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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

An sinh xã hội là một chủ trương chính sách lớn của Đảng và 

Nhà nước ta, giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhưng 

hiện nay chính sách An sinh xã hội  ở Việt Nam còn nhiều bất cập và 

hạn chế, đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống theo hướng đảm bảo hài 

hòa giữa công bằng xã hội với tăng trưởng kinh tế. 

Là một quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng, trong thời gian 

qua quận Hải Châu cũng đã có những nỗ lực trong việc thực hiện 

chính sách an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là những đối tượng 

dễ tổn thương trong xã hội, đã đạt được những kết quả tích cực, tuy 

nhiên vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần tiếp tục được phân tích 

nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, để có những định hướng và giải 

pháp cụ thể trong thời gian đến.  

Với tính cấp thiết như vậy, luận văn thạc sĩ của tôi chọn đề tài: 

“Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng” 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Hệ thống hóa các vấn đề chung về hệ thống an sinh xã hội.  

Phân tích thực trạng công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân 

nghèo trên địa bàn quận Hải Châu. Trên cơ sở đó, xác định quan 

điểm và phương hướng cơ bản có tính chiến lược và đề xuất hệ thống 

các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo trên 

địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống an sinh xã hội và ảnh hưởng 

của hệ thống an sinh xã hội đến người dân nghèo trên địa bàn quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 
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- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện tại một số cơ quan 

chức năng và các hộ nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng, trong giai đoạn 2011 -2015 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và tiếp cận hệ 

thống. Phương pháp: mô hình hóa, toán học, phân tích thống kê, dự 

báo, mạng liên kết xã hội và một số phương pháp đặc thù khác để phân 

tích, so sánh, định lượng... 

5. Kết cấu của đề tài: Gồm 3 chƣơng 

Chương 1: Cơ sở lý luận về an sinh xã hội  

Chương 2: Thực trạng công tác đảm bảo an sinh xã hội cho 

người dân nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Chương 3: Giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân ghèo 

trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Hoạt động về An sinh xã hội có sự đa dạng với nhiều mô hình, 

chương trình và nguyên tắc khác nhau, phương thức và góc độ tiếp 

cận về An sinh xã hội vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Vì thế sự 

khái quát, đánh giá và phân tích các công trình nghiên cứu có liên 

quan sẽ giúp cho đề tài tìm ra những điểm mới cần phải khai thác, 

làm rõ. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN SINH XÃ HỘI 

1.1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG AN 

SINH XÃ HỘI 

1.1.1. Khái niệm An sinh xã hội  

An sinh xã hội được hiểu là sự bảo đảm thu nhập và một số điều 

kiện sinh sống thiết yếu khác cho người lao động và gia đình họ khi bị 

giảm hoặc mất thu nhập do bị giảm hoặc mất khả năng lao động hoặc 

mất việc làm; cho những người già cả, cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn 

tật, những người nghèo đói và những người bị thiên tai, địch hoạ…  

1.1.2. Chức năng của hệ thống An sinh xã hội 

Một là, bảo đảm thu nhập ở mức tối thiểu, bảo đảm quyền sống 

tối thiểu của con người, bao gồm các quyền về ăn, sức khỏe, giáo 

dục, nhà ở và một số dịch vụ xã hội cơ bản.  

Hai là, nâng cao năng lực quản lý rủi ro,  

Ba là, phân phối thu nhập, bảo đảm thu nhập cho những người 

hoặc nhóm đối tượng khi không có khả năng tạo thu nhập.  

Bốn là, thúc đẩy việc làm bền vững và phát triển thị trường lao 

động, tăng cường kỹ năng và các cơ hội tham gia thị trường lao động 

cho người lao động  

Năm là, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, thúc đẩy gắn kết xã 

hội và phát triển xã hội  

Sáu là, hỗ trợ người dân vượt qua khủng hoảng 

1.1.3. Vai trò của An sinh xã hội 

Thông qua hệ thống An sinh xã hội, Nhà nước tiến hành phân 

phối lại thu nhập cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương, 

nhanh chóng tác động lên nghèo đói và bất bình đẳng xã hội.  
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1.1.4. Nguyên tắc xây dựng hệ thống an sinh xã hội  

Nguyên tắc đoàn kết 

Nguyên tắc chia sẻ  

Nguyên tắc công bằng  

Nguyên tắc nâng cao trách nhiệm cá nhân 

Nguyên tắc tập trung hỗ trợ 

1.1.5. Tiêu chí đánh giá một hệ thống An sinh xã hội tốt 

Phù hợp 

Thỏa đáng  

Công bằng 

Hiệu quả về chi phí  

Khuyến khích thích hợp 

Bền vững 

Tính động (khả năng thay đổi) 

1.2. NỘI DUNG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI 

1.2.1. Công tác Bảo hiểm xã hội 

Bảo hiểm xã hội là sự bảo vệ mang tính chất xã hội đối với người 

lao động và gia đình họ thông qua việc đóng góp vào Quỹ bảo hiểm 

xã hội để trợ cấp cho người lao động trong các trường hợp bị giảm 

hoặc mất thu nhập gây ra bởi các biến cố như ốm đau, thai sản, tai 

nạn lao động, tuổi già, thất nghiệp… 

1.2.2. Công tác Cứu trợ xã hội 

Đây là sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội về thu nhập và các 

điều kiện sinh sống thiết yếu khác đối với mọi thành viên của xã hội 

trong những trường hợp bất hạnh rủi ro, nghèo đói không đủ khả 

năng để tự lo cho cuộc sống tối thiểu của bản thân và gia đình. 

Nguồn tài chính đảm bảo việc cứu trợ xã hội được hình thành chủ 
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yếu từ Nhà nước, sự hảo tâm, từ thiện của các tổ chức, cộng đồng 

dân cư mà đối tượng hưởng không phải đóng trực tiếp. 

1.2.3. Công tác Ƣu đãi xã hội 

Cơ chế này nhằm đảm bảo cho 2 nhóm người chủ yếu như sau: 

Nhóm những người đã có công sức đóng góp cho công cuộc cách 

mạng của dân tộc  

Nhóm đối tượng thứ hai được hưởng ưu đãi xã hội là những người 

đã và sẽ cung cấp sức lao động quý báu cho nền kinh tế - xã hội.  

1.2.4. Dịch vụ xã hội 

Dịch vụ xã hội có thể bao gồm những dịch vụ y tế, phòng ngừa y 

tế, phòng ngừa tai nạn, dịch vụ đối với người tàn tật, dịch vụ kế 

hoạch hóa gia đình, thực hiện tái thích ứng nghề, …  

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG AN SINH 

XÃ HỘI 

1.3.1. Các chính sách và thể chế về An sinh xã hội 

1.3.2. Thực trạng của nền kinh tế 

Nền tảng của An sinh xã hội chính là cơ sở kinh tế xã hội của địa 

phương. Nền kinh tế phát triển, các yếu tố về cơ sở hạ tầng, hàng 

hóa, thương mại - dịch vụ, mối quan hệ giữa các khu vực kinh tế có 

ảnh hưởng quan trọng đến mức sống, điều kiện tiếp cận và mức độ 

sử dụng các dịch vụ, đảm bảo cho việc thực hiện tốt các chính sách 

An sinh xã hội. 

1.3.3. Các đối tác tham gia 

Các đối tác tham gia có vai trò quan trọng trong việc tổ chức 

thực hiện các chính sách An sinh xã hội, bao gồm: các đối tác khu 

vực nhà nước, khu vực tư nhân, các tổ chức chính trị xã hội.  
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1.3.4. Trình độ nhận thức của ngƣời dân 

Nhận thức của người dân trong việc tự nguyện đóng góp, chia sẻ 

khó khăn và cả nhận thức của người thụ hưởng trong việc khắc phục 

hậu quả của rủi ro, tự lực cánh sinh cải thiện điều kiện sống của mình 

có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội. 

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN AN SINH XÃ HỘI  Ở CÁC 

NƢỚC VÀ Ở VIỆT NAM 

1.4.1. Vƣơng quốc Anh 

1.4.2. Nhật Bản 

1.4.3. Thành phố Hồ Chí Minh 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI 

CHO NGƢỜI DÂN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI 

CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC AN SINH XÃ 

HỘI  CHO NGƢỜI DÂN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI 

CHÂU 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Quận Hải Châu có diện tích 23,35 km2, chiếm 1,66% diện tích 

toàn thành phố; Dân số (năm 2015): 208.309 người, chiếm 21,17% 

số dân toàn thành phố; Mật độ dân số: 9.184,92 người/km2.  

Chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, mùa khô thì nắng nóng 

hạn hán, mùa mưa thì có nhiều cơn bão lũ thường xuyên xảy ra gây 

thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến tính mạng và cuộc sống của 

người dân, nhất là dân nghèo.  

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

a. Dân số, lao động 

Dân số trung bình của quận Hải Châu năm 2015 là 208.309 

người, mật độ dân số trung bình là 8.795 người/km
2  

phân bố không 

đều, tập trung ở các phường trung tâm quận,  

Trong đó, tổng số hộ nghèo trên địa bàn quận giai đoạn 2013 – 

2017 là 2.770 hộ, tổng số nhân khẩu 11.969 người, chiếm tỷ lệ 5,5% 

dân số quận (theo chuẩn nghèo thu nhập dưới 800.000 

đồng/người/tháng). 

Lực lượng lao động trên địa bàn quận chiếm tỉ lệ khoảng 65% 

dân số, trong đó chủ yếu là nhân viên làm việc trong các doanh 
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nghiệp, công ty, cán bộ công nhân viên hành chính nhà nước, hộ 

buôn bán nhỏ, hộ làm nghề thủ công, hộ lao động tự do, công nhân…     

b. Hệ thống giáo dục, đào tạo 

Hệ thống giáo dục: Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật được cải 

thiện, đa số các trường mới xây dựng khang trang, sạch đẹp phù hợp 

với yêu cầu phát triển giáo dục theo chuẩn quốc gia.  

Với truyền thống đào tạo học sinh giỏi của các trường trên địa 

bàn quận Hải Châu có tình trạng nhiều học sinh gửi hộ khẩu, nhiều 

trường bị quá tải, một số lớp học sinh chỉ được học 1 buổi/ngày, 

trong khi một số trường khác lại thiếu học sinh để đào tạo.  

Cơ sở khám chữa bệnh: bệnh viện, trạm y tế trải đều trên địa bàn 

quận, với số lượng y bác sỹ đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu khám 

chữa bệnh cho người dân. 

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận phát triển 

nhanh, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế làm cho thị 

trường thêm đa dạng, phong phú; hàng hóa lưu thông tăng nhanh về 

số lượng và chủng loại đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất 

của xã hội; phương thức kinh doanh đa dạng; ngày càng xuất hiện 

nhiều hình thức kinh doanh văn minh, hiện đại và một số loại hình 

dịch vụ mới như các dịch vụ kỹ thuật tài chính-tín dụng, khoa học-

công nghệ, dịch vụ công cộng…  

a. Tăng trưởng kinh tế 

Tình hình kinh tế quận Hải Châu duy trì được nhịp độ tăng 

trưởng và phát triển ổn định, liên tục. Giá trị tổng sản phẩm năm sau 

cao hơn năm trước trung bình 9,7% qua các năm. 
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b. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế của quận là “Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất 

tiểu thủ công nghiệp” theo hướng tỷ trọng thương mại và dịch vụ, 

quận Hải Châu là địa bàn trung tâm về các hoạt động kinh tế của 

thành phố, có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân vào phát triển kinh 

tế, nhất là các siêu thị Big C, Intimex, chợ Hàn, chợ Cồn… các nhà 

hàng có uy tín. Nhiều hoạt động dịch vụ truyền thống như thời trang, 

may mặc, ẩm thực được phát huy và đem lại doanh thu cho người 

dân. 

 Ngành công nghiệp - xây dựng  

 Nông nghiệp  

 Dịch vụ 

Cơ cấu lao động chuyển dịch theo ngành kinh tế, chủ yếu là lao 

động trong các ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. 

Số lượng lao động trong ngành Công nghiệp xây dựng đều tăng qua 

các năm, lao động trong ngành thương mại, dịch vụ tăng liên tục từ 

50.336 người năm 2011, đến năm 2014 đã có 55.745 người lao động 

trong lĩnh vực này. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI 

CHO NGƢỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU 

TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng công tác bảo hiểm xã hội 

Toàn quận có 2.142 đơn vị tham gia BHYT, BHXH; tổng số 

người tham gia BHXH, BHYT đạt 98,05% kế hoạch được giao, tăng 

4,7% so với cùng kỳ 2013; độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 93,71%, 

phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra với tỷ lệ 96% dân số vào 

năm 2015. 
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Với đối tượng hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng hai năm, 

người cao tuổi, hưu trí, quận Hải Châu thực hiện việc hỗ trợ BHYT, 

đảm bảo việc khám chữa bệnh cho các đối tượng này. 

Bảng 2.8: Số người nghèo được cấp thẻ BHYT trên địa bàn quận 

Hải Châu từ năm 2011 đến năm 2015 

STT Năm  Tổng số hộ Tổng số thẻ 

1  2011 4.679 18.490 
2  2012 3.826 14.170 
3  2013 3.961 13.699 

4  2014 3.285 11.098 
5  2015 3.200 11.000 

 Tổng số 18.951 68.457 

(Số liệu tổng hợp) 

Mỗi người nghèo đi khám bệnh khoảng 3 lượt/năm, ít hơn nhiều 

so với người có điều kiện kinh tế khá là 5 lượt/năm. Phần lớn người 

nghèo chỉ sử dụng dịch vụ ngoại trú, mặc dù chỉ tiếp cận dịch vụ y tế ở 

mức thấp nhưng gánh nặng về chi phí y tế của người nghèo lại nặng nề 

nhất, ngay cả khi có BHYT hoặc được miễn giảm viện phí. 

2.2.2. Công tác cứu trợ xã hội 

a. Công tác giảm nghèo 

Công tác giảm nghèo được xây dựng và giải quyết theo lộ trình 

phát triển bền vững, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai 

đoạn, vừa tích cực vận động nguồn quỹ, vừa chú trọng công tác quản 

lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo để hỗ trợ kịp thời, sát với từng 

trường hợp, cụ thể với đối tượng được hưởng nhằm giúp cho người 

nghèo, hộ nghèo có phương tiện sinh kế cải thiện đời sống, có nhà ở 

ổn định và tạo điều kiện thuận lợi vươn lên thoát nghèo bền vững. 
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Bảng 2.9: Số hộ nghèo trên địa bàn quận Hải Châu 

TT Năm 

Đầu năm 
Phát 

sinh 

Giảm 

nghèo 

Cuối năm 
TS hộ 

dân 

Hộ 

nghèo 

Tỷ 

lệ % 

Hộ 

nghèo 

Tỷ 

lệ % 
 

1  2011 2.006 4,16 0 1.169 837 1,74 
48.179 

2  2012 837 1,74 0 837 0 0 

3  2013 2.743 5,50 27 980 1.790 3,59 

49.890 4  2014 1.790 3,59 0 1.284 506 1,01 

5  2015 506 1,01 0 506 0 0 

(Số liệu tổng hợp) 

Công tác chăm lo cho người nghèo cũng đã mang lại nhiều kết 

quả, số hộ nghèo tính đến đến cuối năm 2011 đã giảm xuống dưới 

2%/tổng số hộ dân cư (với mức chuẩn khu vực nông thôn 400 ngàn 

đồng/người/tháng, khu vực thành thị 500 ngàn đồng/người/tháng). 

Thành phố đã hỗ trợ xoá trên 6 ngàn nhà tạm cho hộ nghèo, với kinh 

phí hơn 100 tỷ đồng, trên 50 ngàn  hộ nghèo được trợ giúp cho vay 

vốn, miễn giảm học phí, nước sinh hoạt, phương tiện làm ăn, bảo 

hiểm y tế...để vươn lên thoát nghèo. 

Hiện nay, hệ thống chính trị đang thực hiện việc điều tra thu 

nhập thấp và nâng mức chuẩn nghèo lên 1.300.000đồng/người/tháng. 

+ Về nguồn lực: Tổng nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp cho hộ 

nghèo, hộ đặc biệt nghèo trong giai đoạn 2011 - 2014 là 50 tỷ đồng, 

trong đó: Nguồn ngân sách: 30 tỷ đồng; Nguồn quỹ vì người nghèo: 

10 tỷ đồng; Nguồn vận động khác: 10 tỷ đồng 
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Bảng 2.10: Các khoản chi hỗ trợ cho người nghèo, hộ khó khăn 

ĐVT: Nghìn đồng 

Năm 

Xây dựng nhà Sửa chữa nhà 
Điện nƣớc, 

nhà vệ sinh 
Học bổng 

Sinh kế, 

phƣơng tiện 

làm ăn 

Nhà Số tiền Nhà Số tiền Nhà Số tiền Xuất Số tiền Hộ 
Số 

tiền 

2011 55 1.589.000 171 1.584.000 26 88.000 1.068 795.940 428 2.074 

2012 30 981.170 124 1.303.600 10 50.300 1.344 1.164.368 235 1.003 

2013 31 1.125.000 132 1.251.900 11 43.100 976 822.075 214 948 

2014 17 542.000 108 917.530 7 30.200 896 743.160 129 595 

2015 15 450.000 100 900.000 5 25.000 800 650.000 100 500 

Tổng 148 4.687.170 635 5.957.030 59 236.600 5.084 4.175.543 1.106 5.120 

(Số liệu tổng hợp) 

Với những nội dung chi hỗ trợ có thể thấy được mục tiêu hướng 

đến giảm nghèo bền vững. Chú trọng “an cư, lạc nghiệp” hỗ trợ xây 

dựng mới, sửa chữa nhà để hộ nghèo yên tâm phát triển kinh tế, đồng 

thời từng bước một giúp hộ nghèo cải thiện điều kiện sống. 

Các hộ dân nghèo và các hộ mới thoát nghèo trong vòng 2 năm 

được hỗ trợ BHYT, ngoài ra còn được hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm 

nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ phương tiện sinh kế và vốn. 

Con em các hộ nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ tiếp sức đến 

trường bằng nguồn quỹ vì người nghèo. 

b. Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và công tác Bảo trợ xã hội 

Công tác chăm sóc bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn quận 

ngày càng được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao.  

Công tác bảo trợ xã hội được triển khai thực hiện tốt, đúng chế 

độ, đúng đối tượng. Tổ chức tốt việc chi trả quà Tết cho các đối 

tượng xã hội; trợ cấp gạo cho các hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ 
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khó khăn trên địa bàn quận nhân dịp Tết nguyên đán; trợ cấp khó 

khăn đột xuất cho những hộ dân gặp khó khăn do ốm đau, bệnh tật. 

2.2.3. Công tác ƣu đãi xã hội  

Bảng 2.11: Số liệu đối tượng chính sách trên địa bàn quận Hải Châu 

      Năm 

Đối tƣợng        
2011 2012 2013 2014 

Mẹ VNAH 42 36 33 62 

Anh hùng LLVT 18 15 14 16 

Lão thành cách mạng 54 50 41 33 

Tiền khởi nghĩa 92 80 72 63 

Thương binh 2.494 2.444 2.419 2.394 

Bệnh binh 132 126 121 117 

Người có công GĐCM 364 350 326 306 

Người nhiễm CĐHH và 

con bị ảnh hưởng CĐHH 
650 612 582 549 

(Theo Niên giám thống kê quận Hải Châu) 

Công tác thực hiện chính sách đối với người có công được tập 

trung thực hiện, đảm bảo giải quyết kịp thời các chính sách của Đảng 

và Nhà nước đối với người người có công với nước theo pháp lệnh 

ưu đãi người có công và người được hưởng chế độ, chính sách của 

Nhà nước. Chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho những người 

hưởng chính sách thông qua các phong trào “phụng dưỡng Bà mẹ 

Việt nam anh hùng” “Xây nhà tình nghĩa” “Tặng sổ tiết kiệm 

vàng”.....  

Có thể nói, sự hỗ trợ về vật chất đối với người có công chưa thể 

làm cho đời sống của người có công trở nên sung túc nhưng so với 

nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, mức hỗ trợ đó là rất cao, thể 
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hiện rõ sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng, chính quyền chăm lo 

cho đời sống người có công.  

2.2.4. Hỗ trợ An sinh xã hội  từ doanh nghiệp 

Việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký, đóng BHXH và BHYT bắt 

buộc cho người lao động đã được đông đảo doanh nghiệp chấp hành 

nghiêm túc.  

2.3. ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ TRONG CÔNG 

TÁC ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI CHO NGƢỜI NGHÈO 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

2.3.1. Thành công 

Hệ thống chính sách An sinh xã hội đã được hình thành và phát 

triển, trong đó chính sách BHXH và BHYT là nòng cốt trên cơ sở 

nguyên tắc ba bên cùng tham gia (người lao động, người sử dụng lao 

động và Nhà nước). 

Phạm vi đối tượng tham gia các hình thức BHXH, BHYT, 

BHTN ngày càng được mở rộng, tạo sự bình đẳng giữa những người 

lao động làm việc trong các thành phần kinh tế. 

Đối tượng hưởng bảo trợ xã hội được mở rộng và tăng nhanh, 

mức trợ cấp cũng được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế phát 

sinh và tăng trưởng kinh tế. 

Đã hình thành cơ chế quản lý tài chính thống nhất đối với các 

loại hình BHXH, BHYT, BHTN tạo căn cứ pháp lý và điều kiện 

thuận lợi cho các hoạt động An sinh xã hội ngày càng phát triển trên 

phạm vi rộng và quy mô lớn trên toàn quốc.  

2.3.2. Hạn chế 

- Trong công tác BHXH: Nguồn lực đảm bảo cho An sinh xã hội 

của Nhà nước khó đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các 

chính sách An sinh xã hội,  
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- Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa phản ánh đúng thực tế  

- Trong công tác cứu trợ xã hội Chất lượng thực sự của công tác 

giám nghèo chưa cao, mặc dù tốc độ xóa đói giảm nghèo nhanh 

nhưng còn ẩn hiện nguy cơ tái nghèo.  

- Trong công tác ưu đãi xã hội: việc phối hợp giữa các ban 

ngành chưa chặt chẽ, kịp thời dẫn đến chậm trễ trong việc xác nhận 

và cứu trợ cho một vài nhóm đối tượng. Còn nhiều đối tượng bị bỏ 

sót trong việc xác nhận và cứu trợ; mức độ tác động của trợ cấp xã 

hội còn rất thấp. 

Trong công tác ưu đãi xã hội đối với người có công cũng bộc lộ 

hạn chế như hồ sơ thủ tục thực hiện công nhận còn phức tạp, tiến độ 

xác nhận người có công còn chậm.  

- Dịch vụ xã hội 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân chưa được tốt, hệ 

thống y tế vẫn còn bất cập, trong đó nhiều cơ sở y tế quá tải trong 

điều trị. Tình trạng bệnh nhân phải nằm 2,3 người trên 01 giường 

bệnh vẫn còn phổ biến; chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là khâu 

phục vụ chưa tốt; nhất là đối với người nghèo sử dụng BHYT. 

- Các vấn đề bức xúc như: quy hoạch, giải phóng mặt bằng thực 

hiện một số dự án còn kéo dài khiến người dân gặp nhiều khó khăn, 

phải sống trong cảnh tạm bợ, cuộc sống không ổn định. Việc áp giá 

đền bù, chưa được hợp lý trong tình hình giá cả leo thang, kinh tế 

khó khăn như hiện nay.  

2.3.3. Nguyên nhân 

a. Nguyên nhân của những hạn chế trong lĩnh vực BHXH  

Thứ nhất, vì lợi ích kinh tế, nhiều doanh nghiệp trốn đóng bảo 

hiểm xã hội  
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Thứ 2, công tác quản lý và thống kê về thu nhập, việc làm chưa 

chi tiết và chưa sát với yêu cầu của việc tham gia bảo hiểm xã hội, 

đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Thứ 3, ý thức của người dân về tầm quan trọng của việc thực 

hiện bảo hiểm xã hội bị cản trở bởi nhu cầu trước mắt là thu nhập và 

việc làm.  

b. Nguyên nhân của những hạn chế trong lĩnh vực cứu trợ xã hội 

Hoạt động giảm nghèo của quận vẫn bị giới hạn trong các chính 

sách chung của Trung ương, của thành phố Đà Nẵng. Nguồn vận động 

tuy lớn nhưng so với mức giá cả hiện nay thì mức chênh lệch vẫn cao. 

c. Nguyên nhân của những hạn chế trong lĩnh vực ưu đãi xã hội 

Hồ sơ thủ tục công nhận còn phức tạp, tiến độ xác nhận người có 

công còn chậm.  

Nhiều gia đình chính sách còn nằm trong diện nghèo hoặc cận 

nghèo… nguyên nhân của những hạn chế này một mặt là do các 

thành viên trong gia đình thường có sức khỏe yếu và ít có kinh 

nghiệm sản xuất kinh doanh nên gặp nhiều khó khăn.  

d. Nguyên nhân của những hạn chế trong lĩnh vực dịch vụ xã hội 

Một số cơ sở khám chữa bệnh bị quá tải trong khám và điều trị. 

Việc quản lý đối tượng được cấp thẻ BHYT chưa chặt chẽ dẫn đến 

việc cấp trùng. 

Các dự án treo, các khu quy hoạch chưa có hướng giải quyết triệt 

để, các hộ dân xung quanh phải sống trong điều kiện nhà cửa xuống 

cấp trầm trọng, không được tu sửa, hoặc bị ô nhiễm môi trường, an 

ninh trật tự kém. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI CHO 

NGƢỜI DÂN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Dự báo một số xu hƣớng biến động liên quan đến An 

sinh xã hội  trong tƣơng lai 

a. Phát triển số lượng và chất lượng dân số, xu hướng già hóa 

dân số 

b. Tăng trưởng kinh tế 

Kinh tế ngày càng phát triển theo hướng mở rộng các ngành công 

nghiệp có hàm lượng khoa học cao, các ngành thương mại, du lịch, 

dịch vụ, ngày càng được đầu tư theo chiều sâu, cơ sở hạ tầng phát triển 

theo hướng dần được nâng lên giúp kết nối với các vùng lân cận.  

c. Biến đổi khí hậu 

Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nắng nóng, hạn hán và áp lực về 

thiên tai tăng lên, vào mùa mưa thì rét đậm rét hại, bão lũ xuất hiện 

nhiều, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân nhất là các hộ 

nghèo, kinh tế bấp bênh, nhà cửa thiếu chắc chắn 

d. Thay đổi của mức sống, chuẩn nghèo, áp lực do các đối 

tượng cần cứu trợ xã hội tăng lên 

 Mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhưng sự 

chênh lệch giàu nghèo cũng ngày càng kéo giãn. Mức sống và mức 

giá tăng cao gây khó khăn cho người nghèo trong việc sử dụng các 

dịch vụ cơ bản của đời sống. 
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3.1.2. Các cơ sở pháp lý 

a. Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) khẳng định 

b. Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị  

Nghị quyết cũng chỉ ra nhiệm vụ của Đà Nẵng với tư cách là 

trung tâm của miền Trung là phải “tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi 

thế so sánh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thành phố tương 

xứng với tầm vóc là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền 

Trung, có tác động lan toả đối với sự phát triển của các tỉnh lân cận, 

Tây Nguyên và với cả hành lang kinh tế đông - tây, tiểu vùng Mê 

Kông…”. 

c. Quyết định số 1866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố  Đà Nẵng 

đến năm 2020  

Trong phần phương hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2015 và 2020, nghị quyết đã chỉ rõ đây là giai đoạn tăng tốc 

phát triển của thành phố Đà Nẵng với chủ trương: “Phát triển kinh tế 

nhanh và bền vững, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một đô 

thị lớn, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung và cả nước, 

tạo nền tảng để trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020”.  

d. Các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Thành phố 

Đà Nẵng và các chương trình, phong trào của quận Hải Châu về 

công tác An sinh xã hội  

Với quan điểm phát triển bền vững: “Kết hợp phát triển kinh tế 

với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết tốt 

các vấn đề An sinh xã hội  để phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Đà 

Nẵng trở thành thành phố công nghiệp và “trở thành một thành phố 
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có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên 

trong lành và đời sống văn hóa cao, làm giàu bằng kinh tế tri thức; 

một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình; một thành 

phố hấp dẫn và đáng sống”…;  

3.1.3. Quan điểm định hƣớng 

a. Quan điểm 

+ Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện công tác An 

sinh xã hội,  

+ Xây dựng hệ thống An sinh xã hội đa dạng, toàn diện, có tính 

chia sẻ giữa nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư.  

+ An sinh xã hội gắn với trách nhiệm của đối tượng được cứu 

trợ, nâng cao vai trò của đối tượng thụ hưởng,  

+ An sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế, môi trường văn minh 

đô thị,  

d. Định hướng 

+ Hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, tạo nguồn thu nhập 

hợp pháp, bền vững. 

+ Hỗ trợ người yếu thế có việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu 

+ Thu hút nguồn lực từ các cơ quan doanh nghiệp, cộng đồng 

dân cư tham gia đóng góp.  

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực 

hiện các chương trình An sinh xã hội  

3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI CHO 

NGƢỜI DÂN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

3.2.1. Nhóm các giải pháp công tác Bảo hiểm xã hội 

a. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về BHXH 

b. Quản lý công tác thu, chi bảo hiểm xã hội 

Thứ nhất, làm tốt công tác thu BHXH:  
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Tiến hành rà soát, lập danh sách chi tiết từng đơn vị, cơ quan 

tham gia BHXH, từng cá nhân, quản lý đầy đủ, chính xác, kịp thời 

đối tượng tham gia bảo hiểm và quỹ tiền lương làm cơ sở nộp bảo 

hiểm là một trong những nội dung quan trọng nhất trong công tác 

hoạch định và quản lý nguồn thu. 

Tăng cường đối chiếu, kiểm tra, rà soát số lượng lao động thuộc 

diện tham gia BHXH bắt buộc theo luật định, xử lý kịp thời những 

trường hợp vi phạm. 

Thứ hai, làm tốt công tác chi trả BHXH: 

Cơ quan bảo hiểm cần cập nhật kịp thời số người lao động bổ 

sung mới hoặc số lao động nghỉ việc. Tiến hành kiểm tra, rà soát lại 

toàn bộ hồ sơ đối với những đối tượng tham gia bảo hiểm. 

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, giữa 

BHXH các quận và trong nước trong việc quản lý sự biến động do di 

chuyển, tử vong, hết thời gian hưởng của từng đối tượng hưởng bảo 

hiểm. Kịp thời điều chỉnh tăng, giảm và lập danh sách chi trả hàng 

tháng để làm căn cứ chi bảo hiểm. 

c. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tạo điều kiện 

thuận lợi để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao 

Tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống các bệnh viện chuyên 

khoa chất lượng cao với hệ thống dịch vụ chăm sóc bệnh nhân khép 

kín. Các trung tâm y tế quận huyện nên nhóm gộp, chuyển đổi chức 

năng để tập trung xây dựng thành các bệnh viện chuyên khoa, bố trí 

hợp lý hơn. Tăng cường mạnh cho hệ thống phương tiện vận chuyển 

và sơ cứu bệnh nhân.  
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3.2.2. Nhóm các giải pháp công tác cứu trợ xã hội 

a. Khẳng định vai trò của đảng và nhà nước trong việc xây 

dựng hệ thống chính sách An sinh xã hội, tổ chức thực hiện, điều 

chỉnh chuẩn và nâng mức hưởng, mở rộng đối tượng được hưởng 

b. Tuyên truyền vận động, tạo điều kiện cho các cơ quan doanh 

nghiệp, cộng đồng dân cư tham gia công tác cứu trợ xã hội 

c. Kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện, hỗ trợ đúng đối 

tượng, kịp thời, sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả bằng nhiều hình 

thức đa dạng, tạo nguồn thu hợp pháp, thoát nghèo bền vững 

d. Nâng cao dân trí, khuyến khích đối tượng nhận hỗ trợ tự lực 

cánh sinh không ỷ lại vào nguồn hỗ trợ 

3.2.3. Nhóm các giải pháp công tác ƣu đãi xã hội 

Trước hết, các cơ quan chức năng, chính quyền ở cơ sở cần theo 

dõi chặt chẽ tình hình đời sống người có công, đối tượng chính sách 

xã hội để hỗ trợ kịp thời những gia đình gặp khó khăn đột xuất, trợ 

cấp khó khăn đối vài cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp. Hướng dẫn các 

địa phương chủ động bám sát tình hình, tổ chức cứu trợ kịp thời cho 

những gia đình thiếu đói, sử dụng các nguồn kinh phí của địa 

phương, nguồn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn tài trợ khác 

đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả. 

- Tập trung các nguồn tài chính, giải quyết dứt điểm vấn đề nhà 

ở cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi và các đối tượng 

không có khả năng tự giải quyết được chỗ ở  
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3.2.4. Nhóm giải pháp đảm bảo tiếp cận dịch vụ cơ bản ở 

mức tối thiểu 

a. Đảm bảo Giáo dục, đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm đảm 

bảo thu nhập tối thiểu 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát 

triền thị trường lao động; có cơ chế, chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nghèo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội;  

Theo dõi tình hình tiền lương, thu nhập của người lao động; 

nghiên cứu đề xuất giải pháp để cải thiện tiền lương, thu nhập để 

người lao động bớt khó khăn trong điều kiện lạm phát, giá cả sinh 

hoạt tăng cao; giảm nguy cơ tranh chấp lao động. 

Đổi mới cơ chế tài chính, huy động và sử dụng hiệu quả hơn các 

nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho các cấp học.  

Triển khai chương trình, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp 

với điều kiện học tập, lứa tuổi học sinh xây dựng môi trường học tập 

thân thiện an toàn. 

Tạo mối liên kết ba chân giữa gia đình, trường học với doanh 

nghiệp để đào tạo theo nhu cầu xã hội, đáp ứng nhu cầu doanh 

nghiệp, giám tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường không có việc làm. 

b. Đảm bảo chăm sóc y tế tối thiểu 

Ưu tiên thực hiện tốt BHYT cho người nghèo, cận nghèo, trẻ 

dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách, khó khăn nhằm đảm bảo 

công bằng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh. 

Khuyến nghị người dân tích cực tham gia mua thẻ BHYT để có 

thẻ BHYT đi khám chữa bệnh khi bị ốm và khi đi khám chữa bệnh 

cần mang theo thẻ BHYT. 
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Phát triển đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu và 

chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng. Phát thẻ BHYT cho 

người dân ngay khi có thẻ để người dân khám chữa bệnh khi bị ốm. 

c. Đảm bảo nhà ở, nước sạch, thông tin 

Cần chủ động thực hiện các biện pháp vận hành, bảo dưỡng, sửa 

chữa công trình điện đường, cầu cống đúng quy định, nhất là việc 

phát hiện, sửa chữa những hư hỏng nhỏ, tránh để công trình xuống 

cấp phải ngưng sử dụng, gây phiền hà cho sinh hoạt,  

Đầu tư nâng cấp các trạm phát thanh, truyền hình địa phương. 

Đảm bảo cho người dân nhất là người nghèo được thông tin kịp thời 

về các chính sách của Đảng và nhà nước. 

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.3.1 Phân công trách nhiệm của các đối tác tham gia 

a. Trách nhiệm lãnh đạo của Đảng 

b. Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính quyền các cấp 

c. Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận các hội đoàn thể 

d. Trách nhiệm cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các tổ chức 

3.3.2. Kiểm tra, đánh giá, khen thƣởng, biểu dƣơng 
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KẾT LUẬN 

Đảm bảo An sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn quận 

Hải Châu là đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt chính 

sách An sinh xã hội của Nhà nước và xã hội nhằm bảo vệ mức sống 

tối thiểu của người dân trước những rủi ro và tác động bất thường về 

kinh tế, xã hội và môi trường, vừa góp phần nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần cho nhân dân quận Hải Châu.  

Trong thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế 

thế giới tác động, song quận Hải Châu luôn chú trọng việc đảm bảo An 

sinh xã hội cho người dân nhất là người dân nghèo trên địa bàn quận.  

Mặc dù đạt được những thành công là cơ bản, tuy nhiên việc đảm 

bảo An sinh xã hội trên địa bàn quận Hải Châu vẫn còn một số hạn 

chế cần phải tiếp tục khắc phục, để khắc phục những yếu kém về 

công tác đảm bảo An sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn 

trong thời gian qua, quận Hải Châu cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả 

các giải pháp cơ bản để góp phần nâng cao đời sống tinh thần của 

người dân, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.  

Mở rộng hơn nữa việc cung ứng các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp ra cộng đồng để mở rộng độ bao phủ toàn dân. Tăng 

cường khả năng tiếp cận và tham gia thị trường lao động cho các đối 

tượng yếu thế trong xã hội. Khuyến khích các hoạt động từ thiện trong 

xã hội nhằm tạo thêm nhiều nguồn huy động tài chính phục vụ cho 

việc mở rộng hệ thống An sinh xã hội gắn với trách nhiệm cộng đồng. 

Cải tiến phương cách thực hiện nhằm giải quyết bền vững vấn đề nhà 

ở cho người dân nghèo và các đối tượng chính sách. Đề cao vai trò vận 

động, tập hợp và tổ chức của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã hội 

khác trong việc thực hiện các mục tiêu An sinh xã hội. 


