻ em vùng sâu vùng xa. 

Một bộ phận mù chữ, không biết tiếng phổ thông. Lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ 

trọng lớn. Càng lên bậc học cao thì số trường, lớp và học sinh càng ít. 

Số lượng, chất lượng cán bộ đặc biệt ở cấp cơ sở còn nhiều bất cập, nhất là ở vùng 

sâu, vùng xa. Dù đã có nhiều chính sách đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp, nhất là cán bộ cấp cơ sở và cán bộ người dân tộc thiểu số. Trong 3 năm từ 2010 đến 

2013 đã có 9.000 cán bộ, công chức được đi đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, lý luận chính 

trị và kiến thức quản lý nhà nước. Kết quả trên mới chỉ đạt chuẩn cho 51% trong tổng số 

cán bộ, công chức cấp cơ sở ở vùng cao (chỉ tiêu 80%) và 72% với xã vùng thấp, [10]. 

Trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN vừa qua ở Tây Bắc đã triển khai hỗ trợ 

giáo dục cho học sinh nghèo, học sinh DTTS với nhiều chương trình như: Hỗ trợ cho học 

sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; Hỗ trợ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học 

sinh thuộc đối tượng nghèo thông qua miễn giảm học phí và trợ cấp sách giáo khoa, giấy, 

vở viết; Đầu tư xây dựng phòng học, trường mầm non và phòng công vụ cho giáo viên. 

Kết quả đạt được ở các tỉnh cụ thể như sau: 

Ở Điện Biên: Triển khai đồng bộ miễn giảm học phí, trự cấp sách giáo khoa, giấy 

vở viết, trợ cấp học bổng hỗ trợ học sinh nghèo đi học (bình quân 110.000 học sinh/năm); 

100% số xã có trường, lớp mầm non, tỷ lệ huy động trẻ từ 6-10 tuổi đến trường đạt 99,6%; 

đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, trung học co sở đúng độ tuổi; tỷ lệ huy 

động học sinh trong độ tuổi từ 15-18 vào trung học hổ thông đạt 51,2%; 100% các huyện, 

thị xã, thành phố có trung tâm giáo dục thường xuyên; Gia đoạn từ 2006 -2012 có 36.224 
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lượt người tham gia học tập, bồi dưỡng, tập huấn ở các Trung tâm học tập cộng đồng, 

[67]. 

Ở Sơn La: Kết quả đạt được từ việc hỗ trợ giáo dục trong chính sách XĐGN đã bố 

trí đủ giáo viên tại các trường, lớp, bảo đảm cho tất cả các xã đều có trường mầm non, 

trường tiểu học, trường trung hcj cơ sở và nhà ở cho giáo viên tại các xã vùng cao. Tất cả 

các xã trong 5 huyện nghèo đều đạt tiêu chí phổ cập giáo dục tiểu học và đang tiến tới phổ 

cập trung học cơ sở; tỷ lệ huy động học sinh mầm non đạt trên 65%; tỷ lệ huy động học 

sinh tểu học, trung học cơ sở đạt trên 90%. Ngoài ra Sơn La còn huy động được sự hỗ trợ 

của cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ dân trí để đàu tư xây 

dựng 76 phòng học và 20 phòng công vụ giáo viên tại các điểm lẻ cảu 8 trường tiểu học và 

4 trường mầm non, xây một nhà lớp học 2 tầng…,[74]. 

Ở Lai Châu: Đã đầu tư kiên cố hóa trường, lớp, hỗ trợn học phí, sách giáo khoa, 

văn phòng phẩm cho học sinh; miễn phí, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo là 895.669 

lượt học sinh, tạo được sự động viên, khích lệ học sinh đến trường, giảm bớt khó khăn cho 

học sinh là con em hộ nghèo, người đồng bào DTTS, [68]. 

Ở Hòa Bình: Miễn giảm học phí và các khoản đóng góp, trợ cấp xã hội và học bổng 

cho 84.074 lượt học sinh là con em thuộc hộ nghèo, con em vùng 135 đang theo học ở các 

trường trong và ngoài tỉnh. Các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn đều có trường tiểu học 

và trung học cơ sở. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường đồng thời đầu tư xây dựng 

CSHT giao thông thiết yếu đến các thôn, bản để tạo điều kiện cho trẻ đến trường được 

thuận lợi, góp phần tích cực cho việc nâng cao dân trí, phát triển giáo dục, đào tạo cho 

người nghèo, [73]. 

Nhờ thực hiện chính sách XĐGN và sự hỗ trợ của chính phủ, cơ hội tiếp cận với 

giáo dục của học sinh nghèo Tây Bắc được cải thiện đáng kể, đặc biệt trẻ em ở vùng sâu, 

vùng xa và nhóm dân tộc thiểu số đến trường khá đầy đủ, nhất là ở bậc tiểu học (TH) góp 

phần quan trọng cho việc thực hiện phổ cập TH và là bước đệm quan trọng cho thực hiện 

phổ cập trung học cơ sở (THCS). Tỷ lệ nhập học của các học sinh nữ, dân tộc thiểu số 

tăng lên cho thấy chính sách đã tác động đến được đối tượng ở vùng khó khăn và nhóm 

dân tộc thiểu số. Do đó góp phần không nhỏ trong giải quyết vấn đề giới và giảm bất bình 

đẳng trong giáo dục của đồng bào thiểu số. 
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Tuy nhiên việc thực hiện công tác giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí ở Tây Bắc còn 

có một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, sự hỗ trợ chưa thực sự giảm được gánh nặng chi phí giáo dục cho các hộ 

nghèo. Các khoản chi phí trực tiếp cho giáo dục không chỉ bao gồm các khoản học phí 

chính thức do Nhà nước quy định mà còn hàng loạt các khoản đóng góp khác như đóng góp 

cho trường lớp, quần áo đồng phục, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, học thêm… Trong đó 

chi cho học phí chiếm tỷ lệ trọng lớn (thông thường chiếm 1/3) trong tổng chi cho giáo dục. 

Mặc dù mức hỗ trợ giáo dục cho học sinh nghèo tăng qua các năm nhưng nhỏ hơn tốc độ 

tăng chi phí giáo dục mà các hộ nghèo phải bỏ ra. Chi phí giáo dục bình quân cho một 

người đi học của nhóm nghèo nhất là 344 ngàn đồng trong khi đó mức hỗ trợ trung bình cho 

học sinh (bao gồm cả miễn giảm học phí, các khoản đóng góp và cấp vở viết, sách giáo 

khoa) trong giai đoạn này khoảng 140 ngàn đồng. Như vậy, mức hỗ trợ từ chính sách mới 

chỉ đủ trang trải được một phần nhỏ chi phí giáo dục của ác hộ nghèo. 

Ngoài ra, gánh nặng chi phí cho hộ nghèo còn bao gồm chi phí cơ hội của sức lao 

động. Gia đình nghèo thường xuyên phải cân nhắc khi đưa ra quyết định cho trẻ trong độ 

tuổi đi học vì cho đi học cũng đồng nghĩa là mất đi một lao động để làm thay công việc 

gia đình nếu đứa trẻ không đi học nó có thể làm. Kết quả đứa trẻ sẽ không được đến 

trường nếu chi phí này ở những gia đình nghèo cao hơn so với gia đình giàu. Tóm lại, chi 

phí cơ hội của lao động là một rào cản lớn đối với học sinh nghèo nhưng vấn đề đó lại 

chưa được đề cập đến trong chính sách giáo dục. Bởi vậy, trong thời gian tới, khi thiết kế 

chính sách cần tính đến cả chi phí cơ hội này. 

Thứ hai, triển khai chính sách không đồng bộ giữa các địa phương. Tuy chính sách 

được triển khai trên phạm vi toàn vùng nhưng một thực tế, mức hỗ trợ mà người nghèo 

nhận được lại khác nhau giữa các tỉnh (điều này phụ thuộc và điều kiện KT-XH và thu nhập 

của từng tỉnh), mức hỗ trợ trung bình của Tây Bắc là 82.000 đồng/ 01 học sinh. 

Cùng thực hiện chủ trương về miễn giảo học phí xây dựng trường nhưng trên thực tế 

việc triển khai không giống nhau ở các địa phương. Ở các bậc học phổ cập giáo dục mặc 

dù không phải đóng học phí nhưng người dân phải đóng các khoản khác như xây dựng 

trường lớp. Nếu địa phương nào chủ động nguồn lực thì việc miễn giảm đóng góp sẽ được 

thực hiện tốt hơn và ngược lại ở các địa phương còn nghèo thì chỉ có thể miễn giảm ở một 
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mức hạn chế nhất định. Chính điều này đã gây ra sự bất bình đẳng trong hưởng lợi chính 

sách của người nghèo ở các địa phương khác nhau. 

Nguyên nhân của những bất cập trên đều xuất phát từ nguồn kinh phí thực hiện 

chính sách của địa phương còn hạn hẹp. Vì vậy, để chính sách hỗ trợ giáo dục thực sự 

đem lại cơ hội học tập cho học sinh nghèo, trong thời gian tới, công tác hoạch địch cần có 

kế hoạch huy động nguồn lực đảm bảo đủ để thực hiện chính sách. 

Từ kết quả phân tích trên cho thấy, cơ hội tiếp cận giáo dục đối với người nghèo đã 

có cải thiện đáng kể là do tác động của nhiều biện pháp khác nhau trong dó có hỗ trợ từ 

chính phủ. Tuy nhiên, một trong các yếu tố quan trọng nhất cản trở tiếp cận giáo dục của 

người nghèo là gánh nặng chi phí nhưng sự hỗ trợ, đặc biệt hỗ trợ về tài chính trong giáo 

dục, còn quá thấp với chi phí người nghèo phải bỏ ra nên tác động của chính sách đến tiếp 

cận giáo dục của người nghèo chưa lớn. 

Thứ ba, người nghèo được tiếp cận với giáo dục nhưng chất lượng thấp. Chất lượng 

giáo dục là vấn đề được quan tâm nhiều ở tất cả các bậc học. Trong bối cảnh chung, chất 

lượng giáo dục của quốc gia có nhiều chuyển biến tích cực nhưng với giáo dục cho người 

nghèo thì chưa mấy cải thiện, điều này có thể thấy rõ ở tất cả các bậc học, đặc biệt ở vùng 

sâu vùng xa. Chất lượng giáo dục không đảm bảo sẽ là một trong nguyên nhân quan trọng 

làm mất đi cơ hội tiếp cận giáo dục bậc cao ở con em các hộ nghèo. Sự yếu kém chất lượng 

của học và giảng dạy ở các cấp học thấp đều có thể dẫn đến hạn chế tiếp thu kiến thức ở bậc 

học cao hơn. Do đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như chất lượng ở các bậc học cao 

hơn. Đặc biệt, sự yếu kém chất lượng khiến cho nhiều con em các hộ nghèo khó có thể theo 

học ở các bậc học cao ví dụ như THPT. Để lý giải cho thực trạng con em hộ nghèo đang 

tiếp cận với nền giáo dục không đảm bảo chất lượng, có một số lý do chủ yếu sau đây: sự 

thiếu hụt cả về chất lượng và số lượng của đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất cũng như trang 

thiết bị còn nghèo nàn chương trình học chưa đạt chuẩn… Điều này được thể hiện rõ nét 

hơn trong từng cấp học. 

Ở bậc học mầm non, tình trạng trẻ đến trường nhưng học một chương trình không 

chuẩn vẫn tồn tại ở một số địa phương nơi mạng lưới hệ thống trường mẫu giáo chưa hoàn 

chỉnh. Vấn đề này còn nghiêm trọng hơn ở vùng cao vùng xa có tỷ lệ người DTTS cao, việc 

dạy học gặp nhiều khó khăn do đội ngũ giáo viên mầm non trong biên chế và giáo viên dân 

lập ở các thôn bản còn rất mỏng, đội ngũ giáo viên có trình độ, nói thông thạo cả tiếng dân 
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tộc và tiếng kinh cũng thiếu nghiêm trọng. Bên cạnh đó, công cụ giảng dạy và đồ chơi còn 

hạn chế cộng thêm sự thiếu hụt số lượng và chất lượng của đội ngũ giáo viên dẫn đến kết 

cục mục tiêu giáo dục mầm non là bước đệm cho bậc tiểu học chưa đạt được. 

Đối với bậc TH, tình trạng học sinh nghèo biết đọc biết viết chưa thành thạo sau khi kết thúc 

bậc TH còn khá phổ biến ở Tây Bắc. Vấn đề bất đồng ngôn ngữ giữa giáo viên và học sinh vẫn là 

một rào cản lớn trong giảng dạy và tiếp thu kiến thức. Nhiều giáo viên không sử dụng được ngôn 

ngữ của địa phương nên phần lớn trẻ em người dân tộc thiểu số và giáo viên gặp khó khăn trong 

giao tiếp với nhau, đặc biệt mỗi khi bắt đầu năm học. Hạn chế tiếp thu kiến thức ở bậc học này đã 

ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng theo học ở bậc THCS. 

Đối với bậc trung học (bao gồm THCS và PTTH), chất lượng giáo dục lại được đề 

cập đến rất nhiều. Nếu như ở bậc TH, tình trạng thiếu hụt giáo viên cả về số lượng và chất 

lượng về cơ bản đã được giải quyết thì đây lại là vấn đề không nhỏ của bậc trung học. Đặc 

biệt ở vùng sâu vùng xa, giáo viên địa phương chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ còn lại chủ yếu từ nơi 

khác đến do đó không yên tâm công tác vì còn có nguyện vọng chuyển đi chỗ khác có 

điều kiện tốt hơn hoặc về gần nhà. Năng lực của giáo viên địa phương còn hạn chế thể 

hiện ở trình độ thấp, khả năng sư phạm kém không đủ khả năng thực hiện nội dung 

chương trình theo yêu cầu chuẩn của bậc học. 

Có lẽ điểm đáng quan tâm hơn cả đó là chất lượng dạy và học ở bậc THCS đang là 

rào cản lớn cho học sinh nghèo tiếp cận với bậc học cao hơn. Cơ hội để học tiếp ở PTTH 

hạn chế vì số trường học công lập chưa đáp ứng nhu cầu để được theo học ở trường này 

phải là học sinh học khá, giỏi trong khi phần lớn do không có điều kiện học nên học sinh 

nghèo khó được học ở đó. 

Được tiếp cận với giáo dục nhưng chất lượng chưa đảm bảo đã có tác động rất lớn 

đến quyết định của cha mẹ cho con trẻ đến trường, ngoài ra khiến cho một số trẻ em 

không tích lũy được đủ kiến thức nên phải ở lại lớp sẽ gây tốn kém chi phí cho cha mẹ.  

3.2.2.3. Về hỗ trợ  y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. 

Người nghèo ở Tây Bắc có thể chất kém do chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, cơ 

cấu bữa ăn chưa hợp lý dẫn đến tình trạng sức khỏe chưa được quan tâm chăm sóc, đời sống 

văn hóa tinh thần không được quan tâm. Do đó chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nhất là 

người nghèo đã được các cấp chính quyền của các tỉnh Tây Bắc quan tâm thực hiện. 
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Ở Điện Biên: Đã tổ chức cấp thẻ BHYT cho 1.604.033 lượt người nghèo, người 

DTTS sống ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn (bình quân 320.000 thẻ BHYT/năm) 

đảm bảo quyền lợi cho người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế. Hàng năm đã khám chữa bệnh 

cho trên 850.000 lượt người, điều trị nội trú cho trên 50.000 lượt người bệnh, điều trị ngoại 

trú cho 6000 lượt người, kê đơn cấp thuốc cho trên 350.000 lượt người bệnh. Tăng cường 

KCB ngoại trú thông qua các đợt khám ngoại viện, trung bình một người dân được khám 

1,7 lượt/năm, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 95%. Tỷ lệ chết của trẻ em dưới 1 

tuổi giảm từ 45%o/năm 2005 còn 27,9%o/ vào năm 2010. Tính đến hết tháng 6/2014, số 

đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh theo 25 nhóm đối tượng với 509.764 người, 

tăng 48.706 người (10,6%) so với năm 2009 (khi chưa thực hiện Luật BHYT), chiếm trên 

97% dân số toàn tỉnh (chưa kể đối tượng là thân nhân lực lượng vũ trang).  

Đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT của tỉnh đã tăng lên đáng kể. 

Tổng số HSSV trên địa bàn tỉnh ước khoảng 110.730 người, trong đó 90.226 em thuộc diện 

được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ, 20.504 em có trách nhiệm đóng theo 

quy định nhóm đối tượng 21 của Luật BHYT, tăng 57,1% so với năm chưa thực hiện Luật 

BHYT. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, chuyển từ hình thức thực thanh, thực chi sang mua BHYT 

từ 01/10/2009. Tổng số trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh đến tháng 6/2014 là 76.700 em, 

trong đó có trên 76.000 em được cấp thẻ BHYT, đạt 99% kế hoạch giao. Đối tượng tự 

nguyện tham gia BHYT là gần 11.000 người, tăng gần 4.000 người so với năm 2009. 

Theo dự ước, số đối tượng cận nghèo của toàn tỉnh là gần 6.000 người. Đầu năm 

2013, nhóm này tham gia BHYT rất ít, tỷ lệ thấp, chiếm gần 20% số đối tượng cận nghèo 

(bao gồm cả những đối tượng cận nghèo đã tham gia nhóm khác như: HSSV, bảo trợ xã 

hội, thân nhân sỹ quan…). Xác định đây là nhóm đối tượng cần đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, đồng thời cần tìm mọi giải pháp hữu hiệu để tăng nhanh số người tham gia BHYT, 

BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND 

tỉnh ra Văn bản số 1696/UBND-VX về việc thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 

08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đối tượng cận nghèo của 7/10 huyện, thị của 

tỉnh được ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí 100% đóng BHYT. Bên cạnh đó, BHXH 

tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, mở rộng đối tượng cận nghèo của 3/10 huyện, thị, 

thành phố còn lại. Tính đến hết tháng 6/2014, tổng số đối tượng cận nghèo tham gia BHYT 

đã tăng hơn 3.000 người so với cùng kỳ năm 2013 (tháng 6/2013 là 773 người tham gia). 
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Chi phí KCB BHYT gia tăng hàng năm, quyền lợi của người tham gia BHYT được 

đảm bảo. Ước sáu tháng đầu năm 2014, tổng số chi phí KCB là  94.783 triệu đồng, tăng 

62.131 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009 (tổng số chi phí KCB cùng kỳ năm 2009 là 

32.652 triệu đồng). Dịch vụ y tế được mở rộng, trang thiết bị y tế được nâng cấp đầu tư từ 

tuyến tỉnh đến tuyến xã. Danh mục thuốc BHYT được mở rộng theo Thông tư 31/2013/TT-

BYT của Bộ Y tế cùng với sự đa dạng về chủng loại thuốc tạo điều kiện cho người bệnh 

được tiếp cận với các dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2014, có 

174.813 lượt người nghèo đi KCB BHYT với tổng số tiền ước đạt 35.768 triệu đồng, giảm 

16.744 lượt người (8,7%), tăng 19.414 triệu đồng (118,7%) so với cùng kỳ năm 2009 (năm 

2009 là 191.557 lượt người với tổng số tiền là 16.354 triệu đồng). Như vậy, năm 2014, tổng 

số đối tượng nghèo giảm so với năm 2009 do nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo quốc 

gia, song chi phí KCB cho người nghèo tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2009 khi chưa thực 

hiện Luật BHYT. Chi phí KCB cho người nghèo gia tăng, chứng tỏ khả năng tiếp cận dịch 

vụ y tế của nhóm này đã được cải thiện. Các cơ sở KCB đã tự cân đối được nguồn quỹ 

KCB BHYT, có kết dư và hàng năm chuyển quỹ BHYT dự phòng. 

Bên cạnh đó, Điện Biên đã củng cố mạng lưới y tế từ tỉnh đến xã, bản; hiện có 04 bệnh 

viện và 01 khu điều trị tuyến tỉnh, 10 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, 08 bệnh viện tuyến 

huyện, 18 phòng khám đa khoa khu vực; 100% số xã có trạm y tế ( trong đó có 56,3% trạm y 

tế đạt chuẩn quốc gia); 100% thôn, bản có cán bộ y tế, tỷ lệ bác sỹ là 6,1 người/1 vạn dân, mỗi 

trạm y tế có từ 5 đến 6 cán bộ y tế, [67]. 

Ở Lai Châu: Hỗ trợ y tế cho người nghèo cũng góp phần không nhỏ trong việc 

chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Mạng lới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và 

nâng cấp, đội ngũ y bác sỹ đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân (4,32 

bác sỹ/1 vạn dân). Số lượt người nghèo được mua thẻ bảo hiểm y tế miễn phí là 1.766.176 

người. Từ năm 2006 đến 2012 số lượt người được KCB miễn khí là 2.281.882 lượt người 

nghèo, người dân tộc thiểu số sống tại các xã thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn với 

kinh phí thực hiện 487.820 triệu đồng. 

Ở Hòa Bình. Đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 503.009 người trong đó 184.002 người 

thuộc diện hộ nghèo và 319.007 người thuộc vùng 135 và an toàn khu với kinh phí là 

74.026.277,6  triệu đồng. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến tận thôn bản được đầu tư nâng cấp 

đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. 
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Ở Sơn La: Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được đầu tư, củng cố cả về CSHT cũng 

như trang thiết bị, 100% xã đã bố trí đủ cán bộ y tế, 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc 

Y sỹ sản khoa. Người nghèo đã có nhiều thuận lợi khi sử dụng các dịch vụ KCB và chăm 

sóc sức khỏe. Người nghèo đã được mua thẻ bảo hiểm y tế và KCB miễn phí (hơn 

800.000 người nghèo và người DTTS được cấp thẻ BHYT). 

Như vậy, đến nay sự thay đổi về cơ chế chính sách cũng như cách thức tổ chức thực 

hiện chính sách đã cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận y tế đối với người nghèo và nhóm các 

đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ có chính sách hỗ trợ y tế, mạng lưới y tế cơ sở phát triển, trang 

thiết bị được đầu tư nhiều hơn, đội ngũ y bác sĩ được bổ sung cả về số lượng và chất lượng 

nên người nghèo đang có cơ hội được sử dụng dịch vụ y tế nhiều hơn.  

Tuy nhiên quá trình thực hiện công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho 

người nghèo cũng bộc lộ một số yếu kém sau: 

Thứ nhất, việc xác định đối tượng được hỗ trợ gặp khó khăn. Mặc dù đối tượng 

hưởng lợi từ chính sách đã được mở rộng (khi có Quyết định 139) nhưng việc triển khai 

phát thẻ đến đúng đối tượng vẫn còn nhiều bất cập vì xác định đối tượng thụ hưởng, cấp 

phát thẻ còn khó khăn. Việc xác định đối tượng thuộc diện người nghèo được hưởng chế 

độ KCBNN là theo tiêu chuẩn hiện hành của Bộ LĐ, TB&XH, tuy nhiên tiêu chuẩn này 

chỉ xác định hộ nghèo, trong khi đó đối tượng theo Quyết định 139 phải xác định đến từng 

cá nhân trong hộ. Vì vậy, việc lập danh sách người nghèo ở một số địa phương còn chậm 

trễ hoặc thống kê thiếu. Ngoài ra, việc xét duyệt hộ nghèo còn chậm, gặp nhiều vướng 

mắc do khâu xác định thu nhập của từng hộ gia đình làm chậm tiến độ cấp phát thẻ cho 

đối tượng. Việc cấp phát thẻ chậm trễ đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người 

hưởng lợi. Thêm vào đó kể từ tháng 10/2008, các hộ cận nghèo cũng được hỗ trợ một 

phần kinh phí mua BHYT nhưng trên thực tế việc xác định đúng đối tượng cũng đang gặp 

nhiều khó khăn ở địa phương. 

Thứ hai, triển khai cấp phát thẻ còn chậm và thời gian sử dụng thẻ là ngắn. Số 

lượng người nghèo do Sở LĐ, TB&XH chuyển sang Sở Y tế để cấp thẻ BHYT không kịp 

thời, nhiều đợt lẻ tẻ làm việc phát thẻ không thống nhất, khó khăn trong thống kê báo cáo. 

Việc cấp phát thẻ là công việc thường xuyên (theo qui định hiện nay thẻ được cấp hàng 

năm) trong khi đối tượng thụ hưởng biến động, thêm vào đó việc chụp và dán ảnh vào thẻ 

tốn chi phí nên khiến cho nhiều địa phương triển khai chậm trễ. Ngoài ra, các tỉnh Tây 
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Bắc, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn nên việc cấp thẻ tới 100% đối tượng thụ 

hưởng đã rất khó khăn nhưng việc thu hồi thẻ hết hạn sử dụng để gia hạn hoặc thu hồi thẻ 

đối với những người đã thoát nghèo còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Đặc biệt, tình trạng 

phát thẻ chậm cũng còn khá phổ biến thông thường là hết quí I của năm người nghèo mới 

nhận được thẻ BHYT hoặc thẻ KCB. 

Thứ ba, thiếu kinh phí thực hiện chính sách. Mặc dù theo qui định Nhà nước sẽ dành 

kinh phí để thực hiện chính sách nhưng trên thực tế việc triển khai mua thẻ bảo hiểm y tế 

cho người nghèo còn gặp nhiều bất cập. Quá trình triển khai không đồng bộ ở các địa 

phương, mệnh giá bảo hiểm quá thấp, nhiều địa phương không đủ kinh phí để mua thẻ 

bảo hiểm y tế cho tất cả người nghèo thuộc đối tượng quy định. Bởi vậy đã hạn chế số 

người nghèo được hưởng lợi chính sách. 

3.2.2.4. Về phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng ứng dụng khoa học công nghệ cho 

người nghèo 

Về CSHT, các chính sách XĐGN ở Tây Bắc trong thời gian qua đã tập trung đầu tư 

phát triển, mở rộng các CSHT thiết yếu phục vụ sản xuất cho các vùng nghèo như: các công 

trình giao thông, thủy lợi, trung tâm văn hóa – thể thao, chợ thương mại, điểm bưu điện văn 

hóa…đã phát huy hiệu quả thiết thực góp phần XĐGN cho đồng bào các dân tộc, giải quyết 

khó khăn về đời sống và sản xuất, mở rộng giao lưu giữa các bản, xã trong vùng. Thông qua 

việc thực hiện chính sách XĐGN còn góp phần đào tạo bộ phận dân cư nghèo, trang bị cho 

họ những kến thức nhất định về khoa học kỹ thuật và áp dụng khoa học công nghệ, tạo ra 

năng xuất và chất lượng lao động cao hơn như: đào tạo, hướng dẫn sử dụng các loại máy 

móc thiết bị vào sản xuất, kỹ thuật nuôi, trồng những loại giống mới, cải thiện thu nhập của 

hộ góp phần XĐGN nhanh và bền vững. Kết quả của các địa phương được thể hiện cụ thể 

như sau: 

Ở Điện Biên: đã đầu tư xây dựng 333 công trình CSHT cho 72 xã đặc biệt khó khăn; 

từ năm 2008 đến 2012 đã xây dựng 13 trung tâm cụm xã với 21 công trình như chợ 

thương mại, phòng khám đa khoa khu vực, trường học, cấp nước sinh hoạt, trạm phát 

thanh truyền hình…;Chương trình phát triển KT-XH vùng cao đã giải quyết được những 

vấn đề cấp bách cho 252 thôn, bản về đường giao thông dân sinh, nước sinh hoạt, công 

trình thủy lợi nhỏ, nhà văn hóa với 353 công trình, trong đó giao thông 174 công trình, 

thủy lợi 67 công trình, nước sinh hoạt 96 công trình, nhà lớp học 12 công trình và nhà văn 
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hóa 4 công trình; thực hiện Chương trình 30a, các huyện nghèo đã đầu tư xây dựng các 

công trình thủy lợi, giao thông liên xã và các trường dân tộc nội trú, các trạm ý tế. Đến nay 

đã có 107 công trình được xây dựng (trong đó; giao thông 22 công trình, thủy lợi, nước 

sạch 39 công trình, lớp học 16 công trình, 07 công trình bệnh viện và phòng khám đa khoa 

khu vực, 22 công trình rạm y tế, điện sinh hoạt 01 công trình) và 329 phòng ở nội trú dân 

nuôi, [67]. 

Ở Sơn La: Tại các huyện nghèo Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, Mường La, Quỳnh 

Nhai đã tiến hành đầu tư xây dựng 61 công trình CSHT thiết yếu phục vụ trực tiếp cho đời 

sống và sản xuất của nhân dân. Tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp cho 

1.452 người về kỹ thuật nuôi, trồng các loại vật nuôi cây trồng mới cho năng xuất cao. Mở 

78 lớp chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho 5.560 lượt người. Phát triển nhiều mô hình 

XĐGN như: mô hình giống lúa cạn LC93.1 và LC93.4 thay giống lúa cạn của địa 

phương, [74]; mô hình phát triển đàn bò; mô hình nuôi Thỏ, Nhím, Ba Ba, Dê thương 

phẩm; mô hình trồng Cà phê, Xoài lai ghép. Hỗ trợ đồng bào DTTS nghèo 65 tấn giống 

Ngô lai, 240 tấn giống cỏ VA06, 61 tấn phân bón, hơn 600 con Trâu, Bò, hàng ngàn con 

Lợn, gần 700 máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất…,[74]. 

Ở Lai Châu: trong giai đoạn từ 2006 đến 2012 đã tập trung xây dựng được 665 công 

trình, thực hiện hỗ trợ xây dựng 446 mô hình sản xuất các loại, trong đó chủ yếu tập trung 

vào các mô hình chăn nuôi đại gia xúc. Hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi, vật tư sản xuất; 

đã hỗ trợ 107,8 tấn lúa, 35 tấn ngô, 12,2 tấn Đậu tương, Lạc; 1.033.262 cây công nghiệp, 

lâm nghiệp, cây ăn quả và cây dược liệu các loại; 462 ha cây thảo quả. Hỗ trợ cho bà con 

các loại gia xúc, gia cầm; 549 con trâu, 429 con bò, 18 con ngựa, 3.188 con gia cầm, 

381.930 giống thủy sản, 780 kg lợn, 6..055 kg Dê giống và 96 tấn vật tư phân bón các loại. 

Hỗ trợ 1.367 máy chế biến sản phẩm và 3.972 công cụ sản xuất. Đầu tư xây dựng mới và 

sửa chữa, nâng cấp được 500 công trình, trong đó có 76 công trình nước sinh hoạt, 109 

công trình thủy lợi, 138 công trình nhà lớp học, 21 công trình điện sinh hoạt, 20 công trình 

trạm y tế, 104 công trình giao thông và 18 công trình hạ tầng kỹ thuật khác, [68].  

Ở Hòa Bình: Việc đầu tư CSHT được tập trung vào những công trình thiết yếu phục 

vụ trực tiếp cho đời sống và sản xuất cảu nhân dân. Đã đầu tư xây dựng 537 công trình, 

trong đó 66 công trình điện, 141 công trình xây dựng trường học, lớp học, 18 nhà sinh 

hoạt cộng đồng, 19 công trình y tế, 124 công trình thủy lợi, 153 công trình giao thông, 7 
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chợ, 8 công trình nước sinh hoạt tại các xã, thôn, bản khó khăn về nước sinh hoạt. Hỗ trợ 

xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, tổ chức các đợt tập huấn tham quan các 

mô hình XĐGN tiêu biểu, hỗ trợ về giống, vật nuôi, cây trồng, vật tư, kỹ thuật canh tác 

cho người nghèo và người DTTS. Xây dựng các điểm bưu điện văn hóa xã, bệnh viện, 

trạm y tế từ tuyến tỉnh xuống tuyến xã…, [69].  

Ngoài những kết quả nêu trên, việc phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng ứng dụng khoa 

học công nghệ cho người nghèo ở Tây Bắc còn có một số hạn chế cơ bản sau: 

Thứ nhất, diện hưởng lợi chính sách chưa thực sự đảm bảo đến được thôn nghèo và 

cộng đồng nghèo nhất. Về cơ bản, chính sách đã đầu tư đúng đối tượng - các xã đặc biệt 

khó khăn. Tuy nhiên, trên thực tế có một số xã không còn khó khăn nhưng vẫn đang tiếp 

tục được hưởng lợi. Đó là các xã thuộc diện đầu tư và CT 135 đồng thời lại được đầu tư 

lồng ghép từ các chương trình, dự án khác hoặc nằm trên các trục quốc lộ mới đi qua… 

nên có điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Sở dĩ tồn tại tình trạng này do chậm trễ trong xác 

định các xã đã thoát khỏi danh sách các xã nghèo, đặc biệt là thiếu cơ chế khuyến khích 

các xã ra khỏi diện đầu tư. Hệ quả, nguồn lực thực hiện chính sách vốn đã hạn hẹp nhưng 

lại bị sử dụng không đúng đối tượng nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực của chính 

sách. 

Bên cạnh đó, nếu việc lựa chọn đối tượng cấp xã tương đối rõ ràng thì lựa chọn đối 

tượng là các thôn bản nghèo lại phức tạp hơn. Thôn, bản nghèo hơn thường lại có ít dân 

hơn, nhưng lại nằm ở những vùng sâu vùng xa hơn - CSHT cơ bản chưa được phát triển 

nên đòi hỏi tỷ lệ đầu tư bình quân cao hơn, trong khi hiện nay việc phân bổ bình quân mà 

dựa vào một số tiêu chí thì vẫn xảy ra tình trạng khác biệt giữa các địa phương vì tiêu chí 

phân bổ không thống nhất. Điều này khiến cho khó có thể đảm bảo bình đẳng trong tiếp 

cận cho các đối tượng của chính sách. 

Thứ hai, hiệu quả sử dụng và chất lượng công trình cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo. 

Không chỉ hiệu quả sử dụng mà chất lượng công trình cũng là vấn đề được người dân 

quan tâm nhiều. Thời gian qua, số lượng các công trình được xây dựng không ít nhưng 

không phải tất cả đều phát huy tác dụng và đảm bảo chất lượng. Trong số các loại công 

trình thiết yếu, chất lượng trường học được đánh giá cao nhất, chất lượng thấp thuộc về 

các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt. Còn tình trạng này là do trong khâu lựa 

chọn dịch vụ thiết kế và thi công, cũng như khâu giám sát chưa được coi trọng. 
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Tóm lại. Quá trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN đã góp phần tích cực làm 

chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống người nghèo trong vùng từng bước được ổn 

định và ngày một tăng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trình độ dân trí được nâng lên, 

nguồn lực từ người nghèo được huy động, diện mạo nông thôn ở các vùng nghèo, vùng 

đặc biệt khó khăn ở Tây Bắc. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS ngày 

một cao hơn, tập quán, lối sống và kỹ năng sản xuất đã có sự thay đỏi theo hướng thị 

trường. CSHT và các công trình dịch vụ thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng, trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đã 

đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành phát triển KT-XH ở các tỉnh Tây Bắc. 

 
 
PHỤ LỤC: CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO VÀ CÁC VĂN BẢN TỔ CHỨC 

THỰC HIỆN 

 
STT Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu; 

ngày/tháng/năm 
ban hành 

Trích yếu nội dung văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

1.  Nghị 
quyết của 
Quốc Hội 

Số 76/2014/QH13 
ngày 24/6/2014 

Về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo 
bền vững đến năm 2020 

24/6/2014 

2.  Nghị 
quyết của 
Chính phủ 

 Số 30a/2008/NQ-
CP ngày 
27/12/2008  

Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 
nhanh và bền vững đối với 61 huyện 
nghèo 

27/12/2008 

3.  Nghị 
quyết của 
Chính phủ 

Số 80/2011/NQ-
CP ngày 
19/5/2011  

về định hướng giảm nghèo bền vững 
thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 

19/5/2011  

4.  Nghị định Số 78/2002/NĐ-
CP ngày 
04/10/2002 

Về tín dụng đối với người nghèo và 
các đối tượng chính sách khác 

19/10/2002 

5.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 167/2008/QĐ-
TTg ngày 
12/12/2008  

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về 
nhà ở 

11/01/2009 

6.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 67/2010/QĐ-
TTg ngày 
29/10/2010  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 167/2008/QĐ-
TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ 
nghèo về nhà ở 

25/12/2010 

7.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 54/2012/QĐ-
TTg ngày 
04/12/2012  

Về Ban hành chính sách cho vay vốn 
phát triển sản xuất  đối với hộ dân 
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai 
đoạn 2012-2015 
 

01/02/2013 

8.  Quyết 
định của 

Số 15/2013/QĐ-
TTg ngày 

Về tín dụng đối với hộ cận nghèo 16/4/2013 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày/tháng/năm 

ban hành 

Trích yếu nội dung văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

TTgCP 23/02/2013  
9.  Quyết 

định của 
TTgCP 

Số 1614/QĐ-TTg Về việc 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” 

15/9/2015 

10.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 59/QĐ-TTg,  Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa 
chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.  

05/01/2016 

11.  Nghị định Số 41/2010/NĐ-
CP ngày 
12/4/2010 

Về chính sách tín dụng phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn  

01/6/2010 

12.  Thông tư 
liên tịch 

Số 
08/2009/TTLT-
BXD-BTC-
BKHĐT-
BNNPTNT-
NHNNVN ngày 
19/5/2009 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 
của Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 

03/7/2009 

13.  Thông tư Số 06/2009/TT-
NHNN ngày 
09/4/2009 

Quy định chi tiết về chính sách cho 
vay ưu đãi lãi suất theo chương trình 
hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị 
quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính 
phủ 

09/4/2009 

14.  Thông tư Số 14/2009/TT-
NHNN ngày 
16/7/2009 

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ 
lãi suất đối với các khoản vay của 
người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác 

06/5/2009 

15.  Thông tư Số 05/2010/TT-
NHNN ngày 
12/02/2010 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 14/2009/TT-NHNN 
ngày 16/7/2009 

12/02/2010 

16.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 2621/QĐ-TTg 
ngày 31/12/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ 
phát triển sản xuất quy định tại Nghị 
quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 
27/12/2008 

31/12/2013 

17.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 872/QĐ-TTg 
ngày 06/6/2014 

Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 
đối với một số chương trình tín dụng 
chính sách tại ngân hàng chính sách 
xã hội 

06/6/2014 

18.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 734/1997QĐ-
TTg 
ngày 06/9/1997 

Về việc thành lập tổ chức trợ giúp 
pháp lý cho người nghèo và đối 
tượng chính sách 

21/9/1997 
 

19.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 52/2010/QĐ-
TTg 
ngày 18/8/2010 

Về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm 
nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp 
luật cho người nghèo, đồng bào dân 
tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai 
đoạn 2011-2020 

02/10/2010 

20.  Quyết 
định của 

Số 59/2012/QĐ-
TTg 

Về chính sách trợ giúp pháp lý cho 
người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu 

15/02/2013 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày/tháng/năm 

ban hành 

Trích yếu nội dung văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

TTgCP ngày 24/12/2012 số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 
2020 

21.  Thông tư 
liên tịch 

Số 
01/2012/TTLT-
BTP-UBDT 
ngày 17/01/2012 

Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp 
lý đối với người dân tộc thiểu số 

10/3/2012 
 

22.  Quyết 
định của 

Bộ trưởng 
BTP 

Số 2947/QĐ-BTP 
ngày 01/10/2010 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 
hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg 
ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý 
nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết 
pháp luật cho người nghèo, đồng bào 
dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo 
giai đoạn 2011 -2020 

01/10/2010 

23.  Nghị định Số 134/2006/NĐ-
CP ngày 
14/11/2006 

Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ 
sở giáo dục trình độ đại học, cao 
đẳng, TCCN thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân 

29/11/2010 

24.  Nghị định Số 49/2010/NĐ-
CP ngày 
14/5/2010 

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử 
dụng học phí đối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ 
năm học 2010 – 2011 đến năm học 
2014 - 2015 

01/7/2010 

25.  Nghị định Số 74/2013/NĐ-
CP ngày 
15/7/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 
14/5/2010 Quy định về miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ 
chế thu, sử dụng học phí đối với cơ 
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân từ năm học 2010 – 2011 
đến năm học 2014 - 2015 

01/9/2013 

26.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 82/2006/QĐ-
TTg ngày 
14/4/2006 

Về việc điều chỉnh mức học bổng 
chính sách đối với học sinh, sinh 
viên là người dân tộc thiểu số học tại 
các trường phổ thông dân tộc nội trú 
và trường dự bị đại học quy định tại 
Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg 
ngày 21/12/2001 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

14/5/2006 

27.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 152/2007/QĐ-
TTg ngày 
14/9/2007 

Về học bổng chính sách đối với học 
sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

01/01/2008 

28.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 85/2010/QĐ-
TTg ngày 
21/12/2010 

Ban hành một số chính sách hỗ trợ 
học sinh bán trú và trường phổ thông 
dân tộc bán trú 

08/02/2011 

29.  Quyết 
định của 

Số 12/2013/QĐ-
TTg ngày 

Quy định về chính sách hỗ trợ học 
sinh trung học phổ thông ở vùng có 

15/3/2013 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày/tháng/năm 

ban hành 

Trích yếu nội dung văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

TTgCP 24/01/2013 điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn 

30.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 36/2013/QĐ-
TTg ngày 
18/6/2013 

Về chính sách hỗ trợ gạo cho học 
sinh các trường ở khu vực có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn 

01/9/2013 

31.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 2123/QĐ-TTg 
ngày 22/11/2010 

Về phê duyệt Đề án đối với dân tộc ít 
người giai đoạn 2010 – 2015 

22/11/2010 

32.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 36/2013/QĐ-
TTg ngày 
18/6/2013 

Về chính sách hỗ trợ gạo cho học sih 
các trường ở khu vực có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

01/9/2013 

33.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 167/2008/QĐ-
TTg ngày 
12/12/2008 

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về 
nhà ở  

11/01/2009 

34.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 67/2010/QĐ-
TTg ngày 
29/10/2010 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg 
ngày 12/12/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ 
nghèo về nhà ở 

25/12/2010 

35.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 498/2013/QĐ-
TTg ngày 
21/3/2013 

Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình 
MTQG về xây dựng nông thôn mới 

21/3/2013 

36.  Thông tư 
liên tịch 

Số 
05/2013/TTLT-
UBDT-NNPTNT-
BKHĐT-TC-XD 
ngày 18/11/2013 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 
135 về hỗ trợ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ 
sản xuất các xã đặc biệt khó khăn, xã 
biên giới, xã an toàn khu, thôn bản 
đặc biệt khó khăn 

01/3/2014 

37.  Thông tư 
liên tịch 

Số 
02/2014/TTLT-
BKHĐT-BTC 
ngày 12/02/2014 

Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn 
thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm 
nghèo nhanh và bền vững trên địa 
bàn các huyện nghèo 

28/3/2014 

38.  Quyết 
định 

Số số 755/QĐ-
TTg ngày 
20/5/2013 

Về một số chính sách hỗ trợ đất sản 
xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, 
đời sống khó khăn 

20/05/2013 

39.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 33/2007/QĐ-
TTg ngày 
05/3/2007 

Chính sách hỗ trợ di dân, định canh 
định cư cho đồng bào dân tộc thiểu 
số giai đoạn 2007 – 2010 

02/4/2007 

40.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 1342/QĐ-TTg 
ngày 25/8/2009 

Phê duyệt kế hoạch kế  hoạch định 
canh, định cư cho đồng bào dân tộc 
thiểu số du canh, du cư đến năm 
2012 

25/8/2009 

41.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 186/2006/QĐ-
TTgCP ngày 
14/8/2006 

Về việc ban hành quy chế quản lý 
rừng 

07/9/2006 

42.  Quyết 
định của 

Số 147/2007/QĐ-
TTg ngày 

Một số chính sách phát triển rừng 
sản xuất giai đoạn 2007 – 2015 

07/10/2007 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày/tháng/năm 

ban hành 

Trích yếu nội dung văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

TTgCP 10/9/2007 
43.  Quyết 

định của 
TTgCP 

Số 102/2009/QĐ-
TTg ngày 
07/8/2009 

Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho 
người dân thuộc hộ nghèo ở vùng 
khó khăn 

20/9/2009 

44.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 42/2012/QĐ-
TTg ngày 

Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử 
dụng lao động là người dân tộc thiểu 
số tại khu vực miền núi, vùng đặc 
biệt khó khăn 

01/12/2012 

45.  Thông tư 
liên tịch 

Số 
102/2007/TTLT-
BTC-BLĐTBXH 
ngày 20/7/2007 

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 
đối với một số dự án của Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

17/09/2007 

46.  Thông tư 
liên tịch 

Số 
68/2013/TTLT-
BTC-BLĐTBXH 
ngày 21/5/2013 

Quy định quản lý và sử dụng kinh 
phí thực hiện dự án 3 và dự án 4 của 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 
2015 

05/7/2013 

47.  Quyết 
định 

Số 289/QĐ-TTg 
ngày 18/3/2008 

Về ban hành một số chính sách hỗ 
trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ 
thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và ngư dân 

18/3/2008 

48.  Quyết 
định  của 
TTgCP   

Số 122/QĐ-TTg 
ngày 05/7/2004 

Về việc phê duyệt Chương trình 
“Xây dựng mô hình ứng dụng và 
chuyển giao KH&CN phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn và 
miền núi giai đoạn 2004 – 2010” 

05/7/2004 

49.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 71/2009/QĐ-
TTg ngày 
29/4/2009 

Phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện 
nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động 
góp phần giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2009 – 2020. 

29/4/2009 

50.  Quyết 
định của 
Bộ trưởng 
Bộ 
LĐTBXH 

Số 630/QĐ-
LĐTBXH ngày 
19/5/2010 

Quy định tạm thời đơn giá đào tạo 
nghề, ngoại ngữ, bồi dướng kiến thức 
cần thiết cho người lao động thuộc 
huyện nghèo đi làm việc ở nước 
ngoài theo chính sách tại Quyết định 
số 71/2009/QĐ-TTg 

19/5/2010 

51.  Quyết 
định của 
TTgCP 

Số 1956/QĐ-TTg 
ngày 27/11/2009 

Phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn đến năm 2020” 

27/11/2009 

52.  Quyết 
định của 
TTgCP 

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, hộ 
nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó 
khăn 

20/5/2013 
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PHỤ LỤC: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 

1. Mô tả quá trình khảo sát 

1.1. Đối tượng và mục đích khảo sát 

Việc tiến hành khảo sát được tiến hành với 3 đối tượng là: người nghèo, cán bộ, công chức ở các 

xã, cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý từ cấp huyện trở lên thuộc các tỉnh Tây Bắc. Mục đích chính 

của điều tra khảo thực địa là thu thập thông tin sơ cấp cần thiết để phân tích, đánh giá các hoạt động tổ 

chức thực hiện chính sách XĐGN trong đó tập trung vào quy trình tổ chức thực hiện chính sách.  

1.2. Phương pháp thực hiện 

Phương pháp này được thực hiện dựa trên việc thiết kế bảng hỏi điều tra xã hội học dành cho đối 

tượng là người nghèo tại 4 tỉnh Tây Bắc, mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 5 huyện. 

Các phiếu điều tra dành cho đối tượng là người nghèo được thực hiện ngẫu nhiên tại 5 huyện 

mỗi tỉnh với số lượng 600 phiếu. Mỗi huyện phát 30 phiếu ở 3 xã nghèo, mỗi xã được phát ngẫu nhiên 

cho 10 hộ nghèo (mẫu phiếu số 1). Phiếu trả lời sẽ được thu thập, xử lý và sử dụng vào phân tích, đánh 

giá các nội dung nghiên cứu để có được các kết quả khách quan, phục vụ cho đề tài nghiên cứu. 

Để kết quả nghiên cứu của luận án được khách quan, khoa học và hợp lý, ngoài việc tập trung 

điều tra khảo sát đối với hộ nghèo, luận án đã xây dựng bảng hỏi dành cho 2 đối tượng. Đối tượng thứ 

nhất là cán bộ, công chức cấp xã, những người có trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện chính 

sách (mẫu phiếu số 2, tổng số 100 phiếu, mỗi huyện phát 5 phiếu ngẫu nhiên cho cán bộ, công chức ở 

xã nghèo) và đối tượng thứ hai là cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý ở tỉnh, huyện (mẫu 

phiếu 03 tổng số 65 phiếu,mỗi huyện phát 2 phiếu bao gồm lãnh đạo huyện và trưởng phòng cấp 

huyện (20 huyện x 2 = 40 phiếu), 25 phiếu phát ngẫu nhiên ở 4 tỉnh cho cán bộ quản lý cấp tỉnh bao 

gồm lãnh đạo tỉnh lãnh đạo các sở thuộc UBND tỉnh bao gồm: Sở LĐTBXH, Sở Tài chính, Ban Dân 

tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên Đoàn Lao động tỉnh. Việc phát phiếu điều tra dành cho các đối 

tượng này nhằm có được thông tin tham chiếu 2 chiều giữa một bên là các cơ quan nhà nước và một 

bên là đối tượng thụ hưởng lợi ích của chính sách trên cơ sở đó rút ra những kết luận quan trọng trong 

quá trình nghiên cứu.  

Để xử lý kết quả khảo sát, tác giả sử dụng phần mềm tính toán của Excel 97-2003 để tổng hợp 

kết quả, tính toán tỷ lệ phần trăm và vẽ đồ thị minh họa. 

2. Kết quả khảo sát 

2.1. Kết quả khảo sát hộ nghèo (Mẫu: 01) 

Câu 1. Xin ông/bà cho biết ở địa phương nơi ông/bà sinh sống đang thực hiện những chính sách 
nào dưới đây? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Chương trình về phát triển hạ tầng (CT 135)   197/600 32,83% 
2 Chính sách về hỗ trợ sản xuát nông nghiệp (bao gồm: 325/600 54,17% 
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giống, vật nuôi) Ct135  
3 Hỗ trợ tiếp cận với đất đai, nhà ở và nước sạch (CT134)  167/600 27,83% 
4  Chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo (QĐ 167) 374/600 62,33% 
5 Chính sách hỗ trợ cho học sinh các trường phổ thông 

dân tộc nội trú (TT109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT)  
131/600 21,83% 

6 Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo(QĐ 
139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002  

226/600 
 

37,67% 

7 Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ 
sinh nông thôn  

212/600 
 

35,33% 

8 Chính sách về tín dụng cho người nghèo và đối tượng 
chính sách khác(NĐ 78/2002/NĐ-Cp) 

154/600 25,67% 

9 Chính sách về vốn vay ưu đãi cho đồng bào dân tộc 
thiểu số đặc biệt khó khăn (QĐ 32/2007/QĐ-TTg) 

337/600 56,17% 

10 Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ 
dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2012-2015 
(QĐ 54/2012/QĐ-TTg)  

244/600 40,67% 

11 Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ 
nghèo ở vùng khó khăn (QĐ102/2009/QĐ-TTg)  

223/600 37,17% 

12 Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (QĐ 
1956/QĐ-TTg)  

130/600 
 

21,66% 

13 13. Chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí 
cho người nghèo  

433/600 
 

72,16% 

14 Chính sách giáo dục hỗ trợ con em đi học.  361/600 60,17% 
 
Câu 2. Ông bà biết chính sách trên từ đâu? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Nghe trên báo, đài, ti vi 282/600 47,00% 
2 Người trong bản nói  50/600 8,33% 
3 Trưởng bản họp phổ biến  245/600  40,83% 
4 Cán bộ xã đến phổ biến  390/600  65,00% 

 
Câu 3. Theo ông/bà, có khoảng bao nhiêu người dân trong bản biết được nội dung các chính 
sách trên của nhà nước? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Ít hơn 20%  54/600 9,10% 
2   Khoảng  40 đến 50%  201/600 33,50% 
3   Trên 80%  274/600 45,67% 
4   Khoảng 20% đến 40%  48/600 8,00% 

 
Câu 4. Khi tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, ông bà có được tham gia họp bàn 
không?\ 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1   Có 114/600  19,00%  
2     Không 475/600  79,2%  

Nếu có thì ai là người tổ chức tiến hành? 
1  Thôn bản tổ chức họp  35/114   30,70%  
2 Xã tổ chức họp  79/114 69,29% 
3 Huyện về tổ chức tại bản, xã  0  0% 

 
Câu 5. Ở xã có thành lập ban quản lý thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo không? 
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STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1   Có  491/600   81,83%               
2   Không 100/600 16,66% 
3 Không có câu trả lời 9/600 1,50% 

 
Câu 6. Công tác tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương diễn ra như thế 
nào? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Yếu kém  50/600  8,33%  
2  Chưa tốt  173/600  28,83%   
3  Đạt yêu cầu 275/600  45,83%  
4  Tổ chức tốt 94/600  15,67%  

 
Câu 7. Người dân có được khuyến khích tham gia tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm 
nghèo không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Có  499/600    83,16% 
2 Không 71/600  11,83%                 
3 Không có câu trả lời 30/600 5,00% 

 
Câu 8. Khi thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, ông bà có được tham gia đề xuất các biện 
pháp thực hiện không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1     Có  427/600     71,1%  
2     Không 161/600   26,8%                  
3 Không có câu trả lời 12/600 2,00% 

Nếu có thì mức độ tham gia như thế nào 
 Thường xuyên được tham gia ý kiến  171/427 40,05% 
 Thỉnh thoảng  256/427 59,95% 

 
Câu 9. Khi được tham gia đóng góp ý kiến về cách thức thực hiện chính sách, những ý kiến của 
người dân có được chính quyền tiếp thu và thực hiện theo không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Có (thường xuyên) 186/600 31,00%  
2 Rất hiếm 354/600 59,00%  
3 Không bao giờ  60/600 10,00% 

 
Câu 10. Gia đình ông/bà có được hưởng lợi từ các chính sách xóa đói, giảm nghèo của nhà nước 
không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1   Có  367/600  61,17%        
2 Không 211/600 35,16%               
3 Không có câu trả lời 22/600 3,66% 

  
Câu 11. Những chính sách nào đang được thực hiện có thể giúp ông bà thoát nghèo. 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Chính sách giáo dục  161/600 26,8%   
2 Chính sách cho vay vốn để sản xuất  287/600 47,9%                         
3 Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt  96/600  16% 
4 Chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng  149/600 24,9% 
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5 Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở  245/600 40,9% 
6 Hỗ trợ trực tiếp về lương thực  89/600 14,9% 
7 Dạy nghề  126/600 21% 
8 Các chính sách thuộc Chương trình 135  186/600 31% 

 
Câu 12. Cuộc sống của gia đình ông/bà từ khi thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo đến 
nay có được cải thiện không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Không thay đổi  35/600 5,8% 
2 Cải thiện nhưng không được nhiều  223/600 37,1% 
3 Cải thiện đáng kể  256/600 42,6% 
4 Thêm nợ nần do được vay tiền của nhà nước nhưng 

không trả nợ được vì mất mùa, dịch bệnh hoặc 
nguyên nhân khác.  

59/600 9,9% 

 
Câu 13. Việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương có mang lại hiệu quả 
không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Không hiệu quả  27/600 3,6% 
2 Hiệu quả ít  307/600 51,2% 
3 Rất hiệu quả 217/600 36,2 
4 Không có câu trả lời 49/600 8,16% 

 
Câu 14. Ông/bà cho biết cách thức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo hiện nay có phù 
hợp với điều kiện của địa phương và điều kiện của gia đình ông/bà không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1   Không Phù hợp 474/600 79% 
2    Phù hợp 126/600 21% 

 
Câu 15. Khi thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở địa phương mình, ông/bà có được tham 
gia kiểm tra quá trình thực hiện và đánh giá kết qủa của quá trình thực hiện không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1   Có  108/600 18% 
2   Không  472/600 78,66%      
3 Không có câu trả lời 20/600 3,33% 

 
Câu 16. Hai hình thức thực hiện chính sách sau đây ông/bà thấy hình thức nào phù hợp nhất với 
người dân? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Khi có chính sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), xây dựng kế 

hoach người dân cứ thế thực hiện theo  
124/600 20,7% 

2   Khi có chính sách của nhà nước, người dân trong bản, 
trong xã họp bàn rồi quyết định cách thức thực hiện 

476/600 79,3% 

 
 

2.2. Kết quả khảo sát cán bộ, công chức xã (Mẫu: 02) 

 
Câu 1. Khi tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, xã có họp dân để bàn cách thực 

hiện không? 
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STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1   Có  100/100    100% 
2  Không  0/100 0%                 

 

Câu 2. Ở xã có thành lập ban quản lý thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1   Có  100/100    100% 
2 Không  0/100 0%                 

 

 Câu 3. Người dân có tích cực tham gia thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa 

phương không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Tham gia tích cực   31/100   31%  
2 Tham gia nhưng không tích cực  69/100     69%                 
3 Không tham gia  0 0 
4 Không muốn tham gia  0 0 

 

Câu 4. Khi thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, người dân có được tham gia đề xuất các 

biện pháp thực hiện không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1   Có  91/100    91% 
2   Không 9/100 9%                 

 

Câu 5. Khi người dân tham gia đóng góp ý kiến về cách thức thực hiện chính sách, chính quyền 

có tiếp thu và thực hiện theo không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1    Có  (thường xuyên)      22/100 22%  
2  Rất hiếm             78/100      78%                  
3 Không bao giờ  0 0 

 

Câu 6. Những chính sách nào sau đây phù hợp với người dân của địa phương và có thể giúp họ 

thoát nghèo? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Chính sách giáo dục  12/100 12%   
2 Chính sách cho vay vốn để sản xuất  71/100 71%                         
3  Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt  5/100  5% 
4 Chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng  17/100 17% 
5 Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở  14/100 14% 
6 Hỗ trợ trực tiếp về lương thực  0/100 0% 
7 Dạy nghề  24/100 24% 
8 Các chính sách thuộc Chương trình 135  38/100 38% 
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Câu 7. Việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương có mang lại hiệu quả 

không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Không hiệu quả  24/100 24% 
2  Hiệu quả ít     31/100 31% 
3 Rất hiệu quả  45/100 45% 

 

Câu 8. Ông/bà cho biết cách thức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo hiện nay có phù hợp 

với điều kiện của địa phương và điều kiện của người nghèo không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Phù hợp 19/100 19%  
2  Không phù hợp 81/100    81%                

 

Câu 9. Hai hình thức thực hiện chính sách sau đây ông/bà thấy hình thức nào phù hợp nhất với 

người dân? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Khi có chính sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), xây 

dựng kế hoach người dân cứ thế thực hiện theo   
17/100    17% 

2 Khi có chính sách của nhà nước, người dân trong 
bản, trong xã họp bàn rồi quyết định cách thức thực 
hiện  

83/100 83%        

 

Câu 10. Khi thực hiện chính sách ở cấp mình, ông/bà thấy sự phối hợp giữa các cấp với nhau 

không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Có   91/100    91% 
2   Không  9/100 9%                 

Nếu có thì hiệu quả thế nào 

1 Hiệu quả  13/91 14,28% 
2 Không hiệu quả  66/910 72,52% 
3 Hiệu quả chưa cao  12/91% 13,18% 

 

Câu 11. Công tác vận động tuyên truyền ở địa phương ông bà có được thực hiện thường xuyên 

không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Có   45/100    45% 
2   Không  50/100 50%                 
 Không có câu trả lời 5/100 5% 

Nếu có thì theo ông/bà chất lượng tuyên truyền như thế nào? 

1 Tốt  22/45 48,88% 
2 Hình thức và không có kết quả  23/45 51,11% 
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Câu 12. Khi kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách ở địa phương có sự tham gia của 

các tổ chức chính trị - xã hội không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Có   13/100    13% 
2   Không  87/100 87%                 

 

2.3. Kết quả khảo sát cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý (Mẫu: 03) 

 

Câu 1. Ông/bà có nhận xét gì về tính phù hợp của các chính sách giảm nghèo ở nước ta nói 

chung và vùng Tây Bắc nói riêng hiện nay? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Phù hợp 20/65    30,76% 
2 Rất phù hợp  3/65 4,61%                 
3 Chưa thực sự phù hợp 30/65 46,15% 
4 Không phù hợp 12/65 18,46% 

 

Câu 2. Với cách thức tổ chức thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo từ trên xuống như hiện 

nay, theo ông/bà có phù hợp với tình hình thực tiễn của vùng nghèo (xã nghèo, huyện nghèo, 

tỉnh nghèo) và người nghèo không? 

  

Câu 3. Hai hình thức thực hiện chính sách sau đây ông/bà thấy hình thức nào phù hợp nhất với 

người dân? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1   Khi có chính sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), xây 

dựng kế hoach người dân cứ thế thực hiện theo 
17/65    26,15% 

2  Khi có chính sách của nhà nước, người dân trong bản, 
trong xã họp bàn rồi quyết định cách thức thực hiện 

48/65 73,85%                 

 

Câu 4. Từ thực tiễn quản lý của mình, ông/bà hãy cho biết công tác vận động tuyên truyền về 

thực hiện chính sách ở địa phương mình được thực hiện như thế nào? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Hiệu quả 21/65    33% 
2   Chưa hiệu quả 44/65 67%                 

Câu 5. Ông/bà cho biết mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện chính 

sách XĐNG có hiệu quả không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Có 37/65    56,7% 
2  Không 28/65 43,3%                 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1  Có 22/65    33,85% 
2 Không  43/65 66,15%                 
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Câu 6. Ông/bà cho biết công tác kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện chính sách ở địa phương 

mình có được thực hiện nghiêm túc không? 

STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ 
1 Nghiêm tuc 28/65  43,3%  
2  Chưa nghiêm túc 21/65 33%                 
3 Còn hình thức 16/65 24,6% 

 

3. Mẫu phiếu điều tra về thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo 
 

MẪU M1. PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA 

ĐÓI GIẢM NGHÈO 

Để phục vụ cho một nghiên cứu về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc 

hiện nay. Xin ông/bà vui lòng cho chúng tôi biết những thông tin dưới đây. Chúng tôi cam kết thông tin 

do ông bà cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. 

Hiện ông/bà đang sinh sống tại Bản......................xã....................huyện........ 

Phương án nào phù hợp, ông/bà khoanh tròn vào số thứ tự của phương án đó 

Câu 1. Xin ông/bà cho biết ở địa phương nơi ông/bà sinh sống đang thực hiện những chính sách 

nào dưới đây? 

1. Chương trình về phát triển hạ tầng (CT 135)    

2. Chính sách về hỗ trợ sản xuát nông nghiệp (bao gồm: giống, vật nuôi) Ct135    

3. Hỗ trợ tiếp cận với đất đai, nhà ở và nước sạch (CT134)   

4. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo (QĐ 167)   

5. Chính sách hỗ trợ cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú (TT109/2009/TTLT-

BTC-BGDĐT)   

6. Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo(QĐ 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002   

7. Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn   

8. Chính sách về tín dụng cho người nghèo và đối tượng chính sách khác(NĐ 78/2002/NĐ-Cp)   

9. Chính sách về vốn vay ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (QĐ 

32/2007/QĐ-TTg)   

10. Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, 

giai đoạn 2012-2015 (QĐ 54/2012/QĐ-TTg)   

11. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn 

(QĐ102/2009/QĐ-TTg)   

12. Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (QĐ 1956/QĐ-TTg)   

13. Chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo   

14. Chính sách giáo dục hỗ trợ con em đi học.   

Câu 2. Ông bà biết chính sách trên từ đâu? 
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1. Nghe trên báo, đài, ti vi      3. Trưởng bản họp phổ biến   

2. Người trong bản nói      4. Cán bộ xã đến phổ biến   

Câu 3. Theo ông/bà, có khoảng bao nhiêu người dân trong bản biết được nội dung các chính 

sách trên của nhà nước? 

1. Ít hơn 20%                 3. Trên 80%   

2. Khoảng  40 đến 50%   4. Khoảng 20% đến 40%  

Câu 4. Khi tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, ông bà có được tham gia họp bàn 

không? 

1.  Có                                                     2.  Không                                       

Nếu có thì ai là người tổ chức tiến hành? 

1. Thôn bản tổ chức họp      2. Xã tổ chức họp    3. Huyện về tổ chức tại bản, xã   

Câu 5. Ở xã có thành lập ban quản lý thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo không? 

1.  Có                                               2.   Không   

Câu 6. Công tác tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương diễn ra như thế 

nào? 

1. Yếu kém                  2. Chưa tốt  3. Đạt yêu cầu             4. Tổ chức tốt   

Câu 7. Người dân có được khuyến khích tham gia tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm 

nghèo không? 

1.  Có                                                       2.  Không  

Câu 8. Khi thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, ông bà có được tham gia đề xuất các biện 

pháp thực hiện không? 

1.  Có                                                     2.  Không   

Nếu có thì mức độ tham gia như thế nào 

1.Thường xuyên được tham gia ý kiến               2. Thỉnh thoảng   

Câu 9. Khi được tham gia đóng góp ý kiến về cách thức thực hiện chính sách, những ý kiến của 

người dân có được chính quyền tiếp thu và thực hiện theo không? 

1.   Có  (thường xuyên)           2.   Rất hiếm                 3.   Không bao giờ   

Câu 10. Gia đình ông/bà có được hưởng lợi từ các chính sách xóa đói, giảm nghèo của nhà 

nước không? 

1.   Có                          2.    Không   

Câu 11. Những chính sách nào đang được thực hiện có thể giúp ông bà thoát nghèo 

1. Chính sách giáo dục  5. Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở   

2. Chính sách cho vay vốn để sản xuất   6. Hỗ trợ trực tiếp về lương thực   

3. Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt   7. Dạy nghề   
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4. Chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng   8. Các chính sách thuộc Chương trình 135 

 

Câu 12. Cuộc sống của gia đình ông/bà từ khi thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo đến 

nay có được cải thiện không? 

1. Không thay đổi   3.  Cải thiện đáng kể  

2. Cải thiện nhưng không được nhiều   4. Thêm nợ nần do được vay tiền của nhà nước 

nhưng không trả nợ được vì mất mùa, dịch 

bệnh hoặc nguyên nhân khác.   

Câu 13. Việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương có mang lại hiệu quả 

không? 

1.  Không hiệu quả   2.  Hiệu quả   3.  Rất hiệu quả   

Câu 14. Ông/bà cho biết cách thức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo hiện nay có phù 

hợp với điều kiện của địa phương và điều kiện của gia đình ông/bà không? 

         1. Không Phù hợp                             2.   Phù hợp   

Câu 15. Khi thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở địa phương mình, ông bà có được 

tham gia kiểm tra quá trình thực hiện và đánh giá kết qủa của quá trình thực hiện không? 

1. Có                                                           2. Không   

Câu 16. Hai hình thức thực hiện chính sách sau đây ông/bà thấy hình thức nào phù hợp nhất với 

người dân? 

1. Khi có chính sách, nhà nước (tỉnh, huyện, 

xã), xây dựng kế hoach người dân cứ thế thực 

hiện theo   

2. Khi có chính sách của nhà nước, người dân 

trong bản, trong xã họp bàn rồi quyết định cách 

thức thực hiện   

 

Xin trân trọng cám ơn những thông tin của ông bà.  

Hà nội/2014 

 

MẪU 2. PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH   

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 

(Dành cho cán bộ, công chức xã ) 

Để phục vụ cho một nghiên cứu về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc 

hiện nay. Xin ông/bà vui lòng cho chúng tôi biết những thông tin dưới đây. Chúng tôi cam kết thông tin 

do ông bà cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. 

Hiện ông/bà đang công tác tại xã....................huyện........ 

Phương án nào phù hợp, ông/bà khoanh tròn vào số thứ tự của phương án đó 
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Câu 1. Khi tổ chức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, xã có họp dân để bàn cách thực 

hiện không? 

1.  Có                                                               2.  Không   

Câu 2. Ở xã có thành lập ban quản lý thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo không? 

1.  Có                                                              2.   Không   

Câu 3. Người dân có tích cực tham gia thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa 

phương không? 

1. Tham gia tích cực                   3. Không tham gia   

2. Tham gia nhưng không tích cực           4. Không muốn tham gia   

Câu 4. Khi thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, người dân có được tham gia đề xuất các 

biện pháp thực hiện không? 

1.  Có                                                                 2.  Không   

Câu 5. Khi người dân tham gia đóng góp ý kiến về cách thức thực hiện chính sách, chính quyền 

có tiếp thu và thực hiện theo không? 

1. Có (thường xuyên)               2. Rất hiếm                3. Không bao giờ           

 Câu 6. Những chính sách nào sau đây phù hợp với người dân của địa phương và có thể giúp họ 

thoát nghèo 

1. Chính sách giáo dục   5. Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở   

2. Chính sách cho vay vốn để sản xuất   6. Hỗ trợ trực tiếp về lương thực   

3. Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt   7. Dạy nghề   

4. Chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng   8. Các chính sách thuộc Chương trình 135   

Câu 7. Việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương có mang lại hiệu quả 

không? 

1.  Không hiệu quả   2.  Hiệu quả ít   3.  Rất hiệu quả   

Câu 8. Ông/bà cho biết cách thức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo hiện nay có phù hợp 

với điều kiện của địa phương và điều kiện của người nghèo không? 

1.   Phù hợp     2.   Không phù hợp   

Câu 9. Hai hình thức thực hiện chính sách sau đây ông/bà thấy hình thức nào phù hợp nhất với 

người dân? 

1. Khi có chính sách, nhà nước (tỉnh, 

huyện, xã), xây dựng kế hoach người dân cứ 

thế thực hiện theo   

2.  Khi có chính sách của nhà nước, người dân 

trong bản, trong xã họp bàn rồi quyết định cách thức 

thực hiện   

Câu 10. Khi thực hiện chính sách ở cấp mình, ông/bà thấy sự phối hợp giữa các cấp với nhau 

1. Tốt                                2. Rất rốt                               3. Không tốt 

Câu 11.Công tác vận động tuyên truyền ở địa phương ông bà có được thực hiện thường xuyên 

không 
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1. Có                            2. Không                         3. Thỉnh thoảng   

Nếu có thì theo ông/bà chất lượng tuyên truyền như thế nào? 

1. Tốt                  2. Hình thức và không có kết quả  

Câu 12. Khi thực hiện chính sách cở cấp mình, UBND xã có phối hợp với các cơ quan nhà 

nước ở tỉnh, huyện và với các tổ chức CT-XH không? 

1. Có           2. Không   

Nếu có thì hiệu quả thế nào 

1. Hiệu quả    2. Không hiệu quả                 3. hiệu quả chưa cao   

Câu 13. Khi kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách ở địa phương có sự tham gia của 

các tổ chức chính trị - xã hội không? 

1. Có                                   2. Không   

Xin trân trọng cám ơn những thông tin của ông bà.  

Hà Nội 2014 

 

 

MẪU 3. PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH   
XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 

(Dành cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý) 

Để phục vụ cho một nghiên cứu về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc 

hiện nay. Xin ông/bà vui lòng cho chúng tôi biết những thông tin dưới đây. Chúng tôi cam kết thông tin 

do ông bà cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. 

Hiện ông/bà đang giữ chức vụ gì?......................................................... 

Phương án nào phù hợp, ông/bà khoanh tròn vào số thứ tự của phương án đó 
 
 Câu 1. Ông/bà có nhận xét gì về tính phù hợp của các chính sách giảm nghèo ở nước ta nói 

chung và vùng Tây Bắc nói riêng hiện nay? 

 1.   Phù hợp   3.   Rất phù hợp 

2.   Chưa thực sự phù hợp   4.   Không phù hợp 

Câu 2. Với cách thức tổ chức thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo từ trên xuống như hiện 

nay, theo ông/bà có phù hợp với tình hình thực tiễn của vùng nghèo (xã nghèo, huyện nghèo, tỉnh 

nghèo) và người nghèo không? 

1.  Có                                         2.   Không   

Xin vui lòng cho biết lý do tại sao?....................................................... 

Câu 3. Hai hình thức thực hiện chính sách sau đây ông/bà thấy hình thức nào phù hợp nhất với 

người dân? 
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1. Khi có chính sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), 

xây dựng kế hoach người dân cứ thế thực hiện theo 

2.  Khi có chính sách của nhà nước, người 

dân trong bản, trong xã họp bàn rồi quyết 

định cách thức thực hiện 

Vì sao ông bà lựa chọn phương án trên?................................................... 

Câu 4. Từ thực tiễn quản lý của mình, ông/bà hãy cho biết hiệu quả công tác vận động tuyên 

truyền về thực hiện chính sách hiện nay thực hiện như thế nào? 

1. Hiệu quả               2. Chưa hiệu quả   

Câu 5. Ông/bà cho biết sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện chính sách 

XĐNG có hiệu quả không? 

1. Có                                 2. Không   

Câu 6. Ông /bà cho biết công tác kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện chính sách XĐNG hiện 

nay có được thực hiện nghiêm túc không? 

1. Nghiêm túc            2. Chưa nghiêm túc.  3. Còn hình thức 

Xin trân trọng cám ơn những thông tin của ông bà. 

Hà Nội 2014 


