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MỞ ĐẦU 

 
1- Tính cấp thiết của ñề tài 

 Thanh Khê là một quận nội thành của Thành phố Đà Nẵng 

ñược thành lập ngày 23-01-1997 theo Nghị ñịnh số 07/CP của Chính 

Phủ khi thành phố Đà Nẵng trở thành ñơn vị hành chính trực thuộc 

Trung ương. Những năm qua, chương trình mục tiêu giảm nghèo trên 

ñịa bàn quận ñược triển khai thực hiện nhiều giải pháp ñồng bộ, ñã 

tạo tiền ñề ñể hộ nghèo cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên 

thoát nghèo. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo trên ñịa bàn quận Thanh 

Khê trong những năm qua chưa thật sự vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm nhanh, nhưng không ổn ñịnh, tỷ lệ hộ hộ nghèo còn cao, tình 

trạng phát sinh hộ nghèo còn diễn ra hằng năm. Đây là thách thức lớn 

ñối với Đảng bộ và chính quyền ñịa phương trong việc thực hiện mục 

tiêu phát triển kinh tế -xã hội trong thời gian tới. 

 Vì vậy, giảm nghèo là vấn ñề ñang ñược cả nước nói chung, 

quận Thanh Khê nói riêng ñặc biệt quan tâm. Việc ñề xuất những giải 

pháp giảm nghèo có tính khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả chương 

trình mục tiêu giảm nghèo ở quận Thanh Khê là một yêu cầu cấp 

thiết hiện nay. Với lý do ñó, tôi chọn ñề tài: “Giải pháp giảm nghèo 

ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” làm luận văn Thạc sĩ, 

chuyên ngành Kinh tế phát triển. 

 2- Mục ñích nghiên cứu 

 Làm rõ lý luận về giảm nghèo và công tác giảm nghèo ở 

quận Thanh Khê. Rút ra những mặt ñược và hạn chế. 

 Trên cơ sở nghiên cứu và hệ thống hóa những lý luận và thực 

tiễn về giảm nghèo ñề tài sẽ ñề xuất những kiến nghị và giải pháp 

nhằm giảm nghèo hiệu quả. 
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 3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 - Những hộ nghèo ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và 

áp dụng các chính sách giảm nghèo của thành phố, quận. 

- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn ñi sâu nghiên cứu vấn ñề nghèo 

ñói và giảm nghèo cho người dân ở thành thị. Luận văn nghiên cứu vấn 

ñề nghèo ñói ở ñịa phương từ năm 2005 ñến nay, nêu mục tiêu, giải 

pháp giảm nghèo ñến năm 2015.  

 4- Phương pháp nghiên cứu 

 - Dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận duy vật biện 

chứng, duy vật lịch sử, các quan ñiểm, ñường lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nước ta. 

- Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh.  

 5- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

- Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về nghèo và giảm nghèo. 

- Phân tích thực trạng nghèo ở quận Thanh Khê trong thời 

gian qua. Tìm ra nguyên nhân và hạn chế. 

- Phương hướng và những giải pháp cơ bản ñể nâng cao hiệu 

quả công tác giảm nghèo ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

 6- Bố cục ñề tài 

 Ngoài phần mở ñầu, mục lục, danh mục các chữ viết tắt, 

danh mục bảng biểu và sơ ñồ, kết luận và danh mục các tài liệu tham 

khảo, Luận văn trình bày trong 3 chương. 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về giảm nghèo 

 Chương 2: Thực trạng giảm nghèo ở quận Thanh Khê  

 Chương 3: Một số giải pháp giảm nghèo ở quận Thanh Khê 

ñến năm 2005.  
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7- Tổng quan ñề tài  

 Từ khi lịch sử phát triển của xã hội loài người có sự phân 

chia giai cấp, vấn ñề phân biệt giàu nghèo ñã xuất hiện và cho ñến 

nay vẫn ñang tồn tại như một thách thức lớn ñối với sự phát triển bền 

vững của từng Quốc gia, từng khu vực và toàn bộ nền văn minh hiện 

ñại của nhân loại. Mục tiêu xoá ñói giảm nghèo luôn ñược ñặt ra 

trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội không chỉ ở nước ta mà còn 

ở nhiều nước trên thế giới. 

 Vấn ñề nghèo ñói và xóa ñói, giảm nghèo ở nước ta là vấn ñề 

ñược Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành cũng như nhiều cơ quan, 

nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Từ ñầu những năm 90 của thế kỷ 

XX ñến nay ñã có nhiều công trình khoa học, ñề tài nghiên cứu, bài 

viết liên quan ñến vấn ñề xóa ñói, giảm nghèo ñược công bố.  

Mặc dù có nhiều dự án và nghiên cứu về vấn ñề XĐGN 

nhưng ñối với quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng chưa có một 

nghiên cứu cụ thể nào về vấn ñề này. Cũng có một số báo cáo cuối 

năm, báo cáo tổng kết 4 năm mục tiêu giảm nghèo, tuy nhiên cũng 

chỉ dừng ở mức báo cáo thống kê, ñánh giá. Quận Thanh Khê là một 

trong hai quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng việc giảm nghèo 

mang tính bức xúc và ñược các cấp ủy ñảng, chính quyền cũng như 

người dân ñặc biệt quan tâm. Việc lựa chọn ñề tài giải pháp giảm 

nghèo ở quận Thanh Khê càng làm tăng thêm tính thiết thực trong 

giai ñoạn hiện nay. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ GIẢM NGHÈO 

 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHÈO 

1.1.1. Quan niệm về nghèo 

a. Quan niệm của một số tổ chức quốc tế 

Có khá nhiều khái niệm khác nhau về nghèo ñói, tùy thuộc vào 

cách tiếp cận, thời gian nghiên cứu và sự phát triển kinh tế của một quốc 

gia mà có những khái niệm khác nhau về nghèo ñói.  

Hội nghị bàn về giảm nghèo ñói khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương do ESCAP tổ chức vào tháng 9/1993 tại Bangkok (ThaiLan), các 

quốc gia trong khu vực ñã thống nhất cho rằng: “nghèo ñói là tình trạng 

một bộ phận dân cư không ñược hưởng và thỏa mãn những nhu cầu cơ 

bản của con người ñã ñược xã hội thừa nhận, tùy theo trình ñộ phát triển 

kinh tế -xã hội và phong tục tập quán của từng ñịa phương”.  

 b. Quan niệm của Việt Nam 

 Các nhà nghiên cứu và quản lý ở nước ta  thừa nhận và sử 

dụng khái niệm nghèo ñói do Uỷ ban Kinh tế- xã hội khu vực châu 

Á- Thái Bình Dương (ESCAP) ñưa ra. Bên cạnh ñó, luận văn còn có 

một số khái niệm liên quan như hộ nghèo, hộ tái nghèo, xã nghèo, 

vùng nghèo... 

1.1.2. Quan niệm về chuẩn nghèo 

 a. Tiêu chí xác ñịnh chuẩn nghèo của thế giới 

 - Tiêu chí xác ñịnh chuẩn nghèo của UNDP 

 Để ñánh giá nghèo ñói, UNDP dùng cách tính dựa trên cơ sở 

phân phối thu nhập theo ñầu người hay theo nhóm dân cư. Thước ño 

này tính phân phối thu nhập cho từng cá nhân hoặc hộ gia ñình nhận 

ñược trong thời gian nhất ñịnh, nó không quan tâm ñến nguồn mang 
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lại thu nhập hay môi trường sống của dân cư mà chia ñều cho mọi 

thành phần dân cư. Phương pháp tính là: Đem chia dân số của một 

nước, một châu lục hoặc toàn cầu ra làm 5 nhóm, mỗi nhóm có 20% 

dân số bao gồm: Rất giàu, giàu, trung bình, nghèo và rất nghèo.  

 - Tiêu chí xác ñịnh chuẩn nghèo của WB 

 Hiện nay, Ngân hàng thế giới (WB) ñưa ra các chỉ tiêu ñánh 

giá mức ñộ giàu, nghèo của các quốc gia dựa vào mức thu nhập quốc 

dân bình quân tính theo ñầu người trong một năm với 2 cách tính ñó 

là: Phương pháp Atlas tức là tính theo tỷ giá hối ñoái và tính theo 

USD. Phương pháp PPP (purchasing power parity), là phương pháp 

tính theo sức mua tương ñương và cũng tính bằng USD. 

 b. Tiêu chí xác ñịnh chuẩn nghèo của Việt Nam 

Đối với Vi ệt Nam, ngoài cách xác ñịnh chuẩn nghèo ñói theo 

mức hưởng thụ Kcalo từ bữa ăn hàng ngày qui ñổi ra thu nhập theo 

cách tính của WB, còn có các cách xác ñịnh chuẩn nghèo khác nhau, 

ñiển hình là cách xác ñịnh của Tổng cục Thống kê (TCTK) và của Bộ 

Lao ñộng Thương binh và xã hội (Bộ LĐ-TB&XH). 

Ở Việt Nam trong những năm qua ñã dựa trên 2 căn cứ ñể 

xác ñịnh chuẩn nghèo. Một là căn cứ vào chuẩn nghèo của Chính phủ 

do Bộ Lao ñộng -Thương binh và xã hội công bố. Hai là chuẩn nghèo 

của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới. Hiện nay, chủ yếu là 

sử dụng chuẩn nghèo do Bộ Lao ñộng -Thương binh và xã hội ñưa 

ra. Chuẩn nghèo này ñược tính toán dựa vào nhu cầu chi tiêu cơ bản 

của lương thực, thực phẩm (nhu cầu ăn hàng ngày) và nhu cầu chi 

tiêu phi lương thực, thực phẩm (mặc, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa, 

ñi lại, giao tiếp xã hội). 

 c. Các chỉ tiêu ñánh giá hộ nghèo 

Nghèo khổ gồm các khía cạnh cơ bản sau: 
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- Trước tiên và trước hết là sự khốn cùng về vật chất ño 

lường một tiêu chí thích hợp về thu nhập hoặc tiêu dùng. 

- Đi kèm với sự khốn cùng về vật chất là sự hưởng thụ thiếu 

thốn về giáo dục và y tế. 

- Nguy cơ dễ bị tổn thương và dễ gặp rủi ro, tức khả năng 

một hộ gia ñình hay cá nhân bị rơi vào cảnh ñói nghèo về thu nhập và 

về sức khoẻ. 

- Cuối cùng là tình trạng không có tiếng nói và quyền lực của 

người nghèo. 

 1.1.3. Các nguyên nhân dẫn ñến nghèo 

 a. Nguyên nhân liên quan ñến ñiều kiện tự nhiên, kinh tế -

xã hội 

 * Nguyên nhân về ñiều kiện tự nhiên: 

Xa trung tâm kinh tế của tỉnh, thành phố, giao thông ñi lại khó 

khăn; ñất ñai cho nông nghiệp bị thu hẹp do quá trình ñô thị hóa, diện 

tích bình quân trên ñầu người cao; ñất ñai cằn cỗi, chưa chủ ñộng 

hoàn toàn về nước; thời tiết khác nghiệt bão lụt thiên tai.  

 * Nguyên nhân về kinh tế:   

- Ảnh hưởng không thuận lợi của những nhân tố thuộc về 

kinh tế ñối với XĐGN bao gồm: Quy mô của nền kinh tế nhỏ bé, cơ 

cấu kinh tế lạc hậu, tốc ñộ tăng trưởng chậm, thu nhập của dân cư 

thấp, khả năng huy ñộng nguồn lực vật chất cho XĐGN khó khăn, thị 

trường bị bó hẹp...; ưu tiên ñầu tư nhiều vào vùng ñộng lực phát triển 

kinh tế sẽ làm giảm nguồn lực cho ñầu tư các vùng nghèo, hỗ trợ 

người nghèo. 

 * Nguyên nhân về xã hội: 

Những nhân tố xã hội tác ñộng ñến nghèo ñói và hoạt ñộng 

XĐGN bao gồm: Dân số và lao ñộng, trình ñộ dân trí, ñầu tư cho 
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giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phong tục, tập quán, vấn ñề cán bộ và 

tổ chức bộ máy quản lý, ñiều hành. 

 b. Các nguyên nhân thuộc bản thân người nghèo 

 Quy mô hộ lớn, ñông con, tỷ lệ phụ thuộc cao; trình ñộ học 

vấn thấp; không có việc làm hoặc việc làm không ổn ñịnh; thiếu vốn 

hoặc thiếu phương tiện sản xuất; do ốm yếu, bệnh tật. 

1.2. GIẢM NGHÈO 

 1.2.1. Khái niệm giảm nghèo 

 Giảm nghèo là làm cho bộ phận dân cư nghèo nâng cao mức 

sống, từng bước thoát khỏi tình trạng nghèo. Biểu hiện ở tỷ lệ phần 

trăm và số lượng người nghèo giảm. Nói một cách khác, giảm nghèo 

là quá trình chuyển bộ phận dân cư nghèo lên một mức sống cao hơn. 

Ở khía cạnh khác, giảm nghèo là chuyển từ tình trạng có ít ñiều kiện 

lựa chọn sang tình trạng có ñầy ñủ ñiều kiện lựa chọn hơn ñể cải 

thiện ñời sống mọi mặt của mỗi người.  

 1.2.2. Sự cần thiết phải giảm nghèo 

 - Tác ñộng về kinh tế: 

Giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ biện 

chứng với nhau. Tăng trưởng kinh tế tạo ra cơ sở, ñiều kiện vật chất 

ñể giảm nghèo. Ngược lại, giảm nghèo là nhân tố ñảm bảo cho sự 

tăng trưởng kinh tế bền vững.  

 - Tác ñộng về xã hội: 

 Xóa ñói giảm nghèo là sự cần thiết và là sự kết hợp thống 

nhất giữa các chính sách kinh tế và xã hội, giữ vững về chính trị. 

Nghèo ñói trước hết là vấn ñề kinh tế, ñồng thời cũng là vấn ñề xã 

hội có tác ñộng sâu sắc ñến quan hệ xã hội, làm phát sinh các tệ nạn 

như: trộm cắp, giết người, bạo lực, ma túy, mại dâm, mê tín; gây mất 
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ổn ñịnh xã hội và có thể làm mất ổn ñịnh về chính trị. Nó cản trở quá 

trình tiếp thu tri thức mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật...  

 1.2.3. Nội dung giảm nghèo   

Xóa ñói giảm nghèo là cuộc ñấu tranh rất cam go, chỉ có thể 

thành công nếu ñược thực hiện theo hướng bền vững. Giảm nghèo 

bền vững là một trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 

của nước ta giai ñoạn 2011-2020 nhằm cải thiện và từng bước nâng 

cao ñiều kiện sống của người nghèo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, 

toàn diện ở các vùng nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa 

thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân 

cư. Để thực hiện giảm nghèo bền vững cần tập trung thực hiện các 

nội dung sau: 

a. Tạo ñiều kiện ñể hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu 

nhập  

Tăng thu nhập cho ñối tượng nghèo là nội dung cần ñược 

quan tâm nhất ñối với công tác XĐGN. Để tăng thu nhập cho người 

nghèo phải có chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tạo 

ñiều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn, gắn với hướng dẫn 

cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao kỹ thuật, 

công nghệ vào sản xuất...  

 b. Tăng cường các chính sách hỗ trợ cải thiện ñiều kiện 

sống cho người nghèo 

 Phần lớn người nghèo thiếu vốn về ñiều kiện sinh sống, gắn 

liền với dân trí thấp, dễ bệnh tật, ảnh hưởng ñến việc tái sản xuất sức 

lao ñộng. Vì vậy, Nhà nước cần quan tâm và tăng cường hỗ trợ về 

nhà ở, ñiều kiện sinh hoạt; hỗ trợ về giáo dục, y tế; hỗ trợ giúp pháp 

lý cho người nghèo; bảo trợ xã hội. 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢM NGHÈO 

 Có nhiều nhân tố tác ñộng ñến nghèo ñói và hoạt ñộng xóa 

ñói giảm nghèo. Trong luận văn này, ñề cập ñến các nhân tố sau:  

1.3.1. Trình ñộ phát tri ển kinh tế 

 Sự phát triển của kinh tế có vai trò quyết ñịnh tới sự phát 

triển của những lĩnh vực hoạt ñộng xã hội khác, trong ñó có giảm 

nghèo. Trình ñộ phát triển kinh tế có tác ñộng trực tiếp tới công tác 

giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế và thu nhập của dân cư trong quá 

trình ñô thị hóa, không những tạo ñiều kiện vật chất cho sự hỗ trợ 

ngày càng lớn của nhà nước cho người nghèo, mà còn giúp cho 

người nghèo có thêm thuận lợi ñể tự vươn lên. 

1.3.2. Nhân tố về cơ chế, chính sách 

Việc ban hành một số chính sách, cơ chế của Nhà nước và 

ñịa phương tác ñộng khá lớn ñến vấn ñề xóa ñói giảm nghèo. Thiết 

lập cơ chế quản lý ñúng ñắn tạo ñiều kiện cho công tác xóa ñói giảm 

nghèo có hiệu quả cao nhất.   

1.3.3. Công tác tổ chức thực hiện 

Đảng và Nhà nước ñưa ra những chủ trương chính sách là ở 

tầm vĩ mô còn việc tiến hành, thực hiện lại phụ thuộc vào các ñịa 

phương, mà việc ñó phụ thuộc lớn vào các cán bộ làm công tác xóa 

ñói giảm nghèo ở ñịa phương. 

 1.3.4. Ý thức vươn lên thoát nghèo của bản thân người nghèo 

Sự cố gắng vươn lên của chính người nghèo, hộ nghèo là 

nhân tố tạo nên sự thành công hay thất bại của chương trình xóa ñói 

giảm nghèo.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

Trong chương 1, luận văn ñã trình bày các lý luận về nghèo 

và giảm nghèo, tiêu chí xác ñịnh chuẩn nghèo của thế giới và Việt 

Nam; tiêu chí ñánh giá hộ nghèo. Nêu ñược nội dung của giảm nghèo 

và các nguyên nhân dẫn ñến nghèo. Do ñó dưa ra ñược nội dung 

giảm nghèo là sự cần thiết ñể phát triển xã hội theo hướng tiến bộ, 

công bằng, văn minh.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO Ở QUẬN THANH KHÊ 

TRONG THỜI GIAN QUA 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH T Ế -XÃ HỘI  

 2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên 

 Quận Thanh Khê nằm trung tâm về phía Tây - Bắc thành phố 

Đà Nẵng. Phía Đông và Nam giáp quận Hải Châu, phía Tây giáp 

quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu, phía Bắc giáp Vịnh Đà Nẵng, với bờ 

biển dài 4,3km. Quận Thanh Khê có diện tích tự nhiên là 9,44 km2, 

bằng 0,74% diện tích thành phố Đà Nẵng, dân số trung bình năm 

2006 là 165.788 người, bằng 20,9% dân số toàn thành phố. Năm 

2009 dân số trên ñịa bàn quận là 171.776 người, chiếm trên  20% dân 

số thành phố. Quận Thanh Khê ñược chia thành 10 phường: An Khê, 

Hoà Khê, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Xuân Hà, Tam Thuận, 

Tân Chính, Chính Gián, Thạc Gián, Vĩnh Trung.  

2.1.2. Đặc ñiểm kinh tế- xã hội quận Thanh Khê   

- Đặc ñiểm kinh tế: 

Thời kỳ 2005-2010, cơ cấu “Thương mại- dịch vụ, công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thủy sản” ñã thực sự làm thay ñối tổng 

quan nền kinh tế quận, tạo ñà cho sự phát triển nhanh và bền vững. 

Tốc ñộ tăng trưởng bình quân của ngành dịch vụ ñạt 20,3%/năm, ñến 

cuối năm 2010, chiếm tỷ trọng 55% cơ cấu kinh tế. Công nghiệp tăng 

trưởng bình quân là 11,57%/năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 

bình quân 15,3%/năm. 

* Sản xuất nông nghiệp: Diện tích ñất nông nghiệp, diện tích 

ñất canh tác giảm mạnh do tốc ñộ ñô thị hóa trên ñịa bàn Quận diễn 

ra nhanh chóng, chỉ còn một số hộ nông dân chuyển sang trồng hoa, 
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cây cảnh, trồng nấm, nuôi cá nước ngọt, ếch... với qui mô nhỏ lẻ, sản 

lượng và giá trị không ñáng kể. 

* Thủy sản: Ngành thủy sản của Thanh Khê chủ yếu là ñánh 

bắt hải sản tập trung ở 3 phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Thanh 

Khê Tây.  

* Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Từ năm 2005 ñến nay, 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy có xu hướng giảm dần do tốc 

ñộ ñô thị hóa, việc di dời cơ sở sản xuất ra ngoài khu dân cư về khu 

qui hoạch tập trung.  

* Thương mại - dịch vụ: Những năm gần ñây, cùng với mạng 

lưới hạ tầng kỹ thuật ñô thị phát triển, các loại hình dịch vụ phát triển 

nhanh, hạ tầng thương mại ñược ñầu tư lớn với hệ thống các siêu thị, 

ngân hàng, khách sạn, viễn thông, vận tải, hệ thống các chợ... cùng 

với chủ trương ổn ñịnh thuế ñã góp phần tạo môi trường thuận lợi 

cho hoạt ñộng thương mại phát triển…. 

* Du lịch: Lượng khách du lịch chủ yếu là khách nội ñịa và 

nghỉ qua ñêm ở các khu vực ven biển, chưa hình thành các tua du lịch 

trên ñịa bàn. Vì vậy chưa thu hút khách ñến tham quan nghỉ lại lâu 

ngày, các hình thức du lịch còn ñơn ñiệu. 

* Thu, chi ngân sách: 

Công tác thu ngân sách ñược ñổi mới theo cơ chế phân cấp 

nguồn thu cho các phường, góp phần ổn ñịnh, thúc ñẩy phát triển 

kinh tế.  

- Đặc ñiểm về văn hóa, xã hội: 

* Dân số, nguồn nhân lực, lao ñộng và việc làm: Năm 1997, 

dân số Quận 146.730 người, ñến năm 2010 là 178.447 người, với mật 

ñộ dân số là 18.903 người/km2, là quận có mật ñộ dân số cao nhất 

của thành phố Đà Nẵng. Số lao ñộng chưa có việc làm vẫn thuộc loại 



15 

cao. Cơ cấu lao ñộng có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng công 

nghiệp hóa và phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

quận. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo ngày càng tăng.  

* Về giáo dục ñào tạo: Chủ trương xã hội hóa giáo dục, xây 

dựng xã hội học tập, phong trào khuyến học, khuyến tài ñược toàn xã 

hội quan tâm ñem lại hiệu quả thiết thực.  

* Về y tế: Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng ñồng ngày 

càng ñược quan tâm. Cơ sở vật chất của ngành y tế ñược tăng cường. 

Ngành y tế Quận còn thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, 

phòng chống các dịch bệnh, quan tâm ñến công tác chăm sóc sức 

khỏe nhân dân.  

* Văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao: 

Hoạt ñộng văn hoá thông tin và thể dục thể thao ñã ñược các 

cấp chính quyền quan tâm chỉ ñạo, tăng ngân sách ñầu tư, do ñó ñã 

ñạt ñược sự chuyển biến tích cực.  

2.2. THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO Ở QUẬN THANH KHÊ 

 2.2.1. Khái quát thực trạng nghèo ở quận Thanh Khê 

 Để ñánh giá tình trạng ñói nghèo, quận dựa trên chuẩn mực 

ñói nghèo theo từng giai ñoạn của thành phố Đà Nẵng. Thành phố 

xác ñịnh hộ ñói nghèo là hộ dân có mức thu nhập bình quân ñầu 

người mỗi tháng dưới mức trung bình của xã hội ở thành phố. Từ ñầu 

năm 1997, sau khi thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc 

Trung ương ñến nay, thành phố Đà Nẵng ñã 4 lần thay ñổi chuẩn 

nghèo. 

Theo chuẩn trên cho thấy thành phố Đà Nẵng chỉ áp dụng 1 

chuẩn nghèo chung cho cả khu vực thành thị và nông thôn, do dân số 

nông thôn ở Đà Nẵng chỉ chiếm tỷ lệ 12% và ñời sống, thu nhập của 

người dân nông thôn Đà Nẵng cũng cao hơn so với trung bình cả 
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nước. Từ năm 2004 trở về trước, chuẩn nghèo của thành phố Đà 

Nẵng tương ñương với chuẩn nghèo của cả nước, nhưng từ năm 2005 

ñến nay, chuẩn nghèo của thành phố có những thời ñiểm cao hơn, 

ñồng thời việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo thường hoàn thành 

trước thời gian theo kế hoạch ñề ra của từng giai ñoạn. Nguyên nhân 

là do từ năm 2005 trở lại ñây, kinh tế xã hội của thành phố có sự phát 

triển với tốc ñộ cao hơn tốc ñộ phát triển chung của cả nước, ñời 

sống của các tầng lớp nhân dân ñược nâng lên rõ nét. 

2.2.2. Nguyên nhân dẫn ñến nghèo 

Nguyên nhân lớn nhất dẫn ñến nghèo trên ñịa bàn quận 

Thanh Khê là thiếu vốn, thiếu việc làm, thiếu kinh nghiệm làm ăn 

hoặc không có tay nghề. Do ñặc thù của quận Thanh Khê mặc dù là 

quận trung tâm của thành phố, nhưng ở các phường vùng ven, các 

phường ven biển và nhiều khu dân cư nghèo ở các phường trung tâm 

phần ñông tập trung các hộ dân do trình ñộ dân trí thấp, không có tay 

nghề, nên không có việc làm ổn ñịnh, chủ yếu là lao ñộng phổ thông, 

buôn gánh bán bưng. Bên cạnh ñó, thực hiện chủ trương chỉnh trang 

ñô thị của thành phố, từ năm 2000 ñến nay, toàn quận có trên 13.000 

hộ dân phải di dời giải toả. Quá trình giải tỏa ñã tạo bước ñột phá 

trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng của quận, bộ mặt của 

quận thay ñổi nhanh chóng theo hướng văn minh, hiện ñại. Tuy 

nhiên, việc giải toả cũng phần nào ảnh hưởng ñến ñời sống, sinh hoạt 

của nhân dân, gần 3 ngàn hộ nông dân mất ñất sản xuất, trong ñó, ña 

số chuyển ñổi ngành nghề sang buôn bán nhỏ, nhưng lại thiếu vốn. 

Hiện nay, chỉ còn một số hộ nông dân chuyển từ trồng lúa, chăn nuôi 

gia súc, gia cầm sang trồng hoa, cây cảnh, trồng nấm... nhưng lại gặp 

khó khăn do thiếu ñất, thiếu vốn, phương tiện sản xuất.  
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Thiếu lao ñộng cũng là một nguyên nhân chiếm tỷ lệ khá lớn 

dẫn ñến nghèo (20,63%). Sức khoẻ yếu kém là yếu tố ảnh hưởng trực 

tiếp ñến thu nhập và chi tiêu của người nghèo làm cho họ vướng vào 

vòng luẩn quẩn của ñói nghèo, họ phải gánh chịu 2 gánh nặng: một là 

mất ñi thu nhập từ lao ñộng, hai là phải chịu chi phí cao cho việc ñiều 

trị bệnh. Các chi phí về y tế là một trong những nguyên nhân khiến 

người nghèo rơi vào tình trạng khốn quẫn, nhất là ñối với những 

người bị bệnh hiểm nghèo như: ung thư, suy tim, suy thận... Kết quả 

ñiều tra còn cho thấy, một trong những nguyên nhân lớn dẫn ñến tình 

trạng nghèo là do gia ñình có ñông con, ñông người phụ thuộc (chiếm tỷ 

lệ 38,24%). Đông con vừa là nguyên nhân vừa là hệ quả của nghèo ñói.  

 2.2.3. Thực trạng giảm nghèo ở quận Thanh Khê 

 Từ những năm ñầu tiên thành lập quận (01/01/1997), phong 

trào xóa ñói giảm nghèo ñã ñược các cấp ủy ñảng và chính quyền ñặc 

biệt quan tâm. Công tác xóa ñói giảm nghèo ñưa vào nghị quyết hàng 

năm, trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy ñảng, 

chính quyền, các tổ chức ñoàn thể chính trị -xã hội và ñược tổ chức 

thực hiện với những nội dung, giải pháp cụ thể từ quận ñến phường. 

Các chương trình xóa ñói giảm nghèo tại quận Thanh Khê luôn ñược 

quan tâm chỉ ñạo sâu sát và có hiệu quả trong từng giai ñoạn. Việc 

giảm nghèo ở quận Thanh Khê thể hiện rất thiết thực qua việc áp 

dụng các chính sách, chế ñộ ñược Thành phố, quận ban hành ñể giúp 

ñỡ trực tiếp cho người nghèo như: chương trình xóa nhà tạm, ñề án 

giảm nghèo; chính sách ñào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người 

nghèo; hướng dẫn người nghèo cách làm ăn thông qua dự án khuyến 

nông -ngư; chính sách tín dụng ưu ñãi hộ nghèo; chương trình hỗ trợ 

ñiện, nước sinh hoạt; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục; chính sách 

bỏ trợ xã hội... 

18 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở 

QUẬN THANH KHÊ GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 

2.3.1. Công tác giảm nghèo ñạt kết quả tích cực góp phần quan 

trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận 

Luận văn ñã ñánh giá kết quả giảm nghèo trên ñịa bàn quận 

Thanh Khê qua từng giai ñoạn. Chương trình hỗ trợ vốn vay, vốn tiết 

kiệm nội lực trong nhân dân ñã giải quyết cho hộ nghèo vay phát 

triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn ñịnh; chương trình ñầu tư cơ 

sở hạ tầng phục vụ phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội như: ñiện, 

ñường giao thông, nước sinh hoạt, trường học, chợ.. kết quả ñạt ñược 

trong công tác giảm nghèo ñã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ kinh tế, xã hội của quận.  

2.3.2. Những hạn chế, tồn tại trong công tác giảm nghèo của 

quận Thanh Khê 

Luận văn cũng ñưa ra một số tồn tại như:  kết quả giảm nghèo 

tuy cao nhưng số hộ thoát nghèo chưa thực sự bền vững; Công tác 

tuyên truyền giáo dục tạo nhận thức ñối với hộ nghèo, người nghèo 

thực hiện chưa quyết liệt và thường xuyên;  Nguồn vốn trợ hộ nghèo 

ñược bổ sung tăng lên những năm gần ñây, nhưng chưa ñáp ứng nhu 

cầu; Tốc ñộ ñô thị hóa nhanh, nông dân mất ñất sản xuất số lao ñộng 

dư thừa, thiếu việc làm ngày càng tăng lên, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 

còn thấ;.Công tác ñiều tra, khảo sát ñể nắm chắc số lượng hộ nghèo 

và xây dựng kế hoạch giảm nghèo còn nhiều bất cập.  

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém 

 Luận văn ñã ñưa ra những nguyên nhân  từ ñiều kiện tự nhiên, 

ñiều kiện kinh tế - xã hội của quận; Nguyên nhân từ hộ nghèo; 

Nguyên nhân từ phía các cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình 

giảm nghèo. Để từ ñó tìm giải pháp trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 Tóm lại, trong chương này, luận văn ñã ñưa ra số liệu về tình 

hình hộ nghèo ở quận Thanh Khê thời gian qua. Tình trạng giảm 

nghèo trên ñịa bàn theo các nội dung giảm nghèo ở Chương 1. Đồng 

thời cũng ñánh giá hạn chế, tồn tại, cũng như nguyên nhân, hạn chế 

của công tác giảm nghèo trên ñịa bàn quận. Từ ñó ñể ñề xuất những 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO  

Ở QUẬN THANH KHÊ ĐẾN NĂM 2015 

 

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU GI ẢM NGHÈO Ở 

QUẬN THANH KHÊ ĐẾN NĂM 2015  

3.1.1. Phương hướng 

Trong nghị quyết Đại hội ñại biểu lần thứ X Đảng bộ quận 

Thanh Khê, nhiệm kỳ 2010-2015: “Tập trung các nguồn lực…ñể 

thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xóa nhà tạm, sửa chữa nhà 

cấp 4 hộ nghèo xuống cấp, các hoạt ñộng hỗ trợ xã hội. Xây dựng 

các giải pháp lâu dài, hỗ trợ bằng việc tạo sinh kế cụ thể giúp các hộ 

thoát nghèo bền vững. Giảm hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố 

vào cuối năm 2015 (cuối năm 2011 không còn hộ ñặc biệt nghèo… 

phấn ñấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc 

phòng –an ninh năm 2010; tạo tiền ñề thuận lợi ñể thực hiện kế 

hoạch 5 năm 2011-2015, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển bền 

vững, là ấm no, hạnh phúc của nhân dân Thanh Khê)”. 

 Đồng thời trong phương hướng giải quyết vấn ñề giảm nghèo 

của Quận khẳng ñịnh: “Tăng cường lồng ghép các chương trình, dự 

án trên ñịa bàn ñể ñầu tư cơ sở hạ tầng cho các phường nghèo. Thực 

hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng ñối với người nghèo, ñặc 

biệt là các ñối tượng gia ñình chính sách, người có công. Vận ñộng 

toàn dân tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Đền ơn ñáp nghĩa”, Quỹ 

“Vì người nghèo”, cứu trợ các ñối tượng có hoàn cảnh ñặc biệt khó 

khăn”… Đẩy mạnh xã hội hoá nhằm huy ñộng mọi nguồn lực, trí tuệ 

của các thành phần kinh tế, của các tổ chức xã hội và của mọi người 

ñể thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xã hội.” 
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3.1.2. Mục tiêu giảm nghèo  

Đại hội ñại biểu Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ X (2010-

2015) ñã ñề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 

kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh ñến năm 2015. Trong ñó, ñã ñề ra 

mục tiêu “Gi ảm  tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố còn 

0% vào cuối năm 2015 (cuối năm 2011 cơ bản không còn hộ ñặc biệt 

nghèo)”, với những ñịnh hướng cho công tác giảm nghèo là: 

 Tập trung các nguồn lực và vận ñộng cán bộ, nhân dân, các 

nhà hảo tâm, các ñơn vị, doanh nghiệp ủng hộ ñể thực hiện hiệu quả 

mục tiêu giảm nghèo, xóa nhà tạm, sửa chữa nhà cấp 4 hộ nghèo 

xuống cấp, các hoạt ñộng bảo trợ xã hội. Xây dựng các giải pháp lâu 

dài, hỗ trợ bằng việc tạo sinh kế cụ thể giúp các hộ thoát nghèo bền 

vững. 

Trên thực tế, cuối năm 2008, quận Thanh Khê ñã hoàn thành 

kế hoạch giảm nghèo giai ñoạn 2005 - 2010, ñưa ra khỏi chương 

trình 100% hộ nghèo theo chuẩn thu nhập dưới 300.000ñ/người/ 

tháng, về trước 2 năm so với kế hoạch ñề ra. Sau 3 năm (2009-2011) 

thực hiện kế hoạch giảm nghèo giai ñoạn 2009-2015 theo chuẩn 

500.000ñ/người/tháng, ñến cuối năm 2011, quận ñưa ra khỏi chương 

trình 4.317 hộ nghèo hộ nghèo, ñạt gần 90% kế hoạch của cả giai 

ñoạn. Đến ñầu năm 2012, toàn quận còn 618 hộ nghèo, sẽ tập trung 

hỗ trợ thoát nghèo vào 6 tháng ñầu năm 2012. Trong quí I/2012, kết 

quả bước ñầu ñợt ñiều tra hộ thu nhập thấp, toàn quận có 6.917 hộ có 

thu nhập dưới 1.200.000ñ/người/tháng, chiếm tỷ lệ 15,8%. Tại kỳ 

họp HĐND thành phố Đà Nẵng 6 tháng ñầu năm 2012 sẽ quyết ñịnh 

việc thực hiện chuẩn nghèo mới giai ñoạn 2012-2015, dự kiến nếu 

chuẩn nghèo ñược quyết ñịnh là 800.000ñ/ người/tháng, thì quận Thanh 
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Khê sẽ có khoảng 4.500 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,27% tổng số hộ dân, 

hộ cận nghèo có khoảng 1.760 hộ, chiếm tỷ lệ 4% . 

Từ thực tế trên, chương trình giảm nghèo quận Thanh Khê 

giai ñoạn 2012-2015 cần ñạt ñược mục tiêu tổng quát  và những mục 

tiêu cụ thể sau: 

Đảng bộ quận Thanh Khê ñã ñề ra mục tiêu phấn ñấu ñến 

năm 2015 là cơ bản giảm nghèo xuống dưới 3,67% theo chuẩn mới 

(theo tiêu chuẩn mới ) 

Trên cơ sổ mục tiêu chung trên Đảng bộ quận Thanh Khê ñã 

ñưa ra các mục tiêu như sau: 

 a. Mục tiêu chung 

- Tập trung nguồn lực, ñẩy nhanh tốc ñộ nâng cao chất lượng 

ñời sống của nhân dân quận Thanh Khê nói chung, hộ nghèo nói 

riêng, ñể ñến năm 2015 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập 

bình quận từ 500.000 ñồng/người/tháng trở xuống.  

 - Đảm bảo cho mọi người dân có ñiều kiện tiếp cận hưởng 

thụ những thành quả về cơ sở hạ tầng, nước sạch, văn hóa, y tế, giáo 

dục, an sinh xã hội… và nâng cao dân trí, góp phần phát triển quận 

Thanh Khê giàu mạnh. 

b. Mục tiêu cụ thể 

* Giai ñoạn 2009-2011 

- Giảm 3,67% hộ nghèo/năm/tổng số hộ toàn quận (Cụ thể 

năm 2009: 1.300 hộ, năm 2010: 1.200 hộ, năm 2011: 800 hộ) 

- Đảm bảo 100% hộ nghèo có nhu cầu vây vốn ưu ñãi hộ 

nghèo, ñược hỗ trợ các dịch vụ y tế, giáo dục… 

- Xóa 100% nhà tạm hợp lệ có ñất ổn ñịnh và sửa chữa 100% 

nhà cấp 4 xuống cấp hộ nghèo. 
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*Giai ñoạn 2012-2015: 

- Giảm 1,7 – 2% hộ nghèo/năm/tổng số hộ toàn quận, phấn ñấu 

ñến cuối năm 2014 cơ bản không còn hộ nghèo. (Cụ thể năm 2012: 

645 hộ, năm 2013: 464 hộ, năm 2014: 116 hộ) 

- Xóa nhà tạm hộ nghèo có ñất ổn ñịnh phát sinh trong giai 

ñoạn 

- Chất lượng cuộc sống của hộ có thu nhập thấp ñược nâng lên 

cả về vật chất và tinh thần. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO Ở QUẬN THANH 

KHÊ ĐẾN NĂM 2015  

Trong phần này, luận văn ñưa ra một số giải pháp ñể công 

tác giảm nghèo của quận ñem lại hiệu quả.  

3.2.1. Nhóm giải pháp tạo ñiều kiện cho người nghèo phát 

tri ển sản xuất, tăng thu nhập 

a. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hướng dẫn cách 

làm ăn, nhân rộng mô hình, chuyển giao kỹ thuật 

- Dự án dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người nghèo 

- Hướng dẫn cách làm ăn thông qua các mô hình 

 b. Chính sách tín dụng ưu ñãi người nghèo 

3.2.2. Các chính sách tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các 

dịch vụ xã hội 

 a. Chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo 

 - Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và 

chăm sóc sức khỏe cho người nghèo 

 - Hỗ trợ cho người nghèo khám chữa bệnh 

Đảm bảo cho 100% người nghèo ñược cấp thẻ bảo hiểm y tế; 

tiếp tục thực hiện Quyết ñịnh số 139/2002/QĐ-TTG ngày 15 tháng 

10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh 
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miễn phí cho người nghèo. Đề xuất thành phố và trích ngân sách 

quận  mua bảo hiểm y tế cho người bị bệnh hiểm nghèo, mắc bệnh 

nặng hoàn cảnh khó khăn, người thuộc diện hộ gia ñình thoát nghèo 

trong thời gian 2 năm với tổng kinh phí từ ngân sách cấp quận 

khoảng 5 tỷ ñồng.  

 b. Chính sách hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo 

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục cho người nghèo. 

Đảm bảo 100% học sinh nghèo các cấp học ñược miễn, giảm học phí, 

học sinh, sinh viên nghèo ñược vay vốn ưu ñãi ñể học tập. Thực hiện 

chế ñộ miễn học phí ñối vơi con hộ nghèo, hộ thoát nghèo trong thời 

gian 2 năm tiếp theo. 

 c. Chính sách hỗ trợ nhà ở, ñiện, nước sinh hoạt 

 d. Chính sách trợ giúp pháp lý 

 Khảo sát nhu cầu và tổ chức các hoạt ñộng tư vấn, trợ giúp 

pháp lý miễn phí cho những hộ nghèo có nhu cầu về các lĩnh vực: ñất 

ñai, nhà ở, thừa kế, hộ khẩu, hôn nhân gia ñình, bảo hiểm xã hội, lao 

ñộng việc làm, về chế ñộ chính sách, pháp luật… 

 e. Chính sách bảo trợ xã hội 

 Thực hiện trợ cấp ñột xuất cho ñối tượng có hoàn cảnh khó 

khăn do tai nạn, thiên tai, bệnh hiểm nghèo; trợ cấp thường xuyên 

cho ñối tượng bảo trợ xã hội 

 3.2.3. Giải pháp về công tác tổ chức thực hiện 

 a. Nâng cao năng lực cho ñội ngũ cán bộ giảm nghèo 

 b. Đẩy mạnh huy ñộng nguồn lực cho công tác giảm nghèo 

 c. Tăng cường sự tham gia của người dân 

 d. Giám sát và ñánh giá 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

 Trong chương 3 này, luận văn ñã tập trung vào việc trình bày 

phương hướng, mục tiêu giảm nghèo của quận Thanh Khê nhằm có 

hướng ñi vững chắc. Trên cơ sở phân tích thực trạng và giảm nghèo, 

nguyên nhân dẫn ñến nghèo ñược trình bày trong Chương 2 với 

những kết quả ñạt ñược, hạn chế, tồn tại, Chương 3 ñi vào ñề xuất 

những nhóm giải pháp ñể công tác giảm nghèo trên ñịa bàn quận 

Thanh Khê ñến năm 2015 ñạt hiệu quả.  
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KẾT LUẬN 

 

Đề tài luận văn “Giải pháp giảm nghèo ở quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng” ñược nghiên cứu nhằm góp phần ñáp ứng yêu 

cầu thực tế của cuộc sống. 

Nêu lên ñược thực trạng nghèo và giảm nghèo ở quận Thanh 

Khê 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. 

Luận văn cũng ñề xuất 3 nhóm giải pháp cụ thể ñể công tác 

giảm nghèo ở quận Thanh Khê ñến năm 2015 ñạt hiệu quả. 

Qua ñó, ta thấy giảm nghèo là một vấn ñề quan trọng không 

những ñược xã hội quan tâm mà còn là mục tiêu lớn của quận, của 

thành phố và quốc gia. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “H ễ 

dân ñói là Đảng và Chính phủ có lỗi, hễ dân rét là Đảng và Chính 

phủ có lỗi, hễ dân ốm ñau là Đảng và Chính phủ có lỗi, hễ dân không 

ñược học là Đảng và Chính phủ có lỗi”  vẫn luôn có ý nghĩa sâu sắc 

trong mọi giai ñoạn khi thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo. 

 


