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1. Thông tin chung 

- Tên luận án: Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 

- Chuyên ngành: Quản lý công: Mã số: 62.34.82. 01 

- Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Huỳnh Văn Thới; 2. TS. Hoàng Xuân Lương 

- Cơ sở Đào tạo: Học Viện Hành chính Quốc gia 

2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

Thứ nhất, luận án bổ sung một số khái niệm, nội hàm về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo 

(XĐGN); hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức thực hiện chính sách XĐGN; chỉ 

ra các bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách XĐGN có thể áp dụng cho các tỉnh Tây Bắc là: (i) Xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách; (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) Theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực 

hiện chính sách.  

Thứ hai, luận án tổng kết thực tiễn và chỉ ra những hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện chính sách 

XĐGN, gồm: (i) Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư 

chưa được thu hẹp; (ii) Chưa khai thác, huy động được nhiều nguồn lực tại chỗ, chưa phát huy được nội lực 

trong dân và chính người nghèo; (iii) Việc phân cấp cho các địa phương trong bố trí nguồn lực cho mục tiêu 

giảm nghèo chưa hoàn toàn phù hợp; (iv) Sự tham gia của các tổ chức đoàn thể ở địa phương chưa thực sự có 

hiệu quả, 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; (v) Công tác kiểm tra, đánh giá mặc dù đã được thực hiện 

thường xuyên nhưng chưa thực sự có hiệu quả. Đồng thời, luận án cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế 

đó là: (i) Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội; (ii) Sự phù hợp của chính sách xóa đói giảm nghèo; (iii) Công tác 

vận động tuyên truyền; (iv) Việc huy động và bố trí nguồn lực; (v) Công tác quản lý nhà nước.   

Thứ ba, luận án đề xuất những giải pháp áp dụng cho quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở các tỉnh 

Tây Bắc. 

Giải pháp chung gồm: (i) Tập trung phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng; (ii) Tăng cường 

mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách XĐGN; (iii) 

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; (iv) 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; (v) Đẩy mạnh thực hiện chính sách đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc.  

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, gồm: (i) Đổi mới công tác ban 

hành văn bản và kế hoạch tổ chức thực hiện; (ii) Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền về chính sách xóa 

đói giảm nghèo và trợ giúp pháp lý cho người nghèo; (iii) Thực hiện các biện pháp nhằm huy động tối đa các 

nguồn lực cho XĐGN ở Tây Bắc; iv) 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; (v) Tăng cường công tác kiểm 

tra, đánh giá quá trình thực hiện. 

Thứ tư, luận án kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương, địa phương và các tổ 

chức đoàn thể ở địa phương tăng cường phối hợp trong việc hoạch định và tổ chức triển khai thực hiện chính 

sách XĐGN ở các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới. 
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