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Tóm tắt:
Nghiên cứu thực trạng các hộ gia đình nghèo ở Thừa Thiên Huế cho thấy, chiến lược sinh kế
của các hộ gia đình nghèo rất phiến diện, kém hiệu quả và rủi ro cao. Nguyên nhân là do
nguồn lực sinh kế yếu kém, đặc biệt là nguồn lực tự nhiên, nguồn lực tài chính và nguồn
nhân lực. Trong khi đó, khả năng tiếp cận các nguồn lực của xã hội để cải thiện sinh kế gặp
nhiều khó khăn do họ thiếu năng lực thích ứng, do các kênh hỗ trợ cho người nghèo còn
nhiều hạn chế. Để cải thiện sinh kế cho người nghèo ở Thừa Thiên Huế trong tương lai, cần
phải nâng cao khả năng kiểm soát sự thay đổi; cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực
sinh kế; nâng cao hiệu quả của các chương trình, chính sách hỗ trợ người nghèo; tạo môi
trường cộng đồng thuận lợi cho việc cải thiện sinh kế cho người nghèo... từ đó giúp các hộ
nghèo lựa chọn và thực hiện được chiến lược sinh kế hợp lý, nhờ đó thoát nghèo.
Từ khóa: Thừa Thiên Huế; Sinh kế bền vững; Hộ gia đình nghèo; Nguồn lực sinh kế;
Giải pháp.
Abstract
A study of the status of poor households in Thua Thien - Hue shows that livelihood
strategies of poor households are onesided, inefficient and risky. The reason is that
livelihood resources, particularly natural resources, financial resources and human resources
are poor. Meanwhile, access to the resources of society to improve their livelihoods is
limited because they lack the adaption capacity and channel to support the poor is limited.
To improve the livelihood of poor people in Thua thien Hue in the future, it is necessary to
improve the ability to control the change, the access to livelihood resources and the
effectiveness of programs and policies to assist the poor as well as to create an environment
conducive to improving the livelihoods of the poor... thereby helping the poor choose and
implement approriate livelihood strategies to escape poverty.
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