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LỜI CẢM ƠN 

 

 Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp với  đề tài: "Quản lý Nhà nước về giảm 

nghèo trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk", trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh 

đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Khoa QLNN về Xã hội, lãnh đạo 

Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Phân viện khu vực Tây Nguyên, cảm ơn cô Nghị chủ 

nhiệm lớp HC20 – TN7 đã tạo điều kiện thuận lợi quan tâm, động viên, nhắc nhở để 

tôi có thời gian tham gia tốt trong quá trình viết Luận văn và hoàn thành Luận văn 

đúng thời gian quy định. 

 Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS. Đinh Văn Tiến là giảng viên của 

Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn trực tiếp trong suốt quá trình tôi làm đề 

tài luận văn này. Xin cảm ơn các giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia đã 

trang bị, hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tận tình trong quá trình tôi làm luận văn này 

củng cố cho tôi những kiến thức quan trọng về quản lý nhà nước, làm cơ sở cho tôi 

thực hiện thành công đề tài Luận văn tốt nghiệp. 

 Xin cảm ơn ban lãnh đạo Tỉnh Ủy và UBND Tỉnh Đắk Lắk, cùng toàn thể 

các cán bộ công chức trong Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội Vụ, 

Sở Y Tế đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của tôi và đã cung cấp thông tin và 

số liệu chính xác về các chỉ tiêu, chính sách, kế hoạch, chương trình, báo cáo về 

thực trạng thực hiện Quản lý Nhà nước về giảm nghèo, để tôi thực hiện nghiên cứu 

và hoàn thành tốt đề tài Luận văn tốt nghiệp của mình đúng hạn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

   Đắk Lắk, ngày 30 tháng 3 năm 2017 

                                                             Sinh viên thực hiện 

 

                                                            Nay Ni Va 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ở Việt Nam, vấn đề giảm nghèo hiện nay luôn được Đảng, Nhà nước và toàn 

xã hội quan tâm thực hiện trong suốt quá trình xây dựng xã hội và coi đó là nhiệm 

vụ quan trọng để ổn định và phát triển bền vững. Ngay từ những ngày đầu khi Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 vừa thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn 

dân cùng Chính phủ tập trung lực lượng để chống ba thứ giặc là: "giặc đói, giặc dốt, 

giặc ngoại xâm". Trong đó "giặc đói" được Người đặt lên hàng đầu, với lý do "Nếu 

nước ta được độc lập mà dân ta không được hưởng tự do, hạnh phúc, thì độc lập 

chẳng có ý nghĩa gì" [16, tr.65]. Đó là nhiệm vụ rất lâu dài, khó khăn, bởi cơ sở vật 

chất của chúng ta còn thiếu và yếu do phải dốc sức cho cuộc chiến tranh dành độc 

lập tự do, phải hoàn thành hai nhiệm vụ đồng thời là: vừa kháng chiến, vừa kiến 

quốc, kháng chiến để mang về cái quý giá cho dân tộc vì "Không có gì quý hơn độc 

lập tự do" còn kiến quốc để "đảm bảo đời sống của nhân dân". Đảng và Nhà nước 

ta đã nhận thấy tầm quan trọng của công cuộc xóa đói giảm nghèo, ngay từ trong 

phiên họp đầu tiên khi mới thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

(1/1946), Hồ Chủ Tịch đã khẳng định một trong những nhiệm vụ tiên quyết lúc này 

là cần chống lại giặc đói. Những đại hội Đảng sau đó đặc biệt từ Đại hội VI đến Đại 

hội X Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết đề cập tới vấn đề XĐGN, tiêu 

biểu như nghị quyết 30A/2008/NQ- CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh 

và bền vững đối với 61 huyện nghèo, được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 5 

năm 2002. Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh phải "Tập trung triển khai có hiệu 

quả Chương trình xóa đói, giảm nghèo nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn". [10, tr.2] 

Tây Nguyên, có vị trí hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, xã hội,  và 

an ninh quốc phòng của đất nước, việc thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế 

xã hội và an ninh quốc phòng tại tây nguyên là mục tiêu chiến lược của Đảng và 

Chính phủ, đặc biệt là việc thực hiện chính sách giảm nghèo cũng được chú trọng 
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sao cho mang lại hiệu quả nâng cao đời sống của đối tượng nghèo và đồng bào 

DTTS, tại tỉnh Đắk Lắk là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp 

nhiều khó khăn, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tương đối nhiều, đời 

sống của nhân dân hầu hết dựa vào nguồn thu từ nông, lâm nghiệp là chính nên mức 

sống còn rất thấp. Việc triển khai QLNN về giảm nghèo có vai trò quan trọng trong 

tổng thể các mục tiêu giảm nghèo Quốc gia thời gian qua đã có tác động tích cực 

đến công tác giảm nghèo tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, tình trạng đói nghèo tại tỉnh Đắk 

Lắk vẫn còn hiện hữu, việc triển khai thực hiện QLNN về giảm nghèo vẫn còn 

nhiều vấn đề hạn chế, bất cập và đối mặt với nhiều khó khăn trong tình hình mới. 

Đặc biệt, khi bước sang thế kỷ 21, cụ thể giai đoạn 2015-2030, tỉnh Đắk Lắk sẽ phải 

đương đầu với một loạt các thách thức mới trong việc thực thi QLNN về giảm 

nghèo. Mức chi tiêu của các hộ nghèo DTTS cũng chỉ bằng 60% mức chi tiêu của 

hộ nghèo người Kinh tại Thành Phố. Mặt khác với đặc thù là vùng có đông đồng 

bào DTTS sinh sống cộng với văn hóa, phong tục, tập quán đặc thù của dân tộc tại 

chổ rất khác biệt. 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 xuất, tự 

tiêu dùng là phổ biến, chậm thích ứng với cơ chế của kinh tế thị trường. Rõ ràng 

vấn đề giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk 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 độ văn hóa và 

phong tục tập quán, lối sống. Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, hạn chế phân hoá 

giàu nghèo được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng điểm trong quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong 

tỉnh, công tác giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực 

và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, công tác giảm nghèo được quan tâm, tăng 

cường tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông, xây dựng các mô hình trình diễn về 

sản xuất, chăn nuôi, từ đó giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện làm ăn, tăng thu 

nhập, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, phấn đấu thoát nghèo bền vững.Tuy 
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nhiên Đắk Lắk vẫn đang còn nhiều khó khăn, thách thức, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2016 – 2020 chiếm tỷ lệ 19,37%, cao hơn nhiều so với bình quân 

chung của cả nước (bình quân cả nước là 9,88%), nhất là ở vùng sâu, vùng có đông 

đồng bào dân tộc thiểu số, toàn tỉnh có 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, 62 xã 

có tổng tỷ lệ hộ nghèo và nghèo từ 45% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân 

tộc thiểu số còn cao chiếm 37,17%. Nhằm thực hiện mục tiêu của các Nghị quyết số 

15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề 

về chính sách xã hội giai cận đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 

24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến 

năm 2020; Do vậy, vấn đề đặt ra cho tỉnh Đắk Lắk trong việc kết hợp giảm nghèo 

với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn không chỉ có ý nghĩa thực hiện mục tiêu 

chung của cả nước mà còn có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát 

triển, đồng thời đáp ứng yêu cầu trong tiến trình hội nhập và phát triển.. Trước yêu 

cầu đó, việc nghiên cứu, lý giải một cách đầy đủ có cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề 

kết hợp xóa đói, giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội, trước hết là ở xã nghèo 

có chủ yếu người đồng bào dân tộc tại chỗ và số dân cư chủ yếu sống dựa vào nông 

nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk để đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn của 

địa bàn Tỉnh là yêu cầu cấp thiết, Chính điều này làm cho vấn đề nghiên cứu về 

thực trạng và đề ra các biện pháp, giải pháp QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk mang tính cấp thiết nên em chọn đề tài "Quản lý Nhà nước về giảm 

nghèo trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk" để làm đề tài Luận văn tốt nghiệp của mình. 

Thực tế trên cho thấy, để đạt được các mục tiêu QLNN về giảm nghèo trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk là vấn đề hết sức khó khăn, và đây cũng là một trong những trở ngại, 

thách thức và ảnh hưởng lớn đối với phát triển bền vững của toàn Tỉnh. Vì vậy, luận 

văn với mong muốn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình thực 

hiện hoạt động QLNN về giảm nghèo từ đó xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao 

kết quả trong thực hiện Quản lý nhà nước về giảm nghèo ở tỉnh Đắk Lắk trong thời 

gian tới. 
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2.Tình hình nghiên cứu 

QLNN về giảm nghèo vẫn là một trong những mục tiêu, chủ trương, chính 

sách lớn của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay được xác định là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. 

Do đó việc thực hiện tốt QLNN về giảm nghèo được các cấp lãnh đạo chính quyền 

địa phương quan tâm nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất để thực hiện chủ trương này, vấn 

đề thực hiện QLNN về giảm nghèo được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm ở nhiều 

khía cạnh khác nhau. Đến nay ở nước ta đã có nhiều công trình nghiên cứu, có nhiều 

luận án, luận văn và khóa luận tốt nghiệp đã đề cập đến vấn đề thực hiện QLNN về 

giảm nghèo. Trong đó có các công trình nghiên cứu lớn đáng chú ý là : 

 + Các công trình do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội làm chủ biên có: 

 - Nhận diện đói nghèo ở nước ta (Hà nội, 1993); 

 - Xóa đói giảm nghèo (Hà nội 1996); 

 - Xóa đói giảm nghèo với tăng trưởng kinh tế, (NXB lao động 1997). 

Những nghiên cứu về giảm nghèo tại Việt Nam đã được thực hiện qua một số công 

trình nghiên cứu có thể nói đến : 

Nghiên cứu về các chính sách đơn lẻ hỗ trợ cho nông dân có thể kể đến một 

số công trình như: Luận án “An sinh xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế 

thị trường ở Việt Nam” của Mai Ngọc Anh (2009).  

Luận án “Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam” 

của Nguyễn Ngọc Toàn (2010) . 

 Luận án “Chính sách an sinh xã hội với người nông dân sau khi thu hồi đất 

để phát triển các khu công nghiệp (Nghiên cứu tại tỉnh Bắc Ninh)” của Nguyễn Văn 

Nhường (2011). 

“Giảm nghèo ở Việt Nam: thành tựu và thách thức” của Viện Khoa học Xã 

hội Việt Nam năm 2011.  

Cùng năm 2011, luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Hoa (2011) với đề tài “Hoàn 

thiện các chính sách xóa đói giảm nghèo chủ yếu của Việt Nam đến 2015”. “Tác động 

của hội nhập quốc tế tới bất bình đẳng thu nhập nông thôn – thành thị tại Việt Nam”. 
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+ Về luận văn, luận án có các công trình sau: 

- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo" Xóa 

đói, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số: Phương pháp tiếp cận", năm 2001; 

   - Vi Văn Vân, " Xóa đói giảm nghèo ở vùng các dân tộc thiểu số huyện Quỳ 

Châu tỉnh Nghệ An", năm 2004; 

 - Luận án tiến sĩ kinh tế của Trần Thị Hằng: " Vấn đề giảm nghèo trong nền 

kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay ", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 

năm 2001; 

 - Luận văn thạc sĩ kinh tế của Bùi Thị Lý: " Vấn đề xóa đói giảm nghèo ở 

tỉnh Phú Thọ hiện nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2000; 

 - Luận văn thạc sĩ kinh tế của Tào Bằng Huy: "Những giải pháp cơ bản 

nhằm xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001- 2010" Đại học Kinh tế 

Quốc dân, năm, 1999.    

Năm 2012, NCS Nguyễn Nữ  Đoàn Vy khoa kinh tế, chuyên ngành kinh tế 

phát triển, mã số 603105 thuộc trường đại học kinh tế Đà Nẵng đã bảo vệ thanh 

công luận văn “Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận Sơn trà,TP. Đà Nẵng”. 

[24]  Đà Nẵng cũng là một trong số ít các tỉnh thành đã tổ chức thực hiện tốt các 

chương trình vì người nghèo, đã triển khai có hiệu quả các dự án giảm nghèo do 

ngân hàng thế giới (WB) và ngân hàng châu Á (ADB) tài trợ. Đà Nẵng xem công 

tác giảm nghèo có tầm quan trọng đặc biệt. Giảm nghèo là động lực thúc đẩy tiến 

trình CNH - HĐH đất nước, vì vậy trong những năm qua TP. Đà Nẵng  giữ vững 

không có hộ đói và 32.000 hộ thoát nghèo. Chính vì thế công tác giảm nghèo không 

chỉ được quan tâm tại quận Sơn Trà.TP. Đà Nẵng, mà còn là mục tiêu quốc gia, và 

của cả thế giới. Trong luận văn của NCS Nguyễn Nữ Đoàn Vy; (1) Làm rõ cơ sở lý 

luận về nghèo và giảm nghèo đồng thời nêu lên kinh nghiệm giảm nghèo của một số 

nước và tỉnh thành; (2) Phân tích thực trạng nghèo và phương pháp giảm nghèo của 

quận Sơn Trà, tìm ra những nhân tố tác động đến nghèo trên địa bàn quận; (3) Đề 

xuất một số giải pháp góp phần giảm nghèo trên địa bàn quận Sơn Trà, Thành 

phố(TP). Đà Nẵng đến năm 2015; (4) Đề tài đã sử dụng mô hình kinh tế lượng để 
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tìm ra một số nhân tố tác động đến nghèo, từ đó tác giả luận văn đã đề xuất các 

nhóm giải pháp mang tính thiết thực hơn phù hợp với đặc điểm nghèo đói tại quận 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. 

Ngày 12/4/2016, NCS Nguyễn Đức Thắng (Giảng viên khoa Hành chính 

học, Học viện Hành chính Quốc gia) đã bảo vệ thành công luận án với kết quả 7/7 

phiếu Đạt. NCS Nguyễn Đức Thắng hoàn thành luận án với đề tài “Thực hiện chính 

sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc đến năm 2020” dưới sự hướng dẫn của 

TS. Huỳnh Văn Thới và TS. Hoàng Xuân Lương. [23] 

 Luận án của NCS Nguyễn Đức Thắng có một số điểm mới như sau: 

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:  

(1) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách; (2) Phổ biến, tuyên 

truyền về chính sách; (3) Huy động nguồn lực để thực hiện chính sách; (4) Phân 

công, phối hợp thực hiện; (5) 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: 

 (1) Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu – nghèo giữa các 

vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp; (2) Chưa khai thác, huy động được nhiều 

nguồn lực tại chỗ, chưa phát huy được nội lực trong dân và chính người nghèo; (3) 

Việc phân cấp cho các địa phương trong bố trí nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo 

chưa hoàn toàn phù hợp; (4) 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; (5) Công tác kiểm tra, đánh giá mặc dù đã được thực hiện thường 

xuyên nhưng chưa thực sự có hiệu quả. 



   

  13 

 Đồng thời, luận án cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đó là: (1) 

Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; (2) Sự phù hợp của chính sách xóa đói giảm 

nghèo; (3) Công tác vận động tuyên truyền; (4) Việc huy động và bố trí nguồn lực; 

(5) 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: (1) Tập trung phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng 

cơ sở hạ tầng; (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; (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; (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; (5) 

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: (1) Đổi mới công tác ban hành văn bản và kế hoạch 

tổ chức thực hiện; (2) Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền về chính sách xóa 

đói giảm nghèo và trợ giúp pháp lý cho người nghèo; (3) Thực hiện các biện pháp 

nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho XĐGN ở Tây Bắc; (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; (5) 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. 

+ Những vấn đề mà luận văn cần tiếp cận, tiếp tục tập trung nghiên cứu 

nghiên cứu giải quyết.  
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Về nghiên cứu lý thuyết: cần phải xây dựng khung khổ lý thuyết về nghèo 

đói và lý thuyết về quản lý và Quản lý Nhà nước về giảm nghèo, chính sách giảm 

nghèo (CSGN) cho người nghèo trong nền kinh tế thị trường hiện đại; làm rõ cơ chế 

tác động của quản lý nhà nước về chính sách giảm nghèo tới thực hiện mục tiêu 

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

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

chuẩn nghèo đa chiều, cải thiện các nguồn lực đầu vào cho người nghèo như trình 

độ giáo dục, điều kiện y tế, chăm sóc sức khỏe, các nguồn tín dụng hỗ trợ cho sản 

xuất và đất đai. Những nguồn lực này sẽ quyết định sự công bằng trong phân phối 

đầu ra như tiền công tiền lương và giảm bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp 

dân cư. Chính vì vậy, quản lý chính sách giảm nghèo không chỉ là ban hành và thực 

thi chính sách giảm nghèo đơn thuần mà nhấn mạnh chủ yếu vào khía cạnh phân 

phối các nguồn lực đầu vào để giảm nghèo có hiệu lực, hiệu quả.  

Về nghiên cứu thực tiễn: Việc nghiên cứu Quản lý nhà nước về giảm nghèo 

phải được thực hiện theo hai góc độ: thực hiện quản lý nhà nước về các chính sách 

và hoạt động giảm nghèo tại địa phương, tiếp cận cơ hội phát triển cho người nghèo 

và tìm ra các giải pháp khắc phục thực trạng quản lý Nhà nước về giảm nghèo tại 

địa phương. Tiến hành nghiên cứu một số chính sách bộ phận có tác động quan 

trọng nhất tới người nghèo và người dân tộc thiểu số tại địa phương như các chính 

sách phân bổ nguồn lực: chính sách giáo dục, chính sách y tế, chính sách tín dụng, 

chính sách đất đai và chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ vào sản xuất; các chính 

sách phân phối các kết quả đầu ra như chính sách tiền lương, phân phối lại qua thuế 

thu nhập và trợ cấp cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Tìm ra mối quan 

hệ giữa việc phân bổ nguồn lực đầu vào và phân phối kết quả đầu ra của các nguồn 

lực trong quá trình QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

 Các công trình khoa học trên đều có các cách tiếp cận khác nhau về QLNN 

về giảm nghèo và nghiên cứu ở các khía cạnh khác nhau về QLNN về giảm nghèo. 

Tuy nhiên chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống về QLNN 

về giảm nghèo được thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Vì thế, việc nghiên cứu 
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đầy đủ và hệ thống về lý luận cũng như thực tiễn QLNN về giảm nghèo trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả để hoạt 

động QLNN về giảm nghèo hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Luận văn kế 

thừa trên cơ sở các quan điểm, các kết quả của các công trình nghiên cứu trước để 

luận giải các vấn đề lý luận của đề tài và nghiên cứu thực trạng ở địa phương để đề 

xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn nghiên cứu. 

Như vậy, đến hiện nay cả cơ sở pháp lý đến cơ sở lý luận, đều đã có nhiều 

công trình nghiên cứu về QLNN về giảm nghèo và các vấn đề có liên quan. Tuy 

nhiên, những nghiên cứu vẫn mang tính chất chung hoặc là nghiên cứu về giảm 

nghèo trên địa bàn tỉnh thành khác; chưa có công trình nào đi sâu vào nghiên cứu 

QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với những đặc thù riêng của hoạt 

động QLNN về giảm nghèo của tỉnh này. Chính vì vậy việc nghiên cứu một cách 

đầy đủ và hệ thống về lý luận cũng như thực tế hoạt động QLNN về giảm nghèo 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả trong 

mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

+ Mục đích nghiên cứu  

Quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả để giảm nghèo bền vững nhất ở tỉnh 

Đắk Lắk 

+ Nhiệm vụ nghiên cứu 

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

giảm  nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

- Xây dựng và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLNN để 

thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  

- Đánh giá thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hiện QLNN về giảm  nghèo 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng thời chỉ ra những kết quả ở từng bước trong quy 

trình thực hiện QLNN về giảm  nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kiến nghị với các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện 

QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Hoạt động QLNN có hiệu lực, hiệu quả để giảm nghèo bền vững trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

- Khách thể nghiên cứu: Hoạt động QLNN về giảm nghèo bền vững trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Hoạt động QLNN về giảm nghèo bền vững  

- Về không gian: Được nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  

- Về thời gian: Từ năm 2011 – 2017, với tầm nhìn đến năm 2030 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 

+ Phương pháp luận: Luận văn được thực hiện  theo phương pháp luận duy 

vật biện chứng, và duy vật lịch sử . 

+  Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp khảo sát thực tiễn: tiến hành khảo sát thực tế bằng cách đi 

thực tế quan sát, thấy rõ tình trạng đói nghèo của người dân biểu hiện thông qua 

việc ăn, mặc, ở, đi lại và thái độ lao động để thấy được hành vi của người nghèo tất 

cả các địa bàn của tỉnh Đắk Lắk và và đến khảo sát hoạt động QLNN về giảm 

nghèo của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với các đối 

tượng thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo thuộc địa bàn họ quản lý để làm căn cứ thực 

tế cho đề tài luận văn. 

 +  Phương pháp thu thập số liệu, phân tích, tổng hợp, thống kê: từ các chính 

sách, công trình nghiên cứu, các báo cáo khoa học về thực hiện QLNN về giảm 

nghèo. Phân tích, tổng hợp các báo báo từ các nghị quyết đại hội Đảng từ HĐND 

tỉnh Đắk Lắk, các báo cáo tổng kết hàng năm của UBND tỉnh và báo cáo của Sở 

LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk, Phòng thống kê, ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh qua 5 

năm từ 2011 đến năm 2016 

 +  Phương pháp đối chiếu so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa: Đối chiếu 

các tài liệu có liên quan đến việc thực hiện QLNN về giảm nghèo, đối chiếu qua các 
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báo cáo, kế hoạch để khái quát được tình hình chung. Hệ thống hóa, khái quát hóa 

trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu trước đó. 

 +  Phương pháp sơ đồ hóa bảng biểu; Việc xây dựng hệ thống bảng biểu, hệ 

thống chỉ tiêu, tính toán số liệu được thực hiện trên phần mềm excel làm cơ sở đánh 

giá, kết luận đưa ra các giải pháp cụ thể  để thực hiện chính sách ở từng địa phương. 

 + Phương pháp chuyên gia: Trao đổi, thảo luận, xin ý kiến của các chuyên 

gia là các nhà nghiên cứu, giảng dạy; các nhà quản lý, các cán bộ, công chức về lĩnh 

vực nghiên cứu. 

 Các phương pháp trên luôn được phối hợp với nhau một cách chặt chẽ, linh 

hoạt tạo nên một hệ thống các vấn đề được trình bày theo một trình tự hợp logic.  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn  

6.1.Ý nghĩa lý luận 

 Luận văn đã hệ thống hóa khá đầy đủ cơ sở lý luận để đảm bảo căn cứ khoa 

học cho việc tiếp cận, nghiên cứu và luận giải về tổ chức thực hiện QLNN về giảm 

nghèo. Luận văn cũng đã nghiên cứu và nêu ra khung lý thuyết về QLNN và quy 

trình tổ chức thực hiện hoạt động QLNN về giảm nghèo, xác định những tiêu chí cơ 

bản để đánh giá quá trình tổ chức thực hiện QLNN về giảm nghèo, làm căn cứ và là 

cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện QLNN về giảm 

nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

- Ý nghĩa lý luận của luận văn không những góp phần hoàn thiện cơ sở khoa 

học về Quản lý Nhà nước mà còn hoàn thiện lý luận, quan điểm, yêu cầu về tổ chức 

thực hiện QLNN về giảm nghèo nhất là ở vùng đặc thù bất ổn định về chính trị như 

Tây nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.  

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 Việc phân tích, đánh giá thực trạng và làm rõ quá trình thực hiện QLNN về 

giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để tìm ra các nguyên nhân, đề xuất các giải 

pháp chủ yếu nhằm góp phần giải quyết vấn đề đói nghèo của tỉnh Đắk Lắk trong 

giai đoạn hiện nay. 
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 - Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần bổ sung căn cứ khoa học cho 

các tỉnh ở Tây Nguyên trong quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện QLNN về 

giảm nghèo đáp ứng yêu cầu giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và những năm 

tiếp theo. Có thể vận dụng các giải pháp để thực hiện tốt chính sách giảm nghèo 

trên các địa bàn khác nhằm mục tiêu giảm nghèo hiệu quả hơn. 

- Luận văn có thể làm tài liệu khoa học giúp cho những người làm nghiên 

cứu về giảng dạy và những người làm nghiên cứu về quản lý tham khảo. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục nội 

dung của Luận Văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở khoa học của hoạt động Quản lý Nhà nước về giảm nghèo  

Chương 2: Thực trạng Quản lý Nhà nước đối với giảm nghèo trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Chương 3: Phương hướng và các giải pháp Quản lý Nhà nước có hiệu lực và 

hiệu quả về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
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Chương 1 

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

VỀ GIẢM NGHÈO 

 

1.1. Một số khái niệm về quản lý nhà nước đối với giảm nghèo  

1.1.1. Khái niệm đói nghèo 

Quan niệm của thế giới 

Trên thế giới có nhiều quan niệm khác nhau về đói nghèo nhưng tiêu chí 

chung nhất để xác định đói nghèo là mức thu nhập hay chỉ tiêu để thỏa mãn những 

nhu cầu cơ bản hay tối thiểu của con người về ăn, ở, mặc, y tế, giáo dục, văn hóa, đi 

lại và giao tiếp xã hội, sự khác nhau giữa các quan niệm còn là mức đo lường độ 

thỏa mãn cao hay thấp và mức độ đó lại phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã 

hội cũng như phong tục, tập quán của từng vùng, từng quốc gia. Đáng chú ý là 

nhiều công trình nghiên cứu và nhiều quốc gia sử dụng khái niệm người nghèo của 

tổ chức Liên Hợp Quốc. 

Theo quan điểm của Liên Hợp Quốc (UN) là: "Người nghèo là người có thu 

nhập dưới đường ranh giới nghèo, được xác định bằng số tiền cho nhu cầu thiết yếu 

về ăn, mặc, ở, mà trước mắt là lương thực, thực phẩm để duy trì sự sống với mức 

tiêu dùng nhiệt lượng 2100- 2300 Kalo/người/ ngày". [35] 

Tại hội nghị về chống nghèo đói do uỷ ban kinh tế xã hội khu vực Châu Á - 

Thái Bình Dương (ESCAP) tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 9 năm 1993, 

các quốc gia trong khu vực đã thống nhất cao và cho rằng: "Nghèo khổ là tình trạng 

một bộ phận dân cư không có khả năng thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con 

người mà những nhu cầu ấy phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội, phong 

tục tập quán của từng vùng và những phong tục ấy được xã hội thừa nhận". [1] 

Theo khái niệm này không có chuẩn nghèo chung cho mọi quốc gia, chuẩn 

nghèo cao hay thấp phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng quốc gia và nó thay đổi 

theo thời gian và không gian. 
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Chuẩn nghèo là thước đo để phân biệt ai nghèo, ai không nghèo từ đó có chính 

sách biện pháp trợ giúp phù hợp và đúng đối tượng. 

 Có thể xem đây là khái niệm chung nhất về đói nghèo, một khái niệm có tính 

chất hướng dẫn về phương pháp đánh giá, nhận diện nét chính yếu, phổ quát về đói 

nghèo. Các tiêu chí và chuẩn mực đánh giá còn tính đến sự khác biệt giữa các vùng, 

các điều kiện lịch sử cụ thể quy định trình độ phát triển ở mỗi quốc gia. 

Có thể xem đây là khái niệm chung nhất về đói nghèo, một khái niệm có tính 

chất hướng dẫn về phương pháp đánh giá, nhận diện nét chính yếu, phổ quát về đói 

nghèo. Các tiêu chí và chuẩn mực đánh giá còn tính đến sự khác biệt giữa các vùng, 

các điều kiện lịch sử cụ thể quy định trình độ phát triển ở mỗi quốc gia. Đói nghèo là 

một phạm trù lịch sử, phép biện chứng duy vật lịch sử mà điển hình là Chủ Nghĩa Mác 

- Lê Nin cũng đã chứng minh khi nào và ở xã hội nào sẻ không còn nghèo đói nữa? Trả 

lời câu hỏi này, chủ Nghĩa Mác - Lê Nin đã dự báo rằng: Xã hội loài người sẻ còn trải 

qua hai giai đoạn nữa: Xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Ở giai đoạn đầu (giai 

đoạn XHCN), lao động và phân phối được thực hiện theo nguyên tắc “làm hết năng 

lực, hưởng theo lao động”, thì ở giai đoạn này vẫn còn đói nghèo. Trong giai đoạn thứ 

hai (giai đoạn cộng sản chủ nghĩa), khi mà trong xã hội của cải tuôn ra dào dạt như 

nước, lúc đó lao động của con người và phân phối của cải trong xã hội được phân phối 

theo nguyên tắc “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, thì đói nghèo sẻ không còn 

trong xã hội ấy nữa. Nghĩa của đói nghèo ở đây được hiểu đơn chiều là vật chất chứ 

không phải hiểu theo nghèo đa chiều là thiếu tiếp cận thông tin, các dịch vụ xã hội cơ 

bản hay nghèo về văn hóa, tinh thần hay nghèo trí tuệ. 

 Nghèo đói được chia thành nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối. 

 - Nghèo tuyệt đối: Theo nghĩa tuyệt đối thì nghèo khổ là một trạng thái mà 

các cá nhân thiếu những nguồn lực thiết yếu để có thể tồn tại. Khái niệm này nhằm 

vào phúc lợi kinh tế của người nghèo tách rời với phúc lợi kinh tế của xã hội. Điều 

này có nghĩa là mức tối thiểu của ranh giới nghèo khổ có thể xếp theo cách tiếp cận 

đáp ứng nhu cầu cơ bản. Trong đó chỉ rỏ mức dinh dưỡng tối thiểu và các nhu cầu 

về lương thực và thực phẩm khác. 
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Người nghèo tuyệt đối là những người phải đấu tranh sinh tồn trong điều 

kiện thiếu thốn tồi tệ và trong tình trạng bỏ bê và mất phẩm cách vượt quá mức 

tưởng tượng mang dấu ấn của sự suy thoái kinh tế đến mức trầm trọng dẩn người 

nghèo tuyệt đối đến con đường cùng quẫn trong cuộc sống. 

-Nghèo Tương đối: Là tình trạng thiếu hụt các nguồn lực của các cá nhân về 

phương tiện và tư liệu sản xuất, hoặc mức sống tương đối của họ bị thiếu hụt các 

giá trị vật chất và phi vật chất, cuộc sống bấp bênh không ổn định so với sự tương 

quan với các thành viên trong xã hội. Như vậy "Nghèo tương đối là tình trạng của 

một bộ phận dân cư có mức sống dưới trung bình của cộng đồng dân cư tại địa 

phương trong xã hội". Nghèo tương đối liên quan đến sự chênh lệch của các nguồn 

lực vật chất nghĩa là bất bình đẳng trong sự phân phối của xã hội. Nghèo tương đối 

có thể được xem như là việc cung cấp không đầy đủ các tiềm lực vật chất và phi vật 

chất cho những người thuộc về các tầng lớp xã hội nhất định so với mức trung bình 

sống của cộng đồng trong xã hội đó. Nghèo tương đối phát triển theo thời gian và 

tùy theo mức sống của xã hội. 

 Nghèo tương đối có thể là khách quan, tức là sự hiện hữu của nghèo đói 

không phụ thuộc vào cảm nhận của những người trong cuộc. Người ta gọi nghèo 

tương đối là chủ quan khi những người trong cuộc cảm thấy nghèo không phụ thuộc 

vào sự xác định khách quan. Bên cạnh việc thiếu sự cung cấp vật chất (tương đối), 

thiếu thốn tài nguyên phi vật chất ngày càng có tầm quan trọng hơn. Việc nghèo đi 

về văn hóa - xã hội, thiếu tham gia vào các hoạt động đời sống  xã hội do bị thiếu 

hụt về tài chính. Bộ phận người nghèo tương đối được các nhà xã hội xem như một 

thách thức xã hội nghiêm trọng. 

 Ngoài những định nghĩa về nghèo tuyệt đối, nghèo tương đối còn có ranh 

giới nghèo tương đối. Nắm rõ các định nghĩa này giúp ta phân biệt được nghèo và 

các chuẩn mực để xác định tỷ lệ nghèo. 

 - Ranh giới nghèo tương đối: Ranh giới cho nạn nghèo tương đối dựa vào số 

liệu thống kê khác nhau cho một xã hội. Một con số cho ranh giới của nạn nghèo 

được dùng trong chính trị và công chúng là 50% hay 60% của thu nhập trung bình. 
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Người ta còn phê bình là ranh giới vấn đề nghèo đói trộn lẫn với vấn đề phân bố thu 

nhập. Sự phân chia rõ ràng giữa nghèo và giàu trên thực tế không có tên nên khái 

niệm ranh giới nguy cơ nghèo cũng hay được dùng cho ranh giới nghèo tương đối. 

Ranh giới nghèo là việc không được hưởng hay hưởng rất ít hoặc không thỏa mãn 

nhu cầu cơ bản của con người về các quyền lợi xã hội. 

 - Quốc gia nghèo: Là một đất nước có bình quân thu nhập rất thấp, nguồn lực 

(tài nguyên) cực kỳ hạn hẹp (về vật chất, lao động, tài chính), cơ sở hạ tầng, môi 

trường yếu kém, có vị trí không thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, ít có mối quan hệ 

kinh doanh, thương mại, hợp tác quốc tế với các nền kinh tế của các quốc gia phát 

triển, và không có điều kiên thuận lợi trong việc giao lưu với cộng đồng quốc tế. 

1.1.1.2. Chuẩn nghèo 

Kết thúc một giai đoạn đánh giá tốc độ phát triển kinh tế - xã hội từ  

2010 – 2015, Thủ tướng chính phủ đã có dự thảo Quyết định về việc ban hành tiêu 

chí và mức chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016 – 2020. 

Cụ thể, dựa vào các tiêu chí sau để xác định mức chuẩn nghèo: 

Các Tiêu chí về thu nhập: 

- Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 

đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

- Chuẩn cận nghèo:1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 

1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản: 

  Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 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 (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. 
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- Chuẩn mức sống tối thiểu: từ 1.3 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở thành 

thị và 1 triệu đồng/người/tháng tại nông thôn. 

- Chuẩn nghèo chính sách: từ 1 triệu đồng/người/tháng trở xuống tại thành 

thị và 800.000 đồng/người/ tháng tại nông thôn. 

- Chuẩn mức sống trung bình: từ 1.95 triệu đồng/người/tháng trở xuống và 

1.5 triệu đồng/người/tháng ở nông thôn. 

Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản: 

- Tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 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 bao gồm: 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; hố xí/ nhà tiêu 

hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. 

Ngưỡng thiếu hụt đa chiều đối với một hộ gia đình là từ 1/3 tổng điểm thiếu 

hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 

Dựa vào 2 tiêu chí trên để xác định mức chuẩn nghèo: 

- Hộ nghèo: là hộ đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau: 

   + Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ chuẩn nghèo chính sách trở 

xuống. 

   + Có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn chuẩn nghèo chính sách 

đến chuẩn mức sống tối thiểu và 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 đến chuẩn mức sống tối thiểu, và 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 từ 1/3 tổng điểm thiếu 

hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 
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- 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. 

Xác định mức chuẩn nghèo trên để thực hiện các chính sách giảm nghèo và 

an sinh xã hội, làm cơ sở hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội trong giai đoạn 

2016 – 2020. 

 Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-

2020 

1.1.1.3. Tiêu chí xác định chuẩn nghèo đói của tổ chức thế giới: 

Chuẩn nghèo (hay còn gọi là đường nghèo, ngưỡng nghèo, hoặc tiêu chí 

nghèo): Là công cụ để phân biệt với người nghèo và người không nghèo. 

Hầu hết chuẩn nghèo dựa vào thu nhập hoặc chi tiêu. Những người được coi 

là nghèo khi mức sống của họ được đo qua thu nhập hoặc đo qua chi tiêu. Thấp hơn 

mức tối thiểu chấp nhận được, tức là thấp hơn chuẩn nghèo (đường nghèo).  

- Xác định chuẩn nghèo dựa vào chi phí cho các nhu cầu cơ bản: 

Phương pháp này xác định giá trị của tiêu dùng cần thiết để đáp ứng các nhu 

cầu cơ bản. Chuẩn nghèo được tính như sau: 

Đường nghèo Z: Z = ZF + ZN 

ZF= Đường nghèo lương thực, thực phẩm 

ZN= Đường nghèo phi lương thực, thực phẩm 

 Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ giàu nghèo của 

các quốc gia căn cứ vào bình quân thu nhập đầu người theo hai cách tính: 

 - Phương pháp ATLAS tức là tỷ giá hối đoái và tính theo USD. 

 - Phương pháp PPP (Purchasing Power Parity) là phương pháp sức mua 

tương đương tính theo USD. 

 - Khi đánh giá nước giàu, nước nghèo trên thế giới, giới hạn đói nghèo được 

biểu hiện bằng chỉ tiêu chính là thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GDP): 
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+ Chỉ số thu nhập bình quân đầu người: 

min

max min

lg( ) lg( )

lg(I ) lg( )

AI I
Ii

I





 

 Trong đó: 

 IA là thu nhập trung bình của nước A 

 Imax  là thu nhập trung bình cao nhất thế giới 

 Imin là thu nhập trung bình thấp nhất thế giới 

 Theo con số của Bộ Công thương, năm 2011 nhiều chỉ số vĩ mô của Việt 

Nam đang tốt lên đáng kể, với tổng GDP ước khoảng 119 tỷ USD. GDP đầu người 

đạt 1.300 USD/người/năm. 

 Tuy nhiên một số nhà nghiên cứu cho rằng chỉ căn cứ vào thu nhập thì chưa 

đủ căn cứ để đánh giá, vì vậy bên cạnh chỉ tiêu này tổ chức hội đồng phát triển Hải 

ngoại (ODC) đưa ra chỉ số chất lượng cuộc sống (PQLI) để đánh giá bao gồm 3 chỉ 

tiêu cơ bản sau: 

 - Tuổi thọ, tỷ lệ xóa mù chữ, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh 

 Gần đây tổ chức UNDP đưa thêm chỉ số phát triển con người (HDI) bao gồm 

3 chỉ tiêu cơ bản sau: 

 - Tuổi thọ, thu nhập, tình trạng biết chữ của người lớn 

 Như vậy chỉ tiêu đánh giá được nước giàu, nước nghèo của các quốc gia vẫn 

căn cứ vào chỉ tiêu thu nhập quốc dân bình quân đầu người là chính khi kết hợp các 

chỉ số PQLI hay HDI chỉ bổ sung cho việc nhìn nhận các nước giàu, các nước 

nghèo chính xác hơn, khách quan hơn. 

 - Xác định chuẩn nghèo từ thu nhập bình quân: 

 Các quốc gia xác định chuẩn nghèo dựa trên sự thiếu hụt của các cá nhân, hộ 

gia đình so với mức trung bình đạt được. Có quốc gia xác định chuẩn này dựa trên 

1/2 thu nhập bình quân. Có quốc gia cho rằng hộ nghèo có mức thu nhập bình quân 

dưới 1/3 mức thu nhập bình quân của toàn xã hội. Với quan niệm này, hiện nay thế 

giới có khoảng 1,3 tỷ người đang sống trong tình trạng nghèo khổ, tức là sống dưới 

420USD/người/năm mà ngân hàng thế giới đã ấn định.  
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 Trên thế giới hiện nay, trừ nước Mỹ có đường nghèo hầu như không đổi 

trong suốt nữa thế kỷ qua, còn lại các nước giàu lên họ thường có xu hướng điều 

chỉnh lại chuẩn nghèo. Cộng đồng Châu Âu định nghĩa nghèo là có thu nhập bình 

quân đầu người dưới 50% thu nhập của đối tượng trung lưu. Khi thu nhập của đối 

tượng trung lưu tăng lên thì chuẩn nghèo cũng tăng lên. Vậy tùy theo thu nhập và 

cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia khác nhau mà chuẩn nghèo trên thế giới cũng được 

xác định bởi các phương pháp khác nhau cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện 

kinh tế xã hội của quốc gia đó. 

1.1.1.4. Chuẩn nghèo tại Việt nam  

 Chuẩn nghèo là một tiêu chuẩn để đo lường mức độ nghèo của các hộ dân, là 

căn cứ cho các hỗ trợ chính sách cho các hộ đó. Chuẩn nghèo ở mỗi quốc gia là 

khác nhau và sẽ thay đổi theo tùy giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. Đối với Việt 

Nam thì chuẩn nghèo vẫn tính theo bình quân thu nhập đầu người là chỉ tiêu chính. 

 + Thu nhập bình quân đầu người ở việt Nam: là chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan 

trọng phản ánh “mức thu nhập và cơ cấu thu nhập của các tầng lớp dân cư”. Chỉ tiêu 

này dùng để đánh giá mức sống, phân hóa giàu nghèo, tính tỷ lệ nghèo làm cơ sở cho 

hoạch định chính sách nhằm nâng cao mức sống của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo. 

 Để tính được chỉ tiêu này, trước hết phải tính được thu nhập của hộ dân cư. 

Thu nhập của hộ là toàn bộ số tiền và giá trị của hiện vật sau khi trừ chi phí sản xuất 

mà hộ và các thành viên của hộ nhận được trong 1 thời kỳ nhất định (thường là 1 

năm). Thu nhập của hộ bao gồm: 

 (1)   Thu từ tiền công, tiền lương; 

 (2)   Thu từ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (sau khi đã trừ đi chi phí 

sản xuất và thuế sản xuất); 

 (3)   Thu từ sản xuất ngành nghề phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (sau khi 

đã trừ đi chi phí sản xuất và thuế sản xuất); 

 (4)   Thu khác được tính vào thu nhập như do biếu, mừng, lãi tiết kiệm… 
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Các khoản thu không được tính vào thu nhập gồm rút tiền gửi tiết kiệm, thu nợ, thu 

bán tài sản, vay nợ, tạm ứng và các khoản chuyển nhượng vốn nhận được do liên 

doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh … 

 Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng (Tổng cục Thống kê công bố theo 

quy định) được tính bằng cách chia tổng số thu nhập của hộ dân cư cho số nhân 

khẩu của hộ và chia cho 12 tháng. 

Thu nhập bình quân 

đầu người 1 tháng 

(VNĐ/người ) 

= 

Tổng thu nhập của hộ dân cư trong năm (tính bằng VND) 

12 x (Số nhân khẩu bình quân năm của hộ) 

 Muốn tính Thu nhập bình quân đầu người 1 năm ta lấy thu nhập bình quân 

đầu người 1 tháng nhân với 12 tháng. 

1.1.2. Khái niệm về giảm nghèo 

Giảm nghèo:  

Có thể hiểu giảm nghèo là một trong những biện pháp mà nhà nước sử dụng, 

đó là một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các quyết định, quy định, 

các biện pháp được ban hành bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, được cụ thể 

hóa trong các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, dự án...Nhằm tác động vào các đối 

tượng cụ thể như người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo hay vùng nghèo với mục đích 

cuối cùng là tạo những điều kiện để những người thuộc diện nghèo tăng thêm thu 

nhập, nâng cao điều kiện sống, hội nhập và vươn lên thoát khỏi nghèo.  

 Khái niệm nghèo đa chiều: 

  Theo Tổ chức Liên hợp quốc (UN): “Nghèo là thiếu năng lực tối thiểu để 

tham gia hiệu quả vào các hoạt động xã hội. Nghèo có nghĩa là không có đủ ăn, đủ 

mặc, không được đi học, không được khám chữa bệnh, không có đất đai để trồng 

trọt hoặc không có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, không được tiếp cận tín 

dụng. Nghèo cũng có nghĩa là không an toàn, không có quyền, và bị loại trừ, dễ bị 

bạo hành, phải sống trong các điều kiện rủi ro, không tiếp cận được nước sạch và 

công trình vệ sinh”. [35] 
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Vấn đề nghèo đa chiều có thể đo bằng tiêu chí thu nhập và các tiêu chí phi 

thu nhập. Sự thiếu hụt cơ hội, đi kèm với tình trạng suy dinh dưỡng, thất học, bệnh 

tật, bất hạnh và tuyệt vọng là những nội dung được quan tâm trong khái niệm nghèo 

đa chiều. Thiếu đi sự tham gia và tiếng nói về kinh tế, xã hội hay chính trị sẽ đẩy 

các cá nhân đến tình trạng bị loại trừ, không được thụ hưởng các lợi ích phát triển 

kinh tế - xã hội và do vậy bị tước đi các quyền con người cơ bản (UN, 2012: 5). 

Tuy nhiên, chuẩn nghèo đa chiều có thể là một chỉ số không liên quan đến 

mức thu nhập mà bao gồm các khía cạnh khác liên quan đến sự thiếu hụt các dịch vụ 

xã hội cơ bản (Oxfam và ActionAid, 2010:11). Chỉ số nghèo đa chiều 

(Multidimensional Poverty Index) của quốc tế, với ba chiều cạnh chính là: y-tế, giáo 

dục và điều kiện sống, hiện là một thước đo quan trọng nhằm bổ sung cho phương 

pháp đo lường nghèo truyền thống dựa trên thu nhập.  

Các khái niệm trên cho thấy sự thống nhất cao của các quốc gia, các nhà 

chính trị và các học giả với quan điểm nghèo là một hiện tượng đa chiều, cần được 

chú ý nhìn nhận là:  “sự thiếu hụt hoặc không được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản 

của con người. Nghèo đa chiều là tình trạng con người không được đáp ứng ở mức 

tối thiểu các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống”  

Khái niệm nghèo đa chiều được đề cập ở Việt Nam từ năm 2013. Đo lường 

nghèo đa chiều cần được áp dụng để dựng nên một bức tranh đầy đủ và toàn diện 

hơn về thực trạng nghèo ở nước ta. Hiện nay Bộ LĐ-TB & XH đang đề xuất xây 

dựng bộ tiêu chí nghèo đa chiều, đồng thời rà soát cơ chế, chính sách nhằm thực 

hiện giảm nghèo theo hướng đa chiều ở Việt Nam. 

+ Nghèo đa chiều: Nghèo đói không hẳn chỉ là đói ăn, thiếu uống, hoặc thiếu 

các điều kiện, sinh hoạt khác, mà nghèo đói còn được gây ra bởi các rào cản về xã 

hội và các tác nhân khác ngăn chặn những cá nhân hoặc cộng đồng, tiếp cận với các 

nguồn lực, thông tin và dịch vụ. Như vậy nghèo đói không đơn thuần là một cá thể 

mà nó bao sống gồm các yếu tố kiềm hãm cá thể đó không tiếp cận được đến các 

nguồn lực hoặc không biết và không thể tìm ra giải pháp cho bản thân để thoát ra 

khỏi tình trạng hiện có. 
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 + Giảm nghèo bền vững: là tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát 

triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội. Thực hiện có hiệu quả 

hơn chính sách giảm nghèo phù hợp với từng thời kỳ; đa dạng hóa các 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 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 

1.2. Khái niệm QLNN về giảm nghèo  

1.2.1. Khái niệm và nội dung QLNN  

- Khái niệm về Quản lý nhà nước: là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước 

do các cơ quan nhà nước tiến hành đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức trong xã 

hội, trên tất cả các mặt của đời sống xã hội bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước 

có tính cưỡng chế đơn phương nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích chung của cả cộng 

đồng, duy trì ổn định, an ninh trật tự và thúc đẩy xã hội phát triển theo một định 

hướng thống nhất của Nhà nước.[25, tr.26] 

Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng 

quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công 

dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ trung ương đến cơ sở tiến hành 

để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan 

hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.[25, tr.26] 

Nội dung của quản lý hành chính nhà nước: 

Một là, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động lập quy hành chính. Các 

cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật để cụ thể hóa các quy định pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành. 

Hoạt động lập quy hành chính tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, điều hành 

của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. 
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 Hai là, quản lý hành chính là hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện các 

quyết định hành chính. Để thực hiện quản lý, điều hành trong nội bộ các cơ quan 

quản lý hành chính nhà nước và đối với mọi mặt của đời sống xã hội, các cơ quan 

hành chính nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính. 

Thực hiện việc ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính giúp hệ 

thống hành chính vận động và phát triển theo yêu cầu chung của xã hội. Đồng thời, 

ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính, các chủ thể quản lý hành 

chính Nhà nước cũng duy trì sự vận động và phát triển của các đối tượng tham gia 

vào quá trình kinh tế, xã hội theo mục tiêu quản lý đã định trước. 

 Ba là, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động kiểm tra, đánh giá. Trong quá 

trình quản lý, điều hành hành chính, các cơ quan quản lý hành chính phải thực hiện 

kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đối tượng quản lý. Việc kiểm tra và 

đánh giá hiệu quả hoạt động của các đối tượng quản lý phải được tiến hành thường 

xuyên đối với mọi mặt hoạt động của đối tượng quản lý. Việc kiểm tra và đánh giá hiệu 

quả hoạt động của các đối tượng quản lý. Thực hiện tốt hoạt động này sẻ đảm bảo cho 

hoạt động của các đối tượng quản lý được thực hiện theo đúng quy định, đồng thời phát 

hiện kịp thời những sai lệch, vi phạm để có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả. Kiểm 

tra, đánh giá là biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đối tượng quản 

lý, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội. 

 Bốn là, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động cưỡng chế hành chính. 

Thực hiện cưỡng chế hành chính góp phần thực hiện hiệu quả các chức năng hành 

chính khác. Trong quá trình điều hành, nhiều trường hợp để các đối tượng quản lý 

chấp hành các quy định của pháp luật, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước 

phải tiến hành cưỡng chế hành chính.[26, tr.26] 

1.2.2. Khái niệm và nội dung QLNN về giảm nghèo 

- Khái niệm:  Quản lý nhà nước về giảm nghèo là hoạt động hoạch định và 

thực thi các chính sách, chủ trương, đề án liên quan đến người nghèo nhằm đạt 

được mục tiêu quản lý của Nhà nước là giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao mức sống 

người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. [14, Tr.189] 
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Đặc điểm của hoạt động QLNN về giảm nghèo tại Việt Nam: 

Một là, quản lý nhà nước về giảm nghèo đòi hỏi phải thực hiện trong điều 

kiện xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, chủ động hội 

nhập kinh tế quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.  

Hai là, quản lý nhà nước về giảm nghèo được đặt trong bối cảnh toàn cầu 

hóa kinh tế. Trong một thế giới toàn cầu hóa, không thể biệt lập để giải quyết các 

vấn đề giảm nghèo. 

         Ba là, quản lý nhà nước về giảm nghèo được đặt trước một yêu cầu cần tiếp 

tục xây dựng, và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân 

dân và vì nhân dân. Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, là nhiệm vụ  nhà nước 

và nhân dân. 

         Bốn là, quản lý nhà nước về giảm nghèo nhằm hướng đến mục tiêu phát triển 

bền vững; phát triển bền vững là điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp giảm nghèo. Vì 

vậy, đòi hỏi giảm nghèo đòi hỏi phải bền vững, lâu dài. 

Năm là, quản lý nhà nước về giảm nghèo phải có hiệu lực, hiệu quả và được 

gắn với thực hiện tiến bộ, và gắn với công bằng xã hội trong từng bước phát triển 

kinh tế xã hội và trong từng chính sách. 

 Từ các khái niệm về giảm nghèo và QLNN về giảm nghèo và đặc điểm  

QLNN về giảm nghèo mà tác giả đã tiếp cận và đưa ra quan điểm riêng của tác giả 

trong hoạt động QLNN về giảm nghèo như sau: 

- Khái niệm QLNN về giảm nghèo: 

QLNN về giảm nghèo có thể được hiểu là việc tác động có tổ chức và 

được điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước của các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền từ trung ương đến địa phương bằng cách xây dựng, hoạch định, 

ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hay là các 

quyết định, quy định, các biện pháp, phương hướng, và được cụ thể hóa 

trong các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách bằng cách huy 

động, điều phối và phân bổ các nguồn lực và NSNN vào hoạt động QLNN về 

giảm nghèo...Nhằm tác động vào các đối tượng cụ thể như người nghèo, hộ 
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nghèo, xã nghèo hay vùng nghèo (trong thời gian và không gian cụ thể) với 

mục đích cuối cùng là tạo những điều kiện để những người nghèo tăng thêm 

thu nhập, nâng cao điều kiện sống, được tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ 

bản (theo chuẩn nghèo đa chiều), để hội nhập vào và vươn lên thoát nghèo, 

hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững trong quá trình phát triển và hội 

nhập kinh tế Quốc tế của đất nước. 

1.2.3. Chủ thể quản lý nhà nước về giảm nghèo 

Quản lý nhà nước là sự tác động của chủ thể mang quyền lực Nhà nước, chủ 

yếu bằng pháp luật đến các đối tượng quản lý, Chủ thể thực hiện QLNN về giảm 

nghèo là các cơ quan có thẩm quyền trong tổ chức bộ máy Nhà nước gồm các cơ 

quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hoạt động QLNN về giảm nghèo vừa là hoạt 

động mang tính lập pháp, hành pháp, theo đó cơ chế quản lý, điều hành được phân 

thành 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và xã. 

Chủ thể QLNN về giảm nghèo ở cấp trung ương gồm có: Quốc hội, Chính 

Phủ, các Bộ, ngành liên quan. 

- Quốc hội là cơ quan lập pháp thực thi nhiệm vụ xây dựng và hoạch định 

chính sách, trong đó có CSGN là hoạt động vừa mang tính lập pháp và hành pháp. 

Trong giai đoạn năm 2005 – 2010, Quốc hội đã ban hành 10 Nghị quyết về kế 

hoạch kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm, trong đó xác định tiêu chí giảm nghèo và 

định hướng một số chính sách, và các giải pháp thực hiện. 

- Chính phủ ban hành văn bản (thường là Nghị Quyết, Nghị định hoặc Quyết 

định) nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chính sách, giải pháp chung, phân bổ ngân sách 

để thực hiện định hướng tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. 

- Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội là cơ quan được giao nhiệm vụ làm 

đầu mối tham mưu, giúp chính phủ thực hiện chức năng QLNN về giảm nghèo trên 

phạm vi Quốc gia 

- Các Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Tài Chính, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ giao thông vận tải, Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ, Bộ Công An,  Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng chính sách 
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xã hội Việt Nam và một số Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, tham 

mưu, thực hiện QLNN về giảm nghèo trên phạm vi quốc gia. 

Ngoài ra thực hiện chức năng QLNN về giảm nghèo, ở từng giai đoạn cụ thể 

mà Chính phủ quyết định thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo trung ương do Phó Thủ 

Tướng Chính phủ làm trưởng ban, với thành phần gồm các cơ quan quản lý nhà 

nước về giảm nghèo như đã nêu trên cùng với một số tổ chức Chính trị - Xã hội như 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, đoàn Thanh niên. 

Chủ thể QLNN về giảm nghèo ở cấp địa phương gồm có: 

- UBND cấp tỉnh và cấp huyện đảm nhận khâu tổ chức, xây dựng chiến lược, 

chương trình và chính sách giảm nghèo, triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo 

địa phương và chịu trách nhiệm về sử dụng các nguồn lực giảm nghèo trên địa bàn 

quản lý. Ngành Lao động – Thương Binh và Xã hội là cơ quan đầu mối giúp UBND 

cùng cấp thực thi nhiệm vụ QLNN về giảm nghèo tại địa phương; Các ngành Kế 

hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban dân tộc; 

Giao thông – Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nội vụ; Công an; Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Ngân hàng CSXH và một số Sở, ngành liên quan có trách nhiệm 

phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn quản lý. 

Tương tự ở trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện cũng thành lập Ban chỉ đạo 

giảm nghèo của địa phương do Phó Chủ tịch UBND làm trưởng ban chỉ đạo, ngành 

Lao động – Thương binh và xã hội làm cơ quan thường trực và các ngành có liên 

quan làm thành viên. 

Cấp xã là cấp chịu trách nhiệm lập kế hoạch trình lên cấp trên và triển khai 

thực hiện các chương trình, chính sách, dự án về giảm nghèo. UBND cấp xã có 

chức danh chuyên trách phụ trách (thường gọi là cán bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội) chỉ đạo, điều hành triển khai xuống thôn, làng, tổ dân phố và người dân 

(các tổ trưởng, trưởng thôn chính là cánh tay nối dài trong nhiệm vụ thực hiện 

QLNN về giảm nghèo được cấp trên giao phó ở cấp thôn, buôn, tổ dân phố). 
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Nội dung QLNN về giảm nghèo (bao gồm năm nội dung) 

Một là, hệ thống thể chế dể QLNN về giảm nghèo là (Các văn bản, chế độ, 

chính sách về giảm nghèo ) 

Xây dựng và ban hành pháp luật về giảm nghèo:  

Trên cơ sở Hiến pháp, Quốc hội đã ban hành khoảng 20 văn bản luật quy 

định chế độ, chính sách liên quan đến người nghèo, đồng bào DTTS, vùng kinh tế - 

xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn như  ưu tiên đầu tư cơ sở Hạ tầng, bố trí ngân 

sách, Nhà ở trong Luật giáo dục, Luật bảo hiểm y tế, Luật khám bệnh, chữa bệnh, 

Luật việc làm, Luật đất đai, Luật Ngân sách, Luật trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở đó, 

Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy 

định chính sách, pháp luật, về giảm nghèo theo chức năng quản lý nhà nước, theo 

lĩnh vực và đối tượng 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giảm nghèo của Quốc hội và Chính 

phủ và Thủ tướng chính phủ bao gồm một số văn bản sau:  

Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc Hội ngày 24- 06 -2014 về Nghị quyết 

đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020. 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 18-07-2016 về Nghị định 

quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK. 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng 

cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 -2020; trong đó yêu cầu tập trung vào 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát 

triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ 

lệ hộ nghèo cao. 

Quyết định 551/QĐ - TTg của Thủ Tướng ngày 04 - 04 -2013 về Phê duyệt 

chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các 

xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 

Quyết định số 48/2014/QĐ -TTg ngày 28-08-2014 về chính sách hỗ trợ hộ 

nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung 

http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=261
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=261
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=231
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=231
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=231
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=248
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=248
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Quyết định số 2324/QĐ -TTg ngày 19-12-2014 về 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. 

 Quyết định số 804/QĐ -TTg ngày 12-05-2016 về thành lập Ban Chỉ đạo 

Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam. 

Quyết định số 1747/QĐ -TTg ngày 13-10-2015 về Quyết định phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy 

phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, vùng DTTS 2016 - 2025. 

Quyết định số 12/2016/QĐ -TTg ngày 11-03-2016 về Quyết định về việc 

tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg và Quyết định số 1049/QĐ-TTg. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giảm nghèo của Bộ và các cơ quan 

ngang Bộ bao gồm các văn bản sau:  

Thông tư của Bộ Lao Động - Thương Binh & Xã Hội ngày 06-09-2014 về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 

tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao Động - Thương Binh & Xã Hội hướng dẫn quy trình 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. 

Thông tư của Bộ Lao Động - Thương Binh & Xã Hội ngày 17/2016/TT-Bộ 

LĐTBXH Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. 

Quyết định số 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 Quyết định 2289/QĐ-BTP 

ngày 31/10/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 

32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách 

trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã 

nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia 

tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. 

Công văn số 155/CV-VPQGGN về Mời đăng ký tham dự Hội thi Sáng kiến 

giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực của cộng đồng. 

 

 

http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=249
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=249
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=249
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=251
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=251
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=256
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=256
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=256
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=257
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=257
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=245
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=245
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=245
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=271
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=271
http://vanban.sav.gov.vn/685-1-ddt/quyet-dinh-2289qdbtp-ngay-31102016-cua-bo-tu-phap-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-quyet-dinh-322016qdttg-ngay-08082016-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-ngheo-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tai-cac-huyen.sav
http://vanban.sav.gov.vn/685-1-ddt/quyet-dinh-2289qdbtp-ngay-31102016-cua-bo-tu-phap-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-quyet-dinh-322016qdttg-ngay-08082016-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-ngheo-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tai-cac-huyen.sav
http://vanban.sav.gov.vn/685-1-ddt/quyet-dinh-2289qdbtp-ngay-31102016-cua-bo-tu-phap-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-quyet-dinh-322016qdttg-ngay-08082016-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-ngheo-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tai-cac-huyen.sav
http://vanban.sav.gov.vn/685-1-ddt/quyet-dinh-2289qdbtp-ngay-31102016-cua-bo-tu-phap-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-quyet-dinh-322016qdttg-ngay-08082016-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-ngheo-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tai-cac-huyen.sav
http://vanban.sav.gov.vn/685-1-ddt/quyet-dinh-2289qdbtp-ngay-31102016-cua-bo-tu-phap-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-quyet-dinh-322016qdttg-ngay-08082016-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-ngheo-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tai-cac-huyen.sav
http://vanban.sav.gov.vn/685-1-ddt/quyet-dinh-2289qdbtp-ngay-31102016-cua-bo-tu-phap-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-quyet-dinh-322016qdttg-ngay-08082016-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-ngheo-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tai-cac-huyen.sav
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=260
http://giamngheo.molisa.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=57&ID=260
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Hai là, hệ thống tổ chức bộ máy QLNN về giảm nghèo  

- Để thực hiện tốt công tác QLNN về giảm nghèo, Đảng và Nhà nước ta đã 

xây dựng hệ thống bộ máy quản lý nhà nước nhằm quản lý chương trình, kế hoạch, 

dự án giảm nghèo thống nhất từ trung ương đến địa phương. 

Ở trung ương: Chính phủ thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo được thành lập theo quyết định 80/1998/QĐ - TTg ngày 09 

tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ có bộ phận giúp việc chuyên trách là 

văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ nhiệm Chương trình là Phó Thủ 

tướng có hai Phó chủ nhiệm là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH và Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn và các thành viên khác gồm: 

- Phó chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc và miền núi; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và 

XH; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ 

Giáo Dục và Đào Tạo; Thứ trưởng Bộ Y Tế; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

- Phó chủ nhiệm Ủy Ban Quốc Gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, và các 

đại diện của đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội 

Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh. Từ khi Ban chủ nhiệm chương trình giảm nghèo ra đời thì công tác 

thực hiện có hiệu quả hơn, quy củ hơn. Ban chủ nhiệm đã phối hợp với các cấp 

chính quyền ở các địa phương thành lập ra Ban chủ nhiệm chương trình ở các cấp; 

Tỉnh, huyện, xã trên khắp 61 tỉnh, thành phố tạo thành hệ thống hành chính quốc gia 

chặt chẽ, đồng bộ về cơ cấu bộ máy thực hiện tốt nhiệm vụ QLNN về giảm nghèo ở 

từng cơ sở địa phương, nhanh chóng chỉ đạo, hỗ trợ cho các địa phương. 

Ở địa phương 

Cấp tỉnh: Tham mưu cho UBND tỉnh là Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các tỉnh thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh;  

Cấp huyện: Tham mưu cho UBND huyện là Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội, huyện thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện; 

Cấp xã: Thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã. 
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- Triển khai, tổ chức thực hiện QLNN về giảm nghèo trên địa bàn cấp Quận, 

Huyện (Thành Phố trực thuộc tỉnh). 

 - UBND cấp tỉnh sẽ xây dựng các kế hoạch thực hiện chính sách XĐGN dựa 

trên các chương trình, kế hoạch và mục tiêu Quốc gia về XĐGN của Chính phủ ban 

hành và theo sự phân công nhiệm vụ của Đảng, sau đó Kế hoạch của UBND cấp 

tỉnh sẽ được triển khai xuống thành phố và UBND cấp Huyện, sẽ ra một kế hoạch 

mới để triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với các tiêu chí được đề ra trong 

phạm vi cấp mình quản lý. 

 - Hằng năm UBND cấp Quận, Huyện (Thành phố trực thuộc tỉnh) đều triển 

khai xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch về công tác giảm nghèo, định 

hướng cho công tác giảm nghèo bền vững trên từng địa bàn địa phương, tổ chức đối 

thoại để xem xét nguyện vọng của người nghèo, phối hợp với các đoàn thể, các 

ngành, các cấp cùng nhau chung tay giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo trên nhiều hình thức. 

Rồi gửi kế hoạch của UBND Quận, Huyện (Thành phố trực thuộc tỉnh) xuống đơn 

vị các Phường xã đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo tổ chức tập huấn 

cho cán bộ chuyên trách trong công tác giảm nghèo ở các đơn vị xã, phường rồi 

triển khai và thực hiện QLNN về giảm nghèo xuống các thôn, buôn và tổ dân phố. 

Ba là, nguồn nhân lực, cán bộ công chức, viên chức để thực hiện QLNN 

về giảm nghèo)  

Cán bộ, công chức thực hiện QLNN về giảm nghèo trong cơ quan nhà nước, 

đó là những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các ngạch, bậc, chức danh trong 

các cơ quan nhà nước đảm nhận và phụ trách các công việc về giảm nghèo theo sự 

phân công và chỉ đạo của lãnh đạo và các cơ quan cấp trên (trong đó tập trung vào 

các cơ quan hành chính) để thực thi hoạt động công vụ về giảm nghèo và được 

hưởng lương và các khoản thu nhập từ ngân sách nhà nước.  

Thông thường mỗi tỉnh có từ 5 đến 7 cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo, 

mỗi huyện có từ 3 đến 5 cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo của huyện. Mỗi xã 

có 1 cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo của xã. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C6%A1_quan_nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0nh_ch%C3%ADnh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_v%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_s%C3%A1ch
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Quy định cụ thể tiêu chuẩn cán bộ, công chức làm công tác Lao Động – 

Thương Binh và Xã hội theo chức danh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực 

hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; 

Quy định và hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp; phân 

công, phân cấp quản lý nhà nước về giảm nghèo. 

Xác định cụ thể quyền, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân các cấp trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, 

Nhà nước về giảm nghèo. 

Bố trí, xắp xếp, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng 

lực, phẩm chất, trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận công tác giảm nghèo 

trong cơ cấu tổ chức thực thi nhiệm vụ giảm nghèo từ trung ương đến địa phương, 

từ ban chỉ đạo giảm nghèo quốc gia cho đến các cơ quan chuyên trách như Bộ LĐ-

TB & XH đến sở và phòng  LĐ-TB& XH, một số xã đặc biệt khó khăn làm nhiệm 

vụ giảm nghèo, kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tại chỗ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ. Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức thực 

hiện QLNN về giảm nghèo tăng cường cơ sở để động viên, khuyến khích cán bộ, 

công chức làm việc có hiệu quả trong các chương trình, chính sách, kế hoạch và 

mục tiêu giảm nghèo, yên tâm gắn bó với cơ sở để thực hiện tốt các chính sách vợi 

người nghèo, vùng nghèo, huyện nghèo, xã nghèo. Cấp trên phải chỉ đạo, hướng 

dẫn các địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở 

về chính sách giảm nghèo, về hướng dẫn xác định đối tượng quản lý và báo cáo; về 

theo dõi, giám sát tác động của chương trình giảm nghèo. 

Bốn là, kinh phí tài chính công cho hoạt động QLNN về giảm nghèo 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016 – 2020. 
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Quyết định quy định, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự 

nghiệp cho các địa phương gồm 4 nhóm: 1- Tiêu chí dân số và dân tộc thiểu số; 2- 

Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo và quy mô hộ nghèo; 3- Tiêu chí diện tích đất tự nhiên; 4- 

Tiêu chí về đơn vị hành chính và các huyện có xã biên giới. 

Về tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia, Quyết định quy định đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương tự cân đối được ngân sách (trừ tỉnh Quảng Ngãi): 100% nguồn vốn thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 từ 

ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác trên địa bàn. Mức 

bố trí vốn tối thiểu bằng mức do trung ương hỗ trợ bình quân cho các tỉnh chưa tự 

cân đối được ngân sách. 

Trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các huyện nghèo 

theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, các huyện nghèo theo quyết định phê duyệt 

của cấp có thẩm quyền, được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các xã đặc biệt khó 

khăn theo Quyết định được phê duyệt của cấp có thẩm quyền vốn đầu tư cơ sở hạ 

tầng và duy tu bảo dưỡng. 

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhận hỗ trợ từ ngân sách 

trung ương, Quyết định quy định ngoài nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách 

trung ương, căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách, các địa 

phương bố trí vốn từ ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững theo mục tiêu kế hoạch hằng năm và 5 năm đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó, ưu tiên vốn bố trí thêm nguồn vốn cho các 

vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các huyện 

nghèo, xã nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Về tỷ lệ đối ứng từ ngân sách địa phương, Quyết định quy định các địa 

phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 70% trở lên thì tùy thuộc vào khả 

năng cân đối ngân sách địa phương, chủ động bố trí kinh phí và lồng ghép các 

nguồn lực khác để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình. Các địa 
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phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 50% - dưới 70% thì hằng năm, ngân 

sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng 10% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực 

hiện Chương trình. Còn các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương dưới 

50% thì hằng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng 15% tổng ngân 

sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình. 

Đa dạng hóa nguồn tài chính; ban hành chính sách khuyến khích các doanh 

nghiệp, các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào các vùng sâu, vùng 

xa, vùng đặc biệt khó khăn và vùng DTTS; tăng cường khai thác các nguồn vốn hợp 

pháp quốc tế cho mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội. 

- Tăng ngân sách Nhà nước hằng năm cho việc thực hiện chính sách giảm 

nghèo và đầu tư phát triển các huyện nghèo, xã nghèo. 

- Bằng nguồn lực của Nhà nước và toàn xã hội, tăng đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng. Cho vay vốn, trợ giúp đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, cung cấp thông 

tin, chuyển giao công nghệ, giúp tiêu thụ sản phẩm đối với những người vùng 

nghèo và nhóm dân cư nghèo. 

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra tài chính nhằm chống thất 

thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư. 

- Quyết định yêu cầu việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự 

nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 phải bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất 

về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy 

định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các bộ, ngành trung ương và các cấp 

chính quyền địa phương; ưu tiên bố trí vốn cho các vùng miền núi, biên giới, hải 

đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn, đặc biệt khó khăn. 

Năm là, kiểm tra và giám sát hoạt động QLNN về giảm nghèo  

- Các bộ, ngành, cơ quan trung ương: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra và giám sát, đánh giá, phối hợp các bộ, ngành, 
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cơ quan trung ương tổ chức kiểm tra và giám sát, đánh giá tại các địa phương, tổng 

hợp, báo cáo kết quả chung kết quả kiểm tra và giám sát, đánh giá. 

- Các bộ, cơ quan chủ trì quản lý tham gia thực hiện các dự án, tiểu dự án, 

hoạt động của chương trình chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện, việc kiểm 

tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trong đó: Sở Lao động – Thương 

binh & Xã hội 

- Xây dựng quy chế, quy trình, phối hợp giữa các Bộ, ngành trung ương và 

chính quyền địa phương trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên 

quan đến giảm nghèo. 

- Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh – kiểm tra, giám sát 

các hoạt động liên quan đến giảm nghèo trên phạm vi toàn quốc; chỉ đạo và hướng 

dẫn địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, 

dự án giảm nghèo tại địa phương. Trên cơ sở đó tìm ra những bất hợp lý trong hệ 

thống các cơ chế, chính sách, giải pháp giảm nghèo để có sự điều chỉnh, bổ sung 

chính sách phù hợp. 

Hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, dự án, chính 

sách giảm nghèo bao gồm 3 nội dung chính đó là: giám sát, đánh giá kết quả tăng 

trưởng kinh tế và giảm nghèo; tình hình huy động nguồn lực và thực hiện chiến 

lược và đánh giá tác động của chính sách, các chương trình giảm nghèo, ảnh hưởng 

về mặt kinh tế, xã hội của các dự án và chương trình giảm nghèo. Qua đó xác định 

đối tượng thụ hưởng, tổ chức thực thi chính sách, phát hiện những hạn chế, tổ chức 

thực thi chính sách, phát hiện những hạn chế, bất hợp lý để kiến nghi sửa đổi, bổ 

sung kịp thời; các vi phạm được chấn chỉnh, xử lý theo quy định.[2] 

Xây dựng và tổ chức kế hoạch kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình. 

- Tổng hợp chung kết quả kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình trên địa bàn, báo cáo UBND cấp tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

và các bộ, ngành và cơ quan trung ương có liên quan theo quy định. 
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- Hướng dẫn UBND cấp huyện, xã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám 

sát và đánh giá theo quy định. 

- Các Sở, ban, ngành chủ trì, quản lý, tham gia thực hiện các dự án, tiểu dự 

án, hoạt động do Sở, ban ngành chủ trì, quản lý, tham gia thực hiện về các Bộ, 

ngành, cơ quan chủ quản và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, 

ngành và cơ quan cơ quan trung ương có liên quan theo quy định. 

- UBND cấp huyện, xã: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá 

theo hướng dẫn tại quy định của Thông tư này, và hướng dẫn chi tiết của các Sở, 

ban ngành. Quy trình tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá theo 

quy định . 

Mục đích: Kiểm tra kịp thời, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016 – 2020 gọi tắt là Chương trình ở các cấp địa phương qua 

đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị trong tổ chức thực hiện. 

Quy trình kiểm tra: Cấp trung ương  

Thông báo cho các chương trình của Ban chỉ đạo mục tiêu Quốc gia cấp tỉnh 

về kế hoạch kiểm tra; thu thập các thông tin về chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

chương trình 

Chọn ngẫu nhiên huyện, xã để kiểm tra thực tế; 

- Tiến hành nội dung kiểm tra theo kế hoạch 

- Cấp huyện: Thông báo với Ban giảm nghèo xã về kế hoạch kiểm tra; 

- Chọn ngẫu nhiên thôn, bản để tiến hành kiểm tra; 

- Thu thập các tài liệu có liên quan 

- Tiến hành kiểm tra ở thôn bản và tham vấn trực tiếp đối với đối tượng 

hưởng lợi từ Chương Trình 

Cấp xã: Nghe các thành viên Ban Quản lý cấp xã báo cáo tình hình thực hiện 

Chương trình giảm nghèo; 

- Thu thập các tài liệu có liên quan 

- Tham vấn trực tiếp đối với đối tượng hưởng lợi từ Chương Trình 
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Mục đích:  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và 

các chính sách giảm nghèo, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016 – 2020 gọi tắt là Chương trình ở các cấp địa phương qua 

đó và khắc phục những hạn chế, yếu kém, sai phạm và đề xuất các giải pháp, kiến 

nghị trong tổ chức thực hiện. 

Thực hiện sơ kết giữa kỳ và tổng kết thực hiện Chương trình, dự án, tiểu dự 

án, đề án để đánh giá kết quả tổ chức thực hiện, tìm ra những mô hình hay, cách làm 

tốt trong việc thực hiện công tác giảm nghèo; động viên, khen thưởng kịp thời các 

tổ chức, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện. 

1.3. Kinh nghiệm giảm nghèo của một số nước trên thế giới và một số địa 

phương ở Việt Nam 

1.3.1. Kinh nghiệm giảm nghèo của một số tổ chức quốc tế 

 Cuộc đấu tranh chống đói nghèo vẫn là vấn đề toàn cầu rất cấp bách của xã 

hội loài người, là nhiệm vụ quan trọng của tất cả các quốc gia trên thế giới. Thực 

hiện QLNN về giảm nghèo trước tiên là thuộc về trách nhiệm của Chính phủ của 

các nước, bên cạnh đó các tổ chức quốc tế cũng hết sức nỗ lực để thực hiên công tác 

giảm nghèo như là: Ngân hàng thế giới (WB), quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Hiệp hội 

phát triển quốc tế (IDA), chương trình phát triển của liên hợp quốc (UNDP) giữ 

những vai trò quan trọng hỗ trợ, giúp các quốc gia giảm bớt gánh nặng nghèo đói.  

 Biện pháp quan trọng được các tổ chức quốc tế thường dùng là chu cấp các 

khoản vay có gắn với các điều kiện giải ngân theo các chương trình XĐGN. Đây là 

một biện pháp trực tiếp và có nhiều yếu tố tích cực nên hạn chế được lãng phí và 

tham nhũng của các quan chức trung gian.  

 Tiếp theo là những nỗ lực của các quốc gia công nghiệp phát triển, Hội nghị 

thượng đỉnh RIO năm 1992 đã đề ra một công ước chung, theo đó viện trợ phát 

triển cho các quốc gia nghèo thuộc thế giới thứ 3 cần phải chiếm ít nhất 0,7% tổng 
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sản phẩm của các quốc gia công nghiệp phát triển với một mục tiêu đóng góp vào 

việc giảm số người nghèo trên thế giới. 

 Châu Á hiện là khu vực đi đầu trong cuộc chiến chống đói nghèo, với tỷ lệ 

người nghèo khổ đã giảm từ mức 55% của năm 1990 xuống còn 17% vào năm 2005 

và đạt chỉ tiêu 5,9% vào năm 2015. Bên cạnh đó, báo cáo của WB và IMF cũng lạc 

quan về sự phục hồi mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi và kim ngạch trao đổi 

thương mại toàn cầu với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước đang phát 

triển dự kiến đạt mức tăng trưởng 6,3% trong năm 2014, tăng mạnh so với mức 

2,4% của năm 213 và sản lượng toàn cầu tăng 4,2%, một mức tăng ngoạn mục sau 

khi suy giảm 0,6% trong năm 2009. 

 Các biện pháp thường giải quyết những vấn đề phát sinh lớn như bảo hiểm, 

thất nghiệp là một hệ thống can thiệp của các công ty bảo hiểm và Nhà nước vào 

những thiệt hại lớn do thiên tai gây ra. Ngoài ra còn có hoạt động của các tổ chức 

nhân đạo như Hội chữ thập đỏ quốc tế, UNICEP... Cũng thường tổ chức các hoạt 

động nhân đạo, tiêm chủng mở rộng, cung cấp nước sạch, hướng các hoạt động vào 

người nghèo, lấy người nghèo làm trung tâm, đối tượng để triển khai các dự án hỗ 

trợ. 

1.3.2.  Kinh nghiệm QLNN về giảm nghèo của một số quốc gia trên thế giới  

 - Ấn Độ:  Năm 2010, Ngân hàng trung ương Ấn Độ cho nông nghiệp vay 

gấp 2 lần so với năm trước đó. Ngân hàng lớn nhất là SBI đã mở thêm từ 5.000 đến 

6.000 chi nhánh tại nông thôn, để vừa mở rộng kinh doanh, vừa thực hiện chủ 

trương tăng cường đầu tư cho nông nghiệp cho mục tiêu giảm nghèo. Phát triển 

nông nghiệp, tăng cường sản xuất lương thực là một nhiệm vụ trọng tâm của kinh tế 

Ấn Độ. Để đạt chỉ tiêu 175kg ngũ cốc/người, 11kg đỗ/người vào năm 2012, Chính 

phủ Ấn Độ đã chi 1,2 tỉ USD cho Ủy ban An ninh lương thực, để tăng sản xuất gạo, 

đậu đỗ, lúa mì… và tiến hành kế hoạch chăn nuôi, nâng cấp đàn gia súc nhằm tăng 

lượng sữa, trứng, thịt đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho người nghèo. 

  Những thành tựu nông nghiệp đã giúp Chính phủ cung cấp lương thực cho 

những người nghèo nhất. Phân phối lương thực đã tăng từ 10kg, lên 20kg và đến 
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tháng 7-2014 là 35kg/gia đình/tháng. Chính phủ cũng đã bỏ ra hàng triệu tấn lương 

thực để cứu trợ những vùng bị thiên tai. Việc phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn 

đã giải quyết nhiều việc làm cho nông dân, qua đó, giúp người nghèo cải thiện, ổn 

định đời sống. Một trong những thành tựu đáng kể của công cuộc xóa đói giảm 

nghèo ở Ấn Độ là đã thực hiện bữa ăn trưa miễn phí cho 120 triệu trẻ em, chủ yếu ở 

nông thôn.  

 Năm 2014 Ấn Độ vẫn đang cố gắng thực hiện thành công nhiệm vụ cung cấp 

đủ nguồn lương thực cho hơn một tỉ dân và không để hơn 40% trẻ em dưới năm tuổi 

tiếp tục bị suy dinh dưỡng. Quốc hội Ấn Độ đang thực hiện trách nhiệm đảm bảo có 

đủ lương thực cho tất cả công dân nước mình. Theo ước tính, một khi được. Năm 

2014 Thượng viện phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành, luật mới về an toàn lương 

thực sẽ giúp cải cách hoàn toàn hệ thống phân phối lương thực hiện tại bằng việc 

cung cấp 5kg thức ăn mỗi tháng cho khoảng 2/3 dân số trong nước (800 triệu 

người), đưa ngân sách viện trợ thức ăn mỗi năm lên đến 1.250 tỉ rupee (tương 

đương 19 tỉ USD). 

-Trung Quốc:  Trung Quốc là một quốc gia có số dân đông nhất thế giới, Do 

đó giải quyết đói nghèo ở Trung Quốc là một vấn đề to lớn, có ý nghĩa quyết định 

sự phát triển của đất nước.  

Năm 2011, Trung Quốc đã công bố "Ðề cương xóa đói, giảm nghèo nông 

thôn Trung Quốc bằng dự án phát triển 2011-2020" (Ðề cương), lần đầu xác định 

khu vực đặc biệt nghèo là trọng điểm cần phải đột phá về xóa đói, giảm nghèo, cung 

cấp sự  bảo đảm chính sách và hỗ trợ vốn mạnh mẽ hơn đối với công tác xóa đói, 

giảm nghèo của những khu vực nghèo trọng điểm. Trong một tuyên bố tại Diễn đàn 

Phát triển và Xóa đói giảm nghèo Toàn cầu năm 2015 khai mạc hôm 16-10- 2015, 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết “Sẽ giúp 70 triệu người nghèo của nền 

kinh tế lớn thứ hai thế giới thoát nghèo vào năm 2020. Để đạt mục tiêu này, bình 

quân mỗi tháng Bắc Kinh phải giúp ít nhất 1 triệu người thoát nghèo. Chính phủ sẽ 

thực thi nhiều chính sách hỗ trợ hơn để giúp người nghèo. Theo đó, Chính phủ 

Trung Quốc sẽ đưa ra một chương trình bao gồm việc mở các trường dạy nghề miễn 
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phí, xúc tiến dịch vụ công tốt hơn, cấp vốn cho các doanh nghiệp mới, nâng cấp y tế 

và giao thông vùng nông thôn. Chính phủ cũng có kế hoạch tạo ra nhiều việc làm 

hơn cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Theo  Hong Tianyun, Phó Giám đốc Văn 

phòng Xóa đói giảm nghèo Quốc gia, năm 2013 Trung Quốc đã chi 6,1 tỷ USD cho 

công tác xóa đói giảm nghèo, tăng 18,9% so với năm 2012. Năm 2014, con số này 

tiếp tục tăng 10%. 

Trong 15 năm qua, Trung Quốc đã đưa hơn 600 triệu người thoát khỏi đói 

nghèo. Con số này tương đương với 70% người nghèo trên toàn cầu. Dù vậy, Trung 

Quốc vẫn còn tới 70,17 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo của Trung Quốc, thu 

nhập hàng năm chưa tới 2.300NDT (376USD), tính đến cuối năm 2014. Trung 

Quốc là quốc gia đang phát triển đầu tiên đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) về xói 

đói giảm nghèo hơn 50% trước hạn chót năm 2015 của Liên hợp quốc. “Bất chấp 

những thành tựu này, Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển lớn nhất thế giới và 

việc thu hẹp khoảng cách thành thị - nông thôn vẫn là một thách thức lớn của Trung 

Quốc. Trung Quốc sẻ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề 

nghèo đói trên toàn cầu. Trong khi cố gắng giảm đói nghèo trong nước, Trung Quốc 

cũng tích cực tham gia hoạt động này ở nước ngoài.Trong vòng 60 năm qua, Trung 

Quốc đã hỗ trợ 66 tỷ USD cho các nước và tổ chức chức quốc tế, Trung Quốc đã 7 

lần xóa nợ liên chính phủ đến hạn cho các nước đang phát triển nặng nợ. 

1.3.3.  Kinh nghiệm QLNN về giảm nghèo ở một số địa phương trong nước 

+ Kinh nghiệm QLNN về giảm nghèo của tỉnh Lâm Đồng 

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đời 

sống và tinh thần của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Đặc 

biệt, các chính sách giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả 

thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh dần theo từng năm. 

Đầu năm 2011 số hộ nghèo toàn tỉnh là 34.578 hộ, chiếm tỉ lệ 12,60%; trong 

đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số 18.844 hộ, chiếm tỉ lệ 32,65% và đến cuối 

năm 2015, toàn tỉnh còn 5.236 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, 

chiếm tỉ lệ 1,74%; trong đó hộ nghèo ĐBDTTS còn 2.531 hộ, tỉ lệ 4,0%. Như vậy, 
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bình quân mỗi năm toàn tỉnh giảm 5.868 hộ nghèo, tương đương với tỉ lệ giảm 

2,17%/năm. Ước tính, tổng kinh phí đầu tư thực hiện các chính sách nghèo chung 

giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Lâm Đồng từ nguồn vốn ngân sách là trên 2 ngàn tỷ 

đồng, nguồn vốn đối ứng là trên 135 tỷ đồng. Với chủ trương đăng ký thoát nghèo 

của tỉnh từ năm 2011 ở huyện Đam Rông-huyện nghèo 30a, các xã, thôn nghèo đã 

gắn với khả năng của hộ nghèo về đất đai, lao động, tay nghề và quyết tâm thoát 

nghèo, huy động được nguồn vốn đối ứng của chính hộ nghèo đã có tác động nâng 

hiệu quả các nguồn đầu tư của nhà nước, vốn vay ưu đãi. Trong 5 năm, hộ nghèo đã 

đóng góp thêm 135,7 tỉ đồng để làm nhà ở tốt hơn hoặc mua thêm vật tư, con giống 

ngoài phần nhà nước hỗ trợ. Tổng số tiền đối ứng từ làm nhà ở, hỗ trợ sản xuất theo 

chương trình 135, tại huyện và các xã thôn nghèo tương đương 27% nguồn vốn hỗ 

trợ của nhà nước. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu 

số có thêm tư liệu sản xuất; đặc biệt kỹ thuật canh tác nhiều giống cây trồng mới 

(như rau, hoa,…) đã được áp dụng hành công ở nhiều địa phương trong tỉnh. Nhiều 

hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, trở thành hộ khá và giúp đỡ cho hộ khó 

khăn hơn về vốn liếng, kĩ thuật sản xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã 

phát triển nhanh hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, giúp cải thiện điều kiện tiếp cận 

các dịch vụ xã hội cơ bản, các mô hình sản xuất, kinh tế hộ gia đình có hiệu quả đã 

làm thay đổi và cải thiện đời sống cho người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số, người nghèo; công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục mầm non, phổ thông ngày 

càng cải thiện.Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng thôn buôn văn hóa, gia đình 

văn hóa ngày càng được phát huy rộng rãi; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng 

được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số được ổn định, giữ vững… Nhận thức của người nghèo đã có chuyển biến, dẫn 

đến chuyển đổi hành vi để tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo và phấn đấu vươn lên 

làm giàu. Phát huy những kết quả đạt được từ Chương trình giảm nghèo nhanh bền 

vững giai đoạn 2011-2015, tỉnh Lâm Đồng đề ra mục tiêu chung cho giai đoạn 

2016-2020 là: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp 

phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời 
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sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho 

người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ 

xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin). 

Với những mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 1,9%, riêng 

đồng bào dân tộc dưới 4,8%; không còn xã có trên 15% hộ nghèo, riêng đồng bào 

dân tộc không còn xã trên 20% hộ nghèo; giảm một nữa tỉ lệ thiếu hụt các dịch vụ 

xã hội cơ bản của hộ nghèo so với đầu năm 2016; 70% lao động nông thôn qua đào 

tạo; trong đó đào tạo nghề khoảng 55 - 60%. 90% lao động thuộc hộ nghèo được 

đào tạo nghề; 100% cán bộ, công chức xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và cán 

bộ đoàn thể cấp xã được tập huấn các kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý và tổ 

chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án; lập kế hoạch giảm nghèo có sự 

tham gia của người dân. [3] 

+ Kinh nghiệm QLNN về giảm nghèo tỉnh Quảng Ninh  

Ngay từ đầu giai đoạn 2011-2015, mục tiêu giảm hộ nghèo của Tỉnh đã được 

Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII đề ra, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ 

nghèo giảm 1,1%/năm. Sau ba triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo (2011-

2013) (theo chuẩn nghèo mới - Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng 

cho giai đoạn 2011-2015), tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh đã giảm đáng kể, cụ thể: 

Đầu giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 7,68% (kết quả tổng điều tra rà 

soát tháng 10/2010), đến cuối năm  2011 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,89%, 

cuối năm 2012 giảm còn 3,52% (bình quân mỗi năm giảm 2,08% vượt 0,98%/năm 

so với mục tiêu). Đến năm cuối năm 2013, toàn tỉnh còn 7.887 hộ nghèo, chiếm tỷ 

lệ 2,42% so với tổng số hộ dân, trong đó:  

- Khu vực thành thị: Số hộ nghèo đầu giai đoạn là 3.107 hộ (chiếm 1,03%), 

đến cuối năm 2013 giảm xuống còn 1.396 hộ, chiếm 0,43% so với số hộ dân khu 

vực thành thị. 
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- Khu vực nông thôn: Số hộ nghèo đầu giai đoạn là 19.943 hộ (chiếm 

6,64%), đến cuối năm 2013 giảm xuống còn 6.495 hộ, chiếm 2,0% so với số hộ dân 

khu vực nông thôn. 

- Khu vực miền núi, dân tộc thiểu số: Đầu giai đoạn có 54 xã thuộc vùng khó 

khăn có số hộ nghèo là 12.669 (chiếm tỷ lệ 34,75% tổng số hộ của khu vực), trong 

đó 24 xã thuộc Chương trình 135 chiếm tỷ lệ nghèo là 63,4% tương đương 8.451 hộ 

nghèo. Đến cuối năm 2013, số hộ nghèo của 54 xã vùng khó khăn còn 4.594 hộ, 

chiếm 11,32% tổng số hộ dân trong khu vực; đối với các xã thuộc chương trình 135, 

đến cuối năm 2015 có 25 xã với số hộ nghèo là 3.343 hộ, chiếm 20,93% tổng số hộ 

dân trong khu vực. Cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo (sau đây gọi chung là đối tượng nghèo), ưu tiên các đối tượng 

nghèo thuộc vùng khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, đối tượng nghèo 

là đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác 

giảm nghèo ở vùng khó khăn; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức 

sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư; 

tạo cơ hội để đối tượng nghèo ổn định và đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập; tăng 

cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho đối tượng nghèo.Thực hiện 

đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng các 

chính sách trợ giúp của xã hội. Là một trong những địa phương đi đầu trong công 

tác giảm nghèo bền vững.[43] 

1.3.4. Những kinh nghiệm rút ra cho QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Như vậy, qua nghiên cứu một số kinh nghiệm, mô hình giải quyết vấn đề 

nghèo đói của các nước trong khu vực và một số huyện, thành phố (trực thuộc tỉnh) 

trong nước có thể rút ra một số kinh nghiệm trong việc thực hiện QLNN về giảm 

nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau: 

 - Một là, QLNN về giảm nghèo phải luôn được coi là mục tiêu xuyên suốt 

trong chiến lược phát triển, là bộ phận quan trọng trong kế hoạch kinh tế - xã hội 

hằng năm, 5 năm. Nhà nước ngoài việc đầu tư cho sự phát triển chung, phải có cơ 
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chế chính sách rõ ràng, cụ thể và có tính khả thi với từng vùng, phù hợp với từng 

nhóm đối tượng. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, củng cố kiện toàn ban chỉ đạo các 

cấp nhất là cấp xã, xây dựng ban chỉ đạo giảm nghèo vững mạnh để thực hiện tốt 

các chính sách, mục tiêu đề ra. 

 - Hai là, để đạt được mục tiêu giảm nghèo phải có sự quan tâm của Đảng, 

của Chính phủ, sự quyết tâm chỉ đạo thực hiện của chính quyền, sự vào cuộc của 

các ngành các cấp và toàn xã hội. Hay nói cách khác cần phải thực hiện xã hội hóa 

công tác XĐGN, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và có 

cơ chế động viên, khuyến khích sự cố gắng nỗ lực vươn lên của người nghèo. 

 - Ba là, phải thấy được việc thực hiện QLNN về giảm nghèo là một nhiệm vụ 

khó khăn, phức tạp và lâu dài. Nó liên quan đến mục tiêu, chiến lược phát triển kinh 

tế, xã hội, nó liên quan đến hoạt động của nhiều ngành và các cấp chính quyền khác 

nhau. Vì vậy để đạt được hiệu quả trong việc thực hiện QLNN về giảm nghèo  phải 

có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành chức năng. Các tổ chức hội, đoàn 

thể quần chúng, đồng thời phải có sự lồng ghép các hoạt động, chương trình, dự án 

đầu tư với mục tiêu thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

 - Bốn là, trong triển khai thực hiện phải tiến hành điều tra chu đáo, cặn kẽ để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác với phân tích có căn cứ, có khoa học, 

thực tiễn của những vùng nghèo, xã nghèo khác nhau. Từ đó kết luận chính xác về 

quy mô, tính chất, mức độ nghèo đói, nguyên nhân nghèo đói của từng vùng khác 

nhau. Đây là cơ sở đề ra chính sách và biện pháp cụ thể, vừa là cơ sở để đo đếm, 

đánh giá kết quả đạt được, định ra phương hướng, giải pháp, hành động tiến trình 

thực hiện QLNN về giảm nghèo. 
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Kết luận chương 1 

 

 Chương 1 tác giả luận văn đã làm rõ hệ thống lý luận cơ bản về đói nghèo và 

Quản lý nhà nước về giảm nghèo. Đã trình bày những quan niệm về đói nghèo, cách 

xác định chuẩn nghèo của thế giới cũng như của Việt Nam. Nêu khái niệm về 

QLNN, QLHCNN, QLNN về giảm nghèo làm cơ sở để đưa ra việc thực hiện tốt 

QLNN về giảm nghèo. Tác giả cũng đã xác định rõ chủ thể, đối tượng, nội dung của 

QLNN về giảm nghèo cũng như trách nhiệm thực hiện thực hiện QLNN về giảm 

nghèo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện 

QLNN về giảm nghèo của một số nước trên thế giới và một số địa phương ở Việt 

Nam. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện QLNN về giảm nghèo trên 

địa bàn nghiên cứu.  

 Nội dung chương 1 tác giả đã nghiên cứu một cách lôgic những vấn đề lý 

luận cơ bản của đề tài; là cơ sở khoa học, là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu về thực 

trạng đói nghèo và thực hiện QLNN về giảm nghèo trên địa bàn nghiên cứu, cũng 

như đề xuất các giải pháp ở chương 3. 
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Chương 2 

 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢM 

NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

2.1. Đặc điểm tự nhiên và tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

 2.1.1.  Đặc điểm tự nhiên 

 Vị trí đa lý, diện tích, dân cư, đơn vị hành chính    

Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống 

sông Sêrêpôk và một phần của sông Ba, nằm trong khoảng tọa độ địa lý từ 

107
O
28'57" đến 108

O
59'37" độ kinh Đông và từ 12

O
9'45"  đến 13

O
25'06" độ vĩ Bắc, 

có độ cao trung bình 400 – 800 mét so với mặt nước biển, nằm cách Hà Nội 

1.410km và cách Thành phố Hồ Chí Minh 350km. 

-   Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai 

-   Phía Đông giáp Phú Yên và Khánh Hoà 

-   Phía Nam giáp Lâm Đồng và Đắk Nông 

-   Phía Tây giáp Campuchia. 

 Đắk Lắk có diện tích 13.125,37 km
2
, dân số toàn tỉnh tính đến năm 2012  đạt 

1.796.666 người, mật độ dân số đạt hơn 137 người/km². Trong đó, dân số sống tại 

thành thị đạt 432.458 người, dân số sống tại nông thôn đạt 1.364.208 người. Dân số 

nam đạt  906.619 người, dân số nữ đạt 890.047 người. Cộng đồng dân cư Đắk Lắk 

gồm 47 dân tộc. Trong đó, người Kinh chiếm trên 70%; các dân tộc thiểu số như Ê Đê, 

M'nông, Thái, Tày, Nùng...chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. 

Dân số tỉnh phân bố không đều trên địa bàn các huyện, tập trung chủ yếu ở 

thành phố Buôn Ma Thuột, thị trấn, huyện lỵ, ven các trục Quốc lộ 14, 26, 27 chạy 

qua như Krông Búk, Krông Pắk, Ea Kar, Krông Ana. Các huyện có mật độ dân số 

thấp chủ yếu là các huyện đặc biệt khó khăn như Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk, Krông 

Bông, M’Đrắk, Ea Hleo v.v… 
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Đắk Lắk là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc có những nét 

đẹp văn hoá riêng. Đặc biệt là văn hoá truyền thống của các dân tộc Ê Đê, M'Nông, 

Gia Rai, với những lễ hội cồng chiêng, đâm trâu, đua voi mùa xuân; kiến trúc nhà 

sàn, nhà rông; các nhạc cụ lâu đời nổi tiếng như các bộ cồng chiêng, đàn đá, đàn 

T'rưng; các bản trường ca Tây Nguyên... là những sản phẩm văn hoá vật thể và phi 

vật thể quý giá, trong đó “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” đã được tổ 

chức UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của 

nhân loại.  

Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố, 01 thị 

xã và 13 huyện. Trong đó có 184 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 152 xã, 20 

phường và 12 thị trấn. 

Địa hình, điều kiện khí hậu, thủy văn 

Địa hình 

Địa hình của tỉnh rất đa dạng: nằm ở phía Tây và cuối dãy Trường Sơn, là 

một cao nguyên rộng lớn, địa hình dốc thoải, lượn sóng, khá bằng phẳng xen kẽ với 

các đồng bằng thấp ven theo các sông chính. Địa hình của tỉnh có hướng thấp dần từ 

Đông Nam sang Tây Bắc. 

 Khí hậu, thủy văn 

Khí hậu toàn tỉnh được chia thành hai tiểu vùng. Vùng phía Tây Bắc có khí 

hậu nắng nóng, khô hanh về mùa khô; vùng phía Đông và phía Nam có khí hậu mát 

mẻ, ôn hoà. Nhìn chung khí hậu khác nhau giữa các dạng địa hình và giảm dần theo 

độ cao: vùng dưới 300m quanh năm nắng nóng, từ 400 – 800m khí hậu nóng ẩm và 

trên 800m khí hậu mát. Tuy nhiên, chế độ mưa theo mùa là một hạn chế đối với 

phát triển sản xuất nông sản hàng hoá. Khí hậu có 02 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa 

khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10, tập trung 90% lượng mưa hàng 

năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa không đáng kể.[49] 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế, văn hóa – xã hội 

+ Đặc điểm kinh tế 
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Nông nghiệp và phát triển nông thôn : Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát 

triển, giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn, góp phần 

chủ yếu trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.  

Công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp: UBND tỉnh có Quyết 

định số 612/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk 

quản lý giai đoạn 2016 – 2020 

Chương trình Xây dựng nông thôn mới: Các cấp, các ngành và đoàn thể đã 

tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực 

tham gia thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới  

 Quản lý đất đai và tài nguyên: Đã thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016-2020 cấp tỉnh và cấp 

huyện. Lũy kế đến 31/10/2016 đã cấp 742.555 Giấy chứng nhận lần đầu với diện 

tích 970.592 ha, đạt tỷ lệ 93,08%.  

Công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ 

Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 

13.750 tỷ đồng, tăng 18,5% so với thực hiện năm 2015, đạt 108,2% KH.  

Xây dựng: Giá trị sản xuất xây dựng (giá so sánh năm 2010) ước đạt 6.912 tỷ đồng, 

bằng 100%  kế hoạch.  

Thương mại - dịch vụ: Do giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh (cà phê, 

cao su, điều...) những tháng cuối năm tăng nên sức mua cũng dần tăng trở lại. Tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước thực hiện 

53.050 tỷ đồng, tăng 11,25% so với năm 2015, đạt 100,1% KH.  

Giao thông Vận tải: Công tác quản lý, bảo trì các quốc lộ (03 tuyến), tỉnh lộ (11 

tuyến) và đường liên huyện (02 tuyến) được quan tâm triển khai, đảm bảo giao 

thông thông suốt, không xảy ra trường hợp ách tắc. 
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Thu, chi ngân sách và ngân hàng  

Thu, chi ngân sách: Thu, chi ngân sách:Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn 

đạt 4.100 tỷ đồng, đạt 120,2% so với dự toán TW giao và 97,6% dự toán HĐND 

tỉnh giao, so với thực hiện năm 2015 tăng 20,2%. 

Hoạt động ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã triển khai kịp thời, chỉ 

đạo và giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các cơ chế, 

chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng do NHNN ban hành. Tổng 

nguồn vốn huy động ước đạt 34.700 tỷ đồng; tăng 24,6% so với đầu năm.  

Đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng vốn XDCB thuộc NSNN và trái phiếu Chính 

phủ năm 2016 đã giao kế hoạch là 3.627,251 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện các dự 

án quản lý thanh toán qua KBNN tỉnh 3.101.035 tỷ đồng. Đến ngày 31/10/2016 đã 

giải ngân được 1.589,891 tỷ đồng, đạt 52,25%. [46] 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

Văn hóa: Đắk Lắk có bản sắc văn hoá đa dạng như các trường ca truyền 

miệng lâu đời Đam San, Xinh Nhã dài hàng nghìn câu, như các ngôn ngữ của người 

Ê Đê, người M'Nông 

Giáo dục - Đào tạo: Tập trung cho việc hoàn thành chương trình và tổng kết 

năm học 2015-2016 theo quy định; hoàn thành việc cấp phát chế độ học phí và hỗ 

trợ học tập cho học sinh năm học 2015-2016.  

Y tế: Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện 

khá tốt, đáp ứng tốt công tác thường trực cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn 

tỉnh.  

Văn hoá - thể thao - du lịch:  

Văn hóa: Tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hoá dân tộc. Toàn tỉnh đã có 21/152 xã đạt tiêu chí số 6 “Cơ sở vật chất văn hóa”, 

tăng 08 xã so với cùng kỳ; 74/152 xã đạt tiêu chí 16 “Văn hóa”, tăng 12 xã so với 

cùng kỳ.  

Thể thao: Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ;  

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%C4%90%C4%83k_L%C4%83k
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_ho%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90am_San
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xinh_Nh%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C3%8A_%C4%90%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C3%8A_%C4%90%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%27N%C3%B4ng
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Du lịch: Hoạt động xúc tiến du lịch được quan tâm đầu tư, hình ảnh du lịch 

Đắk Lắk được quảng bá tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, đem đến nhiều 

cơ hội thu hút đầu tư vào Đắk Lắk.  

Thông tin - truyền thông: Dịch vụ bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền 

hình phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và sự lãnh đạo của các cơ quan Đảng, Nhà 

nước và hệ thống chính trị 

Lao động, thương binh và xã hội 

Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 26.500 lao động (KH: 27.300 lao 

động), trong đó giải quyết việc làm tăng thêm cho khoảng 12.800 người. Công tác 

giảm nghèo được quan tâm, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông, xây 

dựng các mô hình trình diễn về sản xuất, chăn nuôi, từ đó giúp các hộ nghèo có 

thêm điều kiện làm ăn, tăng thu nhập, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, phấn đấu 

thoát nghèo bền vững. Dự kiến đến hết năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 2,87% 

so với cuối năm 2015, đạt KH (KH: 2,5-3%).Các ngành, các cấp thực hiện tốt chính 

sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, người nghèo, cận nghèo và 

người DTTS thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.  

  Khoa học và công nghệ (KH&CN): Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về 

KH&CN theo hướng chú trọng hoạt động ứng dụng, chuyển giao, gắn kết nhiều hơn 

với doanh nghiệp.  

 Công tác dân tộc: Công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã được các 

cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời... Bên cạnh những kết 

quả đạt được, ở một số nơi cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đối 

với công tác dân tộc, năng lực cán bộ xã và Ban giám sát cộng đồng còn hạn chế, 

địa phương khó khăn về quỹ đất, mặt khác do kinh phí Trung ương bố trí thấp hơn 

so với định mức quy định làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các 

chương trình như Chương trình 755, 135.[42] 
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2.2. Thực trạng triển khai QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk lắk 

2.2.1. Thực trạng về cơ chế chính sách QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

- Thực trạng về cơ chế chính sách QLNN về giảm nghèo tại tỉnh Đắk Lắk 

năm 2011 - 2015. 

Nhằm thực hiện mục tiêu của các Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai 

đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về 

đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị Quyết số 

80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời 

kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 

XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, để Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, 

xứng đáng là trung tâm kinh tế - văn hóa – xã hội của vùng Tây Nguyên, việc giảm 

nghèo nhanh và bền vững có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Do vậy, cần tiếp 

tục ban hành Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 

2020 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Các căn cứ pháp lý 

- Luật Đầu tư công; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Trợ giúp pháp lý; 

- Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; 

- Nghị quyết số 76/2014/QH13, ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo bền vững đến năm 2020; 

- Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ về 

chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; 

- Nghị Quyết số 80/NQ-CP, ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về 

định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; 
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- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; 

- Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 

2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-

TTg, giai đoạn 2); 

- Quyết định số 551/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát 

triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, 

bản đặc biệt khó khăn; 

- Quyết định số 204/QĐ-TTg, ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào 

diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016; 

- Quyết định số 75/QĐ-UBDT, ngày 29/02/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc 

phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 

năm 2016; 

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết 

định số 971/QĐ-TTg, ngày 01/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg; 

- Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg, ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại 
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các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và 

hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp điển hình; 

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 01/12/2015 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 

đến năm học 2020 – 2021; Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt 

khó khăn. [20] 

Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.  

- Cấp tỉnh: Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 47/2011/NQ-

HĐND ngày 22/12/2011 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015. 

UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành: Chương trình giảm nghèo giai đoạn 

2011-2015; Kế hoạch số 3319/KH-UBND ngày 19/6/2012 về triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2011-2015; Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 về thành lập Ban 

chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 của tỉnh; Quyết 

định số 22/2012/QĐ-UB ngày 09/7/2012 quy định mức hưởng sinh hoạt phí hàng 

tháng và nhiệm vụ của cán bộ giảm nghèo cấp xã; Quyết định số 1778/QĐ-UBND 

ngày 08/08/2012 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo 

giai đoạn 2011-2015 của tỉnh; Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 về 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu 

giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 7091/KH-UBND ngày 09/10/2013 

về việc đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2011-2015 và triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP; tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm 

thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; công văn số 5197/UBND-VHXH ngày 

31/7/2013 về việc chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng 

năm; công văn số 7191/UBND-VHXH ngày 14/10/2013 về báo cáo thực hiện chính 

sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012; Kế hoạch 8188/KH-UBND 

ngày 12/11/2013 về thực hiện công tác giảm nghèo tại 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao 
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của tỉnh giai đoạn 2013-2015; Kế hoạch số 2153/KH-UBND ngày 02/4/2014 về tổ 

chức tiếp nhận gói hỗ trợ 1.000 con bò cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; công văn số 

8393/UBND-VHXH ngày 12/11/2014 về cấp thẻ BHYT năm 2015 cho đối tượng 

chính sách; công văn số 3776/UBND-VHXH ngày 03/6/2015 về việc rà soát xã, 

thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2015; công văn số 4188/UBND-

VHXH ngày 15/5/2015 về việc điều chỉnh đối tượng được cấp sách giáo khoa, vở 

viết năm học 2015-2016; công văn số 4449/UBND-VHXH ngày 24/6/2015 về việc 

tổ chức rà soát, đánh giá các chính sách về giảm nghèo; Thông báo số 178/TB-

UBND ngày 29/7/2015 về ý kiến kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm 

việc với Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam; công văn số 7109/UBND-

VHXH ngày 25/9/2015 về việc thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 

15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 7888/UBND-VHXH ngày 

27/10/2015 về tổng kết, đánh giá chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-

2015... 

Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 theo lĩnh vực 

chuyên ngành đã được phân công. 

Cấp huyện: Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng chương trình, 

thông qua Nghị quyết và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo giai 

đoạn 2011-2015; thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo; ban 

hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. [42] 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong 

tỉnh, công tác giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực 

và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh từ 

20,82% cuối năm 2010 xuống còn 6,01% vào cuối năm 2015, bình quân mỗi năm 

giảm 2,96%, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận dân cư, đặc biệt là 

các hộ nghèo tăng lên rõ rệt.  
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Tuy nhiên Đắk Lắk vẫn đang còn nhiều khó khăn, thách thức, tỷ lệ hộ nghèo 

theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020 chiếm tỷ lệ 19,37%, cao hơn nhiều so với 

bình quân chung của cả nước (bình quân cả nước là 9,88%), nhất là ở vùng sâu, 

vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, toàn tỉnh có 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 

50%, 62 xã có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 45% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo 

trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao chiếm 37,17%.  

Thực trạng kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo giai 

đoạn 2011 -2015 

- Các chính sách có trong chương trình mục tiêu giảm nghèo: 

 Xây dựng mô hình giảm nghèo:  

Triển khai xây dựng các mô hình giảm nghèo từ nguồn kinh phí thuộc 

CTMTGN, Sở Lao động – Thương bình và xã hội đã tham mưu, hướng dẫn các 

huyện, các xã khảo sát, lựa chọn và triển khai xây dựng các mô hình cho 350 hộ 

nghèo tham gia, bao gồm các mô hình như: Trồng bông, trồng bắp lai, nuôi gà thả 

vườn, chăn nuôi bò, trồng Mít siêu sớm … với kinh phí thực hiện 3.000 triệu đồng.  

Công tác xây dựng mô hình giảm nghèo đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo 

biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao năng suất lao 

động, tăng thu nhập để thoát nghèo. Tuy nhiên, nguồn kinh phí được phân bổ rất ít 

so với nhu cầu thực tế nên số hộ nghèo được tham gia chưa nhiều, kết quả đạt còn 

thấp. 
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Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá: 

Tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, như: Thông qua Báo, Đài phát 

thanh – Truyền hình, Panô, Áp phích…; phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy để 

đăng các tin, bài về giảm nghèo; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ 

làm công tác giảm nghèo cấp huyện, cấp xã; tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với 

người nghèo, trong đó ưu tiên tổ chức tại các địa bàn nghèo, nhằm giúp cho hộ nghèo 

hiểu được trách nhiệm của mình trong vấn đề giảm nghèo, nắm bắt và tiếp cận kịp 

thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo; tổ chức các 

đợt kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác giảm nghèo, công tác điều tra, rà 

soát hộ nghèo; khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện một số chính sách, dự án giảm 

nghèo tại các địa bàn trong tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện là 6.662 triệu đồng. 

  Chương trình 135  

Toàn tỉnh có 44 xã khu vực III, 128 thôn, buôn ĐBKK của 52 xã khu vực II 

và 01 buôn ĐBKK của xã khu vực I. Tổng kinh phí được đầu tư là 329.819 triệu 

đồng. 

- Vốn đầu tư cở sở hạ tầng là 276.400 triệu đồng; xây dựng được 640 công 

trình hạ tầng thiết yếu, gồm: 480 công trình đường giao thông, 23 công trình kênh 

mương thủy lợi, 44 công trình trường học, 04 công trình chợ, 84 công trình nhà sinh 

hoạt cộng đồng, 04 công trình cấp nước sinh hoạt, 01 công trình trạm điện. 

 - Vốn duy tu bảo dưỡng là 14.196 triệu đồng; đã duy tu, bảo dưỡng được 72 

công trình hạ tầng, gồm: 59 công trình đường giao thông, 5 công trình kênh mương, 

4 công trình trường học, 3 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, 01 công trình cổng 

chào, bảng hiệu. 

- Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất là 50.550 triệu đồng, đã hỗ trợ cho 18.729 hộ 

nghèo, gồm: 16.548 con giống, 83.806 cây giống, 1.107 tấn giống, 25 tấn phân bón, 

4 mô hình trồng lúa, tổ chức 9 lớp tấp huấn và 3 đợt tham quan học tập kinh 

nghiệm.  

- Ngoài ra, vố hỗ trợ của EU là 5.200 triệu đồng, đã đầu tư xây dựng 3km 

đường giao thông nông thôn tại 3 xã đặc biệt khó khăn của 3 huyện. 
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Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của nhà nước, cơ sở 

hạ tầng các vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được đầu tư, nâng cấp; đời sống, 

vật chất và tinh thần của người nghèo, người đồng bào DTTS và người dân vùng 

nông thôn từng bước được cải thiện, góp phần giảm nghèo, ổn định chính trị và anh 

ninh quốc phòng. 

- Các chính sách giảm nghèo khác, có trong nghị quyết 80/NQ-CP 

 Tín dụng ưu đãi hộ nghèo: 

Ngân hàng chính sách xã hội đã giải quyết cho khoảng 224.065 lượt hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, với số tiền 

3.650.734 triệu đồng; trong đó, 82.752 lượt hộ nghèo vay 1.245.181 triệu đồng; 

21.571 lượt học sinh, sinh viên khó khăn vay 588.601 triệu đồng; 370 lượt lao động 

thuộc diện nghèo, gia đình chính sách đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, vay 

9.093 triệu đồng; 42.614 lượt hộ dân vùng khó khăn, vay 761.108 triệu đồng; 

23.837 hộ cận nghèo vay 492.832 triệu đồng; 1.231 lượt hộ mới thoát nghèo vay 

30.230 triệu đồng; 12.687 hộ nghèo về nhà ở vay 104. 145 triệu đồng; 2.167 hộ 

đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn vay 12.923 triệu đồng… 

Tổng dư nợ các chương trình cho vay từ Ngân hàng chính sách xã hội đến 

31/12/2015 là khoảng 3.297.536 triệu đồng với 161.243 hộ dư nợ, tăng 1.133.544 

triệu đồng so với cuối năm 2010; tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm 10,5% trong 

đó dư nợ chương trình hộ nghèo 1.001.565 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 30,6%); tăng 

182.606 triệu đồng; dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo 483.251 triệu đồng 

(chiếm tỷ trọng 14,7%); dư nợ cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo 100.000 

triệu đồng… Nợ quá hạn 11.541 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,35% tổng dư nợ. Nguồn 

vốn cho vay từ NHCSXH đã đến với từng hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xã, vùng khó 

khăn, đặc biệt các xã nghèo của tỉnh, giúp cho hộ nghèo có thêm vốn làm ăn, tạo 

việc làm nâng cao đời sống, góp phần ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Tuy 

nhiên, nguồn vốn cho vay còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của các hộ dân. 
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Hỗ trợ khuyến nông – khuyến lâm cho người nghèo: 

Chương trình Khuyến nông, phát triển thủy sản, phát triển thủy lợi, ngành 

Nông nghiệp và PTTN đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn cho 

khoảng 23.255 lượt hộ, trong đó khoảng 30% là hộ nghèo; tổ chức 60 cuộc hội thảo 

đầu bờ cho 2.200 lượt người tham gia, trong đó khoảng 30% là người nghèo; lắp 

đặt, sửa chữa 20 bảng panô tuyên truyền; xây dựng 66 mô hình trình diễn cho 2.835 

hộ tham gia, trong đó khoảng 40% là hộ nghèo. Tổng số hộ dân được hỗ trợ là 

28.290 lượt hộ, kinh phí thực hiện là 8.956 triệu đồng (trong đó người nghèo được 

hưởng là khoảng trên 30%, với kinh phí khoảng 2.758 triệu đồng). Bên cạnh đó, 

ngành NN&PTNT đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa 26 công trình thủy lợi trên địa bàn 

các xã nghèo để đảm bảo nguồn nước tưới, với kinh phí thực hiện 89.407 triệu 

đồng. 

Mặc dù chương trình khuyến nông – khuyến lâm đã giúp cho các hộ nông 

dân, hộ nghèo biết cách sản xuất, làm ăn hiệu quả, tăng thu nhập, góp phần giảm 

nghèo bền vững. Tuy nhiên, nguồn kinh phí còn rất hạn chế và chưa được phân bổ 

riêng cho chương trình giảm nghèo nên đối tượng hộ nghèo được tham gia và 

hưởng lợi rất ít, kết quả đạt còn thấp. 

Hỗ trợ y tế cho người nghèo: 

Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 2.991.613 lượt người nghèo, 

cận nghèo và người DTTS với kinh phí mua thẻ là 1.590.093 triệu đồng. Đã có 

khoảng 1.629.759 lượt người khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, với kinh phí khám 

chữa bệnh là 509.655 triệu đồng. 

Công tác thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT đã thực hiện tại tất cả các 

trạm y tế xã, phường, thị trấn; ngành y tế cũng đã thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho bệnh 

nhân nghèo, hỗ trợ tiền vận chuyển bệnh nhân sắp tử vong hoặc bị tử vong từ bệnh 

viện về nhà… từ đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối tượng trong việc khám 

chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT ở một số nơi vẫn 

còn chậm và sai sót thông tin, trùng lặp đối tượng, chậm cấp phát đến tận tay người 

dân… đã ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng trong khám chữa bệnh. 
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Hỗ trợ Giáo dục & Đào tạo cho học sinh nghèo: 

Thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên theo Nghị định số 

49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg, 

Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg và một số chính sách khác cho khoảng 2.259.000 

lượt em, với kinh phí là khoảng 1.001.779 triệu đồng. 

Công tác hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đã được UBND tỉnh và các Sở, 

ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, hướng 

dẫn và triển khai thực hiện, từ đó đã giúp cho học sinh, sinh viên có điều kiện học 

tập tốt hơn; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có nhiều vấn đề khó khăn, 

vướng mắc và nguồn kinh phí Trung ương phân bổ còn chậm, như thực hiện Nghị 

định số 49 và Thông tư số 29; một số địa phương trong tỉnh chưa tập trung chỉ đạo 

thực hiện nên tiến độ còn chậm đã ảnh hưởng đến quyền lợi của các em học sinh, 

sinh viên, đặc biệt là các em con hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

 Đào tạo nghề cho người nghèo: 

Chương trình đào tạo nghề miễn phí cho lao động nông thôn đã tổ chức 477 

lớp đào tạo nghề cho 16.054 lao động, trong đó có gần 80% là lao động người 

DTTS và lao động thuộc hộ nghèo, với kinh phí thực hiện khoảng 43.347 triệu đồng 

(kinh phí đào tạo cho đối tượng người nghèo khoảng 2.061 triệu đồng).  

Chương trình đào tạo nghề đã giúp cho người nghèo có thêm kiến thức, tay 

nghề để áp dụng vào sản xuất, làm ăn, tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập; tuy nhiên, 

kết quả đạt còn thấp, một phần là do đối tượng người nghèo tham gia chưa nhiều và 

một phần do các đơn vị, địa phương thống kế, tổng hợp số liệu chưa đảm bảo chính 

xác, như: một người vừa là người nghèo vừa là người DTTS nhưng chỉ tổng hợp 

vào đối tượng người DTTS. 

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo:  

Triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 

67/2010/QĐ -TTg với tổng số hộ nghèo được hỗ trợ là 367 hộ, kinh phí thực hiện là 

11.950 triệu đồng (trong đó, vốn vay: 2.936 triệu đồng). 
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Hiện nay các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát, bình xét 

và phê duyệt danh sách hộ nghèo có khăn khăn về nhà ở theo chương trình 167 giai 

đoạn 2. Tổng số hộ nghèo có khăn khăn về nhà ở là 10.748 hộ.  

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo: 

Thực hiện chương trình trợ giúp pháp lý, ngành Tư pháp đã thực hiện trợ 

giúp pháp lý với 4.812 vụ việc, bao gồm tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố 

tụng cho 4.812 lượt người nghèo; trợ giúp pháp lý lưu động 281 đợt tại các xã với 

17.058 người tham dự, trong đó tư vấn cho 4.396 người nghèo. Công tác thông tin 

tuyên truyền, công tác thành lập và kiện toàn câu lạc bộ trợ giúp pháp lý luôn được 

quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, cụ thể: đã xây dự 400 bảng thông tin về trợ 

giúp pháp lý tại các xã vùng III và các thôn, buôn đặc biệt khó khăn; hiện nay toàn 

tỉnh có 24 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Tổng kinh phí thực hiện trợ giúp pháp lý là 

1.027 triệu đồng. 

Chính sách trợ giúp pháp lý đã giúp cho người nghèo, người đồng bào dân 

tộc thiểu số biết bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, nâng cao nhận thức, hiểu 

biết và thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã 

hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, như: một số 

năm công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo không được phẩn bổ kinh phí riêng; 

địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, cộng tác viên chủ yếu là kiêm nhiệm, nên 

kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo vẫn còn nhiều hạn chế. 

Một số chính sách khác có liên quan đến công tác giảm nghèo 

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo:  

Thực hiện hỗ trợ tiền điện cho khoảng 310.900 lượt hộ nghèo và hộ chính 

sách xã hội, trong đó có khoảng 301.500 lượt hộ nghèo. Tổng kinh phí thực hiện 

khoảng 125.708 triệu đồng. 

 Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

Thực hiện Quyết định 1592/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã rà 

soát đối tượng thực hiện, gồm: hỗ trợ đất sản xuất là 6.222 hộ, trong đó, đất sản 

xuất 3.838 hộ, chuyển đổi học nghề 2.270 hộ, xuất khẩu lao động 114 hộ; hỗ trợ 
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nước sinh hoạt tập trung là 138 công trình, phục vụ cho 9.421 hộ; hỗ trợ nước sinh 

hoạt phân tán 10.930 hộ. Nhu cầu kinh phí thực hiện là 200.000 triệu đồng; đến năm 

2012 mới được phân bổ là 31.000 triệu đồng, đầu tư xây dựng 36 công trình nước 

tập trung và hỗ trợ nước phân tán cho 8.500 hộ. 

Triển khai Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án thực hiện Chính sách hỗ trợ đất ở, 

đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo 

ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng nhu cầu vốn để thực 

hiện của Đề án là 743.687 triệu đồng. Trong 2 năm 2014-2015 ngân sách Trung 

ương hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện Chương trình này là 25.000 triệu đồng. Kết quả 

thực hiện như sau: kinh phí năm 2014 là 8.000 triệu đồng, đã thanh toán trả nợ cho 

18 công trình thuộc Chương trình 1592 còn thiếu vốn để thanh toán và đầu tư xây 

dựng mới 01 công trình nước sinh hoạt tập trung; kinh phí năm 2015 là 17.000 triệu 

đồng, tỉnh Đắk Lắk tập trung chủ yếu đầu tư khai hoang đất sản xuất để cấp cho 

1.058 hộ thiếu đất sản xuất; hiện nay, các địa phương đang tiến hành các thủ tục thu 

hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tiến hành khai hoang trong quý VI năm 2015.  

Hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg: 

Nguồn vốn đầu tư từ năm 2011-2015 là 119.252 triệu đồng; đã hỗ trợ cho 

240.256 hộ, 1.059.487 khẩu, tổng kinh phí thực hiện là 95.950 triệu đồng. Trong đó: 

hỗ trợ bằng hiện vật cho 812.544 khẩu, kinh phí 74.759 triệu đồng; hỗ trợ bằng tiền 

mặt cho 386.087 khẩu, kinh phí 21.190 triệu đồng. 

 Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào DTTS theo Quyết 

định số 33/2007/QĐ-TTg: 

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ, tỉnh Đắk Lắk thực hiện 03 dự án định canh, định cư tập trung và 03 dự án định 

canh, định cư xen ghép để định canh định cư cho 492 hộ. Trong 5 năm qua, tổng số 

kinh phí được TW đầu tư là 42.830 triệu đồng; số công trình hạ tầng được đầu tư là 

04 công trình; số hộ được tổ chức định canh định cư là 270 hộ, chủ yếu định canh 

định cư bằng hình thức phân tán. Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk đã lập 2 dự án định canh 
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định cư tập trung tại xã Cư Klông, huyện Krông Năng và xã Vụ Bổn, huyện Krông 

Pắc nhằm định canh định cư cho 483 hộ, nhưng đến nay chưa được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt và đầu tư kinh phí. 

Kết quả hoạt động, huy động nguồn lực của UBMTTQ Việt Nam và các hội, 

đoàn thể, đơn vị có liên quan: 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động quỹ 

“Ngày vì người nghèo” được trên 109.831 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ, đóng 

góp ngày công, tiền mặt của bà con, dòng họ và cộng đồng, qua đó đã hỗ trợ sửa 

chữa và xây dựng mới 2.164 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ hộ 

nghèo làm nhà ở theo chương trình 167 với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/căn, từ đó đã 

được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cấp bằng công nhận 51/184 xã, phường, thị trấn 

hoàn thành việc xóa nhà tạm bợ, dột nát; hỗ trợ mua bò giống sinh sản giúp hộ 

nghèo phát triển sản xuất với trị giá trên 1.000 triệu đồng; hỗ trợ khoan 17 giếng 

nước sinh hoạt cho nhân dân tại các xã biên giới; trợ giúp sản xuất cho các hộ khó 

khăn, với số tiền 1.838 triệu đồng; hỗ trợ người nghèo, gia đình khó khăn khám 

chữa bệnh, với số tiền 1.609 triệu đồng; trợ giúp cho các em học sinh nghèo, khó 

khăn với số tiền 795 triệu đồng.  

- Hội liên hiệp phụ nữ đã tổ chức huy động vốn thông qua các hình thức tiết 

kiệm với 100% chi hội thực hiện, có 100% cán bộ hội các cấp gương mẫu tham gia, 

từ đó đã huy động được gần 100.000 triệu đồng, giải quyết cho 30.146 lượt hội viên 

nghèo vay không tính lãi suất hoặc lãi suất rất thấp để đầu tư vào sản xuất, làm ăn, 

phát triển kinh tế gia đình, trong đó có trên 11.000 hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Thực 

hiện phong trào xây dựng mái ấm tình thương với phương châm “ở đâu có phụ nữ ở 

đó có mái ấm tình thương” từ đó đã xây dựng được 132 mái ấm tình thương cho 

132 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 4.160 triệu đồng, sửa chữa 42 

căn nhà trị giá 216 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, các cấp hội 

đã tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền về giảm nghèo, xây dựng 87 mô hình 

với 1.667 hội viên tham gia, như: “Tổ phụ nữ liên kết làm kinh tế gỏi”, “Tổ phụ nữ 

vần công, đổi công” “Tổ phụ nữ dân tộc, tôn giáo giúp nhau thoát nghèo”… 
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- Đoàn thanh niên CSHCM: Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh phong trào 

“Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp; các hoạt động vì cuộc sống cộng 

đồng trong tuổi trẻ gắn với hoạt động “thanh niên hành động vì người nghèo”; các 

hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Trong 5 năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đảm 

nhận 3.560 công trình thanh niên có giá trị kinh tế với số tiền 17.490 triệu đồng, xây 

dựng 310 căn nhà nhân ái trị giá hơn 8.000 triệu đồng; tổ chức 420 đợt thăm và tặng 

quà, hỗ trợ 20.780 ngày công giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, gia đình chính sách; phối hợp tổ chức 210 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn 

phí cho 80.350 lượt người dân vùng sâu, vùng xa với tổng trị giá trên 5.650 đồng; tu 

sửa được 445km đường liên thôn, liên xã; nạo vét, khơi thông được 180/km kênh 

mương nội đồng. 

- Liên đoàn lao động thực hiện các hoạt động, phong trào, như: ủng hộ quỹ 

“ngày vì người nghèo”, chương trình “mái ấm công đoàn”… qua 5 năm thực hiện, 

số tiền ủng hộ mái ấm công đoàn là trên 15.000 triệu đồng, đã hỗ trợ xây dựng và 

sửa chữa 692 căn nhà cho các gia đình chính sách, tập thể giáo viên, công nhân, 

viên chức có hoàn cảnh khó khăn, nhà đồng đội…với tổng trị giá 14.800 triệu đồng. 

- Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và các đơn vị có liên quan đã có nhiều 

hoạt động, phong trào thiết thực nhằm giúp đỡ hộ nghèo trong sản xuất làm ăn, như 

hỗ trợ về vốn, cây giống, con giống, phân bón, ngày công lao động… góp phần 

quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn của tỉnh. 

- Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ cho 1.000 hộ nghèo, mỗi 

hộ 01 con Bò cái sinh sản, tổng trị giá gói hỗ trợ khoảng 15.000 triệu đồng. 

Kết quả giảm nghèo 

- Kết quả từ năm 2011-2014: Đến cuối năm 2014, hộ nghèo và hộ cận nghèo 

của tỉnh như sau: 

Về hộ nghèo: Tổng số hộ nghèo là 41.593 hộ; Tỷ lệ hộ nghèo là 10,02%. - 

Chia theo khu vực: Hộ nghèo thành thị có 2.668 hộ, chiếm 6,41% tổng số hộ nghèo 

và chiếm 2,73% tổng số hộ thành thị. Hộ nghèo nông thôn có 38.925 hộ, chiếm 

93,59% tổng số hộ nghèo và chiếm 12,26% tổng số hộ nông thôn. 
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- Chia theo dân tộc: Hộ nghèo người Kinh có 15.438 hộ, chiếm 37,12% tổng 

số hộ nghèo và chiếm 5,47% tổng số hộ Kinh. Hộ nghèo người DTTS có 26.155 hộ, 

chiếm 62,88% tổng số hộ nghèo và chiếm 19,65% tổng số hộ DTTS. 

Trong 4 năm qua, hộ nghèo chung toàn tỉnh đã giảm từ 81.053 hộ đầu năm 

2011 xuống còn 41.593 hộ cuối năm 2014, giảm 39.460 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 

20,82% xuống còn 10,02%, bình quân giảm 2,7%/năm. Riêng, hộ nghèo đồng bào 

DTTS giảm từ 46.555 hộ xuống còn 26.155 hộ, giảm 20.400 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 

trong đồng bào DTTS giảm từ 38,95% xuống còn 19,65%, bình quân giảm 

4,83%/năm; hộ nghèo người DTTS so với tổng hộ nghèo tăng từ 57,44% lên 

62,88%. 

- Về hộ cận nghèo: đã giảm từ 33.449 hộ, xuống còn 31.724 hộ, tỷ lệ cận 

nghèo giảm từ 8,59% xuống còn 7,64%. 

- Kết quả của năm 2015: Năm 2015, ước giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5% - 3% 

đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.[40] 

- Bình quân chung của giai đoạn 2011-2015: Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn 

tỉnh giảm bình quân hàng năm khoảng 2,76%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS 

giảm bình quân hàng năm giảm khoảng 4,7%. [42] 

- Kết quả giảm nghèo giai đoạn năm 2016 : Công tác điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 hiện nay các huyện, thị xã, thành phố đang thực 

hiện, chưa hoàn thành. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm khoảng từ 2,5-3%, đạt chỉ 

tiêu, kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm khoảng từ 4-

4,5%.[41] 

2.2.2. Thực trạng về tổ chức bộ máy QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

 Cấp tỉnh: 

- Thành lập Ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở Ban chỉ 

đạo giảm nghèo cấp tỉnh, bổ sung thành viên là lãnh đạo Cục thống kê tỉnh. Trưởng 

ban là Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 

cơ quan thường trực. 



   

  71 

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cấp tỉnh: 

- Xây dựng kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2016 của tỉnh. 

- Hoàn thiện mẫu phiếu điều tra, tài liệu hướng dẫn và hệ thống biểu tổng 

hợp kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp (khối phố/xóm, thôn/bản; 

xã/phường/thị trấn; huyện/thành phố/thị xã và tỉnh). 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho cán bộ giám sát cấp 

tỉnh, đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã để tổ chức tập huấn cho cán bộ, điều tra 

viên ở xã/phường/thị trấn và khối phố/thôn, xóm/bản. 

Cấp huyện và cấp xã: 

Thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở Ban 

chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, cấp xã. Trưởng ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

phụ trách, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, bổ 

sung thành viên là lãnh đạo cơ quan thống kê cùng cấp. 

- Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cấp huyện: 

+ Xây dựng kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 

trên địa bàn. 

+ Thành lập bộ phận giám sát viên, giúp việc cho BCĐ điều tra cấp huyện; 

+ Tổ chức in ấn tài liệu: kế hoạch triển khai, mẫu phiếu điều tra, tài liệu 

hướng dẫn và hệ thống biểu tổng hợp kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo các 

cấp (khối phố/thôn, xóm/bản; xã/phường/thị trấn và cấp huyện) phục vụ cho công 

tác điều tra. 

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho bộ phận giám sát viên 

cấp huyện và điều tra viên ở xã/phường/thị trấn và khối phố/thôn, xóm/bản. 

- Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cấp xã: 

+ Tổ chức lực lượng điều tra viên ở xã/phường/thị trấn và khối phố/thôn, 

xóm/bản. 
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+ Trực tiếp tổ chức thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp huyện và báo cáo kết quả điều 

tra theo kế hoạch đề ra. 

Tổ chức Thực hiện:  

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan: 

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị quán triệt và tập huấn nghiệp vụ điều tra hộ nghèo, hộ 

cận nghèo cho giám sát viên cấp tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi quá trình điều tra của các huyện, 

thành, thị. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh theo 

kế hoạch. 

- Lập dự toán kinh phí chuyển Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem 

xét, quyết định đảm bảo kinh phí phục vụ công tác điều tra. 

+ Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí (do Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội trình), tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách đảm bảo phục vụ công tác 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan 

sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đảm bảo đúng các quy định hiện hành. 

+ Cục thống kê tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc Chi Cục thống kê cấp huyện phối hợp với Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện 

tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. 

+ Các sở, ban, ngành chức năng liên quan: Có trách nhiệm tham gia phối 

hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành, thị chỉ 

đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn tỉnh. 
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+ UBND cấp huyện: 

- Chỉ đạo việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp 

huyện. 

- Xây dựng kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 

của địa phương, tổ chức in ấn tài liệu phục vụ cho cuộc điều tra. 

- Tổ chức Hội nghị quán triệt và tập huấn nghiệp vụ điều tra hộ nghèo, 

hộ cận nghèo cho giám sát viên cấp huyện và lực lượng điều tra viên ở 

xã/phường/thị trấn và khối phố/thôn, xóm/bản… 

- Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi quá trình điều tra của các xã/phường/thị trấn. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả khảo sát hộ nghèo của địa phương cho UBND 

tỉnh theo kế hoạch. 

- Bố trí Ngân sách huyện/ thành phố/ thị xã phục vụ công tác điều tra, rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

+ UBND cấp xã: 

- Chỉ đạo việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã. 

- Tổ chức lực lượng điều tra viên ở xã/phường/thị trấn và khối phố/thôn, 

xóm/bản. 

- Triển khai thực hiện điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo sự hướng dẫn, 

chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp huyện. 

- Tổng hợp kết quả điều tra của khối phố/thôn, xóm/bản, báo cáo kết quả 

điều tra của địa phương cho Ban chỉ đạo cấp huyện theo kế hoạch. 

- Bố trí Ngân sách xã/phường/thị trấn phục vụ công tác điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. 

 2.2.3. Thực trạng về nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Hệ thống Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo các cấp được thành lập và thường 

xuyên được củng cố và kiện toàn tại tỉnh Đắk Lắk. Thông thường cán bộ chuyên 

trách về mảng giảm nghèo tại sở Lao động - Thương binh & Xã hội có 3 đến 5 đồng 

chí chuyên trách làm trong bộ phận giảm nghèo, còn ở phòng Lao động - Thương 
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binh & Xã hội các huyện thì có 2 đến 3 đồng chí đảm nhận chuyên trách mảng giảm 

nghèo của đơn vị cùng cấp, ở cấp xã có 1 đồng chí là cán bộ Lao động - Thương 

binh & Xã hội cấp xã đảm nhận các công tác điều tra, rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ 

cận nghèo của cấp mình quản lý để báo cáo cho cấp trên. Tuy nhiên, do mức phụ 

cấp thấp nên không thể hợp đồng được cán bộ có năng lực đáp ứng được các yêu 

cầu đặt ra và đa số lực lượng cán bộ này là cán bộ kiêm nhiệm hoặc là cán bộ hợp 

đồng làm việc bán thời gian, do đó chất lượng công việc không cao, cán bộ không 

toàn tâm toàn ý cho công việc. Mặt khác đội ngũ cán bộ chuyên trách thường xuyên 

thay đổi, không đảm bảo được tính ổn định, tính kế thừa và gây ra sự lãng phí trong 

công tác đào tạo tập huấn nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác xóa 

đói giảm nghèo hạn chế rất lớn về trình độ chuyên môn, đặc biệt là các cán bộ 

chuyên trách ở các xã khu vực kinh tế kém phát triển, vùng sâu, vùng xa và vùng 

đặc biệt khó khăn, giáp biên giới Campuchia như huyện EaSúp. Theo số liệu thống 

kê thì đa số cán bộ chuyên trách giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn khu vực 

vùng 3 ở các huyện khó khăn và huyện giáp biên giới còn có các cán bộ chưa tốt 

nghiệp phổ thông cơ sở, cụ thể như sau: 

· 27 cán bộ chưa tốt nghiệp THCS. 

· 03 cán bộ tốt nghiệp THCS. 

· 03 cán bộ tốt nghiệp THPT 

Trong những năm qua, thông qua các chương trình, dự án thì tổng mức đầu 

tư cho công tác xóa đói giảm nghèo và các vấn đề liên quan đến xóa đói giảm nghèo 

không ngừng của tỉnh Đắk Lắk được gia tăng, mức đầu tư bình quân ở mỗi xã ở khu 

vực miền núi tăng lên đáng kể. Tuy nhiên mức đầu tư về kinh phí và đầu tư về 

nguồn nhân lực không cân đối và đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn 

đến việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án còn nhiều hạn chế; công tác vận 

hành, khai thác, sử dụng các công trình đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn chưa 

mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, việc bố trí và tăng cường cán bộ làm công tác xóa 

đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi là rất cần thiết. : Chất 
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lượng và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở ở các xã đặc biệt khó khăn cần 

được nâng cao. 

- Thực trạng đói nghèo hiện nay đang diễn ra ở các xã đặc biệt khó khăn 

miền núi tại tỉnh Đắk Lắk đặc biệt là người DTTS cần có những chính sách đặc thù 

và cán bộ chuyên trách là người DTTS tuyên truyền và quan tâm đến các hộ nghèo 

và cận nghèo tiếp cận được các chính sách hổ trợ của Nhà nước nhằm làm cho công 

tác giảm nghèo đạt hiệu quả bền vững. 

- Căn cứ Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ, về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, 

xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Mục tiêu nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xóa 

đói giảm nghèo, đảm bảo về năng lực chuyên môn giúp cho các xã đặc biệt khó khăn 

khu vực Miền núi thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo. 

+ Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách QLNN về giảm nghèo: 

Cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo là người tham mưu giúp cho 

Ban Xóa đói giảm nghèo ở xã tổ chức thực hiện tốt công việc giảm nghèo theo đúng 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự hướng dẫn chuyên môn của Ban chỉ đạo 

giảm nghèo huyện, tỉnh, đồng thời vận dụng một cách sáng tạo, sát thực tế với điều 

kiện phát triển kinh tế xã hội của xã. Các nhiệm vụ chủ yếu cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước về xóa đói giảm nghèo đến tận người dân, nhất là những người thuộc diện hộ 

nghèo. 

- Tham mưu cho Ban giảm nghèo của xã xây dựng chương trình hành động, 

kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, hàng năm về công tác giảm nghèo. 

- Trực tiếp cùng với các lực lượng liên quan ở xã tổ chức các cuộc điều tra 

thực trạng đói nghèo trên địa bàn xã. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp khai thác tốt 

thông tin từ sổ theo dõi hộ nghèo, đề xuất kịp thời biện pháp cho chính quyền xã xử 

lý và báo cáo định kỳ lên Ban giảm nghèo xã và Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp trên 

theo quy định. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2006/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Trực tiếp tham mưu cho xã về việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng 

phục vụ xóa đói giảm nghèo (bằng tất cả các nguồn vốn, kể cả vốn của dự án do các 

tổ chức quốc tế tài trợ). 

- Giúp các hộ nghèo xây dựng dự án vay vốn để sản xuất, giải quyết việc 

làm, tăng thu nhập, giảm nghèo. Hướng dẫn các hộ nghèo lập các tổ tự quản, các tổ 

tín dụng tiết kiệm, giám sát việc cấp vốn, sử dụng vốn vay và thu hồi lãi, vốn vay 

theo qui định. 

- Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể trong phong trào thi đua giảm nghèo. 

- Trực tiếp giải quyết các công việc hành chính của Ban giảm nghèo xã. 

+ Tiêu chuẩn cán bộ hợp đồng; cán bộ, công chức tăng cường: 

Tuổi đời: 

- Đối với cán bộ tuyển dụng theo hình thức hợp đồng tuổi đời không quá 35 

tuổi. 

- Đối với cán bộ tăng cường tuổi đời không quá 45 tuổi. 

Sức khỏe: Có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành để thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

 Phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, có khả 

năng tuyên truyền, vận động quần chúng. 

Chuyên môn: tốt nghiệp các Trường đại học, Cao đẳng hoặc Trung học 

chuyên nghiệp. 

+ Nguồn nhân lực: 

- Những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện 

chưa có việc làm 

- Cán bộ, công chức thuộc các Phòng, Ban, Đoàn thể cấp huyện. 

- Cán bộ, công chức thuộc các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh. 

Phương án tuyển dụng cán bộ: 

- Tuyển dụng có trình độ cao Đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên 

nghiệp. 
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- Tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động, Phòng Nội vụ - Lao động, 

Thương binh và Xã hội trực tiếp ký kết với người lao động. Thời hạn của hợp đồng lao 

động là 03 năm. Sau 03 năm sẽ xem xét gia hạn hợp đồng hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm 

vào các chức danh có nhu cầu. Nhũng người không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chấm dứt 

hợp đồng trước thời hạn theo quy định của pháp luật. 

+ Nguyên tắc bố trí cán bộ: 

Trên cơ sở đề xuất nhân sự của UBND các xã đặc biệt khó khăn khu vực 

Miền núi, UBND huyện tiến hành tuyển dụng theo các qui định hiện hành của Nhà 

nước. Sau khi thông báo tuyển dụng mà vẫn không tuyển dụng đủ số lượng, UBND 

các huyện tiến hành điều động cán bộ công chức thuộc các phòng, ban, hội, đoàn 

thể cấp huyện. Trong trường hợp đã tiến hành điều động cán bộ cấp huyện mà vẫn 

không đủ số lượng, UBND huyện có văn bản đề xuất UBND tỉnh tăng cường cán 

bộ, công chức từ các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh. 

+ Các chế độ, chính sách ưu tiên: 

Ngoài các chế độ, chính sách quy định hiện hành của Nhà nước, UBND tỉnh 

quy định một số chế độ, chính sách cụ thể như sau: 

Thời gian công tác đối với cán bộ tăng cường: 

Thời gian công tác của cán bộ công chức biệt phái tăng cường cho các xã đặc 

biệt khó khăn khu vực miền núi mỗi lần không quá 03 năm. 

+ Trợ cấp: 

- Cán bộ công chức tăng cường được trợ cấp một lần 2.500.000 đồng/người 

để mua sắm đồ dùng sinh hoạt cá nhân khi thay đổi môi trường công tác và trang 

trải tiền đi lại và các chi phí khác từ nơi hiện công tác đến nơi công tác mới. 

+  Chế độ lương và phụ cấp: 

Cán bộ hợp đồng tùy theo trình độ chuyên môn được xếp lương vào các 

ngạch, bậc công chức theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Các đối tượng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu nếu được hợp đồng và bố trí công 

tác tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực Miền núi được hưởng 100% lương khởi 

điểm của ngạch, bậc quy định. 



 78 

Cán bộ tăng cường được hưởng nguyên lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp 

thâm niên, các quyền lợi khác (nếu có) và biên chế ở các cơ quan, đơn vị cử đi (các 

khoản trên nhận tại đơn vị công tác trước khi được điều động). Hàng tháng được 

phụ cấp thêm: 100% lương chính, các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên 

hiện hưởng và phụ cấp khu vực theo địa bàn công tác và không trích để đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (nhận tại Phòng Nội vụ - Lao động, thương binh và Xã 

hội huyện). 

+ Chế độ ưu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác: 

Cán bộ hợp đồng làm công tác xóa đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó 

khăn sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác thì được hưởng các chế độ ưu tiên như 

sau: 

- Được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển và xét tuyển công chức, viên chức 

ở các cơ quan nhà nước, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan có nhu cầu 

tuyển dụng. Trong trường hợp không được tuyển dụng, hoặc không có nhu cầu vào 

công chức, viên chức thì được giải quyết thôi việc theo quy định hiện hành của nhà 

nước. 

- Cán bộ tăng cường về các xã đặc biệt khó khăn miền núi trong thời gian 

tăng cường nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được ưu tiên xét dự thi nâng 

ngạch hoặc nâng bậc lương trước thời hạn (tối đa là 12 tháng so với thời gian quy 

định) và xem xét, bổ nhiệm vào chức danh thích hợp. Hết thời hạn tăng cường, 

chậm nhất trong vòng 03 tháng đơn vị cũ có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp. 

Quy định thi hành: 

- Cán bộ công chức biệt phái, tăng cường vì lý do đặc biệt (gia đình khó 

khăn, sức khỏe yếu…) không thể tiếp tục công tác tại các xã đặc biệt khó khăn khu 

vực miền núi phải được cơ quan sử dụng xác nhận và cơ quan có thẩm quyền quyết 

định, đồng thời phải bàn giao công việc cho người thay thế theo đúng qui định. Cán 

bộ công chức tăng cường hoặc được tuyển dụng mới nếu không chấp hành sự phân 

công của tổ chức, tự ý bỏ về hoặc vi phạm kỷ luật thì bị xử lý theo pháp lệnh cán 

bộ, công chức; Luật Lao động và phải hoàn trả toàn bộ chi phí đã cấp. 
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2.2.4. Thực trạng về chi phí tài chính công QLNN về giảm nghèo trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Tổng kinh phí bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 

2011-2015 khoảng 6.676.538 triệu đồng, cụ thể:  

Ngân sách Trung ương khoảng 3.070.582 triệu đồng, bao gồm: 

 - Vốn đầu tư phát triển: 276.400 triệu đồng. 

 - Vốn sự nghiệp: 2.794.182 triệu đồng. 

Ngân sách địa phương khoảng 171.443 triệu đồng, bao gồm: 

 - Vốn đầu tư phát triển: không. 

 - Vốn sự nghiệp: 171.443 triệu đồng. 

 Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi khoảng 3.297.536 triệu đồng, bao gồm: 

  - Vốn trung ương: 3.163.038 triệu đồng. 

   - Vốn địa phương: 134.498 triệu đồng. 

 Nguồn vốn huy động cộng đồng (bao gồm quỹ “ngày vì người nghèo”, hỗ 

trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng và người dân) khoảng 

136.977 triệu đồng. [42] 

Nguồn vốn Trung ương.  

- Tổng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

năm 2016 được Trung ương phân bổ cho tỉnh Đắk Lắk là 80.936 triệu đồng; trong 

đó, Chương trình 135 là 79.736 triệu đồng; Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo là 

500 triệu đồng; Dự án nâng cao năng lực, truyền thông, giảm nghèo về thông tin và 

giám sát đánh giá là 700 triệu đồng.  

- Trên cơ sở nguồn vốn được Trung ương phân bổ, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk đã ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2016 cho các ngành, địa phương thực hiện. 

Vốn địa phương: 

UBND tỉnh đã phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2016 cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo là 81 

triệu đồng. 
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Ngân sách tỉnh bố trí thực hiện các nội dung: 

 - Kinh phí tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ 

cấp tỉnh. 

 - Kinh phí chỉ đạo, kiểm tra, phúc tra công tác điều tra, rà soát cấp tỉnh. 

 - Hỗ trợ một phần kinh phí cho các huyện, thành phố, thị xã tổ chức công tác 

điều tra, rà soát trên địa bàn. 

 Ngân sách cấp huyện và cấp xã bố trí thực hiện các nội dung: 

  - Kinh phí tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cấp huyện. 

    - Kinh phí chỉ đạo, kiểm tra, phúc tra công tác điều tra, rà soát cấp huyện. 

  - Kinh phí in tài liệu hướng dẫn, phiếu điều tra, mẫu biểu tổng hợp. 

  - Kinh phí chỉ đạo, kiểm tra, phúc tra công tác điều tra, rà soát cấp xã và cấp 

khối phố/thôn, xóm/bản. 

     - Thù lao cho đội ngũ điều tra viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ điều tra, rà 

soát tại cơ sở. 

UBND cấp huyện, cấp xã bố trí đủ kinh phí phục vụ công tác điều tra, rà soát 

trên địa bàn. 

Quy trình phân bổ kinh phí giảm nghèo: 

 - Tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh 

theo kế hoạch. 

 - Lập dự toán kinh phí chuyển Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem 

xét, quyết định đảm bảo kinh phí phục vụ công tác điều tra. 

 Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí (do Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội trình), tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách đảm bảo phục vụ công tác 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan 

sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đảm bảo đúng các quy định hiện hành 

 - Tổng hợp và báo cáo kết quả khảo sát hộ nghèo của địa phương cho 

UBND tỉnh theo kế hoạch. 

 - Bố trí Ngân sách huyện/ thành phố/ thị xã phục vụ công tác điều tra, rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo. 
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 Tổng hợp kết quả điều tra của khối phố/thôn, xóm/bản, báo cáo kết quả điều 

tra của địa phương cho Ban chỉ đạo cấp huyện theo kế hoạch. 

 - Bố trí Ngân sách xã/phường/thị trấn phục vụ công tác điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. 

2.2.5. Thực trạng về kiểm tra, kiểm soát về QLNN về giảm nghèo tại tỉnh Đắk 

Lắk 

Trong giai đoạn vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có một số đợt kiểm tra 

chuyên đề về lĩnh vực giảm nghèo, tình hình thực hiện một số chính giảm nghèo, 

chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt 

Nam tỉnh tổ chức giám sát về công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; UBND 

tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm và tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ về thực 

hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; hàng năm Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát và đánh giá về 

tình hình thực hiện một số chính sách giảm nghèo trên địa bàn; tổng hợp báo cáo 

đánh giá định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm theo quy định; các thành viên Ban 

chỉ đạo Chương trình giảm nghèo của tỉnh đều được phân công nhiệm vụ để theo 

dõi, kiểm tra và giám sát theo lĩnh vực chuyên ngành và theo địa bàn cụ thể. [42] 

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo chưa xảy ra những vấn đề sai 

phạm, tiêu cực nghiêm trọng, những vần đề tồn tại, sai sót đã được phát hiện, nhắc 

nhở và khắc phục kịp thời, đồng thời, thông qua kiểm tra, giám sát đã tổng hợp 

những kiến nghị, đề xuất của chính quyền cơ sở và người dân để tham mưu, đề xuất 

với UBND tỉnh và các Bộ, ngành trung ương có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công 

tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao hơn.  

Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo của tỉnh đều được 

phân công nhiệm vụ để theo dõi, kiểm tra và giám sát theo địa bàn; hàng năm Sở 

Lao động -Thương binh và Xã hội đã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát và đánh giá 

về tình hình thực hiện một số chính sách giảm nghèo, công tác điều tra, rà soát hộ 

nghèo. Kinh phí thực hiện công tác nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát 
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đánh giá là 6.662 triệu đồng, đạt 74,85% kế hoạch, trong đó ngân sách Trung ương 

là 4.530 triệu đồng, ngân sách địa phương là 2.132 triệu đồng. 

2.2.6. Đánh giá chung về những kết quả đạt được, ưu điểm, nhược điểm và 

nguyên nhân QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 

2016 và Thực trạng nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 

 Đánh giá chung về những kết quả đạt được, ưu điểm, nhược điểm và nguyên 

nhân QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 2016 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP, về định hướng giảm nghèo bền 

vững thời kỳ từ năm 2011 đến 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 47/2011/NQ-HĐND, ngày 22/12/2011 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-

2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3319/KH-UBND, ngày 

19/6/2012 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND, và chỉ đạo các 

Sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Giảm 

nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả đạt được như sau: 

Kết quả về giảm tỷ lệ hộ nghèo 

Trong 5 năm hộ nghèo đã giảm từ 81.053 hộ xuống còn 25.322 hộ, giảm 

55.731 hộ; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 20,82% xuống còn 6,01%, bình quân giảm 

2,96%/năm, đạt 98,67% kế hoạch đề ra; riêng hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu 

số giảm từ 46.555 hộ xuống còn 16.358 hộ, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc 

thiểu số giảm từ 38,95% xuống còn 12,08%, bình quân giảm 5,39%/năm. Hộ cận 

nghèo đã giảm từ 33.449 hộ xuống còn 15.727 hộ, tỷ lệ cận nghèo giảm từ 8,59% 

xuống còn 3,73%. 

Tại địa bàn của 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao: tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,30% 

xuống còn 27,21%, bình quân giảm 7,7%/năm vượt kế hoạch đề ra; chỉ còn 01 xã có 

tỷ lệ hộ nghèo trên 50% (xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc 50,68%).  

Kết quả thực hiện các chính sách 

Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo chung theo Nghị quyết 80/NQ-

CP, ngày 19/5/2011 của Chính phủ 
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- Tín dụng ưu đãi: Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 246.762 lượt hộ nghèo, 

hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, đạt 99,9% kế hoạch, với số 

tiền vay là 3.947.309 triệu đồng; trong đó: 87.185 lượt hộ nghèo vay 1.305.779 triệu 

đồng; 25.272 hộ cận nghèo vay 530.513 triệu đồng; 3.586 lượt hộ mới thoát nghèo 

vay 90.393 triệu đồng; 2.225 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay 

16.360 triệu đồng. 

Tổng dư nợ các chương trình cho vay từ Ngân hàng chính sách xã hội đến 

31/12/2015 là 3.277.555 triệu đồng, với 203.322 hộ dư nợ, tỷ lệ tăng trưởng bình 

quân hàng năm 10,29%, trong đó dư nợ chương trình hộ nghèo 949.364 triệu đồng; 

dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo 505.212 triệu đồng; dư nợ cho vay chương 

trình hộ mới thoát nghèo 90.393 triệu đồng. Nợ quá hạn 11.688 triệu đồng, chiếm tỷ 

lệ 0,35% tổng dư nợ. Tổng nguồn vốn đến 31/12/2015 là 3.289.549 triệu đồng. 

- Hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm và phát triển thủy sản: Đã tổ chức các lớp 

tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn cho 23.255 lượt hộ. Tổng số hộ dân được hỗ trợ là 

28.290 lượt hộ, kinh phí thực hiện là 8.956 triệu đồng; trong đó người nghèo chiếm 

khoảng 30%, với 8.500 lượt hộ, kinh phí khoảng 2.758 triệu đồng. 

- Hỗ trợ học nghề: Chương trình đào tạo nghề miễn phí cho lao động nông 

thôn đã tổ chức 477 lớp đào tạo nghề cho 16.054 lao động, với kinh phí 43.347 triệu 

đồng, trong đó có khoảng 30% là lao động thuộc hộ nghèo, với kinh phí thực hiện 

khoảng 12.000 triệu đồng.  

- Hỗ trợ y tế: Đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 2.991.613 lượt người nghèo, cận 

nghèo và người dân tộc thiểu số, đạt 90,52% kế hoạch với kinh phí mua thẻ là 

1.590.093 triệu đồng, đạt 101,8% kế hoạch. Đã có khoảng 1.629.759 lượt người 

khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí khám chữa bệnh là 509.655 

triệu đồng.  

- Hỗ trợ giáo dục và đào tạo: đã hỗ trợ cho khoảng 2.259.000 lượt học sinh, 

sinh viên về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền ăn theo 

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, Quyết định số 
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36/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg, và một số chính sách khác, đạt 

114,38% kế hoạch với kinh phí là khoảng 1.001.779 triệu đồng.  

- Hỗ trợ nhà ở: Đã hỗ trợ làm nhà ở cho 367 hộ theo Quyết định số 

67/2010/QĐ-TTg, với kinh phí thực hiện là 9.104 triệu đồng (không tính vốn vay), 

đạt 100% kế hoạch đề ra. 

- Trợ giúp pháp lý: Đã thực hiện trợ giúp pháp lý với 4.812 vụ việc, bao gồm 

tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho 4.812 lượt người nghèo; trợ giúp 

pháp lý lưu động 281 đợt tại các xã với 17.058 người tham dự, trong đó người nghèo 

là 4.396 người; đã xây dựng 400 bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại các xã và các 

thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Tổng số người nghèo được trợ giúp khoảng 9.200 lượt 

người, đạt 127,89% với kinh phí là 1.027 triệu đồng, đạt 93,36% kế hoạch.  

Các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

- Chương trình 135:  

Tổng kinh phí được đầu tư là 374.567 triệu đồng, trong đó, ngân sách Trung 

ương là 348.125 triệu đồng, ngân sách địa phương là 18.350 triệu đồng, huy động là 

8.092 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Cụ thể: 

+ Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng: Đã triển khai xây dựng được 650 công trình hạ 

tầng thiết yếu, gồm: 483 công trình đường giao thông; 21 công trình kênh mương 

thủy lợi; 41 công trình trường học; 03 công trình chợ; 97 công trình nhà sinh hoạt 

cộng đồng; 04 công trình cấp nước sinh hoạt; 01 công trình trạm điện. Kinh phí thực 

hiện là 295.605 triệu đồng. 

+ Duy tu bảo dưỡng: Đã duy tu bảo dưỡng 57 công trình giao thông nông 

thôn, 05 công trình thủy lợi, 05 công trình trường học, 04 công trình nhà sinh hoạt 

cộng đồng, 02 công trình nước sinh hoạt, 01 công trình cổng chào, bảng hiệu. Kinh 

phí thực hiện là 15.591 triệu đồng. 

+ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: Đã hỗ trợ cho 87.601 hộ nghèo với 3.405 

con gia súc, 12.692 con gia cầm, 106.366 cây giống công nghiệp dài ngày và cây ăn 

quả, 75.626 tấn giống cây lương thực, 92 tấn phân bón, xây dựng 23 mô hình trồng 

lúa... Kinh phí thực hiện là 57.787 triệu đồng. 
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+ Dự án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cộng đồng: đã tổ chức 18 lớp tập huấn 

cho 1.497 cán bộ cấp xã và 40 lớp tập huấn cho 2.466 học viên cộng đồng. Kinh phí 

thực hiện là 5.584 triệu đồng. 

- Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo:  

Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo từ nguồn kinh phí 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, các xã khảo sát, lựa 

chọn và triển khai xây dựng 6 mô hình, cho 350 hộ nghèo tham gia, bao gồm các mô 

hình như: liên kết với doanh nghiệp trồng bông, trồng bắp lai, nuôi gà thả vườn, chăn 

nuôi bò, trồng mít siêu sớm… với kinh phí thực hiện 3.700 triệu đồng, trong đó ngân 

sách Trung ương là 3.000 triệu đồng, đóng góp của các hộ nghèo là 700 triệu đồng.  

- Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá: 

+ Công tác truyền thông, tuyên truyền về lĩnh vực giảm nghèo được thực hiện 

với nhiều hình thức, như: Thông qua Đài phát thanh – Truyền hình của tỉnh, Đài 

truyền thanh – truyền hình các huyện, thị xã; Báo Lao động – Xã hội, Báo Đắk Lắk… 

để thực hiện các chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về công tác giảm nghèo, giới thiệu 

các mô hình, gương điển hình trong giảm nghèo; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy để đăng các tin, bài về giảm nghèo tuyên truyền đến các cấp ủy Đảng; các huyện 

đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với người nghèo, nhằm giúp cho hộ nghèo 

hiểu được trách nhiệm của mình trong vấn đề giảm nghèo, nắm bắt và tiếp cận kịp 

thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo. 

+ Công tác nâng cao năng lực giảm nghèo: Hàng năm, đội ngũ cán bộ làm 

công tác giảm nghèo cấp huyện, cấp xã đã được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ; các chủ trương, chính sách về giảm nghèo đã được cập nhật, biên soạn 

thành tài liệu và cấp phát cho cán bộ từ cấp tỉnh, huyện, xã phường, thôn, buôn, từ đó, 

đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo nâng cao trình độ chuyên môn, 

hiểu biết và nắm bắt kịp thời về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về 

lĩnh vực giảm nghèo, tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

+ Công tác kiểm tra, giám sát: Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có một số đợt kiểm 

tra chuyên đề về lĩnh vực giảm nghèo, tình hình thực hiện một số chính giảm nghèo, 
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chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ 

Quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát về công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ 

nghèo; UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm và tổ chức hội nghị sơ kết giữa 

kỳ về thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; các thành 

viên Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo của tỉnh đều được phân công nhiệm vụ 

để theo dõi, kiểm tra và giám sát theo địa bàn; hàng năm Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội đã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát và đánh giá về tình hình thực hiện 

một số chính sách giảm nghèo, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo. 

Kinh phí thực hiện công tác nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh 

giá là 6.662 triệu đồng, đạt 74,85% kế hoạch, trong đó ngân sách Trung ương là 

4.530 triệu đồng, ngân sách địa phương là 2.132 triệu đồng. 

+  Kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động quỹ 

“Ngày vì người nghèo” được trên 109.831 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ, đóng góp 

ngày công, tiền mặt của bà con, dòng họ và cộng đồng, đã hỗ trợ sửa chữa và xây 

dựng mới 2.164 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở 

theo Chương trình 167 cho 367 hộ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/căn; đã có 51/184 xã, 

phường, thị trấn được công nhận hoàn thành việc xóa nhà tạm bợ, dột nát; hỗ trợ mua 

bò giống sinh sản giúp hộ nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ khoan 17 giếng nước sinh 

hoạt cho nhân dân tại các xã biên giới; trợ giúp sản xuất cho các hộ khó khăn; hỗ trợ 

người nghèo, gia đình khó khăn khám chữa bệnh; trợ giúp cho các em học sinh 

nghèo, khó khăn.  

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức huy động vốn thông qua các hình thức 

tiết kiệm với 100% chi hội thực hiện với 100% cán bộ hội các cấp gương mẫu tham 

gia, từ đó đã huy động được gần 120.000 triệu đồng, giải quyết cho 46.017 lượt hội 

viên nghèo vay không tính lãi suất hoặc lãi suất rất thấp để đầu tư vào sản xuất, làm 

ăn, phát triển kinh tế gia đình. Phong trào “Xây dựng mái ấm tình thương” đã xây 
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dựng được 140 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 4.503 triệu 

đồng, sửa chữa 42 căn nhà trị giá 216 triệu đồng.  

- Đoàn thanh niên CSHCM: Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh phong trào “Đồng 

hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”; “Thanh niên hành động vì người nghèo”; 

các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện... Trong 5 năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đảm 

nhận 3.560 công trình, trị giá 17.490 triệu đồng; xây dựng 310 căn nhà nhân ái trị giá 

hơn 8.000 triệu đồng; tổ chức 420 đợt thăm và tặng quà, hỗ trợ 20.780 ngày công 

giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; phối 

hợp tổ chức 210 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 80.350 lượt người dân vùng 

sâu, vùng xa với tổng trị giá trên 5.650 đồng; tu sửa được 445km đường liên thôn, 

liên xã; nạo vét, khơi thông được 180km kênh mương nội đồng. Quỹ Thiện Tâm – 

Tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ cho 1.000 hộ nghèo, mỗi hộ 01 con bò cái sinh sản, 

tổng trị giá gói hỗ trợ khoảng 15.000 triệu đồng. 

Tổng kinh phí thực hiện (chưa tính nguồn vốn tín dụng) 

- Tổng kinh phí: 3.282.380 triệu đồng, trong đó: 

+ Ngân sách Trung ương: 2.898.557 triệu đồng, chiếm 88,31% 

+ Ngân sách địa phương: 89.103 triệu đồng, chiếm 2,71% 

+ Nguồn vốn huy động: 294.720 triệu đồng, chiếm 8,98% 

- Kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo chung theo Nghị quyết số 

80/NQ-CP, là 2.616.761 triệu đồng, trong đó: 

+ Ngân sách Trung ương: 2.542.902 triệu đồng, chiếm 97,18% 

+ Ngân sách địa phương: 68.621 triệu đồng, chiếm 2,62% 

+ Nguồn vốn huy động: 5.238 triệu đồng, chiếm 0,2% 

- Kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 384.929 triệu đồng, trong đó: 

+ Ngân sách Trung ương: 355.655 triệu đồng, chiếm 92,39% 

+ Ngân sách địa phương: 20.482 triệu đồng, chiếm 5,32% 

+ Nguồn vốn huy động: 8.792 triệu đồng, chiếm 2,28% 
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- Kinh phí thực hiện các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể 

là 280.690 triệu đồng 

2.2.6.1. Thực trạng nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 

 Thực trạng về hộ nghèo, cận nghèo 

Theo kết quả điều tra cuối năm 2015, số hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh áp 

dụng chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2016-2020 như sau: Hộ nghèo: Tổng số hộ nghèo là 81.592 hộ, tỷ lệ hộ 

nghèo là 19,37%. 

- Chia theo khu vực: Hộ nghèo khu vực thành thị có 5.428 hộ, chiếm 6,65% 

tổng số hộ nghèo và chiếm 5,46% tổng số hộ thành thị; hộ nghèo khu vực nông thôn 

có 76.164 hộ, chiếm 93,35% tổng số hộ nghèo và chiếm 23,67% tổng số hộ nông 

thôn. 

- Chia theo dân tộc: Hộ nghèo người kinh có 31.270 hộ, chiếm 38,32% tổng số 

hộ nghèo và chiếm 10,94% tổng số hộ người kinh; hộ nghèo dân tộc thiểu số có 50.322 

hộ, chiếm 61,68% tổng số hộ nghèo và chiếm 37,17% tổng số hộ dân tộc thiểu số.  

- Hộ cận nghèo: Tổng số hộ cận nghèo là 34.884 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo là 

8,28%. 

- Chia theo khu vực: Hộ cận nghèo khu vực thành thị có 3.850 hộ, chiếm 

11,04 tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo khu vực nông thôn có 31.034 hộ, chiếm 

88,96% tổng số hộ cận nghèo. 

- Chia theo dân tộc: Hộ cận nghèo người kinh có 20.113 hộ, chiếm 57,66% 

tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số có 14.771 hộ, chiếm 

42,34% tổng số hộ cận nghèo. 

Toàn tỉnh có 03 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, 62 xã có tổng tỷ lệ hộ 

nghèo và cận nghèo từ 45% trở lên; có 85 thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 80% trở 

lên. Có 02 đơn vị cấp huyện có tỷ lệ dưới 10% (Buôn Ma Thuột: 1,95%, Buôn Hồ: 

7,68%); có 61 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.  
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2.2.6.2. Thực trạng về mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo 

Bảng 2.1. Bảng chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản  theo tiêu chí nghèo đa 

chiều năm 2016. 

Dịch vụ xã 

hội cơ bản 

Chỉ số đo 

lường 
Tiêu chí xác định thiếu hụt 

Số hộ bị 

thiếu hụt 

Tỷ lệ so với 

tổng hộ 

nghèo 

1. Giáo dục 

1.1. Trình độ 

giáo dục của 

người lớn 

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành 

viên từ 15 đến dưới 30 tuổi 

không tốt nghiệp trung học 

cơ sở và hiện không đi học 

30.609 37,51% 

1.2. Tình trạng 

đi học của trẻ 

em 

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành 

viên từ 5 đến dưới 15 tuổi 

hiện không đi học 

12.788 15,67% 

2. Y tế 

2.1. Tiếp cận 

các dịch vụ y tế 

Hộ gia đình có người bị ốm 

đau nhưng không đi khám 

chữa bệnh trong vòng 12 

tháng qua 

9.949 12,19% 

2.2. Bảo hiểm y 

tế 

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành 

viên từ 6 tuổi trở lên không 

có bảo hiểm y tế 

18.493 22,67% 

3. Nhà ở 

3.1. Chất lượng 

nhà ở 

Hộ gia đình đang ở trong nhà 

thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ 

39.607 48,54% 

3.2. Diện tích 

nhà ở bình quân 

đầu người 

Diện tích nhà ở bình quân 

dưới 8m
2
/người 

34.862 42,73% 

4. Nước 

sạch và vệ 

sinh 

4.1. Nguồn 

nước sinh hoạt 

Hộ gia đình không được tiếp 

cận nguồn nước hợp vệ sinh 

20.705 25,38% 

4.2. Tình trạng 

nhà vệ sinh 

Hộ gia đình không sử dụng 

hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh 

53.663 65,77% 

5 Tiếp cận 

thông tin 

5.1. Sử dụng 

dịch vụ viễn 

thông 

Hộ gia đình không có thành 

viên nào sử dụng thuê bao 

điện thoại và internet 

19.877 24,36% 

5.2. Thiết bị 

tiếp cận thông 

tin và khả năng 

tiếp cận thông 

tin 

Hộ gia đình không có ti vi, 

radio, máy tính và không 

nghe được hệ thống loa đài 

truyền thanh xã/thôn 

17.499 21,45% 

Nguồn: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo năm 2016, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Đắk Lắk. 
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2.2.6.3. Thực trạng các huyện nghèo: 

Theo kết quả Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, tỉnh 

Đắk Lắk có 03 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% gồm: Ea Súp là 52,81%, Lắk là 

51,32% và M'Đrắk là 51,69%. Nhìn chung, địa bàn của 03 huyện đều cách trung 

tâm tỉnh khá xa, đời sống kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn, điều kiện tự nhiên 

không thuận lợi, mùa khô bị hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất; giao 

thông đi lại từ trung tâm huyện đến các xã và từ xã đến các thôn, buôn còn gặp 

nhiều trở ngại; diện tích rừng, đồi chiếm tỷ trọng lớn trong diện tích tự nhiên; tỷ lệ 

đất canh tác nông nghiệp thấp, chủ yếu là đất bạc màu; tỷ lệ người đồng bào dân tộc 

thiểu số chiếm cao trong tổng số dân cư; tình trạng dân di cư tự do từ các tỉnh khác 

đến vẫn còn nhiều, chủ yếu là các hộ dân tộc thiểu số nghèo; thu ngân sách rất thấp, 

chủ yếu phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên; thu nhập bình quân đầu 

người rất thấp; lĩnh vực y tế, giáo dục và hệ thống công trình hạ tầng thiết yếu phục 

vụ sản xuất, dân sinh còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao, còn có khoảng cách 

xa so với các khu vực khác trong tỉnh.. 

2.2.6.4. Thực trạng các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn: 

Theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ, Đắk Lắk có 45 xã đặc biệt khó khăn, trên địa bàn 12 huyện, với tổng số hộ 

nghèo là 30.074 hộ nghèo, 128.152 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chung là 58,55%; hộ cận 

nghèo là 5.473 hộ, 24.491 khẩu, tỷ lệ hộ cận nghèo chung là 10,65%; đặc biệt có 3 

xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 80%. Toàn tỉnh có 141 thôn, buôn đặc biệt khó khăn, với 

8.442 hộ nghèo, 39.461 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo là 42,06%; hộ cận nghèo là 2.879 hộ, 

13.332 khẩu, tỷ lệ hộ cận nghèo là 14,34%; trong đó đặc biệt có 5 buôn tỷ lệ hộ nghèo 

trên 80%. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng cả ở xã và thôn buôn còn yếu kém; nhiều trục đường 

giao thông xã, thôn, buôn chưa được cứng hóa. Điều kiện về phát triển sản xuất, tạo 

việc làm hết sức khó khăn, thiếu đất sản xuất; hệ thống thủy lợi không đáp ứng nhu 

cầu tưới tiêu. Thực trạng cơ sở hạ tầng theo báo cáo của các địa phương: 86,67% xã 

có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và 
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kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; 40,81% thôn, buôn có đường trục giao thông 

được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao 

thông vận tải; 84,44% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 82,22% xã đã có trạm y tế đủ 

điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; 80% xã có mạng lưới trường mầm non, 

trường phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập và phổ 

biến kiến thức cho người dân; 11,11% xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn 

nông thôn mới; 66,93% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; hệ thống thủy lợi đủ khả 

năng tưới tiêu cho 49,78% diện tích cây trồng hàng năm. 

2.2.6.5. Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm và  thực trạng  QLNN về 

giảm nghèo 

 Những ưu điểm  

Trong giai đoạn vừa qua, nhìn chung, các chính sách về giảm nghèo được 

triển khai đồng bộ và kịp thời ở tất cả các cấp, các ngành; chương trình giảm nghèo 

đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, 

tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, các 

doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp dân cư và của chính người nghèo; 

chương trình cũng thu hút sự hưởng ứng, chia sẻ và ủng hộ tích cực của cộng đồng 

trong, ngoài tỉnh từ đó đã đạt được cơ bản các chỉ tiêu đặt ra; cơ sở hạ tầng xã, thôn, 

buôn đặc biệt khó khăn được đầu tư, nâng cấp; hộ nghèo đã được hỗ trợ phát triển 

sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; việc tiếp cận các dịch vụ xã hội như y tế, giáo 

dục, nước sạch,… ngày càng tốt hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người 

nghèo, người cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, 

mức thu nhập bình quân nhóm hộ nghèo đạt 654.808 đồng/người/tháng, tăng 

khoảng 2,2 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm bình quân 

2,96%/năm, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 5,39%/năm. 

Nguyên nhân đạt được: 

Trong những năm qua, Trung ương đã ban hành rất nhiều chủ trương, chính 

sách về giảm nghèo và các chính sách khác có liên quan, tạo động lực để giảm nghèo 

nhanh và bền vững; phạm vi đối tượng hỗ trợ ngày càng được mở rộng; mức hỗ trợ 
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cũng được điều chỉnh từng bước phù hợp với tăng trưởng kinh tế. Các chính sách về 

giảm nghèo của Trung ương đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ 

đạo thông qua các Chương trình, Nghị quyết, các kế hoạch, giải pháp cụ thể phù 

hợp với tình hình thực tiễn, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đã được 

triển khai đồng bộ, kịp thời ở tất cả các cấp, các ngành và nhận được sự tham gia 

rộng rãi của cộng đồng. Người nghèo đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của chính 

bản thân mình và chủ động trong việc tiếp nhận các chính sách và nguồn lực hỗ trợ 

của nhà nước, cộng đồng để tự vươn lên thoát nghèo và trở thành khá giả; giảm tình 

trạng tái nghèo. 

  Những hạn chế 

Chất lượng giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao do những rủi ro 

bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, biến động giá cả, tác động tiêu cực của nền 

kinh tế thị trường…, chủ yếu tập trung ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. 

Trong giai đoạn 2011-2015, chuẩn nghèo chỉ tiếp cận theo đơn chiều (chiều thu nhập) 

nên một bộ phận hộ nghèo tuy đã thoát nghèo nhưng vẫn bị thiếu hụt trong việc tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong tổ chức thực hiện các chính sách còn hạn chế: 

Chưa có sự phối hợp tốt trong triển khai các chính sách như chưa kết hợp đào tạo 

nghề, khuyến nông, khuyến lâm với hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất; chính 

sách miễn, giảm học phí còn chưa kịp thời; công tác lập danh sách đề nghị cấp thẻ 

bảo hiểm y tế ở một số nơi vẫn còn chậm và sai sót thông tin, trùng lặp đối tượng; 

chất lượng khám chữa bệnh chưa cao, đặc biệt là tuyến cơ sở.Việc phân cấp quản lý 

đầu tư và hỗ trợ trọn gói cho cấp xã chưa triệt để do trình độ năng lực quản lý của cấp 

xã còn hạn chế. Một số địa phương thiếu sự chỉ đạo thường xuyên nên tiến độ thực 

hiện các chương trình, dự án chậm. Vẫn còn công trình đầu tư đưa vào sử dụng kém 

hiệu quả, thiếu quy chế quản lý, không bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng dẫn đến chất 

lượng công trình hư hỏng, xuống cấp nhanh. Một bộ phận cấp ủy Đảng, chính quyền 

địa phương và không ít người dân chưa có nhận thức đúng và đầy đủ về ý nghĩa, tầm 

quan trọng của giảm nghèo, dẫn đến người nghèo, xã nghèo vẫn còn tình trạng ỷ lại, 

trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. 
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Những nguyên nhân của hạn chế: 

Do có rất nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau, nhưng khi triển khai thiếu sự 

liên kết, phối hợp chặt chẽ lẫn nhau giữa các ngành, dẫn đến manh mún, dàn trải, 

phân tán nguồn lực; mức đầu tư còn thấp so với nhu cầu thực tế; các chính sách đa 

phần mang tính hỗ trợ về an sinh xã hội, còn ít các chính sách hỗ trợ sinh kế cho hộ 

nghèo và các chính sách giảm nghèo đặc thù, phù hợp với vùng nông thôn, các vùng 

dân tộc thiểu số; nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo không có điều kiện 

kèm theo dẫn đến tính trông chờ, ỷ lại. 

Trong khi cấp ủy và chính quyền một số địa phương tập trung chỉ đạo thực 

hiện rất quyết liệt và đã đạt được kết quả cao về giảm nghèo, thì một số địa phương 

khác chưa thật sự quan tâm chỉ đạo thực hiện, việc xây dựng và ban hành chương 

trình, Nghị quyết, kế hoạch cho giai đoạn và hàng năm cũng như công tác thành lập, 

kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo còn chậm; nhận thức trách nhiệm của một số địa 

phương về công tác giảm nghèo còn hạn chế; còn thiếu các giải pháp, cách làm mới, 

sáng tạo để khắc phục khó khăn. Công tác rà soát xác định hộ nghèo ở một số nơi 

chưa đảm bảo quy trình, vẫn còn tình trạng xác định sai, sót đối tượng. Nguồn kinh 

phí của Trung ương phân bổ hàng năm cho một số chính sách giảm nghèo còn chậm 

và thiếu so với nhu cầu thực tế; ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn nên kinh phí 

bố trí cho Chương trình Giảm nghèo còn ít, chưa đảm bảo theo Nghị quyết của Hội 

đồng Nhân dân tỉnh đề ra; việc lồng ghép từ các chương trình, chính sách khác trên 

địa bàn chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao. 
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Kết luận chương 2 

 

Nội dung chương 2 của luận văn, tác giả đã giới thiệu những nét cơ bản về 

điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk. Qua nghiên cứu chương 2 đã cho 

chúng ta thấy được bức tranh chung về thực trạng đói nghèo và thực trạng thực hiện 

QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương 1 tác giả đã phân tích lý 

luận QLNN về giảm nghèo trên những khía cạnh cơ bản, việc triển khai QLNN về 

giảm nghèo phải đảm bảo đảm phải đạt được các mục đích và yêu cầu trong QLNN 

về năm nội dung trong QLNN: 

(1) Hệ thống về thể chế để QLNN về giảm nghèo (Văn bản, chế độ, cơ chế, 

chính sách); (2) Hệ thống tổ chức bộ máy để QLNN về giảm nghèo hiệu quả; (3) 

Nguồn nhân lực, cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện QLNN về giảm nghèo, 

(4) Kinh phí tài chính công từ NSNN cho hoạt động QLNN về giảm nghèo, (5) 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động QLNN về giảm nghèo. Từ đó đưa ra những 

ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động QLNN về 

giảm nghèo. Nhờ có những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh 

đạo, tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức 

của tỉnh đã mang lại những kết quả to lớn, tình trạng các hộ nghèo, cận nghèo đã 

liên tục giảm qua các năm. Tuy nhiên những hạn chế, bất cập trong nghiên cứu của 

tác giả có thể khẳng định kết quả giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thật sự bền 

vững: Tỷ lệ hộ nghèo mới phát sinh và tái nghèo còn cao; Một số hộ nghèo có tâm 

lý trông chờ, ỷ lại, chưa tích cực vươn lên thoát nghèo; Việc huy động các nguồn 

lực tại chỗ còn nhiều khó khăn; Hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi chưa cao. 

Tác giả luận văn đã làm rõ các nguyên nhân căn bản của đói nghèo trên địa 

bàn tỉnh, đặc biệt đã phân tích các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, bất cập của 

quá trình triển khai thực QLNN về giảm nghèo làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề 

xuất các giải pháp ở chương 3 
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QLNN  

VỀ GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA TỈNH ĐẮK LẮK 

 

3.1. Phương hướng về thực hiện QLNN về giảm nghèo 

3.1.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước Việt Nam 

Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa VII) đã định hướng và 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. 

 Thực hiện chủ trương của Đảng, từ đầu năm 1998, Chính phủ chính thức phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa 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 thực hiện các chương trình đó là 

đến năm 2000 tỷ lệ nghèo của cả nước còn 10% theo chuẩn cũ.  

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 ". 
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 Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI 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”. 

Mục tiêu tổng quát  đến năm 2020: 

 Tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của Nhà nước cho các 

chính sách, chương trình giảm nghèo; lựa chọn chính sách để ưu tiên phân bổ, sử 

dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực; bảo đảm lồng ghép chính sách và nguồn lực có 

hiệu quả. Thúc đẩy việc kết nối phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng khó khăn với 

vùng phát triển. Thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ thị 

trường phù hợp đặc điểm vùng nhằm thu hút doanh nghiệp, nhất là các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và cơ sở hạ tầng, đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, nâng cao khả năng sản xuất hàng 

hóa gắn với thị trường tại các địa bàn nghèo, địa bàn khó khăn, địa bàn có đông 

đồng bào dân tộc thiểu số. Kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát 

triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh; 

 + Thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời 

hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, 

chủ động tham gia của người nghèo. Duy trì, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phù 

hợp đối với hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo;  

 + Tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; điều chỉnh 

đối tượng, mức vay, lãi suất, thời hạn cho vay phù hợp gắn với chính sách khuyến 

nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao hoa học kỹ thuật, xây 

dựng, nhân rộng mô hình thoát nghèo gắn kết với cộng đồng dân cư trên địa bàn 

 + Ưu tiên nguồn nhân lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, 
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xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven 

biển, hải đảo. Giải quyết cơ bản tình trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có 

đất ở và giải quyết đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề cho ít nhất 80% hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đang thiếu đất 

sản xuất; kết hợp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa được hỗ trợ đất sản xuất, đồng thời có chính 

sách giải quyết tình trạng di dân không theo quy hoạch ở một số địa phương;  

 +  Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và tỷ lệ đào tạo nghề khu vực nông 

thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; phân luồng, đào tạo nghề hợp lý, hiệu quả; duy trì 

các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; nâng 

cao tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; phát 

triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú với quy mô 

phù hợp; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cử tuyển gắn với sử dụng;  

 + Bảo đảm ít nhất 90% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; 70% xã đạt tiêu 

chí quốc gia về y tế, trên 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế; điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và 

chính sách bảo hiểm y tế để đảm bảo tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc 

sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo;  

 + Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế điều hành, phân 

công đầu mối chịu trách nhiệm chính, phân cấp đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn cụ 

thể để cho địa phương; cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân, 

cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo. [13] 

  Mục tiêu cụ thể đến năm  2020: 

- Giảm ba phần tư số hộ nghèo so với đầu kỳ kế hoạch, bình quân mỗi năm 

giảm khoảng 10% (riêng các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm từ 

12 - 13%); giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước xuống còn 4% (theo chuẩn nghèo 

2011). 
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 + Tạo việc làm ổn định và đa dạng hoạt động thu nhập cho lao động nghèo; 

tăng thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo lên 3,5 lần và thu nhập bình 

quân đầu người của các huyện nghèo nhất tăng ít nhất 3 lần so với năm 2010. 

 + Bảo đảm các điều kiện thiết yếu về nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận các dịch 

vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, đời sống văn hóa, tinh thần, tiếp 

cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho các hộ nghèo, đặc biệt hộ nghèo là đồng 

bào dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

 + Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các huyện nghèo, 

xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

 + Các chỉ tiêu đã đạt được năm 2015: 

 - Phấn đấu 10% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo 

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về 

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (sau 

đây viết tắt là Nghị quyết 30a); 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo và 30% số xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo tiêu chí do Thủ tướng Chính 

phủ quy định. 

 - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và 

dân sinh phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, kinh doanh. 

 + 85% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 

theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải; 

+ 60% thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hóa theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật của Bộ Giao thông - Vận tải; 

 + 100% trung tâm xã có điện; trên 90% thôn, bản có điện phục vụ sinh hoạt 

và sản xuất, kinh doanh; 

 + Các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 80% nhu cầu tưới tiêu 

cho diện tích cây trồng hằng năm. 

 - Thu nhập của hộ nghèo tham gia mô hình tăng 15 - 20%/năm; bình quân 

mỗi năm có 10% hộ tham gia mô hình thoát nghèo. 
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 - 100% cán bộ, công chức xã, trưởng thôn, buôn và cán bộ đoàn thể được tập 

huấn về: kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính 

sách, dự án; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; phát triển cộng đồng. 

3.1.2. Định hướng, mục tiêu thực hiện QLNN về  giảm nghèo của tỉnh Đắk lắk 

 Định hướng, mục tiêu thực hiện chính sách giảm nghèo tỉnh Đắk Lắk 

 + Mục tiêu chung: 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực 

hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu 

nhập của người nghèo, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y 

tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin). 

Cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, nhất là 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các huyện 

biên giới, huyện khó khăn và xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn; thu hẹp khoảng cách 

chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc và các nhóm dân cư. góp 

phần giảm số hộ nghèo bình quân cả nước từ 1-1,5%/năm theo chuẩn nghèo giai 

đoạn 2016-2020, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình 

quân trên 4%/năm. 

+ Mục tiêu cụ thể 

- Thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ 

đề ra: giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm (riêng các huyện, xã 

nghèo giảm 4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

-  Giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh bình quân từ 2,5-3%/năm (riêng tại 03 

huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân từ 4-

4,5%/năm), tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4%-

4,5%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; 

- Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm 

thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo trong tỉnh đến cuối năm 2020 tăng lên 1,9 

lần so với cuối năm 2015;  
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- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện 

điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo; 

- Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã 

biên giới, thôn, buôn đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí 

nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, 

thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt 

động của Chương trình để tăng thu nhập thông qua tạo việc làm công nhằm phát huy 

hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, góp phần giảm rủi ro thiên 

tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường. 

- Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo 

đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 2 lần so với cuối 

năm 2015 (riêng các hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó 

khăn vùng dân tộc và miền núi tăng gấp 1,5 lần);  

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện 

điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như chính 

sách phát triển sản xuất, đất sản xuất; chính sách tín dụng ưu đãi; chăm sóc sức 

khỏe và bảo hiểm y tế; giáo dục và đào tạo; nhà ở; nước sạch và vệ sinh, tiếp cận 

thông tin; giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng…; 

- Giải quyết một cách cơ bản về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện, 

nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết 

là hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt. 

+ Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 

- Phấn đấu 15-20% số xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đặc 

biệt khó khăn; 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên 

địa bàn các huyện, xã, thôn, buôn thuộc Chương trình phù hợp quy hoạch dân cư và 

quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất 

của người dân: 
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+ 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 

đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; 

+ Từ 70% - 80% thôn, buôn có đường trục giao thông được cứng hóa đảm bảo 

tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; 

+ 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện 

khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;. 

+ 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng 

đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 50-60% số 

xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới; 

+ 90% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 

+ Các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 75%-80% nhu cầu tưới tiêu 

cho diện tích cây trồng hằng năm. 

- Thu nhập của các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20-25%; bình quân hàng năm 

có ít nhất 15% hộ tham gia dự án thoát nghèo, thoát cận nghèo; 

- Hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho 500 lao động thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trong đó có từ 60-70% lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; 

- 100% cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, buôn 

được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương 

trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia; xây dựng kế hoạch 

phát triển cộng đồng; 

 - Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm bình quân 3%/năm (theo chuẩn nghèo 

quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg). 

 - Điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, trước hết là về y tế, 

giáo dục, văn hoá, nước sinh hoạt, nhà ở; người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi 

với các dịch vụ xã hội cơ bản. 

http://phapluat.vn/tim-kiem.html?q=09%2f2011%2fQ%c4%90-TTg
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 - Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện biên giới, huyện khó khăn và xã, 

thôn, buôn đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn 

mới, đặc biệt là hạ tầng thiết yếu: Giao thông, điện, nước sinh hoạt. 

 - Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo để sản xuất, 

kinh doanh, học nghề, làm nhà ở... Ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo ở 

các, huyện khó khăn, huyện biên giới và xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn. 

 - Thực hiện chương trình quốc gia khuyến nông - lâm - ngư miễn phí đối với 

người nghèo; gắn khuyến nông - lâm - ngư với cung cấp tín dụng và chuyển giao kỹ 

thuật, công nghệ cho người nghèo. 

 - Đẩy mạnh thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng 

đào tạo lao động nghèo; gắn dạy nghề với tạo việc làm cho lao động tại các doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh, kể cả xuất khẩu lao động ra nước ngoài. 

 - Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số 

vùng khó khăn, hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế theo Luật 

Bảo hiểm y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014. 

 - Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học 

sinh, sinh viên theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ để cấp sách giáo khoa và vở viết cho học sinh dân tộc thiểu số 

không thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 

 - Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 

số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 và Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 

29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động, tích cực huy động nguồn lực của 

cộng đồng, doanh nghiệp, gia đình, dòng họ cùng với nguồn cho vay vốn tín dụng 

ưu đãi để hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở. 

 - Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí trực tiếp cho người nghèo bằng các 

hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, hòa giải, phối 

hợp xác minh, kiến nghị giải quyết vụ việc. Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý 

lưu động tại các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn. 

http://phapluat.vn/tim-kiem.html?q=49%2f2010%2fN%c4%90-CP
http://phapluat.vn/tim-kiem.html?q=49%2f2010%2fN%c4%90-CP
http://phapluat.vn/tim-kiem.html?q=167%2f2008%2fQ%c4%90-TTg
http://phapluat.vn/tim-kiem.html?q=67%2f2010%2fQ%c4%90-TTg
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 - Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng ở các huyện biên giới, huyện khó khăn và 

các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo để 

hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực ở các vùng đặc thù, 

khu kinh tế quốc phòng, gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với địa phương và hộ 

nghèo để phát triển vùng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm cho hộ nghèo. 

- 100% số xã thuộc phạm vi dự án có cán bộ, công chức làm công tác thông tin 

và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ 

động; 50% các xã có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời; có 100% huyện 

và khoảng 50% xã được trang bị bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động; 

- 90% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn được tiếp 

cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm 

sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức báo 

chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác. 

3.2. Các giải pháp thực hiện QLNN về giảm nghèo có hiệu lực, hiệu quả về 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

3.2.1. Các giải pháp về thể chế, chính sách hành động cho QLNN về giảm nghèo 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 Giải pháp chung 

 Thứ nhất, tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với 

hộ nghèo, người nghèo và vùng nghèo, xã, thôn buôn đặc biệt khó khăn. Rà soát, 

đánh giá lại toàn bộ các cơ chế, chính sách hiện có đối với người nghèo, hộ nghèo, 

huyện nghèo, xã, thôn buôn đặc biệt khó khăn. Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách 

cho phù hợp với tình hình mới và đặc thù các vùng, miền. Khắc phục hiệu quả tình 

trạng chồng chéo các chính sách: chính sách tín dụng cho người nghèo; hỗ trợ dạy 

nghề miễn phí cho người nghèo gắn với việc làm; cung cấp dịch vụ khuyến nông - 

lâm - ngư miễn phí cho người nghèo làm nông nghiệp; hỗ trợ về giáo dục - đào tạo; 

hỗ trợ về y tế; chính sách hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt; hỗ trợ người nghèo tiếp 

cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý và hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông 

tin. tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, 
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MTTQ, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị về lĩnh vực giảm nghèo, Thực hiện đồng bộ 

các chính sách của trung ương, của tỉnh, Thành phố nhất là các nghị quyết, chương 

trình, kế hoạch về công tác giảm nghèo. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút các 

nguồn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập, góp phần xóa 

đói giảm nghèo ở các xã nghèo và vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện khai thác có 

hiệu quả quỹ đất đai, tài nguyên rừng; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho đầu 

thư, phát triển sản xuất kinh doanh cho các thành phần kinh tế trong địa bàn, nhất là 

các ngành nghề truyền thống, các sản phẩm độc đáo của các đồng bào các dân tộc 

tại chố như: đồ trang sức, hàng mỹ nghệ và đồ thổ cẩm... 

 Thứ hai, tiếp thu và chuyển tải mong muốn, nguyện vọng của người dân, đặc 

biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đến cơ quan Đảng và Chính quyền 

các cấp. Đồng thời tuyên truyền các cơ chế, chính sách và chủ trương của Đảng và 

nhà nước tới người dân làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân tộc thiểu số tự 

vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại hoàn toàn vào nhà nước. 

 Thứ ba, tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù cho địa bàn khó khăn nhất, 

bao gồm: Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững 

đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, ngày 27-12-2008, 

của Chính phủ; khuyến khích các địa phương khác huy động nguồn lực trên địa bàn 

để vận dụng chính sách này hỗ trợ các huyện, xã, thôn bản nghèo nhất của địa 

phương vươn lên giảm nghèo nhanh và bền vững. Tổ chức các lớp tập huấn khuyến 

nông tại xã, soạn thảo, cấp phát các tài liệu, tờ rơi về hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. 

Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ cộng tác viên khuyến 

nông cơ sở, trực tiếp hướng dẫn dưới hình thức "cầm tay chỉ việc". Trình diễn các 

mô hình làm ăn thành công ở các địa phương khác. Tăng cường mạng lưới khuyến 

nông cơ sở và tập huấn, nâng cao chuyên môn, năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ 

khuyến nông và các cán bộ trong công tác giảm nghèo tại xã. Tổ chức dạy nghề 

ngắn hạn cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo có cơ hội tìm kiếm việc 

làm, tăng thu nhập. Đặc biệt là tùy theo điều kiện từng địa phương, Thôn, Buôn, tổ 

dân phố quan tâm tổ chức dạy nghề ngắn hạn nhằm tạo điều kiện cho người nghèo, 
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đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tạo việc làm ở các dự án, công trình được đầu tư 

cơ sở hạ tầng theo các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại các xã nghèo. Ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình 

giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp trong tỉnh; tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp, lồng ghép 

hiệu quả với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chính sách khác có liên 

quan trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, nhằm nâng 

cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người dân, phát huy trách 

nhiệm của cộng đồng, dòng họ để hỗ trợ cho hộ nghèo; đồng thời phát huy tính tự 

lực vươn lên của chính người nghèo để phấn đấu thoát nghèo bền vững. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, nhằm 

đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời và nâng cao hiệu quả các chương trình, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, lảng phí làm mất lòng tin của 

nhân dân. 

Giải pháp cụ thể 

- Hỗ trợ Y Tế, Chăm sóc sức khỏe 

Củng cố, duy trì và phát triển Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo đã 

được thành lập theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo (theo Quyết định số 

14/2012/QĐ -TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo). Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế 

cho các thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước. 

- Hỗ trợ về giáo dục, dạy nghề 

+ Tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh con hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và của Tỉnh; 
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+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dạy nghề gắn với tạo 

việc làm cho lao động nông thôn, trong đó quan tâm ưu tiên cho lao động nông thôn 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Đề án 1956 trên địa bàn tỉnh. 

-  Hỗ trợ vay vốn ưu đãi hộ nghèo 

+ Tiếp tục thực hiện cho vay vốn đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo Quốc 

gia theo quy định của Chính phủ (theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 

ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác, đảm bảo các đối tượng hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn theo qui 

định); 

 + Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo (theo quy 

định tại Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về tín dụng đối với hộ cận nghèo). 

- Hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở 

Rà soát, thống kê lập danh sách hộ nghèo có khó khăn về nhà ở (hộ nghèo 

theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015); Xây dựng hoàn thiện đề án hỗ trợ nhà ở 

cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2016. Phấn đấu đến năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo ở nhà tạm bợ, dột nát. 

- Tiếp tục thực hiện các chính sách khác 

+ Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định số 2409/QĐ-TTg ngày 

19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. 

+ Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn 

theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009; 

+ Thực hiện kịp thời, đầy đủ trợ cấp khó khăn, trợ cấp đột xuất (do thiên tai, 

hỏa hoạn và rủi ro bất khả kháng gây ra) và một số chính sách có liên quan đến 

giảm nghèo. 

 Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc 

biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 
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+ Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh 

doanh và dân sinh trên địa bàn xã, thôn, bản; 

+ Hoàn thiện hệ thống các công trình bảo đảm cung cấp điện phục vụ sinh 

hoạt và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã, thôn, bản; 

+ Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa 

trên địa bàn xã gồm: Trạm chuyển tiếp phát thanh xã; nhà văn hóa, nhà sinh hoạt 

cộng đồng ở xã, thôn, bản; 

+ Hoàn thiện các công trình để bảo đảm chuẩn hóa trạm y tế trên địa bàn xã; 

+ Hoàn thiện hệ thống các công trình để bảo đảm chuẩn hóa giáo dục trên địa 

bàn xã; xây dựng lớp tiểu học, mẫu giáo, nhà trẻ, nhà ở giáo viên, trang bị bàn ghế, 

điện, nước sinh hoạt, công trình phụ trên địa bàn thôn, bản; 

+ Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã, thôn, bản; 

+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở ở các xã đặc biệt khó khăn, 

xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất: 

+ Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công 

giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất; 

+ Hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới, gồm: Mô 

hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, bảo 

quản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã; 

+ Hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi có năng suất cao; vật tư sản xuất, thuốc 

thú y, thuốc bảo vệ thực vật; 

+ Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, máy móc, công cụ sản xuất, chế biến, bảo 

quản nông sản. 

- Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo 

Xây dựng các mô hình trình diễn và nhân rộng mô hình giảm nghèo để tạo 

điều kiện nâng cao năng lực sản xuất cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo; tạo 

cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận, học hỏi và áp dụng phương cách 
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phát triển kinh tế hiệu quả, tiến tới phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập, góp 

phần giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn, từ đó nhân rộng mô hình ra các 

địa phương khác. 

Đối tượng tham gia 

Lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó ưu tiên chủ hộ là nữ và hộ 

nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; các hộ sản xuất giỏi vận động để họ tham gia 

làm nòng cốt giúp đỡ các hộ nghèo về phương pháp sản xuất, kinh doanh có kết quả 

tốt, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững ở địa phương 

mình. 

  Chính sách hỗ trợ 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề; nhân rộng các 

mô hình khuyến nông - lâm - ngư ở các vùng đặc thù, chuyển giao tiến bộ khoa học 

kỹ thuật cho lao động nghèo; hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất chuyên canh 

theo hướng sản xuất hàng hóa; 

- Hỗ trợ hộ nghèo và cộng đồng tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ 

sản phẩm; nhân rộng mô hình giảm nghèo liên kết giữa hộ nghèo với doanh nghiệp; 

hỗ trợ kết nối hộ nghèo với thị trường thông qua phát triển các đơn vị cung cấp dịch 

vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; 

- Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo gắn với an ninh - quốc phòng 

cho hộ nghèo ở xã biên giới; 

- Thí điểm thực hiện mô hình tạo việc làm công cho người nghèo thông qua 

thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ; 

- Thí điểm thực hiện mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp, tạo việc làm cho 

người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; 

- Thí điểm thực hiện mô hình phân cấp, trao quyền cho cơ sở, người dân 

trong tổ chức thực hiện chương trình; 

- Nhân rộng các mô hình giảm nghèo đã được thử nghiệm thành công khác 

do các địa phương, các tổ chức đã thực hiện. 
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- Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát 

đánh giá thực hiện chương trình 

Trang bị, bổ sung nghiệp vụ cơ bản về công tác giảm nghèo, nâng cao năng 

lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở; tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức của cộng đồng, người dân, các cấp, các ngành về ý nghĩa và tầm quan 

trọng của giảm nghèo và cách tiếp cận về giảm nghèo bền vững. 

Nâng cao năng lực 

- Đối tượng tham gia: Người nghèo, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, 

cộng đồng dân cư; đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ làm công tác 

giảm nghèo của các cấp từ huyện đến thôn bản, khu phố và cán bộ một số hội đoàn 

thể và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm để 

triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo. 

- Phối hợp tổ chức lồng ghép với các chương trình khác có liên quan để tổ 

chức các buổi truyền thông trực tiếp tại cơ sở nhằm thực hiện đối thoại chính sách, 

xác định nhu cầu và năng lực tham gia của người dân; 

- Tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương; tổ chức các 

hội nghị về công tác giảm nghèo. 

 Hoạt động truyền thông 

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng 

phóng sự về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, giới thiệu các gương sáng 

thoát nghèo, các mô hình giảm nghèo có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức về 

giảm nghèo cho người dân đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp người nghèo 

chủ động vươn lên thoát nghèo (hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại), đồng thời tổ chức 

thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo 

- Quan tâm đào tạo và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ 

giảm nghèo do các cấp tổ chức. 
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3.2.2. Các giải pháp về tổ chức bộ máy QLNN về giảm nghèo bền vững tại tỉnh 

Đắk Lắk 

 Quốc hội, Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo các Bộ, ngành 

và UBND các cấp thực hiện mục tiêu giảm nghèo Quốc gia, hoạt động QLNN về 

giảm nghèo cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ cần có quy định về tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội của các dự án sản xuất, xây dựng các dự án giảm nghèo 

trước khi được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nhằm thể hiện được định 

hướng phát triển bền vững. 

 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần quan tâm, tạo điều kiện huy động 

các nguồn lực cho nhằm giúp địa phương sử dụng phần mềm quản lý chung nhằm 

từng bước hiện đại hóa công tác QLNN về giảm nghèo nhằm hiện đại hóa công tác 

quản lý để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tổ chức bộ máy 

QLNN về giảm nghèo cấp dưới để đạt hiệu quả tốt hơn. 

 Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ  

Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy Ban dân tộc, Bộ tài Chính, Bộ Y Tế cần 

có sự phối hợp và hướng dẫn chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện 

lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhằm giúp địa phương 

tránh được tình trạng phân tán nguồn lực, thiếu thống nhất trong quản lý, điều phối, 

giám sát, đánh giá, phân bổ và lồng ghép các Kế hoạch, Chương trình, chính sách 

và nguồn lực hiện nay. 

 - UBND Tỉnh Đắk Lắk cần chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc 

việc đánh giá, tổng kết việc thực hiện các Kế hoạch, Chính sách giảm nghèo trong 

giai đoạn 2016 -2020, trên cơ sở đó tìm ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để 

có giải pháp phù hợp hơn cho giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, 

giải pháp giảm nghèo vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

các nghị quyết của HĐND và UBND đi vào thực tiễn đời sống của người nghèo. 

HĐND các cấp cần tăng cường giám sát việc thực hiện, chính sách, pháp luật về 

giảm nghèo tại địa phương để phát hiện và điều chỉnh kịp thời trong hoạt động 

QLNN và thực thi chính sách trên địa bàn quản lý. 
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- Các Sở, ban, ngành ở tỉnh: cần thiết phải xây dựng, trình ban hành cơ chế, 

chính sách đặc thù phù hợp với đối tượng nghèo, xã nghèo, vùng nghèo; hướng dẫn 

xây dựng Chương trình và kế hoạch giảm nghèo hằng năm cấp huyện; tổng hợp kế 

hoạch giảm nghèo cấp tỉnh và phân bổ nguồn lực công khai, tạo chủ động cho địa 

phương theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định; giao mục tiêu, nhiệm vụ và 

kinh phí hỗ trợ giảm nghèo (bao gồm cả vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp về 

giảm nghèo) cho các địa phương; tổ chức giám sát, đánh giá quá trình thực hiện 

chương trình; công bố tỷ lệ hộ nghèo cấp tỉnh; 

- Cấp tỉnh, huyện và cấp xã: thực hiện QLNN về giảm nghèo bằng các 

phương thức trao quyền, xác lập cơ chế hỗ trợ đầu tư về tài chính theo kế hoạch 5 

năm và hằng năm; trên cơ sở tổng nguồn lực được giao, địa phương sẽ chủ động bố 

trí ngân sách, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 5 năm và hằng năm để 

giải quyết những nhu cầu bức xúc trên địa bàn theo các mục tiêu, nhiệm vụ của 

Chương trình đề ra;  

- Lồng ghép lập kế hoạch thực hiện Chương trình 5 năm và hằng năm với 

quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã và có sự tham gia của các 

cán bộ chuyên môn cấp xã, các tổ chức, đoàn thể và của cộng đồng. Lồng ghép các 

yếu tố thị trường, bình đẳng giới, giảm rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu 

trong quá trình lập kế hoạch; 

- Các Sở, Ban, ngành và các cấp địa phương sử dụng kết quả đo lường nghèo 

đa chiều làm căn cứ xác định ưu tiên đầu tư trong Chương trình QLNN về giảm 

nghèo, có tính kết nối với các chương trình, dự án giảm nghèo khác để hướng đến 

mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

3.2.3. Các giải pháp về nguồn nhân lực QLNN về giảm nghèo bền vững tại tỉnh 

Đắk Lắk 

Thứ nhất, bổ nhiệm, đề bạt, điều động các cán bộ, công chức làm công tác 

QLNN về giảm nghèo cấp tỉnh là các cán bộ công chức thực hiện chuyên môn, 

nghiệp vụ tại các Sở, ban, ngành như sở LĐTB & XH, các cán bộ trong văn phòng 

UBND cấp tỉnh thực hiện tốt các công tác chuyên trách về giảm nghèo giúp việc 
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cho Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh và hướng dẫn các đơn vị giúp việc Ban chỉ 

đạo cấp huyện, Ban quản lý giảm nghèo cấp xã về các công tác điều tra, rà soát, báo 

cáo, tổng hợp, tham mưu về đối tượng nghèo, xã nghèo, vùng nghèo từ đó đưa ra cơ 

chế, chính sách, kế hoạch chương trình giảm nghèo của Trung ương và của tỉnh phù 

hợp đối với từng đối tượng cụ thể nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững hiệu quả và 

chống tái nghèo tại các vùng nghèo, xã nghèo trên địa bàn tỉnh;  

Thứ hai, thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ giảm nghèo và cán bộ 

khuyến nông để có năng lực tiếp cận thực tiễn, có chuyên môn, trình độ hướng dẫn 

cho đồng bào và đối tượng nghèo các kỹ thuật canh tác cây trồng, vật nuôi đạt năng 

suất cao đặc biệt là những loại cây phù hợp với đất đỏ bazan ở tây nguyên như: Cà 

phê, cao su, tiêu, bơ, sầu riêng, macca. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk và 

các đoàn thể như Hội Liên Hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, công đoàn, hội cựu chiến 

binh, hội nông dân tỉnh Đắk Lắk tăng cường phối hợp với UBND cấp huyện  trong 

khâu triển khai, tổ chức vận động và bố trí nguồn nhân lực cho công tác giảm 

nghèo. Kết hợp chặt chẽ kế hoạch sử dụng đất và nguồn lao động tại chỗ để áp dụng 

công tác giảm nghèo hiệu quả. Xây dựng quy hoạch cán bộ giảm nghèo phân công, 

phân cấp, trách nhiệm từ khâu điều tra, khảo sát, thiết kế, thi công, kiểm tra, giám 

sát, rà soát, thẩm định, phúc tra các hộ nghèo, hộ cận nghèo và phân công nhân sự 

để thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch và các dự án giảm nghèo từ từ 

trung ương đến địa phương, tổ chức thực hiện QLNN về giảm nghèo một cách hiệu 

quả nhất. 

Thứ ba, thực hiện chính sách tăng cường, luân chuyển, cán bộ, Đảng viên có 

năng lực, trình độ và chuyên môn QLNN về giảm nghèo cho các huyện, các xã và 

các vùng người đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn; thực hiện chính sách khuyến 

khích trí thức trẻ tình nguyện có tinh thần trách nhiệm và ý thức về công tác giảm 

nghèo là nhiệm vụ quan trọng và chiến lược của Quốc gia và mỗi địa phương, được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động về nhận công tác ở tại các địa phương 

vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào DTTS ít người tại các huyện nghèo, xã đặc 
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biệt khó khăn để công tác QLNN về giảm nghèo đạt hiệu quả trong tổng thể chương 

trình mục tiêu giảm nghèo Quốc gia. 

Thứ tư, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ cho các cán 

bộ hội, cán bộ đoàn thể ở cấp xã là nơi gần gũi với nhân dân và dễ tiếp cận với nhân 

dân nhất như hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, MTTQ, đoàn thanh niên 

(cấp xã, phường, thị trấn) có kiến thức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, 

có năng lực hướng dẫn, tuyên truyền và vận động quần chúng, biết sử dụng máy vi 

tính làm cộng tác viên giảm nghèo để giúp Ban quản lý các Chương trình mục tiêu 

quốc gia cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình Giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn. Mỗi xã, phường, thị trấn nên tuyển ít nhất một cộng tác viên, 

mức hỗ trợ hàng tháng cho cộng tác viên giảm nghèo cấp xã bằng một lần mức 

lương cơ sở để góp phần thực hiện tốt công tác QLNN về giảm nghèo bền vững tại 

địa phương. 

3.2.4. Các giải pháp về chi phí tài chính công cho QLNN về giảm nghèo bền vững 

tại tỉnh Đắk Lắk 

Thứ nhất, thực hiện cơ chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí cho cấp 

huyện và cấp xã theo hình thức hỗ trợ kinh phí trọn gói có mục tiêu và giao quyền 

quyết định sử dụng nguồn kinh phí đó cho mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền 

vững ở địa phương. Chủ động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương, cơ 

sở, để họ có đủ năng lực cần thiết sử dụng nguồn vốn giảm nghèo từ NSNN đó 

đúng mục tiêu, có hiệu quả, không thất thoát, lãng phí. Bảo đảm tính công khai, dân 

chủ, minh bạch về tài chính theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân 

được hưởng lợi” và gắn với mục tiêu giảm nghèo hiệu quả và bền vững. 

 Thứ hai, trên cơ sở nguồn kinh phí được giao và phân bổ từ ngân sách nhà 

nước được NHCSXH giao lại cho địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ QLNN về 

giảm nghèo và nguồn kinh phí được huy động tại địa phương hoặc lồng ghép nguồn 

kinh phí từ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn, chính 

quyền địa phương chủ động bố trí ngân sách để giải quyết những nhu cầu bức bách, 
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mang tính thời sự về giảm nghèo đang diễn ra trên địa bàn theo những mục tiêu của 

chương trình địa phương và mục tiêu giảm nghèo Quốc gia hiệu quả hơn. 

 Thứ ba, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về nguồn kinh phí giảm 

nghèo về y tế, giáo dục, đào tạo nghề ngắn hạn gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ 

nhà ở, vay vốn ưu đãi, đặc biệt là ưu tiên tập trung các nguồn lực để thực hiện công 

tác giảm nghèo. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và tạo việc làm cho người lao động. 

Nâng cao tính tự chủ của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, hợp tác xã, kinh tế tư nhân phát triển ở các lĩnh vực sản xuất cao su, cà phê 

và lâm nghiệp là những ngành cần nhiều lao động phổ thông phù hợp với điều kiện 

giải quyết việc làm cho dân tộc thiểu số tại chỗ. 

 - Mua thẻ BHYT theo mệnh giá quy định của chính phủ, triển khai tốt công 

tác khám chữa bệnh cho người nghèo. Xây dựng quy chế miễn giảm viện phí đối 

với đối tượng cận nghèo và các đối tượng gặp đặc biệt khó khăn như người già cô 

đơn, bà mẹ đơn thân, các gia đình chính sách ... 

 - Miễn 100% học phí (đối với các cấp học và bậc học phải đóng phí) và các 

khoản đóng góp xây dựng trường học đối với học sinh là trẻ mồ côi, con hộ nghèo 

thuộc dân tộc thiểu số hoặc trẻ em tàn tật 

 Giảm 50% học phí  (đối với các cấp học, bậc học phải đóng học phí) 

và 100% các khoản đóng góp xây dựng trường học đối với học sinh nghèo. 

 Thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập cho học sinh trung học 

cơ sở theo quyết đinh 62/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Về nhà ở: Thực hiện nguồn vốn hỗ trợ xóa nhà ở tạm bợ rách nát cho các 

hộ nghèo trong các thôn, buôn và các hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số tại xã. 

Thứ tư, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện 

Chương trình; bố trí đầy đủ nguồn vốn của địa phương (tỉnh, huyện) theo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh để thực hiện các chính sách giảm nghèo; khuyến khích các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hỗ trợ cho các huyện nghèo, xã đặc biệt 

khó khăn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất, nhận lao 

động tại chỗ vào làm việc để tạo việc làm tăng thu nhập thoát nghèo bền vững. 
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3.2.5. Các giải pháp về tổ chức, kiểm tra, giám sát QLNN về giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  

 Giải pháp cho hoạt động kiểm tra giám sát: 

Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn về thiết lập, cập nhật, khai 

thác thông tin theo dõi, giám sát giảm nghèo cho cán bộ quản lý các cấp; Tổ chức 

việc theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở các cấp; 

Thiết lập cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dữ liệu về giảm nghèo ở cấp tỉnh và 

huyện; nâng cao năng lực vận hành hệ thống giám sát, đánh giá và cập nhật thông 

tin về giảm nghèo, cụ thể: 

 Đối với cấp tỉnh 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo; 

xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn về thiết lập, cập nhật, khai thác 

thông tin theo dõi, giám sát giảm nghèo cho cán bộ quản lý các cấp; in phôi giấy 

chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp cho các địa phương; 

- Tổ chức theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện mục tiêu giảm nghèo, các 

mô hình, dự án, chính sách giảm nghèo và đối tượng thụ hưởng chính sách giảm 

nghèo trên địa bàn tỉnh;  

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho 

cán bộ làm công tác giảm nghèo của cấp huyện và cấp xã; tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện chương trình giảm nghèo; thiết lập cơ sở dữ liệu quản lý theo dõi hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. 

 Đối với cấp huyện 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá các nội dung hoạt động và các chỉ tiêu giảm 

nghèo hằng năm, kiểm tra, đánh giá các dự án chính sách, mức độ tiếp cận của đối 

tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn; 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ cấp xã, thôn, bản và đội 

ngũ cộng tác viên về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức rà soát, 
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thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên địa bàn; 

- Tổng hợp đánh giá các nguyên nhân nghèo của hộ nghèo; cập nhật thông 

tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ nghèo; tổ chức đánh giá, tổng 

hợp báo cáo sơ, tổng kết về công tác giảm nghèo trên địa bàn cấp huyện. 

 Đối với cấp xã, phường 

- Triển khai tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ cuối năm trên 

địa bàn; công nhận danh sách hộ nghèo cấp xã; lập sổ bộ theo dõi hộ nghèo tại địa 

phương; cấp giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện giảm nghèo trên địa bàn cấp xã. 

- Quan tâm đào tạo và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ 

giảm nghèo do các cấp tổ chức. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện QLNN về 

giảm nghèo từ cơ chế, chính sách đầu tư, từ nguồn kinh phí, nguồn nhân lực thực 

hiện giảm nghèo và cơ cấu bộ máy nhà nước để đánh giá đúng thực trạng QLNN về 

giảm nghèo, từ đó đưa ra các phương pháp, biện pháp giảm nghèo hiệu quả, hỗ trợ 

giảm nghèo trên địa bàn đã được các ngành, các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện. 

Một số địa phương thực hiện QLNN về giảm nghèo nên có những phương pháp 

kiểm tra, giám sát riêng phụ thuộc vào đặc điểm, tính chất của từng vùng miền 

trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong các vùng nghèo, xã 

nghèo và hộ nghèo để đạt hiệu quả. 

- Kiểm tra giám sát phải mang tính đồng bộ, thực hiện nhiều chương trình 

tích hợp, cơ chế chính sách mới trong QLNN về giảm nghèo theo hướng hỗ trợ 

giảm nghèo trong các vùng nghèo, xã nghèo và hộ nghèo để đạt hiệu quả. 

- Kiểm tra, giám sát phải mang tính đồng bộ, thực hiện nhiều chương trình, 

tích hợp, cơ chế chính sách mới trong QLNN về giảm nghèo theo hướng hỗ trợ, tạo 

điều kiện, thu hút sự tham gia kiểm tra, giám sát của người dân vào công tác QLNN 

về giảm nghèo. 
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3.2.6. Các giải pháp QLNN về giảm nghèo lâu dài nhằm phát triển ổn định và 

bền vững, chống tái nghèo  

Thứ nhất, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác QLNN về giảm nghèo: Nhằm 

huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng gánh vác trách nhiệm với NSNN 

để thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện phân công các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp trên địa bàn trợ giúp các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. 

 Đối tượng: Các xã tại thời điểm xem xét phân công, có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 

20% trở lên và có số hộ nghèo từ 50 hộ trở lên. 

Nội dung: Xây dựng các công trình phúc lợi nhỏ phục vụ sinh hoạt hằng 

ngày của người dân (như giếng, bể chứa nước hợp vệ sinh, cầu, hệ thống kênh 

mương thoát nước,…). 

- Thăm hỏi tặng quà nhân các dịp lễ tết. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô 

hình phát triển kinh tế đối với hộ hoặc nhóm hộ; hỗ trợ thu mua bao tiêu sản phẩm 

do người dân trên địa bàn sản xuất để giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền 

vững. Hỗ trợ hệ thống phát thanh, phương tiện nghe, nhìn để phục vụ công tác 

tuyên truyền, thông tin về chế độ chính sách, nâng cao nhận thức của người dân. 

- Nhận lao động nghèo vào làm việc tại các doanh nghiệp theo khả năng trình 

độ của người nghèo.Tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân 

tham gia ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” của tỉnh. 

Tích cực xã hội hóa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm 

nghèo, tạo thành phong trào sâu rộng thu hút và động viên sự tham gia ủng hộ của 

các tầng lớp dân cư, các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế - 

xã hội hỗ trợ người nghèo. Từng bước hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội để trợ 

giúp có hiệu quả cho người nghèo, hộ nghèo và các đối tượng xã hội yếu thế. Ngoài 

việc huy động các nguồn vốn đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tập thể, tổ chức, 

doanh nghiệp; Nhà nước cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm đối với cộng 

đồng của các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức, cá nhân... trong toàn xã hội bằng 

cách hình thành một “Quỹ vì người nghèo” để tạo nguồn vốn cho QLNN về giảm 

nghèo hiệu quả. Cụ thể: đối với các tổ chức kinh doanh, các cá nhân kinh doanh và 
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các doanh nghiệp, nên có chế tài ràng buộc trách nhiệm bằng cách quy định các 

doanh nghiệp phải thực hiện trích một tỉ lệ nhất định cho Quỹ vì người nghèo từ 

chênh lệch thu chi, trước khi các doanh nghiệp phân phối lợi nhuận vào các quỹ của 

doanh nghiệp; đối với các ngân hàng thương mại, do cũng thực hiện chức năng kinh 

doanh như các doanh nghiệp kinh doanh khác nên các ngân hàng này đều phải có 

nghĩa vụ trích một phần lợi nhuận của mình đóng góp cho “Quỹ vì người nghèo” 

trước khi chia lợi nhuận vào các quỹ của mình.  

 - 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. Các ngân hàng 

này phải có trách nhiệm cùng với NHCSXH thẩm định những dự án 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, các ngân hàng thương mại đã 

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 Chính 

sách xã hội, cũng là giảm bớt gánh nặng cho NSNN trong việc bố trí vốn cho các 

Chương trình giảm nghèo, để tăng thêm nguồn vốn cho QLNN về giảm nghèo, cần 

quy định bắt buộc thực hiện huy động đối với các trường học, nhất là các trường ở 

những vùng đô thị, vùng phát triển. Quy định các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và 

các em học sinh thực hiện quyên góp hàng quý cho Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền đến học sinh và gia đình để mọi người đều có thể hiểu 

rõ hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh nghèo và hiểu được sự đóng góp tự 

nguyện này cũng là nghĩa vụ xã hội của gia đình mình đối với trẻ em nghèo. Mặt 

khác cũng là để trẻ em con em các gia đình khá giả và cả trẻ em con em các gia đình 

nghèo có thể hiểu được giá trị của những thứ mà trẻ đang được hưởng thụ và ý 

nghĩa của sự tương trợ truyền thống của dân tộc ta “lá lành đùm lá rách”, tránh xu 

hướng phát triển ý thức vô cảm với cộng đồng. Để trong tương lai, đất nước chúng 

ta có thể có được một thế hệ trẻ phát triển toàn diện hơn, hoàn hảo hơn về nhân cách 

và trách nhiệm với cộng đồng. 
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 - Kêu gọi viện trợ của các Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các cá nhân, cộng 

đồng người Việt ở nước ngoài hỗ trợ vốn cho vay, cho không đối với người nghèo 

nhằm tăng thêm nguồn lực vốn cho công tác giảm nghèo. 

 - Ngoài việc huy động các nguồn vốn từ bên ngoài, việc khai thác và phát 

huy tối đa nguồn vốn nội lực cũng là giải pháp quan trọng. Thực hiện giải pháp này 

bằng cách tuyên truyền vận động các hộ dân cư trong thôn, buôn và trên địa bàn 

góp vốn xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh như mô hình cộng đồng 

giúp đỡ lẫn nhau. 

Thứ hai, đổi mới cơ chế thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo và 

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, theo hướng: 

- Thực hiện cơ chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí cho cấp xã phường 

theo hình thức hỗ trợ kinh phí trọn gói có mục tiêu và giao quyền quyết định sử 

dụng nguồn kinh phí đó cho mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững ở địa 

phương. Thực hiện nguyên tắc làm cái gì, làm như thế nào do địa phương tự quyết 

định và chịu trách nhiệm trước nhân dân và cấp trên 

 - Chủ động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương, cơ sở, để họ 

có đủ năng lực cần thiết sử dụng nguồn vốn đó đúng mục tiêu, có hiệu quả, không 

thất thoát. Bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch về tài chính theo nguyên tắc 

“Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân được hưởng lợi”. 

 - Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao và nguồn kinh phí được huy động tại 

địa phương hoặc lồng ghép nguồn kinh phí từ các chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội khác trên địa bàn, chính quyền địa phương chủ động bố trí ngân sách để giải 

quyết những nhu cầu bức xúc trên địa bàn theo những mục tiêu của chương trình. 

 - Xây dựng cơ chế, quy trình lồng ghép, gắn kết với các chương trình, dự án 

khác trên địa bàn để tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo, tránh trùng lắp, 

chồng chéo. 

 - Trên cơ sở các chính sách và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững, các địa phương cụ thể hóa trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế 
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hoạch giảm nghèo hằng năm và 5 năm (2016 - 2020) phù hợp với đặc điểm và hoàn 

cảnh của địa phương mình. 

 - Thực hiện quy hoạch lại dân cư các vùng khó khăn, vùng sâu, thôn bản 

nghèo để việc đầu tư vừa tiết kiệm vừa phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn. 

 Thứ ba, kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo 

từ thành phố đến phường, xã để chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình có hiệu 

quả, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tăng cường cán 

bộ làm công tác giảm nghèo tại các xã khó khăn. Chú trọng các chương trình, mục 

tiêu đào tạo nghề, khuyến nông khuyến lâm…, gắn kết tốt với việc cung ứng đủ vốn 

hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh khai thác nhiều ngành nghề phù hợp để tạo 

nhiều việc làm ổn định, giúp người nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng 

thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh và và 

Kế hoạch của UBND Tỉnh về phát triển kinh tế xã hội các thôn, buôn cụm dân cư 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

 Thứ tư, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo về y tế, giáo 

dục, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, vay vốn ưu đãi, đặc biệt 

là ưu tiên tập trung các nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Hỗ 

trợ phát triển doanh nghiệp và tạo việc làm cho người lao động. Nâng cao tính tự 

chủ của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác 

xã, kinh tế tư nhân phát triển ở các lĩnh vực sản xuất cao su, cà phê và lâm nghiệp là 

những ngành cần nhiều lao động phổ thông phù hợp với điều kiện giải quyết việc 

làm cho dân tộc thiểu số tại chỗ. Lồng ghép chương trình xóa đói giảm nghèo với 

các chương trình, dự án khác. 

 Xây dựng cơ chế hỗ trợ đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo đầu tư 

sửa chữa, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu. Có cơ chế chính sách 

tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, nhất là hộ nghèo là người DTTS phát 

triển sản xuất, tăng thu nhập; tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính 

sách được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản; điều chỉnh đối tượng và mức hỗ trợ học 
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nghề, giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho phù hợp; khuyến khích các doanh 

nghiệp trong việc đào tạo, sử dụng ổn định lao động là người địa phương. 

 Thứ năm, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách của Đảng đối với hộ nghèo. Tổ chức hội nghị "Đối thoại trực tiếp với người 

nghèo, hộ nghèo" giữa các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc đoàn thể 

để kịp thời phổ biến thông tin về các chính sách ưu đãi nhằm đảm bảo quyền lợi, 

tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng cần được giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo. 

  Xây dựng và thực hiện một Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

thống nhất, toàn diện, thể hiện quyết tâm của cả nước giành ưu tiên giảm nghèo đối 

với những vùng khó khăn nhất, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống) nhằm 

đẩy tốc độ giảm nghèo ở các địa bàn này nhanh hơn các vùng khác, giảm dần 

khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng miền. 

Thứ sáu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

của các cấp, các ngành về lĩnh vực giảm nghèo; cấp ủy, chính quyền các cấp phải 

quán triệt đầy đủ trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của mình, phải huy động được sự 

tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội để thực hiện đồng bộ và kịp thời 

các chính giảm nghèo. 

 Công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu 

rộng đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và 

chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của 

người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của 

nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả; phát động phong trào thi 

đua “chung tay vì người nghèo”; tôn vinh doanh nghiệp, tập thể cá nhân có nhiều 

đóng góp về nguồn lực, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững. 

Về cơ chế huy động vốn: Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để 

triển khai thực hiện Chương trình, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ 

cấu đã được quy định; tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các 

nguồn huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ 



 122 

chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, kể cả các tổ chức quốc tế; vốn đối ứng, tham gia 

đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng. 

Lồng ghép chính sách: Thực hiện lồng ghép các chính sách hỗ trợ giảm 

nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương 

trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ở các huyện nghèo, xã, thôn, buôn 

đặc biệt khó khăn. 

 Cơ chế thực hiện: 

- Thực hiện cơ chế hỗ trợ trọn gói về tài chính, phân cấp, trao quyền cho địa 

phương, cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong suốt quá trình xây dựng 

và thực hiện chương trình. Khuyến khích và mở rộng hoạt động tạo việc làm công 

cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên 

địa bàn thông qua các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn; 

- Thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của người dân và cộng đồng trong giảm 

nghèo; áp dụng cách tiếp cận giảm nghèo dựa vào cộng đồng; mở rộng và tạo điều 

kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các hoạt động của Chương trình 

từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch; triển khai, giám sát và 

đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải 

trình trong suốt quá trình thực hiện Chương trình; 

- Các Sở, ban, ngành ở tỉnh: xây dựng, trình ban hành cơ chế, chính sách đặc 

thù; hướng dẫn xây dựng Chương trình và kế hoạch hằng năm cấp huyện; tổng hợp 

kế hoạch cấp tỉnh và phân bổ nguồn lực công khai, tạo chủ động cho địa phương 

theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định; giao mục tiêu, nhiệm vụ và kinh phí 

hỗ trợ (bao gồm cả vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) cho các địa phương; tổ 

chức giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chương trình; công bố tỷ lệ hộ nghèo 

cấp tỉnh; 

- Cấp tỉnh, huyện và cấp xã: thực hiện phương thức trao quyền, xác lập cơ 

chế hỗ trợ đầu tư về tài chính theo kế hoạch 5 năm và hằng năm; trên cơ sở tổng 

nguồn lực được giao, địa phương sẽ chủ động bố trí ngân sách, xây dựng Kế hoạch 
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thực hiện Chương trình 5 năm và hằng năm để giải quyết những nhu cầu bức xúc 

trên địa bàn theo các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đề ra;  

- Lồng ghép lập kế hoạch thực hiện Chương trình 5 năm và hằng năm với 

quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã và có sự tham gia của các 

cán bộ chuyên môn cấp xã, các tổ chức, đoàn thể và của cộng đồng. Lồng ghép các 

yếu tố thị trường, bình đẳng giới, giảm rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu 

trong quá trình lập kế hoạch; 

- Các Sở, Ban, ngành và các cấp địa phương sử dụng kết quả đo lường nghèo 

đa chiều làm căn cứ xác định ưu tiên đầu tư trong Chương trình, có tính kết nối với 

các chương trình, dự án khác. 

Về nguồn nhân lực thực hiện Chương trình: 

- Văn phòng Giảm nghèo tỉnh giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và các đơn vị giúp 

việc Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý cấp xã;  

- Thực hiện chính sách tăng cường, luân chuyển cán bộ cho các xã đặc biệt 

khó khăn; thực hiện chính sách khuyến khích trí thức trẻ tình nguyện về nhận công 

tác ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; 

- Sử dụng cán bộ hội, đoàn thể ở cấp xã có trình độ chuyên môn, kiến thức 

thực tiễn, có năng lực vận động quần chúng, biết sử dụng máy vi tính làm cộng tác 

viên giảm nghèo để giúp Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã 

xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn. Mỗi xã, phường, thị trấn một cộng tác viên, mức hỗ trợ hàng tháng cho 

cộng tác viên giảm nghèo cấp xã bằng một lần mức lương cơ sở. 

3.3. Kiến nghị nhằm thực hiện tốt chính sách giảm nghèo  

3.3.1. Đối với Trung ương 

 - Đề nghị các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương, đặc biệt Quốc hội 

và chính phủ cần có những chính sách quan tâm hơn nữa đến các xã nghèo, các xã 

đặc biệt khó khăn để cho người nghèo có cơ hội phát triển không chỉ trong hiện tại 

mà còn hướng tới phát triển bền vững. 
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Để đẩy nhanh kết quả giảm nghèo bền vững tại 03 huyện nghèo của tỉnh có 

tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, gồm: Huyện Ea Súp, Huyện Lắk và Huyện M'Đrắk, góp 

phần ổn định chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng trong khu vực, tỉnh Đắk Lắk 

kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Quốc gia về giảm 

nghèo và các Bộ, ngành ở Trung ương xem xét, trình Chính phủ phê duyệt bổ sung 

03 huyện: Ea Súp, Lắk, M'Đrắk vào danh mục các huyện được hưởng các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 20/7/2008 của Chính 

phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 

Đề nghị Trung ương nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội vùng Tây nguyên giai đoạn 2016 - 2020, trong đó chú trọng chính sách đầu tư 

thêm vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo, bồi dưỡng phát 

triển nguồn nhân lực, chính sách đào tạo, dạy nghề, xuất khẩu lao động, khuyến 

khích các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đào tạo và sử dụng người dân tộc thiểu 

số tại chỗ, chính sách đất đai nhằm giải quyết cơ bản tình trạng khiếu kiện tranh 

chấp đất đai trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Cần đẩy mạnh xã hội hóa về 

công tác giảm nghèo. 

 - Đề nghị Trung ương cần có chính sách ưu tiên cho Tây Nguyên nói chung 

và Đắk Lắk nói riêng trong thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo để đảm 

bảo thực hiện đạt mục tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo và đạt chuẩn về nông thôn mới. 

Có sự hợp tác quốc tế trong các ngành nghề để xuất khẩu thị trường lao động 

là đối tượng nghèo có cơ hội làm việc ở nước ngoài mang lại thu nhập cao đóng góp 

vào tăng trưởng GDP trong nước. 

 Cần củng cố hoàn thiện hệ thống, tổ chức bộ máy thực hiện QLNN về giảm 

nghèo từ trung ương đến cơ sở. Hoàn thiện các chính sách xã hội ở vùng nghèo, xã 

nghèo, vùng nông thôn và đồng bào DTTS. 

3.3.2. Đối với địa phương 

Kiến nghị với UBND tỉnh 

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực 

hiện Chương trình, đồng thời, hàng năm quan tâm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời 
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cho Chương trình theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra để thực hiện đạt mục tiêu 

về giảm tỷ lệ hộ nghèo.  

 +  Về cơ chế chính sách: Các đoàn thể, ban ngành, các cấp lãnh đạo có liên 

quan cần thực hiện, triển khai kịp thời các chính sách về thực hiện QLNN về giảm 

nghèo, chính sách khuyến nông phát triển và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển 

ngành nghề. Hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo về kiến thức, kỹ năng sản xuất và 

lợi ích và quyền lợi khi thực hiện các chính sách đó. 

 Tiếp tục cải thiện và thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo ở 

thành thị cho phù hợp với từng đối tượng 

 + Về kinh phí thực hiện: Chính quyền xã cần huy động nguồn kinh phí sẳn 

có và kêu gọi nhân dân ủng hộ vào quỹ "Vì người nghèo" và quỹ "Đền ơn đáp 

nghĩa" để tổ chức giúp đỡ người nghèo, để người nghèo có được nguồn kinh phí  

phục vụ cho sản xuất và làm ăn. Ưu tiên cho các phường xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. 

 Để có kinh phí thực hiện phải có sự kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, 

các cơ quan doanh nghiệp thông qua công tác giúp đỡ, hỗ trợ thực hiện đúng và phù 

hợp với địa phương  

 +  Về đào tạo cán bộ: Nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

làm công tác giảm nghèo và nông nghiệp đối với các xã, phường vì đặc điểm của xã 

phần lớn là đất nông nghiệp. Phân công cán bộ được đào tạo đi về các thôn buôn 

hướng dẫn chi tiết các kiến thức đã qua đào tạo bồi dưỡng cho từng người nghèo, hộ 

nghèo phát triển kinh tế, sản xuất. Trang bị kiến thức giảm nghèo cho trưởng thôn, 

buôn, tổ dân phố, cán bộ tham gia công tác giảm nghèo của các tổ chức và đoàn thể 

  UBND Tỉnh Đắk Lắk  cần có những chính sách về vốn vay, vốn tín dụng và 

xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo trong Thành phố vươn lên đạt các chỉ tiêu 

nông thôn mới. Có chính sách tạo môi trường đầu tư thuận lợi về thu hút đầu tư vốn 

của các doanh nghiệp đầu tư vào các mặt hàng, sản phẩm trên địa bàn xã để giải quyết 

nhu cầu việc làm cho lao động nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Tiếp tục 

thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng 

bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg, 
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Quyết định 1592/QĐ-TTg, chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo quyết định số 32/2007/ QĐ-TTg, 

Quyết định 126/2008/QĐ-TTg, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số định 

canh, định cư theo quyết định 33/2007/ QĐ-TTg. 

 Tại UBND các huyện, phường, xã nên thực hiện tốt các kế hoạch của UBND 

Tỉnh về công tác giảm nghèo như: 

 UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số: 07-NQ/TU, ngày 

11/4/2012 của Tỉnh ủy về giảm nghèo đến năm 2015; Kế hoạch giảm nghèo cho 08 

hộ thân nhân và gia đình chính sách có công năm 2015. 

 - Ban hành thêm các Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa 

bàn tỉnh năm 2015 đặc biệt là đối với đồng bào DTTS ở các xã vùng II; Triển khai 

cập nhật biến động thông tin cung cầu lao động – phần cung lao động năm 2015; Kế 

hoạch điều tra thông tin về lao động của doanh nghiệp và các hợp tác xã phi nông 

nghiệp năm 2015. Triển khai Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 

2015; Kế hoạch triển khai công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2015 

và giai đoạn 2015– 2020. Thường xuyên đánh giá kết quả giảm nghèo một cách 

đồng bộ, sát thực tế và phù hợp. Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể và người dân 

tham gia giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách giảm nghèo. 

 Thường xuyên đôn đốc, rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội không có đủ khả 

năng lao động để thực hiện đầy đủ các chính sách bảo trợ xã hội, chính sách ưu đãi 

hộ nghèo thuộc diện chính sách có công, hộ nghèo đồng bào DTTS. 
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Kết luận chương 3 

 

  Qua nghiên cứu chương 3, đã cho chúng ta thấy định hướng của Đảng và 

Nhà nước Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai và thực hiện QLNN về giảm nghèo qua 

các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Đặc biệt là từ những nội dung về thực 

trạng và những hạn chế được phân tích tại chương 2, tác giả đã đề xuất các giải 

pháp tương ứng với nội dung QLNN về giảm nghèo nhằm thực hiện QLNN về giảm 

nghèo hiệu quả của tỉnh Đắk Lắk trong các mục tiêu giảm nghèo ngắn hạn và dài 

hạn. Tác giả đề xuất một số giải pháp cụ thể để góp phần thực hiện mục tiêu tăng 

trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là 

ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tại địa bàn Tỉnh Đắk Lắk 

trong đó có các giải pháp tạm thời thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và các giải pháp 

lâu dài mang tính bền vững đối với các mục tiêu giảm nghèo dài hạn; Những giải 

pháp này sẻ trở nên hiệu quả nếu được đặt dưới sự hỗ trợ và quyết tâm thực hiện 

của UBND tỉnh Đắk Lắk và sự giám sát của HĐND. Để giải pháp có tính khả thi đi 

vào thực tiễn đời sống nhân dân, tác giả có đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức 

năng cả trung ương và địa phương cần phải ban hành, tổ chức, triển khai và thực 

hiện các cơ chế chính sách của Nhà nước với đối tượng nghèo đặc biệt là đồng bào 

DTTS tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị của khu vực Tây 

nguyên nói chung và tại Tỉnh Đắk Lắk nói riêng và củng cố lòng tin của Nhân dân 

với Đảng, Nhà nước. 
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KẾT LUẬN 

 

 Đảng và Nhà nước ta đã hết sức quan tâm đến sự nghiệp giảm nghèo, nhất là 

ở vùng dân tộc, miền núi, nhờ vậy bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi đặc 

biệt là vùng Tây Nguyên đã được thay đổi rõ nét, nhất là hạ tầng kinh tế - xã hội đã 

được đầu tư đáng kể. Sản xuất một số vùng đã có bước phát triển theo hướng sản 

xuất hàng hóa. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên từng 

bước, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm 3-4%/ năm, cao hơn 

nhiều tỷ lệ giảm nghèo chung của cả nước; giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội đều có 

chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. 

Ngân sách nhà nước tuy hạn hẹp nhưng đã cố gắng bố trí nguồn lực kết hợp với 

nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và địa phương để hỗ 

trợ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi nhất là vùng tây 

nguyên. Điều này khẳng định đường lối, chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng, 

Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình phát 

triển chung của đất nước; bạn bè quốc tế đều thừa nhận chính sách giảm nghèo của 

chúng ta là ưu việt, cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người 

nghèo, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc vùng 

nghèo, xã nghèo. 

 Công tác thực hiện các QLNN về giảm nghèo  từ lâu đã là nhiệm vụ bức 

thiết đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước nói chung và trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Đặc biệt là các CSGN cho vùng sâu, vùng xa, vùng 

đặc biệt khó khăn. Do đó, việc đi sâu nghiên cứu tìm hiểu lý luận, thực trạng, thách 

thức trong QLNN về giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk là rất cần thiết để đề xuất giải 

pháp, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Những thành công trong việc 

thực hiện QLNN về giảm nghèo thời gian qua đã ghi nhận những nét khởi sắc trong 

cải thiện thu nhập cho hộ nghèo. Công tác giảm nghèo đã khẳng định vị trí hết sức 

quan trọng trong chiến lược phát triển toàn diện về tăng trưởng kinh tế đất nước. 

Song song với những thành tích đạt được về công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều tồn 
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tại, hạn chế và yếu kém chưa phát huy tối đa hiệu quả của các chương trình, kế 

hoạch, chính sách mà Đảng và nhà nước đã đề ra, đã làm hạn chế kết quả của những 

mục tiêu của các cấp chính quyền địa phương đặt ra trong việc hỗ trợ kinh tế cải 

thiện thu nhập cho người nghèo. 

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cho quyết định số 210/2007/QĐ- 

TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng chính phủ. Đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ 

của các cấp, các ngành, các tổ chức, hội đoàn thể và sự tham gia của cộng đồng đặc 

biệt là sự quyết tâm vươn lên của chính bản thân người nghèo, triển khai đồng bộ 

các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, 

tạo nên một phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư. 

 Hơn thế nữa, thực hiện QLNN về giảm nghèo không những là nhiệm vụ 

chính trị của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương mà còn là đạo lý, 

tình cảm sự tương thân, tương ái giữa con người với nhau và là trách nhiệm của mỗi 

cán bộ Đảng viên trong công tác giảm nghèo. Qua quá trình nghiên cứu đề tài 

"Quản lý Nhà nước về  giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" Phần nào cho ta 

thấy tầm quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Tôi tin tưởng rằng 

với chính sách đổi mới của Đảng, sự năng động trong tổ chức chỉ đạo và thực hiện, 

sự cố gắng vươn lên từ chính xã nghèo, và sự tự lực của bản thân người nghèo. 

Công tác giảm nghèo tại tỉnh Đắk Lắk  sẽ đi vào cuộc sống nhân dân địa phương, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân để thực hiên tốt 

nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "...ai cũng có cơm no áo ấm, ai cũng được 

học hành..." ./. 
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Phụ lục 01 : BẢNG 1 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỘ NGHÈO VÀ HỘ CẬN NGHÈO TỪ NĂM 2010 - 2015 

TT Đơn vị 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 2015 

Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo 

Số hộ 
Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 
Số hộ 

Tỷ lệ 

% 

1 Toàn tỉnh 81,053 20.82 33,449 8.59 69,261 17.39 28,760 7.22 59,271 14.67 28,241 6.99 50,334 12.26 32,168 7.83 41,593 10.02 31,724 7.64 25,322 6,01 15.727 3,73 

2 TP. Buôn 
Ma Thuột 

3,671 5.05 4,236 5.82 2,759 3.70 3,135 4.20 1,964 2.61 2,639 3.50 1,539 2.01 2,436 3.18 1,135 1.49 2,139 2.81 49 80,37 97 3,05 

3 Thị xã 

Buôn Hồ 
2,564 12.25 1,069 5.11 2,034 9.54 867 4.07 1,591 7.42 825 3.85 1,309 6.02 951 4.38 1,079 4.91 929 4.22 614 109,72 692 13,30 

4 Huyện 
Buôn Đôn 

5,794 41.56 1,237 8.87 5,258 36.79 845 5.91 4,559 31.38 881 6.06 4,258 28.82 1,469 9.94 3,927 26.22 1,586 10.59 3.138 174,73 1.292 19,83 

5 Huyện Cư 

Kuin 
4,708 21.71 2,066 9.53 3,684 16.86 1,804 8.26 3,004 13.50 1,729 7.77 2,326 10.38 2,056 9.17 1,661 7.36 2,353 10.42 1.157 134,12 1.180 7,76 

6 Huyện Cư 
M'gar 

5,791 16.55 3,011 8.61 4,986 13.91 2,927 8.17 4,494 12.39 2,852 7.86 3,760 10.18 3,012 8.15 3,138 8.39 3,040 8.13 1.649 103,46 1.592 3,63 

7 Huyện Ea 

H'leo 
6,025 22.49 1,971 7.36 4,928 17.95 1,770 6.45 4,156 14.87 1,698 6.08 3,358 11.76 1,713 6.00 2,424 8.26 1,690 5.76 1.301 94,67 730 5,58 

8 Huyện Ea 
Kar 

8,314 24.39 3,822 11.21 6,979 20.34 3,317 9.67 5,577 16.27 3,456 10.08 4,605 13.13 4,303 12.27 3,567 9.99 3,705 10.37 1.576 102,91 1.606 2,98 

9 Huyện Ea 

Súp 
6,372 44.42 1,230 8.57 5,793 37.65 973 6.32 5,540 34.31 1,015 6.29 5,248 32.15 1,258 7.71 4,966 29.32 1,400 8.27 2.979 131,41 720 12,95 

10 H Krông 

Ana 
3,471 19.07 2,001 10.99 2,932 15.89 2,353 12.75 2,401 12.81 2,097 11.19 1,874 9.97 2,285 12.16 1,539 8.07 2,378 12.48 944 111,49 517 5,32 

11 H. Krông 

Bông 
6,042 32.06 2,676 14.20 5,219 27.16 1,854 9.65 4,855 24.78 2,219 11.33 4,348 21.86 2,928 14.72 3,805 18.94 3,090 15.38 3.231 135,79 2.578 6,12 

12 H Krông 

Buk 
2,475 19.09 779 20.00 2,048 15.31 578 4.32 1,652 12.06 855 6.24 1,377 9.81 996 7.09 1,094 7.63 962 6.71 124 107,55 267 12,58 

13 H Krông 

Năng 
4,655 17.59 1,715 6.48 3,753 14.02 1,293 4.83 3,229 11.82 1,367 5.01 2,847 10.37 2,395 8.72 2,329 8.39 2,372 8.55 871 170,60 606 12,48 

14 H Krông 

Păk 
10,522 23.62 4,318 9.69 9,245 20.35 4,044 8.90 7,898 17.18 3,494 7.60 6,238 13.42 2,870 6.17 4,716 10.15 2,138 4.60 2.764 60,53 1.216 1,73 

15 Huyện 

Lắk 
5,672 40,98 1,218 8.80 5,286 36.31 1,219 8.37 4,505 29.79 1,556 10.29 3,923 25.30 2,005 12.93 3,355 21.18 2,200 13.89 2.655 134,99 1.606 8,68 

16 Huyện 

M'đrắk 
4,977 33,29 2,100 14.05 4,357 28.35 1,781 11.59 3,846 24,62 1.558 9,97 3.324 20,71 1.491 9,29 2.858 17.12 1,742 10.43 2.270 104,65 1.028 6,72 

Nguồn: [40] 
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Phụ lục 02 : BẢNG 2 

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN TĂNG, GIẢM HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRONG NĂM 2016 

TT Huyện, thị xã, TP 
Tổng số hộ 

dân cư dầu 

năm 

Tổng số hộ 

dân cư cuối 

năm 

Số hộ nghèo đầu năn 
Số hộ nghèo cuối 

năm 

Số hộ cận nghèo đầu 

năm 

Số hộ cận nghèo 

cuối năm 

Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

A B   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 TP. Buôn Ma Thuột       76.540        77.529       1.496         1,95       1.211        1,56      2.064         2,70      1.838      2,37  

2 Thị xã Buôn Hồ       22.252        22.370       1.709         7,68       1.264        5,65      1.024         4,60      1.455      6,50  

3 Huyện Buôn Đôn       15.432        15.557       6.448       41,78       6.774      43,54      1.378         8,93      1.580    10,16  

4 Huyện Cư Kuin       22.865        24.261       2.961       12,95       2.263        9,33      2.322       10,16      2.994    12,34  

5 Huyện Cư M'gar       38.381        39.060       4.069       10,60       3.704        9,48      3.110         8,10      3.558      9,11  

6 Huyện Ea H'leo       29.542        29.625       5.120       17,33       4.179      13,94      2.037         6,90      2.129      7,19  

7 Huyện Ea Kar       35.978        36.278       8.220       22,85       7.124      19,64      3.991       11,09      4.314    11,89  

8 Huyện Ea Súp       17.416        17.917       9.198       52,81       8.713      48,63      1.130         6,49      1.785      9,96  

9 Huyện Krông Ana       19.495        19.558       3.802       19,50       3.252      16,63      1.704         8,74      2.273    11,62  

10 Huyện Krông Bông       20.438        21.011       6.012       29,42       8.184      38,95      4.445       21,75      4.589    21,84  

11 Huyện Krông Buk       14.543        14.839       3.096       21,29       2.699      18,19         891         6,13      1.211      8,16  

12 Huyện Krông Năng       28.336        28.782       4.128       14,57       3.864      13,43      2.872       10,14      4.748    16,50  

13 Huyện Krông Pắc       46.731        47.128       8.179       17,50       6.823      14,48      2.962         6,34      2.572      5,46  

14 Huyện Lắk       16.207        16.777       8.317       51,32       8.429      50,24      1.859       11,47      2.340    13,95  

15 Huyện M'đrắk       17.094        17.547       8.837       51,70       8.129      46,33      3.205       18,75      2.933    16,72  

Cộng     421.250      428.239     81.592       19,37     76.612      17,89    34.994         8,31    40.319      9,42  

Nguồn:[41] 
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Phụ lục 03 : BẢNG 3 

TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO MỨC THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CÁCHUYỆN, THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ NĂM 2016 

 

TT 

Xã, 

phường, 
thị trấn 

Tổng 

số hộ 
nghèo 

Trong đó số hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số về  Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số so với tổng số hộ nghèo 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11= 

1/C 

12= 

2/C 

13= 

3/C 

14= 

4/C 

15= 

5/C 

16= 

6/C 

17= 

7/C 

18= 

8/C 

19= 

9/C 

20= 

10/C 

  
TOÀN 

TỈNH 
81,592 9,949 18,493 30,609 12,788 39,607 34,862 20,705 53,663 19,877 17,499 12.19 22.67 37.51 15.67 48.54 42.73 25.38 65.77 24.36 21.45 

  
Khu vực 

thành thị 
5,428 610 2,442 1,560 911 2,479 2,386 562 2,387 976 331 11.24 44.99 28.74 16.78 45.67 43.96 10.35 43.98 17.98 6.10 

I 

Khu vực 

nông 

thôn 

76,164 9,339 16,051 29,049 11,877 37,128 32,476 20,143 51,276 18,901 17,168 12.26 21.07 38.14 15.59 48.75 42.64 26.45 67.32 24.82 22.54 

1 

TP. 

BUÔN 

MA 

THUỘT 

1,496 47 253 393 257 547 508 196 549 201 159 3.14 16.91 26.27 17.18 36.56 33.96 13.10 36.70 13.44 10.63 

2 
Khu vực 
thành thị 

644 30 144 200 114 206 250 101 179 87 61 4.66 22.36 31.06 17.70 31.99 38.82 15.68 27.80 13.51 9.47 

II Khu vực 

nông thôn 
852 17 109 193 143 341 258 95 370 114 98 2.00 12.79 22.65 16.78 40.02 30.28 11.15 43.43 13.38 11.50 

1 THỊ XÃ 

BUÔN 

HỒ 

1,709 180 52 40 1,040 512 359 49 443 201 63 10.53 3.04 2.34 60.85 29.96 21.01 2.87 25.92 11.76 3.69 

2 
Khu vực 
thành thị 

545 60 14 14 323 141 163 13 103 52 14 11.01 2.57 2.57 59.27 25.87 29.91 2.39 18.90 9.54 2.57 

III 

Khu vực 

nông thôn 
1,164 120 38 26 717 371 196 36 340 149 49 10.31 3.26 2.23 61.60 31.87 16.84 3.09 29.21 12.80 4.21 

1 

HUYỆN 

BUÔN 

ĐÔN 

6,448 187 940 1,358 223 3,660 3,641 2,757 5,051 1,930 1,080 2.90 14.58 21.06 3.46 56.76 56.47 42.76 78.33 29.93 16.75 

IV 

Khu vực 
nông thôn 

6,448 187 940 1,358 223 3,660 3,641 2,757 5,051 1,930 1,080 2.90 14.58 21.06 3.46 56.76 56.47 42.76 78.33 29.93 16.75 

1 

HUYỆN 

CƯ 

KUIN 

2,961 - 442 2,725 - 865 1,985 - 295 37 - - 14.93 92.03 0 29.21 67.04 0 9.96 1.25 0 

V 

Khu vực 

nông thôn 
2,961 - 442 2,725 - 865 1,985 - 295 37 - - 14.93 92.03 0 29.21 67.04 0 9.96 1.25 0 



 4 

1 

HUYỆN 

CƯ 

M'GAR 

4,069 441 1,523 909 375 2,320 1,509 442 2,176 351 460 10.84 37.43 22.34 9.22 57.02 37.09 10.86 53.48 8.63 11.30 

2 

Khu vực 

thành thị 
683 60 559 49 15 446 230 7 381 84 61 8.78 81.84 7.17 2.20 65.30 33.67 1.02 55.78 12.30 8.93 

VI 

Khu vực 

nông thôn 
3,386 381 964 860 360 1,874 1,279 435 1,795 267 399 11.25 28.47 25.40 10.63 55.35 37.77 12.85 53.01 7.89 11.78 

1 

HUYỆN 

EA 

H'LEO 

5,120 640 670 2,157 2,339 2,800 2,711 2,400 2,988 2,741 2,149 12.50 13.09 42.13 45.68 54.69 52.95 46.88 58.36 53.54 41.97 

2 
Khu vực 
thành thị 

347 0 0 139 105 150 160 0 190 174 0 0.00 0.00 40.06 30.26 43.23 46.11 0.00 54.76 50.14 0.00 

VII 

Khu vực 

nông thôn 
4,773 640 670 2,018 2,234 2,650 2,551 2,400 2,798 2,567 2,149 13.41 14.04 42.28 46.80 55.52 53.45 50.28 58.62 53.78 45.02 

1 
HUYỆN 

EA KAR 
8,220 602 1,418 2,146 501 4,139 3,059 2,794 5,866 1,236 1,172 7.32 17.25 26.11 6.09 50.35 37.21 33.99 71.36 15.04 14.26 

2 
Khu vực 

thành thị 
450 27 187 103 9 179 191 37 212 185 36 6.00 41.56 22.89 2.00 39.78 42.44 8.22 47.11 41.11 8.00 

VIII 

Khu vực 

nông thôn 
7,770 575 1,231 2,043 492 3,960 2,868 2,757 5,654 1,051 1,136 7.40 15.84 26.29 6.33 50.97 36.91 35.48 72.77 13.53 14.62 

1 
HUYỆN 

EA SÚP 
9,198 2,985 3,193 5,767 3,835 4,679 3,915 4,560 5,172 5,904 6,176 32.45 34.71 62.70 41.69 50.87 42.56 49.58 56.23 64.19 67.15 

2 

Khu vực 

thành thị 
544 241 179 402 237 324 276 129 312 133 61 44.30 32.90 73.90 43.57 59.56 50.74 23.71 57.35 24.45 11.21 

IX 

Khu vực 

nông thôn 
8,654 2,744 3,014 5,365 3,598 4,355 3,639 4,431 4,860 5,771 6,115 31.71 34.83 61.99 41.58 50.32 42.05 51.20 56.16 66.69 70.66 

1 

HUYỆN 

KRÔNG 

ANA 

3,802 255 1,462 1,164 86 1,973 1,759 189 2,807 542 251 6.71 5.58 30.62 2.26 51.89 46.27 4.97 73.83 14.26 6.60 

2 
Khu vực 
thành thị 

1,144 91 939 391 17 613 767 1 613 49 20 7.95 55.24 34.18 1.49 53.58 67.05 0.09 53.58 4.28 1.75 

X 

Khu vực 

nông thôn 
2,658 164 523 773 69 1,360 992 188 2,194 493 231 6.17 19.68 29.08 2.60 51.17 37.32 7.07 82.54 18.55 8.69 

1 

HUYỆN 

KRÔNG 

BÔNG 

6,012 428 1,288 2,440 450 2,603 2,813 1,721 4,761 1,264 931 7.12 0.21 40.59 7.49 43.30 46.79 28.63 79.19 21.02 15.49 

2 
Khu vực 
thành thị 

164 0 20 45 0 31 53 0 14 0 8 0.00 0.12 27.44 0.00 18.90 32.32 0.00 8.54 0.00 4.88 

XI 

Khu vực 

nông thôn 
5,848 428 1,268 2,395 450 2,572 2,760 1,721 4,747 1,264 923 7.32 0.22 40.95 7.69 43.98 47.20 29.43 81.17 21.61 15.78 

1 

HUYỆN 

KRÔNG 

BÚK 

3,096 326 356 717 529 1,565 1,762 451 1,885 507 487 10.53 11.50 23.16 17.09 50.55 56.91 14.57 60.89 16.38 15.73 

XII 

Khu vực 
nông thôn 

3,096 326 356 717 529 1,565 1,762 451 1,885 507 487 10.53 11.50 23.16 17.09 50.55 56.91 14.57 60.89 16.38 15.73 

1 HUYỆN 4,128 1,176 850 2,080 914 1,643 1,970 207 2,146 804 1,199 28.49 20.59 50.39 22.14 39.80 47.72 5.01 51.99 19.48 29.05 



   

  5 

KRÔNG 

NĂNG 

2 
Khu vực 
thành thị 

212 32 21 85 42 32 85 11 95 11 32 15.09 9.91 40.09 19.81 15.09 40.09 5.19 44.81 5.19 15.09 

XIII 

Khu vực 

nông thôn 
3,916 1,144 829 1,995 872 1,611 1,885 196 2,051 793 1,167 29.21 21.17 50.94 22.27 41.14 48.14 5.01 52.37 20.25 29.80 

1 
HUYỆN 

KRÔNG 

PẮC 

8,179 736 2,562 2,128 598 3,760 3,345 827 7,707 992 616 9.00 31.32 26.02 7.31 45.97 40.90 10.11 94.23 12.13 7.53 

2 Khu vực 

thành thị 
234 39 178 51 12 111 23 7 67 19 0 16.67 76.07 21.79 5.13 47.44 9.83 2.99 28.63 8.12 - 

XIV 

Khu vực 

nông thôn 
7,945 697 2,384 2,077 586 3,649 3,322 820 7,640 973 616 8.77 30.01 26.14 7.38 45.93 41.81 10.32 96.16 12.25 7.75 

1 
HUYỆN 

LẮK 
8,317 1,513 1,588 3,584 1,235 3,951 2,210 2,110 5,180 1,759 2,110 18.19 19.09 43.09 14.85 47.51 26.57 25.37 62.28 21.15 25.37 

2 

Khu vực 

thành thị 
241 30 156 80 37 198 150 241 179 182 38 12.45 64.73 33.20 15.35 82.16 62.24 100.00 74.27 75.52 15.77 

XV 

Khu vực 
nông thôn 

8,076 1,483 1,432 3,504 1,198 3,753 2,060 1,869 5,001 1,577 2,072 18.36 17.73 43.39 14.83 46.47 25.51 23.14 61.92 19.53 25.66 

1 
HUYỆN 

M'ĐRẮK 
8,837 433 1,896 3,001 406 4,590 3,316 2,002 6,637 1,408 646 4.90 21.46 33.96 4.59 51.94 37.52 22.65 75.10 15.93 7.31 

2 
Khu vực 
thành thị 

220 - 45 1 - 48 38 15 42 - - - 20.45 0.45 - 21.82 17.27 6.82 19.09 - - 

 

Khu vực 

nông thôn 
8,617 433 1,851 3,000 406 4,542 3,278 1,987 6,595 1,408 646 5.02 21.48 34.81 4.71 52.71 38.04 23.06 76.53 16.34 7.50 

Ghi 

chú: 
 

Cột 1: tiếp cận dịch vụ y tế  

(mục 2.1 phiếu B2) 

Cột 3: trình độ giáo dục người lớn 

(mục 1.1 phiếu B2) 

Cột 5: chất lượng nhà ở  

(mục 3.1 phiếu B2) 

Cột 7: nguồn nước sinh hoạt  

(mục 4.1 phiếu B2) 

Cột 9: sử dụng dịch vụ viễn thông 

 (mục 5.1 phiếu B2) 

 

 

Cột 2: bảo hiểm y tế  

(mục 2.2 phiếu B2) 

Cột 4: tình trạng đi học của trẻ em 

(mục 1.2 phiếu B2) 

Cột 6: diện tích nhà ở  

(mục 3.2 phiếu B2) 

Cột 8: hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh (mục 4.2 

phiếu B2) 

Cột 10: tài sản phục vụ tiếp cận thông tin (mục 5.2 

phiếu B2) 

 

Nguồn:[42] 

 

 


