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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

Từ viết tắt

BHTN Bảo hiểm Thất nghiệp

BHYT Bảo hiểm Y tế

Bộ KH&ĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ LĐTB&XH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ TC Bộ Tài chính

CPI Chỉ số giá tiêu dùng

Chương trình MTQG Chương trình Mục tiêu quốc gia

DTTS Dân tộc thiểu số

ĐTMSDC Điều tra mức sống dân cư

HDI Chỉ số phát triển con người

MDG Mục tiêu thiên niên kỷ

KHXH Khoa học Xã hội

TCTK Tổng cục Thống kê

UBDT Ủy ban Dân tộc

UNDP Tổ chức Phát triển Liên hợp Quốc

UNFPA Quỹ Dân số Liên hợp Quốc

VPQGGN Văn phòng Quốc gia giảm nghèo

WB Ngân hàng Thế giới

XĐGN Xóa đói giảm nghèo
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Lời cảm ơn

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban về các Vấn đề Xã hội 
của Quốc hội thông qua Dự án Hỗ trợ giảm nghèo bền vững (PRPP) 
nhằm mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động giám sát giảm nghèo 
tối cao của Quốc hội theo Nghị quyết số 661/NQ-UBTVQH13, ngày 
04/9/2013. Nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá tổng quan 
các kết quả, khuyến nghị chính về giảm nghèo của các báo cáo 
trong giai đoạn 2005-2013. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm 
chuyên gia của Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển (RCD) gồm: 
Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Văn Thục; Nguyễn Việt Nga và Nguyễn 
Thanh Phương. 

Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ từ 
Ủy ban về các Vấn đề Xã hội của Quốc hội, Cục Bảo trợ Xã hội, dự 
án PRPP và UNDP trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu này. 
Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà Trương Thị Mai, Chủ 
nhiệm; ông Đỗ Mạnh Hùng, phó Chủ nhiệm; ông Nguyễn Hoàng 
Mai, Vụ trưởng; ông Đinh Ngọc Quý, phó Vụ trưởng; bà Nguyễn Thị 
Đức Hạnh, chuyên viên Vụ các Vấn đề Xã hội-Văn phòng Quốc hội; 
bà Lê Tuyết Nhung, phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội - Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, phó Giám đốc Dự án PRPP; ông Đoàn 
Hữu Minh, quản đốc dự án PRPP; bà Võ Hoàng Nga, cán bộ chương 
trình Phòng Giảm nghèo và Phát triển Xã hội của UNDP.
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Báo cáo này được thực hiện nhằm mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt 
động giám sát giảm nghèo tối cao của Quốc hội theo Nghị quyết 
Nghị quyết số 47/2013/QH13 ngày 20/6/2013 của Quốc hội về 
chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 và Nghị 
quyết số 621/NQ-UBTVQH13 ngày 22/7/2013 của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội. Mục tiêu tổng thể của báo cáo nhằm đánh giá tổng 
quan các kết quả chính của các nghiên cứu trong giai đoạn 2005-
2013 về giảm nghèo ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra những vấn đề 
mang tính gợi ý sâu cho các hoạt động giám sát của Đoàn Giám sát 
theo nội dung của Nghị quyết. Tuy nhiên, do số lượng các nghiên 
cứu là rất lớn nên những nghiên cứu được tổng quan không phải là 
tất cả những nghiên cứu về giảm nghèo hiện có ở giai đoạn này. Để 
đảm bảo các mục tiêu nghiên cứu, báo cáo tập trung nhiều hơn vào 
các nghiên cứu được thực hiện một cách hệ thống, qua nhiều giai 
đoạn khác nhau, chú trọng vào các nghiên cứu đánh giá tổng thể về 
kết quả và các chương trình giảm nghèo lớn. Các nghiên cứu có liên 
quan được liệt kê trong phần danh mục tài liệu tham khảo. Ngoài 
ra, để đảm bảo tính so sánh, báo cáo này cũng sử dụng các kết quả 
đánh giá từ các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội.

Giảm nghèo ở Việt Nam không chỉ là vấn đề chính sách mà còn là 
một vấn đề xã hội nổi bật, chủ đề của rất nhiều các nghiên cứu, 
đánh giá được thực hiện bởi các tổ chức trong và ngoài nước. Đối 
với các tổ chức trong nước, một phần là các Viện, trung tâm thuộc 
các Bộ/ngành, số khác thuộc các trường Đại học. Với các tổ chức 
còn lại, phần lớn là các tổ chức phi chính phủ trong nước và các 
công ty tư vấn tư nhân. Sự tham gia đa dạng của các tổ chức nghiên 
cứu về giảm nghèo cho thấy cách thức tiếp cận, đánh giá và các kết 
quả nghiên cứu rất phong phú, nhiều chiều về giảm nghèo ở Việt 
Nam. Cũng từ đó, hệ thống các khuyến nghị trong các nghiên cứu 
rất phong phú và đa dạng.

Các nghiên cứu về giảm nghèo đã được thực hiện từ rất sớm, từ 
đầu những năm 90 của thế kỷ trước, gắn liền với việc thực hiện các 
chính sách giảm nghèo. Phần lớn là các nghiên cứu định lượng, 
thậm chí thuần túy định lượng, không có nhiều các nghiên cứu định 
tính trong lĩnh vực này. Các nghiên cứu giảm nghèo có sự tham gia 
của người dân cũng không được thực hiện nhiều, đặc biệt là những 
nghiên cứu ở quy mô lớn. Thời gian gần đây, xu hướng lồng ghép, 
gia tăng nghiên cứu định tính trong lĩnh vực giảm nghèo đã được 
chú trọng nhiều hơn, nhằm đánh giá toàn diện hơn về các chiều 
cạnh của vấn đề nghèo. 

Tóm tắt
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Do các quy định chính sách giảm nghèo suốt thời gian qua được 
xác định thông qua các yếu tố về kinh tế, nên đại đa số các nghiên 
cứu về giảm nghèo cũng mới chỉ dừng lại ở các khía cạnh kinh tế. 
Rất ít những nghiên cứu về giảm nghèo ngoài khía cạnh kinh tế. 
Trong mấy năm trở lại đây, khi các mục tiêu giảm nghèo ở Việt Nam 
chú trọng nhiều hơn vào vấn đề giảm nghèo bền vững, bắt đầu 
xuất hiện các nghiên cứu, tiếp cận vấn đề nghèo dưới góc độ đa 
chiều. Mặc dù vậy, mới chỉ có một vài các nghiên cứu theo cách tiếp 
cận này: nghèo đa chiều ở trẻ em, nghèo đa chiều ở đô thị…

Do đặc trưng về yếu tố địa lý, cũng như các đặc trưng về dân tộc, 
điều kiện sản xuất…nên các nghiên cứu về giảm nghèo phần nhiều 
được thực hiện ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu 
số (DTTS). Điều này cũng phản ánh đặc điểm về đối tượng, địa bàn 
mà các chính sách giảm nghèo đang bao phủ. Chính vì thế, các 
nghiên cứu về nghèo ở khu vực đô thị, nông thôn đồng bằng là 
khá ít. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, đã xuất hiện nhiều hơn 
các nghiên cứu nghèo ở các khu vực này, một phần thể hiện hướng 
nghiên cứu mới trong giảm nghèo, một phần khác xuất phát từ 
những tác động xã hội, đặc biệt là lạm phát và khủng hoảng kinh 
tế. Các kết quả nghiên cứu về nghèo đô thị cho thấy cần thiết phải 
nhìn nhận rộng hơn, sâu hơn các vấn đề về giảm nghèo, nếu như 
Việt Nam muốn đạt các kết quả bền vững.

Theo thời gian, xu hướng nghiên cứu về giảm nghèo cũng có sự 
thay đổi. Hiện tại, các nghiên cứu thường tập trung nhiều hơn cho 
các vấn đề liên quan tới thách thức giảm nghèo, bao gồm các thách 
thức truyền thống và đặc biệt là các thách thức mới như biến đổi 
khí hậu, khủng hoảng kinh tế…Trong khi trước đó, phần lớn các 
nghiên cứu lại tập trung đánh giá kết quả và thực trạng giảm nghèo. 
Những nghiên cứu về giảm nghèo trong những năm gần đây đặt 
ra những yêu cầu bức thiết hơn về sự cần thiết phải thay đổi cách 
thức giảm nghèo mà Việt Nam đang làm trước các thách thức mới.

Cách thức tiếp cận trong các nghiên cứu về giảm nghèo của các tổ 
chức cũng rất khác nhau. Thông thường những nghiên cứu lớn về 
chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo, 
các chương trình 134, chương trình 135…chủ yếu được thực hiện 
bởi các tổ chức như UNDP, WB. Trong khi đó, với số đông các tổ 
chức còn lại, các nghiên cứu về giảm nghèo được thực hiện ở quy 
mô nhỏ hơn, cả về đối tượng và phạm vi. Khá nhiều nghiên cứu của 
các tổ chức mang tính nối tiếp nhau, cũng vì thế nên trong một số 
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

trường hợp nhất định có thể nhận thấy được tính hệ thống trong 
các kết quả và các khuyến nghị từ các nghiên cứu này. Các nghiên 
cứu của UNDP về các Chương trình MTQG giảm nghèo là một ví dụ 
như vậy. Tương tự, từ 1995 tới nay, WB đều có các đánh giá nghèo, 
thường tương ứng với mỗi thời kỳ phát triển của Việt Nam. Đánh 
giá nghèo và Chiến lược Giảm nghèo của Việt Nam (1995); Tấn công 
nghèo đói (2000); Nghèo (cũng là báo cáo phát triển Việt Nam 2004; 
Giảm nghèo ở Việt Nam: thành tựu và thách thức (được thực hiện bởi 
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam năm 2010): Khởi đầu tốt, nhưng chưa 
phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong giảm 
nghèo và những thách thức mới (2012). Phần lớn các nghiên cứu và 
đánh giá nghèo dạng này được sử dụng cho các hoạt động vận 
động và đối thoại chính sách.

Do cách tiếp cận khác nhau, mục tiêu, phương pháp, quy mô nghiên 
cứu và bộ số liệu sử dụng không giống nhau nên việc phân loại chi 
tiết các nghiên cứu thành các nhóm chủ đề là một điều rất khó khăn 
và chỉ mang tính chất tương đối. Có thể tạm thời có thể chia thành 
các nghiên cứu tổng quát (bao gồm chủ yếu các nghiên cứu của 
UNDP và WB về các chương trình, chính sách, kết quả giảm nghèo vĩ 
mô) và các nghiên cứu cụ thể (bao gồm các nghiên cứu còn lại theo 
các chủ đề như nghèo đô thị, nghèo DTTS, nghèo trẻ em, nghèo do 
tác động của biến đổi khí hậu…)

Một trong những khó khăn điển hình của các nghiên cứu là sự thiếu 
hụt các thông tin liên quan tới vấn đề quản lý tài chính của các 
chính sách, chương trình giảm nghèo. Tất nhiên, không phải nghiên 
cứu nào cũng có những mục tiêu tìm hiểu về khía cạnh này. Các 
thông tin về tài chính, nguồn lực giảm nghèo thường chỉ được tìm 
thấy trong các đánh giá Chương trình MTQG, chương trình 135…
nhưng hàm lượng thông tin không nhiều. Cũng vì thế, vấn đề quản 
lý tài chính chặt chẽ, minh bạch cũng là một trong những khuyến 
nghị chính của nhiều nghiên cứu giảm nghèo suốt nhiều năm qua.

Nguồn số liệu được sử dụng chính trong các nghiên cứu về giảm 
nghèo chủ yếu từ hai nguồn: (i) kết quả điều tra mức sống dân 
cư (ĐTMSDC) và (ii) các kết quả điều tra trực tiếp. Các nghiên cứu 
thường ít sử dụng các kết quả giảm nghèo chính thức được công 
bố bởi Bộ LĐTB&XH. Đây là điều dễ hiểu ở góc độ nghiên cứu bởi 
thực tế bộ số liệu giảm nghèo chính thức không có nhiều thông tin 
liên quan tới khía cạnh giảm nghèo mà chỉ đơn thuần là các số liệu 
về tỷ lệ nghèo. Các tổ chức quốc tế thường sử dụng số liệu từ nguồn 
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thứ (i), trong khi đó nhiều tổ chức của Việt Nam thường sử dụng các 
số liệu từ nguồn thứ (ii). Việc sử dụng phổ biến các kết quả ĐTMSDC 
trong các nghiên cứu về giảm nghèo do từ những năm đầu thập kỷ 
90 của thế kỷ trước, chuẩn nghèo riêng được xây dựng bởi TCTK-WB 
được tính toán dựa trên các kết quả từ cuộc điều tra này. 

Chuẩn nghèo chính thức và chuẩn nghèo của TCTK-WB được xây 
dựng gần như ở cùng một thời điểm và được điều chỉnh qua các 
giai đoạn khác nhau để phù hợp với bối cảnh phát triển mới của 
Việt Nam. Thông thường thời gian điều chỉnh chuẩn nghèo chính 
thức là 5 năm, do gắn với các Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội, 
trong khi đó thời gian thay đổi của chuẩn nghèo còn lại diễn ra 
nhanh hơn. Do tồn tại song song hai chuẩn nghèo nên các kết quả 
giảm nghèo ở Việt Nam có sự khác biệt, thậm chí là khác biệt rất lớn 
ở giai đoạn 1993-2004. Từ 2005 tới nay khoảng cách này dần được 
thu hẹp, thậm chí từ năm 2005-2006 chuẩn nghèo chính thức còn 
cao hơn so với chuẩn nghèo còn lại, trước khi có xu hướng bằng 
nhau vào các năm 2007, 2008 và lại có xu hướng giãn ra từ năm 
2009. Trong các nghiên cứu, chuẩn nghèo là một trong những vấn 
đề được nhắc đến nhiều, không chỉ bởi các tổ chức quốc tế, đặc biệt 
trong giai đoạn từ 2008 trở lại đây (do gắn với tình hình biến động 
giá cả). Chuẩn nghèo chính thức thường được coi là chuẩn nghèo ở 
mức thấp và không phản ánh hết được những vấn đề đa dạng của 
tình trạng nghèo.

Các nghiên cứu về giảm nghèo dù tiếp cận ở góc độ nào cũng đều 
ghi nhận và đánh giá rất cao các thành tựu giảm nghèo ở Việt Nam 
suốt hơn 20 năm qua. Đồng thời, ghi nhận các nỗ lực, quyết tâm giảm 
nghèo của Việt Nam thể hiện qua hệ thống chính sách ngày càng đa 
dạng và toàn diện hơn. Các chính sách này không chỉ hỗ trợ trực tiếp 
về đời sống cho các nhóm nghèo mà còn mở ra nhiều cơ hội thoát 
nghèo cho họ dựa trên các chính sách phát triển vốn con người, tiếp 
cận và sử dụng các dịch vụ xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng…

Tuy nhiên, qua các nghiên cứu, có thể thấy nhiều tồn tại, thách thức 
về giảm nghèo đã được chỉ ra, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới sự 
chồng chéo, phân tán của chính sách, vai trò hạn chế của Văn phòng 
Quốc gia về giảm nghèo (VPQGGN), khoảng cách giàu nghèo, bất 
bình đẳng, nghèo DTTS, nghèo ở khu vực đô thị…Các vấn đề này 
có những vấn đề mới nổi, cũng có những vấn đề đã tồn tại từ lâu và 
nay trở thành vấn đề đáng chú ý, vấn đề then chốt trong việc thực 
hiện các chính sách giảm nghèo. 



13Báo cáo Tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam 3Overview report of studies on poverty reduction in Viet Nam

Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

Rất nhiều các khuyến nghị vĩ mô và vi mô đã được đề xuất trong các 
nghiên cứu về giảm nghèo, trong đó có không ít các khuyến nghị 
đã được xem xét, điều chỉnh trong hệ thống chính sách ở các giai 
đoạn tiếp theo, điển hình như: (i) mở rộng hệ thống chính sách bảo 
trợ xã hội để giảm thiểu rủi ro với các nhóm nghèo và các nhóm xã 
hội khác: (ii) tăng cường sự tham gia của người dân trong các chính 
sách giảm nghèo; (iii) thúc đẩy phân cấp trong thực hiện chính sách 
giảm nghèo; (iv) tăng cường vai trò của địa phương, (v) nâng cao 
năng lực cán bộ giảm nghèo… Tuy nhiên, cũng có rất nhiều khuyến 
nghị chưa/không được xem xét vì những lý do khác nhau, kể cả 
trong trường hợp các khuyến nghị này liên tục xuất hiện trong các 
nghiên cứu giảm nghèo (của một tổ chức, hoặc nhiều tổ chức), các 
khuyến nghị này chủ yếu liên quan tới: (i) giảm sự chồng chéo các 
chương trình, chính sách giảm nghèo; (ii) chuẩn nghèo và quy trình 
rà soát hộ nghèo; (iii) tiếp cận đa chiều trong giảm nghèo; (iv) vấn 
đề hỗ trợ tài chính trọn gói cho địa phương; (v) nâng cao vai trò 
quản lý của VPQGGN…cùng các hoạt động giám sát, minh bạch 
thông tin trong lĩnh vực giảm nghèo.

Thực tế cho thấy, luôn có một khoảng cách lớn từ các khuyến nghị 
tới các văn bản, chính sách. Cũng vì thế, việc áp dụng hay không 
hoặc chưa áp dụng các khuyến nghị trong các nghiên cứu về giảm 
nghèo cũng là điều dễ hiểu. Cũng cần thấy rằng, một chính sách tốt 
về ý tưởng, về thiết kế không có nghĩa có thể là một chính sách tốt 
trong thực tiễn: “Thường các chính sách là tốt, nhưng tổ chức quản 
lý và thực hiện đôi khi còn chưa tốt” (Nhận xét trong Diễn đàn Cộng 
đồng Thực hiện với sự tham gia của các tổ chức phi Chính phủ)1, 
nhất là với các chính sách giảm nghèo vốn có liên quan và chịu tác 
động bởi rất nhiều các yếu tố. Điều này càng cho thấy tầm quan 
trọng của việc phân cấp, trao quyền cho các địa phương thay vì vẫn 
tiếp tục áp dụng những chính sách giảm nghèo được thiết kế với 
những cách làm giống nhau ở các địa phương khác nhau như đã và 
đang làm. Đây cũng là một trong những khuyến nghị được coi là 
then chốt trong hàng loạt các nghiên cứu về giảm nghèo ở cả cấp 
độ vĩ mô và vi mô.

1  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới - Đánh giá giữa kỳ 
Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135 - II, giai đoạn 2006 – 2008; 
tháng 6/2009
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Sau hơn 20 năm Đổi mới, Việt Nam đã chính thức trở thành một 
quốc gia có thu nhập trung bình và đang nỗ lực để hướng đến các 
tầm cao mới, trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 
2020. Ở thời điểm sắp kết thúc quá trình thực hiện các mục tiêu 
thiên niên kỷ (MDG), nhưng có rất nhiều những vấn đề vẫn đang 
được đặt ra, cho dù cả với những mục tiêu mà Việt Nam đã đạt và 
vượt. Giảm nghèo là một trong những vấn đề như vậy. Ở thời điểm 
hiện tại, quan điểm và cách nhìn nhận về giảm nghèo ở Việt Nam 
đã có sự thay đổi rõ rệt, những thành tựu giảm nghèo ấn tượng 
dường như đã trở thành câu chuyện cũ của nhiều năm về trước và 
cũng giống như việc tái cơ cấu nền kinh tế trong bối cảnh khủng 
hoảng, Việt Nam cần hướng tới những kết quả giảm nghèo mang 
tính bền vững nhiều hơn là tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc giảm 
tỷ lệ nghèo qua từng năm. Sự thay đổi này là cần thiết để phù hợp 
với bối cảnh hiện tại, phù hợp với những chuẩn mực mới về an sinh 
xã hội. 

Quan điểm tiếp cận mới về giảm nghèo ở Việt Nam xuất hiện khi 
bối cảnh kinh tế vĩ mô bắt đầu có những diễn biến bất thường vào 
cuối năm 2007, lạm phát tăng cao năm 2008, giảm phát và khủng 
hoảng kinh tế kéo dài từ năm 2009 tới nay. Trong khi đó, những tác 
động, kể cả cảnh báo từ những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, rủi 
ro từ thiên nhiên cũng ngày càng được đánh giá đúng với khả năng 
ảnh hưởng tới người nghèo và các mục tiêu giảm nghèo. Bên cạnh 
đó là diễn biến phức tạp của dịch bệnh và các yếu tố gắn với thị 
trường nông sản. Nói các khác, dù muốn hay không đây là những 
nhân tố mà chính sách giảm nghèo đang và sẽ phải tính đến, nếu 
muốn đạt các kết quả giảm nghèo bền vững. Để tính đúng và tính 
đủ các yếu tố này, chắc chắn việc xây dựng, tổ chức, vận hành các 
chính sách giảm nghèo trong thời gian tới cần phải thay đổi, trong 
đó có thể xem xét tới một số các khuyến nghị đã được đề cập trong 
các nghiên cứu giảm nghèo. 

Tính từ năm 2005 tới nay, đã có hàng trăm các nghiên cứu, với 
những quy mô, cách thức và mục tiêu khác nhau được thực hiện. 
Từ các nghiên cứu này, đã có rất nhiều các khuyến nghị, cả ở cấp vĩ 
mô và vi mô. Rất nhiều nhưng không phải tất cả các khuyến nghị 
này đều được chuyển tới các cơ quan có liên quan. Có những chính 
sách đã được khuyến nghị xuyên suốt hàng chục năm, hoặc những 
chính sách được khuyến nghị phổ biến bởi nhiều cơ quan, tổ chức 
khác nhau. Cũng đã có không ít các khuyến nghị đã được xem xét, 
bổ sung, điều chỉnh trong các chính sách giảm nghèo. Điều này 

1. Bối cảnh
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

cho thấy, cần có một cơ chế đối thoại, trao đổi cởi mở hơn giữa 
các cơ quan Nhà nước và các tổ chức nghiên cứu để có thể giúp 
các tổ chức nghiên cứu chia sẻ tốt hơn các khuyến nghị chính sách 
và ngược lại giúp các cơ quan Nhà nước có những thông tin nhiều 
chiều hơn trong việc đánh giá hiệu quả, cũng như hoạt động xây 
dựng chính sách.

Chính vì thế, nghiên cứu này được triển khai nhằm hỗ trợ kỹ thuật 
cho việc thực hiện các hoạt động giám sát về giảm nghèo của Quốc 
hội, thực hiện Nghị quyết số 47/2013/QH13 ngày 20/6/2013 của 
Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 
2014 và Nghị quyết số 621/NQ-UBTVQH13 ngày 22/7/2013 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội, triển khai giám sát chuyên đề “Việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012” 

Nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện hoạt động giám sát theo 
Nghị quyết số 621/NQ-UBTVQH13 ngày 22/7/2013, hoạt động này 
có mục tiêu tổng thể là đánh giá tổng quan các kết quả chính của 
các nghiên cứu từ giai đoạn 2005 đến thời điểm hiện tại về giảm 
nghèo tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên đưa ra những vấn đề 
mang tính gợi ý sâu cho các hoạt động giám sát của đoàn giám sát 
theo nội dung của Nghị quyết. 

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:

•	 Xác định danh mục các nghiên cứu, đánh giá thực hiện trong 
khoảng thời gian từ 2005 trở lại đây của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân phù hợp; các báo cáo nghiên cứu này có thể ở các dạng 
nghiên cứu cuối cùng hoặc nghiên cứu còn đang trong quá 
trình chỉnh sửa/chưa xuất bản;

•	 Phân loại hệ thống các nghiên cứu, đánh giá về giảm nghèo từ 
năm 2005 tới nay theo các tiêu chí khác nhau về quy mô, số 
lượng, nội dung có liên quan.

•	 Trên cơ sở đó, đối với từng trọng tâm giám sát, nghiên cứu tổng 
hợp hệ thống tài liệu đã được xác định để trả lời các câu hỏi đối 
với từng trọng tâm giám sát:

- Những kết quả/quan điểm chính của các nghiên cứu hiện 
có? Chú ý tới các kết quả/quan điểm trùng lặp. So sánh các 

2. Mục tiêu  
nghiên cứu
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kết quả/quan điểm giữa các nghiên cứu, báo cáo và giữa các 
giai đoạn khác nhau (giai đoạn 2005-2010 so với giai đoạn 
2011-2015.)

- Đánh giá mức độ tin cậy/thuyết phục của các kết quả/quan 
điểm đã được đưa ra bởi các nghiên cứu trước đó?

- Xác định các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu thêm để làm rõ 
thêm đối với từng trọng tâm giám sát? (làm rõ thêm về các vấn 
đề này cũng sẽ là một trong những nội dung của giám sát).

- Xác định các khuyến nghị xuyên suốt trong các nghiên cứu?

- Xác định các khuyến nghị đã được nghiên cứu, điều chỉnh 
trong hệ thống chính sách giảm nghèo (có thể lựa chọn một 
số các ví dụ điển hình)?

•	 Dựa trên kết quả nghiên cứu tổng hợp, đưa ra danh mục các câu 
hỏi/vấn đề mang tính gợi ý sâu để Đoàn Giám sát lựa chọn để 
đưa vào các nội dung chi tiết của giám sát trong quá trình làm 
việc với các Bộ/ngành và địa phương2.

Do là một nghiên cứu tổng quan nên nghiên cứu này chủ yếu sử 
dụng phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp dựa trên các nghiên 
cứu sẵn có về giảm nghèo tại Việt Nam từ năm 2005 tới 2013. Đồng 
thời, nghiên cứu cũng sử dụng các phương pháp so sánh để đối 
chiếu, đánh giá các kết quả nghiên cứu, giải pháp khuyến nghị từ 
các báo cáo với các khuyến nghị, giải pháp từ các cơ quan quản lý 
Nhà nước, bao gồm cả việc xác định, kiểm tra mối quan hệ về sự 
thay đổi của các chính sách giảm nghèo của Việt Nam từ 2005 tới 
2013 so với các kết quả khuyến nghị. Các phương pháp chuyên gia 
được sử dụng để tiến hành tổ chức các vòng thảo luận, đánh giá cụ 
thể về từng kết quả nghiên cứu của báo cáo trên cơ sở đối chiếu với 
các mục tiêu đã được đặt ra, từ đó hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

Rà soát các hệ thống tư liệu từ tất cả các nguồn sẵn có từ 2005 đến 
2013 về giảm nghèo tại Việt Nam để thu thập và phân loại theo các 
trọng tâm của giám sát tối cao. Đối với hoạt động này, nhóm tư vấn 
đã lựa chọn, sàng lọc để tìm ra những nghiên cứu có chất lượng, 

2  Các câu hỏi/vấn đề mang tính gợi ý sâu từ nghiên cứu này đã được Đoàn Giám 
sát lựa chọn để đưa vào các nội dung chi tiết của giám sát trong quá trình làm 
việc với các bộ/ngành và địa phương

3. Phương pháp  
nghiên cứu

4. Phạm vi  
nghiên cứu
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

phù hợp với các trọng tâm giám sát để lập danh mục tài liệu nghiên 
cứu theo từng trọng tâm giám sát. Chủ yếu tập trung vào các tài liệu 
của các tổ chức quốc tế, ưu tiên các nghiên cứu đánh giá tổng thể 
về kết quả giảm nghèo và các chương trình giảm nghèo lớn3.

Có khoảng gần 70 các nghiên cứu khác nhau về giảm nghèo được 
tổng quan trong báo cáo này,  trong đó việc phân loại và sắp xếp 
các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị từ các báo cáo chủ yếu được 
dựa trên các vấn đề nổi bật liên quan tới giảm nghèo ở Việt Nam 
chứ không đi theo tất cả các nội dung và chủ đề cụ thể mà từng 
nghiên cứu đề cập. Do giới hạn nhất định, việc lựa chọn trích dẫn 
các kết quả hoặc khuyến nghị từ các nghiên cứu trong báo cáo dựa 
trên đánh giá chủ quan của nhóm nghiên cứu về sự phù hợp của 
các nghiên cứu này đối với Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về 
giảm nghèo ở Việt Nam. Những nghiên cứu được liệt kê ở phần 
danh mục tài liệu nhưng không được trích dẫn trong báo cáo này 
cũng đóng góp một phần quan trọng vào các kết quả nghiên cứu 
của báo cáo tổng quan này.

5.1. Tổng quan các kết quả nghiên cứu chính

5.1.1. Tóm tắt các thành tựu trong lĩnh vực giảm nghèo ở Việt Nam

Ở Việt Nam đã, đang và sẽ tồn tại hai chuẩn nghèo, một chuẩn 
nghèo chính thức của Chính phủ và một chuẩn nghèo được thiết kế 
bởi TCTK-WB (phục vụ cho các hoạt động theo dõi, đánh giá nghèo). 
Cả hai chuẩn nghèo đều được xây dựng từ những năm đầu thập kỷ 
90 của thế kỷ XX. Do căn cứ xây dựng khác nhau và sử dụng cho 
những mục đích khác nhau nên chuẩn nghèo chính thức và chuẩn 
nghèo của TCTK-WB luôn có sự chênh lệch. Chuẩn nghèo chính 
thức thường áp dụng trong thời gian 5 năm và được xây dựng ban 
đầu dựa trên cách tính toán quy đổi ra gạo, từ sau 2005 được tính 
bằng tiền dựa trên các chi phí cho nhu cầu cơ bản. Chuẩn nghèo 
chính thức thường chỉ được thay đổi sau 5 năm, do gắn với các giai 
đoạn phát triển kinh tế xã hội. Nói cách khác, với chuẩn nghèo này, 
các biến động về CPI sẽ không được tính tới. Ngoài ra, căn cứ trên 
chuẩn nghèo chính thức, một số tỉnh, thành phố lớn cũng xây dựng 

3 Do ưu tiên này nên có một vài nghiên cứu lớn, có liên quan tới trọng tâm giám 
sát cuối năm 2004 cũng được lựa chọn

5. Các kết quả chính
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chuẩn nghèo riêng, cao hơn khá nhiều so với chuẩn chung và tại 
một số địa phương chuẩn nghèo được áp dụng chung cho cả thành 
thị và nông thôn. 

Trong khi đó, chuẩn nghèo của TCTK-WB được xây dựng dựa trên 
chuẩn chi phí của những nhu cầu cơ bản, dựa trên một rổ lương 
thực tham khảo cho các hộ gia đình theo lượng calo cộng với một 
khoản bổ sung cho những nhu cầu phi lương thực thiết yếu dựa 
trên mô hình tiêu dùng của người nghèo4. Chuẩn nghèo của TCTK-
WB được xây dựng từ năm 1993 và được cập nhật theo diễn biến 
của chỉ số CPI qua các cuộc ĐTMSDC. Hầu hết các nghiên cứu giảm 
nghèo của các tổ chức quốc tế như UNDP, WB đều tập trung phân 
tích hệ thống dữ liệu thứ cấp của các cuộc ĐTMSDC và sử dụng 
chuẩn nghèo của TCTK-WB. Các nghiên cứu này thường không 
hoặc rất ít so sánh với các kết quả giảm nghèo chính thức. Chuẩn 
nghèo này cũng được các tổ chức quốc tế sử dụng trong hoạt động 
đối thoại chính sách đối với Việt Nam.

Việc tồn tại song song hai chuẩn nghèo suốt thời gian dài đã dẫn 
đến những sự chênh lệch đáng kể về các số liệu có liên quan, nhất 
là ở giai đoạn trước năm 2000. Dần dần, các số liệu giảm nghèo 
theo chuẩn chính thức và chuẩn nghèo của TCTK-WB đã sát nhau 
hơn, nhất là ở giai đoạn 2006-2008. Tuy nhiên, khoảng cách này lại 
nhanh chóng giãn ra ở giai đoạn sau đó. Tỷ lệ nghèo chính thức 
của Việt Nam là 9,6 % (năm 2012), trong khi đó, chuẩn nghèo của 
TCTK-WB năm 2010 là 20,7 %. Sự chênh lệch này chủ yếu do chuẩn 
nghèo chính thức của Việt Nam thấp hơn so với chuẩn nghèo quốc 
tế, cũng như nhiều nước trong khu vực. Những chênh lệch giữa 
hai chuẩn nghèo này đôi khi đã gây ra nhiều cách hiểu khác nhau 
về kết quả giảm nghèo ở Việt Nam. Chuẩn nghèo chính thức giai 
đoạn 2011-2015 được quy định tại quyết định số 09/2011/QĐ-TTg 
ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ, so với chuẩn nghèo này, 
chuẩn nghèo theo dõi, giám sát đang cao hơn khá nhiều, tương 
ứng với quy định mức cận nghèo ở khu vực thành thị của chuẩn 
nghèo chính thức (653,000 VND/người/tháng so với 650,000 VND/
người/tháng). Theo WB, do mục tiêu xây dựng có sự khác biệt nên 
khó có thể coi chuẩn nghèo này tốt hơn chuẩn nghèo kia.

4 Xem thêm báo cáo của WB (2012), Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: 
Thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, tr6.
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

Tuy nhiên, dù các kết quả giảm nghèo ở Việt Nam suốt 20 năm qua 
được tính toán theo chuẩn nghèo nào thì thành tựu giảm nghèo 
vẫn được xem là rất ấn tượng, điều này đã được công nhận rộng 
rãi trong tất cả các nghiên cứu về giảm nghèo, kể cả các nghiên 
cứu không trực tiếp về giảm nghèo. Tỷ lệ nghèo chính thức của 
Việt Nam đã giảm từ gần 30 % (1993) xuống còn 22 % (2005), giảm 
xuống 14,2 % (2010) và 9,6 % (2012). Theo chuẩn nghèo của TCTK-
WB, năm 1993, tỷ lệ nghèo của Việt Nam là 58,1 %, tỷ lệ này đã 
nhanh chóng giảm xuống 28,9 % (2002) và tiếp tục giảm xuống chỉ 
còn 14,5 % (2008), đến năm 2010 tỷ lệ này là 20,7 %. Tỷ lệ thiếu đói 
năm 1993 là 24,9 % chỉ còn 6,9 % năm 2008. Giai đoạn 2010-2012 tỷ 
lệ giảm nghèo chính thức bình quân mỗi năm giảm 2,3 %. Trong khi 
đó, với chuẩn nghèo được tính theo ngưỡng 1 USD/ngày, Việt Nam 
đã vượt xa mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo (tỷ lệ nghèo theo 
chuẩn này năm 1993 ở Việt Nam là 39,9 % và chỉ còn 4,1 % vào năm 
2008). Cần phải nói thêm rằng, qua thời gian, cả hai chuẩn nghèo 
đều được điều chỉnh, nâng cao hơn. Điều đó có nghĩa các kết quả 
giảm nghèo đạt được của Việt Nam là hết sức ấn tượng. 

Quy mô giảm nghèo diễn ra ở tất cả các vùng miền, khu vực, các 
nhóm dân cư. Tỷ lệ nghèo đô thị ở Việt Nam đã giảm từ 25,1 % 
(1993) xuống còn 6,0 % (2010). Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ này đã 
giảm từ 66,7 % xuống còn 27,0 %. Quy mô giảm nghèo cũng diễn ra 
mạnh ở các vùng kinh tế, đặc biệt là ở các khu vực đồng bằng sông 
Hồng (giảm gần 6 lần), Đông Nam Bộ (giảm gần 5 lần). Các khu vực 
như Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên cũng đạt được tốc 
độ giảm nghèo tương đối nhanh. Trong một vài năm trở lại đây, các 
khu vực này có tốc độ giảm nghèo hàng năm cao hơn so với trung 
bình chung của cả nước, điều này cũng phù hợp so với xu hướng 
giảm nghèo nói chung và nguồn lực đầu tư giảm nghèo cho các 
khu vực này nói riêng, cũng như các mục tiêu đã được đặt ra trong 
các chính sách có liên quan.

Do chuẩn nghèo có sự thay đổi, nhất là chuẩn nghèo của TCTK-WB, 
do đó các kết quả giảm nghèo cũng phản ánh chất lượng giảm 
nghèo tại Việt Nam qua từng năm. Khoảng cách nghèo5 năm 1993 
là 18,5 % đã giảm xuống chỉ còn 3,5 % năm 2008. Trong khi đó, tỷ 

5 Khoảng cách bình quân giữa mức sống của tất cả người nghèo so với chuẩn 
nghèo, xem thêm báo cáo của WB (2012), Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn 
thành: Thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong giảm nghèo và những thách thức 
mới, tr10. 
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lệ mức độ trầm trọng6 cũng giảm từ 7,9 % (1993) xuống còn 1,2 % 
(2008). Các chỉ số khác, gián tiếp liên quan tới vấn đề giảm nghèo 
như tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục) hay sử 
dụng cơ sở hạ tầng cũng đã được cải thiện rất đáng kể, ngay cả với 
những nhóm nghèo kinh niên. Nói cách khác, qua kết quả ĐTMSDC, 
có thể thấy những thay đổi đáng kể trong đời sống của người nghèo 
không chỉ ở khía cạnh thu nhập, mà còn ở nhiều khía cạnh khác về 
tiếp cận các dịch vụ xã hội, cơ sở hạ tầng, các nguồn lực để thoát 
nghèo…Theo nghiên cứu của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đây là 
một trong những kết quả ấn tượng nhất trong lĩnh vực giảm nghèo 
ở Việt Nam thời gian qua.

Cùng với giảm nghèo, giáo dục và y tế là những lĩnh vực xã hội khác 
đã đạt nhiều thành tựu ấn tượng trong thời gian qua. Năm 2000, 
Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học quốc gia. Không 
chỉ phổ cập tiểu học, Việt Nam còn đạt được những tiến bộ tích cực 
về độ tuổi đi học tiểu học. Đến năm 2009, tỷ lệ đi học đúng tuổi ở 
bậc tiểu học là 97 %. Theo thống kê, trong giai đoạn 2006-2009, đã 
có khoảng 8 triệu lượt học sinh nghèo được miễn học phí, số lượt 
học sinh nghèo được hỗ trợ sách giáo khoa khoảng 2,8 triệu. Chính 
sách hỗ trợ y tế, đặc biệt là thẻ BHYT cho người nghèo tiếp tục đạt 
được nhiều kết quả tích cực và trở thành một trong những điểm 
nhấn trong các hỗ trợ đối với người nghèo, không chỉ ở khía cạnh 
chăm sóc sức khỏe mà còn ở khía cạnh trợ giúp người nghèo vượt 
qua khó khăn, giảm thiểu nguy cơ nghèo kinh niên khi bị ốm đau. 
Theo Bộ Y tế, năm 2011, tỷ lệ người nghèo và đồng bào DTTS có thẻ 
BHYT là 98,2 %7. Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, trẻ dưới 1 tuổi và trẻ em 
dưới 5 tuổi đều đã giảm đáng kể, cùng với đó tỷ lệ trẻ được tiêm 
chủng, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cũng được cải thiện nhiều. 

Các kết quả tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu MDG, trong 
đó có các kết quả về giảm nghèo và nâng cao đời sống cho các 
nhóm nghèo tại Việt Nam thời gian qua đã góp phần quan trọng 
vào việc thay đổi, cải thiện chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt 
Nam. Trong đó, những đóng góp của chỉ số thu nhập nổi bật hơn 

6 Được tính bằng bình phương khoảng cách nghèo, dựa trên cách tính tương tự 
như khoảng cách nghèo nhưng gán trọng số cao hơn cho các hộ có mức sống 
cách xa chuẩn nghèo, xem thêm báo cáo của WB (2012), Khởi đầu tốt, nhưng chưa 
phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong giảm nghèo và những 
thách thức mới, tr10. 

7 Bộ Y tế, Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 
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This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
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of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

hẳn so với hai chỉ số về giáo dục và tuổi thọ. Điều này có nghĩa giai 
đoạn vừa qua, mô hình tăng trưởng kinh tế đã gắn liền với đảm bảo 
an sinh và công bằng xã hội, tạo ra nhiều tác động đối với vấn đề 
giảm nghèo. Tuy nhiên, diễn biến gần đây của nền kinh tế thế giới 
và trong nước cho thấy, mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
sẽ phải thay đổi nếu muốn tiếp tục tạo ra các động lực giảm nghèo 
mới, đặc biệt là giảm nghèo bền vững

5.1.2. Đánh giá kết quả giảm nghèo trên thực tế so với mục tiêu 
của các chính sách8 

So với các mục tiêu chính sách, các kết quả giảm nghèo từ năm 
2005 tới nay đều đạt và vượt các mục tiêu đặt ra. Chiến lược XĐGN 
giai đoạn 2001-2010 đặt mục tiêu mỗi năm giảm khoảng 1,5 % đến 
2 % tỷ lệ hộ nghèo. Riêng các mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2006-
2010 được quy định cụ thể trong Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg 
ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đặt ra mục 
tiêu giảm một nửa số hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 22 % năm 2005 
xuống còn từ 10 % đến 11 % vào năm 2010, tương ứng mục tiêu 
giảm nghèo hàng năm là 2 %. Trên thực tế, tỷ lệ giảm nghèo vượt 
kế hoạch đặt ra, trung bình mỗi năm giảm khoảng 2,6 %. Theo Bộ 
LĐTB&XH, kết quả giảm nghèo giai đoạn này đã vượt mục tiêu đặt 
ra và về đích sớm trước 01 năm: 9

“Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm 
xuống còn 18,1 % (năm 2006); 14,75 % (năm 2007); 12,1 % (năm 
2008); 11,3 % (năm 2009) và ước 9,45 % (năm 2010), hoàn thành 
kế hoạch trước 01 năm so với mục tiêu chương trình và Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra.9”.

So với giai đoạn 2006-2010, mục tiêu về giảm nghèo trong kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội 2011-2015 thậm chí còn cao hơn, mỗi năm 
giảm 2 %, riêng các khu vực nghèo nhất, tỷ lệ giảm nghèo mỗi năm 
là 4 %. Mục tiêu này được nhiều nghiên cứu về giảm nghèo đánh 
giá là khá tham vọng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn 
khó khăn và các nguồn lực cho giảm nghèo không cao hơn hẳn so 

8 Kết quả giảm nghèo dựa trên chuẩn nghèo chính thức 

9 Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Báo cáo số 2222/BC-UBXH12, Báo cáo 
kết quả giám sát tình hình thực hiện một số chính sách về giảm nghèo, 2010.
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với giai đoạn trước. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, các thách thức 
giảm nghèo ở giai đoạn 2011-2015 sẽ khó khăn hơn nhiều so với 
giai đoạn 2006-2010, đơn giản vì những trở ngại lớn nhất về giảm 
nghèo của giai đoạn trước vẫn còn, trong khi những thách thức mới 
lại xuất hiện ngày một nhiều. Mặc dù ở giai đoạn 2006-2010, kinh 
phí bố trí cho Chương trình MTQG về giảm nghèo là 1.874 tỷ đồng, 
đạt 99 % so với kế hoạch (1.890 tỷ đồng), song nguồn vốn chủ yếu 
được tập trung vào năm 2010, còn 4 năm trước đó, ngân sách được 
bố trí chỉ chiếm 57 % tổng kinh phí của cả giai đoạn. Đây là một vấn 
đề đáng chú ý trong việc phân bổ nguồn lực và giám sát thực hiện 
các chính sách về giảm nghèo.

Báo cáo của Bộ LĐTB&XH10 cho thấy tốc độ giảm nghèo hàng năm 
giai đoạn sau 2010 vẫn đang vượt mục tiêu đặt ra cho từng năm 
của giai đoạn 2011-2015. Trong đó, tại các huyện 30a và các huyện 
nghèo mới được bổ sung, tốc độ giảm nghèo diễn ra nhanh hơn khá 
nhiều. Riêng các huyện 30a, qua 2 năm đã giảm khoảng gần 14 %.

5.1.3. Tóm tắt các tồn tại trong lĩnh vực giảm nghèo ở Việt Nam

Từ cả góc độ các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và các 
nghiên cứu, đánh giá về giảm nghèo thời gian qua cho thấy, vẫn 
còn rất nhiều các tồn tại và thách thức trong lĩnh vực giảm nghèo. 
Những quan điểm và cách nhìn nhận đối với các tồn tại và thách 
thức từ các nghiên cứu so với các cơ quan quản lý Nhà nước có 
nhiều điểm tương đồng song cũng có không ít các khác biệt. Điều 
đó cũng đồng nghĩa, đã có sự chia sẻ và đồng thuận phần nào trong 
các khuyến nghị, giải pháp đối với thực hiện các chính sách giảm 
nghèo giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức nghiên 
cứu và ngược lại.

5.1.3.1. Xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo 

Trong rất nhiều các tồn tại, vấn đề xây dựng và tổ chức thực hiện 
chính sách liên quan tới các yếu tố về nguồn lực, hoạt động điều 
phối, năng lực bộ máy giảm nghèo được nhắc đến nhiều hơn cả. 
Thực tiễn cho thấy, Việt Nam có rất nhiều nhiều kinh nghiệm trong 
thiết kế và thực hiện các chương trình giảm nghèo, bao gồm cả 

10  Bộ LĐTB&XH: Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách và Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền vững 02 năm (2011-2012); phương hướng nhiệm vụ giảm 
nghèo năm 2013 và định hướng đến năm 2015
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of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

các Chương trình MTQG cho tới các chương trình, chính sách giảm 
nghèo khác. Các tổ chức quốc tế cũng đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ 
kỹ thuật trong quá trình thiết kế, xây dựng chính sách giảm nghèo. 
Mặc dù vậy hơn 10 năm qua, sự chồng chéo của hệ thống chính 
sách giảm nghèo gần như ngày càng trầm trọng hơn và hiện đang 
trở thành một nhân tố cản trở thực hiện các mục tiêu giảm nghèo. 
Cũng vì thế, giảm sự chồng chéo trong thiết kế và thực hiện chính 
sách hiện đang là một trong những ưu tiên quan trọng mới trong 
chính sách giảm nghèo của Việt Nam.

Khi Việt Nam trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình, nhiều 
chuẩn mực mới về chính sách xã hội đã thay đổi, các chính sách hỗ 
trợ cho người nghèo cũng tăng dần cả về quy mô và số lượng. Sự 
gia tăng số lượng chính sách hỗ trợ người nghèo, ở khía cạnh mục 
tiêu, chủ yếu hướng tới các hỗ trợ mang tính toàn diện hơn cho 
người nghèo, giúp giảm nghèo sâu và tránh các nguy cơ tái nghèo. 
Tuy nhiên, sự gia tăng này càng khiến cho bức tranh chính sách 
giảm nghèo thêm phức tạp, với nhiều đường cắt ngang, chồng 
chéo do thiếu một cơ chế quản lý thống nhất, phân công nhiệm 
vụ, trách nhiệm rõ ràng giữa các bên có liên quan. Nghiên cứu 
riêng về sự chồng chéo của hệ thống chính sách giảm nghèo được 
thực hiện năm 2009 của UNDP trong báo cáo Rà soát tổng quan 
các chương trình dự án giảm nghèo ở Việt Nam đã đề cập rất rõ tới 
vấn đề này (hiện tại việc rà soát chính sách giảm nghèo đang được 
các Bộ thực hiện sau khi có Nghị quyết 80/NQ-CP). Ngoài ra, trong 
rất nhiều các nghiên cứu khác, đặc biệt là các đánh giá Chương 
trình MTQG hoặc các chương trình giảm nghèo lớn cũng đều nhắc 
đi nhắc lại vấn đề này. Việc chồng chéo về chính sách giảm nghèo 
xuất phát từ sự chồng chéo từ trong thiết kế các chương trình, 
chính sách giảm nghèo ở cấp Trung ương. Các nghiên cứu của 
UNDP chỉ ra rằng sự chồng chéo đã ảnh hưởng tới hiệu quả thực 
hiện chính sách giảm nghèo và gây ra sự lãng phí nguồn lực của 
Nhà nước cũng như ảnh hưởng tới chính bản thân những người 
được hưởng lợi từ chính sách: 

“Cũng như Chương trình MTQG giảm nghèo, việc thiết kế 
các chính sách/dự án theo ngành dọc, mà không bổ sung và 
tăng cường cam kết và không tính đến khả năng chồng chéo và 
thiếu nhất quán (như trong trường hợp hỗ trợ khuyến nông) dễ 
dẫn đến phí phạm nguồn lực của nhà nước và các nhà tài trợ.
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Chi phí giao dịch lớn ở nhiều cấp, ban ngành, hiệu quả thấp, 
giảm khả năng tiếp cận dịch vụ của người nghèo (một số người 
nghèo không cho con tới trường mặc dù họ được miễn học phí, 
bởi vì họ vẫn phải chịu các chi phí khác).”11

11

Vấn đề chồng chéo trong thiết kế các chương trình, chính sách giảm 
nghèo cũng được Bộ LĐTB&XH nhiều lần chỉ ra trong các báo cáo 
đánh giá về công tác giảm nghèo như một tồn tại dai dẳng, điển 
hình của chính sách giảm nghèo. Tuy nhiên, giải pháp để khắc phục 
hiệu quả vấn đề này lại chưa được thực thi một cách triệt để, nếu 
không muốn nói là ngày càng có xu hướng phức tạp hơn. Theo Bộ 
LĐTB&XH12 vấn đề thiếu gắn kết giữa các chương trình, dự án giảm 
nghèo với nhau và với các mục tiêu giảm nghèo chung chính là yếu 
tố gây ra sự chồng chéo, cũng là trở lực cho việc đạt các kết quả 
giảm nghèo theo hướng bền vững. Sự thiếu gắn kết này cũng đồng 
thời gây ra các vấn đề về lãng phí nguồn lực, trong khi trên thực tế, 
nguồn lực cho các chương trình, dự án giảm nghèo không phải lúc 
nào cũng dồi dào. 

Sự chồng chéo về xây dựng chính sách giảm nghèo dẫn tới việc 
điều phối các chính sách này trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn. 
Do chính sách được thiết kế theo ngành dọc nên sự thiếu liên kết 
một cách chặt chẽ giữa các bên có liên quan từ cấp Trung ương là 
điều dễ hiểu. Xuất phát điểm này khiến cho các mối liên hệ, ràng 
buộc giữa các chính sách, dự án giảm nghèo ở cấp địa phương lỏng 
lẻo nhưng lại chồng chéo, phức tạp hơn nhiều ở cấp Trung ương, 
do có sự tác động, tham gia của các nhân tố khác ở địa phương. 
Hệ quả của vấn đề này không chỉ dẫn tới sự phân tán về nguồn 
lực, mà còn giảm đáng kể hiệu quả của công tác theo dõi, giám 
sát ở cấp Trung ương. Đồng thời, cũng gia tăng áp lực, sự phức tạp 
trong tổ chức quản lý và thực hiện ở cấp địa phương. Ba chương 
trình, chính sách giảm nghèo lớn đang có sự chồng chéo cao nhất 
là Chương trình MTQG giảm nghèo, chương trình 135 và Nghị quyết 

11  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới-Báo cáo đánh giá 
giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008; 
tháng 6/2009, tr17

12  Bộ LĐTB&XH: Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách và Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền vững 02 năm (2011-2012); phương hướng nhiệm vụ giảm 
nghèo năm 2013 và định hướng đến năm 2015
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

30a (gồm cả các chính sách bổ sung các huyện nghèo mới). Những 
vấn đề này đã được chỉ ra khá sớm và rất rõ ràng trong Báo cáo đánh 
giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135 giai 
đoạn 2 từ năm 2009 của UNDP13. Theo UNDP không chỉ dừng lại ở 
việc chồng chéo về đối tượng, nội dung, địa bàn mà vấn đề thiếu 
sự điều phối thống nhất giữa các chương trình, dự án cũng sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp tới hiệu quả giảm nghèo do nguy cơ trùng lắp về 
kết quả và ảnh hưởng tới hiệu quả nguồn lực giảm nghèo vốn khan 
hiếm. Không những thế, sự phức tạp trong cơ chế thực hiện cũng sẽ 
làm gia tăng thêm chí phí về thời gian, thậm chí tiền bạc của các cơ 
quan quản lý Nhà nước. Nhìn rộng ra, sự chồng chéo này còn gây ra 
ảnh hưởng tới công tác theo dõi, đánh giá, giám sát do các số liệu 
thống kê không có sự nhất quán giữa các bên có liên quan. 

Cũng cần phải nói thêm rằng, tuy Bộ LĐTB&XH là cơ quan quản lý 
Nhà nước trong lĩnh vực giảm nghèo song việc phân bổ các nguồn 
lực, tài chính lại do hai cơ quan khác là Bộ KH&ĐT và Bộ TC thực 
hiện. Những nhân tố này khiến cho vai trò “nhạc trưởng” của Bộ 
LĐTB&XH không được phát huy hết khả năng và điều này cũng trở 
thành một khuyến nghị quan trọng về chính sách trong một số các 
nghiên cứu giảm nghèo ở quy mô Quốc gia. 

Mặc dù sự chồng chéo, phức tạp trong chính sách, chương trình 
giảm nghèo rất rõ ràng và các khuyến nghị giảm thiểu sự chồng 
chéo trong các nghiên cứu là rất mạnh mẽ song qua thời gian, mức 
độ chồng chéo, phức tạp của chính sách giảm nghèo dường như 
không được giảm bớt, thậm chí có xu hướng gia tăng, ít nhất là 
xét ở góc độ số lượng các chính sách hỗ trợ, dự án và chương trình 
giảm nghèo. Chương trình MTQG giảm nghèo đầu tiên giai đoạn 
1998-2000 (chương trình 133) có 9 dự án. Trong khi đó, Chương 
trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2001-2005 (chương trình 143) 
chia lĩnh vực xóa đói giảm nghèo thành các chính sách và các dự 
án. Các chính sách gồm: Các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, hộ 
nghèo, xã nghèo, bao gồm: hỗ trợ về y tế, về giáo dục, chính sách an 
sinh xã hội, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, trợ giúp đối tượng 
nghèo về nhà ở, công cụ lao động và đất sản xuất. Các dự án giảm 
nghèo (được xác định là hỗ trợ trực tiếp để xóa đói giảm nghèo) 
gồm hai nhóm dự án: (i) Nhóm các dự án xóa đói giảm nghèo chung 

13  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới-Báo cáo đánh giá 
giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008; 
tháng 6/2009, tr16
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và (ii) Nhóm các dự án xoá đói giảm nghèo cho các xã nghèo (có 
25 % hộ nghèo trở lên và chưa đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu) không 
thuộc Chương trình 135. Trong đó, đối với nhóm (i) bao gồm 3 dự 
án và có 5 dự án thuộc nhóm (ii). Chương trình MTQG giảm nghèo 
2006-2010 chia các chính sách, dự án và hoạt động chủ yếu của 
chương trình thành ba nhóm gồm: (i) hỗ trợ sản xuất; (ii) hỗ trợ tiếp 
cận dịch vụ xã hội và (iii) nâng cao năng lực và nhận thức. Trong đó, 
nhóm (i) gồm 6 chính sách và dự án, nhóm (ii) gồm 4 chính sách, 
nhóm (iii) có 2 chính sách. Sau khi có Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 
19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời 
kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, đã và đang có những hoạt động rà 
soát, đánh giá lại hệ thống các chính sách về giảm nghèo để tránh 
sự chồng chéo và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Các chính 
sách được duy trì theo Nghị quyết số 80/NQ-CP gồm các chính sách 
hỗ trợ giảm nghèo chung và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc 
thù. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 8/10/2012, Chương trình MTQG giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2012-2015 gồm 4 dự án.

Báo cáo nghiên cứu rà soát các chính sách dân tộc và đề xuất xây dựng 
hệ thống chính sách DTTS đến năm 2020 do UBDT và UNDP thực hiện 
cho thấy riêng đối với hệ thống chính sách DTTS đến năm 2011, Việt 
Nam có tổng cộng 187 chính sách khác nhau ở cấp Trung ương do 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành14. Trong đó, số lượng 
Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ ban hành là 44 văn bản, đề 
cập gần như toàn diện các vấn đề từ giảm nghèo, y tế, giáo dục, 
dạy nghề, sản xuất, tín dụng… Riêng với 143 Quyết định được Thủ 
tướng Chính phủ ban hành, hiện đang còn hiệu lực được phân chia 
thành hai nhóm chính: (i) nhóm chính sách phát triển kinh tế xã hội 
theo vùng (46 Quyết định); (ii) nhóm chính sách phát triển kinh tế 
xã hội theo lĩnh vực, theo ngành (97 Quyết định). Trong đó, nhiều 
nhất là nhóm các chính sách về phát triển sản xuất, giao thông vận 
tải, tín dụng, định cư. Cũng theo nghiên cứu này, sự chồng chéo về 
chính sách DTTS thể hiện ở ba khía cạnh chính: (i) nội dung; (ii) đối 
tượng thụ hưởng và (iii) thời gian thực hiện chính sách trên cùng 
một địa bàn. Ví dụ về nội dung, có tới 6 chính sách hỗ trợ nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Về đối tượng thụ hưởng, hộ 
nghèo DTTS ở ĐBSCL là nhóm đối tượng hưởng nhiều chính sách 
nhất về giảm nghèo, do ngoài các chính sách chung, còn có một 

14 Báo cáo này không đặt mục tiêu rà soát các văn bản có liên quan của các  
Bộ/ngành
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

số chính sách riêng, mang tính đặc thù như Quyết định 74/2008/
QĐ-TTg ngày 09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính 
sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho 
đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông 
Cửu Long giai đoạn 2008-2010 (đã được thay thế bằng Quyết định 
số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về về 
một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho 
đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông 
Cửu Long giai đoạn 2013-2015). Riêng vấn đề chồng chéo về thời 
gian thực hiện chính sách trên cùng một địa bàn được thể hiện rất 
rõ qua các chính sách hỗ trợ về nhà ở. Thống kê cho thấy, có tới 6 
chính sách hỗ trợ về nhà ở, từ các chính sách điển hình như Quyết 
định 134/2004/QĐ-TTg, Quyết định 20/2007/QĐ-TTg, Quyết định 
167/2008/QĐ-TTg… đến Quyết định 74/2008/QĐ-TTg, Nghị quyết 
30a/2008/NQ-CP…

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, mặc dù ở mỗi thời kỳ, các Chương 
trình MTQG về giảm nghèo được “quy định” gói gọn trong một chính 
sách. Tuy nhiên, với cách thiết kế và tổ chức thực hiện qua nhiều 
năm, theo UNDP đánh giá các chương trình này thực chất là một 
cơ chế điều phối thực hiện một số các dự án và chương trình giảm 
nghèo của các Bộ, ngành khác nhau. Nói cách khác, đây không phải 
là một chương trình giảm nghèo. Cũng chính vì thế sự phức tạp, 
phân tán và chồng chéo nảy sinh từ đây bởi mỗi dự án, hợp phần có 
cơ chế tổ chức và cơ chế thực hiện khác nhau. Quá trình lập ngân 
sách, thời điểm thực hiện cũng khác nhau. Do vậy, xét ở khía cạnh 
quản lý tổng thể, các chương trình 135 dễ quản lý hơn hẳn so với 
các Chương trình MTQG giảm nghèo.

5.1.3.2. Vấn đề huy động và phân bổ nguồn lực giảm nghèo

Theo quy định, Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm huy động, phân bổ và 
quản lý các nguồn lực đầu tư, trong khi đó với các nguồn vốn sự 
nghiệp do Bộ TC quản lý và phân bổ. Quy định này đồng nghĩa, các 
cơ quan quản lý Nhà nước thường trực về giảm nghèo, cụ thể là Bộ 
LĐTB&XH không có vai trò đáng kể gì trong phân bổ các nguồn lực 
tài chính cho giảm nghèo. Thực tế này đã khiến một số chính sách 
giảm nghèo thời gian qua được xây dựng trong bối cảnh nguồn 
lực không rõ ràng và hạn chế. Từ đó, các nguồn lực tuy được bố 
trí nhưng ở mức thấp. Theo Báo cáo nghiên cứu rà soát các chính 
sách dân tộc và đề xuất xây dựng hệ thống chính sách DTTS đến năm 
2020 có hàng loạt các chính sách tín dụng cho giảm nghèo rơi vào 
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tình trạng này. Quyết định 32/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ: Về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ 
đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn vốn vay cho phát triển sản xuất 
mặc dù có lãi suất 0 % nhưng định mức vay chỉ là 5 triệu đồng/hộ. 
Qua nghiên cứu15, có nhiều xã chỉ có khoảng 20 % số hộ nghèo 
vay được vốn vì nguồn vốn vay quá hạn chế. Tương tự, chính sách 
tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo theo Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg 
qua đánh giá có những xã chỉ có 30 % người dân tiếp cận được các 
nguồn vốn của Ngân hàng CSXH16. Ngay cả đối với chương trình 
30a, theo báo cáo này, để đầu tư đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng cho 
một huyện, kinh phí đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Mặc dù mức đầu 
tư này được tính tới năm 2020, tuy nhiên qua các năm như 2009, 
2010 mức kinh phí của Nhà nước đầu tư tương ứng khoảng 25 tỷ 
đồng và 20 tỷ đồng, quá thấp so với nhu cầu và có thể dẫn tới nhiều 
tác động không tích cực trong việc đạt các mục tiêu giảm nghèo ở 
các huyện 30a.

Việc phân bổ nguồn lực giảm nghèo ở Việt Nam cũng thường chủ 
yếu tập trung cho các hạng mục phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm 
cả các Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135. Theo 
báo cáo Đánh giá Chương trình MTQG về xóa đói giảm nghèo và 
chương trình 135, tháng 10/2004 của UNDP, các Chương trình MTQG 
giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2005 tập trung khoảng 60 
% nguồn lực của các dự án cho phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và 
định canh, định cư. Đối với chương trình 135, tỷ lệ phân bổ vốn này 
còn lớn hơn nhiều. Có 4 căn cứ phân bổ nguồn lực của các Chương 
trình MTQG gồm: (i) tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh; (ii) khó khăn gặp phải 
do thiên tai; (iii) các nguồn vốn khác và (iv) kết quả chi năm trước và 
mục tiêu năm sau. Tuy vậy, quy trình xác định và phân bổ vốn giảm 
nghèo được đánh giá “tương tự như kê một đơn thuốc Đông y”17. 
Trong khi đó, chương trình 135 lại lựa chọn hình thức phân bổ vốn 
khác, chia đều cho từng xã nghèo. Cách phân bổ này dẫn tới tình 
trạng cào bằng trong khi chi phí và nhu cầu vốn ở các xã nghèo cho 
cùng một công trình không phải lúc nào cũng giống nhau. Báo cáo 
này cũng chỉ ra rằng, việc phân bổ nguồn lực Chương trình MTQG 

15  Bộ LĐTB&XH & UNDP, Đề xuất khung chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các 
địa phương có tỷ lệ nghèo cao ở ĐBSCL, 2009

16  Bộ LĐTB&XH & UNDP, Đề xuất khung chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các 
địa phương có tỷ lệ nghèo cao ở ĐBSCL, 2009

17  Vũ Tuấn Anh (2003), Bộ LĐTB&XH, UNDP, Đánh giá Chương trình MTQG về xóa 
đói giảm nghèo và chương trình 135, tháng 10/2004, tr28
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

giảm nghèo giai đoạn 2001-2003 có những chương trình vốn không 
đáp ứng so với kế hoạch và nhu cầu địa phương. Điển hình là các 
phân bổ cho đào tạo và việc làm. Nguồn vốn huy động từ các tỉnh 
và nguồn vốn huy động ngoài ngân sách Trung ương giữa các địa 
phương cũng không giống nhau. 

Thông thường, các chương trình mục tiêu giảm nghèo ở mỗi thời kỳ 
sẽ được điều chỉnh bởi các quy định liên tịch về tài chính giữa Bộ TC-
Bộ LĐTB&XH. Mặc dù vậy, không phải tất cả các Chương trình MTQG 
đều nằm trong khuôn khổ này. Ví dụ như ở giai đoạn 2006-2010, các 
chính sách về hỗ trợ y tế, giáo dục hay tín dụng nằm ngoài các quy 
định tài chính của Thông tư liên tịch số 102/TTLT/BTC-BLĐTBXH. 
Chính vì những quy định ngoại lệ này nên việc xác định tổng thể về 
ngân sách, tổng thể chương trình là rất khó khăn. Ngoài ra, nguồn 
lực phân bổ cho việc thực hiện các chính sách giảm nghèo thiếu 
sự ổn định. Nói cách khác, rất khó để lập các kế hoạch ngân sách 
dài hạn trong 5 năm khi mà mức phân bổ từ trung ương thường 
có sự thay đổi qua từng năm. Theo báo cáo đánh giá của UNDP 
(Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới-Đánh giá giữa kỳ Chương 
trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008), 
cơ chế phân bổ quản lý tài chính của chương trình 135-II tốt hơn so 
với Chương trình MTQG giảm nghèo và trên thực tế, trong Chương 
trình MTQG giảm nghèo chỉ có dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
xã bãi ngang ven biển, hải đảo được quy định tương ứng như mức 
đầu tư theo chương trình 135-II là có thể đảm bảo tính ổn định cho 
việc lập kế hoạch lồng ghép. Cũng từ thực tế thiết kế và phân bổ 
nguồn lực giảm nghèo như trên nên mục tiêu lồng ghép các nguồn 
lực giảm nghèo về cơ bản không đạt. Tình trạng xây trường học 
nhưng không xây nhà vệ sinh, không làm đường tới trường…là câu 
chuyện điển hình về sự thiếu lồng ghép trong thực thi các chính 
sách giảm nghèo. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, nguyên nhân 
căn bản xuất phát từ việc tiếp cận thiết kế vấn đề giảm nghèo theo 
ngành dọc, thiếu sự phối hợp và tính tới vai trò của các cơ quan 
khác với các dự án, chính sách khác, chưa nói là tính đủ. Đây là bằng 
chứng rõ ràng về sự thiếu chia sẻ thông tin giữa các Bộ/ngành từ 
khâu thiết kế và từ đó khiến cho việc theo dõi, giám sát, đánh giá 
kết quả giảm nghèo tổng thể càng khó khăn hơn.

Ngoài vấn đề nguồn lực bố trí còn hạn chế, nguồn lực giảm nghèo 
cũng thường được bố trí chậm so với kế hoạch hàng năm. Đây 
cũng là một tồn tại nhiều năm qua, mặc dù theo đánh giá việc 
bố trí nguồn lực cho các Chương trình MTQG, các dự án, chương 
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trình giảm nghèo lớn đều đảm bảo theo kế hoạch cho cả giai đoạn. 
Thông thường, ngân sách Trung ương bố trí cho các dự án giảm 
nghèo thường chậm, tập trung kinh phí vào các năm cuối cùng 
của mỗi giai đoạn. Đó đó, đã gây ảnh hưởng tới các mục tiêu giảm 
nghèo của cả giai đoạn. Điều này gợi ý rằng, nguồn lực cho giảm 
nghèo rất cần phải được ưu tiên ở mức độ cao hơn trong bố trí và 
phân bổ ngân sách. Trong trường hợp kinh phí khó khăn, cần phải 
có các biện pháp lựa chọn hợp lý, ưu tiên thực hiện trước các hoạt 
động, hợp phần quan trọng, tránh việc giảm đồng đều tất cả các 
hoạt động. Theo nghiên cứu của UNDP18, tỷ lệ giải ngân các Chương 
trình MTQG về giảm nghèo đến cuối năm 2008 chỉ đạt gần 33 % 
cho cả giai đoạn, trong khi mục tiêu giải ngân tới cuối năm 2008 là 
60 %. Thông thường, kinh phí bố trí của năm sau có xu hướng cao 
hơn so với năm trước. Tiến độ giải ngân so với kế hoạch của các 
hợp phần khác nhau cũng khác nhau. Hợp phần về cơ sở hạ tầng 
có thể không đạt mục tiêu, cùng với các dự án về khuyến nông và 
đào tạo nghề trái ngược với các chính sách về hỗ trợ tín dụng, giáo 
dục hay y tế. Cũng vì thế, mặc dù ở giai đoạn 2006-2010, nguồn vốn 
bố trí đạt 99 % so với kế hoạch song trong giai đoạn 2006-2009, 
ngân sách chỉ bố trí được 57 % kinh phí cả giai đoạn, còn lại tập 
trung vào năm 2010. Báo cáo khảo sát chi tiêu công về việc thực 
hiện Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 “chính sách hỗ 
trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp 
pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II” năm 2012 của Unicef 
và Bộ KH&ĐT thực hiện tại Điện Biên cho thấy nguồn lực hỗ trợ của 
chính sách luôn chậm, một phần do vướng vào các quy định khác, 
trong trường hợp này là sự khác biệt giữa năm học và năm tài chính. 
Nghiên cứu này19 cũng chỉ ra, phải mất rất nhiều thời gian để dòng 
tiền hỗ trợ từ chính sách tới được đối tượng hỗ trợ (học sinh), trung 
bình thời gian chỉ dành cho việc gửi quyết định giao dự toán từ tỉnh 
xuống huyện đã mất 20 ngày. Năm học 2009-2010, tới cuối năm 
học, Bộ TC mới chuyển tiền hỗ trợ cho các trường. Năm học 2011-
2012, tình trạng tương tự được tái diễn. Thực tế, theo Bộ LĐTB&XH 
việc kinh phí bố trí chậm cho các chính sách giảm nghèo còn có 
nguyên nhân liên quan tới việc xây dựng chính sách. Chủ yếu là vấn 

18  Bộ LĐTB&XH, UBDT, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới-Đánh giá 
giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-
2008; tháng 6/2009. Tr20

19  Unicef, Bộ KH&ĐT, Báo cáo khảo sát chi tiêu công về việc thực hiện Quyết định 
112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 “chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng 
cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II”, năm 
2012, tr30.
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

đề thiếu “quy hoạch” đồng bộ trong quá trình này. Nói cách khác, 
nguồn gốc của vấn đề vẫn ở sự phân tán, chồng chéo giữa các Bộ/
ngành có liên quan. Theo đánh giá của Bộ LĐTB&XH những vấn đề 
về nguồn lực giảm nghèo đôi khi còn xuất phát từ tình trạng một 
số các chính sách giảm nghèo khi được xây dựng, ban hành còn 
thiếu những cơ sở đầy đủ về nguồn lực tài chính. Đồng thời, cũng 
có những nguyên nhân từ sự thiếu chi tiết trong các văn bản hướng 
dẫn thực hiện. 

Theo báo cáo sơ kết 2 năm của Bộ LĐTB&XH, tính từ năm 2011-
2013, nguồn vốn bố trí cho các chương trình giảm nghèo đã đạt 64 
% so với kế hoạch. Đây có thể coi là một bằng chứng tốt cho những 
nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo 
đã đặt ra. Tuy nhiên, trên thực tế, kinh phí cho việc thực hiện nhiều 
chính sách giảm nghèo thường chỉ được cấp vào quý 2, thậm chí 
quý 3 hàng năm và điều này rõ ràng ảnh hưởng rất lớn tới việc triển 
khai các chính sách giảm nghèo. Ví dụ ở khu vực Tây Nguyên, kinh 
phí giảm nghèo được cấp khi Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa 
nên rất khó khăn trong việc triển khai.

Ở một khía cạnh khác, các chương trình giảm nghèo được thiết kế 
ngày càng yêu cầu nhiều hơn đóng góp từ ngân sách địa phương, 
cách thiết kế này theo đánh giá có hai ưu điểm chính, một mặt giảm 
gánh nặng cho ngân sách Trung ương, mặt khác tăng cường khả 
năng giám sát chi tiêu ở cấp tỉnh với các dự án giảm nghèo. Tuy 
nhiên, theo báo cáo đánh giá của UNDP20 các địa phương được thụ 
hưởng nhiều các chính sách giảm nghèo chính là những địa phương 
nghèo, do vậy, việc bố trí kinh phí đối ứng thường rất khó khăn, kinh 
phí bố trí chậm và không đáp ứng được yêu cầu như thiết kế. Điều 
này, ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thực hiện và hiệu quả của các 
chính sách giảm nghèo. Hiện nay, các huyện được hưởng cơ chế bổ 
sung theo Nghị quyết 30a cũng đang rơi vào tình trạng này. Mặt 
khác, việc thiết kế chính sách lại diễn ra ở cấp Trung ương, khiến các 
địa phương thường bị động trong việc bố trí kinh phí giảm nghèo. 
Thực tế này đã tác động tới việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo 
và ảnh hưởng tới việc theo dõi, lập kế hoạch cho các chính sách ở 
giai đoạn tiếp theo. 

20  Bộ LĐTB&XH, UBDT, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới-Đánh giá 
giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-
2008; tháng 6/2009. Tr20



6 Overview report of studies on poverty reduction in Viet Nam

Table of Contents

POLICY SUMMARY .................................................................................................................3
FOREWORD ...............................................................................................................................4
LIST OF ACRONYMS ..............................................................................................................5 

I. BACKGROUND ...................................................................................................................7
1. Introduction .......................................................................................................................8
2. General overview of the economy on macro level ..............................................8
3. Labour Market ................................................................................................................ 10 
4. Poverty .............................................................................................................................. 12

II. RESEARCH DESIGN ....................................................................................................... 13 
1. The reason for choosing rapid impact monitoring (RIM) .................. 14
2. Design of RIM 2013 ............................................................................... 14
 2.1.Objectives ................................................................................................................. 14
 2.2.Analytical framework ............................................................................................ 15
 2.3.Approach and result of local review ............................................................... 15
 2.4.Reflections on the research approach ............................................................ 16

III. RESEARCH FINDINGS ................................................................................................... 19
1. Affected sectors .................................................................................... 20
1.1. Construction and other related sectors ................................................................ 20

 a. Key trends and developments ............................................................................. 20
  b. Responses and Impacts ......................................................................................... 26

 
1.2. Retail .................................................................................................................................. 30
 a. Key trends and developments ............................................................................. 30
 b. Responses and Impacts ......................................................................................... 32

1.3. Agriculture ....................................................................................................................... 35
 a. Key trends and developments ............................................................................. 38
 b. Responses and Impacts ......................................................................................... 42

2. Three cross cutting issues .................................................................... 42
 
2.1. Flow of labour mobility ............................................................................................... 42
 a. Formal and informal sector: .................................................................................. 43
  b. Agriculture, rural regions and urban regions ................................................. 45
 c. Among regions and areas ...................................................................................... 46
  
2.2. The impact on the living condition and welfare of households .................. 46
2.3. The role of the social security system .................................................................... 49

IV. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS .......................................................... 56
1. Conclusions ........................................................................................... 57
2. Recommendations ................................................................................ 58

ANNEX 1. INDICATORS OF MACRO ECONOMY AND THE LABOUR MARKET ................ 62
ANNEX 2. SHOCKS AND THEIR IMPACTS ON SPECIFIC TARGET GROUPS ...................... 64
REFERENCES .......................................................................................................................... 76

32 Báo cáo Tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

5.1.3.3. Năng lực cán bộ giảm nghèo và vai trò của văn phòng quốc gia 
về giảm nghèo

Hiệu quả thực hiện các chính sách giảm nghèo, ngoài sự phụ thuộc 
vào nguồn lực, phương pháp giảm nghèo…còn phụ thuộc rất nhiều 
vào năng lực cán bộ giảm nghèo ở các cấp, cũng như vai trò của 
VPQGGN. Cũng vì thế, những vấn đề có liên quan tới năng lực của cán 
bộ giảm nghèo ở cấp cơ sở, cùng với những quy định chưa thật rõ về 
vị trí, vai trò của VPQGGN nhiều năm qua đã ảnh hưởng đáng kể tới 
việc thực hiện các chính sách giảm nghèo. Những vấn đề này vẫn liên 
tục được xuất hiện trong các khuyến nghị của các nghiên cứu cũng 
như các giải pháp, khuyến nghị của các cơ quan quản lý Nhà nước. 

Đối với hoạt động của VPQGGN (thành lập năm 1998), khả năng phát 
huy vai trò của một cơ quan độc lập về điều phối, tổ chức, theo dõi 
việc thực hiện các chính sách của Chương trình MTQG giảm nghèo 
nhìn chung còn hạn chế, thể hiện rõ nhất ở việc thực hiện chế độ 
báo cáo của địa phương về thực hiện các chính sách giảm nghèo 
hàng năm về kinh phí (thường chỉ báo cáo với Bộ KH&ĐT và Bộ TC). 
Sự hạn chế này theo nghiên cứu của UNDP xuất phát từ hai nguyên 
nhân căn bản: (i) thẩm quyền hành chính của văn phòng thấp và (ii) 
vai trò không đáng kể của văn phòng đối với việc phân bổ và quản 
lý các nguồn lực liên quan tới giảm nghèo. Thực chất, về thẩm quyền 
hành chính, VPQGGN là một đơn vị bán độc lập do Bộ LĐTB&XH trực 
tiếp quản lý nhưng vị thế VPQGGN lại không ngang bằng với các cục/
vụ trong Bộ. Ở cấp cơ sở, không phải địa phương nào cũng thành 
lập Văn phòng ban chỉ đạo giảm nghèo. Do vậy, dù ở cấp cơ sở hay 
cấp Trung ương việc điều phối, theo dõi, giám sát việc thực hiện các 
chính sách giảm nghèo của Văn phòng giảm nghèo đều rất hạn chế. 
Vai trò của VPQGGN gần như chỉ dừng lại ở việc tổng hợp, báo cáo. 

Vấn đề này, qua nhiều năm, Bộ LĐTB&XH cũng xác định như là một 
nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các 
chính sách giảm nghèo. Việc không được trao đầy đủ thẩm quyền 
đối với các hoạt động điều phối và giám sát các hợp phần, dự án 
giảm nghèo của các Bộ/ngành khác đã ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt 
động của VPQGGN. Bên cạnh đó, tuy đã có quy định về việc thành 
lập và hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo song theo đánh giá 
của Bộ LĐTB&XH21 hoạt động của Ban chỉ đạo nhìn chung không 

21  Bộ LĐTB&XH: giải pháp xóa đói, giảm nghèo, thực hiện phát triển bền vững và 
công bằng xã hội, giai đoạn 2011-2020. Kỷ yếu Hội nghị phát triển bền vững toàn 
quốc lần thứ 3.
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

đáp ứng được yêu cầu đã quy định. Ở nhiều tỉnh, thành phố, hoạt 
động của Ban chỉ đạo còn mang tính hình thức, nội dung báo cáo, 
tính cập nhật thông tin, số liệu còn nghèo nàn. Mặt khác, tại một số 
địa phương, không bố trí cán bộ chuyên trách để hỗ trợ hoạt động 
của Ban chỉ đạo, đồng thời nhân sự Ban chỉ đạo cũng thường xuyên 
có sự thay đổi nên dẫn tới hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo 
giảm nghèo cấp tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Về năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, dễ thấy 
xuyên suốt các Chương trình MTQG về giảm nghèo từ 1998 tới nay 
cho thấy, ở bất kỳ thời điểm nào, các hoạt động đào tạo nâng cao 
năng lực cho cán bộ giảm nghèo vẫn luôn là một phần không thể 
thiếu của các chương trình này. Tuy nhiên, kinh phí cho các hoạt 
động đào tạo, tập huấn nhìn chung khá thấp (kinh phí phân bổ cho 
hợp phần đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xóa đói giảm 
nghèo của chương trình 143 chỉ chưa đến 1 %)…Theo đánh giá của 
UNDP22, số lượng cán bộ giảm nghèo được đào tạo trong giai đoạn 
này là 93.000 người, đạt khoảng 55 % kế hoạch và mức độ giải ngân 
đạt khoảng 47 % so với kế hoạch. Kinh phí dành cho hoạt động này 
cũng chiếm tỷ lệ thấp so với các hoạt động khác. Đồng thời, nội 
dung và hình thức tập huấn cũng có những hạn chế nhất định.

5.1.3.4. Vấn đề chuẩn nghèo và xác định đối tượng nghèo

Chuẩn nghèo là yếu tố quan trọng liên quan tới đầu vào của chính 
sách giảm nghèo, cũng là căn cứ để đánh giá hiệu quả của các chính 
sách. Tại Việt Nam, từ năm 1993, đã tồn tại song song hai chuẩn 
nghèo, có nhiều sự khác biệt về số liệu và được sử dụng cho mục 
đích khác nhau. Chuẩn nghèo chính thức sau đó cũng liên tục được 
thay đổi, hiệu lực của chuẩn nghèo cũng dần được kéo dài (từ 2 
năm lên thành 5 năm). 

Chuẩn nghèo ở Việt Nam từ trước tới nay, dù là chuẩn chính thức 
hay chuẩn nghèo theo dõi, đánh giá cũng đều dựa trên các yếu 
tố về kinh tế. Việc sử dụng các yếu tố thu nhập/chi tiêu để đánh 
giá nghèo ngày càng tỏ ra không phù hợp đối với vấn đề về giảm 
nghèo, đặc biệt trong bối cảnh phát triển hiện tại, cũng như các 
mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cũng vì thế tiếp cận giảm nghèo 

22  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới-Đánh giá giữa kỳ 
Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008; tháng 
6/2009. Tr27
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đa chiều23 từ khía cạnh chính sách ngày càng được nhắc đến nhiều 
hơn trong các nghiên cứu ở Việt Nam. Trên thực tế, với các Chương 
trình MTQG giảm nghèo, ở một chừng mực nào đó cũng đã cách 
tiếp cận về giảm nghèo đa chiều khi cùng lúc thực hiện nhiều chính 
sách hỗ trợ cho người nghèo về y tế, giáo dục, phát triển sản xuất, 
việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng…Tuy nhiên, mọi căn cứ để áp 
dụng các chính sách hỗ trợ “đa chiều” vẫn dựa trên chuẩn nghèo 
thu nhập và một quy trình xác định tưởng chừng rất chặt chẽ, khách 
quan song lại có thể bị chi phối bởi nhiều nhân tố chủ quan khác.

Chuẩn nghèo ở Việt Nam hiện tại được coi là thấp, đặc biệt là chuẩn 
nghèo chính thức, cho dù chuẩn nghèo đã được thay đổi qua từng 
thời kỳ24. Khoảng cách giữa các lần thay đổi chuẩn nghèo chính 
thức thường là 5 năm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội của đất nước, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực của 
Nhà nước, nhưng thường không phù hợp với điều kiện thực tiễn, 
nhất là trong bối cảnh giá cả leo thang, khủng hoảng kinh tế kéo 
dài. Khi giá cả leo thang, chuẩn nghèo dễ bị bóp méo. Tại thời điểm 
cuối năm 2008, khi lạm phát tăng cao, rất nhiều các ý kiến về điều 
chỉnh chuẩn nghèo đã được đưa ra, đặc biệt là những khuyến nghị 
về cách thức xây dựng chuẩn nghèo mới, còn gọi là chuẩn nghèo 
động, cập nhật diễn biến của chỉ số CPI.  

Một vấn đề khác của chuẩn nghèo là khả năng phân loại các nhóm 
nghèo. Với chuẩn nghèo hiện tại, những người được xác định dưới 
ngưỡng nghèo đều được coi là nghèo, tuy nhiên bản thân các nhóm 
nghèo lại có những tình trạng nghèo rất khác nhau, có những 
nhóm rất sát ngưỡng nghèo nhưng cũng có những nhóm lại ở rất 
xa ngưỡng nghèo. Hạn chế của chuẩn nghèo chính thức được chỉ 
ra khá rõ trong nghiên cứu của WB25. Nguyên nhân quan trọng dẫn 
tới hạn chế này xuất phát chủ yếu từ cách tiếp cận nghèo đơn chiều 
của Việt Nam, trong khi cách thức giải quyết vấn đề nghèo của Việt 
Nam lại mang tính đa chiều. Vì thế càng làm gia tăng nguy cơ trùng 
lặp và chồng chéo của chính sách bởi nguyên nhân và nhu cầu hỗ 
trợ của người nghèo từ chính sách là không giống nhau trong nhiều 

23  Giai đoạn 2016-2020, Việt Nam sẽ áp dụng tiếp cận nghèo theo hướng đa chiều

24  Chuẩn nghèo của TCTK-WB tuy có cập nhật khoảng 2 năm/lần, dựa trên kết 
quả điều tra mức sống dân cư cộng với diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng nhưng 
ra đời từ 1993 và chưa được điều chỉnh, sửa đổi dựa trên những căn cứ mới.

25  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012, tr62.
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

chiều cạnh, ít nhất là chia theo các khu vực, đặc điểm dân tộc…Nói 
cách khác, thay vì hỗ trợ như nhau cho mọi người nghèo, có thể hỗ 
trợ tập trung cho từng nhóm đối tượng với mức hỗ trợ cao hơn, thời 
gian hỗ trợ dài hơn và cách thức hỗ trợ phù hợp hơn. 

Với những khác biệt như vậy, nhu cầu hỗ trợ và khả năng thoát nghèo 
của người nghèo là không giống nhau. Theo nghiên cứu của Viện 
KHXH Việt Nam, kết quả từ việc so sánh số liệu tổng ĐTMSDC năm 
2002, 2004, 2006 đối với một số nhóm các hộ gia đình (được điều tra 
lặp lại) cho thấy, 35 % dân số thuộc nhóm này đã từng ở trạng thái 
nghèo, trong đó 9,3 % vẫn ở trong tình trạng này liên tục từ 2002-
2006, còn lại 25,7 % đã có sự thay đổi trạng thái nghèo. Trong đó có 
11,3 % thoát nghèo bền vững và 11,4 % nghèo nhất thời26.

Chuẩn nghèo thấp khiến cho việc rà soát, đánh giá các hộ nghèo 
hàng năm gặp khá nhiều khó khăn trong bối cảnh nguồn lực giảm 
nghèo có hạn và người nghèo lại ngày càng nhận được nhiều hỗ trợ 
hơn từ chính sách. Một phần nguyên nhân sai lệch từ việc xác định 
hộ nghèo cũng xuất phát từ vấn đề chuẩn nghèo thấp. Theo nghiên 
cứu của Mai Thị Xuân Trung27, cán bộ làm công tác giảm nghèo 
thường phải cân nhắc rất kỹ những trường hợp hộ rất nghèo nhưng 
khi rà soát chỉ cao hơn chuẩn từ 2-3 nghìn đồng/người/tháng. Một 
số cán bộ do thông cảm với hoàn cảnh của người dân nên đã điều 
chỉnh mức thu nhập của hộ gia đình để đảm bảo dưới chuẩn, cho 
dù thực tế thu nhập ở mức trên chuẩn nghèo. 

Quy trình rà soát hộ nghèo đã được áp dụng lần đầu từ cuối năm 
1999 và cho dù đã có nhiều điều chỉnh nhưng cơ bản quy trình này 
được thực hiện theo phương pháp từ dưới lên, gồm 3 bước: (1) chuẩn 
bị; (2) điều tra thu nhập hộ gia đình và (3) tổ chức bình xét. Bước 2 và 
bước 3 của quy trình này sử dụng hai phương pháp khác nhau, điều 
tra bằng bảng hỏi và xác định hộ nghèo dựa vào cộng đồng. Việc tổ 
chức bình xét tại thôn/xóm một mặt để công khai, minh bạch các 
kết quả rà soát, mặt khác nhằm thể hiện quyền làm chủ của người 
dân và hướng tới sự công bằng trong các kết quả rà soát hộ nghèo. 
Tuy nhiên, không phải lúc nào mục đích này cũng dễ dàng đạt được. 
Việc bình xét thường làm nảy sinh một số các yếu tố khác có thể ảnh 

26  Xem thêm báo cáo của Viện KHXH Việt Nam (VASS), Giảm nghèo ở Việt Nam: 
Thành tựu và thách thức, Nxb Thế Giới, 2011, tr 17

27   Mai Thị Xuân Trung, Quy trình xác định hộ nghèo và các vấn đề chính sách: 
Trường hợp huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông, 2012, tr 32
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hưởng tới kết quả rà soát như tính cào bằng trong cộng đồng, yếu 
tố dòng họ, người quen, yếu tố quan hệ xã hội của người được bình 
xét, nhất là đối với hình thức biểu quyết.  

Mặc dù trải qua rất nhiều công đoạn và có sự tham gia của nhiều bên 
có liên quan, lại được tham vấn, lấy ý kiến chung của cộng đồng về 
kết quả điều tra. Tuy nhiên có rất nhiều vấn đề bất cập và có không 
ít các sai sót có thể xảy ra đối với hoạt động này. Do đó, dẫn tới tình 
trạng có một tỷ lệ không nhỏ người nghèo nằm ngoài hệ thống 
chính sách và ngược lại, điều này khiến cho việc thực hiện các mục 
tiêu giảm nghèo cũng khó khăn hơn. Dù chuẩn nghèo được xác 
định bằng ngưỡng thu nhập giống nhau nhưng ở những địa bàn 
có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, quan niệm về hộ nghèo lại 
rất khác nhau. Hình thức lấy ý kiến cộng đồng và quá trình rà soát, 
đánh giá của cán bộ cũng có thể ảnh hưởng tới các kết quả rà soát 
nghèo, chưa kể tới các yếu tố về năng lực, sự công tâm của cán bộ, 
thời gian tổ chức thực hiện cũng như chính các biểu mẫu hướng 
dẫn, đánh giá liên quan tới tài sản của hộ nghèo.

Ngoài việc xác định đối tượng hộ nghèo, nhiều chương trình dự 
án giảm nghèo lớn của Việt Nam còn xác định đối tượng hưởng lợi 
là các xã nghèo (chương trình 135) hay thậm chí là huyện nghèo 
(chương trình 30a và các quyết định bổ sung, có liên quan). Một 
trong những tiêu chí quan trọng để xác định các xã nghèo hay 
huyện nghèo lại được xuất phát từ tỷ lệ hộ nghèo của địa phương. 
Ví dụ ở chương trình 135 giai đoạn I, xã nghèo được UBDT xác định 
dựa vào 5 tiêu chí: (i) địa bàn; (ii) cơ sở hạ tầng sẵn có; (iii) các vấn 
đề xã hội; (iv) điều kiện sản xuất; (v) điều kiện sống (hơn 60 % hộ 
gia đình là nghèo). Thậm chí đối với Chương trình 30a xác định các 
62 huyện nghèo, và mới bổ sung 23 huyện theo cơ chế 30a (được 
hỗ trợ 70 % vốn  đầu tư phát triển so với mức bình quân của 62 
huyện nghèo) chỉ với một tiêu chí: có tỷ lệ hộ nghèo trên 50 %. Như 
vậy, chuẩn nghèo phù hợp và quy trình rà soát, đánh giá hộ nghèo 
chính xác có ảnh hưởng rất lớn tới việc thực hiện các chính sách 
giảm nghèo và giúp cải thiện, nâng cao hiệu quả giảm nghèo. 

5.1.3.5. Vấn đề mô hình giảm nghèo

Các mô hình giảm nghèo là một phần không thể thiếu của các 
chính sách giảm nghèo. Cũng vì thế ngoài Chương trình MTQG về 
giảm nghèo, các mô hình giảm nghèo cũng xuất hiện ở rất nhiều 
các chính sách giảm nghèo khác như Nghị quyết 30a, chương trình 
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo. Theo nghiên cứu của Bộ 
NN&PTNT28 tại 17 tỉnh trên cả nước cho thấy có rất nhiều các mô 
hình giảm nghèo khác nhau đã và đang được thực hiện (94 mô hình 
khác nhau) trong đó có thể tạm chia thành gồm 4 loại mô hình: 
(i) chăn nuôi; (ii) trồng trọt; (iii) thủy sản và (iv) lâm nghiệp. Điểm 
chung các mô hình giảm nghèo là thiếu tính liên kết chặt chẽ giữa 
các hộ tham gia. Nói cách khác, thường chỉ tồn tại mối liên hệ giữa 
cán bộ khuyến nông và từng hộ gia đình. Trong khi rõ ràng, mối liên 
hệ này lại rất lỏng lẻo. Đây chính là một trong những hạn chế đáng 
kể của các mô hình giảm nghèo, thể hiện sự manh mún, nhỏ lẻ và 
tách biệt với nhau trong cùng một mô hình. 

Nhìn chung qua nghiên cứu của Bộ NN&PTNT29, mỗi mô hình giảm 
nghèo có số lượng hộ tham gia khá ít (128 hộ/mô hình), một phần 
quan trọng vì các mô hình đều mang tính chất thử nghiệm. Sau khi 
kết thúc giai đoạn thử nghiệm, thường cũng chuyển sang để hỗ trợ 
hộ khác hoặc địa bàn khác nên dẫn tới hiệu quả giảm nghèo của 
các mô hình hạn chế. 

Trong khi đó, cũng với các mô hình giảm nghèo nhưng cách tiếp cận 
của các tổ chức NGO trong nước và quốc tế lại rất khác biệt so với các 
chính sách của Nhà nước, trước tiên các mô hình giảm nghèo đều được 
thiết kế trong các dự án, không chỉ dừng lại ở mô hình đơn thuần như 
của Nhà nước. Qua nghiên cứu của Bộ NN&PTNT30 cho thấy, có 6 loại 
mô hình, dự án được các NGO trong nước thực hiện trong đó các dự 
án/mô hình về tăng cường năng lực và phát triển cộng đồng chiếm 
tỷ lệ khá cao (đứng thứ 2 chỉ sau các dự án/mô hình giảm nghèo về 
trồng trọt). Xét về quy mô số hộ tham gia cho thấy mỗi mô hình của 
các NGO trong nước có tới 2000 hộ/mô hình, cao gấp 15,6 lần so với 
mô hình của Nhà nước). Nghiên cứu này cho rằng sở dĩ số hộ tham gia 
đông hơn hẳn so với mô hình giảm nghèo của Nhà nước do việc thực 
hiện các mô hình giảm nghèo mang tính lặp lại, thực hiện nhiều lần ở 
địa bàn nhằm đảm bảo độ tin cậy trước khi nhân rộng. Thời gian thực 
hiện các dự án/mô hình cũng dài hơn so với mô hình của Nhà nước 
(trung bình từ 2-3 năm, cá biệt có thể là 5-6 năm).

28  Bộ NN&PTNT, Đánh giá các mô hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững và 
xây dựng cơ chế quản lý trong xây dựng và nhân rộng mô hình, năm 2013, tr9-10.

29  Bộ NN&PTNT, Đánh giá các mô hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững 
và xây dựng cơ chế quản lý trong xây dựng và nhân rộng mô hình, năm 2013, tr10.

30  Bộ NN&PTNT, Đánh giá các mô hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững 
và xây dựng cơ chế quản lý trong xây dựng và nhân rộng mô hình, năm 2013, tr8.
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Đối với các mô hình giảm nghèo của Nhà nước có rất nhiều yếu 
tố tác động tới sự không hiệu quả trong đó nguyên nhân quan 
trọng liên quan tới phương thức thiết kế và tiếp cận xây dựng mô 
hình. Các mô hình giảm nghèo được thực hiện ở xã nhưng mô 
hình lại do cấp tỉnh hoặc huyện quản lý. Mặc dù hàng năm các 
địa phương khi hỗ trợ sản xuất đều cho người dân đăng ký các 
loại cây, con theo nhu cầu song qua nghiên cứu cho thấy các loại 
cây con này đều đã nằm trong danh sách đã quy định, không có 
các loại cây, con theo nhu cầu của người dân. Việc không đánh 
giá đúng nhu cầu của người dân dẫn tới sự lãng phí nguồn lực 
trong thực hiện các mô hình giảm nghèo, các hỗ trợ về cây con và 
chuyển giao khoa học kỹ thuật nhiều khi không phù hợp với nhu 
cầu của người dân nhưng vì được cho không nên người dân vẫn 
nhận và thực hiện. Chính điều này đã ảnh hưởng tới hiệu quả của 
các mô hình giảm nghèo và khiến các mô hình giảm nghèo khó 
có thể nhân rộng. Các mô hình của Nhà nước ngoài việc được tổ 
chức theo dạng cho không thường còn áp dụng một quy trình 
duy nhất, giống nhau về hỗ trợ khuyến nông, kỹ thuật (tập huấn 
1 lần khi bắt đầu triển khai), cho dù với các mô hình sản xuất khác 
nhau. Các mô hình giảm nghèo của Nhà nước thường là những 
mô hình thử nghiệm, thường chỉ áp dụng 1 lần/1 hộ dù thành 
công hay thất bại cũng thường không duy trì các hỗ trợ trong giai 
đoạn tiếp theo. 

5.1.4. Tóm tắt các thách thức trong lĩnh vực giảm nghèo

5.1.4.1. Khoảng cách giàu nghèo

Khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng, thậm chí tỷ lệ 
thuận với các kết quả giảm nghèo. Các nghiên cứu về giảm nghèo 
cho thấy, ngoài các chính sách về tăng trưởng kinh tế, bản thân 
các chính sách giảm nghèo trong một chừng mực nào đó cũng có 
ảnh hưởng tới sự gia tăng khoảng cách này, ví dụ như việc vay vốn 
xóa đói giảm nghèo31. Tăng trưởng kinh tế không chỉ tạo ra các cơ 
hội thoát nghèo thông qua việc cải thiện thu nhập của hộ nghèo 
mà còn giúp các hộ khá, hộ giàu vươn lên mạnh mẽ và càng tạo ra 

31  Hộ nghèo thường vay tiền để trả nợ, chi tiêu nên việc trả lãi và vốn thường 
không đúng hạn. Trong khi đó, với những hộ vốn không thuộc diện nghèo nhưng 
vẫn có tên trong danh sách lại thường vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh. 
Xem thêm,  Mai Thị Xuân Trung, Quy trình xác định hộ nghèo và các vấn đề chính 
sách: Trường hợp huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông, 2012, tr 32
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

những khoảng cách lớn hơn đối với các hộ nghèo. Những khía cạnh 
này theo WB đã và đang làm trầm trọng thêm những vấn đề truyền 
thống liên quan tới giảm nghèo ở Việt Nam: 32

“Chênh lệch giữa người nghèo và người không giàu liên tục nới 
rộng thêm trong thời gian từ năm 1993 đến năm 2008, với mức 
chi tiêu bình quân đầu người của người nghèo giảm xuống chỉ 
bằng 30 % mức tương ứng của người không nghèo trong năm 
2008, trong khi năm 1993 tỷ lệ này vẫn đạt 40 %.” Hệ số Gini tiếp 
tục có xu hướng gia tăng từ 0,418 năm 2000 lên 0,43 năm 2010: 
“Phần tăng thu nhập của 10 % dân số có thu nhập cao nhất gần 
lớn bằng tổng thu nhập của 10 % có thu nhập thấp ở Việt Nam 
năm 2010. Trong khi đó, trong cùng thời kỳ, tỷ trọng thu nhập 
của 10 % dân số thu nhập thấp nhất giảm đi 20 %. Nếu tập trung 
chú ý vào nhóm thu nhập cao nhất trong phân bố thu nhập thì 
có thể thấy rằng tỷ trọng phần thu nhập của nhóm 5 % dân số 
có thu nhập cao nhất tăng từ 20,6 % lên 22,5 % trong giai đoạn 
2004-2010”32

Khoảng cách thu nhập bình quân đầu người của nhóm chiếm 20 % 
cao nhất gấp 4,1 lần so với 20 % nhóm thấp nhất vào năm 1990 đã 
tăng lên 9,2 lần năm 2010. Vấn đề khoảng cách giàu nghèo của Việt 
Nam thể hiện rõ nhất ở tình trạng nghèo DTTS, cho dù đây là nhóm 
đối tượng đích của hầu hết các chính sách giảm nghèo suốt 20 năm 
qua. Hai khu vực hiện có tỷ lệ nghèo cao của cả nước là Tây Bắc và Tây 
Nguyên. Năm 2012, theo chuẩn nghèo chính thức, tỷ lệ hộ nghèo ở 
Tây Bắc cao gấp 2,52 lần bình quân cả nước, ở Tây Nguyên là 1,6 lần. 
Đáng chú ý, khoảng cách này có xu hướng giãn ra, trong khi so với 
năm 2010, tỷ lệ nghèo ở Tây Bắc cao hơn trung bình cả nước là 2,34 
lần và ở Tây Nguyên là 1,53 lần. 

5.1.4.2. Nghèo dân tộc thiểu số

Tương tự như khoảng cách nghèo, vấn đề nghèo DTTS đã tồn tại 
ngay từ đầu như là một thách thức lớn trong việc thực hiện các mục 
tiêu giảm nghèo. Tuy nhiên, qua thời gian, từ một thách thức không 
lớn, vấn đề giảm nghèo DTTS dần trở thành một mục tiêu ưu tiên 

32  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012, tr22.
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hàng đầu trong các chính sách giảm nghèo. Rõ ràng, với các kết quả 
đã đạt được và những tồn tại hiện có, chính sách giảm nghèo nên 
sớm có thay đổi tiếp cận giảm nghèo với riêng nhóm DTTS. 

Chương trình 30a ra đời nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền 
vững cho các huyện có tỷ lệ nghèo trên 50 %, thông thường cũng 
là những địa phương có đông DTTS, có nhiều huyện, người DTTS lại 
chiếm đa số. Thực tế, tại nhiều huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, 
tỷ lệ nghèo thậm chí lên tới 60 %-70 %. Ở khu vực Tây Nguyên, tỷ lệ 
nghèo DTTS tại chỗ thường cao hơn so với tỷ lệ nghèo của người 
dân tộc từ nơi khác tới và cao hơn nhiều so với nhóm người Kinh. 
Tại những xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ nghèo của nhóm DTTS cũng 
luôn cao hơn hẳn so với nhóm dân tộc Kinh. Trong các nhóm DTTS, 
người H’mông có tỷ lệ nghèo cao hơn cả, sau đó là các dân tộc bản 
địa ở khu vực Tây Nguyên. Người Hoa là nhóm DTTS có tỷ lệ nghèo 
thấp hơn cả.3334

“Dù 53 DTTS của Việt Nam chỉ chiếm 15 % tổng dân số, nhưng lại 
chiếm gần một nửa (47 %) tổng số người nghèo ở Việt Nam và 
chiếm 68 % số người nghèo cùng cực33. Tuy điều kiện sống của 
nhiều nhóm DTTS đã được cải thiện từ cuối thập kỷ 90, nhưng 
tỷ trọng DTTS trong số người nghèo lại gia tăng đáng kể-tăng 
25 điểm % đối với người nghèo cùng cực (từ 43 % vào năm 1998 
lên 68 % vào năm 2010) và tăng 19 điểm % đối với người nghèo 
(từ 28 % năm 1998 lên 47 % năm 2010).”34

Cũng theo báo cáo của WB35, khoảng cách về tỷ lệ nghèo giữa người 
DTTS và người Kinh ngày càng giãn ra và có xu hướng tăng mạnh 
trong những năm gần đây. Kết quả phân tích ĐTMSDC cho thấy, 
năm 2010, khả năng sống trong tình trạng nghèo của một người 

33 Nghèo cùng cực: cá nhân có chi tiêu bình quân đầu người dưới 2/3 chuẩn 
nghèo (8 phần trăm dân số nghèo nhất), xem thêm tại báo cáo của WB, Khởi đầu 
tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong giảm 
nghèo và những thách thức mới, 2012, tr62.

34 WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012, tr66

35  Xem thêm báo cáo của WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: 
Thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012, 
tr122
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

DTTS bình thường cao gấp 5,1 lần so với người Kinh, trong khi vào 
năm 1993, khoảng cách này chỉ là 1,6 lần.

Chưa có một thống kê chính thức về số lượng chính sách giảm 
nghèo nói riêng đối với nhóm DTTS, tuy nhiên có thể thấy hầu hết 
các chính sách giảm nghèo đều có liên quan tới nhóm này36. Những 
kết quả về giảm nghèo DTTS trong thời gian qua cho thấy cần phải 
có những giải pháp riêng để giảm nghèo đối với nhóm DTTS. So 
sánh về nguyên nhân nghèo với nhóm người Kinh, nghèo DTTS chủ 
yếu liên quan tới sự chênh lệch về nguồn lực và hiệu quả sử dụng 
nguồn lực để giảm nghèo, đặc biệt là các yếu tố về tư liệu sản xuất, 
giáo dục, chuyên môn kỹ thuật, nghề nghiệp, tiếp cận dịch vụ xã 
hội, cơ sở hạ tầng…

5.1.4.3. Nghèo ở nhóm người cao tuổi

Nghiên cứu về vấn đề nghèo ở nhóm người cao tuổi của UNDP37 
công bố năm 2006 cho thấy nếu tính theo chuẩn nghèo của TCTK-
WB, người cao tuổi ở Việt Nam ít nghèo hơn (so sánh giữa các hộ có 
người cao tuổi làm chủ hộ với hộ không có người cao tuổi làm chủ 
hộ). Tuy nhiên, theo UNDP nếu tách chi phí về nhà ở ra khỏi tiêu 
dùng của hộ gia đình, các hộ có người cao tuổi làm chủ hộ sẽ có tỷ 
lệ nghèo theo đầu người cao hơn, đồng thời khoảng cách nghèo 
cũng lớn hơn nếu họ thuộc vào các nhóm nghèo. UNDP cũng chỉ ra, 
rủi ro bị rơi vào tình trạng nghèo của hộ gia đình tăng lên 4 % khi có 
1 người cao tuổi trong nhà (khi các yếu tố khác không đổi). Trường 
hợp nếu cộng thêm yếu tố là người DTTS, xác suất để hộ gia đình có 
thể rơi vào tình trạng nghèo cùng cực khoảng 6 % và khoảng cách 
nghèo sẽ là 32 %. 

Về sự tham gia của người cao tuổi đối với các hoạt động kinh tế, theo 
quy luật tuổi càng cao, mức độ tham gia các hoạt động kinh tế càng 
thấp. Năm 2008, theo UNFPA38 có tới 61,91 % người cao tuổi từ 60-69 

36  Theo báo cáo (2011) của UBDT, UNDP, Nghèo của DTTS ở Việt Nam: Hiện trạng 
và thách thức ở các xã thuộc chương trình 135 giai đoạn II, 2006-2007, tr74-75 có 
thể chia các chương trình, chính sách giảm nghèo hỗ trợ cho đồng bào DTTS 
thành các nhóm: (i) hỗ trợ toàn diện; (ii) hỗ trợ ngành; (iii) hỗ trợ nhóm dân tộc; 
(iv) hỗ trợ khu vực.

37 UNDP, Mối liên quan giữa tuổi cao và nghèo ở Việt Nam, năm 2006, tr35

38 UNFPA, Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một 
số khuyến nghị chính sách, năm 2011, tr31
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tuổi vẫn tham gia vào hoạt động kinh tế, trong khi đó tỷ lệ này ở nhóm 
70-79 tuổi là 34,5 %, những người từ 80 tuổi trở lên chỉ chiếm 7,84 %. 
Người cao tuổi ở Việt Nam cũng chủ yếu tham gia các hoạt động sản 
xuất nông nghiệp (60,73 %), do đó họ cũng thường không có được 
các nguồn hỗ trợ từ trợ cấp xã hội, bảo hiểm hay tiết kiệm…Cũng vì 
thế, nhìn chung các nguồn thu nhập từ lương hưu và trợ cấp xã hội 
của người cao tuổi thường chiếm tỷ lệ thấp nhất trong số các nguồn 
thu nhập của gia đình. Báo cáo của UNFPA dựa trên điều tra thu nhập 
của VNCA (2007) cho thấy, mức thu nhập bình quân của người cao 
tuổi chỉ bằng khoảng 59 % thu nhập bình quân đầu người cả nước. 
Mặt khác, với những người cao tuổi cô đơn, tàn tật, mức thu nhập 
có được từ trợ cấp xã hội chỉ bằng 60 % - 70 % chuẩn nghèo. Cũng 
vì thế khi so sánh giữa thu nhập của người cao tuổi và chuẩn nghèo 
cho thấy, mức độ tập trung số lượng người cao tuổi có thu nhập gần 
chuẩn nghèo khá cao. Do đó, khi thay đổi chuẩn nghèo hoặc có các 
tác động, cú sốc nguy cơ nghèo của người cao tuổi cũng tăng nhanh. 
UNFPA39 cho rằng càng nhiều tuổi thì nguy cơ nghèo của người cao 
tuổi càng cao hơn, đồng thời nữ giới cao tuổi có nguy cơ nghèo cao 
hơn so với nam giới cao tuổi. Người cao tuổi ở nông thôn dễ bị tổn 
thương và nghèo hơn so với nhóm người cao tuổi ở thành thị, tương 
tự khi so sánh giữa nhóm người cao tuổi DTTS và người Kinh. Phân 
tích mô hình dân số với thu nhập cho thấy, Việt Nam sẽ phải đối mặt 
với rất nhiều khó khăn trong vấn đề giảm nghèo ở nhóm người cao 
tuổi do tình trạng già hóa dân số tăng nhanh nhưng thu nhập lại 
tăng chậm. Nói cách khác, theo UNFPA, Việt Nam có nguy cơ rơi vào 
tình trạng già trước khi giàu40.

5.1.4.4. Nghèo ở khu vực đô thị

So với mức độ nghèo phổ biến ở khắp mọi nơi trên cả nước vào 
những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, hiện nay phần lớn 
người nghèo tập trung ở khu vực nông thôn, có sinh kế gắn với 
nông nghiệp. Tuy nhiên, ở các khu vực đô thị, người nghèo lại dễ 
bị tổn thương bởi tác động từ các cú sốc xã hội có liên quan tới giá 
cả, khủng hoảng kinh tế. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, lạm phát 
đặc biệt cao vào năm 2008 và 2011, nối tiếp sau đó là khủng hoảng 
kinh tế tài chính thế giới và tình trạng suy giảm kinh tế ở Việt Nam 

39  UNFPA, Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một 
số khuyến nghị chính sách, năm 2011, tr34

40  UNFPA, Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một 
số khuyến nghị chính sách, năm 2011, tr35
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

vào các năm 2009 và 201241 đã gây ra nhiều cú sốc, ảnh hưởng tới 
các nhóm nghèo ở khu vực đô thị và đặt ra những yêu cầu về cách 
nhìn nhận mới, tiếp cận mới trong chính sách giảm nghèo đối với 
vấn đề này.

Khi nhìn nhận vấn đề nghèo đô thị ở góc độ đa chiều, nhiều yếu 
tố về điều kiện nhà ở, vệ sinh, độ bao phủ của các chính sách bảo 
hiểm…sẽ có rất nhiều điều cần quan tâm tới nhóm đối tượng này. 
Theo chuẩn nghèo chính thức năm 2010, tỷ lệ nghèo thành thị của 
Việt Nam là 6,9 %, so với 17,4 % ở khu vực nông thôn, trong khi đó 
với chuẩn nghèo của TCTK-WB, tỷ lệ nghèo thành thị của Việt Nam 
năm 2010 thấp hơn (6,0 %) và cao hơn ở tỷ lệ nghèo tại khu vực 
nông thôn (27,0 %).

Khi các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào các 
khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc các khu vực ven biển, bãi ngang…
nhiều ý kiến đã cho rằng hệ thống chính sách cũng cần quan tâm 
hơn tới các vùng đô thị, nông thôn đồng bằng để tránh tình trạng 
các khu vực này trở thành “vùng lõm” về giảm nghèo. Vấn đề nghèo 
ở khu vực đô thị càng ngày càng nghiêm trọng hơn bởi bối cảnh 
lạm phát tăng cao. Chi phí tiếp cận với các dịch vụ xã hội ở khu 
vực đô thị cũng vì thế tăng lên nhanh chóng. Theo WB42, tình trạng 
nghèo ở khu vực đô thị đáng chú ý hơn cả ở nhóm làm việc tại các 
khu vực phi chính thức do nằm ngoài tác động của hệ thống phúc 
lợi về an sinh xã hội cũng như việc làm. Thậm chí, tình trạng nghèo 
còn phổ biến hơn ở những thành phố và thị trấn có quy mô nhỏ, 
chủ yếu do thiếu các dịch vụ công và hệ thống cơ sở hạ tầng so với 
các đô thị lớn.

Nghiên cứu sâu về nghèo đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh của 
Cục thống kê hai thành phố này cho thấy, mặc dù tỷ lệ nghèo về 
thu nhập tại Hà Nội cao hơn so với TP. Hồ Chí Minh song nếu so 
sánh dưới góc độ nghèo đa chiều (nghiên cứu này áp dụng 8 lĩnh 
vực với 21 chỉ số đánh giá), TP. Hồ Chí Minh lại có tỷ lệ nghèo cao 
hơn so với Hà Nội. Nghiên cứu này cũng chỉ ra ba thiếu hụt lớn nhất 
liên quan tới nghèo đa chiều ở hai thành phố lớn này là tiếp cận về 

41 Xem thêm nội dung tính dễ bị tổn thương và an sinh xã hội trong  báo cáo của 
Oxfam, ActionAid, Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia (Báo cáo 
tổng hợp 5 năm 2008-2012), tháng 11/2012.

42  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012, tr vi.
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hệ thống an sinh xã hội, dịch vụ liên quan tới nhà ở và chất lượng, 
diện tích nhà ở43. Nghiên cứu này kết luận rằng, xét ở khía cạnh 
nghèo đa chiều, thu nhập sẽ không phải là một trong những yếu tố 
quan trọng nhất để phản ánh tình trạng nghèo của người dân. Nói 
cách khác, xét ở khía cạnh thu nhập, người nghèo ở TP Hồ Chí Minh 
chiếm tỷ lệ thấp hơn so với Hà Nội, tuy nhiên xét ở khía cạnh nghèo 
đa chiều, các kết quả sẽ ngược lại. Tiếp cận với các dịch vụ xã hội và 
hệ thống chính sách an sinh xã hội cùng với vấn đề nhà ở là những 
chiều nghèo quan trọng hàng đầu ở hai đô thị lớn nhất cả nước. 

5.1.4.5. Các thách thức mới nổi liên quan tới vấn đề giảm nghèo 

Sau hơn 20 năm, công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam đã đạt được rất 
nhiều kết quả, song nhiều đặc trưng về nghèo vẫn chưa thay đổi, ví 
dụ như tình trạng nghèo gắn liền với các DTTS, gắn với tình trạng 
giáo dục và chuyên môn kỹ thuật thấp, gắn với nông nghiệp hay 
các khu vực hạn chế về giao thông, địa lý…Đặt trong bối cảnh phát 
triển kinh tế xã hội mới cho thấy có nhiều cơ hội và không ít thách 
thức về giảm nghèo đã và đang xuất hiện. Tình trạng biến đổi khí 
hậu và những rủi ro khác từ thiên tai ngày càng có diễn biến phức 
tạp hơn, đặc biệt là tình trạng hạn hán ở khu vực Tây Nguyên, lũ 
lụt ở khu vực miền Trung, giá rét ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo 
đánh giá của Oxfam44, người nghèo không chỉ dễ bị tổn thương bởi 
thiên tai mà còn khó phục hồi sinh kế hơn trước các tác động này 
so với các nhóm khác do nguồn lực của người nghèo có hạn. Thiên 
tai cũng khiến cho việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để giảm 
nghèo của người nghèo khó khăn hơn bởi nhiều người sẽ không 
có khả năng trả nợ cũ. Bên cạnh đó, thiên tai càng khắc nghiệt, chi 
phí người nghèo phải bỏ ra để đáp ứng các nhu cầu về lương thực, 
thực phẩm sẽ gia tăng, chi phí để khám chữa bệnh cũng tăng theo.

Thống kê cho thấy, riêng năm 2008 tổng thiệt hại do thiên tai gây 
ra là hơn 11.500 tỷ đồng. Theo Bộ NN&PTNT, thiệt hại thiên tai gây 
ra mỗi năm cho Việt Nam chiếm khoảng 1,5 % GDP. Ngoài thiên tai, 
dịch bệnh cũng là một thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp 
và giảm nghèo ở Việt Nam. Trong khi đó, các cú sốc xã hội liên quan 
tới khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là tình trạng giá cả leo thang dần 
trở thành mối nguy cơ thường trực với các nhóm nghèo ở khu vực 

43  Xem thêm báo cáo của Cục Thống kê TPHCM, Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, 
UNDP, Đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 2010, tr 32.

44  Oxfam, Biến đổi khí hậu, sự thích ứng và người nghèo, 2010, tr13
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difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.
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identify near poor households and exercise discretion in offering some  
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đô thị. Đánh giá của UNDP45 đối với các thách thức về giảm nghèo 
bền vững cho thấy, ngoài vấn đề biến đổi khí hậu đã được cảnh báo 
và có những tác động nghiêm trọng tới sinh kế, các thách thức về 
giảm nghèo còn đến từ nhiều phía hơn. Đặc biệt là các tác động của 
khủng hoảng kinh tế, lạm phát, xu hướng già hóa, di dân hay thậm 
chí là sự yếu kém, không phù hợp của mô hình tăng trưởng kinh tế 
hiện tại đối với lĩnh vực giảm nghèo. 

5.1.4.6. Giảm nghèo liên quan tới mô hình tăng trưởng kinh tế

Những biến động vĩ mô của nền kinh tế trong một vài năm trở 
lại đây là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc lại nền kinh tế, theo đó 
thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, định hướng phát triển theo 
chiều sâu, mang tính bền vững thay vì tiếp tục theo đuổi mô hình 
phát triển dựa trên khai thác tài nguyên và nguồn nhân công giá 
rẻ hay các hỗ trợ từ bên ngoài. Mô hình tăng trưởng kinh tế thời 
gian qua được áp dụng rõ ràng đã đem lại rất nhiều thành công, 
trong đó có những tác động tích cực đối với lĩnh vực giảm nghèo, 
song mô hình này xét trong bối cảnh thực tiễn mới của đất nước 
và thế giới, rõ ràng cần phải được thay đổi, qua đó tạo ra cơ hội và 
động lực giảm nghèo mới. Theo Viện KHXH Việt Nam46 sau khi gia 
nhập WTO, các chỉ số về tính ổn định của nền kinh tế vĩ mô của Việt 
Nam gần như đã đảo ngược so với thời điểm trước đó. Đây cũng 
là những vấn đề đã được lường trước khi Việt Nam gia nhập WTO, 
song có lẽ các dự báo chưa tính hết được những tác động này. Sự 
bất ổn định của nền kinh tế vĩ mô đã gây ra cả những tác động tiêu 
cực, thậm chí làm gia tăng thêm những nguy cơ đối với các mục 
tiêu giảm nghèo.

Đánh giá của WB cho thấy, mô hình tăng trưởng kinh tế hiện tại 
đang không tạo ra được nhiều động lực giảm nghèo so với thời 
điểm nhiều năm về trước. Nói cách khác, đã có nhiều thay đổi quan 
trọng liên quan tới vấn đề giảm nghèo, nhất là các thách thức, và 
do vậy muốn tạo ra được động lực mới trong lĩnh vực giảm nghèo, 
mô hình tăng trưởng kinh tế cần thay đổi. Sự thay đổi này, hơn nữa 
cũng phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay của Việt Nam: 

45  UNDP, Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực 
duyên hải miền trung: bài học rút ra và các gợi ý chính sách, 2012, tr7.

46  Viện KHXH Việt Nam (VASS), Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức, 
Nxb Thế Giới, 2011, tr 55.
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46 Báo cáo Tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

“Nhiệm vụ xóa nghèo trở nên khó khăn hơn ở những khía cạnh 
quan trọng khác. Tỷ lệ tăng trưởng đã giảm mạnh so với nửa 
đầu thập niên 2000, và theo dự kiến thì tốc độ tăng trưởng sẽ 
tiếp tục ì ạch trong tương lai gần. Ngoài ra, tốc độ giảm nghèo 
hiện nay đang trở nên ít hòa nhập với tăng trưởng kinh tế hơn so 
với trước. Các hộ nghèo còn lại khó tiếp cận hơn-những kết quả 
dễ dàng, chẳng hạn như những kết quả nhờ những thay đổi về 
chính sách đối với đất đai vào những năm 1990, việc mở rộng 
diện tích trồng cây công nghiệp ở khu vực nông thôn và đa dạng 
hóa trong nông nghiệp gần như đã được thực hiện hết. Những 
hộ nghèo còn lại tập trung nhiều hơn ở những khu vực xa xôi hẻo 
lánh và nhóm DTTS, nơi mà các vấn đề cơ cấu liên quan tới tài 
sản và địa bàn trở thành những hạn chế mang tính bó buộc (ví 
dụ như đất đai nghèo nàn, ít được giáo dục đào tạo, cơ sở hạ tầng 
và các dịch vụ công bị hạn chế). Các chương trình và chính sách 
giảm nghèo phải phản ánh những hiện thực đang thay đổi này”47

47

Để giảm thiểu những rủi ro liên quan tới thiên nhiên, cần phải 
giảm bớt sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên để phát triển 
kinh tế xã hội. Các chính sách tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà 
nước rất quan trọng, song việc chú trọng đầu tư đúng mức với 
vị trí và đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân cũng quan trọng 
không kém. Phát triển mô hình kinh tế gắn với việc sử dụng lao 
động có chuyên môn kỹ thuật qua đó thúc đẩy chuyển dịch lao 
động từ khu vực phi chính thức sang các khu vực chính thức 
cũng là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo 
bền vững. 

5.1.7. Tín dụng cho giảm nghèo

Chính sách tín dụng là một hợp phần quan trọng trong Chương 
trình MTQG về giảm nghèo. Cũng vì thế, nếu phát huy được hiệu 
quả các chính sách tín dụng, các cơ hội để người nghèo thoát 
nghèo sẽ rất lớn. Báo cáo của UDNP48 đánh giá, Chương trình MTQG 
giảm nghèo giai đoạn 2001-2005 đã có 16 % tổng số hộ trong cả 

47 WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012, tr14

48  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Đánh giá Chương trình MTQG về xóa đói giảm nghèo và 
chương trình 135, năm 2004, tr2.
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reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

nước được tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trong đó 
75 % là hộ nghèo. Chính sách về tín dụng cũng là một chính sách 
được đánh giá đã xác định tương đối tốt về mặt đối tượng thụ 
hưởng, mặc dù vậy ở giai đoạn này cũng như chính sách về y tế 
và giáo dục, các chính sách về tín dụng nhìn chung vẫn còn có độ 
phủ thấp nếu so với tổng số hộ. Một kết quả đáng chú ý khác được 
rút ra từ báo cáo này ở giai đoạn 2001-2003, tại 4 tỉnh được đánh 
giá, có tới 50 % đến 85 % nguồn lực trung ương được phân bổ cho 
tín dụng ưu đãi. Người dân được hỏi thường đánh giá cao các tác 
động của nguồn vốn tín dụng đối với phát triển sản xuất cho dù 
vẫn còn nhiều hạn chế như định mức cho vay thấp, thời gian cho 
vay ngắn hay thiếu các dịch vụ hỗ trợ. Những hạn chế này phần 
nào đã ảnh hưởng tới hiệu quả của chính sách tín dụng và đòi hỏi 
cần phải thay đổi trong những năm sau đó. 

Giai đoạn 2006-2010, chính sách về tín dụng cùng với y tế và giáo 
dục áp dụng theo cơ chế tài chính riêng so với các chính sách và dự 
án của Chương trình MTQG giảm nghèo. Mục tiêu của chính sách 
tín dụng giai đoạn này là có 6 triệu hộ nghèo được cấp tín dụng ưu 
đãi. Theo UNDP49 đánh giá ở giai đoạn giữa kỳ, tín dụng vẫn tiếp tục 
là một trong những chính sách có độ phủ về đối tượng tương đối 
cao, có khoảng 4,2 triệu hộ gia đình đã được tiếp cận với tín dụng 
(chiếm 69% so với mục tiêu cả giai đoạn) và có thể đạt mục tiêu 
trước năm 2010. Qua nghiên cứu của UNDP50 người dân đánh giá 
cao thủ tục của chính sách tín dụng. Các nhóm đối tượng nghèo 
đồng bào DTTS đã tiếp cận được tín dụng cao hơn và mức vay trung 
bình cao hơn so với người Kinh. Mặc dù vậy, mức vốn vay thường 
thấp hơn mức trần (30 triệu đồng/hộ), tuy nhiên theo đánh giá của 
người đã vay vốn, mức vay như vậy là phù hợp do chủ yếu vốn vay 
được sử dụng để sản xuất nông nghiệp. Mặc dù vậy, với việc áp 
dụng định mức vay vốn như nhau cho tất cả các nhu cầu vay vốn 
với các mục đích sản xuất, quy mô khác nhau rõ ràng là một hạn chế 
của chính sách tín dụng và cần sớm được thay đổi. Bên cạnh đó, dù 
độ phủ của chính sách tín dụng lớn nhưng việc thiếu liên kết chặt 
chẽ với các chính sách khuyến nông cũng là một nhân tố hạn chế 

49  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới-Báo cáo đánh giá 
giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008, 
năm 2009, tr27

50  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới-Báo cáo đánh giá 
giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008, 
năm 2009, tr45
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khả năng tác động của chính sách tín dụng đối với hoạt động sản 
xuất. Điều này càng đáng quan tâm hơn khi có một bộ phận người 
dân nghèo không dám tiếp cận với chính sách tín dụng vì họ sợ 
không trả được nợ. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Kim Anh và cộng sự51 tính đến cuối 
năm 2010, có khoảng 3,7 người nghèo vay vốn từ NHCSXH. Trong 
lĩnh vực tài chính vi mô, NHCSXH là đơn vị có nhiều khách hàng vay 
vốn nhất so với Ngân hàng NN&PTNT, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ 
chức tài chính vi mô. Theo đánh giá của người dân, các hỗ trợ tín 
dụng vi mô, trong đó có NHCSXH đã có những tác động tích cực tới 
thu nhập cho hộ gia đình. Tuy nhiên, cũng như các khoản tín dụng 
vi mô của các tổ chức khác, vốn vay mới chỉ tạo ra tác động về tổng 
mức thu nhập chứ chưa thể tạo ra sự thay đổi về cơ cấu thu nhập. 
Điều này có nguyên  nhân quan trọng từ việc tách biệt các hỗ trợ 
về tín dụng với các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, tư duy 
sản xuất cho người nghèo. 

5.2. Tổng quan các khuyến nghị chính 

5.2.1. Khuyến nghị giảm thiểu sự chồng chéo khi thiết kế và thực 
hiện các chính sách giảm nghèo

Khuyến nghị về thiết kế và thực hiện các chính sách giảm nghèo 
có thể coi như là khuyến nghị quan trọng nhất liên quan tới vấn 
đề giảm nghèo ở Việt Nam, vì khuyến nghị này là cơ sở cho những 
thay đổi về chính sách được đề ra trong các khuyến nghị khác có 
liên quan. Đây cũng là những khuyến nghị được nhắc đến thường 
xuyên, có tính liên tục trong các nghiên cứu về giảm nghèo. Theo 
UNDP, tính tới thời điểm cuối năm 2009, Việt Nam có khoảng 41 
dự án và chính sách giảm nghèo, với trên 75 hoạt động can thiệp 
chính ở nhiều lĩnh vực khác nhau, được điều chỉnh bởi hơn 100 
các Nghị định, Quyết định, Thông tư. Trong đó, phạm vi bao phủ 
lớn nhất thuộc về Chương trình MTQG giảm nghèo, chương trình 
135 và Nghị quyết 30a. Các chương trình, chính sách giảm nghèo, 
hoặc các hợp phần trong đó lại được quản lý bởi nhiều Bộ/ban/
ngành khác nhau từ đó khiến cho việc phối hợp trong tổ chức 
thực hiện, tránh sự chồng chéo, trùng lặp là rất khó khăn. Trên 
thực tế, không phải tới báo cáo này các phát hiện về sự chồng 

51  Nguyễn Kim Anh, Ngô Văn Thứ, Lê Thanh Tâm, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Tài chính 
vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam-Kiểm định và so sánh, năm 2011, Tr116
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

chéo trong hệ thống chính sách giảm nghèo mới được nêu ra. Tuy 
nhiên, các khuyến nghị này, tất nhiên bao gồm cả những khuyến 
nghị của các nghiên cứu trước đó cho đến năm 2013 vẫn chưa 
được hiện thực hóa trong các chính sách giảm nghèo của Việt 
Nam. Thời điểm cuối năm 2004, theo UNDP52 nếu giảm bớt số các 
hợp phần trong các chương trình giảm nghèo nhưng vẫn duy trì 
hệ thống ban quản lý chương trình sẽ giúp việc phân bổ nguồn 
lực minh bạch và dễ dàng hơn. Các chính sách hỗ trợ gắn với quản 
lý Nhà nước của các Bộ/ngành có thể thiết kế lồng ghép trong 
các hoạt động hàng năm như chính sách về bảo hiểm y tế, chính 
sách giáo dục. Các chương trình, dự án liên quan tới cơ sở hạ tầng 
có thể thống nhất trong chương trình 135…Từ đó, giúp Chương 
trình MTQG giảm nghèo gọn nhẹ hơn, tránh sự chồng chéo và 
nâng cao hiệu quả giảm nghèo. 

Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, số lượng các chương trình, dự 
án giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 không những không giảm mà 
còn tăng hơn nhiều so với giai đoạn trước, do bổ sung các chính 
sách liên quan tới cải thiện sinh kế. Cũng vì thế trong báo cáo Đánh 
giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II 
giai đoạn giai đoạn 2006-2008 khuyến nghị của UNDP vẫn tiếp tục 
nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc giảm các hợp phần, dự án 
nhỏ lẻ trong thiết kế chương trình giảm nghèo. Năm 2009, UNDP 
thực hiện nghiên cứu rà soát tổng quan các chương trình dự án 
giảm nghèo ở Việt Nam và đưa ra ba khuyến nghị chính. Trong đó, 
khuyến nghị quan trọng nhất liên quan tới việc Việt Nam nên chỉ 
xây dựng một chương trình giảm nghèo thống nhất, cùng với đó 
thực hiện hàng loạt các bước đột phá trong xây dựng và thực hiện 
chính sách, đặc biệt là việc trao quyền tự chủ về lập kế hoạch, thiết 
kế các chương trình giảm nghèo và phân cấp giải ngân cho cấp 
tỉnh. Theo đánh giá nếu thiết kế giảm nghèo theo hướng này, tính 
phù hợp của chính sách giảm nghèo sẽ cao hơn. Mặt khác, giảm 
thiểu được sự chồng chéo trong thiết kế và thực hiện các chính sách 
giảm nghèo. 

Năm 2012, các khuyến nghị này lại tiếp tục được UNDP đề xuất trong 
Báo cáo nghiên cứu rà soát các chính sách dân tộc và đề xuất xây dựng 
hệ thống chính sách DTTS đến năm 2020. Xét ở bối cảnh này, các đề 
xuất giảm bớt số lượng, tránh sự chồng chéo trong các chính sách 

52  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Đánh giá Chương trình MTQG về xóa đói giảm nghèo và 
chương trình 135, năm 2004, tr75-76
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giảm nghèo ở Việt Nam đã có được một cơ sở pháp lý tốt hơn sau 
khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP và các văn bản, 
chính sách có liên quan. Theo khuyến nghị mới này, UNDP cho rằng 
việc giảm số lượng văn bản, chính sách giảm nghèo sẽ tránh cho 
chính sách giảm nghèo chồng chéo ở ba vấn đề: (i) nội dung chính 
sách; (ii) đối tượng thụ hưởng và (iii) thời gian thực hiện chính sách. 
Cũng theo khuyến nghị này, để giảm sự chồng chéo của chính sách, 
khi tiến hành xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách 
nên xây dựng các văn bản liên tịch thay cho các hướng dẫn riêng lẻ 
của từng Bộ/ngành. Điều này cũng có tác dụng tránh được độ vênh 
giữa các văn bản hướng dẫn của nhiều Bộ/ngành đối với một chính 
sách. Thời gian xây dựng có thể lâu hơn nhưng khả năng áp dụng 
thực tiễn cao hơn và đồng bộ hơn.

Ở một góc độ khác, dù tiếp cận với quy mô nhỏ hơn, nhưng trong 
một thời gian dài và chủ yếu dựa trên phương pháp cùng tham 
gia, khuyến nghị của Oxfam và ActionAid trong báo cáo Theo dõi 
nghèo theo phương pháp cùng tham gia tại một số cộng đồng dân 
cư nông thôn Việt Nam (Báo cáo tổng hợp 5 năm 2007-2012) cũng 
cho rằng cần phải hợp nhất lại các chính giảm giảm nghèo nhỏ lẻ. 
Việc hợp nhất này theo khuyến nghị của Oxfam và ActionAid cũng 
có ba lợi ích chính, trong đó cũng có một điểm trùng với khuyến 
nghị của UNDP về đối tượng thụ hưởng, ngoài ra là các lợi ích trong 
quản lý và chi phí đầu tư cho các chính sách, dự án giảm nghèo. 
Việc thực hiện các khuyến nghị về tránh chồng chéo trong việc xây 
dựng và thực hiện các chính sách giảm nghèo ở cấp Trung ương 
theo Oxfam và ActionAid cũng mở ra những điều kiện mới để đảm 
bảo chính sách giảm nghèo có linh hoạt và phù hợp hơn với đặc 
thù vùng miền, văn hóa, phong tục tập quán, đặc biệt với nhóm 
DTTS. Khuyến nghị này cũng cho rằng cần thiết phải áp dụng việc 
phương pháp nghèo đa chiều để xác định các đối tượng hưởng lợi 
của chính sách thay vì đánh giá dựa trên tiêu chí về thu nhập. 

5.2.2. Khuyến nghị về phân cấp nguồn vốn và ra quyết định giảm 
nghèo cho cấp tỉnh

Khuyến nghị thứ hai trong báo cáo Rà soát tổng quan các chương 
trình dự án giảm nghèo ở Việt Nam53 của UNDP liên quan tới việc 
phân cấp nguồn vốn và ra quyết định liên quan đến giảm nghèo 

53  UNDP, Rà soát tổng quan các chương trình dự án giảm nghèo ở Việt Nam, tháng 
11/2009, tr51
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

cho cấp tỉnh nhằm tạo ra tính linh hoạt, sự chủ động và sự phù hợp 
trong việc thực hiện các chính sách giảm nghèo ở từng địa phương. 
Theo đánh giá, bộ máy hành chính tham gia vào thực hiện các 
chính sách giảm nghèo hiện tại của Việt Nam là quá nặng nên khó 
đảm bảo được sự linh hoạt, phù hợp khi áp dụng ở các cấp cơ sở với 
những đặc điểm riêng. Mặt khác, với cách thiết kế các chương trình 
giảm nghèo theo “mẫu chung” của Trung ương, các địa phương 
khi thực hiện sẽ bị giới hạn về ngân sách, cách thức tổ chức hoạt 
động...Trong khi đó, đặc điểm của các địa phương là không giống 
nhau, nguồn lực và cơ chế phối hợp cũng khác nhau. Sự khác biệt 
này khi bị giới hạn trong các chương trình, hoạt động chung tất 
yếu sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả giảm nghèo. Khuyến nghị của UNDP 
cũng chỉ ra rằng, thực tiễn hiện nay có nhiều địa phương ngoài áp 
dụng chính sách chung còn xây dựng các chính sách, mô hình giảm 
nghèo riêng của địa phương. So sánh cho thấy, những dự án của địa 
phương thường thành công hơn, chủ yếu vì phù hợp với nhu cầu, 
đặc điểm của địa phương. Đồng thời, do thuộc thẩm quyền của địa 
phương nên khi có các vướng mắc, phát sinh việc điều chỉnh cũng 
nhanh và dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí, tinh thần trách nhiệm của 
các cơ quan thực hiện cũng cao hơn. 

Để phân cấp trong thiết kế và xây dựng các chính sách giảm nghèo 
ở cấp địa phương cần thiết phải thực hiện mô hình hỗ trợ tài chính 
trọn gói, phân cấp về sử dụng nguồn vốn giảm nghèo cho các địa 
phương. Các khuyến nghị này đã được đề cập liên tục trong vòng 
gần 10 năm trở lại đây trong nhiều nghiên cứu về chính sách giảm 
nghèo, đặc biệt là các nghiên cứu của UNDP. Theo UNDP54 cấp vốn 
trọn gói giảm nghèo cho các tỉnh làm tăng tính tự chủ của địa 
phương và từ đó nâng cao hiệu quả giảm nghèo của Chương trình 
MTQG. Hoạt động cấp vốn trọn gói sẽ giúp giảm bớt thời gian và sự 
phức tạp trong các hoạt động lập kế hoạch, ngân sách và dự toán 
của các chương trình, chính sách giảm nghèo. Từ những thay đổi 
này, các hoạt động điều phối, phối hợp liên ngành ở địa phương 
cũng dễ dàng hơn. Các hoạt động giám sát, đánh giá cũng thuận 
lợi hơn so với mô hình tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo 
như hiện nay. Cũng cần phải nói thêm rằng, việc phân cấp về nguồn 
vốn cũng có thể giúp quá trình cấp vốn cho các chương trình, dự án 
giảm nghèo có thể cải thiện được tình trạng cấp vốn chậm so với 
kế hoạch. 

54  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Đánh giá Chương trình MTQG về xóa đói giảm nghèo và 
chương trình 135, tr71
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Các vấn đề về phân cấp nguồn vốn trong giảm nghèo tiếp tục được 
UNDP đề xuất tới trong các khuyến nghị, cả ngắn hạn và dài hạn 
trong Đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo, giai đoạn 
2006-200855. Theo đó, UNDP cho rằng trong giai đoạn ngắn hạn 
(2009-2010), khi Việt Nam đã có Nghị quyết 30a, cần tiến hành cấp 
ngân sách trọng gói cho các huyện 30a và cho các quỹ phát triển 
xã. Kèm theo với các hoạt động phân cấp nguồn vốn, cần có các 
quy định, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu để đảm bảo dễ quản lý, dễ 
giám sát. Để hỗ trợ thực hiện cho các hoạt động này cần có sự tham 
gia chặt chẽ của các cấp, trong đó ở cấp Trung ương, Bộ LĐTB&XH 
và UBDT cần phối hợp để hỗ trợ cho các địa phương. Trên cơ sở 
đó, với các khuyến nghị trung hạn (2011-2015), UNDP cho rằng Việt 
Nam cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực tài chính vào các khu vực khó 
khăn nhất, đặc biệt là các huyện nghèo. Trong đó, chủ yếu tiến hành 
xây dựng các dự án giảm nghèo phù hợp với đặc điểm của từng 
địa phương từ đó giúp các huyện nghèo có thể giảm nghèo như 
mục tiêu đặt ra. Các đặc điểm quan trọng cần chú ý tới như: điều 
kiện địa lý, kinh tế-xã hội, đặc điểm văn hóa, dân tộc của các nhóm 
nghèo…Cũng vì thế, để giảm nghèo cần phải có cách làm riêng, 
nguồn vốn riêng cho từng địa bàn. Đồng thời, bắt buộc phải thực 
hiện đầy đủ, có hiệu quả sự tham gia của người dân trong lập kế 
hoạch và ngân sách giảm nghèo tại cộng đồng. Báo cáo nghiên cứu 
các mô hình giảm nghèo của các đối tác quốc tế ở Việt Nam56 cũng 
nhấn mạnh khuyến nghị về vai trò của người dân khi xây dựng các 
mô hình giảm nghèo từ cộng đồng, báo cáo khuyến nghị Việt Nam 
có thể thí điểm hiệu quả của các hoạt động này thông qua việc 
thiết kế và lồng ghép các mô hình giảm nghèo quy mô vừa và nhỏ 
theo vùng vào các chương trình giảm nghèo quốc gia. Cách tiếp 
cận này sẽ cho thấy hiệu quả của việc phân cấp về nguồn vốn và 
thực hiện các chính sách giảm nghèo. Báo cáo này cũng khuyến 
nghị, Bộ LĐTB&XH, Bộ TC và Bộ KH&ĐT cần phối hợp ban hành văn 
bản hướng dẫn để các địa phương chủ động trong việc xây dựng 
kế hoạch, lập dự toán, ngân sách giảm nghèo. Trên cơ sở hướng dẫn 
chung và kế hoạch thực hiện được phê duyệt của địa phương, các 
cơ quan quản lý Trung ương chỉ thực hiện các hoạt động theo dõi, 
kiểm tra, giám sát và đánh giá các kết quả so với mục tiêu, kế hoạch 
đặt ra. 

55  Bộ LĐTB&XH, UBDT, UNDP, Đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo, 
giai đoạn 2006-2008, tr28 

56  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Iris Aid, Báo cáo nghiên cứu các mô hình giảm nghèo của 
các đối tác quốc tế ở Việt Nam, năm 2013, tr56. 
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

5.2.3. Khuyến nghị về nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm 
nghèo và nâng cao vai trò của Văn phòng quốc gia giảm nghèo

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện các chính sách giảm nghèo, ngoài 
vấn đề ngân sách, yếu tố con người đóng một vai trò đặc biệt quan 
trọng. Cũng vì thế các khuyến nghị chính sách về nâng cao năng 
lực cán bộ làm công tác giảm nghèo cũng như vai trò của VPQGGN 
được đề cập đến khá nhiều trong các nghiên cứu.

Việc tất cả các Chương trình MTQG về giảm nghèo từ 1998 tới 
nay đều có hợp phần/dự án hỗ trợ, nâng cao năng lực cho cán bộ 
giảm nghèo, đặc biệt ở cấp cơ sở cho thấy bản thân các cơ quan 
quản lý Nhà nước cũng rất chú trọng tới vấn đề này. Tuy nhiên, 
qua các khuyến nghị có thể thấy, vẫn còn rất nhiều việc phải làm 
để nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở. 
Theo nghiên cứu cuối năm 2004 của UNDP57, ngân sách dành 
cho các hoạt động nâng cao năng lực cần được tăng cường thay 
vì chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ như trong thiết kế của các chương 
trình, chính sách giảm nghèo. UNDP cũng cho rằng, để nâng cao 
nguồn lực và hiệu quả của hoạt động đào tạo, đặc biệt là ở cấp 
cơ sở cần phải lồng ghép, phối hợp với các dự án, hoạt động 
đào tạo của các tổ chức quốc tế hoặc các nguồn tài trợ quốc 
tế khác. Theo cách này, không chỉ giúp cải thiện nguồn lực cho 
hoạt động tập huấn mà còn giúp đa dạng hóa các hình thức, nội 
dung tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo. Tại 
thời điểm năm 2009, khuyến nghị của UNDP58 đối với hoạt động 
đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo chủ yếu tập 
trung vào các nội dung và hình thức đào tạo. Bên cạnh đó, để 
thúc đẩy vai trò và sự tham gia của người dân, các hoạt động 
đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực giảm nghèo cũng cần gắn 
kết với việc ban hành các hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt 
động này tại các cấp thôn, bản. 

Đối với hoạt động của VPQGGN các khuyến nghị tập trung ở cả hai 
lĩnh vực: (i) nâng cao năng lực cán bộ và (ii) tăng cường vai trò, vị trí 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trong đó đặc biệt là khuyến nghị 

57  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Đánh giá Chương trình MTQG về xóa đói giảm nghèo và 
chương trình 135, tháng 10/2004, tr76.

58 Bộ LĐTB&XH, UBDT, UNDP, Đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo 
và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008, năm 2009, tr29
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thứ (ii). Nghiên cứu của UNDP59 cho rằng, nguyên nhân dẫn tới sự 
hạn chế về vai trò của VPQGGN phần lớn xuất phát từ ảnh hưởng 
tối thiểu của văn phòng này nói riêng và Bộ LĐTB&XH nói chung 
đối với việc phân bổ và quản lý nguồn lực giảm nghèo. Do vậy, 
khuyến nghị của UNDP chủ yếu tập trung vào việc cần tăng quyền 
cho VPQGGN trong theo dõi, giám sát các chính sách và chương 
trình giảm nghèo, bao gồm cả các thông tin về nguồn lực tài chính. 
Bên cạnh đó, VPQGGN cần phải trở thành trung tâm thông tin và 
chia sẻ các thông tin về giảm nghèo phù hợp với vị thế của đơn 
vị tham mưu cho Chính phủ về chính sách giảm nghèo. Để nâng 
cao được vai trò của VPQGGN giai đoạn 2011-2015, UNDP60đưa ra 
một khuyến nghị dài hạn về hỗ trợ nâng cao năng lực tổng thể, 
không chỉ cho văn phòng mà còn cho cả Bộ LĐTB&XH và UBDT để 
thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo. Khuyến nghị 
này của UNDP cũng được các tổ chức Oxfam và ActionAid chia sẻ 
trong nghiên cứu Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng DTTS 
điển hình ở Việt Nam, nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An 
và Đăk Nông. Theo đó, Oxfam và ActionAid61 cho rằng để phát huy 
hiệu quả của mô hình giảm nghèo việc nhân rộng các mô hình này 
cần phải được tiếp cận dựa trên những tính toán kỹ lưỡng tới các 
đặc điểm về văn hóa, lối sống, tập quán sản xuất, điều kiện tự nhiên 
của từng vùng, dân tộc, đặc biệt là với nhóm DTTS. Do đó, khuyến 
nghị của các tổ chức này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc 
nâng cao năng lực của các cơ quan trực tiếp thực hiện các dự án 
nhân rộng mô hình giảm nghèo như UBDT, Bộ NN&PTNT… 

5.2.4. Khuyến nghị liên quan tới chuẩn nghèo và xác định đối 
tượng nghèo

Chuẩn nghèo của Việt Nam thấp, bao gồm cả chuẩn chính thức và 
chuẩn nghèo dùng để theo dõi, đánh giá. Mặt khác, chuẩn nghèo 
ở Việt Nam suốt 20 năm qua chỉ tiếp cận ở góc độ đơn chiều, trong 
khi nguyên nhân nghèo lại rất đa dạng, các nhóm nghèo, xét riêng 
ở khía cạnh kinh tế cũng rất khác nhau. Đồng thời, khả năng thoát 

59  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Đánh giá Chương trình MTQG về xóa đói giảm nghèo và 
chương trình 135, tháng 10/2004, tr77.

60  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới-Đánh giá giữa 
kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008; 
tháng 6/2009, tr32.

61  Oxfam, ActionAid, Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng DTTS điển hình ở 
Việt Nam, nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông, 2012, tr57.
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

nghèo lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Bên cạnh đó, tuy tiếp 
cận đơn chiều trong xác định đối tượng nhưng chính sách giải 
quyết vấn đề nghèo tại Việt Nam lại áp dụng tiếp cận đa chiều. Hai 
cách tiếp cận trong xác định và giải quyết vấn đề nghèo khác nhau 
ít nhiều cũng đã ảnh hưởng tới kết quả giảm nghèo. Suốt nhiều 
năm qua, thoát nghèo bền vững vẫn luôn là một thách thức trong 
lĩnh vực giảm nghèo ở Việt Nam và nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, 
tiếp cận về nghèo đa chiều sẽ giúp giải quyết tốt hơn vấn đề này. 
Theo UNDP62, tiêu chí xác định hộ nghèo mang tính tuyệt đối và 
chuẩn nghèo được đặt ra chưa thật khách quan. Do đó, thường 
có sự lệch pha giữa đánh giá của các cơ quan Nhà nước với chính 
bản thân người dân về xác định đối tượng nghèo. Điều đó cũng có 
nghĩa, ngay cả trường hợp bộ công cụ và hoạt động rà soát, đánh 
giá nghèo có được thay đổi thì vẫn luôn có sự khác biệt giữa chuẩn 
nghèo và tình trạng nghèo. Giải pháp được đề xuất trong trường 
hợp này chính là áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều63. Khuyến 
nghị này cũng tiếp tục được UNDP64 đề xuất trong Báo cáo đánh giá 
giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135-II, giai 
đoạn 2006-2008. Theo khuyến nghị này có rất nhiều lợi ích của cách 
tiếp cận nghèo đa chiều có thể mang lại cho cả người dân và chính 
sách, trong đó cũng làm tăng khả năng tập trung các nguồn lực, 
chính sách giảm nghèo cho người nghèo.

Tuy nhiên, hết năm 2015, chuẩn nghèo được áp dụng ở Việt Nam 
vẫn chỉ dựa trên yếu tố thu nhập, đồng thời là một chuẩn nghèo 
tĩnh chứ không phải là một chuẩn nghèo động như nhiều đề xuất 
khác có liên quan. Trong khi đó, chuẩn nghèo theo dõi, đánh giá 
đang được TCTK-WB sửa đổi, cập nhật cho phù hợp với bối cảnh 
phát triển mới. Điều này có thể lại tiếp tục khiến cho khoảng cách 
về số liệu giảm nghèo ở Việt Nam giãn ra rộng hơn giữa các số liệu 
theo chuẩn nghèo chính thức và chuẩn nghèo theo dõi, đánh giá. 
Theo khuyến nghị của WB65 trường hợp Việt Nam không điều chỉnh 
cách tiếp cận nghèo theo hướng đa chiều, chuẩn nghèo của Việt 

62  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Đánh giá Chương trình MTQG về xóa đói giảm nghèo và chương 
trình 135, tháng 10/2004, tr74.

63  Giai đoạn 2016-2020, Việt Nam sẽ áp dụng tiếp cận nghèo đa chiều

64  Bộ LĐTB&XH, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới – Đánh giá giữa 
kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135 – II giai đoạn 2006 – 2008; 
tháng 6/2009, tr28.

65  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012. tr viii
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Nam cần phải được thay đổi ở các tiêu chí sau: (i) cập nhật theo chỉ 
số CPI; (ii) có sự khác biệt giữa các vùng miền khác nhau và (iii) cần 
thay đổi rổ hàng hóa (cần được vào các loại hàng hóa có tính đặc 
thù). Theo Mai Thị Xuân Trung66, chuẩn nghèo tại các khu vực vùng 
sâu, vùng xa cần cao hơn so với các khu vực khác, thậm chí tiến tới 
ngang bằng mức lương tối thiểu của khu vực hành chính vào năm 
2020 do điều kiện sống của người nghèo, người trên chuẩn nghèo 
ở các khu vực này cách quá xa so với mặt bằng chung của xã hội. 
WB67 cũng cho rằng khi chuẩn nghèo được thay đổi phù hợp, cụ 
thể là nâng cao hơn thì mức độ rò rỉ, sai sót trong việc rà soát, đánh 
giá hộ nghèo cũng giảm xuống, đơn giản vì khi đó việc xác định đối 
tượng dễ dàng hơn nhiều do sự phù hợp của chuẩn nghèo với thực 
tiễn nghèo.

Với việc chỉ sử dụng yếu tố kinh tế làm căn cứ đề xây dựng chuẩn 
nghèo và không có sự phân biệt các nhóm nghèo về động thái 
nghèo, hiệu quả các chính sách giảm nghèo sẽ bị ảnh hưởng vì 
mức độ nghèo, nguyên nhân và cách thức giảm nghèo cho các 
nhóm này có thể không giống nhau. Nói cách khác, các giải pháp 
thoát nghèo cần đa dạng và linh hoạt hơn. Để làm được điều này, 
cần thiết phải đảm bảo tối thiểu 2 nhân tố: (i) khuyến khích sự 
tham gia của người dân trong việc lựa chọn các phương thức, cách 
thức hỗ trợ để thoát nghèo và (ii) đẩy mạnh việc phân cấp giảm 
nghèo cho cấp tỉnh để có thể xây dựng các chính sách giảm nghèo 
phù hợp nhất với điều kiện riêng của từng địa phương. Chính sách 
giảm nghèo được thiết kế từ Trung ương sẽ không thể tính được 
hết những đặc điểm riêng của từng địa phương. Nghiên cứu của 
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam68 chỉ ra bản thân người nghèo rất 
khác nhau về nguyên nhân, mức độ nghèo. Do đó, muốn giảm 
nghèo thành công, không thể không phân loại các nhóm nghèo, 
tối thiểu là hai nhóm nghèo kinh niên và nhóm nghèo tạm thời. 
Một số nghiên cứu khác chỉ ra rằng đối với nhóm nghèo kinh 
niên nên tập trung vào các chính sách bảo trợ xã hội. Để phân 
loại được đối tượng nghèo và có những giải pháp riêng với từng 

66  Mai Thị Xuân Trung, Quy trình xác định hộ nghèo và các vấn đề chính sách: 
Trường hợp huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông, 2013, tr51

67  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012. tr 112

68  Viện KHXH Việt Nam (VASS), Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức, 
Nxb Thế Giới, 2011, tr18
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

nhóm trước hết cần cải thiện cách thức xác định hộ nghèo, nói 
cách khác là phân loại nguyên nhân nghèo của từng nhóm. Trên 
cơ sở đó, các hỗ trợ sẽ sát hơn với nhu cầu của người nghèo. Một 
mặt, giúp các nguồn lực chính sách không bị lãng phí. Mặt khác, 
giúp người nghèo có thể sớm thoát nghèo. Ngoài ra, theo khuyến 
nghị của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, việc có thể phân loại được 
đối tượng nghèo cũng giúp giảm những nguy cơ sai sót trong quá 
trình xác định đối tượng nghèo cũng như đơn giản hóa việc xây 
dựng, thực hiện chính sách, từ đó tránh được sự chồng chéo.

Về quy trình rà soát, đánh giá hộ nghèo, khuyến nghị từ nghiên cứu 
của Mai Thị Xuân Trung69 cho rằng quy định chung về mức điểm 
đánh giá tài sản của người nghèo cho tất cả các vùng miền là không 
hợp lý. Theo đó, tiêu chí này cần giao cho địa phương để vận dụng 
phù hợp với thực tiễn kinh tế xã hội từng khu vực. Mặt khác, về 
thang điểm nên chia nhỏ hơn để đảm bảo độ chính xác, thay vì chỉ 
có 3 mức như quy định hiện hành. Đối với quy định tổ chức bình xét 
hộ nghèo theo Mai Thị Xuân Trung70 nên bắt buộc bầu bằng hình 
thức bỏ phiếu kín, thay vì giơ tay biểu quyết như hiện nay nhằm 
đảm bảo tính khách quan, chính xác. 

Nhìn rộng ra, việc thay đổi chuẩn nghèo hay thay đổi cách tiếp cận 
về giảm nghèo theo hướng đa chiều cũng sẽ đòi hỏi thay đổi trong 
cách thiết kế chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Các chính sách giảm 
nghèo được áp dụng theo từng năm (dựa trên kết quả rà soát, đánh 
giá hộ nghèo) như hiện nay cũng là trở ngại đối với việc đảm bảo 
các cơ hội thoát nghèo bền vững, đặc biệt là dưới áp lực ngày càng 
tăng của các cú sốc xã hội và thiên tai…

Thay đổi các tiếp cận về xác định đối tượng nghèo từ một chiều 
sang đa chiều là cần thiết. Ngoài ra, Bộ LĐTB&XH cũng nên nghiên 
cứu, điều chỉnh lại hệ thống công cụ sử dụng trong rà soát, đánh 
giá hộ nghèo để các tiêu chí đánh giá mang tính khách quan và xác 
thực hơn. Ví dụ cần chia nhỏ khoảng cách cho điểm trong xác định 
giá trị tài sản của người dân, thay vì để nhiều tiêu chí có khoảng 
cách rộng như hiện nay.

69  Mai Thị Xuân Trung, Quy trình xác định hộ nghèo và các vấn đề chính sách: 
Trường hợp huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông, 2013, tr51

70  Mai Thị Xuân Trung, Quy trình xác định hộ nghèo và các vấn đề chính sách: 
Trường hợp huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông, 2013, tr51



6 Overview report of studies on poverty reduction in Viet Nam

Table of Contents

POLICY SUMMARY .................................................................................................................3
FOREWORD ...............................................................................................................................4
LIST OF ACRONYMS ..............................................................................................................5 

I. BACKGROUND ...................................................................................................................7
1. Introduction .......................................................................................................................8
2. General overview of the economy on macro level ..............................................8
3. Labour Market ................................................................................................................ 10 
4. Poverty .............................................................................................................................. 12

II. RESEARCH DESIGN ....................................................................................................... 13 
1. The reason for choosing rapid impact monitoring (RIM) .................. 14
2. Design of RIM 2013 ............................................................................... 14
 2.1.Objectives ................................................................................................................. 14
 2.2.Analytical framework ............................................................................................ 15
 2.3.Approach and result of local review ............................................................... 15
 2.4.Reflections on the research approach ............................................................ 16

III. RESEARCH FINDINGS ................................................................................................... 19
1. Affected sectors .................................................................................... 20
1.1. Construction and other related sectors ................................................................ 20

 a. Key trends and developments ............................................................................. 20
  b. Responses and Impacts ......................................................................................... 26

 
1.2. Retail .................................................................................................................................. 30
 a. Key trends and developments ............................................................................. 30
 b. Responses and Impacts ......................................................................................... 32

1.3. Agriculture ....................................................................................................................... 35
 a. Key trends and developments ............................................................................. 38
 b. Responses and Impacts ......................................................................................... 42

2. Three cross cutting issues .................................................................... 42
 
2.1. Flow of labour mobility ............................................................................................... 42
 a. Formal and informal sector: .................................................................................. 43
  b. Agriculture, rural regions and urban regions ................................................. 45
 c. Among regions and areas ...................................................................................... 46
  
2.2. The impact on the living condition and welfare of households .................. 46
2.3. The role of the social security system .................................................................... 49

IV. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS .......................................................... 56
1. Conclusions ........................................................................................... 57
2. Recommendations ................................................................................ 58

ANNEX 1. INDICATORS OF MACRO ECONOMY AND THE LABOUR MARKET ................ 62
ANNEX 2. SHOCKS AND THEIR IMPACTS ON SPECIFIC TARGET GROUPS ...................... 64
REFERENCES .......................................................................................................................... 76

58 Báo cáo Tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

5.2.5. Các khuyến nghị liên quan tới vấn đề khoảng cách giàu nghèo

Khoảng cách nghèo ở Việt Nam tuy không giãn ra quá nhiều so 
với thời điểm những năm 1990, tuy nhiên các nghiên cứu về giảm 
nghèo cả ở khía cạnh định lượng và định tính cho thấy nhiều tác 
động không tích cực về bất bình đẳng trong xã hội, đặc biệt là đối 
với thế hệ tương lai. 

Theo nhiều nghiên cứu, việc thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm 
xã hội, đặc biệt là các nhóm nghèo với các nhóm còn lại không chỉ 
đòi hỏi vai trò của riêng các chính sách giảm nghèo, trong đó đáng 
chú ý là các chính sách kinh tế vĩ mô liên quan tới mô hình tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam. Theo đánh giá, mô hình tăng trưởng 
đã từng tạo ra những hiệu quả tích cực về giảm nghèo ở giai đoạn 
trước hiện đang ít phát huy được vai trò đối với người nghèo. Càng 
ngày những sự thiếu hụt liên quan tới học vấn, chuyên môn kỹ 
thuật càng làm gia tăng thêm khoảng cách giàu nghèo giữa các 
nhóm. Điều này cũng đồng nghĩa, việc tập trung ưu tiên cho các 
chính sách giảm nghèo thông qua phát triển vốn con người, hướng 
đến tương lai cần được chú trọng nhiều hơn trong thời gian tới. 
Theo WB71, học vấn là cản trở lớn nhất ảnh hưởng tới quá trình dịch 
chuyển lao động, chuyển đổi nghề nghiệp, di động xã hội của các 
hộ nghèo, hộ có trình độ học vấn thấp. Do đó, để giúp người nghèo 
có thể thoát nghèo, các chính sách giảm nghèo không thể không 
chú trọng tới các chính sách hỗ trợ về giáo dục, cải thiện trình độ 
học vấn và chuyên môn kỹ thuật cho người nghèo. 

Không phải dễ dàng có thể thay đổi được tình trạng bất bình đẳng 
giữa các nhóm xã hội, đặc biệt là giữa nhóm nghèo với các nhóm 
còn lại. Do đó, giảm thiểu bất bình đẳng đối với người nghèo đòi 
hỏi sự kiên trì và chiến lược dài hạn. WB72 cho rằng, cách thức tiếp 
cận chính sách để giải quyết các vấn đề về khoảng cách giàu nghèo, 
bất bình đẳng ở Việt Nam trong thời gian tới cũng cần quan tâm 
nhiều hơn tới việc giải quyết vấn đề bất bình đẳng về cơ hội, đặc 
biệt đối với nhóm trẻ em nghèo, chủ yếu liên quan tới các khía cạnh 
về chất lượng giáo dục. Cải thiện chất lượng giáo dục cho người 
nghèo, đặc biệt là trẻ em chính là giải pháp bền vững để giảm thiểu 

71  NHTG, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của 
Việt Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012. tr 174

72  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012. tr 174
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

bất bình đẳng giữa nhóm nghèo với các nhóm còn lại. Thực tế, các 
chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục luôn được ưu tiên cao ở các 
Chương trình MTQG giảm nghèo cũng như các chính sách riêng 
về phát triển giáo dục đào tạo, chính sách phát triển dân tộc…Tuy 
nhiên, vì nhiều lý do, trẻ em nghèo vùng đồng bào DTTS vẫn ít đến 
trường. Điều này cho thấy cần có thêm những hỗ trợ từ các chính 
sách để tạo ra các động lực mới về giáo dục và nhìn rộng ra là hàng 
loạt các chính sách khác để giảm thiểu sự bất bình đẳng, điển hình 
là y tế. Theo Jame C.Knowles và cộng sự73, áp dụng chính sách trợ 
cấp tiền mặt có điều kiện là một giải pháp đáng xem xét để cải thiện 
tình trạng y tế và giáo dục cho người nghèo, qua đó thu hẹp khoảng 
cách bất bình đẳng giữa nhóm nghèo với các nhóm khác. 

5.2.6. Các khuyến nghị liên quan tới vấn đề giảm nghèo dân tộc 
thiểu số

Vấn đề giảm nghèo DTTS vẫn luôn được đặt ra trong các chính sách 
giảm nghèo, cũng như trong các khuyến nghị chính sách của nhiều 
nghiên cứu về giảm nghèo có liên quan. Tuy nhiên, theo thời gian, 
khi Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực giảm nghèo, 
cũng là lúc các vấn đề giảm nghèo DTTS nổi lên như là một thách 
thức lớn đối với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm 
nghèo. Vì thế, điểm chung của các khuyến nghị liên quan tới vấn đề 
giảm nghèo DTTS thường tập trung vào mấy nội dung chính gồm: 
(i) nhất quán quan điểm chính sách về giảm nghèo DTTS; (ii) tập 
trung phát huy nội lực và tôn trọng các đặc điểm văn hóa truyền 
thống tốt đẹp, tri thức bản địa của người DTTS và (iii) coi người 
DTTS là đối tác của chính sách giảm nghèo74.

Các báo cáo nghiên cứu về giảm nghèo DTTS trong một vài năm trở lại 
đây đang tập trung hướng tới các khuyến nghị liên quan tới cách thức 
tiếp cận mới của các chính sách giảm nghèo đối với người DTTS. Cách 
tiếp cận này chủ yếu dựa trên các đặc điểm đặc trưng của họ để thiết 
kế các dự án, chương trình giảm nghèo phù hợp với đặc điểm lối sống, 
phương thức sản xuất, điều kiện tự nhiên…qua đó nâng cao hiệu quả 

73  Jame C.Knowles, Sarah Bales, Lê Quang Cường, Trần Thị Mai Oanh, Dương Huy 
Lương, Công bằng y tế ở Việt Nam phân tích thực trạng tập trung vào tử vong bà mẹ và 
trẻ em, 2010, tr81

74  UBDT, UNDP, Báo cáo nghiên cứu rà soát các chính sách dân tộc và đề xuất xây dựng 
hệ thống chính sách dân tộc thiểu số đến năm 2020, năm 2012, tr50
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chính sách giảm nghèo. Theo nghiên cứu của Oxfam75, thiết chế thôn 
bản cũng là một nhân tố quan trọng có thể góp phần vào việc thực 
hiện thành công các chính sách giảm nghèo bền vững ở nhiều vùng 
DTTS hiện nay, đồng thời với các mô hình giảm nghèo được áp dụng ở 
vùng DTTS cũng nên có những khoảng thời gian hỗ trợ đủ dài để đảm 
bảo hiệu quả. Nghiên cứu của Oxfam76 nhấn mạnh rằng việc xây dựng 
các chính sách và mô hình giảm nghèo ở vùng DTTS nên có sự kết hợp 
chặt chẽ với các thiết chế thôn bản, qua đó nâng cao khả năng chủ 
động ứng phó với các rủi ro của người DTTS. Đồng thời cần hoàn thiện 
các chính sách tăng cường các nguồn lực mới về giảm nghèo DTTS 
liên quan tới xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa… 

Theo UNFPA77, phân tích từ góc độ dân số cho thấy, nếu Việt Nam 
muốn tận dụng được cơ cấu dân số vàng của chính các DTTS để 
phát triển kinh tế xã hội sẽ không có lựa chọn khác ngoài việc nâng 
cao trình độ học vấn và cải thiện trình độ chuyên môn kỹ thuật cho 
các DTTS. Đây chính là chìa khóa để giảm nghèo cho người DTTS, 
cũng như giảm đi tình trạng bất bình đẳng giữa nhóm DTTS và các 
nhóm khác. 

Ở một khía cạnh khác, theo WB, để giảm nghèo cho vùng DTTS trong 
thời gian tới, các chính sách giảm nghèo không thể không quan tâm 
một cách đúng mức tới vai trò của nông nghiệp, bởi nông nghiệp là 
sinh kế chính của người DTTS. Giải pháp đối với vấn đề giảm nghèo 
dựa vào nông nghiệp cho người DTTS được nêu ra theo hướng chuyển 
đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ bán tự cung tự cấp sang mô 
hình sản xuất thương mại. Để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi này, 
ngoài việc phát huy vai trò của các chính sách về tín dụng, đất đai, 
khoa học kỹ thuật…báo cáo của WB cũng nêu ra những chính sách 
cần chú trọng liên quan tới thị trường nông sản, rủi ro về giá cả, dịch 
bệnh…Bên cạnh nông nghiệp, việc chú trọng tới các giải pháp để đa 
dạng hóa nguồn thu cho người DTTS cũng rất quan trọng. Tương tự 
như nghiên cứu của Oxfam, khuyến nghị của WB78. hướng đến một 

75  Oxfam, Vai trò của thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại một số cộng đồng 
DTTS điển hình ở Việt Nam, 3/2013, tr54.

76  Oxfam, Vai trò của thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại một số cộng đồng 
DTTS điển hình ở Việt Nam, 3/2013, tr54.

77  UNFPA, Các dân tộc Việt Nam: Phân tích các chỉ tiêu chính từ Tổng điều tra dân số và 
Nhà ở năm 2009, năm 2011, tr28

78  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012. tr 142
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

cách tiếp cận mới, mang tính đặc trưng cho người DTTS, không phải 
là cách tiếp cận chung, mang tính chuẩn hóa như trước. Sự tiếp cận 
theo đề xuất này hướng tới việc tôn trọng các giá trị truyền thống của 
người dân và biến các giá trị này trở thành một nguồn lực quan trọng 
để giảm nghèo. Khuyến nghị này cũng cho thấy, nếu muốn giảm 
nghèo cho người DTTS, Việt Nam phải lựa chọn những phương pháp 
giảm nghèo cụ thể theo đặc thù của đối tượng, theo vùng, thậm chí 
theo từng nhóm DTTS. Nghiên cứu này của WB79 cũng chỉ ra rằng, 
không chỉ cần thay đổi về cách thức tiếp cận, nội dung chính sách mà 
các phương pháp thực hiện các chính sách giảm nghèo cho người 
DTTS cũng phải thay đổi. Trong đó, các chính sách cần thể hiện sự tôn 
trọng và đánh giá đúng về vai trò của ngôn ngữ của người DTTS. Cần 
áp dụng các phương pháp thực hiện giảm nghèo bằng hai thứ tiếng 
và huy động sự tham gia tích cực của người DTTS vào từng hoạt động 
tập huấn, tuyên truyền về giảm nghèo cho chính họ và những người 
xung quanh họ. 

Phân tích các nguồn lực giảm nghèo ở trên cho thấy tính chất dàn 
trải, cào bằng của các nguồn này. Thực tế, việc xây dựng hay đầu tư 
bất kỳ một công trình hạ tầng nào ở các khu vực miền núi, vùng sâu 
vùng xa cũng thường có chi phí cao hơn so với các khu vực khác. 
Do vậy, định mức đầu tư tại các vùng DTTS, nếu muốn đạt kết quả, 
cần phải được ưu tiên cao hơn. Trong đó, theo Oxfam và ActionAid80 
cần lấy các thôn bản làm trung tâm đầu tư về giảm nghèo thay vì 
chỉ tập trung vào trung tâm xã như trước kia. Khuyến nghị này xuất 
phát từ thực tế khoảng cách từ nhiều trung tâm thôn bản tới trung 
tâm xã ở nhiều vùng DTTS là rất xa. Để tránh lãng phí nguồn lực, các 
hỗ trợ, mô hình giảm nghèo cần phải đánh giá đầy đủ các nhân tố 
tác động, rủi ro khi thực hiện các chính sách hỗ trợ. Đồng thời luôn 
luôn xác định vai trò quan trọng của các đặc điểm nhân khẩu học, 
phong tục tập quán…đối với vấn đề giảm nghèo trong vùng DTTS.

5.2.7. Các khuyến nghị liên quan tới vấn đề nghèo đối với người 
cao tuổi

Mặc dù Việt Nam đang trải qua giai đoạn dân số vàng tuy nhiên số 
người cao tuổi trong cơ cấu dân số ngày càng gia tăng. Ở khía cạnh 

79  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012. tr 142

80  Oxfam và ActionAid, Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng DTTS điển hình ở 
Việt Nam, nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông, năm 2013, tr57
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chính sách, Nhà nước cũng đã có nhiều hỗ trợ cho người cao tuổi, 
trong đó có chính sách trợ cấp cho người cao tuổi. Các hỗ trợ khi bắt 
đầu áp dụng mức tuổi rất cao, không phù hợp với thực tiễn. Nghiên 
cứu về vấn đề này năm 2009, Viện Gia đình và Giới81 đề xuất hạ mức 
tuổi nhận hỗ trợ xuống 80 tuổi (đã được điều chỉnh sau đó). Đồng 
thời, khuyến nghị rằng mức trợ cấp đối với người cao tuổi nên ở 
khoảng giữa chuẩn nghèo với mức lương tối thiểu do Nhà nước quy 
định từ đó có thể giúp người cao tuổi tránh được các nguy cơ bị rơi 
vào các nhóm nghèo. 

Phân tích các vấn đề về già hóa dân số ở Việt Nam, UNFPA82 khuyến 
nghị để giảm thiểu tác động không chỉ từ quá trình chuyển đổi kinh 
tế mà còn từ các tác động bởi chuyển dịch nhân khẩu học, chính sách 
của Việt Nam cần tiếp tục hướng tới các chương trình mang tính toàn 
diện để giải quyết các rủi ro. Riêng các hệ thống có tác động lớn như 
bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội cần tiến tới mục tiêu phổ cập toàn dân 
trên cơ sở linh hoạt và dễ chuyển đổi. Các khuyến nghị về đa dạng hóa 
các loại hình bảo hiểm để tăng cường khả năng tiếp cận cho người 
dân cũng được UNFPA83tiếp tục khuyến nghị trong các nghiên cứu tiếp 
theo. Tổ chức này cho rằng, sự linh hoạt của chính sách bảo hiểm được 
thể hiện ở hai điểm chính. Thứ nhất, là phù hợp khả năng đóng góp 
và chi trả của đối tượng. Thứ hai, là có khả năng liên thông với các loại 
bảo hiểm khác. Với lực lượng người cao tuổi ngày càng gia tăng, việc 
cải thiện thu nhập cho người cao tuổi có được từ lao động và hưu trí là 
những giải pháp có thể giúp người cao tuổi tránh được các rủi ro liên 
quan đến nghèo. Thậm chí, UNFPA84cho rằng cần tính tới các giải pháp 
hỗ trợ, thúc đẩy người cao tuổi tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế, 
nhất là đối với nhóm có trình độ chuyên môn kỹ thuật. UNFPA85 cũng 
khuyến nghị, mức trợ cấp và các thức hưởng cũng cần được nghiên 
cứu cụ thể hơn theo nhu cầu của người cao tuổi và theo các vùng miền.  

81  Viện Gia đình và Giới, Một số vấn đề cơ bản trong chính sách xã hội đối với người 
cao tuổi (nghiên cứu khu vực đồng bằng Bắc Bộ), năm 2009, tr95.

82  UNFPA, Tận dụng cơ hội dân số “vàng” ở Việt Nam: cơ hội, thách thức và các 
khuyến nghị chính sách, năm 2010, tr58

83  UNFPA, Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một 
số khuyến nghị chính sách, năm 2010, Tr53-54.

84  UNFPA, Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một 
số khuyến nghị chính sách, năm 2010, Tr54.

85  UNFPA, Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một 
số khuyến nghị chính sách, năm 2010, Tr54.
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

5.2.8. Các khuyến nghị liên quan tới vấn đề giảm nghèo ở khu vực 
đô thị

Nghèo đô thị không phải là một vấn đề mới nhưng lại là vấn đề 
chưa được quan tâm nhiều trong các chính sách giảm nghèo, tuy 
nhiên dưới những tác động của tình trạng giá cả leo thang, tình 
trạng khủng hoảng kinh tế, các dòng nhập cư không ngừng, sự quá 
tải của các đô thị…vấn đề nghèo đô thị đang ngày càng nổi lên 
trong bức tranh giảm nghèo ở Việt Nam. Để nhìn nhận rõ chiều sâu 
của vấn đề nghèo đô thị, cần phải áp dụng cách tiếp cận đa chiều 
về giảm nghèo, theo Oxfam86 và ActionAid  chủ yếu cần tập trung 
vào các giải pháp tăng cường độ phủ của chính sách bảo trợ xã hội 
gắn với việc giảm thiểu sự phân biệt đối xử với người nhập cư. Thực 
tế cho thấy, dù đã có nhiều các chính sách hỗ trợ về nhà ở, điều 
kiện sinh hoạt…(Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg87 và Quyết định 
số 67/2009/QĐ-TTg88, Thông tư số 17/2012/TT-BCT89…) nhưng đời 
sống của người nghèo ở khu vực đô thị vẫn gặp rất nhiều khó khăn, 
nhất là khi lạm phát tăng cao. Oxfam và ActionAid cũng cho rằng 
riêng đối với nhóm “nghèo lõi”, nhóm nghèo có con nhỏ ở khu vực 
đô thị, cần thiếp phải áp dụng các hỗ trợ bằng tiền mặt thường 
xuyên. Để đảm bảo tính kịp thời trong việc hỗ trợ cho người dân 
nghèo ở khu vực đô thị trước diễn biến nhanh của giá cả và các tác 
động khác, hai tổ chức này cũng đề xuất những cơ chế hỗ trợ linh 
hoạt hơn dựa trên cơ chế theo dõi, phản hồi nhanh về chính sách 
xã hội từ chính người dân thông qua các công cụ như kiểm toán xã 
hội, chất vấn công khai…

Một trong những rào cản lớn đối với việc tiếp cận chính sách của 
các nhóm nghèo ở khu vực đô thị hiện nay chính là hộ khẩu. Nghiên 
cứu của Cục thống kê TP. Hà Nội và Cục thống kê TP. Hồ Chí Minh90 
khuyến nghị cần áp dụng các chính sách hỗ trợ cho tất cả người 

86  Oxfam, ActionAid, Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia (Báo 
cáo tổng hợp 5 năm 2008-2012), tháng 11/2012, tr86.

87  Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động 
tại các khu công nghiệp thuê

88  Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập 
thấp tại khu vực đô thị.

89  Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

90  Cục Thống kê TPHCM, Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, UNDP, Đánh giá nghèo 
đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 2010, tr145-146
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nghèo trên địa bàn đô thị không phân biệt là lao động di cư. Nói 
cách khác, không căn cứ vào yếu tố hộ khẩu hay KT3 để xét một 
hộ gia đình có thuộc diện nghèo hay không. Từ đó, mới giúp tất cả 
người nghèo ở khu vực đô thị của hai thành phố lớn này tiếp cận 
được với các chính sách hỗ trợ. Báo cáo của các cơ quan này cũng 
cho rằng, rất cần phải hạn chế các quy định về hộ khẩu trong tiếp 
cận dịch vụ công của người dân, đặc biệt là y tế và giáo dục. Trong 
số các hỗ trợ cần thiết mà người nghèo đô thị mong muốn nhận 
được, Cục thống kê TP Hà Nội và Cục thống kê TP. Hồ Chí Minh91 
khuyến nghị rằng Nhà nước cần chú trọng trước tiên tới các hỗ trợ 
liên quan tới dịch vụ nhà ở cho người dân (điện, nước, thoát nước, 
rác thải) để giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân. 

Nghiên cứu sâu về vấn đề nghèo đô thị tại quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh của Fabienne PERUCCA92 và cộng sự khuyến nghị ngay cả 
khi đã được công nhận là hộ nghèo, người nghèo đô thị vẫn cần 
tiếp tục được hỗ trợ, giúp đỡ một cách thường xuyên để họ có thể 
thoát nghèo theo hình thức đồng hành cùng gia đình, không chỉ 
với hộ nghèo về tài chính mà cả với những hộ nghèo về quan hệ xã 
hội. Đối với các giải pháp giảm nghèo ở khu vực đô thị, Fabienne 
PERUCCA93 và cộng sự cho rằng cần thực hiện tốt công tác quy 
hoạch đô thị để tạo ra các điều kiện về thị trường, cơ hội tiếp cận và 
cung cấp các dịch vụ cho khu vực đô thị đối với người nghèo. Điều 
này một mặt giúp người nghèo có thể thoát nghèo, một mặt khác 
giúp bản thân người nghèo có thể tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ 
xã hội.

Các nghiên cứu đều cho rằng, vấn đề nghèo đô thị, nếu không được 
giải quyết chắc chắn sẽ sớm trở thành một thách thức mới, nghiêm 
trọng hơn đối với lĩnh vực giảm nghèo ở Việt Nam và có nguy cơ 
làm gia tăng sâu sự bất bình đẳng giữa các nhóm xã hội.

91  Cục Thống kê TPHCM, Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, UNDP, Đánh giá nghèo 
đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 2010, tr144-145

92  Fabienne PERUCCA và cộng sự, Nghiên cứu nghèo đô thị: các chính sách công về 
giảm nghèo từ nghiên cứu trường hợp ở quận 8, Tp Hồ Chí Minh, 2012, tr143

93  Fabienne PERUCCA và cộng sự, Nghiên cứu nghèo đô thị: các chính sách công về 
giảm nghèo từ nghiên cứu trường hợp ở quận 8, Tp Hồ Chí Minh, 2012, tr143
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

5.2.9. Các khuyến nghị liên quan tới vấn đề nghèo do các thách 
thức mới

Nếu như các vấn đề về khoảng cách giàu nghèo, nghèo DTTS được coi 
là những đặc điểm nghèo mang tính truyền thống, thì những thách 
thức mới nổi liên quan tới giảm nghèo ở giai đoạn sau khi Việt Nam 
gia nhập WTO chủ yếu gắn với các cú sốc xã hội về thu nhập, việc làm, 
giá cả…hay các tác động của tự nhiên, thiên tai, biến đối khí hậu…hay 
dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp. Trong số các nhóm thách thức 
này, cách thách thức về khía cạnh xã hội thường được chú ý nhiều hơn 
trong các nghiên cứu và cũng có nhiều khuyến nghị chính sách hơn 
đối với vấn đề này. Theo UNDP94ngay trong thiết kế cần tập trung vào 
việc mở rộng chính sách bảo trợ xã hội, nhằm gia tăng độ bao phủ cho 
các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ có thể thoát nghèo hoặc tránh 
phải rơi xuống các nhóm nghèo. Cũng theo UNDP95, để phát triển con 
người, trong đó đặc biệt là các nhóm nghèo, ngoài việc cải thiện các 
hỗ trợ của hệ thống chính sách an sinh xã hội, cần chú trọng cụ thể 
tới chất lượng và giá cả của các dịch vụ xã hội. Rõ ràng, việc mở rộng 
độ bao phủ của các chính sách bảo trợ xã hội là hết sức cần thiết, một 
phần vì cách tiếp cận các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam vẫn đang 
dựa trên cách tiếp cận đơn chiều về thu nhập. Mặt khác, Việt Nam đang 
phát triển xã hội dưới một chuẩn mực mới của một quốc gia có thu 
nhập trung bình, do vậy việc mở rộng phạm vi bao phủ của các chính 
sách này là một yêu cầu tất yếu.

Đối với các thách thức giảm nghèo có liên quan tới biến đổi khí 
hậu, Việt Nam đã có riêng một kế hoạch quốc gia ứng phó với biến 
đổi khí hậu, tuy nhiên theo một số các nghiên cứu, đặc biệt là của 
Oxfam và UNDP, các chính sách ứng phó này sẽ phát huy được hiệu 
quả tối đa ở các cộng đồng nghèo dựa trên sự tham gia tích cực 
và chủ động của người dân. Theo Oxfam96 chính những người dân 
chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, trong đó có những 
người nghèo là những nhân tố có thể giảm thiểu những tác động 
của biến đổi khí hậu khi quá trình ứng phó này được xây dựng từ 
dưới lên. Tương tự như khuyến nghị của Oxfam, khuyến nghị từ 

94  Bộ LĐTB&XH, UBDT, UNDP, Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới – Đánh giá 
giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình 135 – II giai đoạn 2006 – 
2008; tháng 6/2009, tr30

95  UNDP, Báo cáo quốc gia về phát triển con người: Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển 
con người, năm 2011, tr140-141

96  Oxfam, Biến đổi khí hậu, sự thích ứng và người nghèo, 2010, tr49.
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báo cáo của diễn đàn Phát triển Việt Nam97 (VDF) cho rằng, cần chú 
trọng đặc biệt tới vai trò của phụ nữ nghèo trong ứng phó với biến 
đối khí hậu. Phụ nữ nghèo không chỉ là nhóm có ít nguồn lực để 
giảm nghèo mà còn là lực lượng lao động chính trong sản xuất, do 
đó họ dễ bị tổn thương nhất nhưng cũng là lực lượng nòng cốt để 
có thể ứng phó với biến đổi khí hậu để giảm nghèo. 

Trong khi đó, UDNP98 cũng cho rằng để ứng phó với các thách thức 
mới đối với lĩnh vực giảm nghèo, sự hành động riêng lẻ của một 
vài chính sách là không thể. Trong giai đoạn tới, ứng phó với thiên 
tai, giảm thiểu rủi ro về thiên tai của Việt Nam cần được lồng ghép 
chặt chẽ với các chính sách bảo trợ xã hội để tăng sức đề kháng, khả 
năng chống chọi với các tác động tiêu cực từ tự nhiên và xã hội cho 
người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Trong số các giải 
pháp có thể thực hiện để hỗ trợ cho người dân, nhất là đối với vấn 
đề sản xuất, đó là mở rộng bảo hiểm nông nghiệp như khuyến nghị 
của Chương trình Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (ARD), Đại 
sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Việt Nam99. Mục tiêu hàng đầu của 
bảo hiểm nông nghiệp trong trường hợp này cần ưu tiên cho việc 
hỗ trợ, giảm thiểu rủi ro cho người dân, gia tăng các cơ hội thoát 
nghèo và giảm thiểu nguy cơ nghèo với người dân.  

5.2.10. Các khuyến nghị liên quan tới vấn đề mô hình tăng trưởng 
kinh tế

Những kết quả giảm nghèo ấn tượng của Việt Nam trong suốt thời 
gian qua có dấu ấn tác động đậm nét từ mô hình tăng trưởng kinh 
tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới phát triển nông nghiệp nông 
thôn, chính sách đất đai, chính sách phát triển việc làm. Theo đánh 
giá của WB, mô hình tăng trưởng của Việt Nam từ trước tới nay có 
ảnh hưởng quan trọng tới người nghèo. Giai đoạn 1993-2008, tăng 
trưởng GDP bình quân là 6,1 %/năm, tỷ lệ nghèo giảm bình quân 
3,9 %/năm. Tuy nhiên, những bất ổn kinh tế vĩ mô thời gian qua cho 
thấy, mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cần phải được cấu 

97  Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF), Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển, năm 
2012, tr186

98  UNDP, Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực 
duyên hải miền trung: bài học rút ra và các gợi ý chính sách, 2012, tr38.

99  Chương trình Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (ARD) Đại sứ quán Hoàng gia 
Đan Mạch tại Việt Nam Các cú sốc thu nhập và các chiến lược thích ứng với rủi ro của hộ 
gia đình: Vai trò của bảo hiểm chính thức ở nông thôn Việt Nam, năm 2012, tr21
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

trúc lại cho phù hợp và cũng để tạo ra thêm những động lực mới cho 
giảm nghèo. Việc tái cấu trúc để nền kinh tế trở lại với nhịp độ tăng 
trưởng cao là cần thiết, tuy nhiên qua nhiên cứu cho thấy, quá trình 
tăng trưởng thời gian qua ở Việt Nam cũng góp phần vào việc tạo 
ra khoảng cách giàu nghèo và gia tăng các vấn đề liên quan tới bất 
bình đẳng. Do đó, nhiệm vụ của mô hình tăng trưởng mới của Việt 
Nam không chỉ đơn thuần dừng lại ở tỷ lệ tăng trưởng, theo khuyến 
nghị của WB100, chất lượng tăng trưởng cũng rất quan trọng. UNDP101 
cũng cho rằng, chính sách phát triển của Việt Nam cần tiếp tục coi 
phát triển con người là mục tiêu hàng đầu, trong đó cần chú trọng 
tới cải thiện dịch vụ xã hội, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ cho 
người dân. Chú trọng phát triển con người dựa trên việc nâng cao 
GDP/bình quân đầu người. WB102 cho rằng, để đảm bảo chất lượng 
tăng trưởng, Việt Nam nên chú trọng vào đầu tư công cho khu vực 
nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh đào tạo nghề 
và tạo các cơ hội thuận lợi về dịch chuyển lao động. WB xác định vai 
trò của các chính sách về tín dụng là hết sức quan trọng đối với người 
dân, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp bên cạnh các chính sách về 
khuyến nông và thông tin thị trường. Cũng theo khuyến nghị này, các 
chính sách hỗ trợ chuyển dịch lao động, di cư lao động đối với người 
nghèo cần được Việt Nam chú trọng nhiều hơn, trong đó chú trọng 
tới cơ sở của sự chuyển dịch đó là nâng cao trình độ chuyên môn kỹ 
thuật cho người nghèo. Tương tự như vậy, Viện Hàn lâm KHXH Việt 
Nam103 cho rằng chính sách phát triển kinh tế một mặt cần tiếp tục 
hỗ trợ phát triển nông nghiệp (năng suất, thu nhập), một mặt khác 
cần tạo ra các điều kiện và cơ hội cho lao động chuyển dịch từ khu 
vực phi chính thức sang khu vực chính thức để cải thiện thu nhập và 
tiếp cận tốt hơn với các chính sách bảo hiểm. Ngoài ra, theo Viện Hàn 
lâm KHXH Việt Nam104, để đảm bảo hiệu quả giảm nghèo, việc quản 
lý kinh tế vĩ mô đóng vai trò quan trọng, trong đó cần đảm bảo sự ổn 
định của môi trường đầu tư, chú trọng nhiều hơn tới các hỗ trợ thiết 

100  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012. tr viii

101  UNDP, Báo cáo quốc gia về phát triển con người: Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển 
con người, 2011, tr140

102  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012. tr viii

103  Viện KHXH Việt Nam, Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức, 2011, 
tr74

104  Viện KHXH Việt Nam, Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức, 
2011, tr63
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thực dành cho khu vực nông nghiệp, nông thôn cũng như các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. 

Rõ ràng, việc đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng đã khó nhưng đảm bảo 
được chất lượng tăng trưởng còn khó hơn, nhất là trong bối cảnh 
các nguồn lực có hạn. Chính vì thế, việc tránh cắt giảm các nguồn 
chi cho bảo trợ xã hội thời gian tới cũng đóng một vai trò quan 
trọng để giảm nghèo. Đây cũng là một khuyến nghị quan trọng của 
WB đối với vấn đề này.105

5.2.11. Khuyến nghị liên quan tới các mô hình giảm nghèo

Các mô hình giảm nghèo đóng vai trò quan trọng trong các chính 
sách, chương trình về giảm nghèo. Tuy nhiên, để phát huy được 
hiệu quả các các mô hình này, trong đó đặc biệt là vấn đề nhân rộng 
mô hình là điều không dễ dàng nếu như không tính đúng, tính đủ 
tới các nhân tố tác động. Các vấn đề về mô hình giảm nghèo cũng 
là ví dụ điển hình cho thấy các chính sách giảm nghèo rất cần phải 
chú trọng tới các đặc điểm riêng về nguyên nhân và nhu cầu hỗ trợ 
của từng nhóm nghèo. Nghiên cứu về các mô hình giảm nghèo, 
Bộ NN&PTNT106 khuyến nghị để tránh sự lãng phí về nguồn lực khi 
thiết kế các mô hình giảm nghèo cần có sự tham gia ngay từ đầu 
của người dân, đồng thời với các hỗ trợ vật chất phải xác định, lấy 
ý kiến của người dân về sự cần thiết. Đối với chính sách đầu tư cho 
các mô hình giảm nghèo, Bộ NN&PTNT107 khuyến nghị Nhà nước 
cần thay đổi từ hỗ trợ 100 % sang hỗ trợ một phần, thay các chính 
sách hỗ trợ trực tiếp sang các chính sách hỗ trợ theo các chu kỳ sản 
xuất. Qua nghiên cứu, việc nhân rộng các mô hình cần tránh việc 
sao chép nguyên dạng từ địa phương này sang địa phương khác. 
Mọi mô hình giảm nghèo khi được áp dụng cần phải tính tới các 
yếu tố về tự nhiên, xã hội, con người ở các địa bàn. 

Điểm yếu đáng kể của các mô hình giảm nghèo chính là tính bền 
vững khi không có các hỗ trợ từ chính sách. Cũng vì thế theo khuyến 

105  WB, Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt 
Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới, 2012. tr viii

106  Bộ NN&PTNT, Đánh giá các mô hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững 
và xây dựng cơ chế quản lý trong xây dựng và nhân rộng mô hình, năm 2013, tr30

107  Bộ NN&PTNT, Đánh giá các mô hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững 
và xây dựng cơ chế quản lý trong xây dựng và nhân rộng mô hình, năm 2013, tr30



69Báo cáo Tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam 3Overview report of studies on poverty reduction in Viet Nam

Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

nghị của Bộ NN&PTNT108 các mô hình giảm nghèo dựa trên sự kết 
hợp với các kiến thức bản địa, năng lực nội sinh của cộng đồng nên 
được ưu tiên đầu tư hơn các mô hình giảm nghèo khác. Đối với 
người nghèo, cộng đồng nghèo nên thiết kế những mô hình vừa 
sức, ở quy mô nhỏ, đơn giản nhưng thiết thực. Cần thiết phải tránh 
những mô hình có điều kiện quá khác biệt với trình độ, nhận thức, 
điều kiện kinh tế của người nghèo. Các mô hình đòi hỏi công nghệ 
cao, quy trình quản lý vận hành phức tạp, có tính rủi ro lớn không 
nên áp dụng rộng rãi trong chính sách giảm nghèo. 

Nguồn lực ít và phân tán cũng là một trong những điểm yếu của các 
mô hình giảm nghèo, cũng vì thế Bộ NN&PTNT109 khuyến nghị cần 
tập trung cho các mô hình có thể lồng ghép với các chương trình 
và dự án khác thay vì đầu tư riêng cho các mô hình độc lập trên địa 
bàn. Mặt khác, trong bối cảnh nguồn lực có hạn, nên có chính sách 
tập trung ưu tiên đầu tư, giải quyết dứt điểm từng mô hình của các 
địa phương. Bộ NN&PTNT110cũng khuyến nghị không nên lấy hộ 
nghèo làm cơ sở của mô hình giảm nghèo mà phải là các nhóm, tổ. 
Các nhóm này, cũng không nên chỉ có các hộ nghèo mà cần phải có 
những hộ không nghèo có năng lực, khả năng hỗ trợ, thúc đẩy mô 
hình giảm nghèo phát triển.

Có thể dễ dàng nhận thấy, đối với các mô hình giảm nghèo, việc giải 
quyết đầu ra là hết sức quan trọng. Do đó, cần có các tính toán về 
đầu ra nói riêng và các rủi ro nói chung trước khi áp dụng mô hình. 
Khuyến nghị của Oxfam và ActionAid111 cũng cho rằng, chính sách 
đối với các mô hình giảm nghèo cần hạn chế cho không toàn bộ đối 
với hỗ trợ trực tiếp về sinh kế. Đồng thời để các mô hình có thể tồn 
tại, phát huy hiệu quả và mang tính bền vững, mỗi mô hình sinh kế 
ở cộng đồng cần phải được hỗ trợ đủ dài (tối thiểu 3 năm). Các hỗ 
trợ cần đảm bảo tính kịp thời, liên tục và giảm dần qua thời gian. 

108  Bộ NN&PTNT, Đánh giá các mô hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững 
và xây dựng cơ chế quản lý trong xây dựng và nhân rộng mô hình, năm 2013, tr31

109  Bộ NN&PTNT, Đánh giá các mô hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững 
và xây dựng cơ chế quản lý trong xây dựng và nhân rộng mô hình, năm 2013, tr31

110  Bộ NN&PTNT, Đánh giá các mô hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững 
và xây dựng cơ chế quản lý trong xây dựng và nhân rộng mô hình, năm 2013, tr31

111  Oxfam, ActionAid, Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng DTTS điển hình ở 
Việt Nam, nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông, năm 2013, 
tr57
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5.2.12. Khuyến nghị liên quan tới tín dụng cho người nghèo

Chính sách tín dụng đối với người nghèo đóng một vai trò quan 
trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo, không chỉ vì mục 
đích thúc đẩy sản xuất, thay đổi sinh kế cho người nghèo mà trên 
thực tế còn hỗ trợ nhiều mặt khác cho người nghèo để ứng phó 
với các rủi ro từ cuộc sống. Theo UNDP112, đối với người nghèo ở 
các khu vực dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu, tín 
dụng đóng một vai trò hết sức quan trọng, vừa có chức năng phòng 
ngừa rủi ro, vừa có chức năng khắc phục rủi ro. Chính sách tín dụng 
vì thế theo khuyến nghị phải đảm bảo được tính đa dạng, dễ tiếp 
cận. Mặt khác, các chính sách này cần đảm bảo tính linh hoạt về 
định mức cho vay, ưu tiên cao hơn cho các khu vực sản xuất có giá 
trị kinh tế cao, theo hướng hàng hóa. Để hỗ trợ phòng ngừa các rủi 
ro cho người nghèo, nhất là ở các khu vực dễ bị tổn thương, UNDP 
cho rằng các chính sách về tín dụng nên tạo ra sự linh hoạt trong 
thời hạn trả nợ. Trong các trường hợp khó khăn, ví dụ như gặp thiên 
tai có thể tái cấu trúc nợ cho người nghèo…Nhìn chung, để đảm 
bảo sự phù hợp, các chính sách tín dụng cũng cần thường xuyên có 
đánh giá, tìm hiểu cụ thể nhu cầu của thị trường để phát triển các 
sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của người nghèo. 

Thực tế cho thấy dù có rất nhiều các chính sách tín dụng nhưng 
không phải người nghèo nào cũng tiếp cận với các nguồn vay này. 
Ngoài các lý do khác, việc thiếu gắn kết giữa khuyến nông và tín 
dụng là một nguyên nhân. Bản thân người dân do không biết cách 
sản xuất nên không dám vay dù vay rất ít và được ưu đãi. UNDP113 
khuyến nghị rằng có thể kết hợp chính sách tín dụng với khuyến 
nông thông qua hình thức cho vay, mô hình ngân hàng bò là một 
ví dụ như vậy. Thậm chí việc chi trả có thể được tính dần bằng gia 
súc…Khuyến nghị này cũng đã được áp dụng vào thực tiễn ở nhiều 
địa phương và cũng đã khẳng định được hiệu quả. Tương tự như 
quan điểm của UNDP, nghiên cứu của Nguyễn Kim Anh114 và cộng 

112  Bộ TN&MT, UNDP, Xây dựng khả năng phục hồi: các chiến lược thích ứng cho sinh 
kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt 
Nam, năm 2010, tr63

113  Bộ TN&MT, UNDP, Xây dựng khả năng phục hồi: các chiến lược thích ứng cho sinh 
kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt 
Nam, năm 2010, tr63

114  Nguyễn Kim Anh, Ngô Văn Thứ, Lê Thanh Tâm, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Tài chính 
vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam-Kiểm định và so sánh, năm 2011, Tr116.
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

sự cũng cho rằng tín dụng vi mô sẽ phát huy được hiệu quả tốt 
hơn khi kết hợp với các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực và 
tạo việc làm cho người nghèo. Các hoạt động nâng cao kiến thức, 
chuyên môn cho người nghèo sẽ giúp họ hoạch định và lựa chọn 
tốt hơn cách thức, mô hình phát triển kinh tế cho gia đình qua đó 
để thoát nghèo và giảm thiểu sự bất bình đẳng. 

5.3. Một số các thay đổi chính sách có liên quan 

Phần này đánh giá một số các điều chỉnh chính sách giảm nghèo có 
liên quan ở Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau, chủ yếu gắn với 
các Chương trình MTQG về giảm nghèo. Trong phần này, báo cáo 
cũng cố gắng chỉ ra các thay đổi chính sách trong sự so sánh với các 
khuyến nghị đã có của các nghiên cứu về giảm nghèo. So sánh này 
chỉ mang tính chất tương đối do khoảng cách từ các khuyến nghị 
của nghiên cứu tới các thay đổi chính sách là một chặng đường rất 
dài. Đồng thời, để đảm bảo độ tin cậy, các so sánh này cần được 
thực hiện trong những nghiên cứu chuyên sâu khác. 

Việc phân cấp trong thực hiện các chính sách và chương trình giảm 
nghèo đã được khuyến nghị từ lâu trong các nghiên cứu về giảm 
nghèo, trên thực tế các chính sách giảm nghèo được thiết kế ở 
những giai đoạn gần đây đã chú trọng hơn tới việc phân cấp giảm 
nghèo cho các cấp cơ sở. Mô hình thực thi Nghị quyết 30a115 là một 
ví dụ. Theo Nghị quyết 30a, Ủy ban nhân dân cấp huyện xuất phát 
từ nhu cầu thực tế ở địa phương để lập dự án giảm nghèo theo các 
quy định của Nghị quyết đồng thời trong việc thực thi các chính 
sách ở cấp cơ sở, đặc biệt là cấp thôn, chú trọng vai trò và sự tham 
gia của người dân, bao gồm cả việc giám sát thực hiện và hưởng lợi 
từ việc thực hiện các hoạt động giảm nghèo:

“Giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ định hướng cơ chế, 
chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, xuất phát từ nhu cầu thực 
tế của người dân ở từng thôn, bản, xã và căn cứ vào nguồn lực từ 
các chương trình, dự án trên địa bàn để quyết định bố trí đầu tư 
cụ thể, bảo đảm đầu tư đồng bộ và hiệu quả.

115  Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương 
trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.



6 Overview report of studies on poverty reduction in Viet Nam

Table of Contents

POLICY SUMMARY .................................................................................................................3
FOREWORD ...............................................................................................................................4
LIST OF ACRONYMS ..............................................................................................................5 

I. BACKGROUND ...................................................................................................................7
1. Introduction .......................................................................................................................8
2. General overview of the economy on macro level ..............................................8
3. Labour Market ................................................................................................................ 10 
4. Poverty .............................................................................................................................. 12

II. RESEARCH DESIGN ....................................................................................................... 13 
1. The reason for choosing rapid impact monitoring (RIM) .................. 14
2. Design of RIM 2013 ............................................................................... 14
 2.1.Objectives ................................................................................................................. 14
 2.2.Analytical framework ............................................................................................ 15
 2.3.Approach and result of local review ............................................................... 15
 2.4.Reflections on the research approach ............................................................ 16

III. RESEARCH FINDINGS ................................................................................................... 19
1. Affected sectors .................................................................................... 20
1.1. Construction and other related sectors ................................................................ 20

 a. Key trends and developments ............................................................................. 20
  b. Responses and Impacts ......................................................................................... 26

 
1.2. Retail .................................................................................................................................. 30
 a. Key trends and developments ............................................................................. 30
 b. Responses and Impacts ......................................................................................... 32

1.3. Agriculture ....................................................................................................................... 35
 a. Key trends and developments ............................................................................. 38
 b. Responses and Impacts ......................................................................................... 42

2. Three cross cutting issues .................................................................... 42
 
2.1. Flow of labour mobility ............................................................................................... 42
 a. Formal and informal sector: .................................................................................. 43
  b. Agriculture, rural regions and urban regions ................................................. 45
 c. Among regions and areas ...................................................................................... 46
  
2.2. The impact on the living condition and welfare of households .................. 46
2.3. The role of the social security system .................................................................... 49

IV. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS .......................................................... 56
1. Conclusions ........................................................................................... 57
2. Recommendations ................................................................................ 58

ANNEX 1. INDICATORS OF MACRO ECONOMY AND THE LABOUR MARKET ................ 62
ANNEX 2. SHOCKS AND THEIR IMPACTS ON SPECIFIC TARGET GROUPS ...................... 64
REFERENCES .......................................................................................................................... 76

72 Báo cáo Tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

Ban hành các quy định về đầu tư, đấu thầu, cơ chế tài chính phù 
hợp với đặc thù và năng lực tổ chức thực hiện ở các huyện nghèo; 
những công trình quy mô nhỏ ở cấp thôn, bản giao cho các tổ, 
đội, hội, nhóm ở thôn, bản tổ chức thực hiện; phải bảo đảm sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn đầu tư đồng thời xây dựng cơ chế 
thông thoáng, dễ làm, dễ thực hiện tạo điều kiện cho cộng đồng 
và người dân tham gia thực hiện, tăng thu nhập.”

Chương trình MTQG về giảm nghèo giai đoạn 2012-2015116 cũng 
coi các vấn đề phân cấp, trao quyền, tăng cường sự tham gia của 
người dân là những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công 
các mục tiêu về giảm nghèo trong giai đoạn này:

“Tăng cường phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở;

Mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người 
dân về các hoạt động của Chương trình từ việc xác định đối tượng 
thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá 
kết quả thực hiện. Bảo đảm công khai, minh bạch trong suốt quá 
trình thực hiện Chương trình.”

Hiệu quả các chính sách giảm nghèo có sự phụ thuộc rất lớn vào 
vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, bao gồm cả 
năng lực, trách nhiệm và sự công tâm. Cũng chính vì thế, việc nâng 
cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo ở các cấp, đặc biệt ở cấp cơ 
sở là một khuyến nghị phổ biến ở nhiều nghiên cứu giảm nghèo. Ở 
góc độ chính sách, các vấn đề này cũng đã được chú trọng thông 
qua các hợp phần/dự án về nâng cao năng lực cán bộ làm công tác 
giảm nghèo trong tất cả các Chương trình MTQG về giảm nghèo từ 
trước tới nay, ngoài ra còn có các chính sách hỗ trợ đào tạo khác. 
Mặc dù, kết quả nghiên cứu về vấn đề này cho thấy, hiệu quả của 
hoạt động đào tạo chưa cao do kinh phí phân bổ thấp, nội dung, 
phương pháp đào tạo chưa phù hợp…nhưng với các hợp phần/dự 
án, chế độ chính sách cho cán bộ giảm nghèo có thể thấy tính nhất 
quán của các chính sách giảm nghèo đối với việc đào tạo và nâng 
cao năng lực cán bộ.

116  Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 8/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015.
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

Những bất ổn kinh tế vĩ mô thời gian qua, đặc biệt là lạm phát và 
khủng hoảng kinh tế đòi hỏi cần thực thi nhiều chính sách hỗ trợ 
để các nhóm dân nghèo và những nhóm đối tượng bảo trợ xã hội 
khác. Các khuyến nghị này trên thực tế từ các nghiên cứu cũng đã 
được thể hiện tại các chính sách hỗ trợ người dân ứng phó với các 
khó khăn trong giai đoạn này như Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP của 
Chính phủ ngày 17/4/ 2008: Về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn 
định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; 
Quyết định số 289/QĐ-TTg 18/3/2008 về việc ban hành một số chính 
sách hỗ trợ đồng bào DTTS, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và ngư dân; Quyết định số: 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009, Về 
việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn 
ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh; 
Quyết định số: 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009, Việc hỗ trợ lãi suất vốn vay 
mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu 
xây dựng nhà ở khu vực nông thôn. Tại các tỉnh thành phố lớn như 
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, đặc biệt là 
các nhóm nghèo cũng đã được thực thi như hỗ trợ nhà ở cho người 
có thu nhập thấp, cấp thẻ BHYT, bình ổn giá…

Việc mở rộng độ phủ của các chính sách về bảo trợ xã hội để giúp 
các nhóm nghèo có nhiều cơ hội thoát nghèo và tránh nguy cơ tái 
nghèo hoặc rơi xuống nhóm nghèo cho các nhóm liền kề cũng 
là một trong những nội dung khuyến nghị đã được xem xét, điều 
chỉnh trong các chính sách có liên quan thời gian qua. Trong đó, tiêu 
biểu hơn cả là chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Chính sách 
BHTN ở Việt Nam được quy định trong Luật Bảo hiểm Xã hội (2006), 
chính sách này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2009 và bắt đầu 
chi trả từ ngày 1/1/2010. Theo Cục Việc làm, năm 2012 số người 
có quyết định hưởng là 421.048 người. Với mức hưởng tối thiểu 3 
tháng tương ứng với 60 % mức lương trung bình của 6 tháng trước 
khi thất nghiệp, việc thực thi chính sách BHTN thời gian qua cùng 
với một số các chính sách bảo trợ xã hội khác đã góp phần quan 
trọng vào việc hỗ trợ các nhóm xã hội, đặc biệt là các nhóm yếu thế. 
Khi Luật việc làm được thông qua, đã có thêm nhiều quy định hỗ 
trợ mới, tích cực và chủ động để giúp người lao động ứng phó với 
tình trạng thất nghiệp và nâng cao kỹ năng nghề, thu nhập…Ngoài 
chính sách BHTN, thời gian qua, Nhà nước cũng đã tăng cường các 
chính sách khác về an sinh xã hội. Trong đó, trợ cấp xã hội dành cho 
người cao tuổi đã hạ độ tuổi xuống mức phù hợp hơn.
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Song song với các giải pháp ứng phó với các thách thức, rủi ro về 
mặt kinh tế, xã hội, các chính sách khác có liên quan thời gian qua 
cũng đã có những hỗ trợ tích cực để giúp người dân, đặc biệt là 
người nghèo ứng phó với các rủi ro từ thiên nhiên. Điển hình là 
Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu được phê duyệt 
theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 2/12/2008. Theo chương 
trình này, nhiều các giải pháp ứng phó sẽ được thực hiện bao gồm 
cả việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với sinh kế của 
người dân để có các giải pháp phù hợp, đặc biệt ở các khu vực dễ bị 
tổn thương do biến đổi khí hậu. 

Về chính sách tín dụng, thời gian qua Nhà nước tiếp tục có những 
điều chỉnh như nâng định mức cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay 
vốn, tập trung cho vay vào các tổ nhóm, có chính sách khoanh nợ, 
giãn nợ và điều chỉnh lãi suất, hỗ trợ khi người nghèo gặp khó khăn 
hoặc có thể giảm bớt tiền lãi khi người nghèo trả nợ đúng hạn…Gần 
đây nhất là Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 
Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín 
dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (điều chỉnh mức 
lãi suất cho vay của hộ cận nghèo với hộ nghèo về 120 % quy định 
trong từng thời kỳ; điều chỉnh mức lãi suất cho vay của hộ cận nghèo 
đối với chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; điều 
chỉnh mức lãi suất cho vay của hộ cận nghèo đối với hộ gia đình sản 
xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn xuống 0,8 %/tháng). 

Ngày 19/5/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về 
định hướng giảm nghèo nhanh và bền vững thời kỳ từ năm 2011 
đến năm 2020. Trong đó, để giảm nghèo nhanh và bền vững, Nghị 
quyết 80/NQ-CP xác định cần phải đổi mới, tạo nhiều sự chuyển 
biến mới trong công tác giảm nghèo trong giai đoạn tới. Dựa trên 
định hướng của Nghị quyết 80/NQ-CP, hàng loạt các chính sách, 
chương trình giảm nghèo ban hành ở giai đoạn tiếp theo đã có sự 
thay đổi. Trong đó nhiều sự thay đổi khá gần với nội dung khuyến 
nghị trong nhiều các nghiên cứu về giảm nghèo. Cụ thể, tại quyết 
định 1489/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-
2015, đối với các giải pháp thực hiện có khá nhiều các giải pháp 
đáng chú ý như:

(i) Tập trung truyền thông để thay đổi nhận thức, ý thức vươn 
lên, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ 
trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo; 
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

(ii) Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù. 

(iii) Xây dựng các thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình 
theo hướng: tăng cường phân cấp, trao quyền cho cơ sở, địa 
phương và tăng cường sự tham gia của người dân trong việc 
thực hiện các chính sách giảm nghèo. 

(iv) Tăng cường vai trò của VPQGGN và các ban chỉ đạo chương 
trình bền vững ở các địa phương cũng như đảm bảo lực lượng 
cán bộ giảm nghèo ở cấp xã thông qua việc bố trí công chức 
chuyên trách lĩnh vực lao động thương binh và xã hội làm 
thường trực chương trình giảm nghèo ở cấp xã.  

Trong số các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 
giai đoạn 2012-2015, nhiều giải pháp cũng đã từng được đề cập 
trong các chính sách, Chương trình MTQG giảm nghèo trước đó. 
Tuy nhiên, xét trong bối cảnh mới, các giải pháp này hoàn toàn 
có cơ sở để áp dụng thành công, góp phần vào thực hiện tốt các 
mục tiêu của chương trình. Tuy nhiên, do Chương trình MTQG giảm 
nghèo giai đoạn 2012-2015 chưa có các đánh giá nên có thể sẽ cần 
thêm một thời gian nữa để kiểm chứng các giải pháp này.

5.4. Các nội dung chưa được điều chỉnh

Nỗ lực để giảm sự chồng chéo, phân tán trong việc thiết kế và thực 
thi các chính sách giảm nghèo thời gian qua có vẻ vẫn chưa mang 
lại nhiều tác động tích cực. So sánh các Chương trình MTQG về giảm 
nghèo cho thấy, số lượng hợp phần, dự án, chính sách ở giai đoạn 
sau thường có xu hướng nhiều hơn giai đoạn trước. Tất nhiên, cũng 
cần khẳng định rằng, việc đa dạng hóa các hợp phần, dự án ở giai 
đoạn gần đây cũng nhằm hướng tới những hỗ trợ mang tính toàn 
diện hơn cho người nghèo. Cũng vì thế, các khuyến nghị về việc 
thống nhất quản lý các chương trình, dự án giảm nghèo, thậm chí 
chỉ còn một chương trình giảm nghèo gần như là điều bất khả thi. 
Hiện tại, theo Nghị quyết số 80/NQ-CP, các bộ ngành đang tiến 
hành rà soát các chính sách có liên quan tới giảm nghèo, hy vọng 
sau khi có các kết quả rà soát, các phương án mới về xây dựng và 
quản lý chính sách giảm nghèo để giảm bớt sự phức tạp, chồng 
chéo sẽ sớm được đưa ra. 
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Trong một chừng mực nào đó, Việt Nam đã và đang thực hiện việc 
phân cấp trong các chính sách giảm nghèo, tuy nhiên sự phân cấp 
này còn chưa rõ ràng và chưa đủ mạnh để có thể tạo ra sự thay 
đổi như mong muốn. Việc phân cấp cho các tỉnh sẽ hiệu quả hơn 
rất nhiều nếu đồng thời áp dụng cơ chế hỗ trợ tài chính trọn gói. 
Điều này sẽ giúp các chương trình, chính sách giảm nghèo phù 
hợp hơn với từng địa phương, đặc biệt là các hỗ trợ với nhóm 
DTTS. Nguyên nhân của thực tế này xuất phát từ sự chồng chéo 
trong thiết kế, thực hiện và quản lý các chính sách, chương trình 
giảm nghèo trong suốt thời gian qua. Chương trình 30a có thể coi 
là một ví dụ về sự phân cấp hiện nay trong thực hiện chính sách 
giảm nghèo ở Việt Nam. Tuy nhiên, sự phân cấp này chưa thực sự 
rõ ràng, dù vai trò của cấp huyện là khá rõ nét nhưng sự sáng tạo, 
chủ động trong cách làm, tính riêng biệt, đặc trưng địa phương 
vẫn còn nhiều vấn đề.

Chuẩn nghèo vừa là yếu tố được điều chỉnh lại vừa chưa được điều 
chỉnh. Qua từng giai đoạn, chuẩn nghèo đã được điều chỉnh để phù 
hợp hơn. Tuy nhiên, mức điều chỉnh thấp và mới chỉ dừng lại ở khía 
cạnh kinh tế là những tồn tại cố hữu của chuẩn nghèo. Cũng vì thế, 
chuẩn nghèo vẫn luôn là khuyến nghị được đề cập thường xuyên 
trong các nghiên cứu về giảm nghèo, nhất là các nghiên cứu liên 
quan tới các thách thức mới nổi. Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng 
chuẩn nghèo động, gắn với diễn biến của chỉ số CPI, nhằm phản 
ánh đúng hơn thực chất của tình trạng nghèo tuy nhiên không dễ 
để có thể áp dụng chuẩn nghèo động ở Việt Nam hiện tại xét cả ở 
góc độ nguồn lực của Nhà nước và năng lực thực hiện chính sách 
giảm nghèo của cán bộ.

Hướng điều chỉnh chuẩn nghèo mới theo các khuyến nghị chính 
sách gần đây không chỉ ở việc nâng cao chuẩn nghèo, phù hợp 
với chuẩn nghèo của khu vực và thế giới mà rộng hơn là hướng 
tới những thay đổi trong tiếp cận về giảm nghèo ở Việt Nam từ 
nghèo đơn chiều sang nghèo đa chiều. Các khuyến nghị về tiếp 
cận nghèo đa chiều cho đến nay đã được xem xét áp dụng cho 
giai đoạn 2016-2020.

Vai trò của VPQGGN được nhắc đến khá nhiều trong các nghiên 
cứu, nhất là với các đánh giá việc thực hiện các Chương trình 
MTQG. Tuy nhiên, sau nhiều năm, những thay đổi cần có đối với 
vị trí và vai trò của VPQGGN gần như không nhiều. Vai trò điều 
phối, theo dõi, giám sát và đề xuất, tham mưu chính sách của Văn 
phòng vẫn đang là mục tiêu cần hướng tới. Theo Quyết định số 
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

705/QĐ-TTg, Chính phủ đã giao Bộ LĐTB&XH hoàn thiện tổ chức, 
bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của VPQGGN. Hy vọng 
rằng đây sẽ là cơ sở để tạo lập vị thế mới, phù hợp với nhiệm vụ 
giảm nghèo của VPQGGN.

Kết quả giảm nghèo nhóm DTTS suốt thời gian qua đã cho thấy 
nhiều sự không phù hợp giữa việc áp dụng các chính sách chung 
về giảm nghèo ở quy mô quốc gia với các đặc điểm riêng có, khác 
biệt của nhóm DTTS. Các khuyến nghị, giải pháp thực thi các chính 
sách giảm nghèo dựa trên cách tiếp cận về sự đa dạng, riêng biệt 
gắn với tri thức bản địa, thiết chế thôn bản, đặc trưng văn hóa của 
người DTTS rất cần được xem xét đầy đủ hơn trong việc thực hiện 
các chính sách giảm nghèo trong thời gian tới.

Nghèo ở khu vực đô thị không phải là một vấn đề mới, nhưng 
có thể coi là một vấn đề có tính chất căn cứ để Việt Nam nhìn lại 
tổng thể các chính sách giảm nghèo. Cách tiếp cận một chiều về 
giảm nghèo đã càng tỏ ra không phù hợp trước những diễn biến 
phức tạp về giá cả, khủng hoảng kinh tế…Việc thay đổi cách 
tiếp cận có thể sẽ ảnh hưởng nhiều tới cách thức tổ chức và thực 
hiện chính sách giảm nghèo suốt nhiều năm qua, nhưng theo 
các khuyến nghị được rút ra, đây là giải pháp để đảm bảo tốt hơn 
cho các mục tiêu giảm nghèo bền vững đã được đặt ra kể từ giai 
đoạn này trở đi.

Đối với các mô hình giảm nghèo, mức đầu tư vẫn theo hướng dàn 
trải, cào bằng giữa các khu vực, vùng miền. Bên cạnh đó, các mô 
hình này thường thiếu khả năng lồng ghép với các chương trình, 
dự án khác cũng như thiếu khả năng liên kết, hỗ trợ giữa các thành 
viên của mô hình. Chính sách đối với các mô hình giảm nghèo cũng 
thiếu các hỗ trợ đối với đầu ra của quá trình sản xuất và chưa chú 
trọng đúng mức tới vai trò của các tổ, nhóm sản xuất khi phần lớn 
vẫn tập trung vào đơn vị hộ gia đình. 

Chính sách tín dụng tuy đã có nhiều điều chỉnh quan trọng song 
trên thực tế định mức cho vay chưa có sự phân biệt giữa các khu 
vực, điều kiện sản xuất khác nhau của đối tượng. Mặt khác, mối 
quan hệ giữa tín dụng với các chương trình, dự án khác, đặc biệt 
là khuyến nông để phát triển kinh tế còn chưa được quy định hoặc 
chưa được lồng ghép trong thực tiễn dẫn tới chưa phát huy được 
hiệu quả của nhiều chính sách về tín dụng. 
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Sau khoảng hơn 20 năm thực hiện các chương trình, chính sách 
giảm nghèo, đặc biệt kể từ khi Việt Nam xây dựng và thực thi các 
Chương trình MTQG về giảm nghèo, vấn đề giảm nghèo đã trở 
thành nhiệm vụ chính trị, trở thành một trong những lĩnh vực xã 
hội được ưu tiên hàng đầu ở Việt Nam. Một trong những thước đo 
về sự phát triển xã hội của Việt Nam. Cũng vì thế, giảm nghèo cũng 
là một trong vấn đề xã hội được nghiên cứu nhiều hơn cả. 

Các nghiên cứu về giảm nghèo đều thống nhất đánh giá về những 
kết quả ấn tượng trong lĩnh vực này mà Việt Nam đã đạt được cả 
về quy mô và chất lượng giảm nghèo. Đồng thời các báo cáo cũng 
đánh giá cao những nỗ lực trong việc xây dựng, thiết kế, thực thi có 
hiệu quả các chính sách giảm nghèo suốt thời gian qua ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, các nghiên cứu về 
giảm nghèo cũng đã phân tích sâu về các tồn tại, hạn chế trong lĩnh 
vực giảm nghèo ở Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn gần đây, các 
nghiên cứu có xu hướng nhấn mạnh tới tính bền vững của kết quả 
giảm nghèo trước các thách thức mới về kinh tế, đời sống, biến đổi 
khí hậu, thiên tai…Trong khi đó, nhiều vấn đề khác vẫn đang tồn tại 
dai dẳng, không chỉ mang tính truyền thống mà còn ngày càng có 
xu hướng trầm trọng hơn, đặc biệt là vấn đề nghèo ở nhóm DTTS. 
Khuyến nghị đối với vấn đề này là rất nhiều, trong đó việc thay đổi 
cách tiếp cận về chính sách giảm nghèo đối với nhóm DTTS rất cần 
được xem xét.

Hệ thống các khuyến nghị về giảm nghèo là rất đa dạng và phong 
phú, trong đó có nhiều khuyến nghị xuất hiện xuyên suốt trong 
các nghiên cứu của cùng một tổ chức và xuất hiện nhiều trong các 
nghiên cứu của các tổ chức khác nhau. Trong số này, các khuyến 
nghị về xây dựng và thực hiện chính sách để giảm thiểu sự chồng 
chéo trong quản lý, tổ chức thực hiện là nổi bật hơn cả. Những 
khuyến nghị về phân cấp, trao quyền nhiều hơn cho địa phương 
cũng rất đáng chú ý.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chuẩn nghèo của Việt Nam 
cần sớm được thay đổi để phù hợp hơn với xu hướng thay đổi 
chung của thế giới và khu vực. Mặt khác, sự thay đổi này cũng là 
để phù hợp với những chuẩn mực mới của một quốc gia có thu 
nhập trung bình. 

6. Kết luận
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Policy Summary

This report from ILSSA discusses important findings on vulnerable households’ 
reactions and coping strategies to the economic downturn and the adequacy 
of social protection responses. It uses evidence from the fourth round of the 
Rapid Impact Monitoring (RIM) Survey  conducted in autumn 2013.  The analysis 
explores where and why policies to deal with impacts are weak and the important 
gaps in service delivery. It identifies policy implications and recommendations 
for Government for both short run (operational and administrative) actions and 
longer term (policy and systemic) reforms in six areas:

 1.  Strengthen policies and mechanisms to support workers in maintaining 
employment and support workers who lose their jobs to find new ones.

  l  Short run: support small and medium size enterprises to overcome 
difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.

Đề xuất về sự thay đổi về chuẩn nghèo không chỉ đơn thuần liên 
quan tới yếu tố kinh tế, một số các nghiên cứu cho rằng đã đến lúc 
Việt Nam cần áp dụng cách tiếp cận đa chiều trong vấn đề giảm 
nghèo. Đây cũng là một giải pháp hiệu quả để đảm bảo giảm nghèo 
bền vững trong hiện tại và tương lai. Và thực tế, khuyến nghị này đã 
được quy định trong chính sách, áp dụng từ giai đoạn 2016-2020.
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difficult times by responding flexibly to state/ business dealings, and 
by promoting access to near term credit; and by supporting counseling 
and job guidance for all workers at risk.

  l  Longer run: continue to improve the system of labour market 
information and development of job service centres; promote research, 
development and implementation of public works programmes for the 
unemployed.

 2. Better secure base levels of income during periods of unemployment and  
  cushion the impacts of severe losses of livelihood.  
  l  Short run: deliver immediate relief to those who have fallen into poverty; 

identify near poor households and exercise discretion in offering some  
support (based on current policies for prescribed poor households).

  l  Longer run: improve poverty targeting and increase the frequency of the 
poverty list review; strengthen the dissertation exercised by localities. 

 3. Guarantee the rights of all workers 
  l  Short run: Strengthen strengthen State monitoring and regulation of 

enterprises’ compliance with labour regulations. 
  l  Long run:  encourage and incentivize enterprises to adhere to policies 

on labour and social insurance.

 4. Provide incentives and promote communication about labour, regulations 
  and social protection policies, especially in remote areas. 
  l  Short run: Through through local dissemination and ad hoc media 

campaigns.  
  l Long run: Develop develop a client orientated communications strategy.

 5. Improve contributory social insurance (including unemployment, basic  
  health) to attract farmers and informal sector/ seasonal workers.
  l  Long run: Ensure ensure all workers in eligible enterprises join social 

insurance and health insurance schemes; diversify the models of 
voluntary social insurance to offer wider benefits.

 6. Deal with pressures faced by migrants and rationalize residence criteria
  l		Short run: Mandate mandate access to schooling and healthcare for all 

migrant children; examine use of local discretion to offer other services.
  l Long run: Research research adoption of fully portable benefits.

 7. Regularize and institutionalize the RIM survey as a core function of ILSSA.
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