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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Kon Tum là một tỉnh miền núi, ñiều kiện kinh tế xã hội còn gặp 

nhiều khó khăn, ñời sống của nhân dân hầu hết dựa vào nguồn thu từ 

nông, lâm nghiệp là chính nên mức sống còn rất thấp, từ ñó vấn ñề 

XĐGN ñược tỉnh Kon Tum quan tâm giải quyết và ñã ñạt ñược thành 

tựu to lớn trong công cuộc giảm nghèo. Việc triển khai hệ thống chính 

sách XĐGN thời gian qua ñã có tác ñộng tích cực ñến tấn công ñói 

nghèo ở Kon Tum. Đặc biệt, khi bước sang thế kỷ 21, cụ thể giai ñoạn 

2011-2015, Kon Tum sẽ phải ñương ñầu với một loạt các thách thức 

mới trong tấn công ñói nghèo như: (i) nghèo ñói chỉ tập trung ở một số 

vùng có ñiều kiện kinh tế xã hội kém phát triển, trình ñộ dân trí thấp và 

tốc ñộ giảm nghèo chậm hơn các thời kỳ trước; (ii) các khoản hỗ trợ 

ưu ñãi cho tỉnh nghèo sẽ dần bị cắt giảm; (iii) sự biến ñổi khí hậu sẽ tác 

ñộng nhiều ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong ñó có ngành nông 

nghiệp nơi ñang tạo thu nhập chủ yếu cho ñại bộ phận người dân ở 

nông thôn. Để chống ñỡ với những thách thức này, ñòi hỏi Kon Tum 

cần xây dựng cho mình một chiến lược giảm nghèo trong ñó là một hệ 

thống chính sách XĐGN có tính khả thi và hiệu lực cao hơn.  

Muốn vậy, ñiều ñầu tiên cần phải phân tích, ñánh giá một 

cách nghiêm túc các chính sách ñã và ñang ñược thực hiện ñể tìm ra 

những ñiểm bất cập. Tiếp ñến, trên cơ sở kết quả phân tích, ñánh giá 

tỉnh Kon Tum sẽ xây dựng hệ thống chính sách XĐGN theo hướng 

khắc phục những ñiểm yếu và phát huy những tác ñộng tích cực 

trong mỗi chính sách, sửa ñổi những chính sách không phù hợp, bổ 

sung những chính sách còn thiếu ñể hệ thống chính sách XĐGN tác 

ñộng có hiệu quả hơn nữa ñến người nghèo. Chính vì vậy, em chọn 

ñề tài Chính sách xóa ñói giảm nghèo trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Mục ñích nghiên cứu 
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Tiến hành ñánh giá chính sách XĐGN nhằm chỉ ra những tác 

ñộng tích cực và tiêu cực của mỗi chính sách ñến công cuộc giảm 

nghèo. Trên cơ sở ñó, sẽ ñề xuất ñịnh hướng hoàn thiện cũng như 

giải pháp hoàn thiện chính sách XĐGN của Kon Tum ñến năm 2015.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu chính là một số chính sách XĐGN có liên 

quan trực tiếp ñến công cuộc giảm nghèo của Kon Tum.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu sâu các chính sách như: Chính sách 

tín dụng ưu ñãi cho hộ nghèo; chính sách hỗ trợ nhà ở, ñất ở, ñất sản 

xuất và nước sinh hoạt (Chương trình 134); chính sách ñầu tư xây 

dựng CSHT ở xã nghèo (Chương trình 135); Dự án nhân rộng mô 

hình giảm nghèo; chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích ñịnh tính, các 

phương pháp phân tích thực chứng và chuẩn tắc, các phương pháp 

suy luận logic, dẫn giải trong quá trình phân tích …  

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài lời mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo và các phụ lục, 

nội dung chính của luận văn ñược kết cấu trong ba chương.  

Chương 1. Cơ sở lý luận về chính sách xóa ñói giảm nghèo. 

Chương 2. Phân tích kết quả thực hiện và ñánh giá các chính 

sách xóa ñói giảm nghèo trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum.  

Chương 3. Hoàn thiện chính sách xóa ñói giảm nghèo của tỉnh  

Kon Tum ñến năm 2015.  

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GI ẢM NGHÈO 

1.1. QUAN NIỆM V Ề ĐÓI NGHÈO VÀ VAI TRÒ C ỦA 

CHÍNH QUY ỀN ĐỐI VỚI XÓA ĐÓI GI ẢM NGHÈO  
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1.1.1. Quan niệm về ñói nghèo  

1.1.1.1. Quan niệm về ñói nghèo của các nước và các tổ chức 

quốc tế  

Người nghèo không ñược ñáp ứng nhu cầu cơ bản ở mức tối 

thiểu dành cho con người; Có mức sống thấp hơn mức sống trung 

bình của cộng ñồng dân cư và người nghèo thiếu cơ hội lựa chọn 

tham gia vào quá trình phát triển của cộng ñồng xã hội.  

1.1.1.2. Quan niệm về ñói nghèo của Chính phủ Việt Nam 

a. Quan niệm ñói nghèo của Chính phủ Việt Nam: Cũng như các 

quốc gia trên thế giới, Việt Nam ñã nhận thức ñược tầm quan trọng 

của công tác XĐGN. Chính vì vậy, thời gian qua chính phủ ñã có 

nhiều nỗ lực trong hoạt ñộng này cả về mặt lý luận và thực tiễn. 

Trong ñó, việc thống nhất quan niệm ñói nghèo của Việt Nam cũng 

ñược xác ñịnh là một vấn ñề cần ñược quan tâm.  

b. Xã nghèo, huyện nghèo và vùng nghèo: Xã nghèo ñược xác 

ñịnh trong khuôn khổ hỗ trợ của Chương trình 135 (CT 135). Uỷ ban 

Dân tộc (UBDT) sử dụng ngưỡng nghèo của Bộ Lao ñộng TB & XH.  

c. Chuẩn nghèo của Việt Nam: Ở nước ta, từ khi có chương trình 

XĐGN, ñã 6 lần công bố chuẩn nghèo. 

1.1.2. XĐGN và vai trò của chính quyền ñối với XĐGN 

1.1.2.1. Chính phủ với giải quyết xóa ñói giảm nghèo 

Chính phủ với vai trò tăng cường cơ hội cho người nghèo; Tăng 

cường quyền lực cho người nghèo và mạng lưới an sinh xã hội.  

1.1.2.2. Vai trò của chính phủ Việt Nam trong XĐGN [16, tr.19] 

Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn ñể XĐGN trên diện 

rộng; Phát triển công nghiệp tạo việc làm và nâng cao mức sống cho 

người nghèo; Phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT) tạo cơ hội cho các xã 

nghèo, vùng nghèo, người nghèo tiếp cận các dịch vụ công; Xây dựng nền 

giáo dục công bằng hơn, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục cho 

người nghèo; Phát triển mạng lưới an sinh xã hội giúp ñỡ người nghèo.  
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1.2. CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GI ẢM NGHÈO  

1.2.1. Quan niệm về chính sách xóa ñói giảm nghèo 

1.2.1.1. Quan niệm về chính sách  

Chính sách như là một loạt các quyết ñịnh nhằm hướng tới một 

mục tiêu dài hạn hoặc một vấn ñề cụ thể nào ñó.  

1.2.1.2. Chính sách xoá ñói giảm nghèo 

Chính sách XĐGN có thể ñược hiểu ñó là những quyết ñịnh, quy 

ñịnh của Nhà nước ñược cụ thể hoá trong các chương trình, dự án ... 

nhằm tác ñộng vào các ñối tượng cụ thể như người nghèo, hộ nghèo 

hay xã nghèo với mục ñích cuối cùng là XĐGN.  

1.2.2. Phân loại chính sách xóa ñói giảm nghèo  

Có nhiều cách phân loại nhưng trong nghiên cứu này tập trung 

vào hai tiêu chí chính ñó là phạm vi ảnh hưởng của chính sách và 

tính ña chiều của vấn ñề ñói nghèo.  

1.2.3. Đối tượng, nội dung và mục ñích của chính sách 

XĐGN  

1.2.3.1. Đối tượng: 

Thứ nhất là nông dân; Thứ hai là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

Thứ ba là những ñối tượng thuộc diện chính sách xã hội.  

1.2.3.2. Nội dung và mục ñích của chính sách XĐGN 

Chính sách XĐGN bao trùm mọi mặt của cuộc sống con người; 

ñiều kiện lao ñộng, sinh hoạt, giáo dục, văn hoá, chính trị, ñạo ñức ... 

1.2.4. Cấu trúc của một chính sách xóa ñói giảm nghèo 

Một chính sách XĐGN ñược thiết kế theo một cấu trúc cụ thể, 

bao gồm các bộ phận cơ bản là mục tiêu, nguyên tắc chỉ ñạo thực 

hiện, phạm vi và ñối tượng, nhiệm vụ, thời gian thực hiện, nguồn 

vốn, cơ quan quản lý và thực hiện.  

1.3.  NỘI DUNG HOÀN THI ỆN CHÍNH SÁCH X ĐGN  

1.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy thực thi chính sách XĐGN 

Tiếp tục hoàn thiện các thể chế chính sách có ảnh hưởng ñến 
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người nghèo, ñịnh hướng mục tiêu và phân bổ nguồn lực tốt hơn cho 

các chương trình có lợi cho người nghèo.  

Hoàn thiện việc xây dựng các chiến lược cải cách liên quan ñến 

khu vực công, pháp quyền và quản lý tài chính ñể hỗ trợ tốt hơn cho 

người nghèo.  

1.3.2. Triển khai chính sách XĐGN 

Để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, nhất là ñảm bảo tính 

bền vững, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu 

quả của các chính sách hỗ trợ giảm nghèo hiện hành; tập trung hỗ trợ về 

sinh kế, thông qua trợ giúp các ñiều kiện và dịch vụ sản xuất, ñào tạo 

nghề; tiếp tục ưu tiên ñầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và 

ñời sống dân sinh; ñẩy mạnh hoạt ñộng truyền thông giảm nghèo.  

1.3.3. Kiểm tra và ñánh giá thực hiện chính sách XĐGN 

Xây dựng tiêu chí, quy trình kiểm tra, ñánh giá; Tổ chức giám 

sát, ñánh giá tình hình thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng 

và XĐGN; Hệ thống các chỉ tiêu giám sát, ñánh giá việc thực hiện 

chiến lược toàn diện về tăng trưởng và XĐGN; Tổ chức việc lấy ý 

kiến của người dân, thu thập và phân tích số liệu ñể ñánh giá hiện 

trạng và xu hướng về tăng trưởng và XĐGN.  

 

CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH K ẾT QUẢ THỰC HI ỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC 

CHÍNH SÁCH X ĐGN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG V Ề TỈNH KON TUM 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, ñặc ñiểm kinh tế 

2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Kon Tum là một tỉnh miền núi vùng cao phía Bắc Tây Nguyên, 

diện tích ñất tự nhiên là 968.960 ha. 

2.1.1.2. Đặc ñiểm kinh tế  
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Kon Tum vẫn có tốc ñộ tăng trưởng khá cao bình quân 

14,5%/năm, tổng GDP (Theo giá hiện hành) năm 2010 ước ñạt 6.159 

tỷ ñồng, thu nhập bình quân ñầu người ñạt 13,9 triệu ñồng. 

2.1.2. Đặc ñiểm văn hóa - xã hội 

2.1.2.1. Tình hình dân số 

Tổng dân số toàn tỉnh năm 2009 là 432.865 người, dân số Kon 

Tum chỉ chiếm 0.46% dân số toàn quốc, so với vùng Tây Nguyên thì 

dân số Kon Tum chiếm 7,85%. 

2.1.2.2. Lao ñộng 

Tổng số lao ñộng của tỉnh là 199.045 người chiếm 51,07% dân 

số. Số lao ñộng ñang làm việc trong các ngành kinh tế so với lao 

ñộng trong ñộ tuổi chiếm 85,06%. 

2.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH 

XÓA ĐÓI GI ẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

2.2.1. Tổng quan về hệ thống chính sách xóa ñói giảm nghèo  

2.2.1.1. Bối cảnh ra ñời của chính sách xóa ñói giảm nghèo  

Năm 1995, tại Hội nghị Thượng ñỉnh Copenhagen về phát triển 

xã hội, Chính phủ Việt Nam ñã khẳng ñịnh XĐGN là chính sách 

quốc gia quan trọng. Sau khi tiến hành ñiều tra mức sống dân cư lần 

II (1997-1998) và trên cơ sở ñó chính phủ xây dựng, ban hành 

chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN giai ñoạn 1998-2000 theo 

quyết ñịnh 133/1998/QĐ-TTg ngày 23/07/1998. Tiếp ñó là các 

chương trình XĐGN giai ñoạn 2001-2005 và giai ñoạn 2006-2010 ra 

ñời làm cơ sở nền tảng cho công cuộc XĐGN thời kỳ tiếp theo. 

2.2.1.2. Hệ thống chính sách xóa ñói giảm nghèo  

Có thể nói hệ thống chính sách và dự án liên quan trực tiếp ñến 

XĐGN (Sau ñây gọi chung là chính sách XĐGN) ñã ñược xây dựng 

và hoàn thiện qua các năm cho phù hợp với ñiều kiện thực tế của Việt 

Nam. Mặc dù có nhiều chính sách nhưng nhìn chung ñều ñược thiết 

kế nhằm vào các khía cạnh của ñói nghèo là: Tạo cơ hội ñể nâng cao 



9 

 

thu nhập cải thiện ñời sống người nghèo; tăng cường khả năng tiếp 

cận các dịch vụ xã hội nhất là các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo 

dục, y tế; hỗ trợ an sinh xã hội và tăng cường sự tham gia của người 

nghèo. Mỗi chính sách có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tác ñộng vào 

một khía cạnh cụ thể nào ñó của ñói nghèo, trong ñó có các chính 

sách áp dụng riêng cho nhóm ñối tượng ñặc biệt như DTTS.  

2.2.1.3. Công tác triển khai thực hiện chính sách XĐGN tại 

tỉnh Kon Tum 

Chính sách xóa ñói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà 

nước và là nhiệm vụ của toàn dân. Do ñó, Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xác ñịnh ñây là mục tiêu, nhiệm 

vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

hàng năm và dài hạn của tỉnh. 

2.2.2. Chính sách tín dụng ưu ñãi cho hộ nghèo  

2.2.2.1. Tổng quan về chính sách  

Cung cấp tín dụng ưu ñãi cho các hộ nghèo có sức lao ñộng, nhu 

cầu về vốn ñể phát triển sản xuất, tăng thu nhập và tự vượt nghèo.  

2.2.2.2. Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện chính sách  

Việc cung cấp tín dụng ưu ñãi theo quy trình bao gồm chín công 

ñoạn. Trong ñó năm công ñoạn do Ban XĐGN, các tổ chức xã hội 

thực hiện và bốn công ñoạn thuộc về NHCSXH.  

2.2.2.3. Kết quả thực hiện chính sách  

Bảng 2.6. Kết quả cho vay tín dụng ưu ñãi giai ñoạn 2006-2010. [2] 
Năm Vốn dư nợ 

 (Tri ệu ñồng) 
Số hộ dư 
nợ (Hộ) 

Số vốn bình 
quân/hộ (Đồng/hộ) 

2006 202.878 35.606 5.679.860 
2007 250.449 37.542 6.671.168 
2008 280.605 36.778 7.629.697 
2009 324.427 35.902 9.036.460 
2010 349.498 32.716 10.682.785 

2.2.2.4. Tồn tại trong thực hiện chính sách và nguyên nhân  
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Về phạm vi bao phủ và ñối tượng hưởng lợi của chính sách.  

- Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu ñãi chưa cao.  

- Tỷ lệ hộ nghèo ñược vay chưa cao. Đến cuối năm 2010 số hộ 

ñược vay vốn chỉ 42,11% (7.071 hộ), số hộ nghèo ñủ ñiều kiện vay 

vốn nhưng chưa ñược vay là 9.720 hộ, chiếm tỷ lệ 57,59% hộ nghèo. 

- Chưa ñánh giá ñúng số hộ thoát nghèo và tái nghèo hàng năm. 

2.2.3. Chính sách hỗ trợ về nhà ở, ñất ở, ñất sản xuất và nước 

sinh hoạt (Chương trình 134) 

2.2.3.1. Tổng quan về chính sách 

Mục tiêu của chính sách. Là hỗ trợ ñất sản xuất, ñất ở, nhà ở và 

nước sinh hoạt cho hộ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống khó 

khăn nằm mục ñích cùng với việc thực hiện các chương trình kinh tế 

- xã hội, Nhà nước trực tiếp hỗ trợ ñồng bào DTTS nghèo ñể có ñiều 

kiện phát triển sản xuất, cải thiện ñời sống, sớm thoát nghèo. 

2.2.3.2. Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện chính sách  

2.2.3.3. Kết quả thực hiện chính sách 

a. Hỗ trợ về nhà ở: Tổng số hộ ñược hỗ trợ về nhà ở 7.623 hộ, 

ñạt 96,8%; kinh phí 46.394,8 triệu ñồng, ñạt 96,5%; trong ñó NSTW 

39.920,8 triệu ñồng, NSĐP 6.474 triệu ñồng. 

b. Hỗ trợ ñất ở: Hỗ trợ ñất ở cho 1.347 hộ, ñạt 49,2%; diện tích 

46,3 ha, ñạt 55,4%; kinh phí 277,7 triệu ñồng; ñạt 55,4% ñề án. 

c. Hỗ trợ ñất sản xuất: Tổng số hộ ñược hỗ trợ ñất sản xuất và 

chuyển ñổi hình thức hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, tạo nghề là 2.003 hộ 

ñạt 67,8% so với ñề án với tổng kinh phí là 3.113,6 triệu ñồng; trong 

ñó: Hỗ trợ bằng ñất sản xuất: 1.839 hộ, ñạt 62,3%; diện tích 496,6 ha, 

ñạt 44,3%; kinh phí 2.820,8 triệu ñồng, ñạt 41,9% ñề án, chuyển sang 

hình thức hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, tạo nghề: 164 hộ, ñạt 18,9%; 

kinh phí 292,9 triệu ñồng, ñạt 16,5% so với kế hoạch. 

d. Hỗ trợ nước sinh hoạt  
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- Với công trình nước phân tán: Hỗ trợ cho 4.527 hộ, ñạt 105%, 

kinh phí 1.648 triệu ñồng (NSTW); ñạt 103,4% so với ñề án.  

- Công trình nước tập trung: Xây dựng 80 công trình nước sinh 

hoạt tập trung, ñạt 100%; kinh phí 35.049 triệu ñồng.  

2.2.3.4. Tồn tại trong thực hiện chính sách và nguyên nhân  

- Hỗ trợ ñất sản xuất. Phần lớn quỹ ñất ñã khai hoang hỗ trợ theo 

QĐ 132, hiện nay quỹ ñất chưa khai hoang còn lại rải rác, manh mún, 

ở xa và khó khăn, có nơi không còn quỹ ñất ñể khai hoang. 

- Hỗ trợ ñất ở. Việc hỗ trợ khai hoang ñất ở ñể giao cho dân thực 

hiện chậm so với ñề án. Nguyên nhân chủ yếu là do các xã, phường, 

thị trấn không còn quỹ ñất ñể giao cho dân.  

- Hỗ trợ nhà ở. Một số ñịa phương làm nhà diện tích nhỏ, chất 

lượng chưa ñạt hoặc nhà chưa hoàn chỉnh. 

- Hỗ trợ nước sinh hoạt: Hạn chế trong quá trình xây dựng lập 

kế hoạch dự án; Hạn chế trong quá trình thực hiện dự án; Hạn chế 

trong quá trình quản lý, vận hành dự án sau khi hoàn thành.  

2.2.4. Chính sách ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã nghèo  

2.2.4.1. Tổng quan về chính sách 

 Nội dung của chính sách: (i) ñầu tư xây dựng CSHT ở các xã 

ñặc biệt khó khăn. (ii) người dân ñược trực tiếp tham gia vào quá 

trình ñầu tư, quản lý và khai thác công trình, từ ñó nâng cao quyền 

lợi và trách nhiệm.  

Nguồn lực thực hiện chính sách bao gồm: Vốn NSTW, vốn vay 

tín dụng, vốn huy ñộng từ các tổ chức và cộng ñồng dân cư, vốn vay 

nước ngoài, các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. 

2.2.4.2. Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện chính sách  

Để triển khai CT 135, thành lập Ban quản lý CT 135 cấp tỉnh, 

huyện và thành lập Ban giám sát CT 135 xã. 

2.2.4.3. Kết quả thực hiện chính sách  

Kết thúc giai ñoạn I, chương trình từ năm 1999-2005 có 330 lượt 
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xã ñược ñầu tư theo CT 135, ñã xây dựng ñược 1.018 công trình với 

tổng vốn ñầu tư 157.145,31 triệu ñồng. Sang giai ñoạn II, tính ñến 

cuối năm 2010 ñã có thêm 696 công trình các loại. 

Tính ñến thời ñiểm kết thúc giai ñoạn I, tổng vốn ñầu tư là 

157.145,31 triệu ñồng. Sang giai ñoạn II, tính ñến thời ñiểm năm 

2010 tổng vốn ñầu tư cho chương trình là 212.844 triệu ñồng tăng 

35,44%, kinh phí tăng là 55.698,64 triệu ñồng so với giai ñoạn I. 

Với thiết kế rõ ràng, minh bạch, CT 135 ñã nhận ñược ñồng 

thuận của các cấp từ TW ñến ñịa phương và thu hút ñược sự tham gia 

rộng rãi của người dân trong quá trình lập kế hoạch, ra quyết ñịnh, 

thực hiện và giám sát thực hiện các nội dung của chương trình.  

2.2.4.4. Tồn tại trong thực hiện chính sách và nguyên nhân 

- Trong tổ chức thực hiện. Việc phân cấp xã làm chủ ñầu tư và 

thực hiện nguyên tắc xã có công trình dân có việc làm còn hạn chế.  

- Sự tham gia của người dân còn hạn chế. Một trong nội dung cơ 

bản của chính sách là tăng cường sự tham gia của người dân. Tuy 

nhiên, mức ñộ tham gia của họ trong triển khai chính sách còn hạn 

chế. Điều này thể hiện ở tất cả các khâu từ lựa chọn công trình ñầu 

tư, ñến ñịa ñiểm ñầu tư và thiết kế, cuối cùng là giám sát.  

- Hiệu quả sử dụng và chất lượng công trình. Không chỉ hiệu 

quả sử dụng mà chất lượng công trình cũng là vấn ñề ñược người dân 

quan tâm nhiều. Thời gian qua, số lượng công trình công cộng xây 

dựng không ít nhưng không phải tất cả ñều phát huy tác dụng và ñạt 

chất lượng. Trong số các loại công trình thiết yếu, chất lượng trường 

học ñược ñánh giá cao nhất, chất lượng thấp thuộc về các công trình 

thuỷ lợi và cấp nước sinh hoạt. Còn tình trạng này là do trong khâu 

lựa chọn ñơn vị thiết kế và thi công, cũng như khâu giám sát nổi lên 

một số vấn ñề bất cập. Những tồn tại nêu trên khiến cho công trình 

ñược xây dựng nhưng chất lượng kém, không phù hợp với mong ñợi 

của dân nên mức ñộ phát huy tác dụng của chúng không cao.  
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- Huy ñộng và phân bổ nguồn lực. Việc huy ñộng các nguồn lực 

lồng ghép và nguồn lực ñịa phương còn hạn chế.  

2.2.5. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 

2.2.5.1. Tổng quan về chính sách 

- Nội dung của chính sách. (i) Hỗ trợ cho hộ nghèo ñể phát triển 

sản xuất, tạo việc làm, theo mô hình ñược cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; (ii) khảo sát, xác ñịnh lựa chọn xã nghèo và hộ nghèo có nhu 

cầu và ñiều kiện ñể nhân rộng mô hình; (iii) nghiên cứu, xây dựng dự 

án nhân rộng mô hình và kế hoạch chi tiết thực hiện mô hình (iv) tập 

huấn triển khai mô hình, ñánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm mô hình.  

Nguồn vốn thực hiện. Ngân sách Trung ương, Ngân sách ñịa 

phương, vốn huy ñộng từ các tổ chức, cộng ñồng dân cư.  

2.2.5.2. Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện dự án 

2.2.5.3. Kết quả thực hiện chính sách 

Bảng 2.19. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 

 giai ñoạn 2006-2010. [2] 

     Đơn vị tính: Triệu ñồng, mô hình      
Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

S 
T
T 

 
Nội dung 

SL KP SL KP SL KP SL KP 
1 Đề án 18 1.800 9 900 9 900 9 900 
- NSTW - 1.800  900  900  900 
2 Thực hiện - - 5 500 3 500 3 500 
- NSTW    500  500  500 
- hộ tham gia   57 500 30 500 50 500 

2.2.5.4. Tồn tại trong thực hiện chính sách và nguyên nhân 

- Các hộ nghèo chưa tiếp cận ñược những tiến bộ kỹ thuật mới, 

chưa áp dụng ñược tiến bộ ñó vào sản xuất.  

- Đa số các hộ nghèo thiếu kiến thức và kinh nghiệm chăn nuôi 

ñại gia súc, ñồng thời giá gia súc, thức ăn, dịch vụ thú y ... cao. 

- Việc tổ chức sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, ñầu tư chăn nuôi 
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cho người dân tham gia dự án chưa ñược ñịa phương quan tâm; chưa 

huy ñộng ñược các nguồn vốn khác ñể tham gia vào dự án, chưa bố 

trí cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trong thời gian tham gia dự án. 

- Nguồn kinh phí chưa bố trí ñủ so với ñề án và triển khai chậm  

Đồng thời, chính quyền ñịa phương chưa thực hiện lồng nghép nguồn 

lực với các chương trình, dự án khác. 

2.2.6. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo  

2.2.6.1. Tổng quan về chính sách 

 Nội dung của chính sách: (i) người nghèo có nhu cầu giao dịch 

pháp luật ñược hỗ trợ pháp lý miễn phí; (ii) hướng dẫn người nghèo 

trong các mối quan hệ dân sự ñúng pháp luật; (iii) bảo vệ quyền và 

lợi ích chính ñáng của người nghèo theo pháp luật.   

Chương trình ñược thực hiện bằng nguồn: NSTW, NSĐP.  

2.2.6.2. Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện chính sách 

2.2.6.3. Kết quả thực hiện chính sách  

Giai ñoạn 2006-2010, Trung tâm cũng ñã tiến hành tổ chức tập 

huấn cho 1.735 người là cộng tác viên, thành viên nòng cốt Câu lạc 

bộ Trợ giúp pháp lý. Bên cạnh ñó, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu ñộng 

48ñợt/48 xã nghèo. Cấp phát miễn phí 15.600 tờ rơi, 8 loại tài liệu 

với số lượng gần 3.000 cuốn tài liệu pháp luật cho người dân thuộc 

các xã nghèo với kinh phí 530 triệu ñồng. Đồng thời, thành lập 16 

câu lạc bộ pháp lý tại 16 xã nghèo. 

Có  thể khẳng ñịnh, Trợ giúp pháp lý là một bộ phận quan trọng 

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần XĐGN thực 

hiện mục tiêu dân chủ, công bằng, văn minh. 

2.2.6.4. Tồn tại trong thực hiện chính sách và nguyên nhân 

Công tác triển khai hoạt ñộng trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo 

còn gặp một số khó khăn. Đó là nhận thức của một bộ phận cán bộ và 

người dân các xã thuộc diện nghèo về hoạt ñộng trợ giúp pháp lý còn 

hạn chế; Kinh phí cấp cho hoạt ñộng của các Câu lạc bộ Trợ giúp 
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pháp lý còn quá ít, chất lượng hoạt ñộng của các Câu lạc bộ chưa 

ñồng ñều vẫn thiên về hình thức phổ biến tuyên truyền pháp luật, 

việc tư vấn chưa ñạt kết quả cao như mong muốn ... 

2.3. ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GI ẢM 

NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  KON TUM 

2.3.1. Về kết quả thực hiện. [2]  

Tính ñến ngày 31/12/2010, toàn tỉnh còn 16.791 hộ, chiếm 

16,34% so với số hộ toàn tỉnh, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo giảm trong 5 

năm là 22,29% (Từ 38,63% năm 2006 xuống còn 16,34% năm 2010). 

Bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,45%/năm, ñạt 109,22% so với mục 

tiêu chương trình ñề ra. Trong ñó hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) 

còn 14.824 hộ, chiếm tỷ lệ 88,88% so với tổng số hộ nghèo và chiếm 

27,71% so với tổng số hộ DTTS của tỉnh. 

- Kết quả giảm hộ nghèo trong 5 năm (2006-2010) là 19.032 hộ, 

ñạt tỷ lệ 127,4% so với chương trình, trong ñó số hộ nghèo DTTS 

ñược giảm là 16.919 hộ, chiếm 88,89% số hộ thoát nghèo. 

 Số hộ phát sinh nghèo 6.036 hộ chiếm 5,9% số hộ toàn tỉnh. 

2.3.2. Về tính hiệu quả  

Số hộ nghèo ñược tiếp cận với các chính sách ngày một tăng. 

Chúng ta có thể thấy rất rõ ñiều này trong mỗi chính sách: Với chính 

sách tín dụng ưu ñãi, NHCSXH ñã thành công trong triển khai tín dụng 

ñến hộ nghèo thể hiện ở lượng vốn ñược giải ngân cũng như số hộ 

nghèo ñược vay vốn tăng dần qua các năm; Hiệu quả của chính sách hỗ 

trợ CT134 cơ bản lại ñược minh chứng bằng sự cải về nhà ở, nước sinh 

hoạt cho người nghèo; Đối với dự án nhân rộng mô hình XĐGN ñược 

thể hiện bằng số mô hình và người nghèo tham gia vào mô hình; Đối với 

chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo ñược thể hiện qua số người 

ñược tham gia vào chính sách và số xã ñược tổ chức pháp lý lưu ñộng.  

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan chúng ta có thể thấy 

hiệu quả của các chính sách này thực sự là chưa cao thể hiện trong 
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quá trình triển khai chính sách, ñối tượng ñược hưởng lợi của chính 

sách chưa thực sự là người nghèo, cộng ñồng nghèo. Nếu ñộ bao phủ 

ñược coi là một trong tiêu chí ñánh giá tính hiệu quả của chính sách 

thì thực tế có sự thay ñổi nhanh qua các năm. Bên cạnh ñó, mức ñộ rò 

rỉ của các chính sách là vấn ñề cần ñược quan tâm giải quyết. 

2.3.3. Về tính hiệu lực của chính sách  

Tất cả những ñiều này cho thấy các chính sách XĐGN ñã có 

hiệu lực. Tuy nhiên tính hiệu lực này chưa cao vì thực tế triển khai 

chính sách còn bộc lộ một số vấn ñề bất cập.  

2.3.4. Về sự phù hợp của chính sách  

Tác ñộng tích cực của các chính sách XĐGN chủ yếu ñến công 

cuộc giảm nghèo thời gian qua là bằng chứng thuyết phục nhất về sự 

phù hợp của chính sách với thực tế. Tuy nhiên sẽ là vội vàng nếu như 

kết luận tất cả các chính sách ñều ñảm bảo sự phù hợp. Kết quả phân 

tích thực trạng triển khai chính sách cho thấy ở mỗi chính sách ñều 

bộc lộ những ñiểm chưa phù hợp với thực tế, ñặc biệt là chưa xuất 

phát từ mong muốn của người hưởng lợi.  

2.3.5. Về tính bền vững của chính sách 

Kết quả ñánh giá các chính sách XĐGN chủ yếu cho thấy, về cơ 

bản chúng ñã phát huy tác dụng trong thực tế thể hiện ở các khía 

cạnh như hiệu quả, hiệu lực cũng như sự phù hợp và bền vững của 

chính sách. Tuy nhiên, các chính sách này ñạt ñược hiệu quả chưa 

thực sự cao; tính hiệu lực của chính sách còn thấp; ñặc biệt sự phù 

hợp và bền vững của chính sách còn chưa ñược ñảm bảo. 

2.3.6. Nguyên nhân  

2.3.6.1. Từ công tác thiết kế chính sách  

2.3.6.2. Từ công tác triển khai chính sách  

2.3.6.3. Từ công tác giám sát và ñánh giá chính sách  
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CHƯƠNG 3 

HOÀN THI ỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GI ẢM NGHÈO CỦA 

TỈNH KONTUM ĐẾN NĂM 2015 

3.1. QUAN ĐIỂM, M ỤC TIÊU 

3.1.1. Quan ñiểm 

3.1.2. Mục tiêu 

3.2. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN 

THI ỆN CHÍNH SÁCH GI ẢM NGHÈO 

3.2.1. Các nguyên tắc hoàn thiện chính sách giảm nghèo 

3.2.1.1. Đảm bảo giảm nghèo bền vững  

Trong ñiều kiện tốc ñộ giảm nghèo có xu hướng chậm lại, 

khoảng cách chênh lệch thu nhập và nguy cơ tái nghèo có xu hướng 

tăng lên, ñặc biệt hộ nghèo tập trung cao ở một số vùng khó khăn về 

kinh tế xã hội. Vấn ñề ñặt ra trong những năm tới ñó là cần có một hệ 

thống chính sách ñủ mạnh ñể duy trì ñược các thành quả giảm nghèo. 

Ngăn chặn và chống ñỡ các nguy cơ tổn thương, rủi ro ñể hạn chế tới 

mức thấp nhất tình trạng tái nghèo.  

3.2.1.2. Đảm bảo lồng ghép về mục tiêu và lựa chọn ưu tiên 

trong chính sách giảm nghèo 

Quá trình thiết kế, các nhà hoạch ñịnh chính sách cần chú trọng 

lồng ghép các mục tiêu, tiến hành lựa chọn mục tiêu ưu tiên ñể ñảm 

bảo tính ñồng bộ, ñột phá trong hệ thống chính sách giảm nghèo.  

3.2.1.3. Đảm bảo gắn các chính sách XĐGN vào một chương 

trình cụ thể 

Để thuận lợi cho việc triển khai các chính sách này trong tương 

lai, gắn các chính sách này vào một chương trình cụ thể là một tất 

yếu khách quan. Vì vậy, yêu cầu khi ñưa ra ñịnh hướng và các giải 

pháp hoàn thiện cụ thể cho mỗi chính sách ñảm bảo vừa có thể vận 

hành trong chương trình hướng tới ñối tượng người (Hộ) nghèo và 

cận nghèo, ñồng thời cũng ñảm bảo phục vụ ñối tượng nghèo nhất.  

18 

 

3.2.2. Định hướng hoàn thiện chính sách giảm nghèo  

3.2.2.1. Tiếp tục tạo cơ hội nhiều hơn cho người nghèo  

Khâu thiết kế chính sách chú trọng ñến các hoạt ñộng có tính 

chất hỗ trợ về kỹ thuật là thứ lâu bền hơn là ñưa tiền hay hiện vật.  

3.2.2.2. Kết hợp tạo cơ hội với tăng cường trao quyền cho 

người nghèo 

 Các nhà hoạch ñịnh chính sách cần tạo ra cơ chế thuận lợi ñể 

người nghèo có nhiều cơ hội tham gia và tham gia hiệu quả, chất 

lượng vào các hoạt ñộng kinh tế - xã hội.  

3.2.2.3. Chuyển dần từ hỗ trợ theo chương trình, dự án sang 

phát triển mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo  

Tạo cơ hội cho người nghèo thông qua các chính sách thu nhập 

và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Bên cạnh ñó, ñáp 

ứng yêu cầu tiếp tục tạo cơ hội cho người nghèo và trao quyền nhiều 

hơn cho họ thì chính sách cần tập trung vào giải quyết vấn ñề ASXH. 

3.2.2.4. Nhóm hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập 

a. Đa dạng hóa trong sản xuất tạo việc làm: Một hướng ñi tốt 

cho công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững là ưu tiên thật nhiều 

việc làm cho người nghèo, giúp họ dễ dàng tìm ñược nguồn thu nhập 

ổn ñịnh ở ñịa phương. Vì vậy, cần ñẩy mạnh và ña dạng hóa sản xuất 

nông nghiệp dựa trên cơ sở quy hoạch ñất ñai, ñiều tra phân loại ñất 

ñể chọn cây, con phù hợp với từng loại ñất và có giá trị kinh tế cao.  

b. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản xuất: Việc chuyển 

dịch cơ cấu sản xuất phải chú trọng ñến việc chọn cây, con giống phù 

hợp với ñiều kiện cụ thể từng ñịa phương, vừa phù hợp với nhu cầu 

thị trường nhằm tạo ra những hàng hóa có giá trị kinh tế cao, vừa tạo 

ta những vùng hàng hóa, nguyên liệu cho công nghiệp như: Mía 

ñường, cà phê, cao su, tiêu ... từng bước tạo nên sự chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế ngành, sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn, áp dụng nhanh tiến bộ kỹ 
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thuật vào sản xuất nông nghiệp. 

3.2.2.5. Nhóm giải pháp hỗ trợ về các chính sách xã hội cho 

người nghèo, ñảm bảo an sinh xã hội 

3.2.2.6. Giải pháp chung về hoạch ñịnh, thực hiện và giám sát 

ñánh giá chính sách giảm nghèo  

3.2.2.7. Nhóm giải pháp chung 

3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI 

GIẢM NGHÈO CỦA TỈNH KONTUM ĐẾN NĂM 2015 

3.3.1. Với chính sách tín dụng ưu ñãi cho hộ nghèo 

3.3.1.1. Cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng cho hộ nghèo 

- Về ñối tượng: Với cách huy ñộng và phân bổ nguồn lực như 

trên, việc mở rộng ñối tượng chính sách là hoàn toàn có thể thực hiện 

ñược. Không chỉ dừng lại ở các hộ nghèo theo chuẩn quốc gia mà 

bao gồm cả các hộ cận nghèo. Mở rộng ñối tượng không những tăng 

diện bao phủ chính sách mà còn là nền tảng vững chắc ñể huy ñộng 

nguồn lực từ người vay. Tuy nhiên, khi mở rộng ñối tượng sẽ gây áp 

lực lớn cho nguồn lực thực hiện. Vì vậy, ñể giải quyết mâu thuẩn này 

cần có quy ñịnh khác nhau cho các ñối tượng khác nhau. Cụ thể sẽ 

chia ra hai nhóm ñối tượng của chính sách. 

+ Nhóm thứ nhất, là người nghèo nhất và có nguy cơ tổn thương 

cao sẽ ñược tiếp cận nguồn tín dung ưu ñãi. 

+ Nhóm thứ hai, là nhóm người nghèo còn lại theo chuẩn của 

quốc gia và các hộ cận nghèo tiếp cận với nguồn vay không cần tài 

sản thế chấp nhưng lãi suất thấp hơn một ít và thậm chí bằng lãi suất 

của thị trường. Kinh phí thực hiện từ việc huy ñộng các nguồn khác. 

- Về lãi suất: Lãi suất cho vay, tương ứng với hai nhóm ñối 

tượng ñề xuất trên, lãi suất cho vay sẽ ñược áp dụng cho hai nhóm. 

Với nhóm áp dụng lãi suất theo lãi suất thị trường sẽ có nhiều mức lãi 

suất khác nhau tương ứng với các khoản vay khác nhau. 

- Lãi suất tiền gửi, ñể ñảm bảo huy ñộng ñược từ các nguồn lực 
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khác nhau, lãi suất tiền gửi cần ñược tính ñến như là một yếu tố quyết 

ñịnh sự bền vững của chính sách. Lãi suất tiền gửi ñược xác ñịnh 

theo nguyên tắc thị trường. 

- Thời hạn và mức cho vay: Tăng cường tín dụng ưu ñãi trung 

hạn và dài hạn. Điều này chỉ có thể giải quyết ñược khi nguồn vốn 

cho vay ưu ñãi lớn. Bởi vậy nếu như làm tốt công tác ña dạng hóa 

nguồn vốn tín dụng không chỉ giải quyết ñược việc cung cấp tín dụng 

trung và dài hạn mà còn tăng ñược mức cho vay hiện nay. 

Đối với nhóm ñối tượng thứ nhất trước mắt vẫn cần áp dụng hạn 

mức cho vay theo quy ñịnh. Đối với nhóm ñối tượng thứ hai thì 

không áp dụng hạn mức cho vay mà cho vay theo nhu cầu. 

Như vậy, nếu áp dụng lãi suất linh hoạt với không khống chế 

mức vay sẽ cho phép huy ñộng ñược nhiều tiền gửi hơn và khi ñó sẽ 

có nhiều nguồn lực ñể cho vay ñến nhiều ñối tượng hộ nghèo hơn. 

3.3.1.2. Điểm giao dịch tại xã 

Để có ñiều kiện phục vụ khách hàng một cách tốt nhất; trong 

thời gian tới NHCSXH tỉnh tiếp tục hoàn thiện ñiểm giao dịch tại xã. 

3.3.1.3. Tổ tiết kiệm và vay vốn  

Để Tổ vay vốn thực sự là “Cầu nối” gi ữa NHCSXH với khách 

hàng thì trong thời gian tới NHCSXH cần phải tiếp tục sắp xếp lại tổ 

vay vốn.  

3.3.1.4. Gắn công tác cho vay vốn và dịch vụ sau ñầu tư 

a. Công tác khuyến nông, khuyến lâm.  

b. Thị trường.  

3.3.1.5. Chính sách tín dụng của NHCSXH  

Công khai ñể mọi người dân, ñặc biệt là hộ nghèo nắm rõ chính 

sách cho vay là một ñiều bắt buộc, ñể nhân dân thực hiện và kiểm tra, 

giám sát hoạt ñộng của NHCSXH.  

3.3.1.6. Hồ sơ thủ tục vay vốn 

Để ñược vay vốn chương trình tín dụng hộ nghèo của NHCSXH, 
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thì hộ phải thuộc diện hộ nghèo và phải là thành viên của tổ tiết kiệm 

và vay vốn, có ñiều kiện SXKD. Việc bình xét hộ vay ñược thực hiện 

tại tổ, hồ sơ vay vốn ban quản lý tổ hướng dẫn hộ vay lập. Tổ vay 

vốn lập hồ sơ ñề nghị vay vốn, sau ñó trình lên tổ chức hội xét duyệt 

và trình lên UBND cấp xã xem xét quyết ñịnh. Việc bình xét hộ vay 

ñược thực hiện công khai, dân chủ.  

3.3.2. Với chính sách hỗ tr ợ về nhà ở, ñất ở, ñất sản xuất và 

nước sinh hoạt (Thuộc CT134) 

3.3.2.1. Đối với các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ 

- Cần sớm bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp với 

ñiều kiện miền núi.  

- Hỗ trợ cho các lao ñộng là ñồng bào dân tộc thiểu số ñể tham 

gia thị trường xuất khẩu lao ñộng. 

 - Các chính sách hỗ trợ ñể khuyến khích các hộ thiếu ñất sản 

xuất không nhận ñất mà chuyển sang làm nghề khác ...  

3.3.2.2. Đối với Chính quyền ở ñịa phương 

Cần có ý thức và chủ ñộng, sáng tạo hơn nữa trong quá trình 

thực hiện chương trình.  

3.3.2.3. Huy ñộng và phân bổ nguồn vốn ñầu tư 

a. Tăng cường huy ñộng vốn ñầu tư: Để ñảm bảo số vốn ñầu tư 

cho chương trình trong thời gian tới cần có các giải pháp huy ñộng 

nhiều hơn các nguồn lực ngoài ngân sách. 

b. Cơ cấu lại hợp lý cách phân bổ nguồn lực ñối với các ñịa 

phương: Trong giai ñoạn thực hiện chính sách, ñịa phương không 

ñảm bảo ñược số lượng vốn ñối ứng theo quy ñịnh do ñiều kiện kinh 

tế của ñịa phương còn khó khăn. Chính vì thế, trong cơ chế hỗ trợ các 

ñịa phương, chính phủ nên xem xét bổ sung quy ñịnh về mức NSĐP 

ñảm bảo theo hướng hợp lý hơn.  

3.3.2.4. Thực hiện chương trình 

a. Mục tiêu hỗ trợ ñất sản xuất 
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- Tạo quỹ ñất ñể giải quyết ñất sản xuất cho ñồng bào DTTS 

nghèo thực sự có nhu cầu về ñất sản xuất. Tiếp tục rà soát ñất ñai các 

nông, lâm trường quốc doanh, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất lâm 

nghiệp của những khu rừng nghèo kiệt sang ñất nông nghiệp (Nếu có 

ñiều kiện) ñể tạo quỹ ñất giao cho các ñối tượng thuộc CT 134. 

- Tiếp tục khai hoang phục hóa các diện tích ñất có thể khai thác 

sử dụng ñược, kết hợp với ñầu tư CSHT, các công trình thủy lợi vừa 

và nhỏ ñể bà con có thể canh tác ñược hiệu quả trên diện tích khai 

hoang ñó.  

- Triển khai nhân rộng các mô hình chuyển ñổi cơ cấu cây trồng 

và vật nuôi ở các vùng ñặc thù như vùng ñất dốc, ñất cát ñể tạo ñiều 

kiện cho ñồng bào DTTS sử dụng hiệu quả tránh lãng phí, bỏ hoang. 

b. Mục tiêu hỗ trợ nhà ở 

- Các ñịa phương ñiều tra, khảo sát, phân loại cụ thể ñối tượng 

thuộc diện hỗ trợ về nhà ở. Tổ chức bình xét, phân loại ñối tượng ưu 

tiên. Trước hết cần tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo là gia ñình 

chính sách, gia ñình có công cách mạng khó khăn về nhà ở. 

- Các ñịa phương cần lập kế hoạch, tiến ñộ thực hiện.  

- Xây dựng mô hình làm thí ñiểm ñể ñồng bào tham khảo, rút 

kinh nghiệm.  

- Sở Xây dựng cần tập trung nghiên cứu, thiết kế mẫu nhà ở, 

hướng dẫn ñể nhân dân biết và áp dụng.  

- Việc triển khai hỗ trợ về nhà ở cần lồng ghép các chương trình, 

ñặc biệt là chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường ñể ñảm bảo 

ñiều kiện sống tối thiểu và từng bước nâng cao ñiều kiện sống của 

nhân dân, góp phần phát triển bền vững. 

c. Mục tiêu hỗ trợ nước sinh hoạt 

- Công trình nước sinh hoạt tập trung 

- Công trình nước sinh hoạt phân tán 

3.3.3. Với chính sách ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã nghèo 
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- Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực 

hiện chính sách. Sự tham gia của người dân sẽ ñược cải thiện ñáng kể 

tính hiệu quả cũng như tính hiệu lực của chính sách 

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương phân cấp xã làm chủ ñầu tư.  

- Thực hiện có hiệu quả mục tiêu xã có công trình, người dân có 

việc làm tăng thu nhập.  

- Phát huy nội lực, huy ñộng nguồn lực tại chỗ ñể phát triển kinh 

tế - xã hội ở các xã ñặc biệt khó khăn;  

- Thực hiện dân chủ công khai xuyên suốt quá trình ñầu tư xây 

dựng ở xã. 

- Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án khác trên ñịa bàn 

xã ñặc biệt khó khăn. 

- Tập trung nguồn vốn của chương trình, dự án khác lồng ghép 

với CT 135 ñể xây dựng một cách ñồng bộ hệ thống công trình trung 

tâm cụm xã, những công trình lớn, công trình có quy mô liên xã. 

3.3.4. Với chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

3.3.4.1. Bảo ñảm tính bền vững  

Một trong những vấn ñề có ý nghĩa quyết ñịnh trước mắt và lâu 

dài là bảo ñảm tính bền vững của hoạt ñộng trợ giúp pháp lý như: 

Khả năng của Nhà nước tiếp tục cung cấp ngân sách ñể bảo ñảm bản 

chất trợ giúp pháp lý là hoạt ñộng miễn phí; Khả năng mở rộng ñối 

tượng ñược trợ giúp miễn phí như phụ nữ, trẻ em người già cô ñơn ... 

3.3.4.2. Nâng cao chất lượng và hoạt ñộng trợ giúp pháp lý 

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách. Qua hơn giai ñoạn triển khai, 

thực tiễn hoạt ñộng trợ giúp pháp lý ñã khẳng ñịnh việc hình thành và 

phát triển trợ giúp pháp lý là một hướng ñi ñúng ñắn, kịp thời, có ý 

nghĩa thiết thực ñối với Nhà nước, xã hội và công dân.  

- Trên cơ sở ñánh giá toàn diện về tổ chức và hoạt ñộng trợ giúp 

pháp lý trong thời gian qua. 

3.3.4.3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
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 Các biện pháp cụ thể trong vấn ñề này là cần ñề ra kế hoạch khả 

thi với những lộ trình, tiến ñộ cụ thể hướng ñến các loại ñối tượng 

nhất ñịnh. Hoạt ñộng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trợ giúp 

pháp lý tuy có những ñặc ñiểm riêng nhưng nếu có sự phối hợp và 

ñặt trong kế hoạch tổng thể công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

của Bộ Tư pháp sẽ có hiệu quả cao hơn.  

3.3.5. Với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 

- Cần ñiều tra khảo sát kỹ tại nơi ñịnh làm ñể việc xây dựng mô 

hình có cơ sở thực tiễn và tính khả thi.   

- Đối tượng xây dựng mô hình nên là các hộ trung bình, muốn 

vươn lên, không nên chỉ dựa vào các hộ khá. Kết quả ñạt ñược của 

các loại hộ trung bình tạo ra sức kéo những hộ có ñiều kiện tương tự 

hoặc hộ nghèo còn do dự và thúc ñẩy mạnh các hộ giàu tự  học hỏi và 

vận dụng ñể làm tốt hơn. 

- Ban ñiều hành dự án và những người thực hiện cần nắm bắt kịp 

thời những vấn ñề mới nảy sinh và mạnh dạn bổ sung, ñiều chỉnh 

những nội dung cần thiết trong quá trình thực hiện.  

- Để có thể mở rộng kết quả thực hiện dự án, một số nội dung 

cần quan tâm là: Tập trung làm tốt một số mô hình có tính “Điểm 

sáng” ở nơi dự ñịnh mở rộng diện tiếp thu trong những mùa, vụ ñầu 

tiên; Hướng dẫn các quy trình thích hợp với trình ñộ tiếp thu của dân. 

- Bình ổn thị trường tiêu thụ sản phẩm: Thị trường tiêu thụ sản 

phẩm không ổn ñịnh, giá cả lên xuống bất thường dẫn ñến làm ăn 

thua lỗ là rủi ro lớn mà người nghèo gặp phải. Vì vậy, bình ổn thị 

trường tiêu thụ sản phẩm cho người nghèo là một giải pháp quan 

trọng giúp ñỡ họ thoát nghèo. 

 

KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 Xóa ñói giảm nghèo có ý nghĩa kinh tế - xã hội, chính trị và nhân 

văn sâu sắc. XĐGN ñã trở thành một trong những mục tiêu không thể 
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thiếu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Các 

kỳ Đại hội Đảng luôn ñưa ra các ñịnh hướng ñể thực hiện tốt XĐGN. 

Từ năm 1992 ñến nay công cuộc XĐGN nước ta ñã ñạt ñược thành 

quả to lớn, cải thiện ñời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân. 

Kon Tum là một tỉnh còn nhiều khó khăn cả về tự nhiên lẫn kinh tế - 

xã hội, nhưng thời gian qua tỉnh ñã có nhiều bước tiến trong quá trình 

XĐGN. Tuy vậy, mức ñộ nghèo ñói của Kon Tum vẫn còn trầm 

trọng, thành tựu XĐGN vẫn chưa thật vững chắc. Vì vậy, việc nghiên 

cứu ñề tài này có ý nghĩa thiết thực vừa làm sáng tỏ cơ sở lý luận, 

thực tiển về ñói nghèo và các chính sách XĐGN cũng như vận dụng 

vào thực tiễn tình hình XĐGN ở tỉnh Kon Tum. Trên quan ñiểm bám 

sát mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, ñề tài ñã kết hợp nhiều phương 

pháp. Cụ thể là: 

 - Đề tài ñã tổng hợp, lựa chọn và hệ thống hóa những cơ sở lý 

luận về ñói nghèo và các chính sách XĐGN của các tác giả, tổ chức 

trong và ngoài nước. Từ ñó vận dụng vào ñịa bàn nghiên cứu tỉnh 

Kon Tum. 

 - Đề tài ñã làm sáng tỏ các chính sách XĐGN áp dụng trên ñịa 

bàn tỉnh Kon Tum thời gian qua, cũng như tìm ra những tồn tại và 

nguyên nhân dẫn ñến ñói nghèo của tỉnh làm cơ sở ñưa ra giải pháp 

hoàn thiện các chính sách XĐGN của tỉnh Kon Tum ñến năm 2015. 

- Trên cơ sở phân tích, ñánh giá các chính sách XĐGN từ ñó ñưa 

ra giải pháp hoàn thiện các chính sách XĐGN cho phù hợp với ñịa 

bàn tỉnh Kon Tum. Tuy vậy thời gian có hạn và phạm vi ñề tài khá 

rộng nên ñề tài chưa ñi sâu nghiên cứu kỹ hơn, cụ thể hơn, số liệu 

chưa thật ñầy ñủ. Các phân tích, ñánh giá chưa thật cụ thể. 

 Điều quan trọng ñể các giải pháp hoàn thiện chính sách XĐGN 

trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum có khả năng thực thi thì vấn ñề tổ chức 

thực hiện của các cơ quan ban ngành ñịa phương và nỗ lực vươn lên 

của chính bản thân người nghèo trong tỉnh là rất quan trọng. Ngoài 
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việc ñề ra phương hướng mục tiêu XĐGN của tỉnh huy ñộng tối ña 

mọi nguồn lực XĐGN cần khơi dậy tinh thần tương trợ của cộng 

ñồng và sự nỗ lực tự cứu mình, tự vươn lên của chính người nghèo. 

Như vậy mới mong ñẩy lùi ñược ñói nghèo cải thiện ñời sống của 

người nghèo làm thay ñổi bộ mặt kinh tế - xã hội của Kon Tum. 

 Ki ến nghị 

 Đối với Nhà nước 

 Hình thành hệ thống cơ quan chuyên trách ñiều hành công tác 

XĐGN từ TW ñến ñịa phương. Kịp thời bổ sung, sửa ñổi những 

chính sách không còn phù hợp; ñồng thời hướng dẫn, chỉ ñạo, kiểm 

tra, theo dõi, giám sát hoạt ñộng XĐGN ở các ñịa phương nhằm 

mạng lại hiệu quả cao hơn. 

 Đầu tư xây dựng, ñào tạo, tăng cường ñội ngũ cán bộ XĐGN và 

cán bộ khuyến nông cấp xã, nhất là các xã ñặc biệt khó khăn, xã 

nghèo, xã có nhiều ñồng bào DTTS sinh sống. 

 Đối với chính quyền cơ sở 

 Xây dựng chương trình kế hoạch hành ñộng sát với thực tế ñịa 

phương.  

 Khơi dậy phòng trào XĐGN. Kết hợp với các tổ chức, các ñoàn 

thể ... ñể làm tốt công tác XĐGN. 

 Động viên, khuyến khích và khen thưởng ñối với các tổ chức, cá 

nhân tham gia và làm tốt công tác XĐGN. Đồng thời nghiêm trị 

những tổ chức, cá nhân gian dối, gây lãng phí kinh phí thực hiện các 

chương trình XĐGN. 

 Đối với các hộ gia ñình nghèo 

 Luôn có ý chí tự lực vươn lên, các thành viên trong gia ñình 

ñoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, ñẩy lùi nghèo ñói. 

 Xóa bỏ tâm lý mặc cảm tự ti khi quá khó khăn có thể tìm sự giúp 

ñỡ từ bên ngoài. Nhưng ñồng thời cũng bỏ ñi tư tưởng ỷ lại chỉ trông 

chờ vào sự giúp ñỡ một cách thụ ñộng. 


