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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Minh Hóa là một huyện miền núi ở phía Tây Bắc của tỉnh Quảng 
Bình. Đây là huyện nghèo nhất Quảng Bình và là một trong 62 huyện 
nghèo nhất nước ta. Trong những năm qua, việc giảm nghèo ở huyện 
Minh Hóa đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng tỷ lệ hộ 
nghèo vẫn còn ở mức cao 44%. Quá trình giảm nghèo chưa thực sự 
bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng vẫn nằm sát mức chuẩn nghèo 
với tỷ lệ còn lớn, tỷ lệ hộ tái nghèo cao; đời sống người dân trên địa 
bàn nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là những xã đại bộ 
phận là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thực trạng nghèo ở huyện 
Minh Hóa đang là vấn đề bức xúc, luôn đặt ra thách thức lớn đối với 
Đảng bộ và chính quyền huyện Minh Hóa cũng như tỉnh Quảng Bình 
trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và những năm tới. 

Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích, luận giải một cách có hệ 
thống, đánh giá đúng thực trạng nghèo, từ đó đề xuất một số giải 
pháp chủ yếu nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo ở 
huyện Minh Hóa là vấn đề có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đang 
đặt ra hiện nay. Xuất phát từ lý do đó, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài 
“Giải pháp giảm nghèo ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” làm 
luận văn tốt nghiệp với mong muốn góp một phần nào đó trong công 
cuộc giảm nghèo ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình trong thời gian đến. 
2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Hệ thống hóa những lý luận về giảm nghèo.  
- Phân tích, đánh giá thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo 

hiện nay ở huyện Minh Hóa. 
- Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững đối với hộ 

nghèo trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các hộ nghèo ở huyện Minh 

Hóa; mô hình giảm nghèo đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Minh 
Hóa; các nguồn lực hữu hình, vô hình có thể sử dụng nhằm giảm 
nghèo cho người dân ở huyện Minh Hóa; hệ thống chính sách có liên 
quan đến giảm nghèo ở huyện Minh Hóa. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Về không gian: Các hoạt động nghiên cứu được triển khai trong 

phạm vi huyện Minh Hóa. 
- Về thời gian: Các dữ liệu thứ cấp sẽ được thu thập từ các nguồn 

tài liệu khác nhau trong  3 năm (2010 - 2012) trước thời điểm nghiên 
cứu, các dữ liệu điều tra sơ cấp trong năm 2013. Giải pháp đề xuất 
đến năm 2020. 
4. Phương pháp nghiên cứu  
Để thực hiện đề tài, tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp 

nghiên cứu: Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phân tích so sánh, 
thống kê, lý luận gắn với thực tiễn, điều tra xã hội học, phương pháp 
phỏng vấn, chọn mẫu điều tra. 
5. Bố cục đề tài  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương: 
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về giảm nghèo 
Chương 2: Thực trạng giảm nghèo ở huyện Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình 
Chương 3: Phương hướng, giải pháp giảm nghèo ở huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình trong thời gian đến . 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG I 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢM NGHÈO 

1.1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHÈO 
1.1.1. Khái niệm nghèo 
Nghèo là một khái niệm diễn tả sự thiếu cơ hội để có thể sống 

một cuộc sống tương ứng với các tiêu chuẩn tối thiểu nhất định. 
Thước đo các tiêu chuẩn này và các nguyên nhân dẫn đến nghèo thay 
đổi tùy theo địa phương và thời gian. 

Trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, 
Việt Nam đã cho rằng: “Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư chỉ 
có khả năng thỏa mãn một phần các nhu cầu cơ bản của con người và 
có mức sống ngang bằng với mức sống tối thiểu của cộng đồng xét 
trên mọi phương diện”.  

Nghèo được nhận diện trên 2 khía cạnh:  
Nghèo tuyệt đối (Absolute Poverty) 
Nghèo tương đối (Relative Poverty) 
1.1.2. Một số đặc điểm về nghèo  
a. Về thu nhập 
b. Y tế - giáo dục 
c. Nguy cơ dễ bị tổn thương 
d. Không có tiếng nói và quyền lực 
1.1.3. Một số phương pháp xác định chuẩn nghèo  
a. Phương pháp xác định chuẩn nghèo của các tổ chức Quốc tế 
- Phương pháp xác định ngưỡng nghèo của Ngân hàng Thế giới 

(WB) 
- Phương pháp xác định ngưỡng nghèo của Tổ chức Lao động 

quốc tế (ILO) 
- Theo UNDP  
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b. Phương pháp xác định chuẩn nghèo ở Việt nam 
Ở Việt Nam, nghèo đói được phân theo chuẩn nghèo quốc gia, 

nghĩa là dựa vào thu nhập bình quân khẩu/tháng. 
Bảng 1.1. Chuẩn nghèo và cận nghèo ở Việt Nam 

Chuẩn nghèo 
(đồng/người/tháng) 

Chuẩn cận nghèo 
(đồng/người/tháng) Giai 

đoạn 
Văn bản            
quy định Nông 

thôn Thành thị Nông 
thôn 

Thành 
thị 

2006-
2010 

170/2005/QĐ-
TTg ngày 

08/07/2005 

Dưới 
200.000 

Dưới 
260.000 

270.000                 
đến 

400.000 

350.000             
đến 

500.000 

2011-
2015 

09/2011/QĐ-TTg 
ngày 30/01/2011 

Dưới 
400.000 

Dưới 
500.000 

401.000    
đến 

520.000 

501.000     
đến 

650.000 
Nguồn: Văn bản pháp luật của Nhà nước 

c. Nhận xét ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp 
1.2.  GIẢM NGHÈO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI GIẢM NGHÈO 

1.2.1. Quan niệm về giảm nghèo 
1.2.2. Sự cần thiết phải giảm nghèo 
1.2.3.  Một số tiêu chí phản ánh giảm nghèo  
a. Tăng thu nhập bình quân hộ nghèo  
b. Tăng số hộ thoát nghèo  
c. Giảm tỷ lệ hộ nghèo  
d. Giảm tỷ lệ hộ tái nghèo  
e. Tăng cường tiếp cận các dịch vụ xã hội  

1.3. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 
1.3.1. Tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng 

thu nhập 
a. Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo 
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b. Chính sách đào tạo nghề, tập huấn, hướng dẫn khoa học - kỹ 
thuật 

c. Chính sách đất đai cho hộ nghèo 
1.3.2. Hỗ trợ cải thiện điều kiện sống cho người nghèo, giúp 

họ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 
a. Hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo. 
b. Hỗ trợ về y tế cho người nghèo. 
c. Hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo. 
d. Hỗ trợ về nước sạch và vệ sinh. 
e. Hỗ trợ về mặt pháp lý cho người nghèo. 
1.3.3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghèo 
1.3.4. Tăng cường hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu 

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIẢM 
NGHÈO 

1.4.1. Nhân tố khách quan 
a. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
Trình độ phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp tới công 

tác giảm nghèo, tạo điều kiện vật chất cho sự hỗ trợ ngày càng tăng 
lên của Nhà nước cũng như các tổ chức xã hội đối với người nghèo. 
Đồng thời, tạo nhiều cơ hội cho người nghèo tham gia vào các ngành 
nghề, tạo việc làm tăng thu nhập.  

b. Cơ chế, chính sách của Nhà nước  
Cơ chế, chính sách hợp lý, đúng đắn, phù hợp là tiền đề cơ bản 

cho sự phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững gắn với công 
bằng xã hội và có tác động giảm nghèo rõ nét.  

c. Sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong quá trình giảm  
nghèo  
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Nghèo đói là tập hợp của rất nhiều nguyên nhân khác nhau, đa 
chiều, đa phương diện. Vì vậy, giảm nghèo đòi hỏi sự phối hợp giữa 
các ngành, các cấp mới mang lại hiệu quả. 

1.4.2. Nhân tố chủ quan 
a. Trình độ học vấn  
Trình độ học vấn có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của người 

nghèo. Đại đa số người nghèo đều có trình độ học vấn rất thấp, dẫn 
đến khả năng tiếp thu các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sự tiếp cận với 
các công việc ở các ngành nghề cũng rất khó khăn. Điều này luôn đặt 
ra những khó khăn, thách thức lớn trong công tác đào tạo nghề, hướng 
dẫn kỹ thuật, thực hiện các phương thức canh tác đối với hộ nghèo… 

b. Ý thức của người nghèo 
Thực tế hiện nay cho thấy, các địa phương vẫn còn tồn tại tình 

trạng người nghèo không muốn thoát nghèo. Có nhiều lý do để giải 
thích cho vấn đề này. Thứ nhất là do yếu tố tâm lý. Họ cho rằng nếu 
thoát nghèo, họ sẽ không còn nhận được sự trợ giúp của Nhà nước 
cũng như những ưu đãi từ chính quyền địa phương. Thứ hai là do 
lười lao động. Với những đối tượng này, cần phải vận động, tuyên 
truyền để khích lệ tinh thần tự giác, tự lực vươn lên thoát nghèo của 
họ mới có thể giảm nghèo bền vững.  
1.5. KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO Ở MỘT SỐ TỈNH 
TRONG NƯỚC 

1.5.1. Kinh nghiệm giảm nghèo ở huyện miền núi Nghĩa Đàn, 
tỉnh Nghệ An 

1.5.2. Kinh nghiệm giảm nghèo của Hà Tĩnh  
1.5.3. Kinh nghiệm rút ra cho công tác giảm nghèo ở huyện 

Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 
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 CHƯƠNG 2 
 THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO  

Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH 

2.1. KHÁI QUÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỊA BÀN HUYỆN 
MINH HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 
a. Vị trí địa lý 
Minh Hóa là một huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Quảng 

Bình, vào toạ độ: 170 28’30” đến 180 02’13” vĩ độ Bắc; 105o 06’25” 
đến 1060 20’30” kinh độ đông. Phía Tây Bắc và Đông Bắc giáp 
huyện Tuyên Hóa, phía Nam tiếp giáp huyện Bố Trạch, phía Tây 
giáp Bua - La - Pha và Nhòm - Na - Lạt của tỉnh Khăm Muộn - nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

b. Địa hình 
Địa hình của huyện Minh Hóa tương đối phức tạp, bị chia cắt bởi 

những dãy núi và các con suối đã tạo ra địa hình không bằng phẳng, 
phần lớn là núi có độ cao trung bình từ  500 - 1.000 m, nghiêng dần 
từ Tây sang Đông.  

c. Khí hậu thời tiết 
Huyện Minh Hóa nằm trong khu vực khí hậu duyên hải miền 

Trung, là vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Về mùa Đông có khi 
nhiệt độ xuống đến 8-100C và kèm theo mưa dài ngày. Mùa hè khí 
hậu rất nóng và khô, nhiệt độ trung bình trên 260C. Do tính chất khí 
hậu thất thường của khu vực khô và nóng, mưa phân bố không đều 
nên không thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp cũng như phát 
triển kinh tế - xã hội nói chung. 

d. Tài nguyên khoáng sản 
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2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Minh 
Hóa 

a. Tăng trưởng kinh tế 
Minh Hóa là huyện miền núi rẻo cao, sản xuất nông, lâm nghiệp 

là chủ yếu. Tổng giá trị sản xuất thực hiện năm 2012 là 197.670,8 
triệu đồng, tăng 29,9% so với năm 2010. 

b. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng 

ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp 
c. Xây dựng cơ sở hạ tầng 
Trong những năm qua, huyện đã được Đảng, Nhà nước quan tâm 

đầu tư nhiều chương trình dự án: Chương trình 135, Nghị quyết 30a, 
Chương trình định canh - định cư, Chương trình phát triển giáo dục, 
Chương trình kiên cố hóa trường học, Chương trình cứng hóa GTNT, 
bê tông hóa kênh mương, Chương trình trồng năm triệu ha rừng, 
Chương trình phủ sóng truyền thanh - truyền hình, các dự án ICCO, 
IFAD, ATLT, ADB, giao thông nông thôn 2, dự án tiểu học vùng 
khó, khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo. Phần lớn cơ sở hạ tầng thiết yếu 
đã được xây dựng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, cũng như phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện. 

d. Phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội 
2.2. THỰC TRẠNG NGHÈO Ở HUYỆN MINH HÓA 

2.2.1. Tình hình chung về nghèo  
Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Minh Hóa đã 

có nhiều nỗ lực, đồng thời tranh thủ được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ chính 
sách của Nhà nước, khai thác tốt các tiềm lực, nguồn lực nên đã tạo 
được tốc độ tăng trưởng khá. Đời sống người dân trên địa bàn từng 
bước được ổn định, góp phần to lớn vào việc giảm nghèo của địa 
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phương. Đến nay toàn huyện không còn hộ đói nhưng tỷ lệ hộ nghèo 
vẫn khá cao (43,09%), cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ hộ nghèo bình 
quân toàn tỉnh (20,51%). So sánh với các huyện trong tỉnh Quảng 
Bình thì Minh Hóa có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất.  

 

15,93

20,64

2,05

18,53

21,18
34,85

43,09
Huyện Lệ Thủy
Huyện Quảng Ninh
TP Đồng Hới
Huyện Bố Trạch
Huyện Quảng Trạch
Huyện Tuyên Hóa
Huyện Minh Hóa

 
Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ hộ nghèo các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012 
Tình hình và kết quả giảm nghèo của Minh Hóa được thể hiện cụ 

thể qua Bảng 2.2 Ta có thể thấy, ở huyện Minh Hóa hộ nghèo thuộc 
các DTTS là 979 hộ chiếm gần 19,40% số hộ nghèo và chiếm tới 
67,9% số hộ DTTS của toàn huyện. Đa số đồng bào DTTS sống ở vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt; tổng số hộ nghèo 
thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội, hộ gia đình già yếu, không có điều 
kiện tham gia lao động chiếm tới 17,91% tổng số hộ nghèo. Đây là trở 
ngại và thách thức lớn đối với Minh Hóa trong việc thực hiện mục tiêu 
giảm hộ nghèo. 

Bảng số liệu còn cho thấy, tỷ lệ thoát nghèo cao, nhưng tỷ lệ tái nghèo 
cũng rất lớn. Điều này, đòi hỏi phải có những giải pháp thiết thực, kịp thời 
và có hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ  hộ tái nghèo.  
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Bảng 2.2. Tình hình nghèo ở huyện Minh Hóa  
trong 2 năm (2011-2012) 

2011 2012 
TT Chỉ tiêu Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

So sánh 
2012/2011 

(%) 

Tổng số hộ 11.529 100,00 11.714 100,00 101,60 
1 Trong đó: Hộ 

DTTS 
2.133 18,50 2.250 19,21 105,49 

Hộ cận nghèo 2.851 24,73 4.191 35,78 147,00 
2 Trong đó: Hộ 

DTTS 
578 20,27 763 18,20 132,01 

Hộ nghèo 6.374 55,29 5.048 43,09 79,20 
3 Trong đó: Hộ 

DTTS 
1.555 24,40 979 19,40 62,96 

4 
Tỷ lệ hộ nghèo 
DTTS/Tổng số 
hộ DTTS 

 72,9  67,9 
 

5 

Tổng số hộ 
nghèo thuộc 
diện chính sách 
xã hội, bảo trợ 
xã hội 

  904 17,91 

 

6 Tổng số hộ 
thoát nghèo 

1.306  1.768  135,38 

7 Tổng số hộ tái 
nghèo 

397  442  111,34 

Nguồn: Phòng LĐ-TB&XH huyện Minh Hóa 
2.2.2. Đặc điểm của hộ nghèo ở huyện Minh Hóa  
a. Đặc điểm về qui mô hộ gia đình, lao động và giới tính của hộ 

nghèo. 
b. Thu nhập và chi tiêu 
c. Nhà ở và phương tiện sinh hoạt chủ yếu của hộ nghèo  
d. Các yếu tố sản xuất 
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e. Việc làm và trình độ lao động 
f. Giáo dục và y tế 
2.2.3. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến nghèo ở huyện 

Minh Hóa 

44.25

12.34
9.06 9.27

14.03

5.73
3.21 2.11
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Thiếu đất sản xuất
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Đông người ăn theo

Không có việc làm

Ốm đau nặng và mắc TNXH

Lười lao động
Khác

 
Biểu đồ 2.11. Tổng hợp các nguyên nhân gây nghèo                        

ở huyện Minh Hóa 
Biểu đồ trên đã thể hiện rất rõ các nguyên nhân chính dẫn đến đói 

nghèo ở huyện Minh Hóa. 
2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN 
MINH HÓA  

2.3.1. Tình hình thực hiện chính sách giảm nghèo  
Minh Hóa là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước, được Đảng 

và Nhà nước hết sức quan tâm đầu tư, hỗ trợ. Nhiều chương trình, 
chính sách, dự án được triển khai trên địa bàn. Gần đây nhất là các 
chính sách theo Nghị quyết 30a nhằm hỗ trợ huyện Minh Hóa giảm 
nghèo nhanh và bền vững. Xác định được cơ hội đó, Đảng bộ, các 
cấp chính quyền và nhân dân Minh Hóa đã có nhiều cố gắng, một 
mặt phát huy mạnh mẽ nỗ lực của địa phương. Mặt khác tranh thủ sự 
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hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước, các tổ chức xã hội, các đơn vị 
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, khai thác các tiềm năng của địa 
phương phục vụ cho công cuộc giảm nghèo.  

a. Nhóm chính sách tín dụng, dự án về hỗ trợ phát triển sản 
xuất, tạo việc làm cho người nghèo 

(1) Chính sách tín dụng cho hộ nghèo 
Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh 

Hóa đã tích cực thực hiện đầu tư nguồn vốn tín dụng ưu đãi của 
Chính phủ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách với nhiều 
chương trình cho vay đa dạng và phong phú. Ngân hàng thực sự đã 
trở thành công cụ có hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền để 
phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn, đồng thời là điểm tựa tin cậy cho người nghèo...  

Tuy nhiên, chính sách tín dụng cho hộ nghèo ở huyện Minh Hóa 
còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử 
dụng vốn: 

- Do cơ sở hạ tầng kém phát triển ở vùng sâu, vùng xa. Trình độ 
dân trí chưa cao làm cản trở việc thực hiện các chính sách tín dụng 
đối với hộ nghèo. 

- Vốn tín dụng chưa đồng bộ với các giải pháp khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư; phương thức đầu tư chưa phong phú dẫn 
đến sử dụng vốn vay sai mục đích, vốn vay không phát huy được 
hiệu quả. 

- Việc xác định đối tượng hộ nghèo vay vốn còn nhiều bất cập. 
(2) Chính sách đào tạo nghề, tập huấn, hướng dẫn khoa học, kỹ 
thuật, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm  
Về dạy nghề cho người nghèo: Đến cuối năm 2012 đã mở được 

19 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi thú y, kỹ 
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thuật làm vườn, kỹ năng phát triển cộng đồng cho cán bộ xã, thôn, 
bản với 1.332 học viên; mở 32 lớp đào tạo trình độ sơ cấp nghề, gồm 
các nghề: xây dựng dân dụng, chăn nuôi thú y, trồng nấm, kỹ thuật 
lâm sinh - làm vườn, kỹ thuật chăn nuôi thú y, kỹ thuật nuôi cá nước 
ngọt, vi tính văn phòng… 

Bên cạnh đó, đã tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật cho nông 
dân nghèo bằng các hình thức trực quan sinh động, dễ hiểu thông 
qua các mô hình trình diễn khuyến nông. 

Hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao: 
Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao cho 2.531 hộ, 
bao gồm: Cao su, hồ tiêu; bò lai sind, nhím, lợn rừng, ong lấy mật, 
giống lợn địa phương; hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mô 
hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tại một số xã điển hình 
trên địa bàn huyện. 

Hỗ trợ hộ nghèo trong sản xuất: Có 4.588 hộ nghèo được vay 05 
triệu đồng/hộ với lãi suất 0% (1 lần) trong thời gian 2 năm để phát 
triển chăn nuôi. Đồng thời, có 1.851 hộ sản xuất, kinh doanh được hỗ 
trợ 50% lãi suất tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn để phát triển chăn nuôi, trồng trọt. 

Hỗ trợ các xã, thị trấn về vắc xin tiêm phòng gia súc trong 4 năm 
là: 34.000 liều vắc xin tụ huyết trùng; 28.025 liều vắc xin lở mồm 
long móng và 33.385 liều vắc xin dịch tả lợn.  

(3) Chính sách đất đai cho hộ nghèo 
Đến cuối năm 2012, toàn huyện đã giao 85.811,36 ha rừng và đất 

lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán khoanh nuôi, 
bảo vệ. Có 6.044 hộ gia đình được cấp GCNQSR đất, với diện tích 
26.655,22 ha. Riêng hộ nghèo trên 61.000 ha. Hỗ trợ khai hoang, 
phục hóa. 
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b. Nhóm hỗ trợ về giáo dục, y tế, bảo hiểm, nhà ở đối với hộ 
nghèo   

(1) Hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo 
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về các chính sách hỗ trợ 

người nghèo, trong đó có chính sách hỗ trợ giáo dục cho con em các 
hộ gia đình nghèo. Đảng bộ, chính quyền huyện Minh Hóa đã quan 
tâm chú trọng tới việc hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo các lớp mẫu 
giáo, THCS, Trung học phổ thông miễn giảm học phí và các khoản 
đóng góp xây dựng trường lớp cho con hộ nghèo, hỗ trợ sách giáo 
khoa, vở viết và một phần đồ dùng học tập... 

Bên cạnh đó, mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện cơ bản đã 
phù hợp với đặc thù của huyện miền núi và chủ trương chung của 
tỉnh. Đội ngũ giáo viên đã được bố trí đầy đủ theo quy định bộ giáo 
dục. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên đã được nâng lên. 
Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn có tỷ lệ cao, góp phần nâng 
cao chất lượng giảng dạy cho con em trên địa bàn   

 (2) Hỗ trợ về y tế cho người nghèo 
Huyện đã xây dựng được hệ thống y tế cấp huyện, xã cơ bản đáp 

ứng yêu cầu khám chữa bệnh tại chỗ của nhân dân trên địa bàn và 
đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ 
sở y tế. Mạng lưới y tế từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
phục vụ cho việc khám chữa bệnh ngày càng được quan tâm hơn.  

Công tác cấp thẻ BHYT cho người nghèo trên địa bàn huyện đã 
được quan tâm, chú trọng hơn trước. Tổng số đối tượng người nghèo 
được cấp thẻ là 37.569 đối tượng. 

 (3) Hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo 
Với sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của 

tỉnh, huyện, sự giúp đỡ, thiết thực của các công ty, các tổ chức xã 
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hội, người nghèo huyện Minh Hoá đã có nhà ở vững chắc, đảm bảo 
“an cư lạc nghiệp”. 

Tuy nhiên, còn có nhiều hạn chế như: Việc thiết kế mẫu nhà chưa 
phù hợp với phong tục tập quán người dân; quá trình chọn địa điểm 
xây dựng nhà ở thiếu bàn bạc, định hướng phù hợp, đặc biệt là đối 
với những hộ nghèo DTTS, dẫn đến hiệu quả sử dụng nhà còn thấp... 

(4) Hỗ trợ về nước sạch  
Nhiều chương trình, dự án chú trọng vào vấn đề nước sách và vệ 

sinh môi trường được triển khai trên địa bàn huyện. Ngoài hỗ trợ 
đào, khoan giếng, còn hỗ trợ xây dựng các bể chứa nước khối lượng 
lớn cho các hộ và bể chứa tập thể. Tuy nhiên, hiện nay các công trình 
đã xuống cấp trầm trọng do ít chú trọng duy tu, bảo dưỡng. Người 
DTTS chưa xây dựng được thói quen dùng nước sạch (qua lọc, xử 
lý…) mà vẫn sử dụng nguồn nước sông, suối. Bên cạnh đó, do địa 
hình đồi núi nên công tác đào, khoan giếng gặp nhiều khó khăn. 

Việc cung cấp nước sạch của nhà máy cho người dân trên địa bàn 
huyện chưa thật sự đảm bảo, nhiều ngày trong các tháng còn thiếu 
nước và nước cấp vẫn còn mùi clo hoặc có độ đục lớn. 

(5) Hỗ trợ về mặt pháp lý cho người nghèo 
Hiện nay, toàn bộ 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có Phòng 

Tư pháp. Hàng tháng, ưu tiên tổ chức các buổi sinh hoạt phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS nói chung, người nghèo nói 
riêng. Cung cấp các quy định pháp luật để truyền thông, phổ biến, tư 
vấn giúp cho người nghèo tiếp cận với các quy định pháp luật  

c. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghèo 
Hiện nay, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người 

nghèo còn rất nhiều hạn chế. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho người dân, đặc biệt là người nghèo chủ yếu được thực 
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hiện lồng ghép qua các đợt trợ giúp pháp luật lưu động của một số 
hội, đoàn thể. Kinh phí bố trí ít, trình độ của cán bộ cơ sở còn hạn 
chế nên việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân chưa 
đạt đúng yêu cầu. 

d. Các chính sách liên quan 
(1) Chính sách cán bộ 
(2) Hỗ trợ vật chất đột xuất cho người nghèo những lúc khó khăn. 
2.3.2. Những thành quả đạt được có tính nổi bật trong công 

tác giảm nghèo ở huyện Minh Hóa thời gian qua 
- Công tác giảm nghèo được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 

cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể và đồng bộ của các cấp chính 
quyền. Sự phối hợp tích cực của MTTQ và các đoàn thể, lực lượng 
vũ trang, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của hộ nghèo từ khâu 
xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá hiệu 
quả của chương trình giảm nghèo. 

- Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, trong 4 năm qua huyện Minh 
Hoá đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các nhóm 
giải pháp. 

- Lãnh đạo huyện đã quan tâm công tác hỗ trợ chính sách tín dụng 
cho hộ nghèo. Mặt khác, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cho người nghèo cũng như chăm sóc về y tế cho người nghèo, thực 
hiện vấn đề bảo hiểm, hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo đã được huyện 
chú trọng  

- Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình 
thực hiện chính sách giảm nghèo. Đây là một nét mới trong việc thực 
hiện chương trình giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện. Điều này đã 
khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, không có sự hợp tác, coi việc 
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giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện Minh Hóa là việc của Ban Xóa đói 
giảm nghèo. 

- Tổ chức thực hiện nhiều biện pháp có tính tổng hợp nhằm nâng 
cao năng lực, nhận thức cho người nghèo, qua đó góp phần đắc lực 
vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện.  

Theo kết quả điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại 
Quyết định 09/2011/QĐ- TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 
2011-2015, toàn huyện có 7.282 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 65,43%, 
1.895 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 17,03% tổng số hộ toàn huyện. Cuối 
năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo là 55,29%. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 
2012 là 43,09% bình quân mỗi năm giảm trên 10% 

2.3.3. Những tồn tại, hạn chế nổi cộm có tính bức xúc trong 
công tác giảm nghèo 

- Sự nỗ lực của bản thân hộ nghèo còn thấp.  
- Khả năng tiếp nhận, tiêu hóa, tiêu thụ, hấp thụ vốn vay của Nhà 

nước còn thấp, sử dụng lãng phí. 
- Tình trạng hộ nghèo thiếu việc làm và tỷ lệ sử dụng thời gian 

làm việc ở nông thôn còn thấp.  
- Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng đối 

với công tác giảm nghèo chưa chặt chẽ, thiếu mạnh mẽ, quyết liệt. 
- Quá trình phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án hiện 

hành và các chính sách của Nghị quyết số 30a của chính phủ về giảm 
nghèo còn nhiều lúng túng, bị động, thiếu sự sáng tạo. Việc thực hiện 
cơ chế, chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho các hộ nghèo đang gặp nhiều khó khăn, chưa thay đổi nếp 
nghĩ, cách làm của hộ nghèo một cách cơ bản. 

* Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế 
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- Minh Hóa là một huyện miền núi, hẻo lánh, đại bộ phận là đồng 
bào dân tộc thiểu số có trình độ thấp. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 
không thuận lợi. Xuất phát điểm về trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện Minh Hóa còn thấp so với mặt bằng chung cả tỉnh. Kết 
cấu hạ tầng thấp kém, giao thông đi lại khó khăn, bế tắc khi mùa 
mưa lũ đến. 

- Bản thân hộ nghèo chưa thực sự cố gắng vươn lên thoát nghèo, 
còn có sự ỷ lại rất lớn. Trình độ văn hóa thấp, không cố gắng phát 
huy khả năng của mình, thiếu sự học hỏi để nâng cao trình độ. 

- Một số cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến vấn đề 
giảm nghèo chưa phát huy được hiệu quả, chưa phù hợp với đặc thù 
của huyện Minh Hóa.   

- Tinh thần trách nhiệm của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ 
sở chưa cao, chưa quan tâm đúng mức, chỉ đạo điều hành thiếu quyết 
liệt trong quá trình thực hiện chiến lược giảm nghèo. 

- Việc tuyên truyền nhân rộng những gương điển hình về giảm 
nghèo chưa được coi trọng đúng mức và chưa thực hiện thường xuyên. 

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện chức 
năng hỗ trợ giảm hộ nghèo còn hạn chế.  

- Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức 
để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, thực hiện chương trình 
giảm nghèo thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ. 

- Quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo thiếu kiểm tra, giám 
sát để bổ sung, sửa đổi phương án sai lệch cũng như rút ra bài học 
kinh nghiệm 

- Việc lồng ghép các chương trình, mục tiêu dự án giảm nghèo 
vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển 
các lĩnh vực, các ngành liên quan còn nhiều khó khăn, hiệu quả thấp…  



19 

CHƯƠNG 3 
PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO 

 Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH 
 
3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. Định hướng của chính sách giảm nghèo  
3.1.2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược giảm 

nghèo  
3.1.3. Dựa vào số liệu điều tra thực tế ở huyện Minh Hóa  

3.2. CÁC QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHI XÂY 
DỰNG GIẢI PHÁP 

3.2.1. Quan điểm 
3.2.2. Phương hướng 

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN MINH HÓA 
3.3.1. Nhóm giải pháp đối với bản thân người nghèo   
a. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi  
- Phát triển toàn diện trên cả hai mặt trồng trọt, chăn nuôi theo 

hướng sản xuất hàng hóa.  
- Giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi 

và nuôi trồng thủy sản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao thị trường. 
b. Thực hiện có hiệu quả quá trình phát triển kinh tế vườn, 

kinh tế trang trại, khuyến khích trồng các loại cây ăn quả có giá trị 
cao 

c. Nâng cao năng lực sản xuất của bản thân hộ nghèo 
3.3.2. Nhóm giải pháp hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức xã 

hội đối  với hộ nghèo 
a. Giải pháp nhằm hỗ trợ hộ nghèo nâng cao tay nghề, khả 

năng tiếp cận với ngành nghề phù hợp 
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- Tăng cường phối hợp các trung tâm đào tạo nghề, dạy miễn phí 
cho  người nghèo. 

- Chú trọng đào tạo các nghề phù hợp đối với hộ nghèo theo từng 
địa phương;  

- Xây dựng chương trình, khung thời gian giảng dạy dành riêng 
cho một số vùng DTTS và vùng thường xuyên chịu thiên tai. 

- Trong đào tạo nghề phải gắn với việc làm, trước hết là đáp ứng 
nhu cầu tại chỗ, khuyến khích lao động tìm việc ở các đơn vị, doanh 
nghiệp trên địa bản, các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.  

- Ngành chức năng huyện phối hợp các xã, thị trấn chọn mỗi địa 
phương ít nhất một ngành, nghề thế mạnh, phù hợp thực tế, gửi lao 
động đi đào tạo để được hỗ trợ nguồn vốn và giải quyết việc làm. 

b. Giải pháp tăng cường hiệu quả nguồn vốn cho các hộ nghèo  
- Tăng cường giải ngân cho vay vốn phục vụ sản xuất đối với các 

hộ nghèo; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và qui trình vay vốn để 
các hộ mạnh dạn vay vốn nếu có đủ điều kiện và nhu cầu đặc biệt là 
đối với những hộ nghèo.  

- Đánh giá, phân loại đối tượng cần vay vốn một cách rõ ràng minh 
bạch. Đưa ra mức vay và thời hạn vay phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn 
vay của hộ nghèo tránh tình trạng phân bổ mang tính bình quân như hiện 
nay. 

- Gắn việc cho vay vốn với việc hướng dẫn cách làm ăn, sử dụng 
đồng vốn vay có hiệu quả. 

- Khuyến khích mở rộng những mô hình tín dụng, phát triển cho 
vay theo hình thức tín chấp; mở rộng mạng lưới huy động nguồn vốn 
cho vay như: Quỹ vì người nghèo, quỹ tín dụng của dân, các nguồn 
vốn từ các dự án hỗ trợ. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 
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c. Giải pháp hỗ trợ về y tế 
- Tăng cường mạng lưới y tế thôn, bản để phục vụ kịp thời việc 

chăm sóc sức khoẻ và chữa bệnh cho nhân dân.  
-  Phải đầu tư ngân sách để trang bị hệ thống phòng chữa bệnh ở 

các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ y tế. 
- Cần có kế hoạch nắm lại toàn bộ hộ nghèo trên địa bàn huyện 

Minh Hóa trên cơ sở phân loại sức khỏe của mỗi người để từ đó 
ngành y tế có sự giảm sát tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thường 
xuyên chăm sóc sức khỏe cho họ. 

- Chú trọng hiệu quả chất lượng trong việc thực hiện các chương 
trình Quốc gia về y tế.  

- Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế các dịch 
bệnh của cán bộ y tế và của cộng đồng; thu hút đội ngũ bác sĩ, y tá có 
tay nghề cao. 

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, vận động sinh đẻ có kế hoạch 
giảm tỷ lệ sinh. 

d. Giải pháp hỗ trợ về giáo dục 
- Nâng cao nhận thức của người nghèo về tầm quan trọng của 

giáo dục: 
- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên 

nghèo 
- Huy động các nguồn lực phát triển giáo dục 
- Tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng cho giáo dục 
Mặt khác, cũng cần chú trọng giáo dục nâng cao trình độ cho hộ 

nghèo, đặc biệt là chủ hộ, lao động trong hộ.  
e. Giải pháp hỗ trợ về nhà ở, điện, nước sạch  
f. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 

người nghèo 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 
đối với hộ nghèo từng bước xóa bỏ tập quán lạc hậu; vận động người 
nghèo tự lực, tự cường không trông chờ ỷ lại vào xã hội; giáo dục ý 
thức vươn lên tự thoát nghèo cho người nghèo.  

- Xây dựng hệ thống truyền thông đến từng thôn bản, thường 
xuyên phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật, đường lối của 
Đảng, Nhà nước đối với người nghèo giúp họ thoát nghèo. 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền, chia sẽ kinh nghiệm thoát nghèo, 
làm giàu; nêu gương những người nghèo vượt khó thoát nghèo để 
cho người nghèo học tập.  

- Hỗ trợ giáo dục giúp người nghèo chống đỡ rủi ro là vấn đề cần 
thiết  nhưng nó còn có ý nghĩa nhiều hơn trong việc trao quyền cho 
người nghèo. Thông qua hỗ trợ giáo dục, người nghèo được nâng cao 
trình độ, nhận thức và kiến thức.  

g. Giải pháp về đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng 
h. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, 

chính sách giảm nghèo 
- Lồng ghép các chương trình giảm nghèo 
- Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác 

giảm nghèo 
- Hàng năm, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Minh Hóa 

phải phân tích, đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện chính sách 
giảm nghèo trên địa bàn để có sự bổ sung, uốn nắn sai lệch nhằm 
nâng cao hiệu quả.  

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách giảm nghèo ngày càng phù 
hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Đề tài đã tiến hành phân tích một cách cụ thể thực trạng giảm 

nghèo ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. 
Đánh giá những hạn chế, tồn tại cũng như nguyên nhân của hạn chế, 
tồn tại trong công tác giảm nghèo. Đồng thời đưa ra một số giải pháp 
cụ thể để công tác giảm nghèo ở huyện Minh Hóa đạt hiệu quả cao. 
Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả rút ra một số vấn đề sau:  

- Minh Hóa là huyện nghèo nhất của tỉnh Quảng Bình, điều kiện 
kinh tế - xã hội rất khó khăn, nhưng tiềm năng vẫn chưa được khai 
thác một cách có hiệu quả.  

- Các hộ nghèo ở huyện Minh Hóa vẫn còn có tư tưởng trông chờ, 
ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức xã hội. 

- Các dự án, các chương trình giảm nghèo còn hạn hẹp, thời gian 
còn ngắn, một số chương trình chỉ mới thí điểm trên một số hộ 
nghèo, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, làm cho công tác giảm nghèo 
chưa tập trung, còn dàn trãi.  

- Nhiều cán bộ làm công tác giảm nghèo chưa thực sự tâm huyết, 
nhiệt tình, toàn tâm, toàn ý với công tác này. Chưa có các hình thức, 
phương pháp phù hợp, dẫn đến hiệu quả thấp. 

Từ đó, Luận văn đưa ra một số giải pháp về phía bản thân hộ 
nghèo và về phía Nhà nước: 

- Đối với hộ nghèo phải nâng cao năng lực, trình độ của mình, tự 
mình nỗ lực phấn đấu vươn lên giảm nghèo. Thực hiện có hiệu quả 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang 
trại, nâng cao năng lực sản xuất.  

- Đối với nhà nước phải thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, hướng 
dẫn, giúp đỡ, giáo dục, tuyên truyền để tạo điều kiện thúc đẩy người 
nghèo tự vươn lên giảm nghèo có hiệu quả. Mặt khác, cần có sự chỉ 



24 

đạo thống nhất của Trung ương, địa phương, bộ ngành, các cơ quan, 
các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện trong việc phối kết hợp để 
tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm 
nghèo. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền về 
công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. 

Luận văn đề xuất một số kiến nghị   
- Nhà nước, cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản chính 

sách, pháp luật liên quan đến giảm nghèo. Sớm hoàn thiện các chính 
sách hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm cơ sở cho tỉnh Quảng Bình nói 
chung, huyện Minh Hóa nói riêng trong quá trình tổ chức thực hiện.  

- Đề nghị Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ các mặt, giúp cho địa 
phương trong quá trình tổ chức xây dựng chiến lược chương trình 
giảm nghèo đối với các huyện miền núi. Đồng thời tiếp tục thực hiện 
phân cấp, phân quyền, ủy quyền và xác định chức năng, nhiệm vụ 
của huyện về một số lĩnh vực liên quan đến giảm nghèo. Từ đó, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có cơ sở tiếp tục phân cấp, ủy quyền 
cho Chủ tịch Ủy ban nhân huyện về nội dung này.  

- Nhà nước cần thống nhất việc ban hành các quy định về văn bản 
dưới luật của các bộ, ngành liên quan đến vấn đề giảm nghèo, khắc 
phục tình trạng hiện nay, trong quá trình thực hiện về vấn đề này, 
thiếu sự thống nhất về các văn bản pháp lý giữa các bộ, ngành chức 
năng, gây ra khó khăn trong quá thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở 
huyện Minh Hóa nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung và các tỉnh 
thành trong nước.  

- Xác định vai trò chức năng, nhiệm vụ Ban Xóa đói giảm nghèo 
của huyện nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan này trong quá 
trình thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực 
hiện các biện pháp giảm nghèo trên địa bàn. 


