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MỞ ĐẦU 

1. T nh cấp thi t của    tài 

Sơn Tây là một trong hai huyện miền núi nghèo nhất của tỉnh 

Quảng Ngãi, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được huyện chú 

trọng thực hiện và đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng 

lớp Nhân dân, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận 

và thụ hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất, các dịch vụ y tế, giáo dục, 

dạy nghề, xuất khẩu lao động, tín dụng ưu đãi; khuyến khích làm 

giàu chính đáng, đặc biệt là xóa nhà tạm cho hộ nghèo, góp phần ổn 

định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Tuy nhiên, số hộ nghèo v n c n cao nhưng chưa tìm ra giải pháp 

giảm nghèo hợp lý. Do đó cần có những giải pháp phù hợp với điều 

kiện thực tế tại địa phương để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của 

huyện. Vì vậy, đề tài "Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số 

huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi" được lựa chọn nghiên cứu để tìm 

ra những hướng đi thích hợp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về giảm nghèo. 

- Đánh giá thực trạng công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc 

thiểu trên địa bàn huyện Sơn Tây. 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác 

giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số của trong huyện Sơn Tây 

trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số 

- Phạm vi nghiên cứu: 
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+ Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu về các hoạt động, chương 

trình giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

Giảm nghèo được nghiên cứu trên giác độ hộ nghèo và giảm nghèo 

được nghiên cứu trên khía cạnh đa chiều. 

+ Phạm vi về không gian: Nghiên cứu công tác giảm nghèo cho 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

+ Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu thực trạng giảm nghèo trong 

giai đoạn 2011-2015 và các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa trong khoảng thời gian 5 năm đến. 

4. Câu hỏi hay giả thuy t nghiên cứu 

- Những nguyên nhân nào d n đến nghèo của đồng bào dân tộc 

thiểu số (Ka Dong) trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi? 

- Cần có những giải pháp gì để thực hiện hiệu quả công tác giảm 

nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số của tại huyện Sơn Tây trong 

thời gian tới? 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng chủ yếu phương pháp phân tích tổng hợp, 

phương pháp thống kê so sánh để khai thác thông tin từ các nguồn có 

sẵn liên quan đến công tác giảm nghèo, bao gồm các văn kiện, Nghị 

quyết, Quyết định, báo cáo tổng kết giai đoạn của địa phương. Số 

liệu phục vụ đề tài luận văn được lấy từ thực tế của quá trình điều tra 

phỏng vấn thu thập số liệu nguồn phục vụ nghiên cứu, thông qua các 

phương pháp đánh giá tổng hợp nhanh. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của    tài 

- Nghiên cứu này giúp người dân đặc biệt là người dân tộc thiểu 

số Ka Dong hiểu rõ hơn về thực trạng đói nghèo. Giúp cho những hộ 

thuộc diện đói nghèo tự trang bị cho mình những tri thức hiểu biết 
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cần thiết, biết khai thác tiềm năng sẵn có ở địa phương, các nguồn 

nội lực của gia đình và bản thân họ. 

- Giúp các lãnh đạo địa phương có cái nhìn rõ hơn về thực trạng 

nghèo đói, từ đó có những cơ chế chính sách phù hợp để nâng cao 

hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững của người dân. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong những năm qua, đã có nhiều công trình khoa học nghiên 

cứu về giải pháp giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên 

phạm vi cả nước nói chung và một số địa phương nói riêng. Tuy 

nhiên nghiên cứu về giải pháp giảm nghèo chưa thực sự mang lại 

hiệu quả cao. Đó chính là những vấn đề cần quan tâm và là cơ sở 

nghiên cứu trong giai đoạn tới. 

8. Cấu trúc của luận văn: Gồm có 03 chương 

Chương 1: Cơ sở lý luận về giảm nghèo 

Chương 2: Thực trạng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 

Chương 3: Một số giải pháp giảm nghèo cho đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢM NGHÈO 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO 

1.1.1. Khái niệm nghèo 

Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không có khả năng thoả 

mãn những nhu cầu c  bản c   con ngư i mà những nhu cầu  ó ph  

thuộc vào ph t tri n kinh t   ã hội  phong t c tập qu n c   t ng 

v ng  t ng qu c gi     c nhu cầu c  bản c   con ngư i b o g m  

ăn  m c       t   gi o d c  văn ho    i lại và gi o ti p  ã hội 2.  
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Nghèo tu ệt   i: Nghèo ở mức độ tuyệt đối là sống ở ranh giới 

ngoài cùng của tồn tại. Những người nghèo tuyệt đối là những người 

phải đấu tranh để sinh tồn trong các thiếu thốn tồi tệ. Hay nói cách 

khác, nghèo tuyệt đối là tình trạng một bộ phận dân cư không được 

hưởng và thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con người mà những 

nhu cầu này đã được xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển 

kinh tế và phong tục tập quán của địa phương. 

Nghèo tư ng   i: có thể được xem như là việc cung cấp không 

đầy đủ các tiềm lực vật chất và phi vật chất cho những người thuộc 

về một số tầng lớp xã hội nhất định so với sự sung túc của xã hội đó.  

1.1.2. Nguyên nhân nghèo 

- Điều kiện tự nhiên 

- Tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế 

- Hội nhập kinh tế quốc tế 

- Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội 

- Nhân tố thuộc bản thân người nghèo 

+ Quy mô hộ lớn, tỷ lệ phụ thuộc cao, đa phần hộ nghèo đồng 

bào dân tộc thiểu số có đông con và con c n nhỏ. 

+ Trình độ học vấn thấp. 

+ Không có việc làm hoặc việc làm không ổn định; thiếu vốn 

hoặc thiếu phương tiện sản xuất. 

1.1.3. Đặc  iểm của  ồng bào DTTS ảnh hƣởng   n công tác 

giảm nghèo  

- Phong tục tập quán: 

- Tốc độ gia tăng dân số, trình độ văn hóa: 

- Thành phần dân tộc: 

- Người dân tộc thiểu số có thể có ít vốn vật chất (đất đai, tiền 

vốn…), ít vốn xã hội hơn người Kinh. 



5 

- Người dân tộc thiểu số thường thiếu kiến thức về các chính 

sách, không có khả năng tiếp cận thông tin liên quan tới các chương 

trình do những rào cản về ngôn ngữ và điều kiện sống v.v...  

1.1.4. Vai trò của giảm nghèo cho  ồng bào DTTS 

- Về mặt kinh tế. 

- Về mặt xã hội, chính trị, an ninh quốc ph ng. 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIẢM NGHÈO 

1.2.1. Hỗ trợ sản xuất, phát triển các ngành ngh  

- Hỗ trợ đất sản xuất: giúp cho hộ nghèo có tư liệu sản xuất, đủ 

đất sản xuất canh tác đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, tạo ra sản 

phẩm đưa ra thị trường tăng thu nhập góp phần giảm nghèo. 

- Hỗ trợ con giống, cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu…  

- Thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá, công trình thuỷ lợi, 

tạo điều kiện cho người dân tham gia sản xuất, nâng cao năng xuất 

lao động để thoát nghèo 

1.2.2. Hƣớng dẫn ngƣời nghèo cách làm ăn, thực hiện công 

tác khuy n nông, khuy n lâm 

Thực hiện các chính sách khuyến nông, khuyến lâm... là tạo điều 

kiện cho người dân có điều kiện học hỏi kỹ thuật sản xuất bằng việc 

mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, phổ biến kiến thức, nâng cao 

trình độ lao động cho người nghèo.  

1.2.3. T n dụng ƣu  ãi cho hộ nghèo 

Nội dung chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo: Cung cấp tín 

dụng ưu đãi, chủ yếu là tín dụng quy mô nhỏ cho các hộ gia đình 

nghèo với thủ tục vay và thu hồi vốn đơn giản, thuận tiện, nhanh 

chóng, phù hợp với người nghèo. 

1.2.4. Đào tạo ngh , giải quy t việc làm cho ngƣời nghèo 

- Đào tạo ngh : 
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Thực hiện chính sách đào tạo nghề nghề nông thôn, hàng năm có 

rất nhiều người dân tộc thiểu số đăng ký học tập gồm các ngành 

nghề: Kỹ thuật xây dựng, bảo vệ thực vật, kỹ thuật điện dân dụng, 

sửa chữa và lắp ráp máy tính, thú y, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, 

cơ điện nông thôn, văn thư hành chính…  

- Giải quy t việc làm: 

Sau khi tốt nghiệp, đã có nhiều lao động nông thôn miền núi 

được giải quyết việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, chuyển 

đổi cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nâng cao 

trình độ dân trí, cải thiện cuộc sống trong đồng bào dân tộc thiểu số.  

1.2.5. Hỗ trợ hộ nghèo thông qua các ch nh sách an sinh xã hội 

+ Hỗ trợ dịch vụ y tế: cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, 

cấp phát thuốc, chữa bệnh miễn phí... 

+ Hỗ trợ dịch vụ giáo dục: miễn hoặc giảm học phí cho con em 

hộ nghèo; miễn, giảm các khoản đóng góp xây dựng trường lớp, hỗ 

trợ về sách vở, điều kiện học tập cho con em các hộ nghèo... 

+ Hỗ trợ hộ nghèo về đất sản xuất, nhà ở, điện, nước sinh hoạt. 

+ Hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢM NGHÈO CHO 

ĐỒNG BÀO DTTS 

1.3.1. Cơ ch , ch nh sách và các biện pháp tổ chức thực hiện 

giảm nghèo  

- Đường lối chính sách của Đảng và nhà nước: 

- Công tác tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo. 

1.3.2. Các nguồn lực thực hiện giảm nghèo 

Đất đai là nguồn lực chính đối với người nghèo và đặc biệt là 

người dân tộc thiểu số làm nông nghiệp là chính, đất để sản xuất 

lương thực v n xếp vào vấn đề quan trọng trước tiên. 
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Về vốn, đa số người nghèo bị thiếu vốn, do vậy nếu vay được 

vốn để sản xuất kinh doanh và có sự kiểm tra giám sát việc sử dụng 

vốn hiệu quả thì sẽ nâng cao được thu nhập.  

Các lực lượng tham gia công tác giảm nghèo gồm: Nhà nước, 

chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế xã hội và bản thân 

người nghèo.  

1.3.3. Ý thức vƣơn lên của bản thân ngƣời nghèo 

Nếu người nghèo lười lao động, ăn tiêu lãng phí thì cũng khó có 

thể thoát nghèo. Bên cạnh đó, nhiều người nghèo thường có tâm lý ỷ 

lại trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác mà không có ý chí vươn 

lên thoát nghèo. Với những đối tượng này, cần phải vận động, tuyên 

truyền để khích lệ tinh thần tự giác, tự lực vươn lên thoát nghèo của 

họ mới đảm bảo được giảm nghèo bền vững. 

1.4. KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO Ở MỘT SỐ ĐỊA 

PHƢƠNG 

1.4.1. Kinh nghiệm của huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi 

- Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo. 

- Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo. 

- Chính sách khuyến nông – lâm – ngư và hỗ trợ phát triển sản 

xuất, phát triển ngành nghề hỗ trợ người nghèo… 

1.4.2. Kinh nghiệm của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 

1.4.3. Kinh nghiệm của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH 

QUẢNG NGÃI 
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2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN 

SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI 

2.1.1. Đi u kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Sơn Tây là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông 

giáp huyện Sơn Hà, phía Tây giáp huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), 

phía Nam giáp huyện Sơn Hà và huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), 

phía Bắc giáp huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).  

Địa hình, khí hậu 

Nhìn chung, địa hình ở đây rất dốc, hiểm trở, khó khăn cho sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Sông suối nhiều, độ dốc lớn, thuận lợi 

cho phát triển thủy điện. Huyện Sơn Tây nằm trong vùng nhiệt đới 

gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng Tây Nguyên và vùng 

Duyên hải Nam Trung bộ. 

b. Tài nguyên   

*Tài nguyên  ất: Sơn Tây có 09 xã với diện tích tự nhiên 

382,2168 km
2
. Tài nguyên đất của huyện Sơn Tây có 3 nhóm đất với 

6 đơn vị đất, gồm đất phù sa không được bồi, chua, đất phù sa ng i 

suối, đất phù sa có tầng loang lổ. 

* Tài nguyên nƣớc  

Sơn Tây có sông lớn như sông Rinh và hàng trăm suối nhỏ, hệ 

thống sông suối ngắn, có độ dốc lớn, hướng chảy từ Tây sang Đông, 

hằng năm nhờ có lượng mưa lớn, nhiều sông suối, thảm thực vật che 

phủ c n chiếm tỷ lệ cao nên nguồn nước mặt ở Sơn Tây khá phong phú.  

* Tài nguyên khoáng sản 

Huyện Sơn Tây có một số khoáng sản nổi bật là: 

- Đất sét: Loại đất này có  hầu hết ở các xã của huyện, loại đất 

này rất phù hợp để sản xuất gạch, ngói đặc biệt là gạch. 
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- Đá Granit: Loại đá này có trữ lượng lớn tập trung nhiều ở các 

xã của huyện  

- Sỏi, cát: Sơn Tây có nhiều sông, suối phân bố khắp  huyện tuy 

nhiên nguồn sỏi, cát này có trữ lượng nhỏ, khó khai  thác và vận 

chuyển. 

- Khoáng sản quý hiếm: có rải rác ở dạng sa khoáng của sông, 

suối. Dạng khoáng sản  gốc chưa  được điều tra nghiên  cứu. 

* Tài nguyên rừng 

Theo số liệu thống kê năm 2016. Diện tích đất lâm nghiệp của 

huyện là 28.476,03 ha. Trong đó: 

- Đất rừng sản xuất: 10.124,01 ha. 

- Đất rừng ph ng hộ: 18.352,02 ha. 

2.1.2. Đi u kiện kinh t  - xã hội 

a. Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế 

Sơn Tây là một huyện miền núi, nền kinh tế chủ yếu dựa vào 

nông – lâm –ngư - nghiệp. Cho đến năm 2015, tổng giá trị sản xuất 

trên địa bàn: 402,2 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình 

quân: 41,5%/năm vượt chỉ tiêu (14,5%). Giá trị sản xuất từng ngành: 

Nông - Lâm - Thủy sản đạt 93,64 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 

11,7%/năm; Công nghiệp - Xây dựng đạt 275,968 tỷ đồng, tốc độ 

tăng bình quân 128,4%/năm; Thương mại - Dịch vụ đạt 32,6 tỷ đồng, 

tốc độ tăng bình quân năm là 21,1%/năm. 

b. Cơ sở hạ tầng 

Huyện Sơn Tây đã có đường ô tô vào đến trung tâm xã. Hiện 

trên địa bàn huyện gồm 9 xã (chưa có thị trấn) có đồng bào dân tộc 

sinh sống đều được cứng hóa đến trung tâm xã, xây dựng hệ thống 

trường học tương đối đảm bảo cho việc dạy và học, có trung tâm cấp 

huyện và y tế tại xã đảm bảo chuẩn về y tế, các xã đều có điện lưới 
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quốc gia, có điện thoại, có điểm bưu điện văn hoá xã, có sóng phát 

thanh và truyền hình ở tất cả các xã, hệ thống thủy lợi, nước sinh 

hoạt được đầu tư phục phục cho sản xuất và sinh hoạt... 

c. Dân số và lao động 

Đặc điểm về dân cư và lao động thể hiện tiềm lực và khả năng 

sử dụng nguồn lực để phát triển kinh tế. Bảng 2.3 mô tả một số chỉ 

tiêu về nhân khẩu học xã hội của địa bàn nghiên cứu. 

Bảng 2.3. Một số chỉ tiêu về đặc điểm nhân khẩu học của huyện 

Sơn Tây năm 2016 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Số lƣợng Tỷ lệ 
1 Tổng số hộ Hộ 5.191  
2 Hộ nông nghiệp %  85,97 
3 Hộ phi nông nghiệp %  14,03 
4 Tổng nhân khẩu Người 19.466  
5 Nhân khẩu/hộ Người 3,74  
6 Tổng lao động Người 10.099  
7 Lao động nông nghiệp %  78,2 
8 Lao động phi nông nghiệp %  21,8 
9 Lao động/hộ Lao động 1,95  
10 Tỷ lệ lao động %  53,6 

11 Thu nhập bình quân đầu người 
Triệu 

đồng 
7,2  

12 Tỷ lệ hộ nghèo %  60,05 
13 Tỷ lệ hộ cận nghèo %  7,94 

(Ngu n  UBND hu ện S n Tâ   2016) 

d. Văn hóa - xã hội 

* V  giáo dục,  ào tạo và dạy ngh  

Toàn huyện có 10 trường Mầm non, 07 trường Tiểu học, 07 

trường Trung học cơ sở, 02 trường Tiểu học & Trung học cơ sở, 01 

trường trung học cơ sở, Dân tộc Nội trú, 01 trường Trung học phổ 

thông và 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp & 
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Dạy nghề; với tổng số hơn 6.310 học sinh đang theo học các cấp học 

(chiếm 33,78% dân số). Đến nay có 02/26 trường đạt chuẩn Quốc gia 

* V  tình hình y t  trên  ịa bàn huyện 

Hệ thống cơ sở vật chất ngành y tế được quan tâm đầu tư đầy đủ 

đảm bảo, hiện nay trên địa bàn huyện có 01 Bệnh viện đa khoa, 9 có 

trạm y tế tại các xã và bố trí đủ Bác sỹ để khám chữa bệnh đảm bảo 

phục vụ khám chữa bệnh cho người dân và thực hiện tốt chính sách 

khám chữa bệnh cho hộ nghèo trên địa bàn. 

Bảng 2.6. Tình hình cán bộ y tế trên địa bàn huyện Sơn Tây từ 

năm 2011 đến 2015 

Chỉ tiêu Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Tổng số xã, thị trấn 9 9 9 9 9 
I. Số cơ sở y t  9 9 10 10 10 

Bệnh viện 1 1 1 1 1 
Trạm y t  xã 8 8 9 9 9 

II. Số giường bệnh 90 90 95 95 95 

Bệnh viện 50 50 50 50 50 
Trạm y tế xã 40 40 45 45 45 
III. Số cán bộ y t  106 106 106 111 111 

Bác sĩ 15 15 15 21 21 
Y sĩ, kỹ thuật viên 32 32 32 32 32 
Điều dưỡng 43 43 43 43 43 

Dược sĩ 8 8 8 11 11 
Cán bộ quản lý 3 3 3 3  
Chuyên viên 5 5 5 5 5 

(Ngu n  B o c o c   Trung tâm   t  hu ện S n Tâ ; năm 2016) 

* V  văn hóa 

Hiện nay, có 89% tỷ lệ hộ được xem Đài truyền hình Việt Nam 

và 98% tỷ lệ hộ nghe được đài tiếng nói Việt Nam; hầu hết các xã đã 

có nhà văn hóa. 

Phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh gắn với cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ 
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đại”, hoạt động thể thao đạt kết quả khá, từ năm 2011 - 2015 huyện 

đã đạt nhiều huy chương các loại trong các cuộc thi do tỉnh tổ chức. 

2.2. THỰC TRẠNG NGHÈO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ HUYỆN SƠN TÂY 

2.2.1. Diễn bi n hộ nghèo  ồng bào DTTS huyện Sơn Tây 

- Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015, đến 31/12/2015, hộ nghèo 

trên địa bàn huyện giảm xuống c n 1.844 hộ, chiếm tỷ lệ 35,52%; hộ cận 

nghèo 661 hộ, chiếm tỷ lệ 12,73%, giảm 1.305 hộ nghèo. 

Theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 

theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020: Tổng số hộ nghèo trên địa bàn 

huyện 3.117 hộ, chiếm tỷ lệ 60,05%; Hộ cận nghèo 412, chiếm tỷ lệ 

7,94%. Đây là một trong số những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất 

nước. Địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là xã Sơn Mùa 

(48,61%); xã Sơn Lập có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất (26,21%).  

2.2.2. Nguyên nhân nghèo của  ồng bào DTTS huyện Sơn Tây 

Trong tổng số 1844 hộ nghèo, có 846 hộ thiếu vốn sản xuất, 

chiếm tỷ lệ 45,87%; thiếu đất sản xuất 755 hộ, chiếm tỷ lệ 40,94%; 

thiếu phương tiện sản xuất có 620 hộ, chiếm tỷ lệ 33,62%; có lao 

động nhưng không có việc làm có 425 hộ, chiếm tỷ lệ 23,04%; 

không biết cách làm ăn, không có tay nghề có 526 hộ, chiếm tỷ lệ 

28,52; đông người ăn theo 478 hộ, chiếm tỷ lệ 25,92%; chây lười lao 

động 349 hộ, chiếm tỷ lệ 18,92%. 

Qua kết quả phỏng vấn ở 100 hộ nghèo người đồng bào DTTS 

tại 4/9 xã trên địa bàn huyện Sơn Tây về nguyên nhân nghèo, kết quả 

cho thấy có 93% số hộ làm nông nghiệp; trong đó 67% hộ nghèo do 

thiếu đất sản xuất chiếm, 83% hộ nghèo do thiếu vốn làm ăn, 49% hộ 

nghèo do thiếu kiến thức làm ăn; 17% hộ nghèo do thiếu lao động và 

có 39% hộ nghèo do không có việc làm.  
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Bảng 2.8. Nguyên nhân nghèo của đồng bào DTTS huyện Sơn Tây 

TT Nội dung phỏng vấn Số hộ  ồng ý  Tỷ lệ (%) 

1 Nghề chính c   gi   ình     
  Làm nông nghiệp 93 93% 
  Phi nông nghiệp 2 2% 
  Không có nghề nghiệp 5 5% 

2 
Ngu  n nhân d n   n nghèo c   
gi   ình     

  Thiếu đất sản xuất 67 67% 
  Thiếu vốn  83 83% 
  Thiếu kiến thức làm ăn 49 49% 
  Thiếu lao động 17 17% 
  Không có việc làm 39 39% 

(Ngu n  K t quả  iều tr ) 

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN SƠN TÂY TRONG THỜI 

GIAN QUA 

2.3.1. Thực trạng hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành ngh  

- Hỗ trợ về đất đai: Từ năm 2011 đến 2015, huyện đã tạo điều 

kiện cho người nghèo tham gia công tác giao nhận khoán bảo vệ 

rừng có thêm việc làm tăng thu nhập. Kết quả giao cho 1400 hộ 

nghèo bảo vệ 31.734 ha với kinh phí hỗ trợ 7.037.836.000 đồng 

Bảng 2.9. Tổng hợp tình hình giao nhận khoán bảo vệ rừng theo 

NQ 30a/2008 từ năm 2011 – 2015 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Năm 
Số hộ 
nghèo 

Diện t ch 
(ha) 

Kinh phí Ghi chú 

1 2011 196 5,700 835,000   
2 2012 313 8,032 1.935,938   
3 2013 237 5,365 1.407,600   
4 2014 343 7,080 2.041,505   
5 2015 311 5,557 817,793   

Tổng  cộng 1,400 31,734 7.037,836   

 Ngu n  B o c o c   UBND hu ện S n Tâ ; năm 2016  
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- Hỗ trợ v  cây, con giống : hầu hết hộ nghèo đã được hỗ trợ 

trực tiếp trong sản xuất như: giống cây trồng, vật nuôi, chuồng trại, 

phân bón, thuốc trừ sâu, hỗ trợ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, 

chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có điều kiện phát 

triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Kết quả hỗ trợ từ năm 

2011 đến năm 2015 như sau: 

Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo trên địa huyện 

với tổng kinh phí 24.459,277 triệu đồng; Hỗ trợ giống, phân bón 

thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 

2.047,282 triệu đồng; Thực hiện các mô hình trồng lúa nước, nuôi cá 

nước ngọt, nuôi B : tổng kinh phí thực hiện 3.019,751 triệu đồng và 

mô hình diệt bã chuột sinh học 30 triệu đồng; Hỗ trợ tiêm vắc xin 

cho đàn gia súc (tiền công và các chi phí khác): tổng kinh phí thực 

hiện 640,68 triệu đồng. 

- Hỗ trợ v  nhà ở:  

Trong những năm gần đây huyện đã hỗ trợ xây dựng 2.717 nhà 

thuộc chương trình 167 cho hộ nghèo; 38 nhà người có công Cách 

mạng, với tổng kinh phí là 41.045 triệu đồng. Chính sách này giúp 

đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có nhà ở ổn định đảm bảo an toàn, 

nhất là trong mùa mưa bão, an tâm tập trung sản xuất, cải thiện đời 

sống vật chất tinh thần cho hộ nghèo, góp phần thay đổi diện mạo 

nông thôn và vị thế của người nghèo.  

2.3.2. Thực trạng hƣớng dẫn ngƣời nghèo cách làm ăn, công 

tác khuy n nông, khuy n lâm 

Kinh phí hỗ trợ tập huấn, hướng d n kỹ thuật sản xuất và hỗ trợ 

tập huấn khuyến nông với kinh phí 792,23 triệu đồng cho 1532 lượt 

người dân tham gia. Qua đó giúp người dân biết được những kiến 

thức cơ bản, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn 
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nuôi thay đổi những cách sản xuất, chăn nuôi truyền thống như: chăn 

nuôi thả rông, khoanh nuôi trên núi, gieo cấy không bón phân, phụ 

thuộc vào nước trời d n đến không hiệu quả kinh tế. 

2.3.3. Thực trạng thực hiện ch nh sách t n dụng ƣu  ãi hộ nghèo 

Trong những năm qua, NHCSXH đã thực hiện cho vay hộ 

nghèo, hộ cận nghèo từ các chương trình tín dụng được thực hiện với 

thủ tục thuận lợi, đơn giản, hộ nghèo không phải thế chấp tài sản; 

thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn tại xóm, thôn, hộ nghèo được 

hướng d n để thực hiện quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn với thời 

gian ngắn nhất. Kết quả theo bảng sau: 

Bảng 2.10: Tình hình vốn vay cho hộ nghèo qua các năm 2011-2015 

 (ĐVT  Triệu   ng) 

Năm Số hộ  ƣợc vay 
vốn (hộ) 

Tổng vay vốn 
(triệu  ồng) 

Vốn vay trung 
bình/hộ 

2011 328 3.730 11,372 
2012 469 8.774 18,707 
2013 537 10.705 19,934 

2014 722 15.164 21,000 
2015 926 19.051 20,573 

Tổng cộng 2.982 57.424 19,256 

(Ngu n  Theo B o c o c   NH SXH hu ện S n Tâ ) 

2.3.4. Công tác  ào tạo ngh , giải quy t việc làm cho ngƣời nghèo 

- Đào tạo nghề: Thực hiện chính sách đào tạo nghề nghề nông 

thôn, hàng năm UBND huyện giao chỉ tiêu cho các xã và trung tâm 

hướng nghiệp dạy nghề huyện để mở lớp đào tạo nghề các lớp sơ cấp 

nghề cho người dân, đặc biệt là người đồng bào DTTS, với các 

ngành nghề đơn giản, phù hợp để giúp người dân biết được những kỹ 

năng cơ bản để phục vụ lao động sản xuất như: Sơ cấp kỹ thuật xây 

dựng, trồng trọt chăn nuôi thú y, điện dân dụng, may, rèn, bó chỗi... 

Kết quả thực hiện từ năm 2011 đến 2015 đào tạo nghề cho 559 lao 

động nông thôn, trong đó đa số là người nghèo. 
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- Giải quyết việc làm:  

Chương trình mục tiêu Quốc gia về giải quyết việc làm, các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cùng với 

chương trình cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được 

địa phương thực hiện có hiệu quả. hàng năm giải quyết việc làm mới 

và thêm việc làm cho khoảng trên 200 lao động chủ yếu là làm việc 

tại các doanh nghiệp trong tỉnh; có 125 lao động đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài chủ yếu ở các nước Malaysia, Đài Loan, Nhật bản, 

Hàn Quốc...  

2.3.5. Thực trạng hỗ trợ hộ nghèo thông qua các ch nh sách 

an sinh xã hội  

a. Chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo 

Từ năm 2011 đến 2015 huyện Sơn Tây đã cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho 66.770 lượt người nghèo (bình quân 13.354 người /năm). Để 

đảm bảo tính chính xác, đúng và đủ đối tượng thụ hưởng, UBND 

huyện đã chỉ đạo Ph ng Lao động thương binh và xã hội huyện phối 

hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn hàng năm 

phải rà soát, lập danh sách bổ sung các đối tượng thuộc diện thụ 

hưởng chưa được cấp thẻ, đồng thời đề nghị cấp lại thẻ sai thông tin 

và thu hồi các đối tượng không thuộc diện thụ hưởng theo quy định. 

b. Chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo 

Đã thực hiện miễn, giảm học phí cho 11.500 học sinh, sinh viên 

thuộc diện hộ nghèo với tổng kinh phí 5.644 triệu đồng. Chính sách 

hỗ trợ giáo dục cho con em hộ nghèo đã tạo sự động viên, khích lệ 

rất lớn cho các hộ nghèo dân tộc thiếu số, góp phần quan trọng trong 

việc nâng cao tỷ lệ huy động học sinh đến lớp, giảm bớt khó khăn 

cho hộ nghèo, giúp các em yên tâm học tập. Với kết quả đạt được là 

9/9 xã duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non, phổ 

cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS chống mù chữ góp phần 

nâng cao nhận thức cho người nghèo, đặc biệt là người nghèo dân 
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tộc thiểu số, từ đó có kiến thức để phát triển kinh tế và vươn lên 

thoát nghèo bền vững, vì đa phần hộ nghèo rơi vào các hộ không biết 

chữ, trình độ học vấn thấp.  

c. Chính sách trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo 

Hàng năm trên cơ sở Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng d n 

thực hiện, UBND huyện chỉ đạo Ph ng Tư Pháp huyện phối hợp các 

UBND xã và trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tuyên truyền trợ giúp 

pháp lý cho người nghèo qua các hình thức: Tuyên truyền phổ biến pháp 

luật; thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua công tác hộ tịch và lồng ghép 

hoạt động trợ giúp pháp lý với hoạt động h a giải ở cơ sở, bình quân mỗi 

năm thực hiện từ 12 – 15 đợt. 

2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG 

BÀO DTTS HUYỆN SƠN TÂY 

2.4.1. Những k t quả  ạt  ƣợc 

Trong 05 năm 2011 – 2015 thực hiện công tác giảm nghèo trên 

địa bàn huyện, nhìn chung, việc triển khai thực hiện các chính sách 

giảm nghèo tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.    

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều Chương trình, chính 

sách giảm nghèo nói chung và chính sách giảm nghèo cho đồng bào 

dân tộc thiểu số nói riêng; công tác giảm nghèo trong đồng bào dân 

tộc thiểu số trong huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đến nay cơ 

bản không c n hộ đói, Số hộ nghèo từ 3.149 hộ, chiếm tỷ lệ 67,21% 

năm 2011 giảm c n 2.148 hộ, chiếm 42,10% năm 2015 và năm 2016 

theo chuẩn nghèo mới hộ nghèo tăng lên 2.906 chiếm 55,07%. Kết 

cấu hạ tầng được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân được nâng lên. Đây là cơ sở để tạo động lực thúc đẩy phát triển 

KT-XH ở vùng dân tộc thiểu số, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân 

dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.  
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Bảng 2.11 Kết quả giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 

2011-2015 

Năm 

Số hộ 

nghèo 

(Hộ) 

Tỷ lệ  

(%) 

Ghi chú 

2011 2.966 60,67 

Chuẩn nghèo giai đoạn 

2011-2015 

2012 2.675 54,01 

2013 2.378 47,09 

2014 2.148 42,10 

2015 1.844 35,52 

Năm 

2016 
2.906 55,07 

Chuẩn nghèo giai đoạn 

2016-2020 

(Ngu n  B o c o s  322/B -UBND ngà  13/12/2016 c   UBND 

hu ện S n Tâ ) 

2.4.2. Những hạn ch  

Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số c n ở mức cao, 

tính đến cuối năm 2015 v n c n 1.844 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 35,52%, 

(hộ nghèo năm 2016 là 2.906 hộ, chiếm tỷ lệ 55,07 theo chuẩn nghèo 

giai đoạn 2016 – 2020). Số hộ thoát nghèo nhưng chưa bền vững, 

khả năng tái nghèo, nghèo mới cao. 

- Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhưng chưa 

mạnh, chưa có yếu tố mới mang tính đột phá thúc đẩy nền kinh tế, 

kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. 

- Chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của nhân dân, mạng lưới y tế cơ sở được mở rộng nhưng trang thiết 

bị v n c n lạc hậu, thiếu thốn. 

- Cơ hội tiếp cận và thực hiện công việc của người dân dân tộc 

thiểu số là rất hạn chế.  
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- Hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi 

của người dân sau khi học nghề chưa cao.  

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn ch  

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Điều kiện tự nhiên không thuận lợi, thiên tai, dịch bệnh 

thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất-kinh doanh và 

đời sống của người dân. Người dân đặc biệt là người nghèo, người 

đồng bào dân tộc thiểu số v n c n thói quen sản xuất chăn nuôi theo 

truyền thống thả rong, chưa chú trọng đến việc áp dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất d n đến năng suất chưa cao. 

+ Xuất phát điểm của nền KT-XH của huyện thấp so với mặt 

bằng chung của tỉnh; trình độ, nhận thức chung của đồng bào dân tộc 

thiểu số c n hạn chế; cơ sở hạ tầng kém, thiếu vốn, thiếu tư liệu sản 

xuất; thiếu các cơ chế, chính sách để hỗ trợ kinh tế phát triển. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, tổ chức thực 

hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, mặt trận, hội, đoàn thể đối với từng lĩnh vực, từng 

ngành c n hạn chế. 

+ Quy mô, năng lực sản xuất - kinh doanh còn nhỏ lẽ, manh 

mún. 

+ Mặt bằng dân trí, nhận thức của người dân về công tác giảm 

nghèo chưa được nâng cao, một bộ phận khá lớn trong dân cư v n 

c n tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI 

3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG GIẢM NGHÈO 

CHO ĐỒNG BÀO DTTS HUYỆN SƠN TÂY 

3.1.1. Quan  iểm của Đảng v  giảm nghèo 

- Giảm nghèo gắn với tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định 

xã hội. 

- Giảm nghèo gắn với công bằng xã hội. 

- Phát huy các nguồn lực tại chỗ để người nghèo, xã nghèo dân 

tộc thiểu số trong huyện tự vươn lên thoát nghèo. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh 

tế nhằm tăng việc làm, thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số để 

giảm nghèo. 

3.1.2. Mục tiêu 

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 55,07% năm 2016 xuống c n 

35% năm 2020, mỗi năm giảm từ 5% - 5,5% hộ nghèo. 

- Đến năm 2020, thu nhập của nhóm hộ nghèo tăng 1,5 lần so 

với năm 2016. 

3.1.3. Định hƣớng 

- Đẩy  mạnh hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề 

- Tăng cường hướng d n người nghèo cách làm ăn, công tác 

khuyến nông, khuyến lâm 

- Nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo 

- Đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo 

- Đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo 

- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng  
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3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO 

DTTS HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG THỜI 

GIAN ĐẾN 

3.2.1. Giải pháp hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành ngh  

- Hỗ trợ  ất sản  uất   ất    và nhà   cho hộ nghèo DTTS  

- Rà soát lại tình hình quản lý, sử dụng đất đai, rừng ph ng hộ 

chưa hợp lý để điều chỉnh thu hồi lại số đất sử dụng không hiệu quả; 

đẩy mạnh tiến độ giao đất, rừng cho cộng đồng dân cư là đồng bào 

dân tộc thiểu số quản lý hưởng lợi hợp lý, thoả đáng sẽ là giải pháp 

hữu hiệu để giảm áp lực về đất sản xuất cho đồng bào. 

- Có kế hoạch hỗ trợ mỗi hộ nghèo dân tộc thiểu số thiếu đất sản 

xuất đều có từ 1 đến 1,5 ha đất nương r y và từ 3 đến 5 sào ruộng lúa 

nước để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho hộ 

trong năm. 

- Phát triển các ngành ngh : Trong thời gian tới huyện tập 

trung đào tạo phát triển một số ngành nghề phù hợp như: Trồng trọt, 

chăn nuôi và thú y; bó chổi đót truyền thống, trồng rừng và chăm sóc 

các loại cây dược liệu dưới tán rừng để quản bá thương hiệu tăng thu 

nhập cho hộ nghèo đồng thời làm tốt công tác bảo vệ rừng; sơ cấp 

nghề xây dựng; nghề mộc, rèn... 

3.2.2. Tăng cƣờng hƣớng dẫn ngƣời nghèo cách làm ăn, công 

tác khuy n nông, khuy n lâm 

Trong thời gian tới huyện cần quan tâm tập trung đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, hướng d n người nghèo cách thức làm ăn, tạo 

điều kiện cho hộ nghèo đi tham quan học tập các mô hình kinh tế 

hiệu quả trong địa bàn huyện, ngoài huyện để người nghèo hiểu nắm 

bắt thêm kiến thức để làm ăn phát triển kinh tế. Ngoài ra rà soát lại 

các mô hình khuyến nông thành công trong thời gian qua  
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3.2.3. Nâng cao hiệu quả ch nh sách t n dụng ƣu  ãi cho hộ nghèo 

- Tạo nguồn vốn cho người nghèo vay: Mở rộng huy động vốn 

từ nhiều nguồn để cho vay hộ nghèo, đặc biệt là thông qua Ngân 

hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các 

nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ. 

- Nâng mức cho vay đảm bảo cho hộ nghèo có đủ nguồn vốn để 

đầu tư phát triển sản xuất và chăn nuôi theo nhu cầu, kéo dài thời hạn 

vay cho phù họp với từng chương trình 

3.2.4. Đẩy mạnh  ào tạo ngh , giải quy t việc làm cho ngƣời nghèo 

- Trang bị kiến thức về khuyến nông, lâm, ngư nghiệp cho hộ 

nghèo có lao động, có đất nhưng thiếu kiến thức làm ăn, thiếu kỹ 

thuật sản xuất. 

- Liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngoài tỉnh cần 

tuyển dụng công nhân theo ngành nghề gì để có hướng đào tạo theo 

đơn đặt hàng. 

3.2.5. Đẩy mạnh các ch nh sách an sinh xã hội  ối với hộ nghèo 

- Chính sách hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo 

- Tăng cư ng hỗ trợ về y tế cho người nghèo 

- Hỗ trợ về trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

3.2.6. Một số giải pháp khác 

-. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng 

-. Mở rộng thu hút vốn đầu tư 

-. Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn 

-. Mở rộng liên kết thị trường tiêu thụ nông sản 

-. Tuyên truyền, nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo 

- Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Ki n nghị với nhà nƣớc 
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- Nhà nước cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự phát triển kinh 

tế-xã hội ở nông thôn miền núi, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

- Cần có sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp đồng bộ của nghiều 

ngành, nhiều cấp, nhiều tổ chức cùng triển khai thực hiện. 

3.3.2. Ki n nghị với tỉnh Quảng Ngãi 

- Đề nghị các cấp uỷ, Chính quyền chỉ đạo các cơ quan ban 

ngành thực hiện lồng ghép các chương trình xã hội như y tế, dân số 

kế hoạch hoá gia đình, văn hoá thông tin, giáo dục trên địa bàn vùng 

dân tộc thiểu số để tránh trùng lắp và khuyến khích ý thức tự lực, tự 

cường các dân tộc từng bước vươn lên thoát nghèo và biết làm giàu. 

- Các chương trình đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, đặc biệt ưu tiên 

hàng đầu cho lĩnh vực giao thông thuỷ lợi, nước sinh hoạt và trồng 

rừng, phát trển sản xuất. 

- Đối với chính quyền địa phương: chú trọng công tác đào tạo đội 

ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác 

giảm nghèo, già làng, trưởng thôn là đối tượng gần dân nhất. 

 

KẾT LUẬN 

Sơn Tây là một huyện nghèo, xuất phát điểm thấp, cách thức sản 

xuất của đồng bào dân tộc thiểu số c n mang nặng tính tự phát, tự 

cung, tự cấp, c n rất lạc hậu, phần lớn dựa vào sản vật tự nhiên. Đời 

sống tinh thần của bà con dân tộc c n mang đậm nét truyền thống, 

bên cạnh tính cộng đồng cao, phong tục tập quán cũ c n chi phối 

nặng nề. Vai tr  của già làng, người có uy tín trong xóm v n chi phối 

những quan hệ xã hội và nhiều công việc trong cộng đồng thôn xóm. 

Từ đó thói quen sống theo “lệ” v n nhiều hơn sống theo “luật”. Đặc 

điểm này khiến cho đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số tương đối 
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khép kín, ảnh hưởng đến sự tiếp nhận những kinh nghiệm sống tốt 

trong quá trình phát triển, để làm phong phú thêm đời sống vật chất, 

tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số cần đổi mới 

nhận thức về cách nhận xét, đánh giá và giải quyết. Giảm nghèo 

không chỉ thuần tuý về kinh tế, mà c n về văn hoá, xã hội và cả về 

nhận thức. Giảm nghèo phải đảm bảo cả cơ sở vật chất l n văn hoá 

tinh thần cũng như môi trường bền vững, nhằm tìm ra các giải pháp 

hữu hiệu, thúc đẩy sự phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số để từ 

đó giảm nghèo một cách hiệu quả, kết hợp hài hoà giữa các yếu tố 

kinh tế với các yếu tố văn hoá xã hội. Mặt khác, phải nâng cao dân 

trí để góp phần nâng cao trình độ mọi mặt cho đồng bào dân tộc 

thiểu số, quan trọng hơn trình độ dân trí được nâng cao sẽ quyết định 

sự thay đổi trong cộng đồng dân tộc thiểu số theo hướng năng động, 

văn minh, tiến bộ hơn. 

Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số là công việc khó 

khăn, lâu dài và phức tạp, thực hiện được điều đó là quá trình đấu 

tranh bền bỉ và kiên quyết. Điều đó đ i hỏi sự nỗ lực không ngừng 

của chính bản thân người nghèo dân tộc thiểu số, sự quan tâm 

thường xuyên, đầu tư, giúp đỡ kịp thời của cộng đồng xã hội. Phấn 

đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 55,07% năm 2016 xuống c n 35% năm 

2020, mỗi năm giảm từ 5% - 5,5% hộ nghèo. Những giải pháp được 

nêu trong chương 3 là những giải pháp chủ yếu để giải quyết tốt công 

tác giảm nghèo cho người đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện Sơn 

Tây, đ i hỏi sự kết hợp thống nhất, đồng bộ của tất cả các cấp, các 

ngành mới mang lại được kết quả khả quan. 

 

 


