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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Nền kinh tế luôn tăng trưởng không ngừng, góp phần tác ñộng 

tích cực ñến nhiều mặt của xã hội, bên cạnh ñó nó cũng tạo ra hố ngăn 

giữa các quốc gia, các tầng lớp trong xã hội ngày càng sâu sắc. Vấn ñề 

này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết ñối với Vi ệt Nam nói 

chung, cũng như tỉnh Quảng Nam nói riêng trong quá trình chuyển 

sang nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Thu nhập 

của hộ gia ñình là một trong các chỉ tiêu ñánh giá sự tăng trưởng, phát 

triển kinh tế xã hội của một ñịa phương hay một quốc gia, nó ñánh giá 

việc thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa ñói giảm 

nghèo. Công tác hoạch ñịnh các chính sách, kế hoạch và các chương 

trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước luôn ñược quan tâm 

hàng ñầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp ñời sống của các tầng lớp dân cư 

trong xã hội. Để các chính sách, kế hoạch ñó ñi vào thực tiễn nhằm 

không ngừng nâng cao mức sống dân cư và sự phát triển của xã hội thì 

các nhà hoạch ñịnh chính sách cần có nhiều thông tin về tình hình 

kinh tế xã hội.  

Hiện nay, tại Quảng Nam chưa có ñề tài nào chuyên sâu phân 

tích, ñánh giá thực trạng thu nhập của người dân cũng như ñánh giá 

mức ñộ phân hóa giàu nghèo của các hộ gia ñình, ñứng trước sự cần 

thiết của các vấn ñề này, việc nghiên cứu ñánh giá mức thu nhập của 

người dân và sự phân hóa giàu nghèo là vấn ñề rất cần xem xét, từ ñó 

ñưa ra những kết luận và hàm ý chính sách ñể các nhà hoạch ñịnh 

chính sách thấy nhận ñịnh cần phải ra chính sách nào cho phù hợp với 

thực tế ở ñịa phương. Đây là lý do ñể lựa chọn ñề tài nghiên cứu: 

“Phân tích thu nhập và sự phân hóa giàu nghèo ở Quảng Nam giai 

ñoạn 2002-2010”. 
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2. Mục ñích nghiên cứu 

Phân tích, ñánh giá thực trạng thu nhập bình quân ñầu người 

của hộ gia ñình và phân tích xu thế phân hóa giàu nghèo; Hàm ý các 

chính sách nâng cao thu nhập cho người dân và hạn chế tác ñộng tiêu 

cực của phân hóa giàu nghèo ở Quảng Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thu nhập bình 

quân ñầu người và sự phân hóa giàu nghèo ở Quảng Nam. 

- Phạm vi nghiên cứu: Với việc loại bỏ tác ñộng của yếu tố giá 

cả theo thời gian, phân tích ñịnh lượng và ñánh giá thực trạng thu 

nhập bình quân ñầu người của hộ gia ñình; phân tích mức ñộ phân hoá 

giàu nghèo theo mẫu ñiều tra VHLSS của TCTK ở Quảng Nam giai 

ñoạn 2002-2010; hàm ý các chính sách nâng cao thu nhập ở Quảng 

Nam cũng như hạn chế phân hoá giàu nghèo. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Khái quát lý luận về vấn ñề nghiên cứu làm cơ sở cho việc xem 

xét ñánh giá, trên cơ sở các dữ liệu ñã thu thập ñược từ ñiều tra 

VHLSS, ñề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp phân tích như: 

Phân tích thống kê, phương pháp so sánh, ñánh giá, mô tả, phương 

pháp mô hình hóa  và phương pháp tương quan. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ñề tài 

- Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn ñề lý luận về thu nhập, 

phân hóa giàu nghèo. 

- Phân tích thực trạng thu nhập và phân hoá giàu nghèo và hàm 

ý các chính sách xung quanh vấn ñề nghiên cứu. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Lý luận chung về thu nhập và phân hoá giàu nghèo. 
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Chương 2: Thực trạng thu nhập và phân hoá giàu nghèo ở 

Quảng Nam giai ñoạn 2002-2010. 

Chương 3: Hàm ý chính sách. 

 

Chương 1 

LÝ LU ẬN CHUNG VỀ THU NHẬP 

VÀ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO 

1.1. Khái ni ệm thu nhập và các yếu tố cấu thành thu nhập 

1.1.1. Khái niệm thu nhập 

Theo niên giám năm 2009 của TCTK: “Thu nhập của hộ gia 

ñình là toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật mà hộ và các thành viên của 

hộ nhận ñược trong một thời gian nhất ñịnh”. [6, trang 578] 

Thu nhập bình quân một tháng một khẩu của hộ gia ñình sẽ 

bằng tổng thu nhập một năm của hộ gia ñình chia cho số khẩu của hộ 

gia ñình và chia cho 12 tháng.  

1.1.2. Các yếu tố cấu thành thu nhập 

Thu nhập của hộ gia ñình ñược tạo nên từ các yếu tố sau: (1) 

Thu nhập của từng thành viên trong gia ñình do làm thuê ñược trả tiền 

công, tiền lương; (2) Thu nhập từ các hoạt ñộng sản xuất nông lâm 

thủy sản do thành viên trong hộ gia ñình ñứng ra tổ chức; (3) Thu 

nhập từ sản xuất kinh doanh ngành nghề phi nông lâm thuỷ sản do 

thành viên trong hộ gia ñình ñứng ra tổ chức và (4) Các khoản thu 

khác. 

1.2. Những phân tổ thường dùng trong nghiên cứu thu nhập  

Thu nhập theo khu vực thành thị, nông thôn; giới tính, dân tộc 

của chủ hộ; 5 nhóm thu nhập; ngành sản xuất chính của hộ; nguồn thu; 

nghề nghiệp; nhóm tuổi. 
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1.3. Một số nhân tố tác ñộng ñến thu nhập của các thành viên và 

hộ gia ñình 

1.3.1.  Một số nhân tố tác ñộng ñến thu nhập của hộ gia ñình 

1.3.1.1. Về quy mô hộ 

1.3.1.2.  Về trình ñộ học vấn 

1.3.1.3.  Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh của hộ 

1.3.1.4.  Về ñịa lý 

1.3.1.5.  Về tình trạng việc làm của chủ hộ 

1.3.2. Một số nhân tố tác ñộng ñến thu nhập của thành viên trong 

hộ gia ñình 

1.3.3. Mô hình kinh tế lượng 

 Hồi quy là công cụ chủ yếu của kinh tế lượng. Vì vậy ñể ñánh 

giá mức ñộ tác ñộng của các nhân tố ñến thu nhập bình quân ñầu 

người trong một tháng ta như thế nào ta sử dụng mô hình hồi quy 

tuyến tính ña biến. 

1.4. Phân hoá giàu nghèo giữa các hộ gia ñình 

1.4.1. Các khái niệm phân hoá giàu nghèo 

Từ nhiều quan niệm khác nhau cho thấy PHGN là một hiện 

tượng xã hội phản ánh quá trình phân chia xã hội thành các nhóm xã 

hội có ñiều kiện kinh tế và chất lượng sống khác biệt nhau; là sự phân 

tầng xã hội chủ yếu về mặt kinh tế, thể hiện sự chênh lệch giữa các 

nhóm này về tài sản, thu nhập, mức sống.                                     

1.4.2. Các khái niệm nghèo, chuẩn mực nghèo 

Mặc dù có sự khác biệt trong nhìn nhận về vấn ñề nghèo, nhưng 

cơ bản các quan niệm về nghèo ñói trên thế giới phản ánh 3 khía cạnh 

của người nghèo: không ñược thụ hưởng những nhu cầu cơ bản của 

mức tối thiểu dành cho con người; có mức sống thấp hơn mức sống 
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trung bình của cộng ñồng dân cư; thiếu cơ hội lựa chọn tham gia vào 

quá trình phát triển của cộng ñồng. 

1.4.2.1.  Nghèo tuyệt ñối 

Để ñảm bảo tính so sánh quốc tế của chỉ tiêu tỷ lệ dân số sống 

dưới mức nghèo, Ngân hàng Thế Giới (WB) ñã ñưa ra mức chuẩn: 

Bảng 1.1: Tiêu chuẩn nghèo của WB 

Khu vực Mức thu nhập tối thiểu 
(USD/người/ngày) 

Các nước ñang phát triển khác 
Châu Mỹ Latinh và Caribe 
Đông Âu 
Các nước phát triển 

1 
2 
4 

14,4 

Nguồn số liệu: theo Ngân hàng Thế Giới 

Ở Việt Nam, có 2 cách tiếp cận: 

- Phương pháp của TCTK : Phương pháp này xác ñịnh 2 

ngưỡng nghèo ñó là ngưỡng nghèo lương thực, thực phẩm và ngưỡng 

nghèo chung (hoặc nghèo chi tiêu), những hộ nào có chi tiêu dưới 

mức này ñược xem là hộ nghèo. Phương pháp tiếp cận này tương tự 

cách tiếp cận của WB. 

- Phương pháp của Bộ LĐTBXH : phương pháp này hiện ñang 

ñược sử dụng ñể xác ñịnh chuẩn nghèo ñói của chương trình xóa ñói 

giảm nghèo quốc gia. 

Việt Nam ñã 4 lần nâng mức chuẩn nghèo trong thời gian từ 

năm 1993 ñến cuối năm 2005. Ngoài ra, một số ñịa phương còn quy 

ñịnh chuẩn nghèo riêng của mình.  

1.4.2.2.  Nghèo tương ñối 

Nghèo tương ñối là tình trạng mà một người hoặc một hộ gia 

ñình thuộc về nhóm người có thu nhập thấp nhất trong xã hội theo 

những ñịa ñiểm cụ thể và thời gian nhất ñịnh. Nghèo tương ñối thể 
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hiện phân phối thu nhập không ñều hay chính xác hơn ñó là sự bất 

bình ñẳng. 

Khái niệm nghèo tương ñối không sử dụng ở các nước nghèo 

mà chỉ ñược vận dụng ở các nước phát triển.  

1.4.3. Các chỉ tiêu ño lường phân hóa giàu nghèo 

Có 3 chỉ tiêu ñể ñánh giá, phân tích sự phân hoá giàu nghèo mà 

các tổ chức quốc tế và nhiều nước sử dụng ño lường PHGN như: 

chênh lệch khoảng cách giữa nhóm giàu nhất với nhóm nghèo nhất, tỷ 

trọng tổng thu nhập của 40% dân số có thu nhập thấp nhất, hệ số 

GINI. 

1.5. Tác ñộng của phân hoá giàu nghèo ñến kinh tế xã hội ở Việt 

Nam 

1.5.1. Tác ñộng tích cực 

Phân hóa giàu nghèo ñã góp phần khơi dậy tính năng ñộng xã 

hội tiềm ẩn trong con người ở nhiều nhóm xã hội, là ñộng lực thúc ñẩy 

ý chí của con người làm giàu cho bản thân và gia ñình một cách chính 

ñáng. 

1.5.2. Tác ñộng tiêu cực 

Do sự PHGN có tính 2 mặt nên trên thực tế PHGN dẫn ñến làm 

trầm trọng hơn những bất bình ñẳng xã hội. 

1.6. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan 

2 Chương 2 

PHÂN TÍCH TH ỰC TRẠNG THU NHẬP VÀ PHÂN HOÁ 

GIÀU NGHÈO Ở QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2002-2010 

2.1. Khái quát tình hình kinh t ế xã hội Quảng Nam 

2.1.1. Đặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 

Là tỉnh ven biển, nằm trong vùng kinh tế trọng ñiểm miền 

Trung. 
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2.1.2. Kinh tế 

Sau hơn 10 năm tái lập tỉnh nền kinh tế Quảng Nam ñã có nhiều 

ñổi thay, ñạt nhiều thành tựu nổi bật. GDP tăng liên tục qua các năm, 

năm 2010 GDP ñạt tốc ñộ tăng trưởng 12,72%, cao gấp 1,4 lần so với 

năm 2002. Bình quân trong giai ñoạn này tăng gần 12% mỗi năm. 

Bảng 2.1: Chỉ số tăng trưởng GDP (theo giá so sánh 1994) 

ĐVT:(%) 

Chia ra  
 

Năm 
 

Tổng số 
Nông, lâm 
nghiệp và 
thủy sản 

Công 
nghiệp, 

Xây dựng 
Dịch vụ 

2002 9,04 2,99 17,97 9,70 

2004 11,55 3,20 20,18 12,96 

2006 13,46 3,87 21,56 14,00 

2008 12,70 0,91 17,37 15,77 

2010 12,72 2,26 18,05 12,45 

Nguồn số liệu: Niên giám thống kê Quảng Nam các năm 2002 – 2010 

2.1.3. Một số lĩnh vực về văn hóa xã hội 

Năm 2010, dân số của tỉnh Quảng Nam là 1.425.395 người, 

trong ñó nữ có 730.184 người, chiếm 51,23%. Dân số thành thị có 

270.028 người, chiếm 18,94%; nông thôn 1.155.367 người chiếm 

81,06%. 

Số người thuộc lực lượng lao ñộng (15 - 60 tuổi) có 825.859 

người, chiếm 58,19% tổng dân số. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 

ngày càng giảm. Cơ cấu lao ñộng trong các ngành kinh tế ñang có sự 

dịch chuyển theo hướng tích cực. Tuy nhiên, lao ñộng nông nghiệp 

vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn. 



10 

2.2. Khái quát về khảo sát mức sống từ năm 2002 -2010 

VHLSS là cuộc ñiều tra chọn mẫu, ñược thiết kế và thực hiện 

một cách công phu theo các chuẩn mực quốc tế. Giai ñoạn 2002-2010, 

cuộc khảo sát này ñược tiến hành 2 năm một lần. Đối tượng khảo sát 

gồm các hộ gia ñình và thành viên hộ gia ñình ñược khảo sát. VHLSS 

sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các thành viên của hộ gia 

ñình ñược khảo sát.  

VHLSS gồm những nội dung chủ yếu phản ánh mức sống của 

các hộ gia ñình và những ñiều kiện kinh tế xã hội cơ bản của ñịa 

phương tác ñộng ñến mức sống của người dân nơi họ sinh sống. 

2.3. Phân tích thực trạng thu nhập ở Quảng Nam từ 2002-2010 

2.3.1. Phân tích xu thế thu nhập ở Quảng Nam qua các năm 

Từ nguồn dữ liệu VHLSS giai ñoạn 2002-2010, bảng 2.2 cho 

thấy thu nhập bình quân ñầu người tăng theo thời gian. Năm 2002, thu 

nhập bình quân/người/tháng là 250,2 nghìn ñồng, ñến năm 2010 thu 

nhập bình quân là 1000,4 nghìn ñồng. Tốc ñộ tăng thu nhập bình quân 

năm sau cao hơn năm trước, ñiều này chứng tỏ cùng với tăng trưởng 

kinh tế của toàn xã hội, ñời sống của người dân ngày càng ñược nâng 

cao. 

Bảng 2.2: Thu nhập bình quân ñầu người và chỉ số phát tri ển  

 Thu nhập bình quân (1000ñồng) Chỉ số phát triển (%) 

2002 250,2 100,0 

2004 328,8 131,4 

2006 462,3 140,6 

2008 693,7 150,1 

2010 1000,4 144,2 

Nguồn: Khảo sát mức sống hộ gia ñình 2002-2010, TCTK 
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Sau gần 10 năm thu nhập bình quân tăng lên xấp xĩ 4 lần, năm 

2002 thu nhập bình quân ñầu người là 250,2 nghìn ñồng/tháng vào 

ñến năm 2010 là 100,4 nghìn ñồng/tháng.  

Bảng 2.3: Chỉ số phát tri ển thu nhập bình quân qua các năm 

ĐVT: % 

 Chung Thành thị Nông thôn 

2002 100,0 100,0 100,0 

2004/2002 131,4 119,5 134,0 

2006/2004 140,6 152,4 136,5 

2008/2006 150,1 148,9 150,1 

2010/2008 139,7 143,3 144,2 

2010/2002 387,5 387,5 399,8 

Nguồn: Khảo sát mức sống hộ gia ñình 2002-2010, TCTK 

Khu vực thành thị tăng nhanh hơn khu vực nông thôn. 

2.3.1.1.  Thu nhập bình quân của khu vực thành thị, nông thôn  

Số liệu bảng 2.4 cho thấy, thu nhập ở khu vực thành thị và nông 

thôn ñều tăng qua các năm.   

Bảng 2.4: Thu nhập bình quân của thành thị, nông thôn 

ĐVT: 1000 ñồng 

 
Chung 

Thành 

thị 

Nông 

thôn 

Chênh lệch thành 

thị/nông thôn (lần) 

2002 250,2 346,5 233,5 1,5 

2004 328,8 414,0 312,8 1,3 

2006 462,3 630,9 427,0 1,5 

2008 693,7 939,3 641,1 1,5 

2010 1000,4 1346,4 875,6 1,6 

Nguồn: Khảo sát mức sống hộ gia ñình 2002-2010, TCTK 



12 

Mức chênh lệch giữa thành thị và nông thôn phản ảnh ñược 

thực tế ở Quảng Nam là có sự cách biệt về thu nhập và mức sống của 

hai khu vực nhưng không quá sâu sắc.  

2.3.1.2. Thu nhập bình quân của chủ hộ nam, chủ hộ nữ 

Theo bảng 2.5, nếu chủ hộ là nam, thu nhập bình quân 1 người 

1 tháng tăng từ 250,9 nghìn ñồng (2002) lên 1002,4 nghìn ñồng 

(2010); ñối với chủ hộ là nữ, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng tăng 

từ 247,9 nghìn ñồng (2002) lên 994,1 nghìn ñồng (2010).  

Như vậy thu nhập bình quân theo loại chủ hộ ñều tăng theo thời 

gian, chủ hộ là nữ thì thu nhập bình quân ñầu người trong hộ cũng xấp 

xĩ bằng hộ có chủ hộ là nam.  

2.3.1.3. Thu nhập bình quân của chủ hộ người Kinh, chủ hộ người dân 

tộc thiểu số 

Thu nhập bình quân hằng tháng của chủ hộ là người Kinh và 

Hoa có tốc ñộ tăng thu nhập nhanh hơn chủ hộ là người dân tộc thiểu 

số. Bảng 2.6 cho thấy, chủ hộ là người Kinh và Hoa có thu nhập bình 

quân cao gấp 1,9 lần chủ hộ là người dân tộc thiểu số, riêng năm 2008 

cao gấp 2,5 lần. 

2.3.1.4. Thu nhập bình quân theo ngành sản xuất chính 

Thu nhập bình quân của tất cả các ngành ñều tăng, các ngành 

phi nông lâm thủy sản có mức ñộ tăng nhanh hơn các ngành nông lâm 

thủy sản. Một số ngành có thu nhập bình quân cao như ngành công 

nghiệp, xây dựng, thương nghiệp và ngành dịch vụ. Ngành có thu 

nhập bình quân thấp là ngành nông nghiệp. 

2.3.1.5. Thu nhập bình quân theo số người hoạt ñộng kinh tế 

Loại trừ trường hợp hộ không có người nào tham gia hoạt ñộng 

kinh tế, ta thấy rằng thu nhập bình quân ngày càng tăng, hộ càng nhiều 

người tham gia hoạt ñộng kinh tế thì thu nhập bình quân của càng cao. 
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Trong một hộ mà số người tham gia hoạt ñộng kinh tế càng 

nhiều có nghĩa là số người phụ thuộc kinh tế của hộ sẽ thấp. Một thực 

tế hiện nay ñang diễn ra không chỉ riêng ở Quảng Nam mà hầu hết các 

ñịa phương trong cả nước, ñó là những người ngoài ñộ tuổi lao ñộng 

(người phụ thuộc) nhưng còn khả năng lao ñộng vẫn tham gia làm 

việc ñể tạo ra thu nhập cho bản thân và gia ñình. Điều này làm cho số 

người thực tế tham gia vào hoạt ñộng kinh tế ngày càng cao. 

Tuy nhiên, số liệu này cũng cho thấy sự chênh lệch về thu nhập 

bình quân giữa hộ có nhiều người hoạt ñộng kinh tế và hộ ít người 

hoạt ñộng kinh tế là không lớn. Vì hầu hết các gia ñình thường có từ 1 

ñến 2 người là lao ñộng chính tạo ra thu nhập chiếm tỷ trong lớn của 

hộ, trong khi ñó các lao ñộng còn lại chỉ là lao ñộng gia ñình, chủ yếu 

tham gia vào các ngành nông nghiệp tạo ra thu nhập không ñáng kể. 

Điều này cũng ñồng nghĩa với việc thu nhập bình quân của hộ có từ 3-

5 người tham gia lao ñộng thấp hơn những hộ có từ 1-2 lao ñộng. 

2.3.1.6. Thu nhập bình quân theo nghề nghiệp 

Nghề nghiệp của người làm thuê, làm công ñược chia theo 

nhóm tay nghề và trình ñộ của họ. Số liệu cho thấy, thu nhập bình 

quân của người làm việc ñược trả công trả lương ngày càng cao, cao 

hơn 2 lần so với mức thu nhập bình quân chung. 

Thu nhập của những người làm công tác lãnh ñạo ở các cấp, các 

nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc trung và thợ có kỹ thuật có mức 

thu nhập tương ñối cao, cao hơn các nhóm khác. 

Nhóm có thu nhập ở mức trung bình là nhóm nhân viên văn 

phòng, nhân viên dịch vụ và thợ thủ công có kỹ thuật, nhóm này 

thường có trình ñộ sơ cấp hay tương ñương. Thu nhập bình quân của 

các nhóm nghề này năm 2002 từ 600-660 nghìn ñồng/người/tháng, 

năm 2010 là 1.700-1.800 nghìn ñồng/người/tháng.  
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2.3.1.7. Thu nhập bình quân của nhóm tuổi 

Thu nhập bình quân của những người làm thuê cũng có sự khác 

biệt khi ñộ tuổi làm việc thay ñổi. Thu nhập bình quân của một người 

ñi làm thuê có xu hướng tăng dần ñến một ñộ tuổi nhất ñịnh (ñộ tuổi 

45-49), qua ñộ tuổi này thu nhập lại có xu hướng giảm. Nguyên nhân 

chủ yếu là do từ ñộ tuổi 50 trở lên người lao làm việc kém hiệu quả, 

trừ một bộ phận là người ñảm ñương các chức vụ lớn ở doanh nghiệp 

ngoài nhà nước hoặc cán bộ công chức nhà nước, còn lại hầu hết 

những người lao ñộng ở ñộ tuổi này tham gia vào các hoạt ñộng kinh 

tế giản ñơn nên thu nhập không cao. 

Như vậy, dù cách phân tổ có khác nhau nhưng nhìn chung thu 

nhập bình quân ñầu người giai ñoạn 2002-2010 ở Quảng Nam có tăng 

trưởng.  

2.3.2. Phân tích cơ cấu thu nhập 

Để ñánh giá ñược yếu tố nào là chủ yếu trong tổng thu nhập thì 

phải xét ñến cơ cấu nguồn thu nhập ñó. Sự biến ñộng của các nguồn 

hình thành thu nhập là một trong các yếu tố ñánh giá việc dịch chuyển 

cơ cấu kinh tế phù hợp hay không. 

Theo kết quả khảo sát, cơ cấu thu nhập bình quân ñang thay ñổi 

dần qua các năm theo xu hướng tăng tỷ trọng tiền công tiền lương và 

ổn ñịnh tỷ trọng thu từ ngành nghề, ñồng thời giảm tỷ trọng trong 

nhóm nông lâm thuỷ sản và thu khác. 

Nguồn thu nhập của người lao ñộng ở thành thị tập trung vào 

nguồn tiền lương tiền công và sản xuất ngành nghề phi nông lâm thủy 

sản. Trong khi ñó nguồn thu nhập chính của người lao ñộng ở khu vực 

nông thôn là từ nguồn tiền lương tiền công và sản xuất nông lâm thủy 

sản. 
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2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến thu nhập 

Để ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng của các nhân tố ñến thu nhập 

bình quân ñề tài xây dựng và sử dụng mô hồi quy tuyến tính ña biến: 

+ Biến phụ thuộc:  Biến thu nhập bình quân ñầu người của hộ 

hằng tháng.  

+ Biến ñộc lập: biến tuổi của chủ hộ; quy mô hộ; học vấn của 

chủ hộ; số người ñi học; số người có việc làm sống trong hộ; ñịa lý; 

giới tính; dân tộc của chủ hộ; việc làm của chủ hộ; ngành làm việc của 

chủ hộ. 

2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng ñến thu nhập bình quân của hộ gia 

ñình năm 2002 

2.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến thu nhập bình quân của hộ gia 

ñình năm 2004 

2.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến thu nhập bình quân của hộ gia 

ñình năm 2006 

2.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến thu nhập bình quân của hộ gia 

ñình năm 2008 

2.4.5. Các nhân tố ảnh hưởng ñến thu nhập bình quân của hộ gia 

ñình năm 2010 

Mặc dù có sự khác nhau về hệ số xác ñịnh R2 ñiều chỉnh và các 

hệ số hồi quy qua các năm nhưng kết quả của các năm 2002-2008 

cũng cho kết quả tương tự năm 2010: 

Có 6 biến ñộc lập có ý nghĩa thống kê, hệ số ñiều chỉnh cùng 

dấu với kỳ vong. Hệ số xác ñịnh R2 ñiều chỉnh = 32,7% cho biết mức 

ñộ % biến phụ thuộc thu nhập bình quân giải thích bởi các biến ñộc 

lập trong mô hình, có 32,7% sự thay ñổi của thu nhập bình quân 1 

người 1 tháng ñược giải thích bởi 6 biến còn lại trong mô hình: 
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quymo, hocvan, sncvl, dialy, vlchu, nganhchu và còn lại 67,3% ñược 

giải thích bởi các yếu tố ñộc lập khác chưa ñưa vào mô hình. 

So sánh với các năm trước, ở năm 2010 các nhân tố này vẫn tác 

ñộng ñến thu nhập bình quân nhưng mức ñộ lớn hơn. 

Như vậy từ các kết quả hồi quy qua các năm, thấy rằng thu nhập 

bình quân chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như quy mô hộ, trình ñộ học 

vấn của chủ hộ, số người tham gia làm việc trong hộ, chủ hộ có việc 

làm hay không, khu vực hộ ñang sinh sống, thành phần dân tộc, ngành 

sản xuất chính. Trong ñó các yếu tố số người làm việc, chủ hộ có làm 

việc và ngành sản xuất chính có tác ñộng lớn. Các nhân tố về giới 

tính, ñộ tuổi của chủ hộ và số con của hộ ñang ñi học không có tác 

ñộng gì ñến thu nhập bình quân. 

2.5. Những ñặc trưng thu nhập bình quân ở Quảng Nam 

2.5.1. Khu vực ñịa lý 

Từ kết quả phân tích xu thế thu nhập có thể thấy rằng do Quảng 

Nam có ñặc thù là phần lớn dân cư tập trung ở vùng nông thôn, thu 

nhập chủ yếu của người dân từ hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp nên 

thu nhập ở khu vực nông thôn thấp hơn khu vực thành thị.  

Thu nhập bình quân của các hộ ở thành thị là 1452,9 nghìn 

ñồng/tháng; nông thôn: 895,2 nghìn ñồng/tháng. Như vậy thu nhập 

bình quân của các hộ ở thành thị cao hơn 62,3% so với các hộ ở nông 

thôn. Thu nhập bình quân ở thành thị của các nhóm thu nhập ñều cao 

hơn ở nông thôn rất nhiều. 

2.5.2. Giới tính chủ hộ 

Kết quả VHLSS ñã cho thấy không có sự khác biệt ñáng kể về 

thu nhập bình quân giữa chủ hộ là nam và chủ hộ là nữ. Chủ hộ là 

nam có thu nhập bình quân là 1002,4 nghìn ñồng/tháng/người, trong 

khi ñó chủ hộ là nữ có thu nhập bình quân là 994,1 nghìn 
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ñồng/tháng/người. Điều này cho thấy sự tiến bộ của phụ nữ trong hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh những năm gần ñây.  

2.5.3. Thành phần dân tộc của chủ hộ 

Với mức ý nghĩa Sig. = 0,0029<0,05 cho thấy có sự khác biệt 

về thu nhập bình quân giữa chủ hộ là người Kinh và chủ hộ là người 

dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân ñối với chủ hộ là người Kinh là 

1062,8 nghìn ñồng/tháng/người, cao 1,9 lần so với chủ hộ là người 

dân tộc thiểu số là 562 nghìn ñồng/tháng/người. 

2.5.4. Ngành làm việc của chủ hộ 

Nếu chủ hộ làm việc trong lĩnh vực phi nông lâm thủy sản sẽ có 

thu nhập cao gấp 1,9 lần so với chủ hộ làm việc trong lĩnh vực nông 

lâm thủy sản. Chủ hộ làm việc trong lĩnh vực phi nông lâm thủy sản 

có thu nhập bình quân là 1384,2 nghìn ñồng/tháng/người, chủ hộ làm 

việc trong lĩnh vực nông lâm thủy sản có thu nhập bình quân là 740,5 

nghìn ñồng/tháng/người. 

2.5.5. Trình ñộ của chủ hộ 

Kết quả VHLSS cho thấy, thu nhập bình quân có xu hướng tăng 

dần ở cả 5 nhóm thu nhập khi trình ñộ của chủ hộ tăng lên một bậc. 

Bình quân chung ñối với chủ hộ không có bằng cấp thu nhập là 704,8 

nghìn ñồng/tháng, trong khi ñó thu nhập của chủ hộ có trình ñộ ñại 

học là 2008,1 nghìn ñồng/tháng, cao gấp 2,8 lần. 

2.5.6. Số người có làm việc của hộ 

Số người có việc làm trong hộ lớn sẽ góp phần nâng cao thu 

nhập bình quân, tuy nhiên mức ñộ này có chiều hướng giảm dần khi 

hộ có 6-7 người tham gia làm việc. Vì trên thực tế số người tham gia 

làm việc gồm cả người ngoài ñộ tuổi lao ñộng mà những người này 

thường thu nhập không cao.  
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2.6. Phân tích thực trạng phân hoá giàu nghèo 

2.6.1. Phân tích xu thế phân hóa giàu nghèo 

Số liệu ñiều tra cho thấy thu nhập bình quân của các nhóm ñều 

tăng lên, trong ñó nhóm 4 và nhóm 5 tăng nhanh hơn các nhóm còn 

lại. Khi so sánh số liệu thu nhập bình quân của nhóm hộ giàu nhất với 

nhóm hộ nghèo nhất ta thấy rằng xu hướng phân hóa ngày càng gia 

tăng. Chênh lệch giữa nhóm 5/1 ngày càng tăng lên, năm 2002: 4,8 

lần, năm 2010 cao gấp 6,3 lần. 

So sánh với mức chung của cả nước, vùng Duyên hải Nam 

trung bộ và một số tỉnh trong vùng thấy rằng mức ñộ PHGN của 

Quảng Nam ñang ở mức thấp. Mức ñộ PHGN của Quảng Nam cũng 

xấp xĩ với một số tỉnh lân cận trong vùng. 

Ngoài ra ñể ñánh giá, phân tích sự PHGN, các tổ chức quốc tế 

và nhiều nước sử dụng hệ số Gini và tiêu chuẩn thu nhập của 40% dân 

số thu nhập thấp. Từ kết quả ñiều tra cho phép tính ñược hệ số GINI 

và tỷ lệ thu nhập của 40% dân số có mức thu nhập thấp nhất của 

Quảng. 

Bảng 2.28: Các chỉ số ño lường phân hóa giàu  

 Chênh lệch 
nhóm 5/1 

(lần) 

Tỷ lệ thu nhập 40% 
dân số có mức thu 
nhập thấp nhất (%) 

Hệ số 
GINI 

 2002 4,8 24,4 0,30 

2004 5,4 26,9 0,32 

2006 5,7 26,3 0,33 

2008 5,8 23,6 0,35 

2010 6,3 24,0 0,36 

Nguồn: Khảo sát mức sống hộ gia ñình 2002-2010, TCTK 
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Theo kết quả này, so sánh tiêu chuẩn của WB thì sự phân bố 

thu nhập của dân cư của Quảng Nam ñang ở mức tương ñối bình 

ñẳng (24%>17% là có sự tương ñối bình ñẳng). 

2.6.2. Phân tích những ñặc trưng phân hóa giàu nghèo của hộ gia 

ñình ở Quảng Nam 

Sự phân hóa giàu nghèo ñang tiếp tục diễn ra theo xu thế tăng 

trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên mức ñộ phân hóa giàu nghèo 

tại Quảng Nam thấp hơn so với cả nước và so với các tỉnh trong vùng 

Duyên hải Nam trung bộ. 

Kết quả cũng cho biết sự phân hoá giàu nghèo diễn ra trong khu 

vực nông thôn sâu sắc hơn trong khu vực thành thị, nhất là trong sự 

chuyển ñổi kinh tế. Thực tế trong nhiều năm qua số hộ nghèo nhất chủ 

yếu là những hộ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, những người có 

cơ hội tăng thêm thu nhập do các chủ trương chính sách xã hội thích 

ñáng như dạy nghề - tạo việc làm, trợ vốn, và do một số lớn lực lượng 

lao ñộng trẻ tham gia các cơ sở công nghiệp gia công, chế biến trong 

và ngoài thành phố...Mặt khác, quá trình qui hoạch xây dựng ñô thị 

cũng như cơn sốt ñất ñai ñã tạo ñiều kiện cho nhiều hộ gia ñình có 

ñược ñồng vốn làm ăn từ việc chuyển nhượng phần ñất ñai dư thừa 

hoặc di chuyển nơi ở từ nơi có giá trị cao ñến nơi có giá trị thấp. 

2.7. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phân hóa giàu nghèo  

GDP của Quảng Nam năm 2010 ñã tăng 1,4 lần so với năm 

2002, tốc ñộ tăng trưởng trung bình ñạt gần 12%/năm. Trong khi ñó 

hệ số Gini năm 2010 tăng 1,2 lần so với năm 2002. Việc tăng trưởng 

nhanh cũng kèm theo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ 

trọng các khu vực công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực 

nông nghiệp trong GDP, tạo ñược nhiều việc làm, giải quyết nạn thất 

nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.  

Qua việc chỉ số Gini tại Quảng Nam tăng từ 0,30 (năm 2002) 

lên 0,35 (năm 2008) và 0,36 (năm 2010), có thể thấy sự phân hóa giàu 
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nghèo ngày một gia tăng, nhưng ñã bắt ñầu chậm lại. Như vậy, phân 

hóa giàu nghèo vừa trực tiếp vừa gián tiếp góp phần vào tăng trưởng 

GDP. Tuy nhiên, ñiều này sẽ kéo theo việc ban hành các chính sách 

ñầu tư công cộng phục vụ cho người nghèo.  

2.8. Những nhân tố ảnh hưởng ñến phân hoá giàu nghèo  

2.8.1. Nhân tố chủ quan 

- Ở khu vực nông thôn, người giàu hiện nay chủ yếu do có khả 

năng thích ứng nhanh với việc sản xuất kinh doanh. Ngoài thời gian 

làm nông nghiệp nhiều người dân làm thêm các nghề khác trong thời 

gian nông nhàn như làm dịch vụ, làm thủ công nghiệp, công nghiệp 

nhỏ... Đối với các hộ giàu, phần thu từ sản xuất nông nghiệp thường 

dùng cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, còn phần thu từ các ngành 

nghề khác thì dùng cho việc mua sắm tài sản cố ñịnh ñể nâng cao mức 

sống hoặc ñể tích luỹ mở rộng sản xuất kinh doanh. 

- Khu vực thành thị, phần lớn người giàu là ở lĩnh vực buôn bán 

và làm các ngành dịch vụ, số hộ nghèo rất ít. 

Trong khi ñó nguyên nhân cơ bản của nghèo là: thiếu kiến thức 

làm ăn, thiếu vốn, không có ñiều kiện làm việc và không ñủ phương tiện 

sản xuất, không có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh nên dễ bị phá 

sản. Ngoài ra, ñông con, thiếu người lao ñộng, lười nhác, mắc các tệ nạn 

xã hội, trình ñộ dân trí thấp...cũng là nguyên nhân dẫn ñến nghèo. 

Những nhân tố chủ quan này ñã làm người nghèo ngày càng 

nghèo thêm và người giàu thì giàu thêm, chính ñiều nay ñã tạo ra hố 

ngăn giữa người giàu và người nghèo ngày càng rộng. 

2.8.2. Nhân tố khách quan 

Kinh tế của Quảng Nam có xuất phát ñiểm thấp, gặp nhiều khó 

khăn khi tái lập tỉnh. Bên cạnh mặt thuận lợi cho phát triển kinh tế thì 

vị trí ñịa lí cũng gây nhiều khó khăn cho việc ñi lại ở miền núi và dân 

trí thấp gây nên sự cách biệt chênh lệch về phát triển kinh tế giữa các 
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khu vực. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt thường xuyên gánh chịu 

những hậu quả do lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, mất mùa... 

Với những quan niệm cổ hủ, lạc hậu ñã tạo ra sự trì trệ làm việc 

kém hiệu quả, nhất là những người nghèo. Khi chuyển ñổi từ cơ chế 

tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường thì những di chứng 

của chế ñộ bao cấp vẫn sót lại trong ý thức con người, làm cho con 

người trở nên lười lao ñộng, không suy nghĩ không sáng tạo, kém 

năng ñộng trong sản xuất. 

Bên cạnh ñó, môi trường pháp lý hiện nay của nhà nước ta ñang 

trong giai ñoạn hoàn thiện, nhiều ñạo luật còn thiếu ñang ñược bổ 

sung và sửa ñổi, hoàn thiện. Tính khả thi của nhiều ñạo luật và văn 

kiện dưới luật vẫn còn yếu. Điều này ñã tạo nhiều khe hở và trở thành 

cơ hội cho một bộ phận làm giàu bất chính. 

Chính sách ñầu tư cơ sở hạ tầng chưa ñược thỏa ñáng, nhất là 

các vùng núi cao, vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến cũ. Thiếu các 

chính sách ñồng bộ. 

Các nhân tố trên tác ñộng qua lại lẫn nhau làm cho tình trạng 

nghèo ñói trong từng vùng thêm trầm trọng khiến cho các hộ nghèo 

khó có thể vượt qua ñược nếu không có những chính sách và giải pháp 

riêng ñối với các hộ nghèo và vùng nghèo. 

Ngoài ra các chính sách hỗ trợ hộ nghèo chưa thật sự ñem lại 

hiệu quả như mong muốn, một bộ phận hộ nghèo không muốn thoát 

nghèo ñể tiếp tục ñược hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. 

Chính ý thức của người dân như vậy ñã không tạo ra ñộng lực ñể tích 

cực sản xuất kinh doanh ñể tìm con ñường thoát nghèo. 
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3 Chương 3 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

3.1. Quan ñiểm 

Từ những kết quả ñạt ñược trong thời gian qua, Quảng Nam ñã 

ñưa ra các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai 

ñoạn 2010-2015, cụ thể: 

GDP của tỉnh tăng bình quân hằng năm khoảng 13,5%. GDP 

bình quân ñầu người (theo giá thực tế) ñến năm 2015 ñạt khoảng 35 

triệu ñồng/người. Cơ cấu các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch 

vụ trong GDP chiếm trên 88% vào năm 2015. 

Tạo việc làm mới cho khoảng 40.000 lao ñộng/năm; tỷ lệ lao 

ñộng qua ñào tạo nghề là 45%, qua ñào tạo chung là 55%. Cơ cấu lao 

ñộng trong ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 57-58%. 

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 2,5% - 3%. 

Để mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai 

ñoạn 2010-2015 ở Quảng Nam ñạt ñược kết quả cao cần phải xác ñịnh 

quan ñiểm trong việc nâng cao thu nhập cho người dân và hạn chế sự 

PHGN giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội. Cụ thể: 

3.1.1. Quan ñiểm về nâng cao thu nhập 

Một là ñẩy nhanh tốc ñộ dịch chuyển cơ cấu ngành kinh tế ñi 

ñôi với chuyển dịch cơ cấu lao ñộng, theo hướng giảm tỷ trọng lao 

ñộng trong ngành nông lâm thủy sản. 

Hai là chú trọng phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và 

chất lượng, ñặc biệt là nhân lực chất lượng cao ñể ñáp ứng nhu cầu 

công nghiệp hóa hiện ñại hóa trong thời kỳ mới. Ngày càng nâng cao 

tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo. 
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Ba là tạo việc làm ổn ñịnh lâu dài cho người lao ñộng. Các 

chương trình cho vay vốn ưu ñãi lãi suất ñể sản xuất kinh doanh phải 

ñúng ñối tượng và phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. 

Bốn là các chính sách của nhà nước ñược ban hành nhằm mục 

ñích nâng cao thu nhập và xóa ñói giảm nghèo cho người dân sẽ có 

hiệu quả cao khi chính bản thân họ muốn thoát nghèo và muốn có 

cuộc sống tốt hơn trước. 

3.1.2. Quan ñiểm về hạn chế phân hóa giàu nghèo 

Một là tăng trưởng kinh tế nhất thiết phải tạo ra nhiều việc làm 

và tăng thêm thu nhập cho người lao ñộng. Tăng trưởng kinh tế phải 

làm cho ñời sống của các tầng lớp dân cư thật sự ñược nâng cao, nhất 

là những người nghèo. 

Hai là dựa trên nguyên tắc kết hợp tăng trưởng kinh tế ñi ñôi 

với phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt 

các vấn ñề xã hội vì mục tiêu phát triển con người.  

Ba là phát triển kinh tế xã hội phải gắn với quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường nhằm hướng ñến phát triển bền vững.  

Bốn là ñối với mỗi cá nhân cần phải nỗ lực ñể học hỏi kinh 

nghiệm làm giàu; Mạnh dạn ñầu tư sản xuất, không ngại khó khăn, có 

ý chí vươn lên. 

3.2. Chính sách 

3.2.1. Chính sách nâng cao thu nhập ở Quảng Nam 

- Có chính sách về ñào tạo và dạy nghề ñể người lao ñộng có 

tay nghề sẽ tìm kiếm ñược việc làm có thu nhập cao và ổn ñịnh lâu 

dài. Đào tạo nguồn nhân lực phải chú ý ñến vùng nông thôn, ñặc biệt 

là những hộ nghèo. 

- Thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu xoá ñói giảm 

nghèo với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác. 
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- Chính sách về phát triển kinh tế theo từng vùng. 

- Thực hiện tốt các chính sách thu hút ñầu tư ñể thu hút ñược 

nhiều doanh nghiệp ñến với Quảng Nam, ñồng thời ổn ñịnh chính 

sách phát triển kinh tế ñể các nhà ñầu tư yên tâm mở rộng quy mô sản 

xuất kinh doanh. 

- Đẩy nhanh quá trình hiện ñại hóa nông thôn trong thời gian 

ñến kết hợp xây dựng nông thôn. 

3.2.2. Chính sách hạn chế phân hoá giàu nghèo 

- Phải lựa chọn và hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế tổng 

quát giai ñoạn 2011 - 2020. 

- Xây dựng và thực thi chính sách phát triển kinh tế với chính 

sách xã hội. Đẩy nhanh quá trình xóa ñói giảm nghèo bằng các chính 

sách ñầu tư ñào tạo nghề và phương tiện sản xuất cho hộ nghèo. 

- Đổi mới chính sách phúc lợi xã hội và hoàn thiện chính sách 

phân phối ñể vừa bảo ñảm lợi ích của Nhà nước, ñồng thời bảo ñảm 

lợi ích của cộng ñồng dân cư. 

- Đẩy nhanh quá trình ñô thị hoá, công nghiệp hoá, góp phần 

làm kinh tế tăng trưởng cao nhưng vẫn ñảm bảo người nghèo ñược 

hưởng các lợi ích từ các chính sách công như giáo dục, y tế, hạ tầng 

cơ sở... 

- Chính sách ñầu tư phát triển cần ñược tăng cường cho các ñịa 

phương, các vùng còn trong ñiều kiện khó khăn, nhất là ñầu tư công. 

- Tiếp tục ñẩy nhanh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh 

tế quốc tế, kêu gọi và thu hút ñầu tư vào các khu công nghiệp ñể tạo 

ñược nhiều việc làm cho người lao ñộng, ñặc biệt là những người dân 

vùng giai tỏa bị mất ñất sản xuất. 
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- Các chính sách kinh tế của nhà nước ñược ban hành cần ổn ñịnh 

lâu dài ñể tạo ñiều kiện cho người dân yên tâm ñầu tư vào sản xuất kinh 

doanh, ñồng thời khuyến khích người dân làm giàu chính ñáng. 

KẾT LUẬN 

Trong 10 năm qua tình hình kinh tế xã hội Quảng Nam có sự 

tăng trưởng khá, năm 2010 GDP ñạt tốc ñộ tăng trưởng 12,72%, cao 

gấp 1,4 lần so với năm 2002; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

tích cực, giá trị sản xuất nhóm ngành công nghiệp xây dựng, dịch vụ 

tăng. Xu hướng chuyển dịch này là ñúng hướng, phù hợp với yêu cầu 

chuyển ñổi kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá. 

Sự tăng trưởng về kinh tế - xã hội ñã giúp ñời sống của ñại bộ phân 

dân cư ñã ñược nâng lên rõ rệt so với những năm trước, ñồng thời ñã 

hạn chế mức ñộ phân hoá giàu nghèo.  

Thu nhập của các hộ gia ñình ñược nâng cao, thu nhập bình 

quân nhân khẩu/tháng ñã tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Kết quả 

phân tích cho thấy thu nhập bình quân của người dân Quảng Nam 

ñang ngày một tăng ở cả thành thị và nông thôn. Người dân ñã có ñiều 

kiện cải thiện về nhà ở, mua sắm tài sản và ñồ dùng lâu bền. Cơ sở hạ 

tầng ñược chú trong xây dựng ñã làm cho ñiều kiện sinh hoạt, học tập, 

khám chữa bệnh, tiếp cận thông tin... ñược cải thiện rất nhiều so với 

giai ñoạn 1997-2000. 

VHLSS giai ñoạn 2002-2010 cũng cho thấy những nguyên nhân 

chủ yếu của các hộ thu nhập thấp là: thiếu lao ñộng, thiếu kiến thức 

sản xuất, trình ñộ chuyên môn kỹ thuật thấp. Khu vực nông thôn chủ 

yếu thuần nông. Khu vực miền núi lại hạn chế và bất cập về ñiều kiện 

về y tế, văn hoá, giáo dục, cơ sở hạ tầng. 
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Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng giúp cho ñời sống các tầng lớp 

dân cư ñược cải thiện rõ rệt nhờ vào sự quan tâm của Nhà nước thông 

qua các chính sách, cụ thể: 

- Trong những năm qua, Nhà nước và chính quyền các cấp ñã 

có những chính sách thiết thực nhằm nâng cao ñời sống người dân, 

giảm bớt sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Chính sách hỗ trợ cho 

người nghèo cải thiện nhà ở, giáo dục, học nghề song song với những 

chính sách, dự án về vốn, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng,… ñã ñược 

chính quyền các cấp hết sức quan tâm. Đối với vùng ñồng bào dân tộc 

thiểu số, người dân ở ñây cơ bản ổn ñịnh việc ñịnh canh ñịnh cư, nên 

ñời sống có nhiều chuyển biến tích cực.  

- Giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập, cải thiện mức sống 

rất ñược chú ý, trung bình mỗi năm ñã giải quyết việc làm cho 34.000 

lao ñộng, công tác xuất khẩu lao ñộng cũng có nhiều chuyển biến tích 

cực. 

- Trong sản xuất nông nghiệp ñã có sự chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi theo hướng ña dạng hoá, ña canh hoá xoá bỏ thế ñộc 

canh cây lương. Ngành công nghiệp theo xu hướng chuyển ñổi cơ cấu 

ngành sản xuất và ña dạng hoá sản phẩm.  

- Cơ sở hạ tầng ñược ñầu tư, giao thông nông thôn phát triển ñã 

tạo thuận lợi cho tiêu thụ các loại nông sản phẩm dễ dàng, việc lưu 

thông hàng hoá thuận lợi cũng ñã góp phần cải thiện ñời sống người 

dân nông thôn, miền núi.  

Trong ñiều kiện kinh tế phát triển, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 

gia tăng làm cho PHGN tăng lên. Tuy nhiên mức ñộ gia tăng này 

không lớn.  


