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Trang nhcmg hê)gia âint. vùe thoét nghèo..0 Vi?t Nam, co rat nhiéu hê) van âenç songo muc cën trên cùe allàng nghèo va râ't dê bi tai nghèo néu g?p_phai nh()ng "cu soc"
vê kinh té, xa hê)i và thiên tai. Diéu này chUng ta phllong thüc hô tro giam nghèo cùe
viêt Nam chu yéu dl/a theo tiêu chi doi nghèo con thiéu tfnh bén vûnç; Nghiên ecu aa
si! dl,mg phll,ong pbep tnèo iuën ntiom voi cén bê) aia pbuanç; và ngllài dân xa Tu Ly
buyèn Dà Bac và xë Xuân Phong huyên Cao Phong, tinh Hoa Binh nhlim alla ra nhflng
minh chUng mô ta tinh trenç bâ't cëo âem léJitù "su không aay au" cùe chuân nghèo và
phllong thuc xéc ainh âo! nghèo hi?n nay.

Tù kh6a: HÇ>nghèo; chuan nghèo; nông thôn; chfnh sa ch

1.D~t van dé mCtc thu nhàp cùa nh6m hô c6
thu nhàp thâp và yéu ta tnrot

Cüng nhu nhiéu quôc gia gia (7- 8%/nam), ~oc dÇ>ta~g
khac dê xàc dinh thé nào là . GDP (7,5- 8%), mue tang cua
ngLlà'inghèo và hô ngl'èo, Vi$t ti~n I~png (1.~- 20_10) và ca?
Nam da quy dinh chuan nghèo y~~ ~~u l1U tl~n dau tu, xoa
theo mCtc thu nhàp, Tù na...•m d~1 glam_ ng~_~oc~~ khu vl/C
1993 dén nay, rnïrc chuan nong thon mien nul.
nghèo cùa Viêt Nam da nhiéu Dau nam 2001, Chfnh phu
lan dlIÇ1cthay dOi, diéu chlnh Viêt Nam xâ~ dl./ng chién 11IÇ1c
cha phù hep vôi su phàt triên toàn diên vê tang trlIdng và
kinh té. Chuan nghèo dlIÇ1c x6a d6i giam nghèo (CPRGS)1
xây dl/n~ trën co sô quan bac gom cac hành dÇ>ngvé
trang nhât là "rrurc chi tiêu cùa chfnh sàch nhu cac biên phàp
h9gia dinh", trong d6, chi tiêu vé kinh té vi rnô, co câu, quàn
cha ILlong thire- thire pham Iy Nhà rurôc và cac biên phap
bào dam nang 11IÇ1ngblnh theo ngành c!ê tang co hôi, cai
quân 2.100 calo/ngày/nglIài thièn công b~ng và jliam dlIÇ1c
dl1çc xem là van dé côt loi. tlnh tré;lng dê bi ton thironq.
Giâcùa khôl 11IÇ1nghànÇJ,hoa Cac mue tiêu phàt triên cùa
111dngtlurc- thire pham de bac Viêt Nam dl/a truc tiêp vào cac
dàm2.100 caio diroc tlnh trên mue tiêu phàt triên thiên niên
Cd sô gia trunq blnh cùa ky (MDGs). Viêt Nam phan
khaàng 40 mJtt hàng 11I0nQ da~. giam _40% 50 .ng1I0i _?on~
thl,lc- thire pham thiét yéu 0 d1I01 n~L!dng ngheo quoc t~
tLtngkhu vl/c (thành thi và tr~ng glal doJn 20~1- }010 v~
nông thôn). Co câu chi tiêu glam 70% 50 nglIol song dirôl
cha ILldng thire- thire pham nglIông ...•nghè~ vé Iliong thuc-
duce xàc dinh chiém 60% thire pham tr1I0Cnam 2010.
trangton~ chi' tiêu, con lai 40% Hiên tai ty 1$d6i nghèo cùa
fhuôc vê chi tiêu phi 11Idng Viêt Nam da giam di dang kê.
thl,lC-thire pham. Ngoài ra, Theo Niên giam thong kê, néu
cùng vôi két qua dl/ bac vé nam 1998 ty 1$d6i nghèo cùa

Viêt Nam là 37,4% thi dén
nàrn 2007 ty 1$ d6 chi con
1~,8%, d~c biêt là d vùng Tây
Bac, giam tà 73,4% nam 1998
xuônq con 38,1% nam 2007.

Theo dành gia cùa Ngân
hàng Thé giôi, tïr rnôt mrôc
nghèo nhât thé giôi, Viêt Nam
da trô thành rnôt rurôc c6 mCtc
nghèo tuyêt d6i không dang
ke. MÇ>ttrong nhÛ'ng nguyên
nhân chfnh là nén kinh té Viêt
Nam dàp Clng dlIÇ1cnhCtngdbi
hôi cùa nén kinh té thi tnrènq.
Viêt Nam diroc coi nhu là môt
tniàn~ hop diË3nhlnh trong xôa
d6i giam nghèo trën thé giôL

Tuy nhiên, lièu ty 1$ d6i
nghèo 14,8% nam 2007 và
9,5% nam 2010 c6 phan anh
dung thire tranq nghèo d6i 0
Viêt Nam? Thuc té cha thây ty
1$ nghèo d6i hlên tai không
phan ành dlIÇ1c ban chat d6i
nghèo cùa Viêt Nam. MÇ>tbài
bac trên manq vnexpress.net
dé c$p dén câu chuy$n cua
ông VÜ Thanh Binh- Ph6 giam
dôc së Lao dÇ>ng- ThLldng
binh và Xâ hôi tinh Phu Yên da
phan anh pha~ nào b~ c~p
cùa chfnh sàch giam nghèo
dl/a theo tiêu chf d6i nghèo.
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Theo ông vo Thanh Blnh thl
"tiêu chi hé) nghèo nông thôn
hi~n nay là tà 200.000 âong,
môt ngl1ài môt thang tro
xuong. Nhiéu hé) tho~t nghèo,
ntumç thu nh;[1p chi 260.000
âong môt ngl1ài môt th...ang,
trang khi cac khoén hô tro
truôc âây ntiu vay von LIU âêl,
bac hiêm y té... bj cêt. Dài
song kh6 khan nên rat nhiéu
ngl1ài muo'] âl1çJcnfJhèo mai
âé nhân hô tro". Nêu kinh té
luôn là' rnôt tronq nhLtng yéu tô
quan tronq ành hVdng tôi van
h6a CJngxli cùa ca nhân thl
phan ([ng cùa ngvè1i dân
nghèo tai Phu yên là diéu tât
yéu. Khi ngVè1i nghèo dang
song trong môt môi trVè1n~
thiêu thon vé diéu kiên kinh tê,
thu nhàp nhà d, ... thl rat kh6
cha ho khi phài W bô loi fch W
phfa Nhà mrôc, mà c6 dVÇ1c
"1Ç1ifch" d6 ho không phài ton
công sïrc. Theo y kién dành
gia cùa Francois Houtard
(2009), tnrôc dây, trong thôi
diém mà tât ca cac dich vu
công c9n9 déu yéu, thl viëc
thire hiên cac chfnh sàch x6a
d6i giam nghèo gan nhV mang
lai loi fch cha toàn bô công
dong dân cu. Hiên nay, khi tiêu
chf hô nghèo dVÇ1cphân dinh
rô ràng thl lÇ1iIch n6 mang Ié?i
chi cha rnôt sô ngvè1i,CI,Jthé là
ngVè1inghèo. Chfnh nhLtng lÇ1i
ïch khà rô ràng và CI,Jthé nà~
da vô hlnh tac d9n9 lên lmg xu
cùa ngvè1i dân nghèo trong
cônq dong cu dân nông thôn.

Bào cao dành gia giCta ky
cùa Chvang trlnh Mue tiêu
quôc gia Glàrn nghèo nhàn
d!nh: Nghèo d6i d Vlêt Nam
không con là hiên tVÇ1ngdàn
trài trên diên r9ng mà tàp
trung nhiéu han d nhLtng vùn\;J
dân tôc thiêu 50, tnrôc tiên là a
nhCtngvùng cao, diéu d6 làm
cha vièc xàc dlnh doi tVÇ1n\;J
nghèo rnôt càch hiêu qua tro
nên kh6 khan. Trong nhLtng hô
gia dlnh vùa thoat nghèo, c6
rat nhiéu h9 van dang song d
m([c cân trên cùa dvè1ng
nghèo và rat dè bl tai nghèo
n~u g~p phai nhLtng "cu soc"
vê kinh tê, xa hôi và thiên tai.
Do d6, cac phvdng phap tiép

càn giam nghèo cân phàl thay
èfoi và c6 tfnh sa_ng tao hon.
Phironq thïrc hô tro giam
nghèo theo môt công thïrc
chung cha tât ca không con
phù hep trong viêc giai quyét
cac thach thïrc nghèo d6i hièn
nay. H$ thong xàc dinh doi
tVÇ1ngnghèo thiéu linh hoat và
trong diéu kiên quy mô và
pham vi r9ng không con phù
hop vôi hoàn cành hiên tai. Dé
minh hoa, chung tôi tién hành
nghiên cïru diém tai hai xâ Tu
Ly huyên Dà Bac và xâ X~ân
Phong, huyên Cao Phong, tinh
Hoa Blnh.

Mue tiêu cùa nghiên cïru
nhàm phân tfch phironq phàp
xàc d!nh" hô nghèo tai dia
phtronq de dVa ra nhLtng minh
chlmg mô ta tlnh tranq bat càp
dem lal W "su không day dù"
cùa chuan nghèo và phvông
thïrc xàc dlnh hô nghèo.

2. PhLtdng phâp nghiên
cûu

Xâ Xuân Phong và xâ Tu Ly
dVÇ1cchen làm diém nghiên
cïru VI dây là hai xâ mién nui
c6 diéu kiên kinh té xà hôi
tvông doi da danq mang tfnh
dai diên chung cha cac xâ
thuôc tlnh Hoa Binh. Hai xâ
này c6 hoat d9n9 chù yéu là
san xuât nông nghi$p và lâm
nçhiêp, "ngàn~ ngh~ phu chàm
phàt trien. San pham dem lai
nguon thu nh~p chù yéu là W
n\;Jô và mfa, san xuât lùa chi
bac dam cha tiêu dùng Ivông
thire trong gia dlnh. Chan nuôi
con kém phàt triên chù yéu là
chan nuôi nhô lè phuc vu cha
tiêu dùng gia dlnh.

Thành phan dân tôc cùa xâ
Tu Ly khà da danq vôi ty 1$
ngvè1i dân tôc Mvè1ng là 50%,
dân tôc Kinh chiém 17%, dân
tôc Tày chiém 12%, dân tôc
Dao chiém 17% yà dân tôc
Thài chiém 4%. a xâ Xuân
Phong 98,5% ngvè1i dân là
dân tôc MVè1ng,con Ié?ilà dân
t9c Thai và Kinh.

Dé thu th~p thông tin phl,Jc
vl,J cha nghiên Cltu, chung tôi
tién hành thao luân nh6m vé1i
can b9 lanh dé?ovà ngvè1idân
dia phvông. Cac câu hoi vé

chuan nghèo và thire tranq d6i
nghèo tai dia phironq dVÇlc
dira ra thào luân nhàrn giup
hiêu rô hon vê quan diém
cüng nhV nhLtng suy nghï cùa
ngvè1idân dia phironq.

3. Ket quâ nghiên cïru
3.1. Phuonq phap xéc âjnh

hé) nghèo theo tiêu chi cùe B(J
lac âé)ng- Ttiuonç binh và Xii
hé)i giai âoen 2006- 2010

Cüng nhir cac xà mién nui
tlnh Hoa Blnh, rnïrc chuan
nghèo giai dean 2006- 2010
rnà hai xâ àp dl,Jng là nhLtng hô
c6 rnïrc thu nhàp blnhquân tù
200.000 dong/ngvè1i1thang trà
xuônq, ho c6 quyén diroc
hVdng nhLtng vu dai cùa Nhà
rurôc W chfnh sa ch x6a d6i
giam nghèo.

Dé xàc dinh ty 1$nghèo d6i,
B9 Lao dçmg- Thironq binh yà
Xâ h9i da pho bién hvé1ngdân
chuan nghèo theo phvông
phàp kêt hep hô tl,l kê khai và
rà soàt cùa ban X6a d6i giam
nghèo, tién hành tâp huân,
hvé1ng dan biêu mau' cha càn
bô dia phironq và cha cac hô,
Cac thôn/bàn to chïrc diéu tra,
khào sàt lên danh sàch cac hô
nghèo d6i, to chïrc rà soàt I~i
viêc kê khai cùa hô roi dua ra
h9i ngh! thôn thào luàn lâp
danh sàch nghèo d6i. Ban X6a
d6i giam nghèo xâ klêrn tra xàc
dinh lai lan cuôi dé bào cao lên
UBND huyên, huy$n tong hop
bac cao lên Sa Lao d9n9-
Thironq binh và Xâ hôi, B9 Lao
dông- Thironq binh và Xâ h9i
t6ng hop W bào cao cùa cac 50
dé trlnh lên Chfnh phù,

Viêc thire hiên rà soét hô
nqhèo theo hVdng dan dVÇlC
hai xâ thire hiên vào thang 11
hàng nam. Dê thire hiên tot
công viêc này, cac trvdng thôn
d~Ç1ctàp hyan và dVÇ1c9Vé1ng
dân cu the cac birôc de thire
hiên. 'C6 hai nh6m hô cân
dlÏÇ1crà soàt i) nhLtng nhôrn h9
c6 kha nang thoat nghèo, là
nhCtng hô dvôc xét là hô
nghèo d nam trvé1c thè1idiéni
rà soat và ii) nhLtng nh6m h(>
c6 nguy cô nghèo là nhLtng h(>
chva phai là h9 nghèo d nam
trvé1c thè1idiém rà soat.
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Cac tiêu chf dtroc sù dung
dérà soàt là su thay doi vé 'Iao
dông, thu nhàp, 56 ILlÇ1ngtài
sàn, diên tfch dat canh tac, cac
diéu ki~n s6ng tôi thiêu nhu
di$n,rurôc, nhà b và nhCrng rùl
ra tron~ cuôc s6ng, cüng nhir
lrangsan xuât... Diêu dàc bièt
cân ILfUy là nhCrng bién d<)ng
nàyphài cô rnôi quan hê tnrc
liép dén thu nhàp và chi tiêu
cùa hô.86i vé1imôi môt tiêu chf
rà soàt cu thê sê cô rnôt rnïrc
diém tL1d'ngLtng. NhCrÎlg h<)
lrang nhém h<) 1 cô tong 56
diémW 10 trô lên thi cô khà
nangihoàt khôl danh sàch hô

NHÜNG VAN flÊ KINH TÉ Vi4\_
tiét. Thu nhàp cùa h<)gia dinh Thông qua dot rà soàt hô
bang tong thu trù tong chi và n~hèo vào thang 11 nam 2009
thu nhâp blnh quân/ngLldii cua cac trLlbng thôn cha thay
thang bâng tong thu nhàp chia xôrn cô ty 1$ hô nghèo cao
cha 56 nhân khâu roi chia cha nhàt là xôm M9- xôrn ngL1èJi
12 thang. Néu thu nhàp cùa Dao vé1i ty 1$ hô nghèo là
hô tLt 200.000 dong/thang/ 45,26% và thâp nhat là xôm
ngLlèJitrô xu6ng thl hô dé là hô Blnh Ly- xôrn ngLlèJiMuèJngvé1i
nghèo. ty 1$ hô nghèo cao nhât là xôrn

Sau k.hi rà soàt t~u nhàp, C9!) 1: c~iém ~1,39cy~v.à !ha~
thôn sê tô chïrc h9P dê chon ra nha~ la ?<om R~ 1 VOl ty I~ hô
nhCrng hô nghèo theo danh ngheo la 16,28 Yo.
sach dâ rà soàt. Danh sàch hô Sau khi tong hop kêt qua tïr
nghèo cùa thôn dUç'c nôp lên thôn, ty 1$ hô nghèo diroc tong
xâ. Xâ tong hep danh sàch hop tai hai xâ nhu sau: ty 1$ hô
cac h<)nghèo theo danh sach ng hèo b xâ Tu Ly là 31,14%
tLt thôn dira lên, nhung cô su và ty 1$ dôi nghèo b xâ Xuân

Hinh 1: ss h9 và ty I~ so h9 nghèo Cs haï xâ Tu Ly và Xuân Phong
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nghèo, và nhltng hô trong
nh6mhô 2 cô tong 56 'diêm tLt
10 trô lên thi cô kha nang trô
thànhhô nghèo.

Dai vé1i nhCrng hô cô khà
nang trb thành hô n~hèo thl
longthu và tong chi cua hô sê
duoc rà soàt cu thê dê tLi dé
xàc d!nh thu nhâp cùa hô
lrang môt nam. Cac lïnh vire
sàn xuaf cùa hô nhu trônq trot,
channuôi, hoat d<)ng dich vu
nông nqhiêp, làrn nqhièp và
d!chvu lâm nqhiêp, thùy san
vàd!fh vu !hùy san, cac dich
vu san xuât kinh doanh dich
vu phi nông nqhiêp (tfnh 'ca
sànpham ban ra và tiêu dùng
giadlnh), tiên IUdng, tiên công
vàcac khoàn khàc (nhu thu tLt
hàiILfç'm,quà t~ng, tiên gLti vé
tlJbên ngoài, lâi tiét kièrn, tiên
chathuè nhà, IUdng hw, tro
cap...) déu dtroc tfnh toàn chi

o
Ru 1 Ru 2 Ru 3 Ru 4 Ru 5 Ru 6 Nho, Nhoi Nhoi ("" 1 can 2 Mung

123
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Ngu6n: S6 Ii{jU âiéu tra nam 2009

diéu chlnh cha phù hop vé1ichi
tiêu mà huyên giao.

,80 th! dirôl dây thê hiên ty 1$
sô hô nghèo b cac thôn tai hai
xâ Tu Ly và xâ Xuân Phong
sau khi cac trLlbng thôn tién
hành rà soàt.

Xâ Tu Ly cô tong 56 1314
h<) sinh s6ng tai 13 xôrn,

Phong chiém 24,43%.
3.2. Pturanq phëp xëc

djnh h9 nghèo tei dja
phUO'ng

Câu hôi d~t ra là liêu ty 1$
nghèo dôl trên cô phan ành
dung ban chat nghèo dôl tai
hai xà Tu Ly và Xuân Phong?

Hinh 2: Ty I~ cac lo~i hQ t~i hai xâ
60.Q(J

50.Q(J ...........•...... , ....

40.Q(J::::·II·'~~ Il10.Q(J •...

O.Q(J •....

• xuau Phong

ITuly

hQkM hQtnmg binh hQnghèo

Nau6n: S6 liéu diéu tra nam 2009
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Trong cu6n 56 cùa tnldn~
thôn x6m Mit- xâ Tu Ly mô ta
vé công tac rà soàt doanh thu
và chi phi cùa cac hô. Chûng
tôi lay vi dI,Jvê tnldng hep gia
dinh nhà ông Xuân, xôrn Mit
dl1Ç1cghi trong 50 (Nô! dung
trang khung dl/ai aây ghi IÇli
nguyên van môt âoer: trlcb
trang cuon sa).

Gia dinh ôn~ Xuân c6 4
khâu. tài san gôm: tràu 1 con:
10 triêu dong; lon 2 c0t'!: 2
triêu dong; 1 nài: 3 triêu dông;
1 gil1dng: 5 tram nghin; lùa ca
nam = 500 x 40 = 2 triêu dâu
tu 900 nghin dong con thu
1100 nghin dong; ngô hè thu:
2 triëu, ngô xuân: 6 triêu trù di
dàu nr con lai 3 triêu: quân ào:
400 nghin; chi cha an: 2 triêu
dong. Thire thu ca nam là
3700 nghin, binh quân dàu
n~l1di trên thang là 70.080
dông. So sành giCta mau biêu
hl1éJngdan và càch thire hiên
cùa trl1dng thôn x6m Mit cha
tha~ su khàc biêt rô rèt,
Tnronq thôn x6m Mit da c6
nhling sang tao riêng trong
càch diéu tra t6ng thu chi cac
hô nghèo. Tuy nhiên, néu chi
th6ng kê môt càch dan gian
nhl1 trong cu6n 56 ghi chép
trên thi viêc xàc dinh mïrc thu
nhàp blnh quân' dâu ngl1dil
thànq/hô sê chi là tl1ang d6i,
thàrn chi c6 thé không chinh
xàc.

Ngoài ra, trên thire té, vlêc
xàc dinh chi tiêu và thu nhâp
cùa cac hô dân nghèo miên
nui là rat kh6 khan. Mac dù
không c6 thu n!1~p nhl1l1g rnôt
56 hô nghèo vân phài chi tiêu
bang càch vay rmron, thàrn chi
là di xin. Bên canh d6, hô cünÇl
c6 nhling ngu6n thu nhâp rât
da danq nhl1l1g không thirônq
xuyên, thàrn chi chi là nhLtng
m6n nha, lat vat khién ho
không nhéJh€t dl1~c, vi dI,Jnhv
vào ràn~ nhàt cui hoàc kiêrn
mang lây tiên mua thuc an·
trong luc giap h~t. Chinh vi
v~y, dé thu th~p 56 li$u chinh
xac vé thu nh~p và chi tiêu cua
hÇ>gia dinh miên nui trong m(>J
nam cüng không phài dê
dàng. Ngoài ra, khi dl1Ç1chai

vé rnïrc thu nhàp và chi tiêu
rnôt 56 hô da khôn~ mu6n kê
khai hêt, hoac là ban thân ho
quên khônq nhéJ dl1Ç1c hét
nguon thu nhàp cùa minh. Dé
khai thàc diroc nquôn thông tin
này, dài hôl ngl1di diéu tra phài
c6 trinh d(> và phironq phàp
tôt. Trong diéu kiên hlên nay,
kêt qua th6ng kê dira lên xâ
chu yéu dira vào d(>i ngü cac
trl1dng thôn, thé nhl1l1gthire té
cha thây d cac xâ mién nui,
nang IVc hièn tai cùa cac
tn.fdng thôn chtra du bào dam
dé thire hiên nhLtng công viêc
th6ng kê tl1ang d6i phïrc tap và
chi tiét.

Bên canh d6, kêt qua tong
hop cùa xâ vé ty 1$hô nghèo
cüng c6 biên d(>ng tang hoac
giam dang ké. SV tang giam
này phu thuôc vào chinh sàch
kinh té xà hôi cùa lânh dao xâ.
C6 hai Iy do chu yéu d~m téJi
tinh tranq này, rnôt là giam ty
1$d6i nghèo thire té do àp IVc
tïr trên xu6ng vé "thành tich"
giam nghèo và thû hai là tang
ty 1$d6i nghèo thire té dé thu
hùt cac du an dâu tu Vây, làm
thé nào 'dé c6 môt con 56
chinh xàc vé ty 1$h(>'nghèo khi
quy trinh xàc dinh d6i nghèo
phu thuôc vào khà nang cùa
càn bô d!a phironq tù cap xâ
cha dên cap thôn?

Chùnq ta dêu biét viêc xàc
dlnh hô nghèo do cap xâ dam
nhiêm là hep Iy vi ho gan dân
nhât, cac thông tin ho nam
diroc trong viêc xàc d!nh hô
nghèo cüng chinh xàc han 50

.véJicap huyên và cap tlnh. Ho
là nhling ngl1di c6 quyén quyèt
dinh hô nào dàp ltng cac tiêu
chi cu' thé dé trô thành hô
nqhèo, dé c6 thé nhàn dl1Ç1c
hô tro tà phia Nhà rurôc cüng
nhl1 tà cac to chïrc dV an. Tuy
nhiên) li$u ban thân ho da thire
su hieu và nam diroc târn quan
tre;>ngcùa công viêc này, d6 là
diéu mà chung ta can phai d~t
câu hai và tra Idi. Do v~y, dé
c6 m(>t con 56 chinh xac vé ty
1$ h(> nghèo theo m(>t tiêu chi
da an dinh trl1éJc cua Chinh
phu, chLÏng ta can phai c6
nhling giai phap Cl,! thé tac

d(>ng vào nh6m d6i tl1Ç1ngnày.
3.3. CO' scY xëc dinh nhom

h(j duÇJ'c hU'Ong Ii;» tir cac
giai phap xâe doi giam
nghèo

Trong bôi cành larn phàt
hiên tai, c6 rat nhiêu nghiên
cùu cho thây rang tiêu chuan
nghèo 200.000 dong/ngl1di/
thang giai dean 2006- 2010 là
không con phù hep. Chinh vi
v~y, trong giai doan méJi2011-
2015, theo Quyét dinh 56
09/2011 cùa Thù tl1éJngChinh
phu thi hô nghèo d khu vlJc
nông thôn là nhLtng hô c6 mûc
thu nhàp binh quàn tà 400.000
dong/n~l1dilthang (Wc là 4,8
triêu dông/ngl1di/nam). Ngoài
ra 50 véJigiai doan tnrôc, trong
giai doan này Nhà nirôc cüng
dua ra tiêu chi cu thé dé xàc
dinh cac h(> càn nghèo d khu
vVc nông thôn véJi mûe thu
nhàp binh quân tïr 401.000-
520.000 dong/n~l1dilthan3J'
VéJi nhLtng thay dôi vé chuan
nghèo, ty 1$ nghèo d6i trong
giai doan này sê cao han, 50
véJi tnrôc và diêu này dông
nghïa vgi viêc tang 56 hô diroc
nhân hô tro tà Chinh phu và
cac to chùc phi Chinh phu.
Câu hôi dat ra là: viêc trô
thành hô nghèo sê là tin buôn
hay tin vui d6i véJicac hô dân
nghèo rniênnùi? Né~ xét vê loi
ich tnrôc mat cùa môi ca nhân
thi vièc nâng chuan nghèo
dong nghïa véJi viêc 56 111Ç1ng
ngl1di diroc hU'dng tro cap tù
phla Chinh phu tang lên. Tuy
nhiên, liêu nhLtng tro cap hièn
nay cùa Chinh phu cha tât ca
nh6m d6i tU'Ç1ngnày tb~t su c6
y nghïa và cân thiêt vân là rnôt
van dé can cac nhà hoach
dinh chinh sàch nghiên cûu và
giai quyét.

Van dé dat ra d dây chinh là
Nhà mrôc sù dI,Jng chuan
n~hèo nhu rnôt tiêu chi cô dinh
de thire hiên cac chfnh sàch
x6a d6i, giam nghèo, trong khi
d6 theo nhLtng phân tich d
phan trên thi hi$n t~i ty 1$
nghèo d6i d Vi$t Nam chl1a
phan anh dU'Ç1cdung ban chat
cua n~hèo d6i. Bên c~nh d6,
m(>t sô giai phâp vé d6i nghèo
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dtra ra chi mang tinh tarn thèJi,
dem lal lÇ1i fch cho ngLlèJi
nghèo trong rnôt thèJidiêm CI,J
thé, thiéu tinh bên vCtng và lâu
dài. 8ê minh hoa cha nhCtng
nhàn dinh này, rnôt _so vf dI,J
dVôi dây là nhCtng dân chltng
rrinh hoa y kién cùa ngLlèJidân
xung quanh van dé nghèo dôi
và cac giai phàp x6a d6i giam
nghèo cùa Nhà rurôc.

Theo y kién cùa ông Xa Van
Han, x6m Chàu, xâ Tu
Ly "truôc clây, nghèo clong
nghïa véJi clai, môt gia âinh
nghèo là môt gia âlnt: ch~ng
co ce! gi ca, không tién, không
tài san, không tLlIi~u san xuêt.
Gia dinh do cüng không co
kha nang vay muon cùe bat cu
ai bai vi nhà nào cüng kno
khan, Hiêr: tei, hé) nghèo là hé)
không phai âoi, co phLldng tiën
san xuâ't và co kha nang vay
ml/On cac hô khac, clac biêt
ng~y nay hé)' nghèo con clLlÇ;C
su quan tâm clac biêt cûe

, Chfnh phu và cee teI cbûc.
Trl/âc dây ch~ng hé) nào thich
b; no! là hé) nghèo, ntiunq bây
gia hQ tranh nhau nh?n là hé)
nghèo dé clLlÇJChLlàng tro cap"
(Ong Xa Van Han, xom Cnéu,
xa Tu Ly, nam 2010),

Nhiéu y kién khàc cha rang
kbông nên qua tàp trung vào
hô trÇ1ngLlèJinghèo, ho cha
rangNhà mrôc quan tâm qua
mûevào hô nghèo trong khi
cônc6 rnôt dôi tLldng Ion hem
cânnhân diroc su tro giup,

Bà Bùi Th! Du, h(>i trLlClng
h(li P~l,JnLt xâ Xuân Phong
cha rang c6 rat nhiéu hô
nghèoII~i vào su giup da cùa
cact6 chire, trong khi d6 môt
nh6mdoi tLlÇ1ngkhàc, nhCtng
doi tvçmg không phài là hô
nghèo theo tiêu chf dat ra
nhLfnghQ thl/c sl/ can 'nh~n
dVgesV giup da cua cac t6
chUe xa hôi. Bà cha biét:
"Cht1ng tôi èhia hé) nghèo ra
thành 3 nham clai tLlÇJng: thu
nhâ't là hé) co ngLlài am kinh
niên, ngl/ài già ho~c ngLlài tàn
t?t: hai là nhÏIrJg hé) nghèo vi
Il/ai lao dé)ng; ba là nhûng hé)
nghèo tÇlm thài vi clông con
ho?c 9?P rui ro trong san xuâ't

không nhàn diroc su ho tro,
Chfnh VI v~y, nèn chang cac
doi tLlÇ1nghLldng loi tù cac
chfnh sàch x6a d6i qiàrn
nghèo càn phai do cônq dong
d!a phLldng quyét dinh và song
song vôi d6 là su linh hoat cùa
cac cap chfnh quyén xâ trong
viêc triên khai thire hiên. Tuy
nhiên, dê làm dJÇ1cdi'éu này
thl trong cac quyê] dinh, cac
thông tu hLlong dân vé vièc
thire hiên cac chfnh sàch x6a
d6i gia'm nghèo, Chfnh phu
nên dira ra nhirnq tiêu chf ma
vé viêc ILIa chon doi !L1dng
hLlClng loi dê cac cap chfnh
quyén xâ c6 thê thire hièn rnôt
càch linh hoat phù hop vôi
diéu kiên cu thê cùa dia
phLldng rnà không b] coi là di
ngLlÇ1CI~i vôi chu tnrcnq, chfnh
sa ch cùa Nhà rurôc,

4. Ket luân
Van dé nghèo d6i a Viêt

Nam hièn nay da thay d6i 5'0
vôi nhCtng nam tnrôc, chfnh VI
v~y chién ILlÇ1cx6a d6i giam
nghèo diroc thire hièn rnôt
càch dong bô và trên diên
r(>ng dLlèJng nhu không con
phàt huy diroc hêt vai tro trong
công cuôc x6a d6i giam
nqhèo, Theo dành gia cùa
ChLldng trinh MI,Jc tiêu quôc
gia vé giam nghèo, LlOCtfnh c6
khoànq 10% 50 ngLlèJi dLlÇ1C
hl1C1nglÇ1itlJ chironq trlnh này
không phài ngl1èJi nqhèo,
Nguyên nhân cùa van dê này
chfnh là chuan nghèo và
phLldng phàp xàc d!nh hô
nghèo mà Viêt Nam dang àp
dI,Jng dê xàc dinh doi tLlÇ1ng
hLlClnglÇ1itlJ cac chién ILlÇ1cx6a
d6i giam nghèo da và dang
bôc lô nhCtng han chê. Môt
dï'éu de thày là h$ thong xàc
dinh hô nghèo cùa Viêt Nam
qua c6ng kênh và phïrc t~p,
phI,Jthu(>c Ion vào d(>ingü can
b(> d!a phl1dng cap xa thôn,
trong khi d6 nang IVc cua can
b(> d!a phLldng nhat là can I?ç
cua cac tlnh mién nui phfa Bac
van chl1a dap ltng dLlÇ1cdài hoi
cua công vi$c.

8ê chién ILlÇ1cx6a d6i giam
nghèo quoc gia d~t dL1Ç1cdung
mI,Jc dfch và y nghïa thi vi$c
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và sinh hoat. Dai véJi nhom hô
môt, theo 'ngLlài dân thi can
phai co su giUp cla ouot déiln9
tro cap thLlàng xuyên hàng
thang vi nhôm hé) này rat khô
co kha nang tboét nghèo.
Nhôm hé) thû hai không nên ho
tro vi clây là nhom hé) ILlài lac
clé)ng, y tei, không co chi
hLléJng VLlÇJtlên thoét nçbèo.
Nhôm hô thü ba là nbom hô
rat can co su git1p cla tù cac
chinh séch xoe âo! giam
nghèo mëc dau môt sa hé)
thuôc nhôm này không phai là
hé) nghèo theo tiêu chi" (Bà
Bùi Th! Du, hé)i trLlàng hé)i phI.}
nû xë Xuân Phong, huy~n Cao
Phong, tinh Hoa Binh, nam
2010).

Thiét nghï dê nhCtng chfnh
sàch x6a d6i giam nghèo thàt
su c6 y nghïa thl vièc SLr dI,Jng
chuan nghèo nhàm xàc d!nh
doi tLlÇ1ngdLlÇ1ChLlClngtrç cap
cân phài diroc cân nhâc ky bôi
diéu kiên cùa _moi vùnq, moi
d!~ phLldng, rnôi cônq dông và
môi ca nhân là khàc biêt. Mat
khàc, trong boi cành hiên tai,
khi Viêt Nam da diroc xëp vào
rurôc c6 thu nhàp trung blnh
thi khài niêm "nghèo" chi con
là tLldng d6i và rat kh6 dê di
dén rnôt dlnh nghïa chfnh xàc,
Trong ~hi d6-1yéu to vé "tinh
tranq dê b] tôn thLldng" là rnôt
tronq nhLlng yéu tô quan tronq
dân dén nghèo d6i nhLlng lai
rat kh6 c6 thê dinh ILldng dl1dC
bang con 50 chinh xàc. Vf dI,J
nhl1 hai hô nghèo nhLlng c6
rnïrc d(> "tôn thironq'' I~i hoàn
toàn khàc nhau và chfnh diéu
d6 tao nên su khàc biêt vé nhu
cau' càn diroc ho tro cùa hô.
Do d6, viêc xàc dinh 'doi tl1Ç1n'g
hLlClng lÇ1itlJ cac chfnh sâch
x6a d6i giam nghèo néu chi
dl/a vào chuan nghèo së vô
hlnh chung gây nên sl/ x~ng
dôt giLta cac doi tLlÇ1ng"dê b!
tcSnthLldng" trong d6 bac gom
ca nhCtng h(> nghèo và nhCtng
h(>không nghèo. Môt nh6m h(>
nh~n dLlÇ1csl/ trÇ1cap tlJ Chfnh
Phu nhLlng doi voi ho sLl trd
cap d6 "c6 thl càn.,9·tot mà
không c6 cüng chang sao",
trong khi d6 c6 nhCtng nh6m
h(> khac c6 nhu cau th] I~i
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xàc dinh qoi tLlÇ!ngho tro dt!a
fueo chuan nghèo nên can
dLlÇ!c"càn nhâc''. De cha ngLlè1i
dàn tl! xàc qjnh cac, doi tLlÇ!ng
càn diroc hô tro giam nghèo
trong cônq dong cùa minh c6
the là rnôt hLlông di thfch hep.
Tuy nhiên, de làm dLlÇ!Cdiêu
này dai hôi cônq dong phài c6
su doàn kêt, trLldn~ thôn và
cac cap chfnh quyên xâ phài
the hiên diroc rô vai tro lânh
d90 cùa minh thông qua cac

ké hoach cu the, cüng nhu
càch thïrc quàn Iy minh bach
vôi mue tiêu phàt triên kinh té,
cài thiên cuôc song cha toàn
bô cônq dong.D

1. Nhôrn hành d(mg chônq dôl
nghèo. Qua trinh thuc hièn cac
mue tiêu phàt triên cùa Vièt Nam,
Chién IVÇlcvà thàcb thïrc, 6/2002

Tài liêu tham khâo:
1. B(> Lao d(>ng - ThvC1ng binh

Phu lue: Cac tiêu chi rà soât hé?

và Xâ hôi (6/2009). Nhin '?i q
khO doi mêt thâch tbûc mai: EJa.
giâ giua ky chuanq trinh mue ti,
quoc gia Giàm nghèo giai âo.
2006 - 2008.

2. Houtart., F. (2009). Le VÙ
nam à la croisée des chemu.
Visite du 07 au 19 ao#t 2009.

3. Xin diroc nghèo hai nil
nira' http://vnexpress.netlgl/x
hoi/20 1% 1/3ba 17df8/

Nh6m hé?1 Nh6m hé?2
1 C6 thêm lac d(>ng c6 hoat d(>ng 8diêm Mat nquôn thu nhàp chfnh do b] 8diêm

tao thu nhàp 6n dinh tïr 500 nghin mat mùa, thiên tai, dich bênh, rùi
dong/thang trô lên 0 nông thôn ro trong sàn xuét mà không co
ho~c co ngvdi di xuât khau lac khà n~ng phuc hôi và thiéu nquôn
d(>ng sau 18 thang ho tro tù ho hàng, ngvdi thân

2 Tanq nhanh thu nhàp tù vièc làm 6diêm Lao d(>ng chfnh cùa hô chêt hoac 8diêm
hiên tai hoac c6 vièc làm mai hay mat khà n~ng làm viêc do tai nan
c6 thêm viêc làm khàc tlt 6 thang và diéu này ành hvong nghiêm
trô lên tronq dén nquôn thu nhàp chfnh

cùa gia dinh

3 Mua sârn dàu tv, nâng t6ng gia tr] ô diêrn Ban dat 10 cha ngvdi b] ôrn dau, 6 diêm
lan hon hoac bang 5 triêu dong doi bènh n~ng kéo dài hàng thang
vôi công cl,J sàn xuàt kinh doanh
hay trên 10 triêu dong vôi dàn gia
suc gia cam tlt thu nhàp cùa hô

4 Nhà 0 diroc cài thiên ra rêt tlt thu 5diêm C6 tre em trong d(> tuôi di hQc 4diêm
nhàp cùa hô hoac làm mai tot hon phài bô hoc VI không c6 tién
nhà cü tnrôc

5 Mua thêm tài sàn c6 tri gia trên 1 4diêm H(> co ngvdi vvang vào ma tuy, 4diêm
triêu dong bang tién cùa gia dlnh Cd bac, nqhiên nrou

6 Tànq diên tfch dât canh tac (cïr 3diêm Gia dlnh mai ta ch h(> ho~c c6 3 diêm
t~ng thêm 1 sào tfnh thêm 1 diêm) thêm con nho nhvng không c6

thêm nquôn thu nhàp

7 Diéu kiên song thay d6i nhu diên, 3diêm Gàp rùi ro phài ban do dùng, 3diêm
rurôc, nhà v$ sinh dVÇlccài thiên nr công Cl,J sàn xuàt dê trang trài
nquôn thu nhàp cùa hô bira àn hàng ngày

8 C6 nquôn thu nhàp t~ng dôt biên 3diêm Cac rùi ro khàc (mat tài sàn) 3diêm
(dên bù dat, trùnq sô trên 10 trièu,
diroc mùa liên tiêp 2 nam)

9 Rùi ro trong gia dlnh da qua ft nhât 3diêm
12 thang (khôl bênh, ngvdi bênh
n~ng dâ qua dèi, khâc phuc rùi ro
vé sàn xuàt kinh doanh)

Doi vôi nhÜ'l1gtiêu chf này, hô dat 10 diêm trô lên Theo nhCtng tiêu chf trên nhÜ'l1ghô dat 10
thl c6 khà n~ng thoàt khôl danh sàch d6i nghèo diêm trô lên c6 khà n~ng trô thành hô

nghèo

Ngu6n: Hl.lang c{an quy trinh rà soét ht;>nghèo 04/2007/TT-BLDTBXH
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