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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai là một trong những huyện nghèo 

đứng đầu của tỉnh trên mọi lĩnh vực về cơ sở hạ tầng, thu nhập bình 

quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chất 

lượng giáo dục, y tế. Trong thời gian tới, để huyện Ia Pa phát triển 

nhanh và bền vững thì ngoài nguồn vốn khiêm tốn từ nội lực, nguồn 

vốn từ bên ngoài là rất cần thiết, đặc biệt là nguồn vốn từ các chương 

trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ. Để góp phần thúc đẩy quá 

trình giảm nghèo tại huyện, tạo điều kiện để huyện Ia Pa từng bước 

khắc phục khó khăn, phát triển bền vững, tôi đã chọn đề tài “Những 

giải pháp giảm nghèo ở huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai” để nghiên cứu 

luận văn tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa các lý luận và thực tiễn cơ bản về nghèo và giảm 

nghèo. Nghiên cứu kinh nghiệm giảm nghèo của một số tỉnh thành 

trong nước. 

Phân tích thực trạng nghèo tại huyện Ia Pa và nguyên nhân 

nghèo. Chỉ ra được những nguyên nhân đích thực dẫn đến nghèo tại 

huyện Ia Pa.  

Đề xuất, kiến nghị các giải pháp chủ yếu phù hợp với điều 

kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương, nhằm đẩy mạnh giảm 

nghèo trên địa bàn huyện Ia Pa. 

3.  Câu hỏi nghiên cứu 

Một là, tại sao phải nghiên cứu nghèo ở huyện Ia Pa?  

Hai là, nguyên nhân nào dẫn tới nghèo của hộ, tác động nào là 

chính, tác động nào là phụ?  

Ba là, giải pháp giảm nghèo nào phù hợp với điều kiện thực tế 

của hộ nông dân?  

4.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 
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- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động giảm nghèo trên địa bàn 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Các hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai với chủ thể là các hộ nông dân . 

- Về nội dung: Phân tích thực trạng nghèo và đề xuất một số 

giải pháp nhằm phát triển kinh tế để giảm nghèo cho một số hộ dân 

đang sinh sống trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 

- Về không gian: Đề tài nghiên cứu trên địa bàn các xã thuộc 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 

- Về thời gian: Số liệu thứ cấp được lấy từ các tài liệu giai đoạn 

5 năm (2010 - 2014) 

5.  Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập tài liệu. 

Số liệu thứ cấp: Thu thập các sách báo, các báo cáo tổng hợp 

của huyện, tỉnh; các văn bản chính sách của Chính phủ; thông tin 

trên internet. Tham khảo các ý kiến của cán bộ Phòng Nông nghiệp – 

Phát triển nông thôn, phòng Thống kê, phòng Lao động – TB&XH, 

Ngân hàng chính sách, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, cán bộ xã, các 

hộ thuộc các xã đặc biệt khó khăn. 

- Phương pháp xử lý số liệu: Bằng phần mềm Excel. 

- Phương pháp thống kê mô tả kết hợp với phương pháp so 

sánh nhằm phân tích tìm ra những sự khác biệt về kinh tế, văn hóa, 

xã hội, điều kiện việc làm và thu nhập giữa các vùng, tỉnh trong cả 

nước với huyện Ia Pa, để từ đó có cơ sở đưa ra những chính sách phù 

hợp về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Ia Pa. 

- Phương pháp chuyên gia: nghiên cứu các quan điểm, kinh 

nghiệm, chính sách và một số mô hình xóa đói giảm nghèo tại nước 

ta. 

6.  Ý nghĩa lý luận và thực tiễn  

Luận văn góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho 

việc hoạch định chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Ia Pa. 
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Đây là tài liệu có thể sử dụng để tham khảo cho việc nghiên cứu các 

vấn đề giảm nghèo ở mức chuyên sâu hơn, Luận văn có thể làm tài 

liệu tham khảo cho việc nghiên cứu vấn đề giảm nghèo ở các địa bàn 

có đặc thù tương tự như huyện Ia Pa, hoặc những nội dung chưa 

được thực hiện tại đề tài này. 

7. Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và 

phụ lục, luận văn có 3 chương: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về giảm nghèo. 

Chương 2. Thực trạng giảm nghèo ở huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 

Chương 3. Một số giải pháp giảm nghèo ở huyện Ia Pa, tỉnh 

Gia Lai. 

 8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài “Những giải pháp giảm nghèo ở huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai” học viên đã tham khảo và tìm hiểu một số tài liệu. 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢM NGHÈO 

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHÈO 

1.1.1 Quan niệm về nghèo 

Hội nghị bàn về giảm nghèo đói trong khu vực Châu Á-Thái 

Bình Dương do ESCAP tổ chức vào tháng 9/1993 tại Bangkok (Thái 

Lan), các quốc gia trong khu vực đã thống nhất cho rằng: “Nghèo đói 

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

nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu ấy phụ thuộc vào 

trình độ phát triển kinh tế xã hội, phong tục tập quán của từng vùng 

và những phong tục ấy được xã hội thừa nhận”. Đây là khái niệm 

tương đối đầy đủ và bao quát, nên có thể coi đây là định nghĩa chung 

nhất và có tính hướng dẫn về phương pháp nhận diện nét chính yếu 

phổ biến về đói nghèo của các quốc gia. 
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1.1.2.  Phƣơng pháp xác định chuẩn nghèo 

a. Tiêu chí xác định nghèo và chuẩn nghèo của thế giới 

Hiện nay, Ngân hàng thế giới đưa ra các chỉ tiêu đánh giá 

mức độ giàu, nghèo của các quốc gia dựa vào mức "thu nhập quốc 

dân" bình quân tính theo đầu người trong một năm. 

Theo phương pháp Atlas, năm 1990 người ta chia mức bình 

quân của các nước trên toàn thế giới làm 6 loại: 

+ Trên 25.000 USD/người/năm là nước cực giàu. 

+ Từ 20.000 đến dưới 25.000 USD/người/năm là nước giàu. 

+ Từ 10.000 đến dưới 20.000USD/người/năm là nước khá 

giàu. 

+ Từ 2.500 đến dưới 10.000USD/người/năm là nước trung 

bình. 

+ Từ 500 đến dưới 2.500USD/người/năm là nước nghèo.  

+ Dưới 500USD/người/năm là nước cực nghèo. 

b. Tiêu chí xác định nghèo và chuẩn nghèo của Việt Nam 

Tổng cục thống kê và Ngân hàng thế giới đưa ra chuẩn 

nghèo đói của Việt Nam như sau: 

- Chuẩn nghèo đói về lương thực, thực phẩm năm 1993 là 

750 nghìn đồng/người/năm và năm 1998 là 1.287 nghìn/người/năm 

tương đương 92 USD. 

- Chuẩn nghèo đói chung năm 1993 là 1.160 

nghìn/người/năm và năm 1998 là 1.788 nghìn/người/năm tương 

đương 128 USD. 

1.1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến nghèo  

a. Nhân tố liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội 

Nhân tố tự nhiên: 

Điều kiện tự nhiên như: vị trí, địa hình, khí hậu, đất đai, tài 

nguyên...  
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Nhân tố kinh tế: 

+ Tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế:  

+ Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội: 

Nhân tố xã hội. 

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

+ Thành phần dân tộc:  

+ Phong tục tập quán:  

+  ếu tố lịch sử:  

+ Hình thức sở hữu: 

b. Các nguyên nhân thuộc bản thân người nghèo 

Trình độ học vấn thấp, thiếu kiến thức, thiếu kỷ năng sống 

và kinh nghiệm làm ăn 

Đây có thể xem như là nguyên nhân đặc biệt nhất. Nó tồn tại 

rõ ràng, nhưng khó mà định lượng được. Do những hạn chế này, thu 

nhập của họ thường bấp bênh và rớt vào vòng lẩn quẩn. Trình độ học 

vấn thấp dẫn đến nghèo, con cái của người nghèo không đủ khả năng 

đến trường và tiếp cận giáo dục, và lại tiếp tục nghèo. Ngoài ra còn 

do một số nguyên nhân khác như: tâm lý tự ti, ỷ lại trông chờ sự hỗ 

trợ của Nhà nước, cộng đồng; tỷ lệ người phụ thuộc cao; bệnh tật, 

sức khỏe yếu. 

1.2. NỘI DUNG GIẢM NGHÈO 

1.2.1.  Khái niệm giảm nghèo và vai trò của giảm nghèo 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng. 

Giảm nghèo là tổng thể các biện pháp chính sách của nhà 

nước và xã hội hay là của chính những đối tượng thuộc diện nghèo, 

nhằm tạo điều kiện để họ có thể tăng thu nhập, thoát khỏi tình trạng 

thu nhập không đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu trên cơ sở 

chuẩn nghèo được quy định theo từng địa phương, khu vực, quốc 

gia. 

Giảm nghèo có vai trò quan trọng tạo tiền đề cơ sở cho sự 
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phát triển xã hội,  giảm nghèo là một trong những chính sách xã hội 

hướng vào phát triển con người, nhất là nhóm người nghèo, tạo cơ 

hội cho họ tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước như: Phát triển kinh tế tăng thu nhập, được tiếp cận với các 

dịch vụ cơ bản như: học hành, khám chữa bệnh miễn phí, tiếp cận 

với thông tin khoa học…góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và là cơ sở để bảo 

vệ môi trường sinh thái. 

1.2.2. Nội dung cơ bản của giảm nghèo 

- Thứ nhất là tăng thu nhập cho người nghèo, vùng nghèo:  

- Thứ hai là tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển 

và dịch vụ công đối với người nghèo, vùng nghèo. 

- Thứ ba là giảm thiểu sự tổn thương cho người nghèo để 

giảm nghèo mang tính bền vững. 

- Thứ tư là giảm nghèo trước hết phải ưu tiên các đối tượng 

chính sách, vùng cách mạng, gắn giải quyết vấn đề kinh tế với chính 

trị-xã hội. 

1.2.3. Một số tiêu chí đánh giá nghèo và giảm nghèo 

a.  Số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và sự thay đổi số hộ 

nghèo qua các năm. 

b. Số hộ thoát nghèo và số hộ phát sinh nghèo. 

c. Mức độ bao phủ và hiệu quả của các chương trình giảm 

nghèo. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIẢM 

NGHÈO. 

1.3.1. Cơ chế  chính sách và các biện pháp tổ chức thực 

hiện giảm nghèo.  

Việt Nam cần phải đẩy nhanh cải cách chính sách và thể chế  

để tăng trưởng nhanh, bình đẳng và hướng tới người nghèo nhiều 

hơn. Chính phủ và các doanh nghiệp cần phải có những phản ứng 
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thích hợp và kịp thời đối với các thách thức đang nổi lên liên quan 

đến tăng trưởng và giảm nghèo.  

Công tác tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo: Bộ 

máy, trình độ đội ng  cán bộ làm công tác giảm nghèo; công tác 

tuyên truyền, vận động, lồng gh p các chương trình...  

1.3.2. Các ngu n lực thực hiện c ng tác giảm nghèo. 

Các yếu tố nguồn lực như đất đai, nguồn vốn, năng lực đội 

ng  cán bộ, sự tham gia của các lực lượng giảm nghèo, sự hỗ trợ từ 

bên ngoài…c ng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giảm nghèo.  

1.3.3. Ý thức vƣơn lên của bản th n ngƣời nghèo. 

Nếu người nghèo có biểu hiện lười lao động, chi tiêu lãng 

phí thì c ng khó thoát được tình trạng 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. Do đó nếu những hộ có ý chí thoát nghèo, nhận 

thức tốt và chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm làm ăn, áp dụng khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất, chủ động trong chi tiêu, biết tiết kiệm và tính 

toán thì việc giảm nghèo là không khó. 

1.4. KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO Ở CÁC ĐỊA PHƢƠNG Ở 

VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO HUYỆN IA PA. 

1.4.1. Kinh nghiệm giảm nghèo ở một số địa phƣơng 

* Thừa Thiên Huế: 

* Kon Rẫy – Kon Tum: 

1.4.2.  ài học r t ra đối với huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai 

trong c ng tác giảm nghèo hiện nay. 

Một là, phải tạo chuyển biến nhận thức thông suốt trong nội 

bộ Đảng, chính quyền đến quần chúng từ cấp huyện đến cấp xã, thôn 

về chủ trương giảm nghèo. 
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Hai là, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể ở địa phương phải 

làm tốt công  

Ba là, các cấp, các ngành phải kịp thời đưa ra những giải 

pháp thích hợp trợ giúp và chính sách chăm lo cho người dân kịp 

thời. 

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính 

sách trợ giúp xã hội, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ng  cán bộ chuyên trách về giảm nghèo. 

Năm là, đẩy mạnh các hoạt động, dự án, trợ giúp pháp lý, 

dạy nghề tạo việc làm, hướng dẫn cách thức khuyến nông cho người 

nghèo, phát hiện thế mạnh của từng hộ để nhân rộng kịp thời. 

Sáu là, thường xuyên đổi mới cơ chế dự toán và phân bổ 

định mức chi tiêu ngân sách Nhà nước về trợ giúp giảm nghèo theo 

hướng công khai minh bạch và xuất phát từ thực tế. 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN IA PA, 

TỈNH GIA LAI. 

2.1 KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

HUYỆN IA PA, TỈNH GIA LAI. 

2.1.1. Vị trí địa lý  điều kiện tự nhiên huyện Ia Pa. 

a. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu 

b. Đặc điểm điều kiện tự nhiên: 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Ia Pa 

a. Đặc điểm kinh tế  

* Tăng trưởng kinh tế 

* Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

* Đầu tư phát triển 

b. Đặc điểm xã hội 

* Dân số: 
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* Lao động 

* Văn hóa, giáo dục, y tế 

2.1.3. Ảnh hƣởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

đến công tác, giảm nghèo của huyện Ia Pa. 

a. Thuận lợi  

Điều kiện tự nhiên của huyện rất thích hợp để đầu tư phát 

triển nông nghiệp. Nguồn nguyên liệu phong phú, đa dạng, chất 

lượng và giá rẻ là điều kiện rất thuận lợi để phát triển ngành công 

nghiệp chế biến thực phẩm, đặc biệt là chế biến thức ăn gia súc. 

Nguồn nhân lực dồi dào, giá nhân công thấp, nhân dân có bản chất 

cần cù, thông minh và chịu khó, là điểm mạnh của địa phương về lực 

lượng lao động.  

b. Những  h   hăn, h n chế 

Hạn hán, l  lụt cục bộ thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng 

không nhỏ đến phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. 

Tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp, lao động hầu hết 

chưa qua đào tạo nên việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng 

vào sản xuất, còn gặp nhiều khó khăn. Tập quán canh tác còn lạc 

hậu, tình trạng chăn nuôi gia súc thả rông vẫn là phổ biến, chuyển 

đổi cơ cấu giống, mùa vụ chậm, nhân dân vẫn còn tư tưởng trông 

chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN IA 

PA, TỈNH GIA LAI 

2.2.1. Khái quát thực trạng nghèo ở huyện Ia Pa. 

Tình hình hộ nghèo trên địa bàn huyện Ia Pa 

 ảng 2.10. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 -2014 

TT 
Xã  thị 

trấn 

Chuẩn nghèo mới (GĐ 2011 -2015) 

Tỷ lệ hộ nghèo (%) 

2011 2012 2013 2014 Sơ bộ 2015 

1 Pờ Tó 56,19 52,52 50,59 49,03 47,26 

2 Chư răng 45,10 42,10 36,98 37,83 35,66 
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3 Kim Tân 46,30 42,78 39,98 35,06 31,54 

4 Ia Mrơn 42,87 39,45 33,02 29,94 27,76 

5 Ia Trốk 46,12 42,45 34,56 30,76 26,89 

6 Ia Broăi 52,87 49,16 44,41 45,91 41,02 

7 Ia Tul 70,80 67,31 60,82 49,52 46,34 

8 Chư  Mố 53,49 49,96 45,07 40,82 37,63 

9 Ia Kdăm 77,85 74,21 66,31 63,62 60,17 

Toàn huyện: 51,15 47,63 42,20 39,21 35,04 

Chênh lệch về tỷ lệ hộ nghèo giữa hộ người kinh và các hộ 

đồng bào dân tộc thiểu là khá cao, Số hộ nghèo phân theo dân tộc: 

Kinh 350 hộ tỷ lệ 3,5%; dân tộc Ja Rai và Ba Na 4.121 hộ tỷ lệ 

40,8%, và dân tộc khác 336 hộ tỷ lệ 3,3%. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện 

Ia Pa mặc dù giảm qua các năm, nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, 

cao hơn rất nhiều so với bình quân cả nước và mặt bằng chung của 

tỉnh. Trong đó, Xã Ia Kdăm có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện với 

63,62%. Tuy nhiên, các vùng III như Ia Tul lại có thành tích 

giảm tỷ lệ nghèo cao nhất, xã vùng này có điều kiện về đất đai màu 

mỡ và diện tích đất bình quân trên đầu người cao. Ia Mrơn là đơn vị 

có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong cả giai đoạn 2006 -2013. Đến năm 

2014, tỷ lệ hộ nghèo là 29,94%. Đây là xã có tiềm năng phát triển về 

kinh tế - xã hội của huyện. Phấn đấu đến năm 2018, Ia Mrơn sẽ trở 

thành thị trấn của huyện Ia Pa 

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giảm nghèo ở huyện Ia Pa 

a. Thiếu nguồn lực sản xuất 

b. Tâm lý tự ti, ỷ l i trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, 

cộng đồng 

c. Trình độ học vấn thấp, thiếu  iến thức, thiếu  ỷ năng 

sống và  inh nghiệm làm ăn 

d. Thiên tai, dịch bệnh, mất mùa 
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e. Tỷ lệ người phụ thuộc cao 

f. Bệnh tật, sức  hỏe yếu 

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN IA 

PA, TỈNH GIA LAI 

2.3.1. Công tác tạo điều kiện cho ngƣời nghèo phát triển 

sản xu t  tăng thu nhập cho ngƣời nghèo nghèo ở huyện Ia Pa 

Nhờ nguồn vốn đầu tư từ các chương trình/dự án đã làm cho 

kinh tế - xã hội của huyện bước đầu thay đổi tích cực, đời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; năng suất, 

sản lượng lương thực tăng lên hàng năm, bước đầu hình thành một số 

vùng sản xuất cây lương thực và cây công nghiệp hàng hoá; tỷ lệ hộ 

nghèo, cận nghèo từ 60,1% năm 2005 (theo tiêu chí c ), giảm còn 

39,1% vào cuối năm 2014 (theo tiêu chí mới). Nhân dân phấn khởi, 

tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

2.3.2. Thực hiện công tác cho vay tín dụng đối với ngƣời 

nghèo 

 ảng 2.13. Kết quả thực hiện chƣơng trình cho vay vốn 

tín dụng ƣu đãi hộ nghèo giai đoạn 2010 – 2014 

Stt Đơn vị Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

 Tổng số 
Số hộ 3.567 3.663 3.333 3.514 3.501 

Doanh số 29.291 32.665 32.064 35.89 37.731 

1 Pờ Tó 
Số hộ 390  384  372  401  402  

Doanh số 3.298  3.403  3.383  3.927  4.278  

2 Chư răng 
Số hộ 479  466  435  492  528  

Doanh số 3.349  3.973  3.998  4.699  5.291  

3 Kim Tân 
Số hộ 517  525  476  542  524  

Doanh số 4.274  4.627  4.537  5.430  5.688  

4 Ia Mrơn 
Số hộ 340  352  316  329  306  

Doanh số 3.690  3.848  3.697  3.934  4.247  

5 Ia Trốk Số hộ 451  473  448  438  496  
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Doanh số 3.442  3.965  3.986  4.098  4.231  

6 Ia Broăi 
Số hộ 365  381  303  302  311  

Doanh số 2.554  2.802  2.454  2.871  3.200  

7 Ia Tul 
Số hộ 292  336  296  294  308  

Doanh số 2.042  2.898  2.889  3.261  3.665  

8 Chư  Mố 
Số hộ 239  247  210  202  148  

Doanh số 2.386  2.589  2.512  2.408  1.873  

9 Ia Kdăm 
Số hộ 494  499  477  514  478  

Doanh số 4.327  4.560  4.608  5.262  5.246  

Đến năm 2013, Ngân hàng CSXH đã cho vay: 37.731 triệu 

đồng, với 3.501 hộ nghèo, hộ vùng khó khăn để đầu tư phát triển sản 

xuất với lãi suất ưu đãi (0,25%/tháng). Trong đó, vay vốn tạo việc 

làm xoá đói giảm nghèo cho trên 2.500 lượt người, tổng vốn vay trên 

14 tỷ đồng Đã giải quyết cho 845 hộ nghèo vay với tổng số tiền 

22.570 triệu đồng. Qua đó, đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ vùng 

khó khăn đầu tư mở rộng sản xuất, chuyển đổi ngành nghề có hiệu 

quả kinh tế cao hơn, góp phần giảm nghèo trên địa bàn. 

2.3.3. Thực hiện c ng tác đào tạo nghề và chính sách giải 

quyết việc làm cho ngƣời nghèo. 

 ảng 2.14. Kết quả tập huấn kỹ thuật canh tác  chăn nu i năm              

2010-2014 

STT Năm 

Tập huấn 

kỹ thuật 

canh tác 

(lớp) 

Hội thảo 

đầu bờ 

(cuộc) 

Tập huấn 

kỹ thuật 

chăn nu i 

(lớp) 

1 Năm 2010    

 Số lượng 50 10 3 

 Số lượt người tham gia 2.000 500 210 

2 Năm 2011    

 Số lượng 45 12 4 

 Số lượt người tham gia 1.600 450 240 

3 Năm 2012    

 Số lượng 35 12 4 

 Số lượt người tham gia 1.200 500 255 
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4 Năm 2013    

 Số lượng 24 14 5 

 Số lượt người tham gia 600 401 265 

5 Năm 2014    

 Số lượng 20 13 5 

 Số lượt người tham gia 665 418 225 

 Tổng cộng    

 Số lƣợng 174 61 21 

 Số lƣợt ngƣời tham gia 6.065 2.269 1.195 

Từ năm 2010 đến năm 2014 đã triển khai tập huấn kỹ thuật canh 

tác được 174 lớp, với 6.065 lượt người tham gia; tổ chức hội thảo đầu bờ: 

61 cuộc, với 2.269 lượt người tham gia; tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn 

nuôi: 21 lớp, với 1.1950 lượt người tham gia. Thông qua các mô hình đã 

thực hiện trình diễn, dự án khuyến nông, lâm, ngư, hỗ trợ sản xuất, phát 

triển ngành nghề, đã hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, mạnh dạn áp 

dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thay đổi 

tập quán canh tác lạc hậu, từng bước tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao 

đời sống vật chất cho người nghèo. 

2.3.4. C ng tác đầu tƣ n ng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu 

phục vụ sản xuất  phát triển kinh tế  

 ảng 2.15: Cơ sở hạ tầng huyện Ia Pa thời kỳ 2010-2015 

Các chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2014 Sơ bộ năm 2015 

Tổng số xã 9 9 9 

A. Đường ô tô 9 9 9 

Đường nhựa 2 5 6 

Đường đất 7 4 3 

B. Điện thoại đến UBND xã 9 9 9 

C. Điện lưới quốc gia 9 9 9 

2.3.5. C ng tác hỗ trợ văn hóa  y tế  giáo dục và cơ sở vật 

chất khác cho hộ nghèo  xã nghèo 

a. Công tác  văn h a - thông tin:  
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Trong những năm qua huyện Ia Pa đã quyết tâm xây dựng 

phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư", từng bước nâng cao hưởng thụ về đời sống tinh thần cho 

nhân dân ngày một tốt hơn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị 

đoan, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 

theo tinh thần của Nghị Quyết TW 5 (khóa VIII). 

b. Công tác hỗ trợ về y tế 

Bảng 2.16. Kết quả cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo giai đoạn 2010-

2014. 

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 2011 2012 2013 2014 

Số lượt người (Lượt) 20.455 22.014 21.243 21.857 20.862 

Kinh phí (triệu đồng) 8.396 8.973 8.847 9.476 9.659 

(Nguồn: Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Ia Pa) 

c. Công tác hỗ trợ về giáo dục. 

Bảng 2.17. Kết quả hỗ trợ về giáo dục cho hộ nghèo 

STT Nội dung 

Năm học 

 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013 - 

2014 

1 

Miễn giảm học phí 

cho học sinh, sinh 

viên nghèo 

Số học sinh 

(người) 
1.022 1.031 1.040 1.067 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
2.435 2.813 3.271 3.402 

2 

Hỗ trợ chi phí học 

tập vùng đồng bào 

DTTS và vùng khó 

khăn 

Số học sinh 

(người) 
18.092 18.183 18.237 18.435 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
6.255 6.294 6.316 6.622 

3 

Cho vay hỗ trợ học 

sinh, sinh viên hoàn 

cảnh khó khăn 

Số HS,SV 

(người) 
3.476 3.432 3.376 3.347 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
17.884 17.642 17.663 18.423 

( Nguồn: Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Ia Pa) 
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d. Công tác hỗ trợ nhà ở, điện, nước sinh ho t, đất sản 

xuất, và vệ sinh môi trường nông thôn cho hộ nghèo 

Bảng 2.18: Tổng hợp kết quả hỗ trợ xoá nhà tạm cho hộ nghèo 

Nội dung 
Năm 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Chương 

trình 

167/TTg 

Số nhà  324   645       

Kinh phí 

(tr.đồng) 
6.823   13.420        

Nhà đại 

đoàn kết 

Số nhà    230   26 53   46  

Kinh phí 

(tr.đồng) 
  416,5   298   574   443 

(Nguồn: Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Ia Pa) 

Bảng 2.19. Kết quả hỗ trợ, giải quyết đất ở  đất sản xuất 

theo Chƣơng trình 132  134/QĐ-TTg 

Stt Chỉ tiêu Đvt 
Năm 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Số hộ hộ 157 154 148 143 182 160 

2 Diện tích Ha 98,33 32,55 68,29 77,98 39,42 74,85 

3 Kinh phí Trđ 958,4 882 713 554 775 795 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Pa) 

e. Công tác trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo 

Bảng 2.20. Kết quả Hỗ trợ về pháp lý cho hộ nghèo giai đoạn 

2010-2014 

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 2011 2012 2013 2014 

Số lượt người được 

trợ giúp pháp lý 
220 381 245 267 327 

(Nguồn: Phòng Tư pháp huyện Ia Pa) 
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 2.3.6. Thực hiện c ng tác n ng cao trình độ đội ngũ cán 

bộ làm c ng tác hỗ trợ giảm nghèo và cán bộ ở các xã nghèo 

Huyện Ia Pa đội ng  cán bộ, công chức làm công tác giảm 

nghèo đã được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao trình độ 

chuyên môn thực thi công vụ về giảm nghèo. Qua các lớp tập huấn 

đã giúp họ nắm bắt được tình hình thông tin cơ sở, nhận được sự 

phản hồi của các học viên về những khó khăn tồn tại, những kiến 

nghị đề xuất của bản thân hộ nghèo, người nghèo, xã nghèo trong 

việc thực hiện chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, từ đó 

đã góp phần giúp các cơ quan của huyện xác định, điều chỉnh các 

giải pháp cho các hoạt động giảm nghèo, nâng cao hiệu quả thực 

hiện các chính sách giảm nghèo ở địa phương nhằm đạt được mục 

tiêu giảm nghèo bền vững và hiệu quả. 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở 

HUYỆN IA PA, TỈNH GIA LAI. 

 2.4.1. C ng tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực góp phần 

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

huyện 

Những năm qua, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết 

quả đáng kể, công cuộc giảm nghèo đã được nhân dân trong huyện 

ủng hộ và tích cực tham gia trong quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội. Các hộ nghèo, vùng nghèo c ng đã tự mình vươn lên tranh thủ 

sự hỗ trợ của cộng đồng để ổn định nâng cao đời sống và dần dần 

vươn tới khá giả.  

2.4.2. Những mặt hạn chế  t n tại trong c ng tác giảm 

nghèo ở huyện Ia Pa. 

 Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 

rất cao so với bình quân chung của tỉnh, tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng 

năm thấp và số hộ tái nghèo, cận nghèo còn ở mức cao. Chênh lệch 

giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp. Công 
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tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc 

biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số về công tác giảm nghèo chưa 

sâu rộng, sự chuyển biến trong nhận thức của người nghèo chưa 

nhiều. Nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, dự án giảm nghèo 

cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện còn hạn hẹp 

và không đồng bộ. Chưa tạo được sự phối, kết hợp đồng bộ, chặt chẽ 

giữa các cơ quan chức năng trong công tác giảm nghèo.Một bộ phận 

hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo dân tộc thiểu số còn chủ quan, trông 

chờ ỷ lại vào nhà nước, bị động, thiếu ý thức vươn lên thoát nghèo. 

Công tác bình xét hộ nghèo và hộ thoát nghèo hàng năm chưa tốt, 

còn dựa nhiều vào cảm tính, chạy theo thành tích, chưa thực hiện 

đúng quy trình, thiếu chặt chẽ nên chưa phản ánh đúng thực trạng hộ 

nghèo trên địa bàn. 

 2.4.3. Nguyên nh n của hạn chế  yếu kém. 

* Nguyên nhân khách quan: 

Huyện mới thành lập, ở xa các trung tâm kinh tế, văn hoá - 

xã hội, các khu công nghiệp của tỉnh, hơn nữa địa hình bị chia cắt 

bởi sông Ba, hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém, thiếu đồng bộ, 

nhất là hạ tầng về thủy lợi, giao thông, cấp điện, chưa đáp ứng được 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời tiết khí hậu 

không thuận lợi, nắng hạn k o dài, l  lụt liên tiếp xảy ra. 

* Nguyên nhân chủ quan: 

Trình độ dân trí thấp, khả năng tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất kinh doanh còn chậm. Sản xuất thuần nông tự cấp 

tự túc, thiếu kiến thức về sản xuất hàng hoá, thiếu vốn đầu tư và tư 

liệu sản xuất. Nguồn tài nguyên đất đai, rừng và khoáng sản quản lý 

sử dụng thiếu chặt chẽ. Năng lực cán bộ từ huyện đến xã, thôn làng 

còn hạn chế. Phần lớn người nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, thiếu ý chí vượt khó vươn lên, 

chưa chủ động tự tổ chức sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập, chưa 
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mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Việc tiếp cận các vốn 

vay bằng thể chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất 

cập. Các nguồn vốn đầu tư chưa đủ mạnh, còn dàn trải cào bằng, 

thiếu tập trung, quy trình và thủ tục đầu tư chưa phù hợp nên hiệu 

quả không cao.Nguồn thu ngân sách tại địa bàn nhỏ, địa phương 

không có điều kiện chủ động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội mà 

phụ thuộc phần lớn vào ngân sách cấp trên. 

CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO Ở 

 HUYỆN IA PA, TỈNH GIA LAI. 

3.1. MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO CỦA HUYỆN IA PA GIAI 

ĐOẠN 2015 – 2020. 

3.1.1. Phƣơng hƣớng và mục tiêu chung 

3.1.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN IA PA 

TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020. 

3.2.1. Giải pháp phát triển n ng  l m  ngƣ nghiệp tạo 

điều kiện cho ngƣời nghèo phát triển sản xuất tăng thu nhập  

Phát triển ngành trồng trọt. 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Gia Lai, huyện Ia Pa nằm trong vùng quy hoạch sản xuất lương thực, 

thực phẩm trọng điểm của tỉnh. Do vậy, Ia Pa tiếp tục mở rộng và 

thâm canh lúa nước ở những cánh đồng có điều kiện thuận lợi cho 

trồng lúa, đem lại hiệu quả cao nhờ các công trình thuỷ lợi hiện có và 

công trình dự kiến xây dựng. Căn cứ đặc điểm của địa hình, tính chất 

đất đai bố trí cụ thể ruộng lúa, cây màu theo khả năng canh tác như 

sau: ruộng 3 vụ (lúa + cây màu) ở địa hình trung bình chiếm 60%, 

ruộng lúa nước 2 vụ (địa hình thấp) chiếm 10%, ruộng màu 2 vụ (địa 

hình cao) chiếm 30%. 

Phát triển ngành chăn nuôi. 
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Từ điều kiện đất đai, nguồn nước thuận lợi nên sản xuất 

lương thực đi đôi với phát triển ngành chăn nuôi theo hướng thâm 

canh cao, trên cơ sở phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc với mô 

hình chăn nuôi hộ gia đình và trang trại là chính, đồng thời có sự hỗ 

trợ của thú y và khuyến nông. Thực hiện tốt công tác lai tạo giống, 

cải tiến chất lượng vật nuôi và phòng trừ dịch bệnh. 

Về khuyến nông. 

Về lâm nghiệp. 

3.2.2. Giải pháp về chính sách đẩy mạnh tín dụng đối 

với ngƣời nghèo. 

Để đẩy mạnh tín dụng đối với hộ nghèo thì bên cạnh việc 

tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo từ 

NHCSXH, cần thực hiện có hiệu quả một số giải pháp sau:  

- Mở rộng mạng lưới quỹ tiết kiệm và huy động nguồn vốn 

nhàn rỗi trong dân để tạo thêm nguồn vốn cho vay ở nông thôn: 

- Thu hút các nhà đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp 

đầu tư về nông thôn:  

- Có cơ chế, chính sách kêu gọi các ngân hàng thương mại 

đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện, tạo ra sự cạnh tranh lành 

mạnh, tránh việc độc quyền (chỉ có một ngân hàng Nông nghiệp & 

PTNT) cho vay tín dụng như hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi để 

người dân tiếp cận vơi nguồn vốn, lãi suất thấp. 

- Cần có chính sách ưu đãi hơn đối với hộ nghèo là đồng bào 

dân tộc, chủ hộ là người khuyết tật khi vay vốn sản xuất, kinh doanh, 

học nghề, vay làm nhà ở. 

- Đơn giản về điều kiện, thủ tục hồ sơ để người nghèo dễ 

dàng tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời phải gắn kết việc cho 

vay ưu đãi với các chương trình khuyến nông, mô hình sản xuất điển 

hình.  
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3.2.3. Giải pháp về c ng tác đào tạo nghề và chính sách 

giải quyết việc làm cho ngƣời nghèo. 

a. Phát triển nguồn nhân lực 

Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, khuyến khích đầu tư 

một số lĩnh vực có thế mạnh, nhất là đầu tư vào lĩnh vực sản xuất 

nông-lâm-ngư nghiệp, chế biến nông lâm sản, khai thác và sản xuất 

vật liệu xây dựng, du lịch văn hóa và sinh thái. Cần xem x t đầu tư 

xen kẽ trong vùng có nhiều đồng bào dân tộc, với mục đích vừa giải 

quyết việc làm, tăng thu nhập, vừa tác động làm thay đổi thói quen 

sinh hoạt và canh tác lạc hậu; 

Đầu tư mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, hướng dẫn 

cách làm ăn, chuyển đổi các mô hình sản xuất chăn nuôi cho các hộ 

nghèo, các hội mới vươn lên thoát nghèo nhằm chống tái nghèo. 

b. Phát triển ngành công nghiệp – TTCN  

Tập trung phát triển ngành công nghiệp có nguồn nguyên 

liệu tại chỗ và thu hút nhiều lao động như: Chế biến nông lâm sản, 

khai thác đá cát, sản xuất vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, 

nhất là tiểu thủ công nghiệp truyền thống.  

c. Phát triển thương m i, dịch vụ, du lịch. 

3.2.4. Đầu tƣ n ng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ 

sản xuất  phát triển kinh tế. 

Đầu tư, nâng cấp, c ng cố hệ thống thủy lợi cung cấp, tưới tiêu 

nước trên địa bàn huyện c ng hết sức quan trọng đối với một huyện thuần 

nông, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển sản xuất nông nghiệp, góp 

phần quan trọng vào phát triển kinh tế chung trên địa bàn và đẩy lùi tình 

trạng nghèo.  

3.2.5. Các giải pháp tạo điều kiện cho ngƣời nghèo tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 

a. Về văn hoá thông tin - thể dục thể thao. 
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Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thực hiện tốt 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Bảo tồn, 

phát huy di sản văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc và phát triển 

các giá trị văn hoá mới. Xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn 

hoá từ cấp huyện đến cấp xã, thôn. Tăng cường quản lý nhà nước 

trên lĩnh vực hoạt động, dịch vụ văn hoá. Đào tạo nguồn nhân lực 

cho ngành văn hoá thông tin, chú ý đến đội ng  cán bộ là người dân 

tộc thiểu số, có chính sách trợ cấp cho cán bộ văn hoá cơ sở. 

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

Tiếp tục lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế 

với giảm nghèo. Tăng cường các  hoạt động truyền  thông giáo dục sức 

khoẻ, hạn chế  các  tập tục lạc hậu và các lối sống có hại cho sức khoẻ. 

Tăng tỷ lệ gia đình sử dụng nước sạch và hố xí  hợp vệ sinh. Đẩy mạnh xã 

hội hoá công tác y tế, huy động cộng đồng tích cực  tham gia các hoạt 

động  vệ sinh,  phòng bệnh,  rèn luyện thân thể,  tạo ra phong trào "toàn 

dân vì sức khoẻ". 

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

Từng bước xã hội hoá công tác giáo dục đào tạo, nâng cao 

dân trí, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, phát triển và bồi 

dưỡng nhân tài đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội.  Đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu theo 

hướng kiên cố hoá và chuẩn hoá. Tập trung xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ng  giáo viên, chú trọng việc đào tạo và sử dụng 

giáo viên người dân tộc thiểu số ở địa phương. 

d. Chính sách hỗ trợ về nhà ở, nước s ch và vệ sinh cho 

người nghèo. 

Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở, nước sinh 

hoạt cho người nghèo trên cơ sở quy hoạch lại, tổ chức mới các cụm 

dân cư đa sắc tộc; đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã, văn hóa thông 

tin, nâng cao chất lượng nhà văn hóa xã, bưu điện văn hóa xã, phát 
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triển hệ thống thông tin truyền thông, tổ chức các hoạt động văn hóa, 

nâng cao mức sống, nâng cao khả năng tiếp cận các điều kiện sản 

xuất, các dịch vụ, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, hỗ trợ 

sinh kế cho người nghèo. 

e. Chính sách an sinh xã hội, trợ giúp người có công và 

các đối tượng người yếu thế trong xã hội (người già, trẻ em, người 

khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,...). 

Bổ sung một số chính sách  trợ  giúp  của Nhà  nước đối với  các  

nhóm người yếu thế, có hoàn cảnh  đặc  biệt  khó khăn, người dễ  bị  tổn 

thương để  tạo cơ  hội tự  tạo việc  làm hoặc đi làm thuê, có thu nhập đủ  

nuôi sống bản  thân, tham gia vào  các hoạt động cộng đồng, tham gia các 

hoạt động xã hội để hưởng lợi từ cải cách  kinh tế. Hoàn thiện chính sách 

bảo hiểm xã  hội  nhằm  mở  rộng chế  độ bảo hiểm  xã  hội áp dụng cho 

mọi đối tượng, và bảo  đảm tương quan hợp  lý  giữa  mức đóng và mức 

hưởng. Tăng cường công tác khuyến nông như là  một công cụ  hữu hiệu 

để giảm tính dễ tổn thương của  người nghèo.  Trợ giúp nhân đạo thường  

xuyên đối với  người  nghèo,  người  không có   sức  lao động và không nơi 

nương tựa; tổ chức, triển khai hoạt  động của  các  quỹ này ngay  tại 

những cộng đồng làng, xã  nơi  tập trung nhiều người nghèo, yếu thế.  

f. Chính sách hỗ trợ về pháp lý cho người nghèo 

Tổ chức trợ giúp pháp lý không chỉ góp phần đưa chủ 

trương, chính sách xoá đói, giảm nghèo về mặt pháp luật, đền ơn đáp 

nghĩa, đảm bảo công bằng xã hội của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc 

sống mà còn tạo ra cơ chế bảo đảm cho mọi công dân dù giàu hay 

nghèo đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tiếp cận với dịch vụ 

pháp lý như nhau trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường. 

Trên cơ sở đó góp phần làm lành mạnh quan hệ xã hội, xây dựng nếp 

sống văn minh “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 

3.2.6. Các giải pháp nâng cao nhận thức cho ngƣời dân 

vƣơn lên thoát nghèo 
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Để tạo động lực giúp người dân phấn đấu vươn lên thoát 

nghèo c ng như để chương trình giảm nghèo nói chung, các chính 

sách hỗ trợ giảm nghèo nói riêng thực sự phát huy hiệu quả, cần phải 

có những giải pháp đồng bộ, đặc biệt, cần tập trung đẩy mạnh tuyên 

truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước 

về giảm nghèo nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, khơi dậy ý chí 

chủ động vươn lên của người nghèo; giới thiệu các mô hình kinh tế 

có hiệu quả, đem lại thu nhập cao, những tấm gương vượt khó vươn 

lên làm giàu chính đáng bằng nhiều hình thức, từ đó tạo sức lan tỏa 

mạnh mẽ cộng đồng xã hội.  

Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà 

nước thông qua các chương trình, đề án hỗ trợ giảm nghèo thiết thực, 

sát với tình hình cụ thể của từng địa phương, bằng bàn tay, khối óc, 

mong muốn và ước nguyện làm giàu trên mảnh đất quê hương của 

chính người dân, bài toán giảm nghèo bền vững sẽ được giải quyết 

một cách thỏa đáng, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng của địa phương. 

ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

Giảm nghèo là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân, là nhiệm vụ cấp bách, cần có sức mạnh tổng hợp để sớm kết 

thúc trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để giảm 

nghèo nhanh và phát triển bền vững ở huyện Ia Pa đạt hiệu quả như 

mong muốn và những giải pháp đưa ra mang lại hiệu quả cao thì 

chúng tôi kiến nghị các cấp các ngành chức năng một số vấn đề sau 

đây: 

  - 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 

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

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

tạo đội ng  cán bộ quản lý và kỹ thuật, đặc biệt là đội ng  cán bộ làm  

công tác giảm nghèo, già làng, trưởng bản là đối tượng gần dân nhất.  

- Đối với người dân: cần nâng cao tính tự chủ trong sản xuất 

và đời sống, nâng cao ý thức thoát nghèo, tinh thần học tập, xoá bỏ 

dần các phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện quan điểm ưu tiên vốn 

cho sản xuất, hạn chế tình trạng cúng lễ linh đình tốn kém làm khó 

thêm cho đời sống hộ nghèo.  

KẾT LUẬN  

Kết quả giảm nghèo trong những năm qua của huyện rất 

đáng ghi nhận nhưng không có tính bền vững, còn nhiều yếu kém 

cần khắc phục trong thời gian tới. Tuy nhiên, công cuộc giảm nghèo 

là một 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 đòi hỏi sự nỗ lực không 

ngừng của chính bản thân người nghèo, sự quan tâm thường xuyên, đầu 

tư, giúp đỡ kịp thời của cộng đồng xã hội; tiến hành các hoạt động phối 

kết hợp, lồng gh p vào các chương trình, dự án phát triển, gắn với đặc thù 

vùng đa phần là dân tộc thiếu số của huyện. 

Trong quá trình thực hiện đề tài, nội dung luận văn đã làm 

rõ một số vấn đề lý luận về giảm nghèo trên địa bàn huyện Ia Pa. 

Phân tích đánh giá thực trạng giảm nghèo thời gian qua, đã chỉ rõ 

những kết quả bước đầu, làm rõ những hạn chế giảm nghèo trên địa 

bàn huyện Ia Pa. Từ những cơ sở lý luận và xuất phát từ thực trạng, 

luận văn đã đề xuất phương hướng và giải pháp giảm nghèo trên địa 

bàn huyện Ia Pa. 

 

 


