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MỞ ĐẦU
Thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 về Đẩy mạnh
thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, trong đó quy định:
giao Chính phủ chỉ đạo xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp
cận đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã
hội cơ bản; Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ
đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững (tại công văn số 7126/VPCP-KGVX
ngày 26/8/2013 của Văn phòng Chính phủ): giao cho Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu
xây dựng đề án tổng thể về đổi mới phương pháp tiếp cận nghèo đói ở Việt
Nam từ đơn chiều sang đa chiều, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm
nghèo bền vững cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định,
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Tổng cục Thống kê), các Bộ, ngành liên quan, Chương trình Phát triển Liên
hiệp Quốc (UNDP) tiến hành nghiên cứu, xây dựng phương pháp luận, Đề án
chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang
đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 như sau:
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Theo Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ,
từ tháng 5 năm 2013 đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), các Bộ, ngành liên quan,
UNDP tiến hành các công việc sau:
- Tổ chức đoàn công tác khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm, phương pháp luận
đo lường nghèo đa chiều tại Mexico (tháng 5/2013);
- Xin chủ trương và được sự đồng ý của Chính phủ nghiên cứu, xây dựng Đề
án tổng thể chuyển đổi phương pháp đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào
thu nhập sang tiếp cận đo lường nghèo đa chiều (Tháng 9/2013);
- Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án tiếp cận đo lường nghèo Đa chiều
do 01 Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban,
thành viên là Lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, ngành liên quan; hình thành tổ
giúp việc Ban soạn thảo và nhóm hỗ trợ kỹ thuật;
- Tổ chức các cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đo lường nghèo đa chiều, xây
dựng phương pháp luận và kết quả nghiên cứu đo lường nghèo đa chiều ở
nước ta;
- Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về chiều, chỉ số đo lường và
ngưỡng thiếu hụt;
- Tổ chức lấy ý kiến dân cư về các nhu cầu xã hội cơ bản qua Trang thông tin
điện tử giảm nghèo; thí điểm đo lường nghèo đa chiều ở 4 đơn vị Quận,
huyện của thành phố Hồ Chí Minh; thử nghiệm áp dụng điều tra mức độ
thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản đối với toàn bộ dân cư thuộc 3 xã của 3
tỉnh: Lào Cai, Thanh Hoá và Trà Vinh (khoảng 5 nghìn hộ);
- Phối hợp với Tổng cục Thống kê nghiên cứu, xây dựng các phương án mức
sống tối thiểu, tính toán tỷ lệ thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản, tỷ lệ hộ
nghèo của cả nước, từng vùng khi áp dụng phương pháp đo lường nghèo
đa chiều;
- Báo cáo, xin ý kiến Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại
các hội thảo được tổ chức tại Hà Nội và Lâm đồng (Quý I/2015);
- Xin ý kiến các cơ quan liên quan, các Bộ, ngành và địa phương về dự thảo
Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng
thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều
sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020” và nội dung chi tiết
của Đề án.
Đến nay, việc nghiên cứu cơ bản đã hoàn thành, là cơ sở để Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều
sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”.
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1. Khái niệm nghèo,
nghèo đa chiều

Hiện nay có nhiều quan niệm về nghèo đói đang được các quốc gia thừa nhận:
Theo Liên hợp quốc (UN): “Nghèo là thiếu năng lực tối thiểu để tham gia
hiệu quả vào các hoạt động xã hội. Nghèo có nghĩa là không có đủ ăn, đủ
mặc, không được đi học, không được đi khám bệnh, không có đất đai để
trồng trọt hoặc không có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, không được
tiếp cận tín dụng. Nghèo cũng có nghĩa là không an toàn, không có quyền,
và bị loại trừ của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng. Nghèo có nghĩa là dễ
bị bạo hành, phải sống ngoài lề xã hội hoặc trong các điều kiện rủi ro, không
được tiếp cận nước sạch và công trình vệ sinh an toàn” (Tuyên bố Liên hợp
quốc, 6/2008, được lãnh đạo của tất cả các tổ chức UN thông qua).
Tại Hội nghị về chống nghèo đói do Uỷ ban Kinh tế Xã hội Khu vực Châu
Á- Thái Bình Dương (ESCAP) tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 9 năm 1993, các
quốc gia trong khu vực đã thống nhất cao rằng: “Nghèo khổ là tình trạng một
bộ phận dân cư không có khả năng thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con
người mà những nhu cầu ấy phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội,
phong tục tập quán của từng vùng và những phong tục ấy được xã hội thừa
nhận.”
Theo Amartya Kumar Sen, nhà Kinh tế học Ấn Độ (đoạt giải Nobel Kinh tế):
để tồn tại, con người cần có những nhu cầu vật chất và tinh thần tối thiểu;
dưới mức tối thiểu này, con người sẽ bị coi là đang sống trong nghèo nàn.
Các khái niệm trên cho thấy sự thống nhất cao của các quốc gia, các tổ
chức quốc tế cho rằng nghèo là một hiện tượng đa chiều, tình trạng nghèo cần
được nhìn nhận là sự thiếu hụt/ không được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của
con người.
Vì vậy, nghèo đa chiều có thể được hiểu là tình trạng con người không
được đáp ứng ở mức tối thiểu một số nhu cầu cơ bản trong cuộc sống.

2. Xu hướng
chuyển đổi
phương pháp
tiếp cận đo
lường nghèo
đói trên thế giới
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Trong những năm trước đây nghèo đói thường được đo lường thông qua thu
nhập hoặc chi tiêu. Chuẩn nghèo được xác định dựa trên mức chi tiêu đáp ứng
những nhu cầu tối thiểu và được quy ra bằng tiền. Người nghèo hay hộ nghèo
là những đối tượng có mức thu nhập hoặc chi tiêu thấp hơn chuẩn nghèo. Cách
thức đo lường này đã duy trì trong thời gian dài và bắt đầu bộc lộ những hạn chế.
Thứ nhất, một số nhu cầu cơ bản của con người không thể quy ra tiền (như tham
gia xã hội, an ninh, vị thế xã hội, v.v...) hoặc không thể mua được bằng tiền (tiếp
cận giao thông, thị trườngvà các loại cơ sở hạ tầng khác, an ninh, môi trường,
một số dịch vụ y tế, giáo dục công v.v...). Thứ hai, có những trường hợp hộ gia
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đình có tiền nhưng không chi tiêu vào việc đáp ứng những nhu cầu tối thiểu (do
cả những lý do khách quan như không có sẵn dịch vụ hay lý do chủ quan như do
tập tục văn hóa địa phương hay do chính nhận thức của người dân). Vì những
hạn chế trên nếu chỉ sử dụng chuẩn nghèo thu nhập để đo lường và xác định đối
tượng nghèo đói sẽ dẫn đến bỏ sót đối tượng, nhận diện nghèo và phân loại đối
tượng chưa chính xác, từ đó chính sách hỗ trợ mang tính cào bằng và chưa phù
hợp với nhu cầu.
Từ năm 2007, Alkire và Foster đã bắt đầu nghiên cứu về một cách thức
đo lường mới về nghèo đói, đơn giản nhưng vẫn đáp ứng tính đa chiều của
nghèo đói. Cách thức đo lường này đã được UNDP sử dụng để tính toán chỉ
số Nghèo đa chiều (MPI) lần đầu tiên được giới thiệu trong Báo cáo Phát triển
con người năm 2010 và được đề xuất áp dụng thống nhất trên thế giới sau
năm 2015 để theo dõi, đánh giá đói nghèo. Chỉ số tổng hợp này được tính
toán dựa trên 3 chiều nghèo Y tế, Giáo dục và Điều kiện sống với 10 chỉ số về
phúc lợi. Chuẩn nghèo được xác định bằng 1/3 tổng số thiếu hụt.
Hiện nay, có 32 nước trên thế giới (như Mexico, Colombia, Braxin, Costa
Rica, Trung Quốc...) đã nghiên cứu chuyển đổi và áp dụng phương pháp tiếp
cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đo lường nghèo đa
chiều trong đo lường và giám sát nghèo, xác định đối tượng nghèo, đánh giá
và xây dựng các chính sách giảm nghèo và phát triển xã hội.

Chuẩn nghèo là thước đo (hay tiêu chí) nhằm xác định ai là người nghèo
(hoặc không nghèo) để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của nhà
nước; nhằm bảo đảm công bằng trong thực hiện các chính sách giảm nghèo,
đến nay, nước ta đã 6 lần điều chỉnh chuẩn nghèo theo hướng ngày càng đáp
ứng tốt hơn nhu cầu của người nghèo (Phụ lục số 1).

3. Cơ sở thực tiễn

Chuẩn nghèo hiện hành được tính toán dựa trên phương pháp chi phí cho
các nhu cầu tối thiểu của con người (đo bằng chi tiêu cho lương thực thực phẩm
đáp ứng nhu cầu năng lượng tối thiểu cần thiết để duy trì sinh hoạt bình thường
của con người, khoảng 2.100 Kcal/người/ngày và nhu cầu chi tiêu phi lương thực,
thực phẩm), đây là một trong các phương pháp được các tổ chức quốc tế khuyến
nghị áp dụng cho các nước đang phát triển, cũng là phương pháp ở nước ta đã
áp dụng từ trước đến nay.
Với chuẩn nghèo được ban hành trong giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định
số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo
của cả nước đã giảm từ trên 14,2% (năm 2010) xuống còn 11,76% (năm 2011);
9,7% (năm 2012); 7,8% (năm 2013), 5,97% (năm 2014) và dự kiến còn khoảng 44,2% vào cuối năm 2015, bình quân cả nước giảm 2%/năm, đạt mục tiêu giảm
nghèo theo Nghị quyết Quốc hội đề ra.
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Tuy nhiên, việc áp dụng duy nhất tiêu chí thu nhập để xác định đối tượng
hộ nghèo, cận nghèo đã dẫn đến sự phân loại đối tượng chưa thực sự chính
xác vì chuẩn nghèo hiện hành chưa phản ánh được đầy đủ các nhu cầu cơ
bản cũng như thực trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, lại được duy trì
trong cả giai đoạn trong điều kiện chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm đều
tăng, dẫn đến giá trị chuẩn nghèo không còn phù hợp, không đáp ứng được
nhu cầu đảm bảo mức sống tối thiểu của người dân. Đồng thời, các chính
sách giảm nghèo được xây dựng dựa trên tiêu chí thu nhập chủ yếu nhằm xử
lý vấn đề thiếu tiền và khả năng chi trả dịch vụ, do vậy chưa thực sự tác động
đến các nguyên nhân khác của nghèo đói như vấn đề khó tiếp cận dịch vụ,
dịch vụ không có sẵn hoặc không phù hợp, thiếu nhận thức và chủ động từ
phía người dân.
Phương pháp đo lường nghèo đa chiều được nghiên cứu, áp dụng sẽ khắc
phục những hạn chế nói trên của phương pháp đo lường nghèo bằng thu
nhập. Đặc biệt bối cảnh cơ cấu kinh tế - xã hội thay đổi, đô thị hóa và di cư
tăng nhanh hiện nay đang tạo ra một bộ phận lớn người dân thuộc nhóm cận
nghèo thu nhập hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịnh vụ xã hội cơ bản,
đang đối mặt với nhiều rủi ro khiến họ có thể rơi vào tình trạng nghèo đói.

4. Cơ sở pháp lý

a) Nghị quyết 15-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương
khoá XI, về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020: đã đề ra các nhiệm vụ về
đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng đến việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã
hội cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đáp ứng các nhu cầu
tối thiểu về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin;
b) Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo hiệu quả, bền vững hơn, Quốc hội
khóa 13, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện mục
tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, trong đó nêu rõ: xây dựng chuẩn
nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối
thiểu và đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản; Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày
19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động triển
khai Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội đã xác định rõ nhiệm vụ “xây
dựng, trình ban hành Đề án tổng thể đổi mới phương pháp tiếp cận nghèo
đói ở Việt Nam từ đơn chiều sang đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu
và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản”;
c) Chính phủ cũng đã chỉ đạo, giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu xây dựng Đề án tổng thể về đổi
mới phương pháp tiếp cận nghèo đói ở Việt Nam từ đơn chiều sang đa chiều,
trình Chính phủ xem xét vào cuối năm 2014.
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1. Quan điểm
chỉ đạo, nguyên
tắc chuyển đổi
phương pháp
tiếp cận đo lường
nghèo đa chiều

a) Quan điểm chỉ đạo
- Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người
dân, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và bảo đảm an
sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Ðảng, Nhà nước, của
cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
- Phương pháp đo lường nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều phải phù hợp với
trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn lực
của đất nước trong từng thời kỳ.
- Từng bước để mọi người dân bảo đảm được mức sống tối thiểu và tiếp cận
được các dịch vụ xã hội cơ bản.
- Tăng cường hợp tác quốc tế về kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực để từng
bước hoàn thiện phương pháp tiếp cận đo lường nghèo theo hướng đa
chiều, phù hợp với xu hướng chung của quốc tế.
b) Nguyên tắc chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều
- Đo lường nghèo đa chiều là phương pháp mới đang được các tổ chức quốc
tế, một số quốc gia trên thế giới nghiên cứu, chuyển đổi, chưa có hình mẫu
và quy định chung, vì vậy ở nước ta, việc áp dụng phương pháp này cần vận
dụng để phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội cụ thể của đất nước;
- Trong quá trình chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn
chiều sang đa chiều, chuẩn nghèo đa chiều và chuẩn nghèo chi tiêu/thu
nhập sẽ được sử dụng kết hợp;
- Phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều được xây dựng trên cơ sở
khoa học, có thể so sánh với quốc tế và khu vực;
- Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

2. Mục đích của
đo lường nghèo
đa chiều ở Việt Nam

- Đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản của người
dân trên phạm vi cả nước và từng địa phương, nhằm đánh giá sự thay đổi
và tiến bộ xã hội hàng năm và cả giai đoạn, trên cơ sở đó phục vụ cho việc
hoạch định chính sách tác động để cải thiện thu nhập và khả năng tiếp cận
các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân;
- Xác định đối tượng thụ hưởng và đối tượng ưu tiên của chương trình, chính
sách giảm nghèo; các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói
chung, để có các giải pháp tác động phù hợp nhằm đảm bảo nâng cao thu
nhập và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân;
- Xác định nguyên nhân nghèo về thu nhập và thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ
xã hội cơ bản, làm cơ sở để thiết kế các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm
nghèo. Căn cứ vào thực trạng mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các
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dịch vụ xã hội cơ bản, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tham mưu cho Chính
phủ hoạch định kế hoạch, chương trình, chính sách, lộ trình để cải thiện
mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo
lĩnh vực ngành, địa bàn ưu tiên, bảo đảm sử dụng nguồn lực dành cho giảm
nghèo hợp lý, tập trung và hiệu quả hơn.

Đo lường nghèo đa chiều ở Việt Nam sẽ sử dụng phương pháp Alkire và
Foster do tính đơn giản và phổ biến của phương pháp này.
Theo phương pháp này, để đo lường nghèo đa chiều cần xác định được
các chiều thiếu hụt, xác định các chỉ số đo lường và ngưỡng thiếu hụt trong
từng chiều, xác định cách tính mức độ thiếu hụt và chuẩn nghèo đa chiều.

3.1. Chiều và chỉ số đo lường

3. Đề xuất
phương pháp
luận tiếp cận
đo lường nghèo
đa chiều ở Việt
Nam (Phụ lục số
2, 3)

Cách tiếp cận nghèo đa chiều đề xuất áp dụng ở nước ta thời gian tới
là cách tiếp cận theo quyền nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con
người. Các nhu cầu cơ bản này được coi là quan trọng ngang bằng nhau1 và
con người có quyền được đáp ứng tất cả các nhu cầu này để có thể đảm bảo
một cuộc sống.
a) Xác định các nhu cầu xã hội cơ bản - các chiều thiếu hụt
Việc lựa chọn các chiều thiếu hụt tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của mỗi
quốc gia, đối với Việt Nam, các chiều được lựa chọn dựa vào các nhu cầu cơ
bản trong cuộc sống được quy định trong Hiến pháp 2013, Nghị quyết 15NQ/TW và Nghị quyết 76/2014/QH13.
Qua thảo luận với các Bộ, ngành, tham khảo ý kiến với các tổ chức quốc
tế, thống nhất xác định 5 chiều: tiếp cận về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh
hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin2.
b) Xác định các chỉ số đo lường, các chỉ số được xác định theo những
nguyên tắc sau:
- Các chỉ số cần phản ảnh được việc được đáp ứng hay không được đáp
ứng các nhu cầu cơ bản.
- Các chỉ số cụ thể, đo đếm được, đặc biệt khi thu thập số liệu ở quy mô lớn3.
- Ưu tiên lựa chọn chỉ số phản ánh kết quả, hoặc các chỉ số đo lường mức độ
tiếp cận và khả năng chi trả các dịch vụ cơ bản4.
1

Quyền không thể thay thế
Việc làm cũng là nhu cầu của người dân, tuy nhiên qua thảo luận, chưa lựa chọn được chỉ số đo
lường phù hợp; Bảo hiểm xã hội cũng rất quan trọng để hạn chế rủi ro, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ
bao phủ BHXH ở nước ta mới đạt dưới 20%, mặt khác liên quan nhiều hơn đến đối tượng có thu
nhập khá, vì vậy tạm thời chưa đưa vào đo lường;
3
Có số liệu Thống kê qua điều tra mức sống hộ gia đình
4
Trong giai đoạn đầu, khi chưa có số liệu về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạm thời sử dụng
các chỉ số đầu vào hoặc chỉ số kết quả để đo lường
2
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- Các chỉ số nên linh hoạt với thay đổi chính sách, có lợi thế về nguồn lực và
khả năng thực thi, có tính định hướng chính sách.
Qua thảo luận với các Bộ, ngành, xác định được 10 chỉ số đo lường mức độ
thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản bao gồm (1) trình độ giáo dục của người
lớn; (2) tình trạng đi học của trẻ em; (3) tiếp cận các dịch vụ y tế; (4) bảo hiểm
y tế; (5) chất lượng nhà ở; (6) diện tích nhà ở bình quân đầu người; (7) nguồn
nước sinh hoạt; (8) loại hố xí/nhà tiêu; (9) sử dụng dịch vụ viễn thông; (10) tài
sản phục vụ tiếp cận thông tin.

3.2. Xác định ngưỡng thiếu hụt và điểm của từng chỉ số
Ngưỡng thiếu hụt của từng chỉ số có thể xác định ở mức độ tối thiểu hoặc
mục tiêu cần hướng tới, và phải được quy định trong các văn bản Luật, văn
bản quy phạm pháp luật.Ngưỡng thiếu hụt có thể được điều chỉnh cho phù
hợp với thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội hoặc phù hợp với đặc điểm cụ
thể của từng địa phương.
(Các văn bản điều chỉnh như: Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm
xã hội, Luật Giáo dục và Đào tạo, Luật Nhà ở, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám
chữa bệnh, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 2011-2020,
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011-2015, các chiến lược/kế
hoạch phát triển ngành).
Các chiều, thể hiện các nhóm dịch vụ xã hội cơ bản, sẽ được cho điểm
bằng nhau, thể hiện vai trò quan trọng ngang bằng nhau. Cụ thể: có tất cả
5 chiều, mỗi chiều được 20 điểm, trong mỗi chiều, các chỉ số cũng được cho
điểm bằng nhau, mỗi chỉ số sẽ được cho 10 điểm. Tổng điểm của tất cả các chỉ
số sẽ cộng thành điểm thiếu hụt chung của cả hộ. Nếu điểm thiếu hụt chung
này nhiều hơn ngưỡng thiếu hụt chung thì hộ sẽ bị coi là thiếu hụt tiếp cận
các dịch vụ xã hội cơ bản.Ví dụ: trong chiều Giáo dục có 2 chỉ số, thì mỗi chỉ
số sẽ được 10 điểm. Ở mỗi chỉ số trong chiều Giáo dục này, nếu hộ gia đình
không thiếu hụt thì sẽ có điểm bằng 0, nếu thiếu hụt sẽ có điểm bằng 10.
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BẢNG 1. CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG NGHÈO ĐA CHIỀU
CHIỀU
NGHÈO

CHỈ SỐ ĐO
LƯỜNG

1) Giáo dục

NGƯỠNG THIẾU HỤT

TỶ LỆ
ĐIỂM THIẾU HỤT
2014 (%)

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên đủ
1.1. Trình độ giáo 15 tuổi sinh từ năm 1986 trở lại không
dục của người lớn tốt nghiệp Trung học cơ sở và hiện
không đi học

10

10,78

1.2. Tình trạng đi
học của trẻ em

Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em trong
độ tuổi đi học (5-dưới 15 tuổi) hiện
không đi học

10

3,58

2.1. Tiếp cận các
dịch vụ y tế

Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng
không đi khám chữa bệnh(ốm đau
được xác định là bị bệnh/chấn thương
nặng đến mức phải nằm một chỗ và
phải có người chăm sóc tại giường hoặc
nghỉ việc/học không tham gia được các
hoạt động bình thường)

10

4,53

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ
2.2. Bảo hiểm y tế 6 tuổi trở lên hiện tại không có bảo
hiểm y tế

10

53,9

3.1. Chất lượng
nhà ở

Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu
kiên cố hoặc nhà đơn sơ (Nhà ở chia
thành 4 cấp độ: nhà kiên cố, bán kiên
cố, nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ)

10

9,51

3.2. Diện tích nhà
ở bình quân đầu
người

Diện tích nhà ở bình quân đầu người
của hộ gia đình nhỏ hơn 8m2

10

6,54

4.1 Nguồn nước
sinh hoạt

Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn
nước hợp vệ sinh

10

6,78

4.2. Hố xí/nhà tiêu

Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà
tiêu hợp vệ sinh

10

18,21

5.1 Sử dụng dịch vụ Hộ gia đình không có thành viên nào
viễn thông
sử dụng thuê bao điện thoại và internet

10

9,94

Hộ gia đình không có tài sản nào trong
số các tài sản: Ti vi, radio, máy tính; và
không nghe được hệ thống loa đài
truyền thanh xã/thôn

10

6,43

2)Y tế

3) Nhà ở

4) Điều kiện sống

5)Tiếp cận thông tin

5.2 Tài sản phục
vụ tiếp cận
thông tin
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3.3. Xác định ngưỡng thiếu hụt đa chiều
Ngưỡng thiếu hụt đa chiều là mức độ thiếu hụt mà nếu hộ gia đình thiếu
nhiều hơn mức độ này thì bị coi là thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu (MPI) quy định ngưỡng thiếu hụt đối với một
hộ gia đình là thiếu từ 1/3 tổng điểm thiếu hụt trở lên. Tại Việt Nam, dự kiến
đề xuất ngưỡng thiếu hụt đối với một hộ gia đình là thiếu từ 1/3 tổng điểm
thiếu hụt trở lên.
Theo số liệu Khảo sát Mức sống dân cư 2014 (Tổng cục Thống kê):
+ Có khoảng 1,55% hộ dân cư thiếu hụt từ 1/2 tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận
các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên;
+ Có khoảng 11,8% hộ dân cư thiếu hụt từ 1/3 đến dưới 1/2 tổng số điểm
thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản;
+ Có khoảng 21,2% hộ dân cư thiếu hụt từ 1/5 đến dưới 1/3 tổng số điểm
thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Tiêu chí mức độ thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản được sử dụng để tính
chỉ số nghèo đa chiều (MPI), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, độ sâu của nghèo đa
chiều, đồng thời kết hợp với tiêu chí nghèo thu nhập để tính tỷ lệ nghèo, cận
nghèo đa chiều chung của quốc gia.

4. Đề xuất xây
dựng các tiêu chí
chuẩn thu nhập
cho giai đoạn
2016-2020

Các tiêu chí thu nhập sẽ được sử dụng để tính các tỷ lệ nghèo thu nhập,
tỷ lệ hộ sống dưới mức trung bình, đồng thời kết hợp với các tiêu chí thiếu
hụt đa chiều để tính các tỷ lệ nghèo, cận nghèo đa chiều chung của quốc gia.

4.1. Chuẩn mức sống tối thiểu về thu nhập
Chuẩn mức sống tối thiểu về thu nhập là mức thu nhập đảm bảo chi
trả được những nhu cầu tối thiểu nhất mà mỗi người cần phải có để sinh
sống, bao gồm nhu cầu về tiêu dùng lương thực, thực phẩm và tiêu dùng
phi lương thực, thực phẩm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất
nước trong từng thời kỳ.
Các phương án tính toán mức sống tối thiểu:
a) Phương án 1 (theo nhu cầu dinh dưỡng 2.100 Kcal)
Ước lượng theo cơ cấu chi tiêu năm 2012 của nhóm dân cư có mức tiêu
dùng đạt nhu cầu tối thiểu, (tính toán nhu cầu chi lương thực, thực phẩm và
các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, nhà ở...) theo giá đơn vị trung bình
năm 2012 và các chỉ số giá bình quân năm thì chuẩn mức sống tối thiểu tính
đến năm 2015 sẽ có giá trị như sau: 1,3 triệu đồng/người/tháng đối với khu
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vực thành thị và 01 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn; theo
phương án này, dự báo cả nước có khoảng 18% hộ dân cư có thu nhập
dưới mức sống tối thiểu, tương ứng với khoảng 4 triệu hộ, trong đó tỷ lệ hộ
sống dưới mức tối thiểu ở khu vực thành thị khoảng 9% và ở khu vực nông
thôn khoảng 20%.
Phân tích ưu, nhược điểm của Phương án 1:
- Ưu điểm:
+ Phù hợp với khả năng ngân sách;
+ Không tạo sự đột biến về số lượng hộ nghèo so với thời điểm hiện hành;
+ Có tính khả thi cao.
-

Nhượ c điể m : chưa tiếp cận được đầy đủ nhu cầu về dinh dưỡng

theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng.
b) Phương án 2 (theo nhu cầu dinh dưỡng 2.230 Kcal)
Cách tính toán như Phương án 1 nhưng áp dụng nhu cầu dinh dưỡng là
2.230Kcal để tính toán rổ hàng hóa, thì chuẩn mức sống tối thiểu tính đến
năm 2015 sẽ có giá trị như sau: 1,6 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực
thành thị và 1,3 triệu đồ n g/ngườ i/thá ng đố i vớ i khu vự c nông thôn; theo
phương á n này, dự báo cả nước có khoảng 22,5- 24,5% hộ dân cư có thu
nhập dưới mức sống tối thiểu, tương ứ ng vớ i khoả ng 5- 5,5 triệ u hộ, trong
đó khu vực thành thị khoảng 15,24% và khu vực nông thôn khoảng 26,45%.
Phân tích ưu, nhược điểm của Phương án 2:
- Ưu điểm: tiếp cận được mức nhu cầu dinh dưỡng theo khuyến nghị của Viện
Dinh dưỡng.
- Nhược điểm: tăng đột biến về số lượng đối tượng có thu nhập dưới mức
sống tối thiểu, đòi hỏi nhu cầu chi ngân sách lớn, chưa phù hợp với bối
cảnh kinh tế đất nước trong giai đoạn tới.
c) Đề xuất lựa chọn chuẩn mức sống tối thiểu
Tuy chuẩn nghèo theo Phương án 2 phản ánh được sát hơn cơ cấu
chi tiêu của người nghèo nhưng lại không phù hợp với khả năng cân đối
ngân sách, vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị lựa chọn
phương án 1 trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
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Bảng 2. Dự kiến chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 2016-2020
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Số TT

Các tiêu chí

Khu vực NT

Khu vực TT

1

Chuẩn nghèo LTTP

600

700

2

Chuẩn nghèo phi LTTP

400

600

3

Chuẩn mức sống tối thiểu

1.000

1.300

4.2. Chuẩn nghèo về thu nhập
Chuẩn nghèo về thu nhập là mức thu nhập mà nếu hộ gia đình có thu
nhập dưới mức đó sẽ được coi là hộ nghèo về thu nhập. Chuẩn nghèo về thu
nhập dùng để xác định quy mô nghèo thu nhập của Quốc gia, xác định đối
tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ (gọi là chuẩn nghèo chính sách). Để phù
hợp với khả năng cân đối ngân sách, từng bước tiếp cận chuẩn mức sống
tối thiểu, trước mắt xây dựng và áp dụng “chuẩn nghèo chính sách”, dự kiến
bằng 80% so với chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 2016-2020.
Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, chuẩn nghèo chính sách đến năm
2015 dự kiến là 800 ngàn đồng/người/tháng khu vực nông thôn và 01 triệu
đồng/người/tháng khu vực thành thị. Ước tính tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập
bình quân đầu người từ mức chuẩn chính sách trở xuống khoảng 10,6-11,9%.

Bảng 3. Dự kiến chuẩn nghèo chính sách giai đoạn 2016-2020
Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT

Các tiêu chí

Khu vực NT Khu vực TT

1

Chuẩn nghèo LTTP

600

700

2

Chuẩn nghèo chính sách (đáp ứng
nhu cầu chi tiêu LTTP và và một số
nhu cầu chi tiêu phi LTTP)

800

1.000

4.3. Chuẩn mức sống trung bình về thu nhập
Chuẩn mức sống trung bình về thu nhập: là mức thu nhập mà ở mức đó
người dân đã đạt được mức sống trung bình của xã hội, bao gồm nhu cầu về
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tiêu dùng lương thực, thực phẩm và tiêu dùng phi lương thực, thực phẩm,
phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Theo
kết quả nghiên cứu, tiêu chí mức sống trung bình cao gấp 1,5 lần chuẩn mức
sống tối thiểu năm 2015, tương ứng với 1,5 triệu đồng/người /tháng khu vực
nông thôn và 1,95 triệu đồng/người/tháng khu vực thành thị.

Bảng 4. Dự kiến chuẩn mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT
1
2

Các tiêu chí
Chuẩn mức sống tối thiểu
Chuẩn mức sống trung bình

Khu vực NT

Khu vực TT

1.000

1.300

1.500

1.950

Phương án 1: sử dụng chuẩn mức sống trung bình, chuẩn mức sống tối
thiểu để xác định đối tượng chính sách, phân loại đối tượng hộ nghèo, hộ cận
nghèo, bằng mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.
Theo phương án này, các đối tượng được xác định như sau:
Hộ nghèo: là hộ có thu nhập bình quân đầu người từ chuẩn mức sống tối
thiểu trở xuống (1,3 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 01 triệu
đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn) và thiếu hụt từ 1/3 tổng số điểm
thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

5. Đề xuất các
phương án xác
định chuẩn hộ
nghèo tiếp cận
đa chiều làm
cơ sở thực hiện
các chính sách
giảm nghèo và
an sinh xã hội

Hộ cận nghèo: là hộ có thu nhập bình quân đầu người từ chuẩn mức sống
tối thiểu trở xuống (1,3 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 01
triệu đồng/người/tháng ởkhu vực nông thôn) và thiếu hụt dưới 1/3 tổng số
điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Hộ có mức sống dưới trung bình: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng
từ dưới chuẩn mức sống trung bình và cao hơn chuẩn mức sống tối thiểu.
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT
HỘ NGHÈO
Số liệu 2014 6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều từ
1/3 trở lên và có TNBQ dưới MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

HỘ CẬN NGHÈO
11,2 % hộ có thiếu hụt
đa chiều dưới 1/3 và có
TNBQ dưới MSTT
2,5 triệu hộ gia đình
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Ưu, nhược điểm của Phương án 1:
- Ưu điểm:
+ Khái niệm về hộ nghèo cơ bản không thay đổi, sử dụng mức độ thiếu hụt
tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để xác định, phân loại hộ nghèo, hộ
cận nghèo;
+ Phù hợp với mặt bằng chính sách giảm nghèo xử lý thiếu hụt thu nhập hiện
hành được quy định trong các văn bản pháp luật;
+ Phù hợp với mục tiêu hướng tới của giai đoạn 2016-2020 của chương trình
giảm nghèo.
- Nhược điểm: chưa bao phủ được nhóm đối tượng không nghèo về thu nhập
nhưng lại thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (thiếu hụt từ 1/3 tổng
điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên).
Phương án 2: sử dụng đồng thời chuẩn mức sống trung bình, chuẩn mức
sống tối thiểu và chuẩn nghèo chính sách để phân loại đối tượng hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ có mức sống dưới trung bình; đồng thời dùng chuẩn đo
lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để xác định nhóm
đối tượng chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản làm cơ sở xây dựng
các giải pháp tác động phù hợp.
Theo phương án này, các đối tượng được xác định như sau:
Hộ nghèo, là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ chuẩn nghèo
chính sách trở xuống; hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn
chuẩn nghèo chính sách nhưng thấp hơn chuẩn mức sống tối thiểu và thiếu
hụt từ 1/3 tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
Hộ cận nghèo: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn
chuẩn nghèo chính sách nhưng thấp hơn chuẩn mức sống tối thiểu, và thiếu
hụt dưới 1/3 tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Hộ chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản: là hộ có thu nhập bình
quân đầu người/tháng cao hơn chuẩn mức sống tối thiểu và thiếu hụt từ 1/3
tổng điểm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
Hộ có mức sống dưới trung bình: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng
từ dưới chuẩn mức sống trung bình và cao hơn chuẩn mức sống tối thiểu.
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MSTT

HỘ CHƯA TIẾP CẬN ĐẦY ĐỦ HỘ KHÔNG NGHÈO
CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN 75,5% hộ có TNBQ trên MSTT
6,6% hộ có TNBQ trên MSTT và thiếu và thiếu hụt đa chiều dưới 1/3
hụt đa chiều từ 1/3 trở lên
17,36 triệu hộ gia đình
1,47 triệu hộ gia đình
HỘ NGHÈO

HỘ CẬN NGHÈO

2,1% hộ có TNBQ dưới MSTT, trên 4 % hộ có TNBQ dưới MSTT, trên
chuẩn chính sách và có thiếu hụt đa chuẩn chính sáchvà có thiếu
chiều từ 1/3 trở lên
hụt đa chiều dưới 1/3

0,47 triệu hộ gia đình
Chuẩn CS

0,9 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
Số liệu 2014

HỘ NGHÈO
4,7% hộ có TNBQ dưới chuẩn chính 7,2% hộ có TNBQ dưới chuẩn
sách và thiếu hụt đa chiều từ 1/3 trở lên chính sách và thiếu hụt đa chiều
1,05 triệu hộ gia đình
dưới 1/3
1,6 triệu hộ gia đình

Ưu, nhược điểm của Phương án 2:
- Ưu điểm:
+ Khái niệm về hộ nghèo thu nhập cơ bản không thay đổi, vẫn sử dụng 02
chuẩn thu nhập để phân loại đối tượng;
+ Mở rộng thêm cho đối tượng không nghèo về thu nhập nhưng chưa tiếp
cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản;
+ Phù hợp với phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều do sử dụng
các tiêu chí thiếu hụt đa chiều vào để phân loại đối tượng chính sách và đối
tượng ưu tiên nhằm có tác động chính sách phù hợp;
+ Phù hợp với mặt bằng chính sách giảm nghèo hiện hành được quy định
trong các văn bản pháp luật;
+ Phù hợp với định hướng hỗ trợ và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
- Nhược điểm: Sử dụng nhiều tiêu chí để xác định đối tượng thụ hưởng các
chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, giai đoạn đầu sẽ gây lúng túng
trong theo dõi, đánh giá, xây dựng chính sách và xác định đối tượng thụ
hưởng chính sách.
Đề xuất lựa chọn phương án: qua phân tích ưu, nhược điểm của từng
phương án, đề nghị lựa chọn phương án 2 để áp dụng vì cơ bản đã tiếp cận
với phương pháp đo lường nghèo đa chiều, phù hợp với hệ thống chính sách
giảm nghèo và an sinh xã hội hiện hành và khả năng cân đối ngân sách.
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Theo cả 2 phương án này, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cả nước năm 2015 khoảng 18%.
Bảng 4: So sánh chuẩn nghèo chính sách với một số tiêu chí khác
Số TT
1
2

3
4

Các tiêu chí
Chuẩn nghèo chính sách
Chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 đã
cập nhật CPI đến năm 2015

Khu vực NT
(1.000 đồng)

Khu vực TT
(1.000 đồng)

800

1.000

590

740

Chuẩn nghèo do TCTK và WB áp dụng 874 (tính đến 01/2015, chung cho cả khu vực
tính đến năm 2015

thành thị và nông thôn)

Chuẩn nghèo chính sách so sánh với
sức mua tương đương (PPP)

2 USD/ngày

2,5 USD/ngày

Trên cơ sở phương án 2 xác định chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội đã phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng các phương án chuẩn nghèo chính
sách, tính toán tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều cụ thể:

Bảng 5: Dự báo tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều
theo các phương án chuẩn chính sách
Các phương án

Chuẩn Chính sách
(người/tháng)

Tỷ lệ (%)

Số hộ (triệu
hộ)

TT: 01 triệu đồng; NT: 800 nghìn đồng
Phương án 1

Hộ nghèo tiếp cận đa chiều
Trong đó, hộ có thu nhập dưới chuẩn CS
Hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều

14%

3,12

11,9%

2,65

4%

0,89

TT: 900 nghìn đồng; NT: 700 nghìn đồng
Phương án 2

Hộ nghèo tiếp cận đa chiều

12%

2,68

Trong đó, hộ có thu nhập dưới chuẩn CS

9,7%

2,16

6%

1,34

Hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều

TT: 800 nghìn đồng; NT: 600 nghìn đồng
Phương án 3

Hộ nghèo tiếp cận đa chiều

9,9%

2,21

Trong đó, hộ có thu nhập dưới chuẩn CS

7,4%

1,65

Hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều

8,1%

1,80

TT: 700 nghìn đồng; NT: 600 nghìn đồng
Phương án 4

Hộ nghèo tiếp cận đa chiều
Trong đó, hộ có thu nhập dưới chuẩn CS
Hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều
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9,6%

2,14

7%

1,56

8,4%

1,87
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Qua xem xét số liệu dự báo tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của các phương án
chuẩn chính sách, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị lựa chọn
phương án 1 (800 ngàn đồng/người/tháng khu vực nông thôn và 01 triệu
đồng/người/tháng khu vực thành thị) vì tương đồng với quy mô hộ nghèo
ở các giai đoạn trước, phản ánh đúng thực tế hơn.

Khi tiếp cận phương pháp đo lường nghèo đa chiều, sử dụng kết hợp
ngưỡng thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và các chuẩn thu nhập, dân
cư trong xã hội sẽ được phân loại và định hướng giải pháp tác động như sau:
a) Hộ nghèo, chia thành 3 nhóm:

6. Phân loại hộ
dân cư khi tiếp
cận đo lường
nghèo đa chiều và
định hướng giải
pháp tác động

- Hộ nghèo nhóm 1: là nhóm hộ nghèo cùng cực, vừa thiếu hụt thu nhập
vừa thiếu hụt đa chiều, bao gồm các hộ có thu nhập bình quân đầu người từ
chuẩn nghèo chính sách trở xuống và thiếu hụt từ 1/3 tổng số điểm thiếu hụt
tiếp cận dịch vụ xã hội trở lên (dự báo khoảng 1,05 triệu hộ, chiếm tỷ lệ 4,7%
tổng số hộ dân cư). Đây là nhóm hộ ưu tiên nhất trong các hỗ trợ giảm nghèo
và an sinh xã hội.
Đối với hộ nghèo nhóm 1, sẽ ưu tiên cả các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ
gia đình và thành viên để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
và nâng cao mức thu nhập.
- Hộ nghèo nhóm 2: là những hộ nghèo về thu nhập nhưng không thiếu
hụt đa chiều về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm các hộ gia đình
có thu nhập bình quân đầu người dưới chuẩn nghèo chính sách và thiếu hụt
từ 1/3 tổng số điểm thiếu hụt dịch vụ xã hội trở xuống (dự báo có khoảng 1,6
triệu hộ, chiếm khoảng 7,2% tổng số hộ dân cư).
Đối với hộ nghèo nhóm 2, giải pháp tác động là hỗ trợ trực tiếp, tập trung vào
tạo các điều kiện sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, thông qua các chính sách
hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ về sản
xuất, tham gia thị trường lao động trong nước hoặc xuất khẩu lao động.
- Hộ nghèo nhóm 3: là nhóm hộ không nghèo về thu nhập nhưng thiếu hụt
đa chiều về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm những hộ gia đình
có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn chuẩn nghèo chính sách
nhưng thấp hơn chuẩn mức sống tối thiểu, và thiếu hụt từ 1/3 tổng số điểm
thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (dự báo có khoảng 0,47
triệu hộ, chiếm 2,1% tổng số hộ dân cư).

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐO LƯỜNG NGHÈO TỪ ĐƠN CHIỀU DỰA VÀO THU NHẬP SANG ĐA CHIỀU

29

Đối với hộ nghèo nhóm 3, giải pháp tác động chủ yếu là hỗ trợ trực tiếp cho hộ
gia đình và thành viên để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
b) Hộ cận nghèo: là nhóm hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người
từ mức sống tối thiểu trở xuống, cao hơn chuẩn nghèo chính sách và thiếu
hụt từ 1/3 tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở xuống
(dự báo có khoảng 0,9 triệu hộ gia đình, chiếm 4% tổng số hộ dân cư).
Đối với nhóm hộ cận nghèo, giải pháp tác động hỗ trợ một phần, có điều kiện
một số chính sách về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng ưu đãi như nhóm hộ nghèo
về thu nhập, nhưng mức độ ưu tiên thấp hơn về (như về lãi suất, định mức hỗ trợ
ngân sách).
c) Hộ chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản: là nhóm hộ gia đình
không nghèo về thu nhập nhưng thiếu hụt từ 1/3 tổng điểm thiếu hụt tiếp
cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (dự báo có khoảng 1,47 triệu hộ gia đình,
chiếm 6,6% tổng số hộ dân cư).
Đối với nhóm hộ gia đình chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, giải
pháp tác động gồm: tăng cường các chính sách hỗ trợ thường xuyên đối với lĩnh
vực, vùng, vùng trọng điểm (y tế, giáo dục); tăng cường biện pháp tuyên truyền,
nâng cao nhận thức, ý thức của hộ gia đình trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản
(học nghề, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vệ sinh); tăng cường cơ sở
vật chất và hạ tầng cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản (dịch vụ thông tin, khám
chữa bệnh); mở rộng diện phổ cập chính sách (y tế, giáo dục)…
d) Hộ không nghèo: là những hộ không thiếu hụt thu nhập (có thu
nhập bình quân đầu người trên mức sống tối thiểu) và không thiếu hụt
đa chiều về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (có khoảng 17,36 triệu hộ,
chiếm tỷ lệ 75,5% tổng số hộ dân cư): đây là nhóm dân cư có điều kiện tự
bảo đảm cuộc sống, giải pháp tác động bằng các chính sách vĩ mô, chính
sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo hành lang pháp lý để họ tự tổ
chức cuộc sống gia đình.

Trên cơ sở xác định và phân loại đối tượng, các chính sách giảm nghèo và
7. Định hướng
khung chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới dự kiến sẽ thiết kế theo hướng sau:
giảm nghèo
a) Phân loại chính sách tác động đến từng nhóm đối tượng cụ thể:

- Chính sách hỗ trợ cá nhân (người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo): như
chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục đào tạo...;
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- Chính sách hỗ trợ hộ gia đình (hộ nghèo, hộ cận nghèo): như chính sách hỗ
trợ nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đất sản xuất…;
- Chính sách hỗ trợ nhóm hộ, cộng đồng: như chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết yếu thôn bản, hỗ trợ sinh kế dựa vào cộng đồng…;
- Chính sách hỗ trợ vùng về hạ tầng, về quy hoạch phát triển sản xuất, quy
hoạch dân cư…
b) Phân định rõ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đầu tư
công, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực, chính sách an sinh xã hội với
chính sách giảm nghèo.
c) Tăng cường lồng ghép nhiệm vụ giảm nghèo vào kế hoạch, chương
trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội thường xuyên của quốc gia, các
ngành và địa phương, nhằm tăng cường tiếp cận đến các dịch vụ xã hội cơ
bản của người dân nói chung và nhóm hộ nghèo, cận nghèo, thiếu hụt đa
chiều về tiếp cận dịch vụ xã hội nói riêng.

8.1. Các Bộ, ngành Trung ương
a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các Bộ, ngành
liên quan xây dựng các tiêu chí: chuẩn mức sống tối thiểu, chuẩn nghèo chính
sách, chuẩn mức sống trung bình (về thu nhập); chuẩn hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ chưa tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản, trình Thủ tướng Chính
phủ ban hành, làm cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh
xã hội giai đoạn 2016-2020;

8. Phân công
trách nhiệm
xác định đối
tượng hộ
nghèo và đánh
giá tình trạng
nghèo và thiếu
hụt các dịch vụ
xã hội cơ bản

- Xây dựng kế hoạch, phương pháp, công cụ hướng dẫn các địa phương tổ
chức điều tra, xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách đầu kỳ, giữa kỳ
và cuối kỳ (hai năm/lần);
- Tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp
cận đo lường nghèo đa chiều đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ của cả nước và các
tỉnh, thành phố;
- Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo
của cả nước trong giai đoạn 2016-2020.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
- Bổ sung hệ thống thu thập số liệu các chiều về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ
bản, chỉ số nghèo đa chiều trong Khảo sát mức sống hộ gia đình nhằm phục vụ
theo dõi và đánh giá tình trạng nghèo đa chiều của quốc gia và các địa phương.
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- Trên cơ sở kết quả điều tra mức sống hộ gia đình hàng năm, Tổng cục Thống
kê công bố tỷ lệ nghèo chung (có cập nhật chỉ số giá tiêu dùng - CPI), tỷ lệ hộ
thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số nghèo đa chiều (MPI), làm
cơ sở để định hướng các chính sách phát triển kinh tế vùng, lĩnh vực, chính
sách giảm nghèo và an sinh xã hội;
- Nghiên cứu bổ sung các chỉ số đo lường nghèo đa chiều vào bộ chỉ tiêu
khảo sát mức sống hộ gia đình để phản ánh tốt hơn các khía cạnh nghèo
của người dân, nhất là những chỉ số phản ánh kết quả và tác động;
c) Bộ Tài chính: phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tính toán
cân đối nguồn lực ngân sách để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh
xã hội khi chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo sang đa chiều.
d) Bộ Y tế: xây dựng giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận của người
dân về dịch vụ khám chữa bệnh, tăng độ bao phủ tham gia bảo hiểm y tế,
nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.
Phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Tổng cục Thống kê) bổ sung, cập nhật
chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ về y tế.
đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo: xây dựng giải pháp tăng tỷ lệ trẻ em đến trường
đúng độ tuổi theo từng cấp học, giảm tỷ lệ bỏ học, lưu ban; tăng tỷ lệ biết
chữ của người lớn; quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường học phù hợp để
người dân tiếp cận thuận lợi.
Phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Tổng cục Thống kê) bổ sung, cập nhật
chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ về giáo dục.
e) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: xây dựng giải pháp để tăng
tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh khu vực nông thôn và tăng tỷ lệ sử
dụng hố xí hợp vệ sinh khu vực nông thôn.
Phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Tổng cục Thống kê) bổ sung, cập nhật
chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ về vệ sinh, nước sạch nông thôn…
g) Bộ Xây dựng: phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng giải pháp
để hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở, tăng tỷ lệ người dân có nhà ở bảo đảm
về diện tích và chất lượng; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước máy ở khu
vực thành thị.
Phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Tổng cục Thống kê) bổ sung, cập nhật
chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ về nhà ở, cung cấp nước khu vực thành thị…
h) Bộ Thông tin và truyền thông: xây dựng giải pháp để tăng cường khả
năng tiếp cận thông tin của người dân; mở rộng và nâng cao chất lượng các
dịch vụ cung cấp thông tin, viễn thông, phát thanh, truyền hình.
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Phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Tổng cục Thống kê) bổ sung, cập nhật
chỉ số đo lường tiếp cận về thông tin.
i) Ủy ban Dân tộc: xây dựng giải pháp để giảm nghèo bền vững và nâng
cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu
số, vùng dân tộc thiểu số.
Các Bộ, ngành khác: trên cơ sở mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã
hội cơ bản của cả nước và từng địa phương, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ các giải pháp để tác động trong các chương trình, chính sách đặc
thù và thường xuyên, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ
bản của người dân, nhất là các vùng có tỷ lệ tiếp cận thấp.

8.2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về mục
đích, ý nghĩa việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo từ đơn chiều
sang đa chiều;
- Chỉ đạo điều tra (phê duyệt kế hoạch, bố trí kinh phí điều tra…), xác định đối
tượng, xác định, phân loại đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo và
an sinh xã hội định kỳ hàng năm;
- Chỉ đạo triển khai áp dụng phần mềm trực tuyến quản lý đối tượng hộ
nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn;
- Có giải pháp, kế hoạch tác động phù hợp để nâng cao khả năng tiếp cận các
dịch vụ xã hội cơ bản của người dân trên địa bàn.
- Căn cứ điều kiện và khả năng thực tế của địa phương, các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương có thể bổ sung các chiều/chỉ số thiếu hụt, điều chỉnh
ngưỡng đo lường các chỉ số thiếu hụt, áp dụng đầy đủ phương pháp tiếp
cận đo lường nghèo đa chiều, nâng chuẩn nghèo thu nhập cao hơn chuẩn
của quốc gia với điều kiện tự cân đối ngân sách địa phương theo quy định
của pháp luật để hỗ trợ các chính sách cho đối tượng nghèo, cận nghèo trên
địa bàn do điều chỉnh, nâng chuẩn.

- Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo theo hướng đa chiều
sẽ tạo điều kiện để nhận dạng đối tượng nghèo chính xác, cụ thể hơn, tăng
cường tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, đồng thời có giải
pháp hỗ trợ phù hợp hơn nhu cầu và đặc tính của hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Thông qua tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, sẽ đánh giá được mức độ
thay đổi khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, đồng thời
giúp cho cơ quan quản lý nhìn nhận rõ hơn các khu vực có mức độ thiếu hụt

9. Đánh giá tác
động và hiệu quả
kinh tế - xã hội khi
áp dụng phương
pháp đo lường
nghèo đa chiều

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐO LƯỜNG NGHÈO TỪ ĐƠN CHIỀU DỰA VÀO THU NHẬP SANG ĐA CHIỀU

33

cao, làm cơ sở xây dựng các chính sách vĩ mô, chính sách ngành để từng bước
giảm dần mức độ thiếu hụt giữa các vùng, nhóm dân cư.
- Việc xác định mức độ thiếu hụt thông qua tiếp cận đo lường nghèo đa chiều
sẽ góp phần tăng tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ, hạn chế tình trạng
trông chờ, ỷ lại của đối tượng thụ hưởng, đồng thời là cơ sở để xây dựng kế
hoạch ngân sách thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội phù
hợp hơn.
- Việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo theo hướng đa chiều
sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, là một
điểm sáng trong việc thực hiện khuyến nghị của cộng đồng quốc tế về áp
dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều, góp phần thực hiện quyền
con người một cách cụ thể, thiết thực nhất.
Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo từ đơn
chiều sang đa chiều sẽ gặp phải một số khó khăn, thách thức sau:
- Mặc dù tỷ lệ đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo không tăng so với giai đoạn
trước, nhưng quy mô đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ tăng do quy mô
dân số tăng lên. Do đó, ngân sách cần được cân đối, bố trí để thực hiện các
chương trình, chính sách hỗ trợ cho phù hợp;
- Tiếp cận nghèo đa chiều là khái niệm mới, khác hẳn quan niệm về nghèo
thu nhập/chi tiêu như hiện nay, đòi hỏi cần có thời gian để chuyển đổi;
- Khi tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, khái niệm hộ nghèo khác so với chuẩn
nghèo thu nhập, trong khi hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành đang
quy định tiêu chí hộ nghèo dựa vào thu nhập;
- Thông tin nghèo đa chiều với nhiều chỉ số và phân tổ sẽ yêu cầu tăng cường
năng lực xử lý, phân tích, xây dựng chính sách, truyền thông và tham vấn
chính sách của ngành lao động, các ngành khác ở cả trung ương và địa
phương, nhằm thiết kế được các chính sách thường xuyên và đặc thù cho
phù hợp với thực trạng nghèo đa chiều.
- Việc xác định các chiều, chỉ số, ngưỡng thiếu hụt đòi hỏi phải dựa trên nguồn
dữ liệu sẵn có để đo từ số liệu điều tra mức sống hộ gia đình, nhưng hiện nay
một số nhu cầu về số liệu chưa phản ảnh đầy đủ như việc làm, hoặc thiếu số
liệu thống kê để xác định các chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội như y tế, thông
tin...;
- Để xác định được đối tượng thụ hưởng chính sách theo phương pháp tiếp
cận đo lường nghèo đa chiều, đòi hỏi phải điều tra toàn bộ dân cư, khó thực
hiện trong điều kiện hiện nay;
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- Một số chính sách muốn thay đổi phải dựa trên việc sửa đổi, bổ sung hệ
thống văn bản pháp luật, đòi hỏi phải có thời gian, lộ trình, bước đi cụ thể;
- Việc áp dụng mức sống tối thiểu cho giai đoạn tới cần tính toán cân đối
với các tiêu chí thực hiện các chính sách liên quan như tiền lương tối thiểu,
chính sách người có công...;
- Cần tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao giữa các cấp, các ngành trong
tiếp cận đo lường nghèo đa chiều.

Việc áp dụng phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều ở nước
ta giai đoạn tới sẽ được thực hiện từng bước, để phù hợp với mặt bằng các
chính sách giảm nghèo hiện hành và khả năng cân đối ngân sách.
Đối với ngân sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo, có 02 nội dung lớn:

10. Khái toán
ngân sách khi
áp dụng phương
pháp đo lường
nghèo đa chiều

a) Chính sách giảm nghèo hỗ trợ cho vùng, địa bàn (huyện nghèo, xã
nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn) thông qua Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững, cơ bản sẽ không có sự thay đổi lớn, lý do:
- Việc mở rộng hay thu hẹp đối tượng địa bàn là do cơ quan quản lý xác định
trong giai đoạn tới, không phụ thuộc nhiều vào khái niệm hộ nghèo;
- Định mức hỗ trợ có thể giữ nguyên như giai đoạn 2011-2015 hoặc có hệ số
tăng thêm nếu ngân sách bố trí được, như vậy việc chuyển đổi phương pháp
tiếp cận đo lường nghèo sang đa chiều cơ bản không làm tăng ngân sách
nhà nước.
Thực hiện Luật Đầu tư Công và Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày
05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5
năm 2016 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành đánh giá
tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 với các phương án ngân sách
như sau:
Phương án 1, giữ nguyên các định mức hỗ trợ như giai đoạn 2011-2015,
dự kiến tổng nguồn lực là 48.260,438 tỷ đồng, trong đó:
- Ngân sách trung ương 41.448,555 tỷ đồng (vốn đầu tư 29.696,916 tỷ đồng,
vốn sự nghiệp 11.751,639 tỷ đồng).
- Ngân sách địa phương 4.711,883 tỷ đồng (vốn đầu tư 3.541 tỷ đồng, vốn sự
nghiệp 1.170,883 tỷ đồng).
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- Huy động cộng đồng, doanh nghiệp, quốc tế: 2.100 tỷ đồng.
Phương án 2, tăng mức hỗ trợ các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc
biệt khó khăn lên 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015, dự kiến tổng nguồn lực
là 61.796,683 tỷ đồng, trong đó:
- Ngân sách trung ương 54.706,708 tỷ đồng (vốn đầu tư 39.964 tỷ đồng, vốn
sự nghiệp 14.742,708 tỷ đồng).
- Ngân sách địa phương 4.889,975 tỷ đồng (vốn đầu tư 3.661,5 tỷ đồng, vốn
sự nghiệp 1.228,475 tỷ đồng).
- Huy động: 2.200 tỷ đồng.
b) Chính sách hỗ trợ người/hộ nghèo, người/hộ cận nghèo:
- Tỷ lệ đối tượng người/hộ nghèo, người/hộ cận nghèo không tăng so với giai
đoạn 2011-2015, tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm dưới 20% tổng
số hộ của cả nước (Giai đoạn 2005-2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22% năm 2005
xuống còn 9,5% năm 2010; giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo
giảm từ 21% năm 2011 xuống còn khoảng 10% vào năm 2015). Tuy nhiên, quy
mô đối tượng có khả năng tăng lên do quy mô dân số tăng.
- Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo cơ bản không thay đổi, được
tích hợp để hỗ trợ hiệu quả hơn, theo hướng giảm dần chính sách hỗ trợ
cho không, tăng chính sách hỗ trợ cho vay, có điều kiện, có hoàn trả và bãi
bỏ các chính sách không còn phù hợp; mặt khác sẽ căn cứ vào mức độ thiếu
hụt của từng cá nhân, hộ gia đình để hỗ trợ, không cào bằng, khả năng ngân
sách sẽ giảm chứ không tăng so với giai đoạn trước (Trong giai đoạn 20112015, ngân sách chi để thực hiện các chính sách giảm nghèo bình quân từ
40-45 ngàn tỷ đồng/năm).
Ngân sách nhà nước cũng có thể tăng thêm nếu mở rộng diện phổ cập
chính sách (như bảo hiểm y tế toàn dân, phổ cập giáo dục trung học…).
- Đối với nhóm hộ chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nhìn chung
không phải tác động bằng việc hỗ trợ tiền, chủ yếu dùng các giải pháp như
tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân tham gia và thực hiện, nâng
cao chất lượng cung cấp dịch vụ…
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Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển đổi phương pháp
tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các Bộ, ngành liên quan
tiến hành các công việc tiếp theo, như sau:
1. Tháng 8/2015:
a) Trình ban hành các tiêu chí áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
- Chuẩn mức sống tối thiểu, chuẩn nghèo chính sách, chuẩn mức sống trung bình.
- Tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống dưới trung bình, tiêu chí
hộ chưa tiếp cận được đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản áp dụng cho giai
đoạn 2016-2020.
b) Xây dựng phương pháp, quy trình, công cụ tổng điều tra hộ nghèo, hộ
cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
2. Tháng 8 và tháng 9/2015, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm
nghèo cấp tỉnh, huyện làm cơ sở cho các địa phương tổ chức điều tra, xác định
các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn.
3. Tháng 10/2015: chỉ đạo các địa phương tổ chức tổng điều tra hộ nghèo,
hộ cận nghèo trên địa bàn.
4. Tháng 11/2015, tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, xác định phân loại các
đối tượng theo tiêu chí nghèo đa chiều của cả nước và từng địa phương, báo cáo
Thủ tướng Chính phủ.
Song song với quá trình đó, xây dựng và chuyển giao phần mềm trực
tuyến, quản lý đối tượng trong cả nước, nhập dữ liệu điều tra để theo dõi kết
quả thực hiện các chính sách giảm nghèo.

38

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐO LƯỜNG NGHÈO TỪ ĐƠN CHIỀU DỰA VÀO THU NHẬP SANG ĐA CHIỀU
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1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể Chuyển đổi
phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng
cho giai đoạn 2016 - 2020.
2. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành các tiêu chí áp dụng
cho giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể:
- Các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, các chỉ số để đo lường nghèo đa
chiều, ngưỡng thiếu hụt đa chiều;
- Chuẩn mức sống tối thiểu;
- Chuẩn nghèo chính sách;
- Chuẩn mức sống trung bình;
- Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội
cơ bản, hộ có mức sống dưới trung bình để thực hiện chính sách an sinh xã
hội và giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.
3. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn các địa phương tổ chức điều tra, xác định các đối tượng thụ
hưởng chính sách đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ (hai năm/lần); công bố số lượng
đối tượng làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê): trên cơ sở kết quả điều
tra mức sống hộ gia đình hàng năm, công bố tỷ lệ nghèo chung (có cập nhật
chỉ số giá tiêu dùng - CPI), tỷ lệ hộ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ
bản, chỉ số nghèo đa chiều (MPI), tỷ lệ nghèo đa chiều đếm đầu, độ sâu của
nghèo đa chiều của cả nước và từng địa phương, phân tích mức độ thay đổi,
xác định nguyên nhân nghèo đói, làm cơ sở để định hướng các chính sách
phát triển kinh tế vùng, lĩnh vực, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.
4. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa
phương trong việc tổ chức thực hiện chuyển đổi phương pháp đo lường nghèo
từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 ở nước ta./.
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CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO
Chuẩn nghèo là thước đo (hay tiêu chí) nhằm xác định ai là người nghèo
(hoặc không nghèo) để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của nhà
nước; nhằm bảo đảm công bằng trong thực hiện các chính sách giảm nghèo,
Căn cứ vào mức sống thực tế các địa phương, trình độ phát triển KT - XH, từ
năm 1993 đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 6 lần công bố tiêu
chuẩn cụ thể cho hộ nghèo. Các tiêu chí này thay đổi theo thời gian cùng với
sự thay đổi mặt bằng thu nhập quốc gia.

Phụ lục số 1:
Chuẩn nghèo
Việt Nam qua
các giai đoạn

- Chuẩn nghèo 1993-1995:
Hộ đói: bình quân thu nhập đầu người quy theo gạo/tháng dưới 13 kg đối
với thành thị, dưới 8 kg đối với khu vực nông thôn.
Hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người quy theo gạo/tháng
dưới 20 kg đối với thành thị, dưới 15 kg đối với khu vực nông thôn.
- Chuẩn nghèo 1995-1997:
+ Hộ đói: là hộ có mức thu nhập bình quân một người trong hộ một tháng quy
ra gạo dưới 13 kg, tính cho mọi vùng.
+ Hộ nghèo: là hộ có thu nhập:
+ Vùng nông thôn miền núi, hải đảo: dưới 15 kg/người/tháng.
+ Vùng nông thôn, đồng bằng, trung du: dưới 20 kg/người/tháng.
+ Vùng thành thị: dưới 25 kg/người/tháng.
- Chuẩn nghèo 1997-2000 (công văn số 1751/LĐTBXH):
+ Hộ đói: là hộ có mức thu nhập bình quân một người trong hộ một tháng
quy ra gạo dưới 13 kg, tương đương 45 ngàn đồng (giá năm 1997, tính cho
mọi vùng).
+ Hộ nghèo: là hộ có thu nhập tùy theo từng vùng ở các mức tương ứng
như sau:
 Vùng nông thôn miền núi, hải đảo: dưới 15 kg/người/tháng (tương đương
55 ngàn đồng).
 Vùng nông thôn, đồng bằng, trung du: dưới 20 kg/người/tháng (tương
đương 70 ngàn đồng).
 Vùng thành thị: dưới 25 kg/người/tháng (tương đương 90 ngàn đồng).
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- Giai đoạn 2001-2005 (theo Quyết định số 1143/2000/QĐ-LĐTBXH)
+ Vùng nông thôn miền núi, hải đảo: 80.000 đồng/người/tháng.
+ Vùng nông thôn đồng bằng: 100.000 đồng/người/tháng.
+ Vùng thành thị: 150.000 đồng/người/tháng.
- Giai đoạn 2006-2010 (Theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08
tháng 7 năm 2005) quy định những người có mức thu nhập sau được xếp
vào nhóm hộ nghèo:
+ Thu nhập bình quân đầu người đối với khu vực nông thôn là dưới 200.000
đồng/người/tháng.
+ Thu nhập bình quân đầu người đối với khu vực thành thị là dưới 260.000đồng/
người/tháng.
- Giai đoạn 2011-2015: (Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011)
có quy định như sau :
+ Hộ nghèo:
 Vùng nông thôn: có mức thu nhập từ 400.000 đồng/người/tháng trở xuống.
 Vùng thành thị: có mức thu nhập từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống.
+ Hộ cận nghèo:
 Vùng nông thôn: có mức thu nhập từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng.
 Vùng thành thị: có mức thu nhập từ 501.000 - 650.000 đồng/người/tháng.

Phụ lục số 2.
Phương pháp
luận về đo lường
nghèo đa chiều
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1. Tổng quan về nghèo

1.1. Khái niệm nghèo
Có nhiều định nghĩa và khái niệm về phúc lợi; Thí dụ, chúng ta có thể
hiểu một người sống ấm no, phát triển tốt là người biết làm chủ được nguồn
lực; Những người thiếu “khả năng” hoạt động trong xã hội có thể phát triển
kém đi (Sen 1987) hoặc trở lên dễ bị tổn thương, gặp rủi ro trong thu nhập
và thiên tai. Do vậy, đói nghèo nghĩa là thiếu sự làm chủ đối với nguồn lực
nói chung (bị hạn chế trong các loại lựa chọn hay có rất ít sự lựa chọn (Watts,
1968) hoặc thiếu hụt tiêu dùng thiết yếu (như quá ít khối lượng lương thực
thực phẩm) cấu thành chuẩn mực về mức sống trong xã hội, hay thiếu khả
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năng hoạt động trong xã hội; Nghèo còn được hiểu là thiếu cơ hội, không có
cơ hội tiếp cận và thỏa mãn các dịch xã hội thiết yếu cho cuộc sống của con
người, thiếu cơ hội tham gia vào quá trình phát triển của cộng đồng.
Theo Liên hiệp quốc (UN): “Nghèo là thiếu năng lực tối thiểu để tham gia
hiệu quả vào các hoạt động xã hội. Nghèo có nghĩa là không có đủ ăn, đủ
mặc, không được đi học, không được đi khám, không có đất đai để trồng trọt
hoặc không có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, không được tiếp cận tín
dụng. Nghèo cũng có nghĩa là không an toàn, không có quyền, và bị loại trừ
của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng. Nghèo có nghĩa là dễ bị bạo hành,
phải sống ngoài lề xã hội hoặc trong các điều kiện rủi ro, không được tiếp
cận nước sạch và công trình vệ sinh an toàn” (Tuyên bố Liên hiệp quốc, 6/2008,
được lãnh đạo của tất cả các tổ chức UN thông qua).
Theo Ngân hàng Thế giới (WB 2000), “đói nghèo là sự mất đi tình trạng
ấm no”, ấm no có thể được đo bằng việc sở hữu của cá nhân về thu nhập, sức
khoẻ, dinh dưỡng, giáo dục, tài sản, nhà ở và các quyền nhất định trong xã
hội như quyền tự do ngôn luận. Đói nghèo là sự thiếu các cơ hội, thiếu quyền
lực và khả năng dễ bị tổn thương; Đói nghèo thực sự là hiện tượng do rất
nhiều nguyên nhân như vậy và cần có chính sách toàn diện và chương trình
can thiệp nhằm thúc đẩy sự ấm no, và giúp họ ra khỏi đói nghèo.
Tại Hội nghị về chống nghèo đói do Uỷ ban Kinh tế Xã hội Khu vực Châu
Á- Thái Bình Dương (ESCAP) tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 9 năm 1993, các
quốc gia trong khu vực đã thống nhất cao rằng: “Nghèo khổ là tình trạng một
bộ phận dân cư không có khả năng thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con
người mà những nhu cầu ấy phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội,
phong tục tập quán của từng vùng và những phong tục ấy được xã hội thừa
nhận.” Những nhu cầu cơ bản ấy bao gồm: ăn, mặc, ở, y tế, giáo dục, văn hóa,
đi lại và giao tiếp xã hội.
Tuy vậy nghèo đói là một khái niệm động theo thời gian và không gian,
do vậy việc phát triển hoàn thiện khái niệm về nghèo đói là một vấn đề tất
yếu khách quan;
Theo Amartya Kumar Sen, nhà Kinh tế học Ấn Độ (đoạt giải Nobel Kinh tế):
để tồn tại, con người cần có những nhu cầu vật chất và tinh thần tối thiểu;
dưới mức tối thiểu này, con người sẽ bị coi là đang sống trong nghèo nàn.
Các khái niệm trên cho thấy sự thống nhất cao của các quốc gia, các nhà
chính trị và các học giả cho rằng nghèo là một hiện tượng đa chiều, tình
trạng nghèo cần được nhìn nhận là sự thiếu hụt khã năng đạt được một
mức độ phúc lợi tối thiểu của con người. Tuy vậy, việc nhận dạng và đo lường
nghèo đa chiều cũng là vấn đề mới, cần được nghiên cứu một cách khoa học và
có cơ sở thực tiễn.
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1.2. Đo lường nghèo
Nghèo là tình trạng hộ gia đình hay các cá nhân có đủ nguồn lực hay năng
lực đáp ứng các nhu cầu của họ không. Việc này dựa vào so sánh thu nhập,
tiêu dùng, giáo dục hay các nhu cầu khác của cá nhân với ngưỡng được xác
định nào đó mà dưới ngưỡng đó họ bị coi là nghèo trong nhu cầu đó. Nghèo
là thiếu hụt các tài sản có giá trị và cơ hội mà mỗi con người có quyền được
hưởng như quyền của con người và quyền được sống, quyền được bảo đảm
an sinh xã hội và quyền được bảo vệ. Chính vì vậy mà người ta có thể định
nghĩa nghèo dựa vào các thiếu hụt khác ngoài thu nhập như tiếp cận với y
tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường hay điều kiện sống. Mặc dù
được dùng rộng rãi, nghèo được quy ra bằng tiền không phải là mô hình duy
nhất để đo nghèo và các xu hướng đo lường nghèo dựa vào các nhu cầu khác
cũng được dùng để đánh giá tính đa dạng của nghèo hay còn gọi là nghèo
đa chiều.
Tại sao lại phải đo lường nghèo? Tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu
đáng tin cậy về nghèo? Có lẽ lời biện hộ mạnh nhất là của Ravallion (1998),
người cho rằng “một thước đo nghèo đáng tin cậy có thể là một công cụ
mạnh nhằm tập trung chú ý của các nhà hoạch định chính sách tới điều kiện
sống của người nghèo”. Số liệu nghèo qua thời gian có thể cho biết chính
sách giảm nghèo của một quốc gia phù hợp hay chưa phù hợp. Một thước đo
nghèo tốt sẽ:

Cho chúng ta có thu thập thông tin và xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia
đáng tin cậy về nghèo và có thể coi đó là đầu vào quan trọng của quá trình
thiết kế chính sách và chương trình giảm nghèo;

Khi có cơ sở dữ liệu tin cậy về nghèo sẽ cho phép đánh giá tác động của các
chính sách, chương trình, hay biến động, hoặc chính sách của Chính phủ tới
nghèo. Từ đó điều chỉnh chính sách, chương trình giảm nghèo phù hợp với
điều kiện thực tế của đất nước và đặc thù các vùng miền;

Cho phép so sánh nghèo theo thời gian, không gian, dân tộc.

Tạo điều kiện so sánh và học hỏi kinh nghiệm giữa các nước khác.

Hướng vào người nghèo, địa phương nghèo để cải thiện chất lượng của
người nghèo, địa phương nghèo.
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Thông thường khi nghiên cứu và phân tích nghèo, có ít nhất 4 câu hỏi
chúng ta cần phải quan tâm làm rõ, đó là:
 Có bao nhiêu người nghèo (quy
mô) và tình trạng nghèo (độ sâu)
của họ ra sao? Để trả lời câu hỏi
này chúng ta phải

Đo lường nghèo

 Ai là người nghèo?

Lập hồ sơ nghèo

 Tại sao họ lại nghèo?

Phân tích các nguyên nhân nghèo

 Làm thế nào để giúp họ vươn lên Các đề xuất thiết kế chính sách,
thoát nghèo
chương trình giảm nghèo
Các thước đo nghèo
Có một số cách tiếp cận về khái niệm đo phúc lợi. Cách thông dụng nhất
là đo phúc lợi kinh tế dựa vào chi tiêu tiêu dùng hay thu nhập hộ gia đình
do mỗi thành viên trong hộ đóng góp nên, đó là thước đo về tiêu dùng/chi
tiêu hay thu nhập tính theo đầu người. Tất nhiên còn có thước đo phúc lợi
cá nhân không tính được bằng tiền, bao gồm các chỉ tiêu như tỷ lệ chết của
trẻ sơ sinh trong vùng, tuổi thọ, phần trăm chi tiêu dành cho lương thực thực
phẩm, điều kiện nhà ở, và trẻ em đến trường. Phúc lợi là một khái niệm rộng
hơn khái niệm phúc lợi kinh tế chỉ đo được sự kiểm soát của cá nhân đối với
hàng hoá mà thôi.
Theo quan điểm truyền thống, có hai lựa chọn phổ biến nhất để đo phúc
lợi là thu nhập và chi tiêu.
Thu nhập
Khi đo phúc lợi hộ gia đình bằng việc xem xét thu nhập hộ gia đình thì
phát sinh ngay các vấn đề thực tế: thu nhập là gì? và có thể đo thu nhập
chính xác không? Phương pháp đo thu nhập được chấp nhận rộng rãi nhất là
phương pháp được xây dựng bởi Haig và Simons:
Thu nhập = tiêu dùng + thay đổi giá trị dòng
Thí dụ: Giả sử tôi có tài sản trị giá 10.000 $ vào thời điểm đầu năm. Trong 1
năm tôi chi tiêu hết 3000 $ cho tiêu dùng, và cuối năm tôi có 11.000$ tiền tài
sản; Thu nhập của tôi là 4000$, trong đó đã chi tiêu hết 3000$, và phần còn
lại là 1000$ bổ sung vào tài sản của tôi.
Vấn đề đầu tiên cùng với định nghĩa này là ở chỗ chưa rõ thời gian nào
là phù hợp; Chúng ta có nên xem xét thu nhập của người nào đó trong một
năm? 5 năm? suốt đời? Hiện có nhiều sinh viên nghèo, nhưng có triển vọng
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suốt đời tốt, và chúng ta không muốn xem họ như người nghèo thực sự; Mặt
khác, nếu chúng ta đợi đến khi chúng ta có thông tin về thu nhập cả đời của
họ, thì sẽ là quá muộn để có dịp giúp họ lúc đang nghèo.
Vấn đề thứ hai là thước đo. Đo các yếu tố cấu thành thu nhập như tiền
công, tiền lương là việc không khó khăn gì. Vấn đề là có thể có được thông tin
hợp lí về lãi suất tiết kiệm, lãi suất cố phiếu, và thu nhập từ một vài hình thức
tự làm không (do không khai báo đầy đủ)? Tuy nhiên có thể khó mà có được
thước đo chính xác về thu nhập trong nông nghiệp; hay giá trị về dịch vụ nhà
ở hay về món lợi từ vốn (thí dụ như tăng giá trị gia súc trong một trang trại,
hoặc thay đổi giá trị một ngôi nhà mà họ sở hữu).
Thí dụ, điều tra mức sống dân cư Việt Nam (VLSS; thực hiện năm 1993 và
tái điều tra năm 1998) thu thập thông tin về giá trị đàn gia súc của nông hộ
vào thời điểm điều tra, nhưng không phải giá trị của 1 năm trước đó. Do đó
không thể tính được giá trị thay đổi tài sản đàn gia súc đó. Nhiều nông hộ nói
thu nhập tiền mặt là âm, do họ đầu tư vào việc mua sắm tài sản, và thực tế là
họ có thu nhập dương.
Điều này xảy ra trong xã hội đa số dân số sống bằng nghề nông hoặc tự
làm, trong đó thu nhập bị khai thấp đáng kể. Việt Nam cũng là quốc gia có
đông dân số sống bằng nghề nông và cũng nằm trong tình trạng đó...Kết
quả thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình năm 1993 cho mỗi một trong
năm nhóm chi tiêu (ngũ vị phân-quintiles): mỗi nhóm (quintiles) bằng 1/5
số mẫu, và nhóm 1 gồm 20% người nghèo, v.v. Đối với mỗi nhóm, các hộ gia
đình tính trung bình đều khai thu nhập thấp hơn chi tiêu, hoàn toàn không
hợp lý. Điều đó cho thấy các hộ gia đình hẳn phải khai thấp tài sản của mình
hoặc là phải vay nợ rất nhiều, điều đó không thể xảy ra trong một năm tăng
bất thình lình như năm 1993.
Có một số lí do giải thích vì sao thu nhập có hướng khai thấp:

Đối tượng điều tra quên do phải hồi tưởng trong 1 năm trước, đặc biệt khi
hỏi phỏng vấn độc lập về các món hàng họ có thể mua trong một năm
trước.

Đối tượng điều tra không muốn khai hết thu nhập vì sợ đánh thuế hoặc để
người ngoài biết thu nhập của mình dễ bị gây rắc rối.

Đối tượng điều tra thường che giấu các khoản thu nhập bất hợp pháp, thí
dụ buôn lậu, hay tham nhũng, hối lộ, hoặc trồng cây thuốc phiện, hoặc làm
mại dâm.

Nhiều khoản thu nhập rất khó đánh giá - chẳng hạn như giá trị tăng thêm
của đàn gia súc, gia cầm…
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Chi tiêu/Tiêu dùng
Tiêu dùng gồm có hàng hoá và dịch vụ được mua về dùng và những sản
phẩm bằng hiện vật do chính họ sản xuất ra. Ở các nước phát triển, tiêu dùng
là chỉ tiêu tốt hơn chỉ tiêu thu nhập về phúc lợi suốt đời. Thu nhập lên xuống
bấp bênh qua các năm, và ngoài ra tăng hẳn lên và rồi giảm đi trong đời sống
của họ trong khi tiêu dùng vẫn giữ ở mức khá ổn định. Dao động không đáng
kể trong thời gian ngắn cũng là một sự xác nhận về giả định thu nhập thường
xuyên, theo giả thiết đó thu nhập nhất thời được tiết kiệm dành dụm trong
khi thu nhập “thường xuyên” trong thời gian dài thì bị tiêu dùng nhiều.
Vòng đời thu nhập và tiêu dùng được thể hiện bằng đồ thị trên hình 1. Tuy
nhiên các bằng chứng không ủng hộ mạnh cho giả thiết vòng đời trong điều
kiện của các nước kém phát triển cho dù hộ gia đình không điều chỉnh được
dao động thời vụ trong thu nhập mà hộ đang phải đương đầu trong cả năm
(xem Aldeman và Paxson 1994; Paxson 1993).
Một trường hợp thực tế nữa về sử dụng tiêu dùng hơn là thu nhập, đó là
hộ gia đình có thể có khả năng hơn, hay sẵn sàng, kể ra những thứ họ đã chi
tiêu hơn là kể ra những nguồn họ thu nhập được. Dù có đúng như thế thì tiêu
dùng vẫn có khả năng bị khai báo thấp một cách có hệ thống, bởi vì:

Hình 1. Vòng đời giả định: Đường thu nhập và tiêu dùng theo thời gian

Các hộ gia đình có xu thế khai báo không hết những gì họ chi cho đồ xa xỉ
(như rượu, bánh gatô, thuốc lá và những tiêu dùng riêng tư khác) hay những
mặt hàng trái phép, bất hợp pháp (thuốc phiện, mại dâm). Thí dụ, tổng chi
tiêu mà hộ gia đình nói họ đã chi tiêu vào rượu, theo điều tra ngân sách hộ
gia đình năm 1972-1973 ở Mỹ, chỉ bằng một nửa số lượng các công ty đã
bán cho họ.
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Vấn đề đặt ra. Theo điều tra mức sống dân cư Việt Nam 1993, các hộ gia đình
dành 1,7% chi tiêu của họ cho thuốc lá; số liệu điều tra mức sống dân cư
Việt Nam 1998 cho thấy khoản chi tiêu này đã tăng lên 3%. Một sự tăng
có tính trọng đại này đơn giản có vẻ không hợp lý, và không phù hợp với
báo cáo doanh thu của các công ty thuốc lá. Một sự giải thích hợp lý hơn là
VLSS98 có nhiều câu hỏi chi tiết hơn về sử dụng thuốc lá. Khi câu hỏi được
chi tiết hơn thì người trả lời có khả năng nhớ rõ hơn, và báo cáo chi tiêu
cũng cao hơn.
Các thước đo khác
Thậm chí ngay cả khi được đo một cách hoàn hảo, cả thu nhập lẫn chi tiêu
đều không phải là một thước đo hoàn hảo để phản ánh độ ấm no của hộ gia
đình. Ví dụ, cách đo không định được giá trị cho khoảng thời gian nhàn rỗi
mà hộ có được, không đo được giá trị hàng hoá công (như là giáo dục, hay
dịch vụ y tế công cộng); hay là không đo được những giá trị vô hình như hoà
bình và an ninh.
Có thể có các cách đo khác về ấm no. Trong số đó cách có tính thuyết phục
hơn là:

Theo lượng calories tiêu dùng cho một người một ngày: Nếu ta thừa nhận
quan niệm rằng đủ dinh dưỡng là điều kiện tiên quyết về mức độ ấm no, thì
chúng ta có thể xem xét số lượng calories tiêu dùng cho một người. Bất cứ
một người nào tiêu thụ ít hơn số tối thiểu- thường là 2.100 kcal một người
một ngày- đều được xem là nghèo. Tuy nhiên, tại đây chúng ta cần phải chú
ý rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng tính được lượng calories thu được,
đặc biệt nếu muốn phân biệt giữa những thành viên khác nhau trong hộ. Và
cũng không dễ để thiết lập một con số tối thiểu thích hợp về lượng calories
cho mỗi người, điều này còn phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tính và hoạt động
của cá nhân.

Tiêu dùng lương thực, thực phẩm là một phần của tổng chi tiêu. Hơn một thế
kỷ trước đây Ernst Engel đã quan sát tại Đức, khi thu nhập hộ gia đình (bình
quân một đầu người) tăng lên, chi tiêu cho lương thực, thực phẩm cũng
tăng lên, nhưng chậm hơn; kết quả của mối quan hệ này là tỷ lệ chi tiêu
lương thực, thực phẩm trong tổng chi tiêu giảm xuống khi thu nhập bình
quân đầu người tăng lên. Ta có thể sử dụng kết quả khá cụ thể và dễ thấy
này, để nêu lên cách đo ấm no và đói nghèo. Ví dụ, các hộ gia đình có mức
chi tiêu cho lương thực, thực phẩm trong tổng chi tiêu lớn hơn 60% có thể
được xem là hộ nghèo. Vấn đề chính của cách đo này là phần chi tiêu cho
lương thực, thực phẩm trong tổng chi tiêu cũng phụ thuộc vào tỷ lệ các
thành viên trẻ (nhiều trẻ em hơn thì tỷ lệ này cao hơn), và trong mối quan
hệ với giá cả lương thực, thực phẩm (nếu lương thực hay thực phẩm đắt đỏ
thì tỷ lệ này sẽ có xu hướng cao hơn).
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 Đo lường đầu ra hơn là đầu vào. Lương thực là một yếu tố đầu vào nhưng tình
trạng dinh dưỡng lại là yếu tố đầu ra. Bởi vậy, ta có thể đo đói nghèo bằng
cách xem xét tình trạng thiếu dinh dưỡng. Tất nhiên nó đòi hỏi xây dựng
một chuẩn ranh giới để đánh giá một người nào đó là thiếu dinh dưỡng. Các
đo đạc về mặt nhân trắc có ưu điểm là chúng có thể biểu lộ điều kiện sống
trong hộ gia đình (hơn là ấn định cách đo tiêu dùng gia đình chung tất cả
các thành viên mà không thực sự biết chi tiêu dùng được phân chia trong
các thành viên như thế nào). Tuy nhiên, có một điểm xa hơn của các cách
đo này: qua một số tính toán, việc sử dụng cách đo nhân trắc trẻ em để tính
nhu cầu dinh dưỡng là có vấn đề khi các khái niệm rộng hơn về ấm no được
dẫn chứng. Ví dụ, có thể thấy rằng tỷ lệ tăng trưởng thể chất của trẻ em đôi
khi không thể hiện được khi mà duy trì các mức đầu vào năng lượng-lương
thực, thực phẩm ở mức thấp. Điều đó rõ ràng là sự mất mát nghiêm trọng có
liên quan đến lương thực, thực phẩm, điều không thể coi thường đối với bất
kỳ một đứa trẻ nào.

Phương pháp nhân trắc học: Sự quan sát gần ở cấp gia đình trong một khoảng
thời gian kéo dài có thể cung cấp thông tin bổ sung hữu hiệu về mức sống
trong các mẫu nhỏ. Tuy nhiên, điều này có lẽ không phải là một phương
pháp khả thi cho việc đo lường và so sánh nghèo đói ở cấp quốc gia. Lanjous
và Stern (1991) đã sử dụng những đánh giá chủ quan về nghèo đói ở một
làng phía Bắc Ấn Độ, dựa trên phân loại các hộ gia đình thành 7 nhóm (rất
nghèo, nghèo, vừa phải, an toàn, phát đạt, giàu và rất giàu) trên cơ sở quan
sát và thảo luận với các làng trong năm đó.
Một chủ đề cần quan tâm khi xét đến phương pháp này rõ ràng là tính
khách quan của nó. Các điều tra viên có thể đang làm việc căn cứ vào một
sự mô tả được cách điệu hoá quá mức. Ví dụ, sự nghèo ở Ấn Độ được thừa
nhận rộng rãi là không có đất và bán thất nghiệp; Trong hồ sơ nghèo đói
của Lanjous và Stern (1991) chúng ta nhận thấy những người lao động nông
nghiệp mà không có đất đai trong những làng mà họ điều tra hầu như là một
điều kiện đủ để xem là nghèo,Theo phương pháp nhân trắc học của họ, thì
có 99% như vậy được nhìn nhận là nghèo, mặc dù điều này chỉ đúng 54% khi
thước đo thu nhập thường xuyên của họ được sử dụng. Rõ ràng là sự nhận
thức về nghèo đói được liên kết nhiều hơn với tình trạng không có đất hơn là
dữ liệu về thu nhập đưa ra.
Khi ta xem xét tại một cộng đồng (tỉnh, vùng) hơn là một hộ gia đình cá
thể, có thể có nhận định đánh giá cộng đồng nghèo đói thông qua tuổi thọ,
hay tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh, mặc dù những chỉ tiêu này thường không được
đo một cách chính xác; Số trẻ em được đến trường (một cách đo đầu tư cho
thế hệ tương lai) đại diện cho một đầu ra khác mà có thể chỉ ra tình trạng ấm
no tương đối của dân cư. Tất nhiên, tất cả các cách đo ấm no khác trên đây
không thể thay thế cho tiêu dùng bình quân đầu người cũng như tiêu dùng
bình quân đầu người không thể thay thế cho các cách đo trên. Đúng hơn,
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cùng các thước đo đó chúng ta có thể có một cái nhìn hoàn thiện và đa diện
hơn về tình trạng ấm no của dân cư; Xem xét số liệu thống kê trong Bảng 1
tại 11 quốc gia khác nhau. Cách xếp hạng các quốc gia này theo mức sống rõ
ràng là phụ thuộc vào cách đo hay chỉ tiêu nào được xem xét.

Bảng 1: Các chỉ tiêu nghèo đói và chất lượng cuộc sống

Quốc gia

GNP bình
quân đầu
người
(1999,USD)

An giê ri
Băng la đét
Campuchia
Cô lôm bia
Inđonê xia
Gióc đan ni
Ma rốc
Nigieria
Pê ru
Sri Lanka
Tunisia

1.550
370
260
2.250
580
1.500
1.200
310
2.390
820
2.100

Tuổi thọ
% trẻ em
Tỷ lệ phụ nữ
% dân số sống
bình
dưới 5 tuổi mù chữ trên
dưới mức
quân của
suy dinh
tổng số người
nghèo đói
phụ nữ
dưỡng
trên 15 tuổi
(1998, (1992-1998)
(1998)
22,6 (1995)
72
13
46
35,6 (1995/96)
59
56
71
36,1 (1997)
55
Na*
80
17,7 (1992)
73
8
9
20,3 (1998)
67
34
20
11,7 (1997)
73
5
17
19,0 (1998/99)
69
10
66
34,1 (1992/93)
55
39
48
49,0 (1997)
71
8
16
35,3 (1990/91)
76
38
12
14,1 (1990)
74
9
42

Nguồn: Ngân hàng thế giới (2000). * Không có thông tin
Tóm lại, không có một cách đo nghèo đói nào là hoàn hảo. Ngụ ý rất đơn
giản: tất cả các cách đo nghèo đói đều không hoàn chỉnh. Thay vì tránh việc
đo lường đói nghèo chúng ta nên tiếp cận tất cả các cách đo với một mức
độ cẩn thận và tìm thông tin chi tiết xem các cách đo đó được xây dựng như
thế nào.
2. Phương pháp luận về đo lường nghèo đa chiều

2.1. Nhận thức về đo lường nghèo đa chiều
Nghèo được định nghĩa là sự thiếu hụt, không đáp ứng các nhu cầu cơ
bản của cuộc sống con người, mà các nhu cầu cơ bản này phụ thuộc vào điều
kiện kinh tế xã hội, phong tục tập quán của từng địa phương và sự phát triển
kinh tế xã hội trong từng giai đoạn nhất định; chính vì lẽ đó mà theo thời gian
đã có nhiều quan điểm khác nhau về cách thức đo lường nghèo đói.
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Trong những năm trước đây nghèo đói thường được đo lường thông qua
thu nhập hoặc chi tiêu. Chuẩn nghèo được xác định dựa trên mức chi tiêu
đáp ứng những nhu cầu tối thiểu và được quy ra bằng tiền; Người nghèo hay
hộ nghèo là những đối tượng có mức thu nhập hoặc chi tiêu thấp hơn chuẩn
nghèo. Cách thức đo lường này đã duy trì trong thời gian dài và bắt đầu bộc
lộ những hạn chế. Thứ nhất, một số nhu cầu cơ bản của con người không
thể quy ra tiền (như tham gia xã hội, an ninh, vị thế xã hội, v.v...) hoặc không
thể mua được bằng tiền (tiếp cận giao thông, thị trường và các loại cơ sở hạ
tầng khác, an ninh, môi trường, một số dịch vụ y tế/giáo dục công v.v...). Thứ
hai, có những trường hợp hộ gia đình có tiền nhưng không chi tiêu vào việc
đáp ứng những nhu cầu tối thiểu (do cả những lý do khách quan như không
có sẵn dịch vụ hay lý do chủ quan như do tập tục văn hóa địa phương hay
do chính nhận thức của người dân). Vì những hạn chế trên nếu chỉ sử dụng
chuẩn nghèo thu nhập thay cho chi tiêu để đo lường và xác định đối tượng
nghèo đói sẽ dẫn đến bỏ sót đối tượng, nhận diện nghèo và phân loại đối
tượng chưa chính xác, từ đó chính sách hỗ trợ mang tính cào bằng và chưa
phù hợp với nhu cầu.
Một phương pháp đo lường nghèo đa chiều có thể kết hợp nhiều tiêu chí
khác nhau để nắm bắt được tính đa dạng và độ phức tạp của nghèo, qua đó
cung cấp thông tin xây dựng những chính sách và chương trình phù hợp cho
giảm nghèo. Các chỉ tiêu đo lường sẽ được lựa chọn sao cho phù hợp với xã
hội và hoàn cảnh thực tế của quốc gia.
Từ năm 2007, Alkire and Foster đã bắt đầu nghiên cứu về một cách thức
đo lường mới về nghèo đói, đơn giản nhưng vẫn đáp ứng tính đa chiều của
nghèo đói. Cách thức đo lường này đã được UNDP sử dụng để tính toán chỉ
số Nghèo đa chiều (MPI) lần đầu tiên được giới thiệu trong Báo cáo Phát triển
con người năm 2010. Chỉ số tổng hợp này được tính toán dựa trên 3 chiều
nghèo cơ bản là (i) nghèo về Y tế, (ii) nghèo về Giáo dục và (iii) nghèo về Điều
kiện sống với 10 chỉ số về phúc lợi; Chuẩn nghèo được xác định bằng 1/3 tổng
số thiếu hụt. Đã có một số quốc gia áp dụng phương pháp đo lường nghèo
đa chiều để đo lường và giám sát nghèo ở cấp quốc gia dựa trên khung phân
tích của Alkire và Foster.
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Bảng 2. Các tiêu chí sử dụng đo lường trong MPI
Chiều

Tiêu chí

1. Giáo dục

1.1 Số năm đi học (người lớn)
1.2 Tình trạng đi học (trẻ em)
2.1 Trẻ em tử vong
2.2 Tình trạng dinh dưỡng
3.1 Điện
3.2 Điều kiện vệ sinh
3.3 Nước uống hợp vệ sinh
3.4 Sàn nhà
3.5 Nhiên liệu nấu ăn
3.6 Sở hữu tài sản

2. Y tế
3. Điều kiện sống

Nguồn: Báo cáo phát triển con người, UNDP, 2010

2.2. Phương pháp đo lường nghèo đa chiều
Mặc dù bản chất đa diện của nghèo đã được thống nhất rộng rãi nhưng
việc tìm được một phương pháp đo lường phù hợp để truyền tải được thông
tin về phạm vi, mức độ thiếu hụt theo cách hiệu quả nhất cho các nhà phân
tích và hoạch định chính sách không phải là điều đơn giản.
Nhiều phương pháp luận/phương pháp tiếp cận đã được xây dựng để đo
lường nghèo đa chiều. Trong số đó, một vài cách tiếp cận, như Alkire-Foster
(2011) hay Maasoumi-Logu (2008), sử dụng các chỉ số đa chiều vô hướng
để thể hiện thông tin từ nhiều chiều thiếu hụt trong một con số tổng hợp.
Thuận lợi lớn nhất của các phương pháp “chỉ số tổng hợp” là chúng giúp ta
xếp hạng và so sánh nghèo qua nhiều giai đoạn, vùng miền, quốc gia v.v…
Tuy nhiên, các chỉ số tổng hợp thường bị phê phán vì việc sử dụng trọng số
tương đối cho mỗi chiều mà các trọng số này thường được tuỳ chọn và bị
chi phối bởi ý muốn chủ quan của những nhà thiết lập và sử dụng phương
pháp đo lường này.
Một cách tiếp cận khác của Ravallion (2011) đề xuất phương pháp “bảng
thông tin” bao gồm tất cả thông tin về các chỉ số đo lường và phân tích nghèo
đa chiều; Cách tiếp cận này cho phép người dùng tập trung phân tích vào
bất kỳ chiều nào mà họ cảm thấy quan trọng. Tuy nhiên, cách tiếp cận “bảng
thông tin” chỉ cho phép nghiên cứu và có thông tin theo từng chiều riêng lẻ
(hoặc phân phối riêng lẻ - marginal distribution) mà không cho thấy được
mối tương quan (hay phân phối có điều kiện - conditional distribution) giữa
các chiều. Điều này làm cho phân tích nghèo đa chiều ít hấp dẫn hơn do phân
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phối có điều kiện (tương quan) bao hàm nhiều thông tin hơn và có thể cung
cấp một bức tranh không giống với những gì thấy được qua phân phối của
các chiều riêng lẻ.
Một số phương pháp tiếp cận khác cũng được xây dựng và có thể dùng
thay thế hoặc bổ sung cho phương pháp chỉ số tổng hợp và phương pháp
“bảng thông tin”, ví dụ như phương pháp Multivariate Stochastic Dominance
Techniques, phương pháp thể hiện cấu trúc tương quan sử dụng biểu đồ Ven,
hay hàm Copula (Ferreira and Lugo, 2012).
Phương pháp Alkire-Foster
Gần đây, phương pháp Alkire-Foster của Sabina Alkire và James Foster thu
hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế nhờ vào công cụ đơn giản trong
đo lường và xếp hạng nghèo đa chiều (Alkire và Foster, 2007, 2011).Phương
pháp này tổng hợp các thông tin thiếu hụt của nhiều chiều trong một con số
tổng hợp, do đó nó có các lợi thế của cách tiếp cận này. Đó là, nó cho phép
một xếp hạng đơn nhất các quốc gia, các vùng hay các hộ/cá nhân, mặc dù
có thể xếp hạng dựa trên từng chiều có thể khác nhau. Đồng thời, có thể so
sánh giữa các thời điểm khác nhau (Ferreira and Lugo, 2012); Đây là các đặc
tính quan trọng để xác định ưu tiên về mặt chính sách cho các cá nhân/hộ
hay các vùng và nó cho phép theo dõi vấn đề nghèo theo thời gian cũng như
đánh giá tác động về mặt chính sách. Thực tế, đây là các tính chất cần có của
các chỉ số đo lường nghèo có tính kỹ thuật5.
Phương pháp này đã được áp dụng trong phân tích nghèo đói ở nhiều
quốc gia; Phương pháp này bắt đầu bằng việc xác định số lượng chiều trong
phân tích nghèo đa chiều; Các chiều cơ bản có thể bao gồm y tế, giáo dục,
mức sống, v.v… Mỗi chiều nghèo này sẽ được đo lường dựa trên các chỉ số
thành phần (kí hiệu Ik). Bước tiếp theo là xác định mức thiếu hụt của từng chỉ
số thành phần. Khi đã có mức thiếu hụt của từng chỉ số thành phần, với mỗi
hộ gia đình i, chúng ta sẽ ước lượng điểm thiếu hụt (deprivation score) theo
công thức:
K

ci   wk I ki
k 1

(1)

Trong đó wk là quyền số của chỉ số thành phần Iki, và Iki là giá trị của chỉ số
thành phần k của hộ i, và K là tổng số chỉ số thành phần. Các chỉ số thành phần
Ikiđược xác định là các chỉ số nhị phân, với giá trị bằng 1 tương ứng với thiếu
hụt về thành phần đấy và bằng 0 tương ứng không thiếu hụt.Giá trị quyền số của
chỉ số thành phần phụ thuộc vào số lượng chiều và số lượng chỉ số thành phần
trong từng chiều. Giá trị quyền số bằng 1, K
.
 wk  1
k 1

5

Xem Herrera (2013) về các tính chất cần có của các chỉ số đo lường nghèo có tính kỹ thuật.
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Điểm thiếu hụt c biến động từ 0 đến 1, với giá trị càng cao thể hiện mức
độ thiếu hụt càng lớn của hộ. Hộ không bị thiếu hụt ở bất cứ chiều nào sẽ có
giá trị điểm thiết hụt bằng 0, còn hộ bị thiếu hụt ở tất cả các chiều thì có điểm
thiếu hụt bằng 1. Để xác định tỷ lệ nghèo đa chiều theo phương pháp của
Alkire và Foster (2007, 2011), chúng ta cần phải xác định ngưỡng nghèo đa
chiều (the poverty cut-off ), ký hiệu là L. Một hộ gia đình sẽ được xác định là
nghèo nếu như có điểm thiếu hụt lớn hơn chuẩn nghèo, tức là ci  L . Chẳng
hạn Alkire và Foster (2007, 2011) sử dụng ngưỡng nghèo là 1/3, tức là nếu hộ
nghèo có điểm thiếu hụt lớn hơn 1/3 thì sẽ coi là hộ nghèo.
Sau khi tính được số hộ nghèo đa chiều, chúng ta ước lượng tỷ lệ hộ nghèo
đa chiều (còn gọi là chỉ số đếm đầu, ký hiệu là H):
q
H  (2)
n
Trong đó q là số lượng hộ nghèo đa chiều và n là tổng số hộ gia đình.
Chúng ta có thể tính tỷ lệ người nghèo bằng cách lấy tổng số người nghèo
đa chiều chia cho tổng dân số.
Tỷ lệ nghèo đa chiều không phản ánh được mức độ hay độ sâu thiếu hụt
của các hộ nghèo. Vì hộ thiếu hụt tất cả các chiều cũng như hộ chỉ thiếu hụt 1/L
chiều cũng đều được coi là hộ nghèo. Tỷ lệ nghèo đa chiều giản đơn không cho
thấy được số chiều thiếu hụt của các hộ nghèo. Chính vì vậy Alkire và Foster
(2007, 2011) đề xuất ước tính mức độ tập trung của Nghèo đa chiều A:
n

A

 c ( L)
i 1

i

q

(3)

Trong đó ci (L) là điểm thiếu hụt chỉ tính cho hộ nghèo (censored
deprivation score), được tính như sau:

ci ( L)  ci nếu hộ là hộ nghèo đa chiều, ci  L
ci ( L)  0 nếu hộ là hộ không nghèo đa chiều, ci  L
Cuối cùng chúng ta tính chỉ số Nghèo đa chiều (còn gọi là chỉ số đếm đầu
điều chỉnh), bằng tích của Tỷ lệ nghèo đa chiều H và Mức độ tập trung của
nghèo đa chiều A:

MPI = H × A. (4)
54

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐO LƯỜNG NGHÈO TỪ ĐƠN CHIỀU DỰA VÀO THU NHẬP SANG ĐA CHIỀU

Chỉ số MPI này càng cao phản ánh mức độ nghèo đa chiều càng lớn. Chỉ số
MPI khác với chỉ số đếm đầu H, vì nó không chỉ phản ánh tỷ lệ nghèo đa chiều
mà còn phản ánh mức độ thiếu hụt của người nghèo đa chiều. Nói cách khác,
theo Alkire và Foster (2007, 2011), thì chỉ số MPI phản ánh tỷ lệ dân số nghèo
đa chiều được điều chỉnh theo độ sâu của nghèo đa chiều.
Các hàm ý chính sách từ phương pháp của Alkire và Foster
So sánh với các phương pháp đo lường nghèo đa chiều khác, phương
pháp của Alkire và Foster mà đặc biệt là chỉ số MPI mang lại những thuận lợi
sau:
- Nó cung cấp một bức tranh tổng thể và không có sự tách biệt các chiều
nghèo đối với các nhóm dân cư cũng như các khu vực địa lý khác nhau. Hơn
nữa, nó tạo điều kiện so sánh giữa các nhóm, khu vực và qua các giai đoạn.
- Phương pháp này có thể cho thấy mối tương quan giữa 2 hay 3 hoặc nhiều
thiếu hụt của các chiều nghèo. Thông tin từ việc phân tích mối tương quan
này có thể cung cấp hướng đi hiệu quả cho các gói hỗ trợ để cải thiện một
thiếu hụt nào đó của chiều nghèo cụ thể nào đó, việc hỗ trợ sẽ hiệu quả nếu
các hỗ trợ được cung cấp cùng lúc để cải thiện một số các thiếu hụt. Phân
tích sẽ giúp tìm ra xem liệu việc xác định một thiếu hụt có gây ra hiệu ứng
nhỏ giọt với các thiếu hụt khác hay không hoặc tại sao một số thiếu hụt lại
có xu hướng xuất hiện cùng nhau trong một số nhóm dân cư.
Bằng việc giám sát nghèo qua nhiều chiều và chỉ số, phương pháp này có
khả năng đánh giá những nhu cầu khác nhau của hộ gia đình trong đó một số
nhu cầu có thể cần được hỗ trợ hơn là những nhu cầu còn lại. Thông tin giám
sát giúp phân bổ ngân sách dựa theo nhu cầu, điều này sẽ cải thiện những hỗ
trợ được mang tính chất bình quân (công bằng hóa) mà hiện tại đang được
thực hiện dựa trên các ngưỡng thu nhập/ chi tiêu.

2.3. Kinh nghiệm thế giới
Một số quốc gia đã đổi mới và tạo ra các phương pháp đo lường nghèo đa
chiều của chính họ dựa trên phương pháp tiếp cận Alkire-Foster6.

2.3.1. Mexico - Đưa phương pháp đo lường nghèo đa chiều vào luật
Mexico ra mắt phương pháp đo lường nghèo đa chiều dựa theo phương
pháp Alkire-Foster lần đầu tiên vào năm 2009. Phương pháp này được thiết
kế bởi Hội đồng đánh giá Chính sách Phát triển Xã hội độc lập của Mexico
(CONEVAL) theo yêu cầu của Luật Phát triển Xã hội (LGDS). Đây là phương
pháp đo lường nghèo cấp quốc gia đầu tiên giúp phản ánh đầy đủ bề rộng
6

Đo lường nghèo đa chiều C: Hiểu biết từ thế giới (OPHI)
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của nghèo ở cấp hộ gia đình, bao gồm các yếu tố xã hội như y tế, nhà ở,
giáo dục, tiếp cận lương thực, cũng như thu nhập ở cấp quốc gia, bang và
thành phố.
Tất cả người dân được sơ đồ hóa dựa trên quyền xã hội: những người
không thiếu hụt quyền xã hội nào và những người thiếu ít nhất 01 quyền
(và 03 quyền đối với nghèo cùng cực). Dân số cũng được sơ đồ hóa theo thu
nhập và phân chia giữa những người có thu nhập quá thấp không thể tiếp
cận các quyền cơ bản (và rổ lương thực đối với nghèo cùng cực) và những
người không nghèo thu nhập.
Sơ đồ bao gồm 05 nhóm:
Nghèo đa chiều: những người có thu nhập không đủ đáp ứng các nhu cầu
cơ bản và thiếu hụt ít nhất một trong số các nhu cầu về quyền xã hội7.
Nghèo đa chiều cùng cực: những người có thu nhập không đủ đáp ứng
nhu cầu lương thực tối thiểu và chịu ít nhất 03 thiếu hụt xã hội. Họ là nhóm
nhỏ trong số những người nghèo đa chiều.
Dễ tổn thương về thu nhập: những người nghèo thu nhập mà không
thiếu bất kỳ quyền lợi xã hội nào.
Dễ tổn thương về quyền lợi xã hội: những người không nghèo thu nhập
nhưng chịu ít nhất 01 thiếu hụt xã hội.
Đầy đủ: những người có thu nhập đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ
và không thiếu hụt quyền lợi xã hội nào.
Những chiều, trọng số và ngưỡng nghèo của phương pháp đo lường này
tuân thủ theo Hiến pháp và Luật Phát triển Xã hội của Mexico. Phúc lợi kinh tế
và quyền lợi xã hội được xem là quan trọng ngang nhau nên mỗi chiều chiếm
50% trong phép đo này. Trong số các quyền lợi xã hội, tất cả các chiều thành
phần được Hiến pháp định nghĩa là các quyền (và các quyền này quan trọng
ngang nhau). Từ đó, một trọng số ngang bằng được áp vào mỗi chiều xã hội.
Các quy định của Mexico cũng đã chọn ra nhiều ngưỡng thiếu hụt. Ví dụ, Hiến
pháp khẳng định rằng cấp giáo dục tối thiểu ở Mexico phải là trung học.

2.3.2. Colombia - MPI được đưa vào Kế hoạch Phát triển Quốc gia
2010-2014 về giám sát công tác giảm nghèo
Colombia là nước tiên phong sử dụng phương pháp đo lường nghèo đa
chiều trong giảm nghèo. Năm 2011, Chính phủ Colombia ban hành chiến
7

Lát cắt nghèo tổng thể xác định một người là nghèo đa chiều nếu anh ta nghèo thu nhập và
thiếu hụt ít nhất một nhu cầu xã hội (các thiếu hụt có trọng số vượt quá 50%)
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lược giảm nghèo mới, chiến lược này đề ra các mục tiêu và kết quả đầu ra
chắc chắn và mang tính ràng buộc. Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel
Santos, tuyên bố một Kế hoạch Phát triển Quốc gia mà trọng tâm là giảm
nghèo. Chính phủ dự định giảm 13% nghèo đa chiều vào cuối năm 2014 từ
35% trong toàn dân số vào năm 2008 xuống còn 22% năm 2014. Đây là Kế
hoạch Phát triển Quốc gia đầu tiên, đưa ra bởi Bộ Kế hoạch Colombia, có sử
dụng phương pháp Alkire-Foster (AF) để đo nghèo đa chiều thông qua Chỉ số
nghèo đa chiều Colombia (MPI-Colombia).
Dựa trên tính linh hoạt vốn có của phương pháp AF, MPI-Colombia hỗ trợ
các khía cạnh rộng hơn về nghèo và đã xác định 05 chiều với 15 tiêu chí:

Theo phương pháp này, một người được coi là nghèo đa chiều nếu anh ta
thiếu hụt ít nhất 33% các tiêu chí nêu trên, và được coi là nghèo cùng cực nếu
thiếu hụt ít nhất 47%. Cả chiều và tiêu chí đều được định nghĩa theo chính
sách xã hội của Chính phủ Colombia. Nghèo đa chiều ở Colombia đi cùng với
phương pháp đo lường nghèo thu nhập ở nước này.

2.3.3. Brazil - MPI dùng trong xác định đối tượng nghèo
Brazil cũng là nước tiên phong áp dụng MPI để xác định đối tượng trong
chương trình Travessia - một chương trình giảm nghèo của bang Minas
Gerais. Chương trình này tập trung vào nghèo đa chiều sử dụng phương
pháp Alkire-Foster. Tới nay Travessia đã được áp dụng MPI ở 132 thành phố
của Brazil. Mục tiêu của chương trình là “Thúc đẩy hòa nhập kinh tế xã hội
của người dân nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất thông qua vận dụng
chính sách công trong vùng lãnh thổ”. Chương trình Travessia sử dụng quy
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trình 02 bước khi lựa chọn người tham gia vào chương trình giảm nghèo.
Trước tiên, các thành phố được lựa chọn dựa trên điểm số theo Chỉ số phát
triển con người. Sau đó, các bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập thông
tin và phân tích để xác định ai nghèo theo MPI và để điều phối các dịch vụ
xã hội có mục tiêu.

2.3.4. Trung Quốc - Kết hợp các dữ liệu về môi trường
Đề cương Giảm nghèo và phát triển ở Nông thôn Trung Quốc (2011-2020)
do Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc công bố tại Cuộc họp tối
cao làm việc về Giảm nghèo và phát triển năm 2011. Đề cương nhấn mạnh
nhiệm vụ chính giữa 2011 và 2020: giúp người dân thoát nghèo và nâng cao
mức sống nhanh hơn. Đề cương yêu cầu sử dụng phương pháp đo lường
nghèo đa chiều để nhận diện các đặc điểm của nghèo tại Trung Quốc. Dựa
trên mục đích này, Trung tâm Giảm nghèo Quốc tế ở Trung Quốc (IPRCC)
đang xây dựng một Hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho công tác giảm nghèo
quốc gia (hệ thống sẽ xác định và giám sát nghèo đa chiều) cùng với các kế
hoạch thử nghiệm hệ thống này ở vùng núi Ngũ Lĩnh. GIS được kỳ vọng sẽ
được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 2014.
Phương pháp đo này bao gồm các chiều về nhân khẩu học, kinh tế, xã hội,
sinh thái học và môi trường, cả các chỉ số nghèo tiêu chuẩn (ví dụ như loại
nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, điện sinh hoạt, tài sản, tiếp cận thị trường, đất
sản xuất và bảo hiểm y tế) và các chỉ số về nguồn lực (như là chất lượng đất,
an toàn môi trường và sinh thái).

3. Đánh giá cách thức đo lường nghèo hiện hành của Việt Nam

3.1. Tình trạng nghèo
Việt Nam đã đạt được thành tựu rất ấn tượng trong công tác giảm nghèo
những năm vừa qua; Tỷ lệ nghèo giảm liên tục ở tất cả các nhóm dân cư, cả ở
thành thị và nông thôn, trong cả cộng đồng dân tộc Kinh và cộng đồng các
dân tộc thiểu số (DTTS) và trên mọi khu vực địa lý. Tỷ lệ nghèo chung giảm
đáng kể từ 58,1% năm 1993 xuống còn 14,5% năm 2008 và xuống dưới 10%
năm 2010 (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 2012). Tỷ lệ nghèo lương thực
giảm hơn 2/3, từ 24,9% năm 1993 xuống còn 6,9% năm 2008 và thậm chí còn
giảm nhiều hơn trong năm 2010. Tình trạng nghèo không chỉ giảm trên diện
rộng mà còn giảm đáng kể về chiều sâu theo đo lường dựa trên chỉ số khoảng
cách nghèo trên cả nước (từ 18,5% năm 1993 xuống còn 3,5% năm 2008) ở cả
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thành thị (từ 6,4% năm 1993 xuống 0,5% năm 2008) và nông thôn (từ 21,5%
năm 1993 xuống 4,6% năm 2008), trong tất cả các nhóm dân tộc và vùng lãnh
thổ địa lý8.
Tuy đạt được thành tích đáng kể như trên nhưng Việt Nam vẫn đang phải
đối diện với nhiều thách thức để duy trì kết quả giảm nghèo đã đạt được;
Tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa các khu vực và nhóm dân số
khác nhau; Tỷ lệ nghèo vẫn khá cao ở vùng Tây Bắc (32,7%), vùng ven biển
Bắc Trung Bộ (19,3%), Tây Bắc và Đông Bắc (17%), những nơi có tỷ lệ cao các
DTTS cư trú9. Sự không đồng đều đã trở thành vấn đề nổi bật, không chỉ với
mức sống tiền tệ, mà còn ở sự tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, an sinh xã
hội và những lĩnh vực khác của cuộc sống.
Nghèo cùng cực vẫn tồn tại, đặc biệt ở các nhóm DTTS và các khu vực khó
khăn. Năm 2008, 50% dân số DTTS vẫn sống dưới chuẩn nghèo chung và có
tới 31% rơi vào cảnh nghèo lương thực. Các nhóm DTTS (đặc biệt là Ba-na,
Gia-rai, Ê đê, Co-ho, H’mong và Mường...) chiếm hơn một nửa tổng số người
nghèo ở Việt Nam và có tốc độ giảm nghèo thấp hơn nhiều so với dân tộc
Kinh; Nghèo cùng cực vẫn tồn tại trong nhóm dân tộc thiểu số (thiếu lương
thực, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo và tiếp cận các
dịch vụ xã hội hạn chế…).
Nghèo thành thị, nghèo của những lao động di cư, lao động khu vực
không chính thức, v.v... đang hình thành những nhóm nghèo mới. Nghèo
thành thị giảm từ 25,1% năm 1993 xuống 3,3% năm 200810 cho thấy rằng
nghèo thu nhập không còn là hiện tượng lan rộng ở khu vực thành thị nữa.
Tuy nhiện, đô thị hóa nhanh và tình trạng di cư từ nông thôn ra thành thị
những năm gần đây có liên quan với những vấn đề xã hội bức xúc, bao gồm
nhà ở không đủ tiêu chuẩn, nước sạch và vệ sinh, ô nhiễm, hạn chế trong
tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và an sinh xã hội, v.v... đặc biệt ở nhóm lao
động di cư nghèo và lao động khu vực không chính thức. Kết quả là, một tỷ lệ
đang gia tăng trong các nhóm dân thành thị phải đối diện với thiếu thốn về
nhiều mặt trong cuộc sống thay vì thu nhập thấp. Kết quả Khảo sát nghèo đô
thị năm 200911 chỉ ra rằng trong khi tỷ lệ nghèo thu nhập ở Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh rất thấp (1,27% và 0,31%,), với tỷ lệ này thì có thể coi như
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không còn nghèo về thu nhập hay chi tiêu,
nhưng xét ở khía cạnh khác thì một bộ phận lớn người dân di cư ở hai thành
phố này đang phải đối diện với nhiều thiếu thốn khác như vấn đề nhà ở tồi
8
Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS), Tổng cục thống kê (GSO), dựa trên chuẩn
nghèo của GSO/WB
9
VHLSS2010, dựa trên chuẩn nghèo quốc gia 2006-2010
10
VHLSS, GSO
11
UNDP, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện
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tàn, nước không bảo đảm vệ sinh hoặc thiếu, môi trường sống bị ô nhiễm
nghiêm trọng, tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe còn nhiều rào cản về
cơ chế hành chính hoặc quá đắt đỏ so với thu nhập của họ…Thành phố Hồ
Chí Minh đã “giàu hơn” Hà Nội về thu nhập nhưng lại “nghèo đa chiều” hơn
Hà Nội. Phương pháp tiếp cận đa chiều rất quan trọng khi cho thấy khác biệt
đáng kể giữa dân di cư và dân định cư, trong khi đó phương pháp tiếp cận
dựa vào thu nhập lại ẩn đi chênh lệch này. Do vậy đánh giá nghèo đòi hỏi một
phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm đảm bảo tính toàn diện và bền vững
của giảm nghèo.
Nguy cơ tái nghèo cao do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu, sự bất ổn kinh tế vĩ mô, những thảm họa thiên tai nghiêm trọng do
biến đổi khí hậu, và những cú sốc mang tính đặc thù như chi tiêu y tế trong
những hoàn cảnh mặc bệnh hiểm nghèo. Tỷ lệ hộ thoát nghèo năm 2006 lại
tái nghèo vào năm 2008 tăng lên 32% trong tổng số hộ nghèo năm 200812.
Điều này mang hàm ý chính sách quan trọng: nỗ lực giảm nghèo cần một
khung toàn diện hơn để (i) mở rộng cơ hội và phát huy năng lực nắm bắt
thời cơ giúp người nghèo thoát nghèo bền vững, và (ii) giảm rủi ro và bảo vệ
người dân khỏi rơi vào nghèo đói trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng tốc
chuyển dịch sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế.
Các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đều
thống nhất rằng nghèo là một hiện tượng nhiều mặt trong đó thiếu thu nhập
chỉ là một trong số những thiếu hụt mà người dân phải đối mặt. Họ cũng
ngày càng nhận ra rằng các phương pháp đo lường nghèo cần bao trùm
những thiếu hụt cấp thiết nhất và có liên hệ lẫn nhau mà người nghèo phải
đối mặt, và rằng phương pháp đo lường nghèo đa chiều sẽ giúp các bên liên
quan hiểu rõ hơn về tình trạng nghèo, từ đó cải thiện việc hoạch định và thực
thi chính sách giảm nghèo hiệu quả hơn.

3.2. Sử dụng thước đo nghèo trong thực hiện chính sách giảm nghèo
Công tác giám sát, xác định đối tượng và xây dựng chương trình giảm
nghèo hiện hành ở Việt Nam hoàn toàn dựa vào các tiêu chí “tiền tệ”, trong
đó chuẩn nghèo, tỷ lệ nghèo và hỗ trợ cho người nghèo được tính dựa trên
mức thu nhập/chi tiêu. Các phương pháp đo lường nghèo chính thức dựa
trên chuẩn nghèo hiện hành được xác định theo phương pháp “chi phí cho
các nhu cầu cơ bản”; đây là phương pháp chủ yếu dựa vào chi phí của rổ thực
phẩm có giá trị calorie tổi thiểu được chấp nhận (khoảng 2100 kcal/1 người/1
ngày) và một cơ cấu tiêu dùng phù hợp với mức tiêu dùng của hộ nghèo
cộng thêm chi phí cho những món hàng phi lương thực/thực phẩm thiết yếu.
Tuy vậy để thuận lợi cho việc thu thập thông tin, đánh giá của cấp cơ sở và
12
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người dân, chuẩn nghèo chi tiêu được thay thế bằng chuẩn nghèo thu nhập,
tức là tính thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình trong một tháng,
nếu mức thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo thì được xác định là nghèo. Việc
xem xét hiện tượng nghèo chỉ dựa vào yếu tố kinh tế (thu nhập hoặc chi tiêu)
đang dần bộc lộ sự không phù hợp, đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành nước
có thu nhập trung bình thấp vào năm 2010 và với tốc độ đô thị hóa, công
nghiệp hóa và di cư rất nhanh đang diễn ra.
Chuẩn nghèo là thước đo (hay tiêu chí) nhằm xác định ai là người nghèo
(hoặc không nghèo) để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của nhà
nước; nhằm bảo đảm công bằng trong thực hiện các chính sách giảm nghèo,
đến nay, nước ta đã 6 lần điều chỉnh chuẩn nghèo theo hướng ngày càng đáp
ứng tốt hơn nhu cầu của người nghèo.
Trên cơ sở chuẩn nghèo được ban hành trong giai đoạn 2011-2015 theo
Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ,
năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015; Chương trình 135 giai đoạn
III; Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh
và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện và có 30 huyện được
hỗ trợ kinh phí giảm nghèo hàng năm bằng mức 70% các huyện nghèo và
được áp dụng cơ chế như các huyện nghèo), ban hành 7 nhóm giải pháp để
thực hiện mục tiêu giảm nghèo, hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số;
Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ban hành và thực
hiện trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hẹp
khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân
cư. Thông qua việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, các
chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đã giảm từ trên 14,2%
(năm 2010) xuống còn 11,76%% (năm 2011); 9,7% (năm 2012); 7,8% (năm
2013), 5,97% (năm 2014) và dự kiến còn khoảng 4-4,2% vào cuối năm 2015,
bình quân cả nước giảm 2%/năm, riêng các huyện nghèo tốc độ giảm nghèo
khoảng 3-4% năm, đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Quốc hội đề ra.
Chuẩn nghèo hiện hành được tính toán dựa trên phương pháp chi phí cho
các nhu cầu tối thiểu của con người (đo bằng chi tiêu cho lương thực thực
phẩm đáp ứng nhu cầu năng lượng tối thiểu cần thiết để duy trì sinh hoạt
bình thường của con người, khoảng 2.100 Kcal/người/ngày và nhu cầu chi
tiêu phi lương thực, thực phẩm), đây là một trong các phương pháp được các
tổ chức quốc tế khuyến nghị áp dụng cho các nước đang phát triển, cũng là
phương pháp ở nước ta đã áp dụng cho các giai đoạn trước đây.
Tuy nhiên, việc áp dụng duy nhất tiêu chí thu nhập thay cho chi tiêu để
xác định đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đã dẫn đến sự phân loại đối tượng
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chưa thực sự chính xác; mặt khác, chuẩn nghèo được duy trì trong cả giai
đoạn trong điều kiện chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm đều tăng, dẫn đến
giá trị chuẩn nghèo không còn phù hợp, không đáp ứng được nhu cầu bảo
đảm mức sống tối thiểu của người dân.
Tăng trưởng kinh tế đã cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây, đặc
biệt ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, một tỷ lệ lớn những người đang phải
chịu đựng hệ quả của việc chi phí sinh hoạt tăng và thiếu hụt các nhu cầu
cơ bản trong cuộc sống. Ví dụ như, tỷ lệ nghèo thu nhập13 chỉ là 2% ở thành
phố Hồ Chí Minh năm 2009. Tuy nhiên, có tới 54% người dân thành phố này
không được hưởng bất kỳ dịch vụ bảo trợ xã hội nào và 36% chưa tiếp cận
được đối với các dịch vụ nhà ở phù hợp (như điện sinh hoạt, nước sạch
v.v..)14. Các chính sách/chương trình giảm nghèo gần đây được thiết kế để hỗ
trợ người nghèo thu nhập lại bỏ qua những người hoặc hộ gia đình có thu
nhập cao hơn chuẩn nghèo nhưng vẫn sống trong hoàn cảnh thiếu nhà, điện,
nước, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế và hệ thống phúc
lợi xã hội; Những người/hộ này rất dễ tổn thương đối với các cú sốc kinh tế-xã
hội và dễ rơi xuống dưới ngưỡng nghèo.
Đồng thời, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách ở Việt
Nam nhất quán cho rằng nghèo là một hiện tượng đa chiều và nghèo thu
nhập không đồng nghĩa với nghèo đa chiều. Chẳng hạn có nhiều trẻ em
trong các hộ gia đình không nghèo theo thu nhập không được đến trường.
Theo số liệu Khảo sát Mức sống Hộ gia đình 2012 thì trong số các trẻ em từ
6-14 tuổi không đến trường thì có tới 66% trẻ là thuộc các hộ không nghèo.
Báo cáo của UNICEF, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Thống
kê (2008) về nghèo đa chiều trẻ em chỉ ra rằng, năm 2006, chỉ có 12% trẻ em
đồng thời nghèo về tiền tệ và đa chiều, trong khi đó lần lượt 18% và 11% trẻ
em chỉ nghèo đa chiều hoặc nghèo tiền tệ.
Hơn nữa, việc sử dụng tiêu chí về thu nhập/tài sản để xác định đối tượng
nghèo đang cào bằng nhu cầu của người nghèo, vì không xác định nhu cầu
cụ thể của mỗi hộ hoặc mỗi nhóm hộ để có hỗ trợ phù hợp, gây ra tình trạng
nhu cầu không được đáp ứng. Việc sử dụng danh sách hộ nghèo (xác định dựa
trên tiêu chí thu nhập/tài sản) trong các chương trình/chính sách giảm nghèo
hiện hành cùng với việc cung cấp các gói hỗ trợ giống nhau cho những hộ
này cùng với thực trạng không phối hợp tốt giữa các Bộ, ngành/cơ quan liên
quan đã gây ra những hỗ trợ trùng lắp và kém hiệu quả. Báo cáo “Rà soát tổng
quan các chương trình và chính sách giảm nghèo ở Việt Nam” do UNDP tiến
13
14
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hành năm 2009 đưa ra bằng chứng rõ ràng về những thiếu sót trong công tác
hỗ trợ gây ra bởi cơ chế xác định đối tượng nghèo hiện hành.
Phương pháp đo lường nghèo đa chiều mang đến hy vọng có thể khắc
phục được những điểm yếu trong đo lường nghèo bằng thu nhập vốn đã bộc
lộ trong bối cảnh thay đổi cơ cấu kinh tế và đô thị hóa với những thách thức
về khối lượng lớn đối tượng cận nghèo và các vấn đề đô thị mới phát sinh.
4. Đề xuất phương pháp đo lường nghèo đa chiều cho giai đoạn 20162020 ở nước ta

4.1.Nguyên tắc
 Đo lường nghèo đa chiều là phương pháp mới đang được các tổ chức quốc
tế, một số quốc gia trên thế giới nghiên cứu, chuyển đổi, chưa có hình mẫu
và quy định chung, vì vậy ở nước ta, việc áp dụng phương pháp này cần vận
dụng để phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội cụ thể của đất nước.
 Trong quá trình chuyển đổi phương pháp tiếp cập đo lường nghèo dựa trên
thu nhập/ chi tiêu sang đo lường nghèo đa chiều, và việc sử dụng chuẩn
nghèo đa chiều và thay cho chuẩn nghèo chi tiêu/thu nhập cần có bước đi
thích hợp (chuyển đổi từng bước hoặc sử dụng song hành trong một giai
đoạn nhất định để cuối cùng đi đến áp dụng thống nhất chuẩn nghèo đa
chiều và đo lường nghèo đa chiều trên phạm vi quốc gia).
 Phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều được xây dựa trên cơ sở
khoa học, có thể so sánh với quốc tế và khu vực.

4.2. Mục đích
Đo lường quy mô nghèo đa chiều và mức độ nghèo đa chiều nhằm phục
vụ cho việc theo dõi tiến trình giảm nghèo và đánh giá tác động của các
chương trình, chính sách giảm nghèo và phát triển xã hội qua thời gian,
giữa các vùng, các nhóm dân cư, đặc biệt là theo các chiều nghèo, đồng
thời phục vụ cho hoạch định chương trình, chính sách giảm nghèo một
cách phù hợp nhất.
Đo lường và giám sát nghèo đa chiều có thể được tiến hành bởi Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hoặc được tiến hành độc lập bởi cơ quan Thống
kê hoặc có sự phối hợp của hai cơ quan này và sử dụng các chuẩn nghèo đa
chiều khách quan, được xây dựng trên cơ sở khoa học, nhằm giám sát và
đánh giá sự thay đổi tình trạng nghèo qua thời gian, không gian và đối tượng,
nhằm cung cấp thông tin cho hoạch định chính sách vĩ mô; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Thống kê sẽ chịu trách nhiệm công bố tỷ
lệ nghèo hàng năm, giai đoạn của cả nước cũng như từng địa phương.
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Xác định đối tượng hộ nghèo thụ hưởng chính sách: đặc biệt là những hộ
nghèo nhất và các thiếu hụt của họ để đặt mục tiêu, thiết lập ưu tiên, xây
dựng và thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội
hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và nhu cầu khác nhau. Việc xác định hộ
nghèo và các đối tượng an sinh xã hội khác được tiến hành bởi ngành Lao
động - Thương binh và Xã hội phục vụ cho công tác quản lý, xác định đối
tượng thụ hưởng và hoạch định chính sách cả cấp trung ương và địa phương.
Thiết kế chính sách: thu thập thông tin về tình trạng nghèo và đối tượng
nghèo kết hợp với các tiêu chí bổ sung khác sẽ giúp từng chương trình, chính
sách giảm nghèo và an sinh xã hội xác định được các hỗ trợ phù hợp nhất cho
các đối tượng của mình.
Mỗi chính sách phụ thuộc vào nội dung và nguồn lực cụ thể sẽ xác định
đối tượng thụ hưởng tương ứng; các đối tượng thụ hưởng cũng không nhận
được sự hỗ trợ như nhau mà tùy thuộc nhu cầu sẽ được phân loại hỗ trợ cho
phù hợp.

4.3 Phương pháp tiếp cận
Đo lường nghèo đa chiều ở Việt Nam sẽ sử dụng phương pháp Alkire và
Foster do tính đơn giản và phổ biến của phương pháp này.
Theo phương pháp này, để đo lường nghèo đa chiều cần xác định được
các chiều nghèo xác định các chỉ số đo lường và ngưỡng thiếu hụt trong từng
chiều, xác định cách tính mức độ thiếu hụt và chuẩn nghèo đa chiều.

4.3.1. Chiều và tiêu chí đo lường
Cách tiếp cận nghèo đa chiều đề xuất áp dụng ở nước ta thời gian tới là
cách tiếp cận dựa theo quyền con người, quyền được bảo đảm an sinh xã hội
nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người. Các nhu cầu cơ bản này
được coi là quan trọng ngang bằng nhau15 và con người có quyền được đáp
ứng tất cả các nhu cầu này để có thể đảm bảo cuộc sống bình thường.
a) Xác định các nhu cầu xã hội cơ bản- các chiều nghèo
Việc lựa chọn các chiều nghèo tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của mỗi
quốc gia, đối với Việt Nam, các chiều được lựa chọn dựa vào các nhu cầu cơ
bản trong cuộc sống được quy định trong Hiến pháp 2013, Nghị quyết 15NQ/TW và Nghị quyết 76/2014/QH13.
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Qua thảo luận với các Bộ, ngành, tham khảo ý kiến với các tổ chức Quốc
tế, chúng tôi đề xuất 5 chiều: y tế, giáo dục, nhà ở, điều kiện sống (nước sinh
hoạt và vệ sinh), tiếp cận thông tin.
b) Xác định các chỉ số đo lường, các chỉ số được xác định theo những nguyên tắc sau:
+ Các chỉ số cần phản ảnh việc được đáp ứng hay không được đáp ứng các
nhu cầu cơ bản.
+ Các chỉ số cụ thể, đo đếm được, đặc biệt khi thu thập số liệu ở quy mô lớn16.
+ Ưu tiên lựa chọn chỉ số phản ánh kết quả, hoặc các chỉ số đo lường mức độ
tiếp cận và khả năng chi trả các dịch vụ cơ bản17;
+ Các chỉ số nên linh hoạt với thay đổi chính sách, có lợi thế về nguồn lực và
khả năng thực thi, có tính định hướng chính sách.
Qua thảo luận với các Bộ, ngành, tạm thời xác định được 10 tiêu chí đo lường
mức độ thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản.

4.3.2. Xác định ngưỡng thiếu hụt và điểm của từng tiêu chí
Ngưỡng thiếu hụt của từng tiêu chí có thể xác định ở mức độ tối thiểu
hoặc mục tiêu cần hướng tới, và phải được quy định trong các văn bản Luật,
văn bản quy phạm pháp luật; tùy theo điều kiện kinh tế- xã hội, ngưỡng thiếu
hụt có thể thay đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
(Các văn bản điều chỉnh như: Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm
xã hội, Luật Giáo dục - Đào tạo, Luật Nhà ở, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám
chữa bệnh, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 2011-2020,
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011-2015, các chiến lược/kế
hoạch phát triển ngành).
Các chiều, thể hiện quyền được đáp ứng các nhóm nhu cầu cơ bản, sẽ
được cho điểm bằng nhau, chứng tỏ các nhóm quyền có vai trò quan trọng
ngang bằng nhau; Ví dụ: có tất cả 5 chiều (mỗi chiều là một tiêu chí thành
phần), mỗi chiều được 20 điểm, như vậy tổng số điểm sẽ là 100 điểm.
Trong mỗi chiều, các tiêu chí cũng được cho điểm bằng nhau; Ví dụ: trong
chiều Giáo dục có 2 tiêu chí, thì mỗi tiêu chí sẽ được 10 điểm. Ở mỗi chỉ tiêu
trong chiều Giáo dục này, nếu hộ gia đình không thiếu hụt thì sẽ có điểm
bằng 0, nếu thiếu hụt sẽ có điểm bằng 10.
16

Có số liệu Thống kê qua điều tra mức sống hộ gia đình
Trong giai đoạn đầu, khi chưa có số liệu về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạm thời sử dụng
các chỉ số đầu vào hoặc chỉ số kết quả để đo lường
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ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐO LƯỜNG NGHÈO TỪ ĐƠN CHIỀU DỰA VÀO THU NHẬP SANG ĐA CHIỀU

65

Chiều
nghèo

Tiêu chí để
đo lường

1.1. Trình độ
1) Giáo dục giáo dục của
người lớn

2)Y tế

66

Ngưỡng thiếu hụt

Cơ sở hình thành
chiều nghèo và
tiêu chí đo lường

Điểm
số

Hộ gia đình có ít nhất 1
thành viên đủ 15 tuổi sinh
từ năm 1986 trở lại không
tốt nghiệp Trung học cơ
sở và hiện không đi học

Hiến pháp năm 2013
NQ 15/NQ-TW Một số
vấn đề chính sách xã
hội giai đoạn 20122020.
Nghị quyết số 41/2000/
QH (bổ sung bởi Nghị
định số 88/2001/NĐCP)

10

1.2. Tình trạng
đi học của trẻ
em

Hộ gia đình có ít nhất 1
trẻ em trong độ tuổi đi
học (5-dưới 15 tuổi) hiện
không đi học

Hiến pháp năm 2013
Luật Giáo dục 2005
Luật bảo vệ, chăm sóc
và giáo dục trẻ em
NQ 15/NQ-TW Một số
vấn đề chính sách xã
hội giai đoạn 20122020.

10

2.1. Tiếp cận các
dịch vụ y tế

Hộ gia đình có người bị Hiến pháp năm 2013
ốm đau nhưng không đi Luật Khám chữa bệnh
khám chữa bệnh (ốm đau
được xác định là bị bệnh/
chấn thương nặng đến
mức phải nằm một chỗ
và phải có người chăm
sóc tại giường hoặc nghỉ
việc/học không tham gia
được các hoạt động bình
thường)

10

2.2. Bảo hiểm
y tế

Hộ gia đình có ít nhất 1
thành viên từ 6 tuổi trở
lên hiện tại không có bảo
hiểm y tế

10

Hiến pháp năm 2013
Luật bảo hiểm y tế
2014
NQ 15/NQ-TW Một số
vấn đề chính sách xã
hội giai đoạn 20122020.
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3) Nhà ở

4) Điều
kiện sống

3.1. Chất lượng
nhà ở

Hộ gia đình đang ở trong
nhà thiếu kiên cố hoặc
nhà đơn sơ
(Nhà ở chia thành 4 cấp
độ: nhà kiên cố, bán kiên
cố, nhà thiếu kiên cố, nhà
đơn sơ)

Luật Nhà ở;
NQ 15/NQ-TW Một số
vấn đề chính sách xã
hội giai đoạn 20122020.

10

3.2. Diện tích
nhà ở bình
quân đầu người

Diện tích nhà ở bình quân Luật Nhà ở;
đầu người của hộ gia đình Quyết định 2127/QĐnhỏ hơn 8m2
Ttg của Thủ tướng
Chính phủ Phê duyệt
Chiến lược phát triển
nhà ở quốc gia đến
năm 2020 và tầm nhìn
đến năm 2030

10

4.1 Nguồn nước
sinh hoạt

Hộ gia đình không được NQ 15/NQ-TW Một số
tiếp cận nguồn nước hợp vấn đề chính sách xã
hội giai đoạn 2012vệ sinh
2020.

10

4.2. Hố xí/nhà
tiêu

Hộ gia đình không sử NQ 15/NQ-TW Một số
dụng hố xí/nhà tiêu hợp vấn đề chính sách xã
hội giai đoạn 2012vệ sinh
2020.

10

Hộ gia đình không có
thành viên nào sử dụng
thuê bao điện thoại và
internet

Luật Viễn thông
NQ 15/NQ-TW Một số
vấn đề chính sách xã
hội giai đoạn 20122020.

10

Hộ gia đình không có
tài sản nào trong số các
tài sản: Ti vi, radio, máy
tính; và không nghe được
hệ thống loa đài truyền
thanh xã/thôn

Luật Thông tin truyền
thông
NQ 15/NQ-TW Một số
vấn đề chính sách xã
hội giai đoạn 20122020.

10

5)Tiếp cận 5.1 Sử dụng
thông tin
dịch vụ viễn
thông

5.2 Tài sản phục
vụ tiếp cận
thông tin
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Tổng điểm của tất cả các chỉ số thiếu hụt sẽ cộng thành điểm thiếu hụt
chung của cả hộ. Nếu điểm thiếu hụt chung này nhiều hơn ngưỡng thiếu hụt
chung thì hộ sẽ bị coi là thiếu hụt các nhu cầu cơ bản.

4.3.3. Xác định ngưỡng thiếu hụt đa chiều
Ngưỡng thiếu hụt đa chiều là mức độ thiếu hụt mà nếu hộ gia đình thiếu
nhiều hơn mức độ này thì bị coi là thiếu hụt các nhu cầu cơ bản; Theo quan
niệm của các tổ chức quốc tế, ngưỡng thiếu hụt đối với một hộ gia đình thiếu
từ 1/3 tổng điểm thiếu hụt trở lên;
Ngưỡng thiếu hụt đa chiều sẽ không thay đổi trong thời gian nhất định (5
năm), không phụ thuộc khả năng ngân sách, không thay đổi khi thay đổi mục
tiêu hay khi tình hình thay đổi do tác động chính sách;
Theo số liệu Khảo sát Mức sống dân cư 2014 (Tổng cục Thống kê):
+ Có khoảng 1,55% hộ dân cư thiếu hụt từ 1/2 tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận
các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên;
+ Có khoảng 11,8% hộ dân cư thiếu hụt từ 1/3 đến dưới 1/2 tổng số điểm
thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản;
+ Có khoảng 21,2% hộ dân cư thiếu hụt từ 1/5 đến dưới 1/3 tổng số điểm
thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

4.4. Mối quan hệ giữa nghèo đa chiều và nghèo thu nhập
Công tác giám sát, xác định đối tượng và xây dựng chương trình giảm
nghèo hiện hành ở Việt Nam hoàn toàn dựa vào các tiêu chí “tiền tệ”, trong
đó chuẩn nghèo, tỷ lệ nghèo và hỗ trợ cho người nghèo được tính dựa trên
mức thu nhập/chi tiêu, trong đó chính thức là thu nhập. Các phương pháp đo
lường nghèo chính thức dựa trên chuẩn nghèo tuyệt đối được xác định theo
phương pháp “chi phí cho các nhu cầu cơ bản”; đây là phương pháp chủ yếu
dựa vào chi phí của rổ hàng lương thực, thực phẩm cung cấp lượng calo tối
thiểu được chấp nhận (khoảng 2,100-2,300 kcal/người/ngày) và một cơ cấu
tiêu dùng phù hợp với mức tiêu dùng của hộ nghèo cộng thêm chi phí cho
những mặt hàng phi lương thực/thực phẩm thiết yếu.
Như vậy, một câu hỏi đặt ra trong khi xây dựng thước đo nghèo đa chiều
là vai trò của thu nhập/chi tiêu. Theo thảo luận với Bộ LĐTBXH và các đối
tác có liên quan, trong giai đoạn nghiên cứu, xây dựng đề án, thu nhập vẫn
là tiêu chí chính thức sử dụng để giám sát, đo lường, và xác định đối tượng
nghèo. Thước đo nghèo đa chiều trong giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm sẽ
chỉ bao gồm những chiều nghèo phi thu nhập, thu nhập sẽ được dùng song
song để so sánh và đối chiếu với thước đo nghèo đa chiều trong phân tích.
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Khi tiếp cận phương pháp đo lường nghèo đa chiều, sử dụng song song
đo lường ngưỡng thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản và mức sống tối thiểu
(chuẩn thu nhập), dân cư trong xã hội sẽ được phân loại và định hướng giải
pháp tác động như sau:
a) Hộ nghèo, chia thành 3 nhóm:
- Hộ nghèo nhóm 1: là nhóm hộ nghèo cùng cực, vừa thiếu hụt thu nhập
vừa thiếu hụt đa chiều, bao gồm các hộ có thu nhập bình quân đầu người từ
chuẩn nghèo chính sách trở xuống và thiếu hụt từ 1/3 tổng số điểm thiếu hụt
tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (dự báo khoảng 1,05 triệu hộ, chiếm
tỷ lệ 4,7% tổng số hộ dân cư). Đây là nhóm hộ ưu tiên nhất trong các hỗ trợ
giảm nghèo và an sinh xã hội.
Đối với hộ nghèo nhóm 1, sẽ ưu tiên cả các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ
gia đình và thành viên để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
và nâng cao mức thu nhập.
- Hộ nghèo nhóm 2: là những hộ nghèo về thu nhập nhưng không thiếu
hụt đa chiều về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm các hộ gia đình
có thu nhập bình quân đầu người dưới chuẩn nghèo chính sách và thiếu hụt
từ 1/3 tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở xuống (dự
báo có khoảng 1,6 triệu hộ, chiếm khoảng 7,2% tổng số hộ dân cư).
Đối với hộ nghèo nhóm 2, giải pháp tác động là hỗ trợ trực tiếp, tập trung vào
tạo các điều kiện sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, thông qua các chính sách
hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ về sản
xuất, tham gia thị trường lao động trong nước hoặc xuất khẩu lao động.
- Hộ nghèo nhóm 3: là nhóm hộ không nghèo về thu nhập nhưng thiếu hụt
đa chiều về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm những hộ gia đình có
thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn chuẩn nghèo chính sách đến
chuẩn mức sống tối thiểu, và thiếu hụt từ 1/3 tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận
các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (dự báo có khoảng 0,47 triệu hộ, chiếm 2,1%
tổng số hộ dân cư).
Đối với hộ nghèo nhóm 3, giải pháp tác động chủ yếu là hỗ trợ trực tiếp cho hộ
gia đình và thành viên để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
b) Hộ cận nghèo: là nhóm hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người
từ mức sống tối thiểu trở xuống, cao hơn chuẩn nghèo chính sách và thiếu
hụt từ 1/3 tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở xuống
(dự báo có khoảng 0,9 triệu hộ gia đình, chiếm 4% tổng số hộ dân cư).
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Đối với nhóm hộ cận nghèo, giải pháp tác động hỗ trợ một phần, có điều kiện
một số chính sách về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng ưu đãi như nhóm hộ nghèo
về thu nhập, nhưng mức độ ưu tiên thấp hơn về (như về lãi suất, định mức hỗ trợ
ngân sách).
c) Hộ chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản: là nhóm hộ gia đình
không nghèo về thu nhập nhưng thiếu hụt từ 1/3 tổng điểm thiếu hụt tiếp
cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (dự báo có khoảng 1,47 triệu hộ gia đình,
chiếm 6,6% tổng số hộ dân cư).
Đối với nhóm hộ gia đình chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, giải
pháp tác động gồm: tăng cường các chính sách hỗ trợ thường xuyên đối với lĩnh
vực, vùng, vùng trọng điểm (y tế, giáo dục); tăng cường biện pháp tuyên truyền,
nâng cao nhận thức, ý thức của hộ gia đình trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản
(học nghề, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vệ sinh); tăng cường cơ sở
vật chất và hạ tầng cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản (dịch vụ thông tin, khám
chữa bệnh); mở rộng diện phổ cập chính sách (y tế, giáo dục)…
d) Hộ không nghèo: là những hộ không thiếu hụt thu nhập (có thu nhập
bình quân đầu người trên mức sống tối thiểu) và không thiếu hụt đa chiều
về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (có khoảng 17,36 triệu hộ, chiếm tỷ lệ
75,5% tổng số hộ dân cư): đây là nhóm dân cư có điều kiện tự bảo đảm cuộc sống,
giải pháp tác động bằng các chính sách vĩ mô, chính sách phát triển kinh tế - xã hội
nhằm tạo hành lang pháp lý để họ tự tổ chức cuộc sống gia đình.
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1. Phương pháp tính.

1.1. Hệ thống tiêu chí và chỉ số tính toán nghèo đa chiều.
Tỷ lệ phần trăm hay số hộ nghèo đa chiều, cận nghèo đa chiều được tính
toán thông qua hệ thống chỉ tiêu nghèo đa chiều do Bộ LĐTBXH cung cấp
bao gồm 5 tiêu chí và 10 chỉ tiêu và cách thức cho điểm như sau:

Phụ lục số 3.
Số liệu tính toán
các chỉ số thiếu
hụt đa chiều

BẢNG CHỈ SỐ NGHÈO ĐA CHIỀU DỰ KIẾN
CHIỀU
NGHÈO

CHỈ SỐ ĐO
LƯỜNG

NGƯỠNG THIẾU HỤT

1) Giáo dục 1.1. Trình độ Hộ gia đình có ít nhất 1
giáo dục của thành viên đủ 15 tuổi sinh
người lớn
từ năm 1986 trở lại không
tốt nghiệp Trung học cơ sở
và hiện không đi học

1.2. Tình
trạng đi học
của trẻ em

2)Y tế

2.1. Tiếp cận
các dịch vụ
y tế

Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ
em trong độ tuổi đi học (5dưới 15 tuổi) hiện không đi
học

Hộ gia đình có người bị ốm
đau nhưng không đi khám
chữa bệnh(ốm đau được
xác định là bị bệnh/chấn
thương nặng đến mức phải
nằm một chỗ và phải có
người chăm sóc tại giường
hoặc nghỉ việc/học không
tham gia được các hoạt
động bình thường)
2.2.Bảo hiểm Hộ gia đình có ít nhất 1
y tế
thành viên từ 6 tuổi trở lên
hiện tại không có bảo hiểm
y tế

CƠ SỞ PHÁP LÝ

ĐIỂM

Hiến pháp năm 2013
10
NQ 15/NQ-TW
Một số vấn đề chính sách
xã hội giai đoạn 2012-2020.
Nghị quyết số 41/2000/QH
(bổ sung bởi Nghị định số
88/2001/NĐ-CP)
Hiến pháp năm 2013
10
Luật Giáo dục 2005
Luật bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em
NQ 15/NQ-TW Một số vấn
đề chính sách xã hội giai
đoạn 2012-2020.
Hiến pháp năm 2013
10
Luật Khám chữa bệnh

Hiến pháp năm 2013
10
Luật bảo hiểm y tế 2014
NQ 15/NQ-TW Một số vấn
đề chính sách xã hội giai
đoạn 2012-2020.
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3) Nhà ở

4) Điều
kiện sống

5)Tiếp
cận
thông tin
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3.1. Chất
lượng nhà
ở

Hộ gia đình đang ở trong
nhà thiếu kiên cố hoặc
nhà đơn sơ
(Nhà ở chia thành 4 cấp
độ: nhà kiên cố, bán kiên
cố, nhà thiếu kiên cố, nhà
đơn sơ)

Luật Nhà ở;
NQ 15/NQ-TW Một số vấn
đề chính sách xã hội giai
đoạn 2012-2020.

10

3.2. Diện
tích nhà ở
bình quân
đầu người

Diện tích nhà ở bình quân
đầu người của hộ gia đình
nhỏ hơn 8m2

Luật Nhà ở;
Quyết định 2127/QĐ-Ttg
của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Chiến lược
phát triển nhà ở quốc
gia đến năm 2020 và tầm
nhìn đến năm 2030

10

4.1 Nguồn
nước sinh
hoạt

Hộ gia đình không được
tiếp cận nguồn nước hợp
vệ sinh

NQ 15/NQ-TW Một số vấn
đề chính sách xã hội giai
đoạn 2012-2020.

10

4.2. Hố xí/
nhà tiêu

Hộ gia đình không sử
dụng hố xí/nhà tiêu hợp
vệ sinh

NQ 15/NQ-TW Một số vấn
đề chính sách xã hội giai
đoạn 2012-2020.

10

5.1 Sử
dụng dịch
vụ viễn
thông

Hộ gia đình không có
thành viên nào sử dụng
thuê bao điện thoại và
internet

Luật Viễn thông
NQ 15/NQ-TW Một số vấn
đề chính sách xã hội giai
đoạn 2012-2020.

10

5.2 Tài sản
phục vụ
tiếp cận
thông tin

Hộ gia đình không có
tài sản nào trong số các
tài sản: Ti vi, radio, máy
tính; và không nghe được
hệ thống loa đài truyền
thanh xã/thôn

Luật Thông tin truyền
thông NQ 15/NQ-TW Một
số vấn đề chính sách xã
hội giai đoạn 2012-2020.

10
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Hộ gia đình có ít nhất 1
thành viên đủ 15 tuổi sinh
từ năm 1986 trở lại không
tốt nghiệp Trung học cơ sở
và hiện không đi học

Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ
em trong độ tuổi đi học (5dưới 15 tuổi) hiện không đi
học

Trình độ giáo
dục người lớn

Trình độ giáo
dục trẻ em

Trong danh sách tất cả thành viên hộ liệt kê những
thành viên có độ tuổi từ 5 đến 14 (sinh từ năm 1997
đến 2008) chưa bao giờ đi học hoặc hiện nay không
còn đi học. Hộ gia đình có bất kì thành viên nào như
trên được coi là thiếu hụt chỉ tiêu này và được 10
điểm.

Trong danh sách tất cả các thành viên hộ liệt kê
những thành viên nào có năm sinh từ 1997 đến 1986
(mục 1A câu 4b từ 1997 đến 1986) hiện chưa bao giờ
đi học (mục 2 câu 2a trống) hoặc hiện nay không
còn đi học (mục 2 câu 4 mã 3) và không có bằng tốt
nghiệp THCS (mục 2 câu 2a có mã nhỏ hơn 2). Hộ gia
đình nào có bất một thành viên nào có thành viên hộ
như trên được coi là thiếu hụt chỉ tiêu này và được
10 điểm.

Phương pháp tính

Những vấn đề trong
tính toán

Lưu ý: Chỉ tiêu trình độ giáo dục trẻ em còn được tính toán theo phương án 2 dựa vào giả thuyết coi những gia đình hộ nghèo
và nếu không được hỗ trợ học phí thì các thành viên trẻ em của hộ cũng sẽ không được đi học, tính toán theo phương án này thì
liệt kê giống như phương án 1 và thêm những trẻ em hiện tại vẫn đang đi học những được miễn giảm học phí với lí do hộ nghèo
(mục 2 câu 10a hoặc câu 10b có mã 1 ).

Nội dung

Chỉ tiêu

GIÁO DỤC

*Lưu ý: cách tính toán ở dưới đây đều tính theo số liệu và bộ câu hỏi Khảo sát mức sống năm 2014. Ví dụ: Mục 1A câu 4b từ 1997
đến 1986 có nghĩa là thông tin này được tính toán bằng cách lấy mã năm sinh từ 1997 đến 1986 của thành viên hộ gia đình tại câu
4b trong mục 1A của phiếu Khảo sát mức sống dân cư năm 2014.

1.2 Phương pháp tính từng chỉ số dùng số liệu KSMS 2014
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Hộ gia đình có ít nhất 1
thành viên từ 6 tuổi trở
lên hiện tại không có bảo
hiểm y tế

Bảo hiểm y tế

Liệt kê những thành viên nào không có thẻ BHYT
(mục 3 câu 9 mã 2), hộ nào có bất kì một thành viên
nào không có BHYT sẽ thiếu hụt chỉ tiêu này và được
10 điểm.

Liệt kê những người có đi khám chữa bệnh (KCB)
trong vòng 12 tháng qua những khai ít nhất một lần
trong đó không đủ hay thiếu tiền chi trả để khám/
chữa bệnh (mục 3 câu 7 mã 2 hoặc 3). Những hộ gia
đình nào có bất kì một thành viên nào như trên sẽ
coi là thiếu hụt và được 10 điểm.

Thông tin về khám chữa
bệnh của các thành viên
hộ là thông tin về số lần
đến các cơ sở y tế của
thành viên hộ và được
hồi tưởng trong vòng
12 tháng qua. Mỗi dòng
thông tin có thể là thông
tin được ghi gộp lại của
nhiều lần khác nhau
nếu ghi cho 1 người đến
cùng một loại cơ sở y tế
với cùng một nhóm lý
do.

Lưu ý: Chỉ tiêu về bảo hiểm y tế còn được tính theo phương án 2 dựa vào giả thuyết coi những hộ nghèo và cận nghèo thu nhập
nếu không được nhà nước hỗ trợ BHYT cho người nghèo thì hộ đó cũng sẽ không mua BHYT, tính toán theo phương án này thì
liệt kê những hộ có thành viên giống như phương án 1 và thêm những hộ nào có thành viên có BHYT cho người nghèo (mục 3
câu 10a hoặc mục 3 câu 10b có mã 2,3).

Hộ gia đình có người bị
ốm đau nhưng không đi
khám chữa bệnh (ốm đau
được xác định là bị bệnh/
chấn thương nặng đến
mức phải nằm một chỗ và
phải có người chăm sóc tại
giường hoặc nghỉ việc/học
không tham gia được các
hoạt động bình thường)

Tiếp cận các
dịch vụ y tế

Y TẾ
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Hộ gia đình nào có một trong hai điều kiện thì được
coi là thiếu hụt về nhà ở. Với điều kiện hộ sống trong
nhà tạm thì liệt kê những vật liệu làm cột , tường và
mái nhà của hộ, hộ gia đình nào có 2 trong 3 thành
phần nhà trở lên kể trên thuộc loại không bền chắc
thì được coi là nhà thiếu kiên cố, đơn sơ. Hộ gia đình
nào ở trong nhà tạm, thiếu kiên cố, đơn sơ thì coi là
thiếu hụt về chỉ tiêu này và được 10 điểm.

Diện tích bình quân nhà ở đầu người của hộ được
tính bằng tổng diện tích ở của hộ chia cho tổng số
thành viên hộ, nếu kết quả nhỏ hơn 8m2 thì hộ đó
được coi là thiếu hụt về nhà ở và được 10 điểm.

Hộ gia đình đang ở trong
nhà thiếu kiên cố hoặc nhà
đơn sơ
(Nhà ở chia thành 4 cấp
độ: nhà kiên cố, bán kiên
cố, nhà thiếu kiên cố, nhà
đơn sơ)

Diện tích nhà ở bình quân
đầu người của hộ gia đình
nhỏ hơn 8m2

Chất lượng
nhà ở

Diện tích nhà
ở bình quân
đầu người

NHÀ Ở
Trong thực tế ở nhiều
vùng khác nhau có
nhiều loại vật liệu làm
nhà khác nhau và việc
quy định từng loại vật
liệu làm nhà có bền chắc
hay không bao gồm rất
nhiều trường hợp. Hiện
nay trong tính toán về
chất lượng nhà ở được
tính theo quy ước của
tổng điều tra về Nhà ở
và quy định của Bộ Xây
Dựng. Tuy nhiên vẫn cần
nghiên cứu và quy ước
thêm về loại vật liệu nào
được tính là bền chắc
hay không theo vùng và
địa phương và có quy
ước cụ thể.
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Tài sản phục vụ Hộ gia đình không có tài sản
tiếp cận thông nào trong số các tài sản: Ti vi,
tin
radio, máy tính; và không nghe
được hệ thống loa đài truyền
thanh xã/thôn

Trong thực tế có nhiều hộ
không có hố xí, trong việc
xét hộ sử dụng hố xí hợp
vệ sinh hay không hiện
nay thì không tính những
hộ không có hố xí. Nhưng
trong tính toán nghèo đa
chiều thì coi những hộ
không có hố xí là thiếu hụt
về hố xí/nhà tiêu.

Xem xét đồ dùng lâu bền của hộ, hộ nào khai không có Trong KSMS 2012 không có
tất cả các đồ dùng tivi, radio, máy tính thì được coi là thông tin thu thập về loa
thiếu hụt về tài sản phục vụ tiếp cận thông tin và được truyền thanh.
10 điểm.

Sử dụng dịch Hộ gia đình không có thành Tính toán chỉ tiêu này dựa trên việc liệt kê những hộ
vụ viễn thông viên nào sử dụng thuê bao không chi tiêu khoản thanh toán internet trong mục 5
điện thoại và internet
chi tiêu hoặc không có bất kì thành viên hộ nào khai có
điện thoại di động và điện thoại cố định trong mục 6
ĐDLLB. Hộ gia đình nào như trên coi là thiếu hụt về tiếp
cận dịch vụ viễn thông và được 10 điểm.

DỊCH VỤ VIÊN THÔNG

ĐIỀU KIỆN SỐNG
Nguồn nước Hộ gia đình không được tiếp Xem xét nguồn nước sinh hoạt hộ gia đình khai, hộ gia
sinh hoạt
cận nguồn nước hợp vệ sinh đình nào không sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh thì
coi là thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt và được 10 điểm.
Trong đó nguồn nước hợp vệ sinh bao gồm: nước máy
vào nhà, nước máy công cộng, giếng khoan, giếng đào
được bảo vệ, nước khe/ mó được bảo vệ, nước mua,
nước mưa. Nguồn nước không hợp vệ sinh và các nguồn
nước không thuộc nguồn nước trên.
Hố xí/nhà tiêu Hộ gia đình không sử dụng Xem xét hố xí hộ gia đình sử dụng, hộ gia đình nào khai
hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
sử dụng hố xí không hợp vệ sinh thì coi là thiếu hụt về hố
xí và được 10 điểm. Trong đó hố xí hợp vệ sinh là: tự hoại/
bán tự hoại, thấm dội nước, hai ngăn. Hố xí không hợp
vệ sinh là những hố xí không thuộc loại trên.

Sau đây phương pháp tính từng chỉ tiêu sẽ được thể hiện lần lượt
theo từng chiều và từng chỉ số
1.3 Phương pháp đánh giá
Lưu ý: Qua bàn bạc giữa Bộ LĐTBXH và Tổng cục Thống kê, các chuyên gia thì
các đối tượng nghèo và cận nghèo được xác định với 2 phương án (các phương
án sẽ được nêu rõ ở dưới).
Phương án 1: Sử dụng chuẩn mức sống trung bình, chuẩn mức sống tối
thiểu để xác định đối tượng chính sách, phân loại đối tượng hộ nghèo, hộ cận
nghèo, bằng mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Theo phương án này, các đối tượng được xác định như sau:
Hộ nghèo: là hộ có thu nhập bình quân đầu người từ chuẩn mức sống tối
thiểu trở xuống (1,3 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 01 triệu
đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn) và thiếu hụt từ 1/3 tổng điểm thiếu
hụt đa chiều trở lên.
Hộ cận nghèo: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người từ chuẩn mức sống
tối thiểu trở xuống (1,3 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 01
triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn) và thiếu hụt dưới 1/3 tổng
điểm thiếu hụt đa chiều.
Hộ có mức sống dưới trung bình: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/
tháng từ dưới chuẩn mức sống trung bình và cao hơn chuẩn mức sống tối thiểu.
Phương án 2: Sử dụng đồng thời chuẩn mức sống trung bình, chuẩn mức
sống tối thiểu và chuẩn nghèo chính sách để phân loại đối tượng hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ có mức sống dưới trung bình; đồng thời dùng chuẩn đo
lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để xác định nhóm
đối tượng chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, làm cơ sở xây dựng
các giải pháp tác động phù hợp.
Theo phương án này, các đối tượng được xác định như sau:
Hộ nghèo, là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ chuẩn nghèo
chính sách trở xuống; hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn
chuẩn nghèo chính sách đến chuẩn mức sống tối thiểu và thiếu hụt từ 1/3
tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
Hộ cận nghèo: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn
chuẩn nghèo chính sách đến chuẩn mức sống tối thiểu, và thiếu hụt dưới 1/3
tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
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Hộ chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản: là hộ có thu nhập bình
quân đầu người/tháng cao hơn chuẩn mức sống tối thiểu và thiếu hụt từ 1/3
tổng điểm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
Hộ có mức sống dưới trung bình: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/
tháng từ dưới chuẩn mức sống trung bình và cao hơn chuẩn mức sống tối
thiểu.

1.4 Phân tổ trong tính toán
Báo cáo tính toán các chỉ tiêu và tổng hợp về nghèo đa chiều qua 4 phân tổ:
(1) Chung toàn quốc
(2) Dân tộc (bao gồm 2 loại là (i)dân tộc Kinh và Hoa, (ii) dân tộc khác)
(3) 6 vùng kinh tế.
(4) Thành thị và nông thôn.
2. Kết quả
Phương án 1 và 2 trình bày ở trên để xác định hộ nghèo, cận nghèo và đánh giá
nghèo đa chiều về cơ bản là giống nhau nên sẽ được trình bày chung ở dưới đây:

Tỷ lệ phần trăm số hộ ở các mức điểm tổng hợp
Điểm Tổng Hợp

Phần trăm thành phần

0

24,5

10

40,97

20

21,18

30

8,46

40

3,33

50

1,23

60

0,26

70

0,06

80
90
Bảng trên được tính toán như sau: Tính toán điểm của các hộ dựa theo hệ
thống tiêu chí (5 tiêu chí) và chỉ số (10 chỉ số) được nêu lên ở trên. Điểm tổng
hợp của mỗi hộ là tổng điểm đánh giá của 10 chỉ số, phần trăm thành phần là
phần trăm số hộ có tổng điểm tương ứng. Ví dụ điểm tổng hợp là 0 có 24,5%
tức là có 24,5% số hộ có tổng điểm đánh giá của cả 10 chỉ số là 0 điểm.
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9,2

Bắc Trung Bộ và duyên
hải miền Trung

Đồng bằng sông Cửu

Đông Nam Bộ

17,95

18,97
12,16

13,56

Trung du và miền núi
phía Bắc

Tây Nguyên

2,83

5,65

9,58
2,55

2,91

4,22

1,59

2,81
8,86

1,98
4,3

7,36
12,33

8,44
26,8

3,58

Giáo
dục trẻ
em

10,78

Đồng bằng sông Hồng

Kinh Hoa
Khác
6 Vùng

Dân tộc của chủ hộ

CẢ NƯỚC
Thành thị - Nông thôn
Thành thị
Nông thôn

Giáo dục
người lớn

5,19

7,01
3,14

4,83

5,74

3,45

4,23
6,58

2,44
5,47

4,53

Khám
chữa
bệnh

64,58

55,05
55,62

49,82

34,21

58,63

59,32
16,78

51,84
54,83

53,9

Bảo hiểm
y tế

27,08

8,96
3,67

4,31

19,05

0,4

6,67
28,94

3,2
12,36

9,51

Chất
lượng
nhà

4,97

13,76
10,39

4,84

6,31

5,12

5,59
13,01

7,26
6,21

6,54

10,65

14,36
0,91

5,77

18,63

0,69

4,02
25,67

1,5
9,16

6,78

Nguồn
Diện tích
nước hợp
nhà
vệ sinh

Tỷ lệ hộ thiếu hụt từng chỉ số

35,7

5,21
2,22

21,06

22,65

14,08

17,95
19,99

4,58
24,35

18,21

Hố xí
hợp vệ
sinh

7,82

12,85
5,08

13,47

13,05

9,13

7,89
23,94

3,88
12,67

9,94

Tiếp cận
dịch vụ
thông tin

5,98

8,86
4,12

7,81

12,28

3,41

4,46
19,92

2,75
8,08

6,43

Tài sản
thông
tin

Đơn vị tính: %

BẢNG CHÉO GIỮA NGHÈO ĐA CHIỀU VÀ CHUẨN THU NHẬP
Phương án 1:
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT
HỘ NGHÈO
Số liệu 2014 6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

Phương án 2:

MSTT

Chuẩn CS
Số liệu 2014
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HỘ CHƯA TIẾP CẬN ĐẦY ĐỦ
CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN
6,6% hộ có TNBQ trên MSTT và
thiếu hụt đa chiều từ 1/3 trở lên
1,47 triệu hộ gia đình

HỘ KHÔNG NGHÈO
75,5% hộ có TNBQ trên MSTT và
thiếu hụt đa chiều dưới 1/3
17,36 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
2,1% hộ có TNBQ dưới MSTT, trên
chuẩn chính sách và có thiếu hụt
đa chiều từ 1/3 trở lên
0,47 triệu hộ gia đình

HỘ CẬN NGHÈO
4 % hộ có TNBQ dưới MSTT, trên
chuẩn chính sách và có thiếu hụt
đa chiều dưới 1/3
0,9 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
4,7% hộ có TNBQ dưới chuẩn
chính sách và thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên
1,05 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
7,2% hộ có TNBQ dưới chuẩn
chính sách và thiếu hụt đa chiều
dưới 1/3
1,6 triệu hộ gia đình
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1. Tóm tắt chung
Báo cáo này giới thiệu về sự cần thiết của việc xây dựng mức sống tối thiểu
cho giai đoạn 2016-2020, phương pháp xây dựng mức sống tối thiểu, và các
phương án đề xuất mức sống tối thiểu cho giai đoạn này.

Phụ lục số 4.
Phương pháp và
các phương án
tính mức sống tối
thiểu

Chuẩn nghèo của cả hai giai đoạn (2006-2010, 2011-2015) đều được tính toán
dựa vào số liệu VHLSS và phương pháp chi phí cho các nhu cầu tối thiểu (Cost of
Basic Need) bao gồm lương thực thực phẩm (LTTP) và phi lương thực thực phẩm.
Phần chi phí LTTP phẩm thiết yếu được tính toán dựa trên nhu cầu năng lượng
tối thiểu cho một người một ngày; phần chi phí phi LTTP thiết yếu được giả định
bằng với trị giá trung bình các mặt hàng phi LTTP của nhóm dân số đáp ứng mức
tiêu dùng LTTP thiết yếu. Chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 2016-2020 dựa vào
VHLSS 2012 và sử dụng cùng phương pháp tiếp cận để xác định chi phí LTTP.
Riêng chi phí phi LTTP của chuẩn sẽ được xác định dựa vào hệ số Engel18.
Chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 được xây dựng dựa vào số liệu VHLSS
2002. Tỷ lệ LTTP trong chuẩn nghèo thành thị là 57% và trong chuẩn nghèo nông
thôn là 63%.
Chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 được xây dựng dựa vào số liệu VHLSS
2006. Tỷ lệ LTTP trong chuẩn nghèo thành thị là 47% và trong chuẩn nghèo nông
thôn là 57%.
Chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 2016-2020 được xây dựng theo hai
phương án mức Kcal thiết yếu, các giả định khác nhau về chỉ số giá giai đoạn
2015-2016. Cụ thể như sau:
Phương án 1: Áp dụng rổ hàng hóa LTTP cung cấp 2100 Kcal19 1 người 1
ngày, hệ số Engel tương ứng, giá bình quân riêng thành thị, nông thôn năm 2012
và chỉ số giá từ tháng 2/2012 đến tháng 1/2016 (sử dụng các giả định về chỉ số
giá từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016):

18

Martin Ravallion and Benu Bidani “How Robust Is a Poverty Profile”, 1993 Martin Ravallion
“Poverty Lines in Theory and Practics”, 1998
19
Tiêu chuẩn 2100 Kcal 1 người 1 ngày do tổ chức FAO khuyến nghị cho các nước đang phát
triển và được TCTK và NHTG sử dụng từ năm 1993-2008, áp dụng chính thức trong xác định
chuẩn nghèo quốc gia từ năm 2006.
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Chuẩn mức sống tối thiểu khu vực thành thị trong khoảng từ 1376 đến 1416
nghìn đồng 1 người 1 tháng.
Chuẩn mức sống tối thiểu khu vực nông thôn trong khoảng từ 1096 đến
1128 nghìn đồng 1 người 1 tháng.
Chênh lệch chuẩn nghèo giữa thành thị và nông thôn khoảng 1,26 lần.
Phương án 2: Áp dụng rổ hàng hóa LTTP cung cấp 2230 Kcal20 1 người 1
ngày, hệ số Engel tương ứng, giá bình quân riêng thành thị, nông thôn năm
2012 và chỉ số giá từ tháng 2/2012 đến tháng 1/2016 (sử dụng các giả định về
chỉ số giá từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016):
Chuẩn nghèo khu vực thành thị trong khoảng từ 1682 đến 1731 nghìn
đồng 1 người 1 tháng.
Chuẩn nghèo khu vực nông thôn trong khoảng từ 1309 đến 1348 nghìn
đồng 1 người 1 tháng.
Chênh lệch chuẩn nghèo giữa thành thị và nông thôn khoảng 1,28 lần.
2. Sự cần thiết của việc xây dựng mức sống tối thiểu cho giai đoạn
2016-2020
Sự phát triển không ngừng trong mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội là kết quả
thực hiện các chính sách, đường lối thích hợp, kịp thời của Đảng và nhà nước
trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trong đó, sự cải thiện về đời
sống các tầng lớp dân cư được thể hiện rất rõ qua chỉ tiêu thu nhập, chi tiêu
bình quân cũng như các chỉ tiêu đo lường về giáo dục, y tế, nhà ở, điện nước,
phương tiện sinh hoạt và điều kiện vệ sinh.
Mặt khác chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 được ước lượng từ trị giá
chuẩn nghèo theo giá tháng 01 năm 2011 và không được cập nhật chỉ số
giá cho các năm sau đó. Do vậy, rổ hàng hóa LTTP và chuẩn nghèo giai đoạn
2011-2015 sẽ không phản ánh sát nhu cầu tiêu dùng tối thiểu của dân cư nếu
tiếp tục áp dụng cho giai đoạn tới do sự thay đổi về: (1) cơ cấu LTTP và phi
20

Tiêu chuẩn 2230 Kcal 1 người 1 ngày được ước lượng dựa trên mức nhu cầu năng lượng
khuyến nghị cho từng độ tuổi, giới tính, loại hình lao động và được bình quân hóa bằng dân
số thực tương ứng năm 2010. Tiêu chuẩn này được TCTK và NHTG áp dụng xác định chuẩn
nghèo từ năm 2010.
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LTTP; (2) cơ cấu chính các mặt hàng LTTP trong rổ hàng hóa; và (3) sử dụng
chỉ số giá để quy đổi chuẩn trong nhiều năm sẽ làm thấp đi giá trị thực của
chuẩn nghèo (khi lạm phát vẫn tiếp tục tăng như các năm qua). Hơn nữa,
giả định mức chi tiêu thiết yếu về phi LTTP cũng làm ảnh hưởng đến mức độ
chính xác của chuẩn. Chính vì thế mà việc xây dựng chuẩn nghèo cho giai
đoạn mới (2016-2020) dựa trên số liệu mức sống hộ gia đình năm 2012 và áp
dụng phương pháp hệ mới trong ước lượng phần chi phí phi LTTP là cần thiết
và phù hợp với lợi ích của người nghèo cũng như công tác hoạch định các
chương trình, chính sách liên quan đến đối tượng này của Đảng và Nhà nước.
3. Phương pháp tính
Chuẩn nghèo được tính toán dựa trên phương pháp chi phí cho các nhu
cầu tối thiểu. Đây là một trong các phương pháp được các chuyên gia Ngân
hàng Thế giới nghiên cứu và phổ biến áp dụng. Đặc biệt phương pháp này
được khuyến nghị áp dụng cho các nước đang phát triển21. Do vậy sử dụng
phương pháp này để tính chuẩn nghèo sẽ đảm bảo tính khoa học, có thể so
sánh quốc tế cũng như phù hợp với tình hình phát trển kinh tế - xã hội của
Việt Nam.
Phương pháp chi phí cho các nhu cầu tối thiểu gồm các bước: (1) ước
lượng gói chi tiêu vừa đủ cho những nhu cầu về cả LTTP và phi LTTP; (2) tính
chi phí của gói chi tiêu này cho từng phân tổ áp dụng (thành thị, nông thôn;
từng vùng; từng nhóm đối tượng,…).
Căn cứ vào mức năng lượng tối thiểu bình quân cho một người trong một
ngày có thể hoạt động được bình thường và thực đơn trung bình (gồm cả
lượng và giá) các mặt hàng LTTP (còn gọi là rổ hàng LTTP) của nhóm dân cư
đạt mức tiêu dùng tương đương mức năng lượng tối thiểu này để tính được
chi phí tiêu dùng tối thiểu về LTTP. Phần chi phí phi LTTP được tính toán dựa
trên hệ số của đường cong LTTP Engel.
Chuẩn mức tiêu dùng LTTP tối thiểu giai đoạn 2006-2010, 2011-2015và
giai đoạn 2016-2020 của Việt Nam đều được áp dụng theo phương pháp nêu
trên và các tiêu chuẩn lựa chọn phù hợp với từng giai đoạn của Việt Nam:
Các phương pháp tính chuẩn nghèo trong lý thuyết và thực tiễn, Martin Ravallion, Ngân hàng Thế
giới,1998; Giới thiệu về phân tích nghèo đói, Shahid Khandker và Jonathan Haughton, Ngân hàng
Thế giới, 2005

21
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Mức năng lượng tối thiểu bình quân một người một ngày được sử dụng
trong việc tính toán chuẩn mức tiêu dùng LTTP tối thiểu là 2100 Kcal. Đây
là mức năng lượng thiết yếu được khuyến nghị bởi Tổ chức Lương thực và
Nông nghiệp Liên hiệp quốc cho những người dân sống trong các nước
đang phát triển.
Mức năng lượng tối thiểu bình quân một người một ngày được sử dụng
trong việc tính toán chuẩn mức tiêu dùng LTTP tối thiểu là 2230 Kcal. Mức
năng lượng này được ước lượng dựa trên Nhu cầu năng lượng khuyến nghị
cho người Việt Nam (Nhà Xuất bản Y học, 2012) theo từng độ tuổi, giới tính,
loại hình lao động và được bình quân hóa bằng dân số thực tương ứng năm
2010. Tiêu chuẩn này được TCTK và NHTG áp dụng xác định chuẩn nghèo
từ 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, Ngân hàng
Thế giới, 2012).
Căn cứ vào thành phần dinh dưỡng của thức ăn Việt Nam - “Bảng thành
phần thực phẩm Việt Nam” (Viện Dinh dưỡng và Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học,
2007).
 Căn cứ vào thực đơn hàng ngày của người Việt Nam theo thập phân vị chi
tiêu (mỗi nhóm gồm 10% dân số, trong đó: nhóm 1 gồm 10% dân số có chi
tiêu bình quân đầu người thấp nhấp đến nhóm 10 là nhóm gồm 10% dân số
có chi tiêu bình quân đầu người cao nhất).
Căn cứ số liệu Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam do Tổng cục Thống
kê thực hiện để tính chuẩn nghèo cho năm cơ sở - năm 2012.
Sử dụng chỉ số giá hàng tháng do Tổng cục Thống kê công bố để đưa chuẩn
nghèo từ tháng 1 năm cơ sở về tháng 1 năm áp dụng.
4. Chuẩn nghèo xây dựng dựa trên số liệu VHLSS 2012

4.1. Rổ hàng LTTP năm cơ sở
Căn cứ vào số liệu chi tiêu và năng lượng bình quân 1 người 1 ngày
của 9396 hộ gia đình và sử dụng quyền số chọn mẫu để ước lượng được mức
Kcal bình quân 1 người 1 ngày của 10 nhóm chi tiêu (mỗi nhóm gồm 10% dân
số và có chi tiêu bình quân theo thứ tự từ thấp đến cao), cụ thể như sau:
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Nhóm 1:

1740,1 Kcal

Nhóm 2:

1886,8 Kcal

Nhóm 3:

2039,2 Kcal

Nhóm 4:

2103,9 Kcal

Nhóm 5:

2215,5 Kcal

Nhóm 6:

2328,6 Kcal

Nhóm 7:

2350,6 Kcal

Nhóm 8:

2470,0 Kcal

Nhóm 9:

2573,6 Kcal

Nhóm 10:

2778,9 Kcal

2071,5 Kcal
2159,7 Kcal

Như vậy nhóm 20% dân số được lựa chọn để xác định mức LTTP thiết yếu
là nhóm 3 và 4 với mức năng lượng bình quân 1 người 1 ngày đạt 2071,5 Kcal
gần nhất với 2100 Kcal; là nhóm 4 và nhóm 5 với mức năng lượng bình quân
1 người 1 ngày đạt 2159,7 Kcal gần nhất với 2230 Kcal.
Khối lượng và trị giá của từng nhóm hàng được xác định dựa vào nhóm
20% dân số được chọn tương ứng cho cả nước.
Giá của từng nhóm hàng được xác định dựa trên giá bình quân của nhóm
dân số ở khu vực nông thôn thuộc nhóm 20% dân số được chọn. Riêng ở
khu vực thành thị việc tính giá bình quân của từng nhóm sẽ được mở rộng
ra nhóm dân số tương ứng thuộc khu vực thành thị thuộc 20% nhóm được
chọn chung cả nước và bổ sung thêm nhóm dân số có nhóm chi tiêu tương
ứng nhưng chia riêng khu vực thành thị.
Rổ hàng LTTP được xác định gồm 41 nhóm hàng LTTP có cả khối lượng và
trị giá; 10 nhóm hàng không có khối lượng nhưng có trị giá tiêu dùng cung
cấp vừa đủ mức tiêu chuẩn Kcal cho một người một ngày như (Bảng 1).
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Bảng 1: Đặc điểm rổ hàng lương thực thực phẩm cung cấp đủ 2100Kcal và
2230Kcal 1 người 1 ngày

Tên các nhóm hàng

1011. Gạo tẻ thường

Theo tiêu chuẩn 100Kcal
Theo tiêu chuẩn 2230Kcal
Trị giá rổ bình quân 1
Trị giá rổ bình quân 1
người 1 tháng theo giá
người 1 tháng theo giá
tháng 1/2012
tháng 1/2012
% Kcal
% Kcal
Thành thị Nông thôn
Thành thị Nông thôn
(1000đ)
(1000đ)
(1000đ)
(1000đ)
52,82
114,0
105,1
48,85
115,3
104,4

10101. Gạo đặc sản Lễ, Tết

0,39

1,1

1,0

0,46

1,4

1,2

1012. Gạo tẻ đặc sản

1,71

4,6

4,3

2,18

6,2

6,2

102. Gạo nếp

1,80

6,2

5,6

1,63

6,1

5,4

103. Ngô/bắp

0,64

1,6

1,3

0,59

1,7

1,3

104. Sắn/khoai mỳ

0,15

0,7

0,5

0,15

0,8

0,5

105. Khoai các loại

0,23

1,6

1,2

0,23

1,7

1,3

106. Mỳ hạt, bánh mỳ, bột mỳ

0,39

2,0

2,0

0,41

2,3

2,2

107. Mỳ sợi, mỳ, phở/cháo ăn liền

1,91

10,6

9,6

2,04

12,1

11,2

108. Bánh phở, bún, bánh đa

0,42

2,2

2,3

0,47

2,6

2,8

109. Miến

0,24

1,4

1,0

0,23

1,3

1,1

110. Thịt lợn

3,47

68,9

64,0

3,74

79,3

73,7

111. Thịt bò

0,12

8,8

8,1

0,16

12,9

11,9

112. Thịt trâu

0,01

1,0

0,9

0,01

1,0

0,9

113. Thịt gà

0,49

25,4

25,2

0,57

31,8

31,6

114. Thịt vịt & gia cầm khác

0,33

10,1

8,5

0,36

11,9

9,9

115. Các loại thịt khác

0,35

2,0

1,8

0,44

2,9

2,6

116. Thịt chế biến

0,92

5,2

4,7

1,11

7,3

6,5

1171. Mỡ ăn

0,98

3,6

3,5

0,85

3,4

3,2

1172. Dầu ăn

2,03

7,8

7,5

2,29

9,5

9,1

1181. Tôm tươi

0,08

9,8

8,0

0,09

11,8

9,6

1182. Cá tươi

1,57

54,6

45,9

1,51

57,5

47,9

119. Tôm, cá khô và chế biến

0,24

5,5

4,2

0,23

6,6

4,5

120. Thuỷ, hải sản khác

0,41

2,3

2,1

0,47

3,1

2,8

121. Trứng/hột gà, vịt

0,34

7,9

7,8

0,35

8,8

8,8

122. Đậu phụ/tàu hũ

0,60

6,2

5,9

0,62

6,9

6,6

123. Lạc nhân, vừng

0,36

1,7

1,6

0,36

1,8

1,6
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Tên các nhóm hàng

124. Đỗ hạt các loại

Theo tiêu chuẩn 2100Kcal
Theo tiêu chuẩn 2230Kcal
Trị giá rổ bình quân 1
Trị giá rổ bình quân 1
người 1 tháng theo giá
người 1 tháng theo giá
tháng 1/2012
tháng 1/2012
% Kcal
% Kcal
Thành thị Nông thôn
Thành thị Nông thôn
(1000đ)
(1000đ)
(1000đ)
(1000đ)
0,27
1,6
1,5
0,28
1,8
1,7

125. Đỗ ăn quả tươi các loại

0,17

2,4

1,9

0,17

2,7

2,1

126. Rau muống

0,22

6,2

4,8

0,23

7,2

5,4

127. Xu hào

0,07

1,5

1,0

0,07

1,6

1,1

128. Bắp cải

0,15

3,4

2,8

0,16

3,8

3,1

129. Cà chua

0,07

2,5

2,3

0,08

2,9

2,7

130. Các loại rau khác

3,04

17,3

15,6

3,06

20,2

18,1

131. Cam

0,03

1,5

1,4

0,04

2,2

2,1

132. Chuối

0,41

4,5

3,5

0,42

5,1

3,6

133. Xoài, muỗn

0,10

2,3

1,7

0,11

2,9

2,0

134. Hoa quả/trái cây

2,01

11,4

10,3

2,24

14,8

13,2

135. Nước mắm, nước chấm

0,23

6,4

5,4

0,23

7,0

5,9

137. Bột nêm, bột canh

0,39

2,2

2,0

0,42

2,8

2,5

139. Đường mật

1,64

5,6

5,4

1,66

6,0

5,9

140. Bánh, mứt, kẹo

0,78

7,0

5,5

0,82

8,0

6,4

1411. Sữa đặc

0,18

1,6

1,5

0,20

1,8

1,6

1412. Sữa bột

0,28

9,9

8,2

0,31

12,3

10,1

142. Kem, sữa chua

0,33

1,9

1,7

0,43

2,9

2,6

143. Sữa tươi

0,25

5,6

6,1

0,32

7,6

8,2

144. Rượu các loại

0,17

7,7

6,5

0,17

8,2

7,0

145. Bia các loại

0,13

4,8

4,0

0,18

7,5

6,3

146. Nước giải khát đóng
chai, lon, hộp, bình
147. Cà phê uống liền

0,20

5,9

5,6

0,20

6,2

6,0

0,31

1,8

1,6

0,29

1,9

1,7

148. Cà phê bột

0,02

1,2

1,2

0,03

1,7

1,6

153. Ăn, uống ngoài gia đình 11,49

65,5

59,0

13,48

89,1

79,7

154. Các thứ khác

23,2

20,9

4,00

26,5

23,7

571,7

514,8

662,7

592,9

Chuẩn LTTP

4,07
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4.2. Chuẩn mức sống tối thiểu năm cơ sở
Theo quy luật Engel, tỷ trọng chi cho LTTP và tổng chi tiêu có quan hệ tỷ
lệ nghịch với mọi cấu trúc hộ gia đình. Tỷ lệ này xác định được dựa trên hàm
hồi quy tuyến tính - đường cong tỷ lệ LTTP Engel (Ravallion and Bidani, 1993):

Trong đó:

là tỷ lệ chi tiêu cho lương thực thực phẩm
là hệ số chặn
là tỷ lệ giữa tổng chi tiêu và chuẩn nghèo lương thực

thực phẩm
là vector nhân khẩu theo nhóm tuổi j,
là véc tơ đặc tính khác như trình độ học vấn, nghề nghiệp,
dân tộc,..…
là số dư
Theo thông lệ Quốc tế cũng như thực tế áp dụng chuẩn nghèo các giai
đoạn trước đây ở Việt Nam luôn tiếp cận với tiêu chuẩn đảm bảo nhu cầu cơ
bản cả về LTTP và phi LTTP nên chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 20162020 được xác định dựa vào mức cận trên (tức là nhu cầu về phi LTTP được
phân bổ tối thiểu nhưng đủ). Mức sống tối thiểu được xác định căn cứ theo
chuẩn LTTP và hệ số Engel có được từ hàm hồi quy trên theo công thức:

Trong đó
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được xác định :
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Bảng 2: Chuẩn mức sống tối thiểu và chuẩn LTTP năm cơ cở - năm 2012
Dựa vào rổ hàng
LTTP 2100Kcal
Nông
Thành thị
thôn
Năm 2012 - giá tháng 1

Dựa vào rổ hàng
LTTP 2230Kcal
Thành Nông
thị
thôn

-

-

-

-

Chuẩn LTTP (1000đ)

572

515

663

593

Chuẩn mức sống tối thiểu (1000đ)

1150

916

1406

1095

Tỷ trọng LTTP - Hệ số Engel

49,7%

56,2%

47,1%

54,2%

5. Các phương án mức sống tối thiểu, chuẩn LTTP giai đoạn 2016-2020
Chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 được ước lượng bằng cách lấy chuẩn
đã được ước tính đến tháng 01/2012 nhân với chỉ số giá hàng tháng, từ
tháng 02/2012 đến tháng 12/2015 và chỉ số giá dự tính của tháng 01/2016
so với tháng 01/2015. Với 3 phương án chỉ số giá tháng 01/2016 so với tháng
01/2015 là 102,5%, 104,0% và 105,5% thì chuẩn mức sống tối thiểu tương
ứng vào tháng 01/2016 như Bảng 3:

Bảng 3: Chuẩn mức sống tối thiểu và chuẩn nghèo LTTP
Phương án1:
Rổ hàng LTTP
2100Kcal
Thành Nông
thị
thôn

Phương án2:
Rổ hàng LTTP
2230Kcal
Thành Nông
thị
thôn

Năm 2016 - giá tháng 1
Chỉ số giá tháng 1/2016 so tháng 1/2015 là
Chuẩn LTTP (1000đ)

684

616

793

709

Chuẩn mức sống tối thiểu (1000đ)

1376

1096

1682

1309

Chỉ số giá tháng 1/2016 so tháng 1/2015 là
Chuẩn LTTP (1000đ)

694

625

804

720

Chuẩn mức sống tối thiểu (1000đ)

1396

1112

1706

1329

Chỉ số giá tháng 1/2016 so tháng 1/2015 là
Chuẩn LTTP (1000đ)

704

634

816

730

Chuẩn mức sống tối thiểu (1000đ)

1416

1128

1731

1348
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Phụ lục số 5.
Rà soát chính
sách và các
phương án tính
toán ngân sách
giảm nghèo giai
đoạn 2016-2020

1. Cách tiếp cận
Yêu cầu của Chính phủ khi rà soát, sửa đổi chính sách giảm nghèo:
 Sửa đổi chính sách nhưng phải phù hợp với nguồn lực.
 Sửa đổi chính sách, nhưng không làm gián đoạn các chính sách giảm nghèo
hiện hành (Lưu ý: rất nhiều văn bản hết hiệu lực vào cuối năm 2015).
 Giảm sự trùng chéo, tản mạn, nhiều đầu mối, nhưng vẫn đảm bảo được tính
toàn diện của chính sách giảm nghèo.
 Kiên quyết sửa đổi những chính sách bất hợp lý, nhưng phải theo lộ trình, từ
thấp đến cao, không nóng vội chủ quan.
 Có chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)vùng miền núi đặc biệt khó khăn (ĐBKK).
Phương hướng rà soát chính sách khi áp dụng nghèo đa chiều:
 Phân loại chính sách theo Phương thức huy động và phân bổ nguồn lực:
chia làm 2 nhóm chính sách cơ bản:
o Chính sách hỗ trợ theo địa bàn: CTMTQG GNBV, bao gồm CT 30a, CT
135 và xã bãi ngang ĐBKK. Ngân sách = Định mức hỗ trợ bình quân
x Số địa bàn.
Chính sách hỗ trợ CSHT: hỗ trợ chung cho địa bàn nghèo (cả cộng
đồng, gồm hộ nghèo và không nghèo, cùng hưởng lợi)
Chính sách hỗ trợ PTSX: một số ít chính sách hỗ trợ chung, đa số
chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo/cận nghèo ở địa bàn nghèo.
o Chính sách hỗ trợ theo đối tượng: hộ/người nghèo, cận nghèo, mới
thoát nghèo
7 chính sách “cứng”- bắt buộc cân đối đủ ngân sách hàng năm.
Ngân sách = định mức hỗ trợ x số đối tượng thuộc diện hưởng
lợi. Gồm3 chính sách hỗ trợ giáo dục (miễn học phí/hỗ trợ chi phí
học tập, học sinh bán trú và nội trú, tiền ăn trưa cho trẻ mầm non
3-5 tuổi), 2 chính sách hỗ trợ y tế (BHYT cho hộ nghèo, BHYT cho
hộ cận nghèo), hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ trực tiếp chi phí sản xuất
theo QĐ102/QĐ-TTg.
9 chính sách “mềm”- tùy theo khả năng cân đối ngân sách hàng
năm. Có định mức hỗ trợ, nhưng số đối tượng hưởng lợi hạn chế.
Gồm các chính sách dạy nghề, cử tuyển, hỗ trợ XKLĐ, nhà ở, đất
ở/đất sản xuất, tín dụng, trợ giúp pháp lý.

90

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐO LƯỜNG NGHÈO TỪ ĐƠN CHIỀU DỰA VÀO THU NHẬP SANG ĐA CHIỀU

o Ngoài ra, một số ít chính sách hỗ trợ theo Dự án: bằng cách hỗ trợ
Ngân sách Nhà nước trực tiếp cho các dự án cụ thể. Hiện có 2 chính
sách thực hiện theo cách Chính phủ phân bổ vốn trực tiếp cho từng
dự án, gồm chính sách hỗ trợ định canh định cư cho đồng bào DTTS
(theo QĐ 1342/QĐ-TTg và QĐ 33/2013/QĐ-TTg, gồm 297 dự án
ĐCĐC) và chính sách qui hoạch dân cư. Tuy nhiên, đây là kênh chính
để huy động các nguồn vốn khác ngoài Ngân sách Nhà nước như:
dự án ODA/NGO, hỗ trợ của doanh nghiệp, sự tham gia và đóng góp
của người dân trong từng dự án cụ thể.
Các chính sách “bắt buộc phân bổ đủ ngân sách hàng năm” (“chính sách
cứng”) ít gặp vướng mắc về huy động nguồn lực do được TW bố trí đủ vốn theo
định mức hỗ trợ và số lượng đối tượng thụ hưởng theo danh sách các tỉnh báo
cáo. Nếu trong kỳ ổn định ngân sách có chính sách mới thì TW sẽ cấp bù cho
phần thiếu hụt. Ngược lại, các chính sách “phân bổ tùy theo cân đối ngân sách
hàng năm” (“chính sách mềm”) thường bị thiếu hụt nguồn vốn so với kế hoạch
(nhu cầu), dù vẫn quy định mục tiêu cần đạt được trong văn kiện chính sách ở
cấp TW.
Tỷ trọng ngân sách dành cho các “chính sách cứng” (chính sách theo đối tượng
bắt buộc phân bổ đủ ngân sách hàng năm) đã tăng mạnh, từ mức bình quân
41% trong tổng chi NSNN hỗ trợ trực tiếp cho giảm nghèo giai đoạn 2005-2012
tăng lên mức 58% riêng trong năm 2012. (Hình 1 và 2). Các “chính sách cứng” đều
mang bản chất ASXH, do đó tỷ trọng ngân sách cho các “chính sách cứng” tăng
lên thể hiện bước chuyển tiếp để tiến tới một hệ thống ASXH toàn diện và bao
trùm trong tương lai. Mặc dù vậy, đây là một áp lực lớn cho NSNN trong bối cảnh
khó khăn chung về cân đối ngân sách hiện nay.
Hình 1.Vốn ngân sách NN hỗ trợ trực tiếp Hình 2. Vốn ngân sách NN hỗ trợ trực
tiếp cho giảm nghèo,năm 2012
cho giảm nghèo, giai đoạn 2005 - 2012
Chính
sách phân
bổ vốn
theo dự
án 2%
Chính
sách theo
Đối tượng
phân bổ
tùy khả
năng cân
đối NS
hàng năm
36%

Chương
trình phân
bổ vốn theo
Địa bàn
(CTMTQG
GNBV)
21%

Chính
sách theo
Đối tượng
bắt buộc
phân bổ
đủ vốn NS
hàng năm
41%

Nguồn: Báo cáo số 660/BC-UBTVQH13 ngày 19/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
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Phân loại chính sách theo Mục đích chính sách: gồm 5 nhóm chính sách
o Chính sách hỗ trợ vùng, hỗ trợ cộng đồng về CSHT: hợp phần CSHT
trong các CT 30a, bãi ngang, 135
o Chính sách hỗ trợ sinh kế, tăng thu nhập: hợp phần hỗ trợ PTSX
trong các CT 30a, bãi ngang, 135; dạy nghề; hỗ trợ XKLĐ, hỗ trợ đất
sản xuất.
o Chính sách tín dụng: gồm 2 phân nhóm là tín dụng hỗ trợ SXKD/
tăng thu nhập; và tín dụng hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.
o Chính sách có bản chất an sinh xã hội/tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản:
chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ trực tiếp theo
QĐ102/QĐ-TTg.
o Chính sách đặc thù: định canh định cư, qui hoạch dân cư, cử tuyển,
trợ giúp pháp lý…
Cách thức xây dựng kịch bản ngân sách khi áp dụng nghèo đa chiều:
 Áp dụng NĐC ảnh hưởng đến 2 yếu tố chính: (i) danh sách huyện, xã, thôn (do
tỷ lệ nghèo là một chỉ tiêu quan trọng để xác định huyện nghèo, xã/thôn ĐBKK,
thuộc vùng Khó khăn); (ii) đối tượng hưởng lợi trong từng chương trình, chính
sách (liên quan đến khái niệm “hộ nghèo”, “hộ cận nghèo” và “hộ chưa tiếp cận
đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản” theo phương pháp mới)  ảnh hưởng đến
ngân sách giảm nghèo.
 Cách làm chủ đạo là: Xuất phát từ mục tiêu chính sách  đối tượng hưởng
lợi (targeting) hiện hành  nhằm hỗ trợ thiếu hụt gì  đề xuất việc áp đối
tượng hưởng lợi theo phương án đo lường nghèo đa chiều  sắp xếp các
chương trình, chính sách  phương thức huy động và phân bổ vốn của
chính sách  kịch bản sơ bộ vốn giảm nghèo của chính sách đó khi áp dụng
nghèo đa chiều trong giai đoạn 2016-2020.
 Cách ước tính ngân sách giảm nghèo hàng năm trong giai đoạn 2016-2020
chủ yếu theo phương pháp ước tính số đối tượng hưởng lợi tăng thêm
tuyến tính dựa trên mối tương quan giữa con số tổng thể về tỷ lệ nghèo, cận
nghèo và con số tổng ngân sách của từng chính sách tương ứng. Lấy ngân
sách bố trí cho từng chính sách năm 2014 làm năm cơ sở để tính toán, ước
tính theo thời giá chưa bù lạm phát (không điều chỉnh theo CPI).
Các nhóm đối tượng ưu tiên khi đo lường theo cách tiếp cận đa chiều:
 Theo Phương án 1, chỉ gồm 2 nhóm đối tượng ưu tiên như trong các chính
sách hiện hành: (i) nhóm nghèo (TNBQ dưới MSTT và NĐC), và (ii) nhóm cận

92

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐO LƯỜNG NGHÈO TỪ ĐƠN CHIỀU DỰA VÀO THU NHẬP SANG ĐA CHIỀU

nghèo (TNBQ dưới MSTT và không NĐC). Theo Phương án 2, mặc dù vẫn gọi
chung là “hộ nghèo” và “cận nghèo” nhưng cần có sự phân biệt 4 nhóm đối
tượng theo thứ tự ưu tiên tăng dần: (1) nhóm nghèo cùng cực (TNBQ dưới
chuẩn nghèo chính sách và NĐC), (2) nhóm nghèo thu nhập (TNBQ dưới
chuẩn nghèo chính sách và không NĐC), (3) nhóm nghèo về các nhu cầu xã
hội cơ bản (TNBQ trên chuẩn nghèo chính sách nhưng dưới MSTT và NĐC),
(4) nhóm cận nghèo (TNBQ trên chuẩn nghèo chính sách nhưng dưới MSTT
và không NĐC). Trong bài viết này sẽ sử dụng Phương án 1 và Phương
án 2 để xây dựng kịch bản ngân sách giai đoạn 2016-2020, dựa trên giả
định không thay đổi cách xác định đối tượng thụ hưởng chính sách so
với giai đoạn trước.
 Bên cạnh đó, trong quá trình rà soát chính sách cũng sẽ nêu một số đề xuất
sửa đổi, bổ sung đối tượng hưởng lợi ưu tiên để phù hợp với đặc điểm,
nhu cầu của các nhóm đối tượng đối với từng nhóm chính sách theo cách
tiếp cận nghèo đa chiều trong giai đoạn tới.
2. Danh sách huyện nghèo, xã/thôn đặc biệt khó khăn
Hiện nay, tỷ lệ nghèo/cận nghèo là một tiêu chí bắt buộc (cùng với các
tiêu chí khác) trong việc xác định huyện nghèo, xã/thôn ĐBKK, thuộc vùng
khó khăn.
Tiêu chí xã, thôn khó khăn vùng miền núi DTTS theo Quyết định 30/2012/
QĐ-TTg ngày 18/7/2012:
o Xã KVIII: tỷ lệ nghèo và cận nghèo từ 45% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ
nghèo từ 20% trở lên (tiêu chí bắt buộc: có trên 35% thôn ĐBKK: Tỷ
lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của thôn từ 55% trở lên; trong đó tỷ lệ
hộ nghèo phải từ 25% trở lên).
o Xã KV II: tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 20% đến dưới 45%; trong đó
tỷ lệ hộ nghèo từ 10% đến dưới 20%.
 Tiêu chí xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo Quyết định 587/
QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2012: tỷ lệ nghèo và cận nghèo năm 2010 trên 25%
(tỷ lệ nghèo trên 15%) hoặc có tỷ lệ nghèo từ 18% trở lên.
 Danh mục các xã/thôn ĐBKK, Khó khănđều có hiệu lực đến năm 2015.
o Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 về Danh sách xã ĐBKK
trong CT 135, giai đoạn 2014-2015. (Quyết định 495/QĐ-TTg ngày
8/4/2014 sửa đổi).
o Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 về Danh mục xã ĐBKK vùng
bãi ngang ven biển, hải đảo, giai đoạn 2013-2015.
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o Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 về Danh mục đơn vị hành
chính thuộc vùng khó khăn, giai đoạn 2014-2015.
 Danh sách 64 huyện nghèo trong Chương trình 30a có hiệu lực đến 2020.
o Danh sách 07 huyện nghèo bổ sung theo QĐ 615/QĐ-TTg ngày
25/4/2011 có hiệu lực đến 2015.
o Danh sách 23 huyện nghèo bổ sung theo QĐ 293/QĐ-TTg ngày
5/2/2013 có hiệu lực đến 2017.
 Giai đoạn 2016-2020 sẽ ban hành một danh sách mới các xã/thôn ĐBKK,
thuộc vùng Khó khăn khi áp dụng nghèo đa chiều
 Đề xuất khi áp dụng NĐC: Tiêu chí nghèo để xác định xã/thôn ĐBKK, thuộc
vùng Khó khăn như sau:
o Theo Phương án 1 (PA1): Có tỷ lệ hộ nghèo + hộ cận nghèo (toàn bộ
những hộ có thu nhập dưới MSTT) lớn hơn xxx%. Trong đó tỷ lệ hộ
nghèo (hộ có thu nhập dưới MSTT và thiếu hụt đa chiều) lớn hơn
xxx%.
o Theo Phương án 2 (PA2): Có tỷ lệ hộ nghèo + hộ cận nghèo + hộ
chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản (toàn bộ chữ L: gồm
hộ có thu nhập dưới MSTT hoặc thiếu hụt đa chiều) lớn hơn xxx%.
Trong đó tỷ lệ hộ nghèo (hộ có thu nhập từ chuẩn nghèo chính sách
trở xuống; hoặc là hộ có thu nhập trên chuẩn nghèo chính sách và từ
MSTT trở xuống và thiếu hụt từ 1/3 tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận
các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên) lớn hơn xxx%.
 Trước mắt sẽ không thay đổi danh sách 94 huyện nghèo trong Chương trình
30a và các huyện bổ sung theo Quyết định 615 và 293 của Thủ tướng Chính
phủ, dù có áp dụng nghèo đa chiều.
 Việc đưa số liệu đo lường NĐC, cụ thể là đưa thêm nhóm “hộ chưa tiếp cận
đầy đủ các dịch vụ xã hôi cơ bản”, vào tiêu chí xác định xã/thôn ĐBKK là một
bước tiến lớn (xác định tình trạng ĐBKK không chỉ về thu nhập, mà còn về
thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản).
 Sau khi có số liệu điều tra toàn quốc dựa trên chuẩn nghèo theo cách tiếp
cận đa chiều, sẽ ban hành tiêu chí (mới) về xác định xã/thôn ĐBKK, thuộc
vùng Khó khăn, trong đó có tiêu chí bắt buộc về tỷ lệ hộ nghèo theo cách
tiếp cận đa chiều. Trên cơ sở đó, xác định danh sách xã/thôn ĐBKK, thuộc
vùng Khó khăntrong giai đoạn 2016-2020 sao cho tương thích với khả năng
cân đối ngân sách.
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 Hoàn toàn có thể cân đối số lượng xã/thôn ĐBKK, thuộc vùng Khó khăn
không tăng so với hiện nay. Lưu ýnguyên tắc 80/20 (ngũ vị phân): số xã
ĐBKK vào khoảng 20% tổng số xã trên toàn quốc, cộng thêmmột số xã đặc
thù: biên giới, hải đảo, ATK...
 Trong các kịch bản ngân sách giảm nghèo dưới đây sẽ giả định số lượng
huyện nghèo, xã/thôn ĐBKK giai đoạn 2016-2020 không thay đổi so với hiện nay.
3. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Bao gồm cả CT 30a, CT 135, xã bãi ngang ĐBKK. Hỗ trợ theo Địa bàn. Ngân
sách = Mức hỗ trợ bình quân x Số địa bàn.
 Mức hỗ trợ bình quân cho một địa bàn không phụ thuộc vào việc đo lường
NĐC, mà phụ thuộc vào Nhà nước ưu tiên đến mức nào, khả năng cân đối
Ngân sách đến đâu.
Hỗ trợ cơ sở hạ tầng (CSHT):
Các dự án hỗ trợ CSHT cho các huyện nghèo, xã/thôn ĐBKK nhằmmục đích
tạo môi trường phát triển và giảm nghèo,hỗ trợ chung cho cảcộng đồng
(gồm hộ nghèo và hộ không nghèo trên một địa bàn).Trong đó, ưu tiên
những công trình CSHT ở những thôn nghèo nhất, có ý nghĩa giảm nghèo lớn
nhất (phục vụ số đông người nghèo).
 Một hạn chế cơ bản của hợp phần CHST hiện nay là còn có sự trùng lắp (giữa
CT 30a và CT 135), chưa có cơ chế hợp nhất, thống nhấtvề cơ chế, chính sách
ở cấp Trung ương giữa các chương trình thành phần (CT 30a, CT 135, xã bãi
ngang) và với CT NTM22 về phân cấp trọn gói cho cấp xã và trao quyền cho
cộng đồng trong xây dựng công trình nhỏ và đơn giản ở cấp thôn bản (giao
cho cộng đồng tự thực hiện), từ đó chưa huy động được mạnh mẽ mức đóng
góp bằng công lao động, tiền, hiện vật trong dân (có thể đạt 10-20% giá trị
công trình hoặc hơn, nếu có cơ chế trao quyền, thủ tục đơn giản, thông tin
công khai minh bạch trong toàn bộ quá trình thực hiện), chưa giảm được chi
phí gián tiếp do vẫn phải thuê nhà thầu (chi phí gián tiếp thường chiếm trên
20% giá trị công trình).
 Phương hướng đề xuất trong giai đoạn 2016-2020 là áp dụng triệt để cơ
chế phân cấp trọn gói cho cấp xã, trao quyền cho cộng đồng dựa trên lập
kế hoạch cấp xã theo phương pháp tham gia, dù có áp dụng cách tiếp cận
nghèo đa chiều theo phương án nào.
22

Chương trình NTM đã có cơ chế đầu tư đặc thù theo hướng phân cấp triệt để cho cấp xã, trao
quyền cho cộng đồng tự thực hiện các công trình có kỹ thuật đơn giản (theo QĐ 498/QĐ-TTg
ngày 21/3/2013). Tuy nhiên, trong CT 30a và CT 135 chưa có cơ chế phân cấp, trao quyền này.
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Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX):
Ngoại trừ một số chính sách trong CT 30a hỗ trợ tất cả những hộ trên
địa bàn huyện nghèo (ví dụ: khoán chăm sóc, bảo vệ rừng; tiêm phòng dịch
bệnh…). đa số chính sách sinh kế khác chỉ hỗ trợ hộ nghèo/cận nghèo (hộ
cận nghèo chỉ được hỗ trợ trong CT 135), mục đích là nhằm hỗ trợ những
hộ thiếu hụt về thu nhập.
o Đề xuất khi áp dụng NĐC (PA1 và PA2): Hỗ trợ PTSX cho hộ nghèo
+ cận nghèo (hỗ trợ PTSX cho tất cả các hộ có TNBQ dưới mức sống
tối thiểu).
2011

2012

2013

2014

Chương trình Giảm
7.212 5.728 5.986,06 7.020,67
nghèo Bền vững23
- ĐTPT
5.600 4.952 4.442,40 4.981,00
- Sự nghiệp

1.612

776

1.543,66 2.039,67

2011-2014

25.947
19.975
5.971

 Một hạn chế cơ bản hiện nay của hợp phần hỗ trợ PTSX là chưa tích hợp
chính sách ở cấp Trung ương, chưa thống nhất định mức giữa các chương
trình trên một địa bàn24, chưa áp dụng cơ chế hỗ trợ PTSX theo cách tiếp
cận dự án phát triển cộng đồng ở từng thôn bản. Cách tiếp cận dự án trong
hợp phần hỗ trợ PTSX cho đến tận cuối năm 2014 mới ban hành cho CT 135
và CT 30a (theo Thông tư 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/12/2014 và Thông
tư 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014 của Bộ NN-PTNT). Chưa áp dụng
cơ chế có đối ứng – có thu hồi (cho mượn) nhằm duy trì và phát triển nguồn
vốn. Hiện mới có dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo” cho phép các địa
phương thực hiện cơ chế thu hồi vốn đầu tư (theo TTLT 68/2013/TTLT-BTCBLĐTBXH ngày 21/5/2013)
 Phương hướng đề xuất trong giai đoạn 2016-2020 là tích hợp chính sách hỗ
trợ PTSX, áp dụng cơ chế “tiểu dự án” phát triển cộng đồng, trên cơ sở mở
rộng đối tượng hỗ trợ sinh kế cho cả hộ nghèo và hộ cận nghèo theo cách
tiếp cận đa chiều (hỗ trợ sinh kế cho tất cả các hộ có TNBQ dưới mức sống
tối thiểu).
Kịch bản ngân sách CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-2020:
 Mức hỗ trợ bình quân cho một địa bàn (huyện, xã, thôn) không bị ảnh hưởng
bởi việc áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều.
23

Các số liệu ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho giảm nghèo giai đoạn 2011-2014 trích từ
Báo cáo của Bộ LĐ-TBXH tại Hội nghị trực tuyến giảm nghèo toàn quốc ngày 5/2/2015.
24
80% số xã thuộc huyện nghèo trong CT 30a đồng thời là xã ĐBKK thuộc CT 135. Tuy nhiên,
hợp phần hỗ trợ PTSX trong 2 chương trình này đang được qui định riêng, khác nhau về đối
tượng, định mức, cơ chế thực hiện. Riêng 30 huyện nghèo bổ sung và các xã bãi ngang ĐBKK
chưa được hỗ trợ PTSX. Dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo” (Dự án 3) trong đa số trường
hợp có bản chất hỗ trợ PTSX, nhưng cũng có qui định riêng.
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Danh sách xã/thôn ĐBKK sau 2015 do Chính phủ quyết định (ưu tiên đầu tư
đến đâu, số lượng xã/thôn ĐBKK hoàn toàn có thể không tăng so với hiện
tại). Để tính toán kịch bản ngân sách giai đoạn 2016-2020, giả định số lượng
huyện nghèo, xã/thôn ĐBKK không thay đổi so với hiện nay.
 Theo tinh thần Nghị quyết của Quốc Hội – Quyết định của Chính phủ: tăng
dần định mức đầu tư cho Chương trình Giảm nghèo. Nghị quyết 76/2014/
QH13 của Quốc hội nêu rõ “Tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung
hạn của Nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo”. Theo QĐ
551/QĐ-TTgphê duyệt CT 135 “năm 2014-2015 tăng 1,5 lần so với định mức
năm 2013, các năm sau bố trí tăng phù hợp với khả năng cân đối ngân sách”.
Với định mức năm 2013 hỗ trợ cho một xã 135 là 1,3 tỷ (1 tỷ CSHT, 300 triệu
hỗ trợ PTSX),định mức 2014-2015 sẽ là 1,95 tỷ (1,5 tỷ CSHT, 450 triệu hỗ trợ
PTSX), nhưng thực tế không tăng do khó khăn ngân sách.
o Lưu ý: định mức đầu tư 1 xã CT135: 1 tỷ cho CSHT, 300 triệu cho HTSX
đã giữ nguyên từ năm 2009 đến nay theo Quyết định 101/2009/QĐ-TTg
ngày 05/8/2009.
 Dự kiến mức tăng thấp: tăng 50% so với hiện tại (chỉ bằng với định mức đã dự kiến
trong CT 135 cho giai đoạn 2014-2015 nhưng chưa thực hiện được). Định mức
bình quân giai đoạn 2016-2020 sẽ là 1,95 tỷ/xã (CSHT 1,5 tỷ, PTSX 450 triệu).
 Dự kiến mức tăng cao: tăng 100% so với hiện tại. Định mức bình quân giai
đoạn 2016-2020 sẽ là 2,6 tỷ/xã (CSHT 2 tỷ, PTSX 600 triệu).
 Định mức đầu tư thôn bản ĐBKK: hiện tại CSHT 200 triệu/thôn, PTSX 50 triệu/
thôn. Dự kiến mức thấp tăng 50%: CSHT 300 triệu/thôn, PTSX 75 triệu/thôn.
Dự kiến mức cao tăng 100%: CSHT 400 triệu/thôn, PTSX 100 triệu/thôn.

Bổ sung hợp phần hỗ trợ PTSX cho các xã bãi ngang ĐBKK tương tự như xã
135 (hiện tại không có)
 Bổ sung hợp phần hỗ trợ PTSX cho 30 huyện nghèo hưởng cơ chế như
huyện 30a, với định mức bằng 70% huyện 30a (hiện tại không có)
 Vốn duy tu, bảo dưỡng bằng 10% vốn đầu tư CSHT thực hiện trong năm.
 Phương án thấp: tăng 50%
o 64 huyện nghèo 30a:
CSHT: 25 tỷ/huyện/năm x 64 huyện = 1.600 tỷ/năm
PTSX: 15 tỷ/huyện/năm x 64 huyện = 960 tỷ/năm
o 30 huyện theo cơ chế 70% huyện 30a:
CSHT: 25 tỷ/huyện/năm x 0.7 x 30 huyện = 525 tỷ/năm
PTSX: 15 tỷ/huyện/năm x 0.7 x 30 huyện = 315 tỷ/năm
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o 2331 xã 135:
CSHT: 1,5 tỷ/xã/năm x 2331 xã = 3.496,5 tỷ/năm
PTSX: 450 triệu/xã/năm x 2331 xã = 1.048,95 tỷ/năm
o 311 xã bãi ngang ĐBKK: (QĐ 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013)
CSHT: 1,5 tỷ/xã/năm x 311 xã = 466,5 tỷ/năm
PTSX: 450 triệu/xã/năm x 311 xã = 139,95 tỷ/năm
o 3506 thôn ĐBKK (thuộc xã KV II và I) (QĐ 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013)
CSHT: 300 triệu/thôn/năm x 3506 thôn = 1.051,8 tỷ/năm
PTSX: 75 triệu/thôn/năm x 3506 thôn = 262,95 tỷ/năm
 Phương án cao: tăng 100%
o 64 huyện nghèo 30a:
CSHT: 25 tỷ/huyện/năm x 64 huyện = 1.600 tỷ/năm
PTSX: 15 tỷ/huyện/năm x 64 huyện = 960 tỷ/năm
o 30 huyện theo cơ chế 70% huyện 30a:
CSHT: 25 tỷ/huyện/năm x 0.7 x 30 huyện = 525 tỷ/năm
PTSX: 15 tỷ/huyện/năm x 0.7 x 30 huyện = 315 tỷ/năm
o 2331 xã 135:
CSHT: 2 tỷ/xã/năm x 2331 xã = 4662 tỷ/năm
PTSX: 600 triệu/xã/năm x 2331 xã = 1.398,6 tỷ/năm
o 311 xã bãi ngang ĐBKK: (QĐ 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013)
CSHT: 2 tỷ/xã/năm x 311 xã = 622 tỷ/năm
PTSX: 600 triệu/xã/năm x 311 xã = 186,6 tỷ/năm
o 3506 thôn ĐBKK (thuộc xã KV II và I) (QĐ 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013)
CSHT: 400 triệu/thôn/năm x 3506 thôn = 1.402,4 tỷ/năm
PTSX: 100 triệu/thôn/năm x 3506 thôn = 350,6 tỷ/năm
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Dự kiến vốn bình quân hàng năm trong CTMTQG GNBV giai đoạn
2016-2020
Tỷ đồng

PA thấp(+50%) PA cao(+100%)

64 huyện nghèo 30a:
CSHT (25 tỷ/huyện/năm)

1600

1600

PTSX (15 tỷ/huyện/năm)

960

960

Duy tu bảo dưỡng 10%

160

160

CSHT

525

525

PTSX

315

315

Duy tu bảo dưỡng 10%

52,5

52,5

3496,5

4662

1049,95

1398,6

349,65

466,2

466,5

622

139,95

186,6

46,65

62,2

CSHT

1051,8

1402,4

PTSX

262,95

350,6

Duy tu bảo dưỡng 10%

105,18

140,24

10581,63

12903,34

CSHT và duy tu bảo dưỡng

7853,78

9692,54

PTSX

2727,85

3210,8

400

600

Tổng cộng (khoảng)

11000

13500

So với năm 2014 (khoảng 7000 tỷ
đồng)

+4000

+6500

30 huyện theo cơ chế 70% huyện 30a:

2331 xã 135:
CSHT
PTSX
Duy tu bảo dưỡng 10%

311 xã bãi ngang ĐBKK
CSHT
PTSX
Duy tu bảo dưỡng 10%

3506 thôn ĐBKK (thuộc xã KV II và I)

Cộng

Hợp phần NCNL, truyền thông,
M&E
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 Phương án tăng cao hơn nữa: nếu cân đối ngân sách cho phép.
 Cơ chế huy động, phân bổ ngân sách cho CTMTQG GNBV có thể theo
phương án “tính xuôi” như trên (dựa trên dự toán chi tiết cho từng hợp
phần, từng chương trình); hoặc theo phương án “tính ngược” (xuất phát
từ cam kết của Chính phủ dành một tỷ lệ nhất định trong tổng chi NSNN
hàng năm cho giảm nghèo, căn cứ vào khả năng cân đối NSNN có con số
tổng NS cho giảm nghèo hàng năm và 5 năm phân bổ cho CTMTQG GNBV
và các chính sách giảm nghèo khác). Kịch bản ngân sách giảm nghèo theo
phương án “tính ngược” được nêu ở phần Kết luận.

 Ưu điểm của phương án “tính xuôi” là tính toán được cụ thể nguồn vốn bố
trí cho từng chương trình, từng hợp phần, nhưng sẽ tạo áp lực ngân sách
(nếu giai đoạn 2016-2020 thực hiện theo “PA thấp” tăng 50% hoặc “PA cao”
tăng 100% định mức so với giai đoạn 2011-2015). Ngược lại, ưu điểm của
phương án “tính ngược” là không tạo áp lực ngân sách (duy trì một tỷ lệ cố
định ngân sách giảm nghèo trong tổng chi NSNN hàng năm và 5 năm), TW
phân bổ NS trọn gói cho tỉnh, tạo sự chủ động cho cấp tỉnh trong phân bổ
ngân sách giảm nghèo. Nhưng phương án “tính ngược” cần đi kèm một số
điều kiện quan trọng: (i) thực hiện cơ chế hỗ trợ trọn gói, tăng cường phân
cấp, trao quyền cho cấp cơ sở và cộng đồng; (ii) bố trí ngân sách và đổi mới
phương pháp nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, thôn và cộng đồng; (iii)
bố trí ngân sách và xây dựng cơ chế giám sát - đánh giá theo cách tiếp cận
“quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra”; (iv) thực hiện tốt cơ chế công khai,
minh bạch và đảm bảo trách nhiệm giải trình.
 Phương án đề xuất là áp dụng kết hợp cả hai phương án “tính ngược”
và “tính xuôi”. Vốn giảm nghèo tổng thể của cả nước được “tính ngược”
dựa trên một tỷ lệ nhất định của tổng chi NSNN hàng năm. Vốn giảm nghèo
trước tiên được phân bổ cho các “chính sách cứng” (bắt buộc cân đối đủ
ngân sách hàng năm, như các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế). Phần còn
lại được phân bổ cho CTMTQG GNBV và các “chính sách mềm” (phân bổ tùy
theo cân đối ngân sách hàng năm). Sau khi đã xác định một con số tổng
ngân sách hàng năm cho CTMTQG GNBV, sẽ tính ra mức hỗ trợ bình quân
hàng năm cho từng địa bàn, từng hợp phần (dựa trên hệ số từ cách “tính
xuôi”) để làm căn cứ phân bổ ngân sách cho các tỉnh (định mức bình quân
x số lượng địa bàn hưởng lợi của mỗi tỉnh). Sau đó, mỗi tỉnh sẽ phân bổ tiếp
cho các huyện nghèo, xã, thôn ĐBKK không cào bằng, mà dựa trên mức
hỗ trợ bình quân và “hệ số khó khăn”của từng huyện, xã, thôn do tỉnh quy
định (trong các chỉ tiêu để tính “hệ số khó khăn” có chỉ tiêu % nghèo+cận
nghèo+dễ bị tổn thương), và có chế tài (thưởng/phạt) theo kết quả đầu ra.
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4. Một số chính sách hỗ trợ sinh kế khác
 Phương hướng đề xuất chung là mở rộng các chính sách hỗ trợ sinh kế ra
nhóm cận nghèo khi áp dụng nghèo đa chiều, dù áp dụng Phương án
1hoặc Phương án 2(áp dụng chính sách hỗ trợ sinh kế cho tất cả các hộ có
thu nhập bình quân dưới mức sống tối thiểu nhằm chống tái nghèo, hướng
đến mục tiêu giảm nghèo bền vững).

4.1. Chính sách dạy nghề (QĐ 1956):
 Hiện có nhiều chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp, học
nghề thường xuyên dưới 3 tháng). Ngoài Đề án đào tạo nghề cho lao động
nông thôn (QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009), còn có chính sách hỗ trợ
đào tạo nghề cho lao động nữ (QĐ 295/QĐ-TTg ngày 26/02/2010); chính
sách hỗ trợ học nghề ngắn hạn đối với người DTTS tại vùng miền núi, huyện
nghèo (QĐ 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012); hỗ trợ học nghề đối với
người khuyết tật (QĐ 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012); hỗ trợ học nghề đối với
người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp (QĐ 52/2012/
QĐ-TTg ngày 16/11/2012); chính sách hỗ trợ lao động là người DTTS, hộ
nghèo ở các xã, thôn, bản ĐBKK học nghề để chuyển đổi nghề (QĐ 755/
QĐ-TTg ngày 20/5/2013); chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thất
nghiệp (QĐ 55/2013/QĐ-TTg ngày 10/3/2013).

o Đối tượng chính Hiện tại: hỗ trợ dạy nghề cho người thuộc hộ nghèo
(mức 3 triệu), hộ cận nghèo (mức 2,5 triệu).
o Đề xuất khi áp dụng NĐC theo PA1: Nghèo + cận nghèo chung mức
hỗ trợ (người thuộc hộ có TNBQ dưới MSTT được hỗ trợ học nghề
chung định mức)

Chính sách Dạy nghề (Phương án 1)
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
Số liệu 2014
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

o Đề xuất khi áp dụng NĐC theo PA2: như hiện tại (người thuộc hộ
nghèo, cận nghèo với định mức hỗ trợ học nghề khác nhau). Phương
án cần xem xét thêm  áp dụng như PA1: người thuộc hộ nghèo +
cận nghèo chung mức hỗ trợ.
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Chính sách Dạy nghề (Phương án 2)
HỘ CHƯA TIẾP CẬN ĐẦY ĐỦ
CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN
6,6% hộ có TNBQ trên MSTT
và thiếu hụt đa chiều từ 1/3
trở lên
1,47 triệu hộ gia đình

HỘ KHÔNG NGHÈO
75,5% hộ có TNBQ trên MSTT
và thiếu hụt đa chiều dưới 1/3
17,36 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
2,1% hộ có TNBQ dưới MSTT,
trên chuẩn chính sách và có
thiếu hụt đa chiều từ 1/3 trở lên
0,47 triệu hộ gia đình

HỘ CẬN NGHÈO
4 % hộ có TNBQ dưới MSTT,
trên chuẩn chính sáchvà có
thiếu hụt đa chiều dưới 1/3
0,9 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
4,7% hộ có TNBQ dưới chuẩn
chính sách và thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên
1,05 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
7,2% hộ có TNBQ dưới chuẩn
chính sách và thiếu hụt đa
chiều dưới 1/3
1,6 triệu hộ gia đình

MSTT

Chuẩn CS
Số liệu 2014

2011

2012

2013

2014 2011-2014

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao
động nông thôn theo Quyết 1.000 1.033 1.016,8 2.193
định 1956/QĐ-TTg

5.243

 Phương hướng sửa đổi (đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đang được
Bộ LĐ-TBXH dự thảo) là tích hợp các chính sách hỗ trợ học nghề ngắn hạn
vào một văn bản, áp dụng một cơ chế tổ chức thực hiện thống nhất (theo
cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ công),có sự phân biệt định mức hỗ
trợ cho từng nhóm đối tượng (người khuyết tật, người DTTS ở địa bàn ĐBKK,
người nghèo/cận nghèo…), đồng thời sửa đổi một số qui định đã bộc lộ sự
bất hợp lý trong thời gian qua (về mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, qui định
đối với lao động cao tuổi, người đã được hỗ trợ học nghề nay mất việc làm
muốn tiếp tục học nghề…). Đề xuất hỗ trợ dạy nghề cho người DTTS, người
nghèo/cận nghèo ở xã/thôn ĐBKK với mức hỗ trợ cao hơn (mức 4 triệu).

4.2. Chính sách hỗ trợ đất ở, đất SX, nước sinh hoạt:
 Theo các QĐ 134/QĐ-TTg ngày 20/7/2004, QĐ 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009,
QĐ 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013. Riêng hộ nghèo người DTTS tại vùng Đồng
bằng sông Cửu long thực hiện theo QĐ 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013.
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 Bản chất là chính sách “lưỡng dụng”: hỗ trợ đất ở và nước sinh hoạt có
tính chất an sinh xã hội; hỗ trợ đất SX có tính chất phát triển sinh kế, tăng
thu nhập.
o Đối tượng Hiện tại: hỗ trợ hộ nghèo DTTS trên cả nước, hộ nghèo
(người Kinh) ở vùng ĐBKK + không có đất ở, thiếu đất SX. Riêng hỗ
trợ nước sinh hoạt có thể là hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho từng
hộ gia đình (tiêu chí hưởng lợi giống như hỗ trợ đất ở, đất SX) hoặc
nước sinh hoạt tập trung (tiêu chí hưởng lợi là % số hộ DTTS trong
một thôn bản: từ 50% trở lên Ngân sách TW hỗ trợ 100%, từ 20-50%
Ngân sách TW hỗ trợ 50%  không phụ thuộc vào việc áp dụng
nghèo đa chiều)
o Đề xuất khi áp dụng NĐC theo PA1: Hộ DTTS thuộc hộ nghèo +
cận nghèo (hộ có TNBQ dưới MSTT) trên cả nước; hộ nghèo + cận
nghèo người Kinh (hộ có TNBQ dưới MSTT) ở vùng ĐBKK thiếu đất
ở, đất SX.

Hỗ trợ đất SX, đất ở cho hộ nghèo (Phương án 1)

HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT
Số liệu 2014

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

Hộ DTTS; hộ người Kinh ở xã/thôn ĐBKK

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐO LƯỜNG NGHÈO TỪ ĐƠN CHIỀU DỰA VÀO THU NHẬP SANG ĐA CHIỀU

103

o Đề xuất khi áp dụng NĐC theo PA2: Như hiện tại.

Hỗ trợ đất SX, đất ở cho hộ nghèo (Phương án 2)

MSTT

Chuẩn CS
Số liệu 2014

HỘ CHƯA TIẾP CẬN ĐẦY ĐỦ
CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN
6,6% hộ có TNBQ trên MSTT và
thiếu hụt đa chiều từ 1/3 trở lên
1,47 triệu hộ gia đình

HỘ KHÔNG NGHÈO
75,5% hộ có TNBQ trên MSTT và
thiếu hụt đa chiều dưới 1/3
17,36 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
2,1% hộ có TNBQ dưới MSTT,
trên chuẩn chính sách và có
thiếu hụt đa chiều từ 1/3 trở lên
0,47 triệu hộ gia đình

HỘ CẬN NGHÈO
4 % hộ có TNBQ dưới MSTT, trên
chuẩn chính sáchvà có thiếu hụt
đa chiều dưới 1/3
0,9 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
4,7% hộ có TNBQ dưới chuẩn
chính sách và thiếu hụt đa
chiều từ 1/3 trở lên
1,05 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
7,2% hộ có TNBQ dưới chuẩn
chính sách và thiếu hụt đa chiều
dưới 1/3
1,6 triệu hộ gia đình

Hộ DTTS; hộ người Kinh ở xã/thôn ĐBKK

2011 2012 2013 2014
Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà
ở và nước sinh hoạt theo Quyết
định 134/2004/QĐ-TTg, Quyết
định 1592/QĐ-TTg và Quyết định
755/QĐ-TTg

2011-2014

500

550

550

-

1.600

Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở vùng
đồng bằng sông Cửu Long theo 200
Quyết định 74/2008/QĐ-TTg

260

-

-

460

4.3. Chính sách hỗ trợ XKLĐ ở huyện nghèo 30a:
Theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009.
o Đối tượng Hiện tại: Người lao động thuộc hộ nghèo, người DTTS ở
huyện nghèo được hỗ trợ nâng cao trình độ văn hóa, vay vốn ưu đãi
để đi XKLĐ
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o Đề xuất khi áp dụng NĐC theo PA1: Người lao động thuộc hộ nghèo
+ cận nghèo (có TNBQ dưới MSTT), người DTTS ở huyện nghèo.

Hỗ trợ XKLĐ ở huyện nghèo 30a (Phương án 1)
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình

MSTT

HỘ NGHÈO
Số liệu 2014 6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa
chiều từ 1/3 trở lên và có
TNBQ dưới MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

DTTS ở huyện nghèo
o Đề xuất khi áp dụng NĐC theo PA2: giữ nguyên như hiện tại: Người lao
động thuộc hộ nghèo (có TNBQ dưới chuẩn nghèo chính sách, hoặc
có TNBQ dưới MSTT nhưng trên chuẩn nghèo chính sách và NĐC),
người DTTS ở huyện nghèo. Phương án cần xem xét thêm  áp dụng
như PA1: người lao động thuộc hộ nghèo + cận nghèo, người DTTS ở
huyện nghèo.

Hỗ trợ XKLĐ ở huyện nghèo 30a (Phương án 2)
HỘ CHƯA TIẾP CẬN ĐẦY
ĐỦ CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI
CƠ BẢN
6,6% hộ có TNBQ trên MSTT
và thiếu hụt đa chiều từ 1/3
trở lên
1,47 triệu hộ gia đình

MSTT

HỘ KHÔNG NGHÈO
75,5% hộ có TNBQ trên
MSTT và thiếu hụt đa chiều
dưới 1/3
17,36 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO

HỘ CẬN NGHÈO
4 % hộ có TNBQ dưới MSTT,
trên chuẩn chính sách và có trên chuẩn chính sáchvà có
thiếu hụt đa chiều từ 1/3 trở lên thiếu hụt đa chiều dưới 1/3
0,47 triệu hộ gia đình
0,9 triệu hộ gia đình
2,1% hộ có TNBQ dưới MSTT,

Chuẩn CS

Số liệu 2014

HỘ NGHÈO
4,7% hộ có TNBQ dưới chuẩn
chính sách và thiếu hụt đa
chiều từ 1/3 trở lên
1,05 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
7,2% hộ có TNBQ dưới
chuẩn chính sách và thiếu
hụt đa chiều dưới 1/3
1,6 triệu hộ gia đình

DTTS ở huyện nghèo
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Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại
ngữ cho lao động huyện
nghèo đi xuất khẩu lao
động theo Quyết định
số 71/2009/QĐ-TTg ngày
29/4/2009

2011

2012

2013

2014

2011-2014

100

80

80

60

320

Kịch bản ngân sách giai đoạn 2016-2020 cho các chính sách hỗ trợ sinh
kế (hỗ trợ dạy nghề, hỗ trợ đất ở, đất SX, nước sinh hoạt, hỗ trợ XKLĐ ở
huyện nghèo):
 Áp dụng nghèo đa chiều sẽ làm tăng đáng kể số lượng người nghèo và cận
nghèo (TNBQ dưới mức sống tối thiểu) so với mức cơ sở năm 2014 có thể
hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ sinh kế. Đề xuất tăng một số định mức (ví
dụ, tăng định mức hỗ trợ học nghề ngắn hạn) cũng sẽ làm tăng Ngân sách
Nhà nướchỗ trợ cho từng đối tượng hưởng lợi trong giai đoạn tới. Tuy nhiên,
bản chất của các chính sách hỗ trợ sinh kế này là “chính sách mềm” – phân
bổ tùy theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm, nên sẽ không tạo thêm
áp lực lớn về ngân sách khi áp dụng nghèo đa chiều.


Cơ chế phân bổ ngân sách cần được đổi mới theo hướng TW phân bổ cả
gói ngân sách hỗ trợ sinh kế cho tỉnh, để tỉnh tự quyết định phân bổ cho
từng chính sách, từng địa bàn theo ưu tiên của địa phương. Hướng đến từng
nhóm đối tượng ở từng vùng miền, từng nhóm dân tộc cần có biện pháp
khác nhau. Tích hợp các chính sách có cùng mục tiêu và lồng ghép với các
chính sách khác (ví dụ, lồng ghép dạy nghề với khuyến nông, khuyến công,
tín dụng…).
 Theo định hướng trong giai đoạn 2016-2020 sẽ cắt giảm từ 16 CTMTQG còn
2 CTMTQG về NTM và Giảm nghèo, một số chính sách/dự án hỗ trợ sinh kế
đang nằm trong các CTMTQG khác (như hỗ trợ học nghề cho lao động nông
thôn thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề, cấp nước sinh hoạt nông thôn
thuộc CTMTQG Nước sạch và VSMT nông thôn…) có thể sẽ được lồng ghép
vào CTMTQG NTM. Chủ trương này càng giúp củng cố cho cơ chế phân bổ
ngân sách trọn gói cho tỉnh, để tỉnh tự quyết định phân bổ cho từng chính
sách, từng địa bàn ưu tiên.
5. NHÓM CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG
Hiện có rất nhiều chính sách tín dụngưu đãi (16 nhóm chính sách - “chương trình
tín dụng”) hướng đến các đối tượng khác nhau, nhằm các mục tiêu khác nhau.
o Đối tượng Hiện tại: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ
DTTS ĐBKK (thu nhập dưới 50% chuẩn nghèo)… Kèm theo tiêu chí
vùng/địa bàn: huyện 30a, vùng khó khăn, xã ĐBKK...
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Các văn bản chính sách hiện hành liên quan đến tín dụng ưu đãi
Tên văn bản

Đối tượng hỗ trợ

Nội dung hỗ trợ

Cơ quan chủ trì

Nghị định 78/2002/NĐ-CP
ngày 04/10/2002: Tín dụng
đối với người nghèo và các
đối tượng chính sách khác

Hộ nghèo; HSSV hoàn cảnh
khó khăn; đối tượng cần vay
vốn để giải quyết việc làm
theo Nghị quyết 120/HĐBT;
đối tượng chính sách đi XKLĐ;
Các tổ chức kinh tế và hộ sản
xuất, kinh doanh thuộc hải
đảo; thuộc khu vực II, III miền
núi và thuộc Chương trình 135;
Các đối tượng khác theo quyết
định của Thủ tướng CP.

Thành lập NHCSXH
Quy định về ưu đãi tín
dụng đối với hộ nghèo và
các đối tượng chính sách
khác

Bộ Tài chính

Thông tư 06/2009/TTNHNN ngày 09/04/2009:
Chính sách cho vay ưu
đãi lãi suất theo CT hỗ trợ
các huyện nghèo tại Nghị
quyết
30a/2008/NQ-CP
(62 huyện nghèo)

Hộ nghèo, hộ SXKD, DN, HTX
các chủ trang trại đầu tư phát
triển SXKD trên địa bàn 62
huyện nghèo

Chính sách cho vay ưu đãi
lãi suất đối với khách hàng
vay vốn tại các ngân hàng
thương mại Nhà nước
Chính sách cho vay ưu đãi
lãi suất đối với hộ nghèo
tại NHCSXH

NHNNVN

Quyết định 71/2009/QĐTTg ngày 29/4/2009: Phê
duyệt Đề án hỗ trợ các
huyện nghèo đẩy mạnh
XKLĐ (62 huyện nghèo)

Lao động tại 62 huyện nghèo
đi XKLĐ
Các cơ sở dạy nghề cho lao
động xuất khẩu

Tín dụng ưu đãi đối với
người lao động (trong đó,
hộ nghèo, DTTS được vay
với lãi suất bằng 50% lãi
suất cho vay hiện hành
đối với đối tượng chính
sách đi XKLĐ)
Tín dụng ưu đãi đối với cơ
sở dạy nghề tham gia Đề
án

NHCSXH
(tín
dụng ưu đãi với
người lao động)
Ngân hàng Phát
triển VN (tín
dụng ưu đãi đối
với cơ sở dạy
nghề)

Quyết định 15/2013/QĐTTg ngày 23/02/2013:
Tín dụng đối với hộ cận
nghèo.
Sửa đổi bởi Quyết định
1826/QĐ-TTg
ngày
09/10/2013

Hộ cận nghèo

Quy định về cho vay ưu
đãi hộ cận nghèo (lãi suất
bằng 120% lãi suất cho
vay hộ nghèo)

NHNNVN

Quyết định 54/2012/QĐTTg ngày 04/12/2012: Cho
vay vốn phát triển sản xuất
đối với hộ đồng bào dân
tộc thiểu số ĐBKK

Hộ đồng bào DTTS sống ở các
xã thuộc vùng khó khăn (theo
QĐ số 30/2007/QĐ-TTg có
mức thu nhập bình quân đầu
người hàng tháng từ 50% trở
xuống so với chuẩn nghèo, và
có phương án sản xuất nhưng
thiếu hoặc không có vốn sản
xuất.

Cho vay ưu đãi hộ DTTS
ĐBKK (mức vay không
quá 8 triệu đồng/hộ, lãi
suất 1,2%/năm, thời hạn
tối đa 5 năm)

UBDT
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Quyết định 167/2008/
QĐ-TTg ngày 12/12/2008:
Chính sách hỗ trợ hộ
nghèo về nhà ở

Hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở
theo QĐ 167

Tín dụng ưu đãi cho hộ
nghèo vay xây nhà (tối đa
8 triệu/hộ; lãi suất vay 3%/
năm. Thời hạn vay là 10
năm, trong đó thời gian
ân hạn là 5 năm. Thời gian
trả nợ là 5 năm.

Bộ Xây dựng
Bộ Tài chính

Thông tư 08/2009/TTBNN ngày 26/02/2009:
Hướng dẫn thực hiện một
số chính sách hỗ trợ phát
triển sản xuất nông, lâm
nghiệp và thủy sản theo
Nghị quyết 30a (62 huyện
nghèo)

Hộ nghèo và không nghèo tại
62 huyện nghèo

- Hỗ trợ lãi suất vay tại
NHTM cho hộ gia đình sản
xuất nông lâm thủy sản
(50% với hộ nghèo trồng
rừng sản xuất và hộ gia
đình đầu tư mới hoặc mở
rộng chuồng, trại

NHNNVN

- Hộ nghèo được vay
tối đa 05 triệu đồng/hộ
với lãi suất 0% (một lần)
trong thời gian 2 năm
để mua giống gia súc,
gia cầm hoặc phát triển
ngành nghề tiểu, thủ
công nghiệp.
Quyết định 755/QĐ-TTG
ngày 20/5/2013: Chính
sách hỗ trợ đất ở, đất sản
xuất, nước sinh hoạt cho
hộ đồng bào DTTS nghèo
và hộ nghèo ở xã, thôn,
bản ĐBKK

Người DTTS nghèo và hộ
nghèo ở các xã, thôn ĐBKK
sinh sống bằng nghề nông,
lâm nghiệp chưa có hoặc chưa
đủ đất ở, đất sản xuất theo định
mức quy định tại địa phương

Cho vay mua đất (tối đa
không quá 15 triệu đồng/
hộ, thời gian vay 5 năm,
lãi suất bằng 1,2%/năm).
Cho vay chuyển đổi nghề
nghiệp (tối đa không quá
15 triệu đồng/hộ, thời
gian vay 5 năm, lãi suất
bằng 1,2%/năm)

UBDT
Bộ KH-ĐT
Bộ Tài chính
Bộ NN&PTNT
Bộ LĐ-TBXH

Quyết định 62/2004/QĐTTg ngày 16/04/2004:
Tín dụng thực hiện Chiến
lược quốc gia về cấp nước
sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn đến năm 2020

Hộ gia đình ở nông thôn chưa
có nước sạch hoặc đã có nhưng
chưa đạt tiêu chuẩn và chưa
bảo đảm vệ sinh

Cho vay ưu đãi (mỗi loại
công trình là 4 triệu/hộ)

Bộ KH-ĐT

Quyết định 29/2013/QĐTTg ngày 20/5/2013: Về
một số chính sách hỗ trợ
giải quyết đất ở và giải
quyết việc làm cho đồng
bào dân tộc thiểu số
nghèo, đời sống khó khăn
vùng đồng bằng sông Cửu
Long giai đoạn 2013 - 2015

Hộ DTTS nghèo, có đời sống
khó khăn tại ĐBSCL

Hỗ trợ vay vốn để tạo việc
làm, phát triển sản xuất

UBDT
Bộ KHĐT
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Quyết định 365/2004/QĐNHNN ngày 13/4/2004: Về
việc cho vay đối với người
lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài

Người lao động đi làm việc ở
nước ngoài

Cho vay các chi phí cần
thiết phục vụ cho người
lao động đi làm việc ở
nước ngoài
Cho vay có bảo đảm bằng
tài sản (đối với người lao
động không thuộc diện
chính sách, lao động
thuộc hộ chính sách
không phải bảo đảm tài
sản)

NHNN

Quyết định 157/2007/QĐTTg ngày 27/09/2007: Về
tín dụng đối với học sinh,
sinh viên

Học sinh, sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn

Cho vay ưu đãi lãi suất
thấp, sau khi ra trường có
việc làm mới phải trả gốc
và lãi

Bộ Tài chính

Chương trình cho vay giải
quyết việc làm theo Quyết
định 1201/QĐ-TTg ngày
31/8/2012: CTMTQG việc
làm và dạy nghề giai đoạn
2012-2015

Người lao động có nhu cầu học
nghề, tạo việc làm

Cho vay vốnlãi suất thấp
để tạo việc làm từ Quỹ
quốc gia về việc làm

Bộ LĐ-TBXH

Quyết định 31/2007/QĐTTg ngày 05/03/2007: Về
tín dụng đối với hộ gia
đình sản xuất, kinh doanh
tại vùng khó khăn

Hộ không nghèo tại các vùng
khó khăn (theo Quyết định số
30/2007/QĐ-TTg)

Cho vay ưu đãi, mức vay
tương đương với vay hộ
nghèo (30 triệu đồng/
năm), lãi suất 0,9%/tháng,
thời hạn vay từ ngắn hạn
đến dài hạn

Bộ Tài chính

Quyết định 92/2009/QĐTTg ngày 08/07/2009: Về
tín dụng đối với thương
nhân hoạt động thương
mại tại vùng khó khăn

Thương nhân hoạt động
thương mại tại vùng khó khăn

Tín dụng ưu đãi, mức vay
từ 30-500 triệu đồng, lãi
suất 0,9%/tháng, thời gian
vay không quá 5 năm

Bộ Tài chính

Quyết định 212/2006/QĐTTg ngày 20/09/2006: Về
tín dụng đối với các cơ
sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và doanh nghiệp
sử dụng người lao động là
người sau cai nghiện ma
túy.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và doanh nghiệp sử
dụng người lao động là người
sau cai nghiện ma túy

Cho vay ưu đãi, mức vay
từ 20 – 500 triệu đồng, lãi
suất tương đương với lãi
suất cho vay hộ nghèo,
thời hạn cho vay tùy
thuộc vào mục đích sử
dụng vốn vay

Bộ Tài chính
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Chia làm 2 nhóm chính sách tín dụng chính: hỗ trợ SXKD (hỗ trợ tạo thu
nhập/việc làm), và tín dụng có tính chất an sinh xã hội (hỗ trợ các nhu cầu xã
hội cơ bản).

5.1. Tín dụng SXKD:
 Đề xuất khi áp dụng NĐC theo Phương án 1:
o Tín dụng SXKD cho hộ nghèokhi áp dụng PA1: hộ có thu nhập
dưới mức sống tối thiểu: hộ nghèo + cận nghèo
o Tín dụng SXKD cho hộ cận nghèokhi áp dụng PA1: gộp với tín
dụng hộnghèo, chung cho các hộ có thu nhập dưới mức sống tối
thiểu
o Tín dụng đất ở, đất SX: hộ DTTS thuộc hộ nghèokhi áp dụng PA1:
hộ DTTS thuộc hộ nghèo + cận nghèo ở vùng ĐBKK+ thiếu đất ở,
đất SX
o Tín dụng XKLĐ: hộ nghèo, hộ DTTS thuộc huyện nghèo (lãi suất =
50% lãi suất hiện hành cho vay XKLĐ của NHCSXH)khi áp dụng
PA1: hộ nghèo + cận nghèo ở vùng ĐBKK, hộ DTTS thuộc huyện
nghèo
o Riêng Tín dụng SXKD cho hộ mới thoát nghèo (đang trình)khi áp
dụng PA1: hộ có TNBQ vượt qua mức sống tối thiểu.

Tín dụng ưu đãi SXKD, XKLĐ (Phương án 1)
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT

HỘ NGHÈO
Số liệu 2014 6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình
Xã/thôn ĐBKK

o Tín dụng SXKD hộ DTTS ĐBKK theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg
ngày 4/12/2012: hộ DTTS thuộc vùng Khó khăn có thu nhập dưới
50% chuẩn nghèo.
Đề xuất khi áp dụng PA1: hộ DTTS thuộc vùng Khó khăn thuộc
nhóm hộ nghèo theo cách tiếp cận đa chiều (có TNBQ dưới mức
sống tối thiểu và thiếu hụt trên 1/3 nhu cầu xã hội cơ bản).
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Tín dụng ưu đãi hộ DTTS ĐBKK ở vùng Khó khăn theo QĐ 54 (Phương án 1)
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT
Số liệu 2014

HỘ NGHÈO
HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều 6,8 % hộ có thiếu hụt đa
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới chiều từ 1/3 trở lên và có TNBQ
MSTT
dưới MSTT
1,5 triệu hộ gia đình
1,5 triệu hộ gia đình
DTTS ở vùng Khó khăn

 Đề xuất khi áp dụng NĐC theo Phương án 2:
o Cơ bản giữ nguyên đối tượng hưởng lợi như hiện tại khi áp dụng
PA2 đối với Tín dụng SXKD cho hộ nghèo; Tín dụng SXKD cho hộ cận
nghèo; Tín dụng đất ở, đất SX: Tín dụng XKLĐ.
o Riêng Tín dụng SXKD cho hộ mới thoát nghèo (đang trình) khi
áp dụng PA2: hộ có TNBQ vượt qua mức sống tối thiểu, hoặc từ hộ
nghèo vươn lên thành hộ cận nghèo (TNBQ dưới mức sống tối thiểu
nhưng trên chuẩn chính sách và thiếu hụt dưới 1/3 nhu cầu xã hội
cơ bản)

Tín dụng ưu đãi SXKD, XKLĐ (Phương án 2)
Hộ mới
thoát nghèo

MSTT

Chuẩn CS
Số liệu 2014

HỘ CHƯA TIẾP CẬN ĐẦY ĐỦ
CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN
6,6% hộ có TNBQ trên MSTT
và thiếu hụt đa chiều từ 1/3
trở lên
1,47 triệu hộ gia đình

HỘ KHÔNG NGHÈO
75,5% hộ có TNBQ trên
MSTT và thiếu hụt đa chiều
dưới 1/3
17,36 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
2,1% hộ có TNBQ dưới MSTT,
trên chuẩn chính sách và có
thiếu hụt đa chiều từ 1/3 trở lên
0,47 triệu hộ gia đình

HỘ CẬN NGHÈO
4 % hộ có TNBQ dưới MSTT,
trên chuẩn chính sáchvà có
thiếu hụt đa chiều dưới 1/3
0,9 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
4,7% hộ có TNBQ dưới chuẩn
chính sách và thiếu hụt đa
chiều từ 1/3 trở lên
1,05 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
7,2% hộ có TNBQ dưới
chuẩn chính sách và thiếu
hụt đa chiều dưới 1/3
1,6 triệu hộ gia đình
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o Tín dụng SXKD hộ DTTS ĐBKK theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg
ngày 4/12/2012: hộ DTTS thuộc vùng Khó khăn có thu nhập dưới
50% chuẩn nghèo.
Đề xuất khi áp dụng PA2: hộ ĐBKK được xác định là “hộ nghèo
cùng cực”(có TNBQ dưới chuẩn nghèo chính sách và thiếu hụt
trên 1/3 nhu cầu xã hội cơ bản). Như vậy, việc áp dụng nghèo đa
chiều trong giai đoạn tới sẽ loại bỏ khó khăn hiện nay trong việc
xác định hộ DTTS ĐBKK (các địa phương rất khó xác định chính
xác hộ có thu nhập bình quân dưới 50% chuẩn nghèo như qui
định hiện tại).

Tín dụng ưu đãi hộ DTTS ĐBKK ở vùng Khó khăn theo QĐ 54 (Phương án 2)

MSTT

Chuẩn CS

Số liệu 2014

HỘ CHƯA TIẾP CẬN ĐẦY ĐỦ
CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN

HỘ KHÔNG NGHÈO

HỘ NGHÈO

HỘ CẬN NGHÈO

2,1% hộ có TNBQ dưới
MSTT, trên chuẩn chính
sách và có thiếu hụt đa
chiều từ 1/3 trở lên
0,47 triệu hộ gia đình

4% hộ có TNBQ dưới
MSTT, trên chuẩn chính
sáchvà có thiếu hụt đa
chiều dưới 1/3
0,9 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO

HỘ NGHÈO

75,5% hộ có TNBQ trên
6,6% hộ có TNBQ trên
MSTT và thiếu hụt đa
MSTT và thiếu hụt đa chiều chiều dưới 1/3
từ 1/3 trở lên
17,36 triệu hộ gia đình
1,47 triệu hộ gia đình

4,7% hộ có TNBQ dưới
chuẩn chính sách và thiếu
hụt đa chiều từ 1/3 trở lên
1,05 triệu hộ gia đình
DTTS ở vùng Khó khăn

7,2% hộ có TNBQ dưới
chuẩn chính sách và thiếu
hụt đa chiều dưới 1/3
1,6 triệu hộ gia đình

5.2. Tín dụng có tính chất an sinh xã hội:
 Đề xuất khi áp dụng NĐC theo Phương án 1:

o Tín dụng HSSV: Hiện tại: hộ nghèo + cận nghèo (+ hộ KK đột xuất).
Khi áp dụng PA1: Hộ nghèo + cận nghèo(hộ có TNBQ dưới mức
sống tối thiểu). Hộ có TNBQ trên mức sống tối thiểu thuộc diện
“KK đột xuất” phải thuộc nhóm chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ
xã hội cơ bản (thiếu hụt trên 1/3 nhu cầu xã hội cơ bản).
o Tín dụng Nhà ở: Hiện tại: hộ nghèo có nhà ở tạm bợ (vừa được hỗ
trợ cho không, vừa được vay tín dụng ưu đãi)
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Khi áp dụng chiều “nhà ở” khi đo lường nghèo đa chiều (chỉ được
hỗ trợ tín dụng ưu đãi, với mức lớn hơn).
o Tín dụng NS-VSMT: Hiện tại: toàn bộ hộ gia đình nông thôn
Khi áp dụng PA1: toàn bộ hộ gia đình nông thôn, cộng với thiếu
hụt chiều “điều kiện sống” (nguồn nước sinh hoạt – nhà vệ sinh)
khi đo lường nghèo đa chiều.

Tín dụng ưu đãi có tính chất “An sinh xã hội”: HSSV, Nhà ở, NS-VSMT
(Phương án 1)
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình

MSTT
Số liệu 2014

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa
chiều từ 1/3 trở lên và có
TNBQ dưới MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa
chiều từ 1/3 trở lên và có
TNBQ dưới MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

Xã/thôn ĐBKK
 Đề xuất khi áp dụng NĐC theo Phương án 2: cơ bản giữ nguyên như hiện tại
o Tín dụng HSSV: Hiện tại: hộ nghèo + cận nghèo (+ hộ KK đột xuất).
Khi áp dụng PA2: hộ nghèo + cận nghèo (tất cả hộ có TNBQ dưới
mức sống tối thiểu). Hộ có TNBQ trên mức sống tối thiểu thuộc
diện “KK đột xuất” phải thuộc nhómnhóm chưa tiếp cận đầy đủ
các dịch vụ xã hội cơ bản(thiếu hụt trên 1/3 nhu cầu xã hội cơ bản).
o Tín dụng Nhà ở: Hiện tại: hộ nghèo có nhà ở tạm bợ
Khi áp dụng PA2: Hộ nghèo + cận nghèo ở vùng ĐBKK, cộng với
thiếu hụt chiều “nhà ở” khi đo lường nghèo đa chiều.
Đề xuất hiện nay là thực hiện Chương trình 167 giai đoạn 2 (giai
đoạn 2016-2020) theo hướng tăng mạnh tín dụng ưu đãi cho
người nghèo cải thiện nhà ở, giảm mạnh/bãi bỏ phần Ngân sách
hỗ trợ trực tiếp (tăng cho vay, giảm cho không).
o Tín dụng NS-VSMT: Hiện tại: toàn bộ hộ gia đình nông thôn
Khi áp dụng PA2: toàn bộ hộ gia đình nông thôn, cộng với thiếu
hụt chiều “điều kiện sống” (nguồn nước sinh hoạt – nhà vệ sinh)
khi đo lường nghèo đa chiều.
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Tín dụng ưu đãi có tính chất “An sinh xã hội”: HSSV, Nhà ở, NS-VSMT
(Phương án 2)
Khó khăn đột xuất, thiếu hụt
trên 1/3 nhu cầu XH cơ bản

MSTT

Chuẩn CS

HỘ CHƯA TIẾP CẬN ĐẦY
ĐỦ CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI
CƠ BẢN
6,6% hộ có TNBQ trên MSTT
và thiếu hụt đa chiều từ 1/3
trở lên
1,47 triệu hộ gia đình

HỘ KHÔNG NGHÈO
75,5% hộ có TNBQ trên MSTT
và thiếu hụt đa chiều dưới 1/3
17,36 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
2,1% hộ có TNBQ dưới
MSTT, trên chuẩn chính sách
và có thiếu hụt đa chiều từ
1/3 trở lên
0,47 triệu hộ gia đình

HỘ CẬN NGHÈO
4 % hộ có TNBQ dưới MSTT,
trên chuẩn chính sáchvà có
thiếu hụt đa chiều dưới 1/3
0,9 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
4,7% hộ có TNBQ dưới
chuẩn chính sách và thiếu
hụt đa chiều từ 1/3 trở lên
1,05 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
7,2% hộ có TNBQ dưới chuẩn
chính sách và thiếu hụt đa
chiều dưới 1/3
1,6 triệu hộ gia đình

Xã/thôn ĐBKK

Ngoài ra còn một số chính sách tín dụng đặc thù khác, không bị ảnh hưởng
bởi việc áp dụng nghèo đa chiều:
o Tín dụng thương nhân vùng khó khăn, hộ SXKD vùng Khó khăn (danh
sách vùng Khó khăn sẽ thay đổi khi áp dụng NĐC, nhưng tổng số lượng
xã/thôn thuộc vùng Khó khăn về nguyên tắc sẽ không thay đổi nhiều
– xem phần 2).
o Tín dụng giải quyết việc làm
o Tín dụng CSSX sử dụng người sau cai nghiện…
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2011

2012

2013

2014

Cấp bù chênh lệch lãi suất
tín dụng nhà nước để thực
hiện các chính sách tín dụng
ưu đãi đối với người nghèo,
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ
dân tộc thiểu số…

6.159

5.003

-

-

Chuyển vốn cho NHCSXH
để thực hiện chính sách
tín dụng đối với hộ nghèo,
đồng bào dân tộc thiểu số

1.716

820

850

46
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2011-2014

11.162

3.432

Kịch bản ngân sách cho các chính sách tín dụng ưu đãi:
 Tín dụng ưu đãi/lãi suất thấp là trụ cột của chương trình/chính sách giảm
nghèo theo phương hướng “tăng cho vay, giảm cho không” qui mô tín
dụng giai đoạn 2016-2020 chắc chắn sẽ tăng. Do chuẩn nghèo thu nhập dự
kiến (chuẩn mức sống tối thiểu và chuẩn nghèo chính sách) tăng mạnh so
với hiện tại. Do mở rộng đối tượng được vay trong một số chính sách(đang
trình, như cho vay hộ mới thoát nghèo; đang đề xuất, như cho vay hỗ trợ
nhà ở 167 giai đoạn 2).
o Năm 2014, mức tăng trưởng dư nợ của NHCSXH đạt 6,5%/năm, tương
đương 7,100 tỷ đồng trong tổng dư nợ 129.000 tỷ đồng (doanh số
cho vay trong năm đạt 40.000 tỷ đồng)25. Năm 2015 TTg đã chỉ thị
tiếp tục tăng thêm 10% dư nợ so với kế hoạch tăng trưởng dư nợ
7.600 tỷ đồng. Mức tín dụng này tương quan với tỷ lệ hộ nghèo
năm 2013 là 7,8%, hộ cận nghèo 6,3% tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận
nghèo là 14,1%26.
o Theo chuẩn nghèo mới theo cách tiếp cận đa chiều:tổng tỷ lệ hộ
nghèo và cận nghèo năm 2016 là khoảng 18% (PA1 cũng như PA2),
tăng khoảng 4% so với tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo 14,1% theo
chuẩn thu nhập cũ vào năm 2013. Dự kiến ở thời điểm đầu năm 2016
có khoảng 0,9 triệu hộ nghèo và cận nghèo “phát sinh mới” do áp
dụng chuẩn nghèo đa chiều sẽ thuộc diện được hưởng chính sách
vay ưu đãi, chưa kể bổ sung số lượng hộ mới thoát nghèo theo chính
sách tín dụng cho hộ mới thoát nghèo đang trình, hoặc bổ sung
lượng vốn cho chính sách tín dụng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đang
dự kiến. Doanh số cho vay và dư nợ tín dụng sẽ tăng đáng kể.
o Nếu giả định trong hai năm đầu tiên (2016-2017) mỗi năm có thêm
0,5 triệu hộ nghèo/cận nghèo/mới thoát nghèo vay vốn với mức
bình quân 20 triệu/hộ, doanh số cho vay sẽ tăng thêm 10.000 tỷ
đồng/năm - tăng khoảng 25% so với năm 2014. Tương ứng cần tăng
khoảng 25% khoản NSNN cấp bù lãi suất và cấp chuyển vốn cho
NHCSXH hàng năm so với hiện nay. So với mức cấp bù lãi suất và
chuyển vốn cho NHCSXH năm 2012 là gần 6.000 tỷ/năm thì ít nhất
cần tăng thêm khoảng 1.200 tỷ/năm.
 Định hướng sửa đổi Nghị định 78/2002/NĐ-CP (thí điểm trong năm 2015,
sửa toàn diện từ năm 2016 trở đi): tích hợp các chính sách tín dụng ưu đãi
(có phân loại đối tượng vay, gộp 16 chương trình tín dụng hiện nay thành
một số ít chương trình/mục đích vay lớn, với lãi suất tương ứng với từng đối
tượng và từng chương trình/mục đích vay), cho vay theo hạn mức tín dụng.
25

Tin trên trang web của NHCSXH http://vbsp.org.vn/nhcsxh-thuc-hien-tot-chi-tieu-giam-ngheo-gopphan-thuc-day-an-sinh-xa-hoi.html
26
Lưu ý: Dư nợ tín dụng ưu đãi vẫn tăng trưởng dù tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo 2011-2015 ngày càng
giảm.
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Trong hạn mức tín dụng cho phép, từng hộ gia đình sẽ tự cân nhắc lựa chọn
mục đích vay và khả năng trả nợ khi vay.
o Vừa qua, NHCSXH đã tăng hạn mức tín dụng vay SXKD (từ 30 triệu/
hộ lên 50 triệu/hộ từ 1/5/2014). Thực tế tại một số địa phương, có ít
hộ nghèo vay thêm (do người dân cân nhắc khả năng trả nợ, do chưa
trả nợ cũ)27.
 Giải pháp tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi: Ngân sách Trung ương + Ngân
sách Địa phương(cần đẩy mạnh) + Huy động các tổ chức quốc tế.
o Hiện tại, Nghị định 78 không qui định bắt buộc NS địa phương cấp
vốn cho NHCSXH (chỉ “khuyến khích”).
Nhận xét:
 Áp dụng nghèo đa chiều cho phép phân loại các chính sách tín dụng tùy
thuộc vào mục đích chính sách (chia làm 2 nhóm: tín dụng hỗ trợ SXKD/tăng
thu nhập và tín dụng có tính chất an sinh xã hội), phù hợp với nhu cầu/thiếu
hụt của từng nhóm hưởng lợi.
 Áp dụng nghèo đa chiều cho phép gộp đối tượng hộ nghèo và cận nghèo
trong chính sách tín dụng SXKD, cho phép mở rộng đối tượng hưởng lợi đến
nhóm hộ cận nghèo ở vùng ĐBKK trong chính sách tín dụng hỗ trợ đất ở,
đất sản xuất và hỗ trợ nhà ở.
 Áp dụng nghèo đa chiều cho phép khắc phục được khiếm khuyết hiện tại về
khó xác định chính xác nhóm hưởng lợi (chính sách tín dụng cho hộ DTTS
ĐBKK ở vùng khó khăn, tín dụng về nhà ở/nước sạch/nhà vệ sinh).
6. NHÓM CHÍNH SÁCH CÓ BẢN CHẤT AN SINH XÃ HỘI
Gồm các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, tiền điện; hỗ trợ trực tiếp cho
hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ102/2009/QĐ-TTg. Đây là các chính sách
nhạy cảm nhất về mặt ngân sách khi áp dụng nghèo đa chiều, nhất là khi đề
xuất MSTT và chuẩn nghèo chính sách ở mức thu nhập cao hơn nhiều so với
chuẩn nghèo thu nhập hiện hành.
Phương hướng đề xuất chung khi áp dụng Phương án 1: áp dụng
các tiêu chí “lưỡng dụng”: nghèo thu nhập theo mức sống tối
thiểu và nghèo đa chiều/thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản.
Từng bước mở rộng diện hưởng lợi khi áp dụng NĐC theo Phương
án 1: nghèo + cận nghèo (đa chiều). Trường hợp khó khăn trong
cân đối Ngân sách, trước mắt đề nghị tiếp cận theo Vùng ưu tiên
mở rộng hỗ trợ hộ cận nghèo ở các xã/thôn ĐBKK.
27

Lãi suất cho vay hộ nghèo và nhất là cho vay hộ cận nghèo của NHCSXH hiện nay đã giảm
mức hấp dẫn so với các NHTM cho vay ở khu vực nông thôn, nông nghiệp.
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 Đối với Phương án 2: về cơ bản vẫn giữ nguyên cách xác định đối tượng thụ
hưởng như hiện tại.

6.1 Chính sách hỗ trợ Giáo dục
Là chính sách “cứng” bắt buộc cân đối đủ Ngân sách hàng năm.
 Đề xuất khi áp dụng NĐC theo Phương án 1:
o Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 49/74:
Hiện tại: Trẻ em mẫu giáo và phổ thông thuộc hộ nghèo, cận
nghèo mồ côi/khuyết tật: được miễn học phí (tất cả HS tiểu học
đã được miễn học phí)và được hỗ trợ chi phí học tập. Trẻ em mẫu
giáo và phổ thông thuộc hộ cận nghèo: được giảm 50% học phí.
Nhận xét:
“Bẫy nghèo đa chiều”: Khó phân tích thiếu hụt chiều giáo dục
để đưa vào xác định đối tượng ưu tiên của chính sách hỗ trợ
giáo dục, vì mâu thuẫn giữa NĐC đo lường kết quả (“ngồi sau
xe”: đo lường trẻ có đi học hay không) vs. chính sách hướng đến
mục tiêu (“ngồi trước xe”: khuyến khích trẻ đi học). Nói cách
khác, hộ có trẻ đi học sẽ được hỗ trợ để khuyến khích duy trì
việc học, không phụ thuộc vào hộ có trẻ (khác) không đi học
hay không.
Dựa trênphân tích nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt về giáo dục
người lớn và trẻ em theo vùng, ngành Giáo dục sẽ tăng cường
các chương trình đầu tư thường xuyên theo vùng (cơ sở trường
lớp, giáo viên…), có những giải pháp sáng tạo phù hợp với từng
vùng, từng nhóm đối tượng (tuyên truyền nâng cao nhận thức,
dạy tiếng Việt cho trẻ DTTS vào lớp 1, dạy song ngữ, đẩy mạnh
giáo dục thường xuyên, nâng cao vai trò của trung tâm học tập
cộng đồng, phân luồng giáo dục nghề nghiệp…)
Đề xuất khi áp dụng PA1:
Mẫu giáo và giáo dục phổ thông: Mở rộng đối tượng được
miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập chotrẻ em hộ cận nghèo ở
vùng ĐBKK (hiện tại, trẻ em hộ cận nghèo phải thuộc diện mồ côi,
khuyết tật mới được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập).
Khi áp dụng PA1: Trẻ em thuộc hộ nghèo;trẻ em thuộc hộ cận
nghèo mồ côi/khuyết tật; trẻ em thuộc hộ cận nghèo ở vùng
ĐBKK được miễn học phívà được hỗ trợ chi phí học tập.Trẻ em
thuộc hộ cận nghèo còn lại được giảm 50% học phí.
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Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Mẫu giáo và Phổ thông theo Nghị
định 49/74 (Phương án 1)
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều từ
Số liệu 2014 1/3 trở lên và có TNBQ dưới MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

Mồ côi, khuyết tật
Xã/thôn ĐBKK
Riêng với giáo dục nghề nghiệp và đại học: người DTTS thuộc
hộ nghèo + cận nghèo được miễn học phí. Đồng thời, theo Quyết
định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013, sinh viên ĐH, CĐ người
DTTS thuộc hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập
(60% mức lương tối thiểu, 10 tháng/năm).
 Khi áp dụng PA1: đối tượng hỗ trợ giống như hiện tại: Học sinh người DTTS
thuộc hộ nghèo + cận nghèođược miễn học phí. Sinh viên ĐH, CĐ người
DTTS thuộc hộ nghèo + cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập.

Miễn học phí Học nghề và Đại học theo NĐ 49/74, hỗ trợ chi phí học
tập ĐH, CĐ người DTTS theo QĐ 66 (Phương án 1)
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa
Số liệu 2014 chiều từ 1/3 trở lên và có
TNBQ dưới MSTT
1,5 triệu hộ gia đình
Học sinh người DTTS

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa
chiều từ 1/3 trở lên và có
TNBQ dưới MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

o Hỗ trợ học sinh bán trú, học xa nhà ở vùng ĐBKK: Hiện tại:
QĐ85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010: học sinh tiểu học và THCS
bán trú ở vùng ĐBKK.QĐ36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 hỗ trợ
gạo: học sinh tiểu học và THCS bán trú ở vùng ĐBKK, học sinh
DTTS THPT ở vùng ĐBKK.
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QĐ 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013: học sinh DTTS THPT bán
trú/học xa nhà ở vùng ĐBKK, học sinh người Kinh THPT bán trú/
học xa nhà thuộc hộ nghèo ở vùng ĐBKK
Bộ GD-ĐT đang chủ trì việc tích hợp 3 chính sách hỗ trợ học sinh
bán trú, học xa nhà ở vùng ĐBKK (gộp các QĐ 85, 36 và 12 thành
một Quyết định), theo hướng tăng định mức hỗ trợ tiền ăn theo
từng cấp học, bổ sung hỗ trợ cho suất hợp đồng cấp dưỡng cho học
sinh bán trú, thống nhất và đơn giản hóa hồ sơ thủ tục, cải tiến cách
hỗ trợ gạo (nếu vẫn giữ, hoặc thay bằng hỗ trợ tiền), bổ sung đối
tượng học sinh TH, THCS bán trú có hộ khẩu thường trú tại các thôn
ĐBKK, học ở các trường công lập không đóng trên khu vực ĐBKK
nhưng học sinh ở xa trường, không thể đi học và về trong ngày...
Theo dự tính của nhóm tư vấn giáo dục trong đề tài do dự án
PRPP hỗ trợ, ngân sách hàng năm tăng thêm khi tích hợp 3 chính
sách này là khoảng 344 tỷ đồng.
 Các QĐ 85, 36 chỉ liên quan đến tiêu chí xã/thôn ĐBKK, không cần tiêu chí
hộ nghèo để được hưởng hỗ trợ.
 Chỉ có QĐ 12 cần tiêu chí hộ nghèo người KinhKhi áp dụng PA1: Học sinh
thuộc hộ nghèo + hộ cận nghèo người Kinh ở vùng ĐBKK

Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh người Kinh THPT bán trú/học xa
nhà ở vùng ĐBKK theo Quyết định 12 (Phương án 1)
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT
HỘ NGHÈO
HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa 6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
Số liệu 2014
chiều từ 1/3 trở lên và có từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
TNBQ dưới MSTT
1,5 triệu hộ gia đình
1,5 triệu hộ gia đình
Học sinh người Kinh ở vùng ĐBKK
o Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi.Hiện tại:
Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010và Quyết định 60/2011/
QĐ-TTg ngày 26/10/2011: trẻ 3-5 tuổi ở vùng ĐBKK, hoặc trẻ 3-5
tuổi thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền ăn trưa.
 Đề xuất khi áp dụng PA1: Trẻ 3-5 tuổi ở vùng ĐBKK, và trẻ 3-5 tuổi thuộc hộ
nghèo + cận nghèođược hỗ trợ tiền ăn trưa (mở rộng đến hộ cận nghèo
theo chủ trương chung là tăng chính sách hỗ trợ xã hội ở giai đoạn đầu đời).
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Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi theo Quyết định 239 và
60 (Phương án 1)
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT
Số liệu 2014

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

HỘ NGHÈO
6,8 % hộ có thiếu hụt đa chiều
từ 1/3 trở lên và có TNBQ dưới
MSTT
1,5 triệu hộ gia đình

Trẻ 3-5 tuổi ở vùng ĐBKK, hoặc thuộc hộ nghèo + cận nghèo
 Đề xuất khi áp dụng NĐC theo Phương án 2:
o Không thay đổi cách xác định đối tượng hưởng lợi hiện tại khi áp
dụng PA2.
o Phương án cần xem xét thêm  áp dụng như đề xuất ở PA1: mở
rộng đối tượng hỗ trợ cho trẻ thuộc hộ cận nghèo(ở vùng ĐBKK).
o Những đề xuất về tích hợp chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh
bán trú, học xa nhà ở vùng ĐBKK vẫn áp dụng cho PA2 như với PA1.
 Ngoài các chính sách hướng đến hỗ trợ đối tượng học sinh, còn có những
chính sách hướng đến hỗ trợ xây dựng trường lớp, mua sắm trang bị dụng
cụ học tập, hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người (mở rộng ra 16 dân tộc, theo
hướng sửa QĐ 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010), hỗ trợ các nhà giáo, cán bộ
quản lý giáo dục ở vùng ĐBKK. Điển hình là Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày
20/6/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác
ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK; Nghị định
số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/1013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 61/2006-NĐ-CP. Khi áp dụng nghèo đa chiều sẽ ảnh hưởng đến các
chính sách này do danh sách các địa bàn (xã, thôn) ĐBKK sẽ có sự thay đổi.
 Như đã nêu ở trên, hoàn toàn có thể cân đối để không tăng tổng số các địa
bàn ĐBKK khi áp dụng nghèo đa chiều, do đó hàm ý về kịch bản tăng ngân
sách hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở địa bàn ĐBKK khi áp dụng
nghèo đa chiều không đặt ra ở đây.
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2011

2012

2013

2014

Thực hiện hỗ trợ chi phí học
tập, miễn giảm học phí cho
học sinh con hộ nghèo, chính
3.800 5.367 5.000 4.860
sách xã hội theo Nghị định
49/2010/NĐ-CP
Chi trợ cấp học bổng cho
học sinh dân tộc nội trú theo
Quyết định 82/2006/QĐ-TTg
và học sinh bán trú và trường 900 2.349 2.306 2.225
dân tộc bán trú theo Quyết
định số 85/2011/QĐ-TTg
Chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ
em 3-5 tuổi theo Quyết định
413 1.200 1.240
số 239/QĐ-TTg và Quyết định 180
số 60/2012/QĐ-TTg
Hình 3. Cơ cấu chi ngân sách y tế, giáo
dục trong tổng chi ngân sách TW cho
các CT, CS giảm nghèo trực tiếp, giai
đoạn 2005-2012
Chính
sách
khác
13%

Chính
sách tín
dụng ưu
đãi
27%

CTMTQG
GNBV
21%

Chính
sách hỗ
trợ y tế
30%

Chính
sách hỗ
trợ giáo dục
9%

2011-2014

19.027

7.780

3.033

Hình 4. Cơ cấu chi ngân sách y tế, giáo dục
trong tổng chi ngân sách TW cho các CT,
CS giảm nghèo trực tiếp, năm 2012
Chính
sách
khác
14%
Chính
sách tín
dụng ưu
đãi
18%

CTMTQG
GNBV
15%

Chính
sách hỗ
trợ y tế
32%

Chính
sách hỗ
trợ giáo dục
21%

Nguồn: Báo cáo số 660/BC-UBTVQH13 ngày 19/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 Kịch bản ngân sách cho chính sách hỗ trợ Giáo dục:
 Số liệu nền: Cả nước có hơn 22 triệu học sinh bước vào năm học mới 2013-2014.
Trong đó có 4,7 triệu học sinh bậc mầm non, 15 triệu học sinh phổ thông các
cấp, 520.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp và 2,1 triệu sinh viên CĐ, ĐH.28
28

http://www.vietnamplus.vn/hon-22-trieu-hoc-sinh-ca-nuoc-bat-dau-nam-hoc-moi/219061.vnp
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o Phổ thông: 15 triệu em
o Mẫu giáo: 4,7 triệu em.
o TC, CĐ, ĐH: 2,6 triệu em
 Khi áp dụng NĐC theo PA1:
 Tỷ lệ nghèo theo PA1 ước tính cho năm 2016 là 5,4%- thấp hơn so với tỷ lệ
nghèo theo chuẩn thu nhập cũ vào cuối năm 2013là 7,8%. Còn tỷ lệ cận
nghèo theo PA1 ước tính cho năm 2016 là 12,6% - cao hơn gấp đôi so với tỷ
lệ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo cũ vào cuối năm 2013 là 6,3%. Lưu ý,
tỷ lệ nghèo và cận nghèo vào cuối năm 2013 được coi là căn cứ để xác định
ngân sách hỗ trợ giáo dục cho năm học 2013-2014.
 Thay đổi ở số hộ nghèo. 5,4% theo PA1năm 2016 so với 7,8% theo chuẩn cũ
năm 2013giảm 2,4% hộ nghèo. Ngân sách giáo dục hỗ trợ HS nghèo năm
2016 sẽ giảm so với ngân sách năm 2014.
o Phổ thông: 15 triệu em hỗ trợ giảm 2,4% hộ nghèo = giảm khoảng
360.000 em toàn quốc. Nếu ước tính 20% trẻ nghèo học phổ thông là
ở vùng ĐBKK29, tương đương 72.000 em72.000 em x 90.000 đồng/
tháng x 9 tháng = giảm khoảng 58,3 tỷ.
o Mẫu giáo 4,7 triệu em (coi như tất cả là 3-5 tuổi, thực tế có thể từ 6
tháng – 5 tuổi) hỗ trợ giảm 2,4% hộ nghèo = 112.800 em x 120.000
đồng/tháng x 9 tháng = giảm khoảng 121,8 tỷ.
o TC, CĐ, ĐH: 2,6 triệu em. Nếu ước tính tỷ lệ người DTTS học TC, CĐ,
ĐH là 5% tổng số học sinh  130.000 em DTTS hỗ trợ giảm 2,4%
hộ nghèolà 3.120 em x 690.000 đồng/tháng (60% x 1,15 triệu) x 10
tháng = giảm khoảng 21,5 tỷ.
 Thay đổi ở số cận nghèo. Nếu áp dụng hỗ trợ mở rộng ra trẻ thuộc hộ cận
nghèo ở vùng ĐBKK: gia tăng đáng kể ngân sách hỗ trợ ở số cận nghèo
(12,6% cận nghèo theo PA1 so với 6,3% cận nghèo cuối năm 2013 tăng
thêm 6,3% cận nghèo).
o Phổ thông: 15 triệu em 12,6% cận nghèo = 1.890.000 em. Nếu áp
dụng chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho toàn bộ học sinh cận
nghèo ở vùng ĐBKK. Ước tính 20% trẻ cận nghèo học phổ thông
ở vùng ĐBKK, tương đương 378.000 em x 90.000 đồng/tháng x 9
tháng = tăng thêm khoảng 306,2 tỷ.
29

Theo số liệu nêu trong Báo cáo “VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH BÁN TRÚ
TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶ BIỆT KHÓ KHĂN THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2010/
QĐ-TTg, SỐ 12/2013/QĐ-TTg VÀ SỐ 36/2013/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ” của nhóm tư
vấn giáo dục do dự án PRPP hỗ trợ, trong tổng số gần 15 triệu học sinh phổ thông năm học 20132014 có 17% học sinh là người DTTS.
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o Mẫu giáo 4,7 triệu em (coi như tất cả là 3-5 tuổi, thực tế có thể từ 6
tháng – 5 tuổi) 12,6% cận nghèo = 592.000 em x 120.000 đồng/
tháng x 9 tháng = tăng thêm khoảng 639,6 tỷ.
o TC, CĐ, ĐH: 2,6 triệu em.Nếu ước tính tỷ lệ người DTTS học TC, CĐ,
ĐH là 5% tổng số học sinh 130.000 em DTTS tăng thêm 6,3%
thuộc hộ cận nghèo là 8.190 em x 690.000 đồng/tháng (60% x 1,15
triệu) x 10 tháng = tăng thêm khoảng 56,5 tỷ đồng.
 Tóm lại, theo cách ước tính thô, áp dụng nghèo đa chiều theo PA1 và theo
phương án đề xuất hỗ trợ mở rộng ra nhóm hộ cận nghèo (đa chiều), thì
ngân sách hỗ trợ giáo dục năm 2016 sẽ tăng thêm khoảng 800 tỷ đồng so
với ngân sách hỗ trợ giáo dục năm 2014 (chưa tính đến những đề xuất tăng
thêm mức và đối tượng hỗ trợ khi tích hợp 3 chính sách hỗ trợ học sinh bán
trú/học xa nhà – khoảng 344 tỷ đồng, cũng chưa tính đến mức tăng thêm về
mặt miễn giảm học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo).
 Khi áp dụng NĐC theo PA2:
 Tỷ lệ nghèo theo PA2 ước tính cho năm 2016 là 14% - cao hơn gần gấp đôi
so với tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo cũ vào cuối năm 2013 là 7,8%. Còn tỷ
lệ cận nghèo theo PA2 ước tính cho năm 2016 là 4% - thấp hơn khoảng một
phần ba so với tỷ lệ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo cũ vào cuối năm 2013
là 6,3%. Lưu ý ở đây, tỷ lệ nghèo và cận nghèo vào cuối năm 2013 được coi
là căn cứ để xác định ngân sách hỗ trợ giáo dục cho năm học 2013-2014.
 Thay đổi ở số hộ nghèo. 14% theo PA2 năm 2016,so với 7,8% theo chuẩn cũ
năm 2013  tăng thêm 6,2% hộ nghèo.
o Phổ thông: 15 triệu em hỗ trợ tăng thêm 6,2% nghèo = tăng thêm
930.000 em toàn quốc. Nếu ước tính 20% trẻ nghèo học phổ thông
là ở vùng ĐBKK30, tương đương 186.000 em 186.000 em x 90.000
đồng/tháng x 9 tháng = tăng thêm khoảng 150,7 tỷ.
o Mẫu giáo 4,7 triệu em (coi như tất cả là 3-5 tuổi, thực tế có thể từ
6 tháng – 5 tuổi) hỗ trợ tăng thêm 6,2% nghèo = 291.400 em x
120.000 đồng/tháng x 9 tháng = tăng thêm khoảng 314,7 tỷ.
o TC, CĐ, ĐH: 2,6 triệu em. Nếu ước tính tỷ lệ người DTTS học TC, CĐ,
ĐH là 5% tổng số học sinh  130.000 em DTTS hỗ trợ tăng thêm
6,2% nghèolà 8.060 em x 690.000 đồng/tháng (60% x 1,15 triệu) x 10
tháng = tăng thêm khoảng 55,6 tỷ.
30

Theo số liệu nêu trong Báo cáo “VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH BÁN TRÚ
TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶ BIỆT KHÓ KHĂN THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2010/
QĐ-TTg, SỐ 12/2013/QĐ-TTg VÀ SỐ 36/2013/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ” của Nhóm tư
vấn giáo dục năm 2015 do dự án PRPP hỗ trợ, trong tổng số gần 15 triệu học sinh phổ thông năm
học 2013-2014 có 17% học sinh là người DTTS.
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 Thay đổi ở số cận nghèo. 4% theo PA2 năm 2016, so với 6,3% cận nghèo
theo chuẩn cũ năm 2013. Như vậy ngân sách hỗ trợ học sinh hộ cận nghèo
năm 2016 giảm một chút so với ngân sách năm 2014, chủ yếu ở nhóm học
sinh DTTS đi học TC, CĐ, ĐH.
o TC, CĐ, ĐH: 2,6 triệu em. Nếu ước tính tỷ lệ người DTTS học TC,
CĐ, ĐH là 5% tổng số học sinh  130.000 em DTTS hỗ trợ giảm
khoảng 2,3% học sinh thuộc hộ cận nghèo người DTTSlà 2.990 em
x 690.000 đồng/tháng (60% x 1,15 triệu) x 10 tháng = giảm khoảng
20,6 tỷ đồng.
 Tóm lại, theo cách ước tính thô, áp dụng nghèo đa chiều theo PA2 và giữ
nguyên cách xác định đối tượng hưởng lợi như trước, thì ngân sách hỗ trợ
giáo dục năm 2016 sẽ tăng thêm khoảng 500 tỷ đồngso với ngân sách hỗ
trợ giáo dục năm 2014 (chưa tính đến những đề xuất tăng thêm mức và đối
tượng hỗ trợ khi tích hợp 3 chính sách hỗ trợ học sinh bán trú/học xa nhà –
khoảng 344 tỷ đồng, cũng chưa tính đến mức tăng thêm về mặt miễn giảm
chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo).
6.2. Chính sách hỗ trợ Y tế
Là chính sách “cứng” bắt buộc cân đối đủ Ngân sách hàng năm.
 Đề xuất khi áp dụng NĐC theo Phương án 1:
Luật BHYT (sửa đổi 2014): các đối tượng được cấp 100% thẻ BHYT:
người thuộc diện hộ nghèo, người DTTS sinh sống ở vùng Khó
khăn, người sinh sống ở vùng ĐBKK, người sinh sống ở xã đảo,
huyện đảo. Nông dân có mức thu nhập trung bình (521.000 đến
900.000 đồng/tháng ở nông thôn) được hỗ trợ 30% thẻ BHYT
theo cơ chế hộ gia đình làm đơn đề nghị.
o Quyết định 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012: hỗ trợ 70% thẻ BHYT cho
hộ cận nghèo
o Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 8/5/2013: hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho
hộ cận nghèo mới thoát nghèo (trong 5 năm) và hộ cận nghèo thuộc
huyện nghèo 30a.
 Ghi chú: đo lường chỉ số BHYT hiện tại đã bao gồm chính sách hỗ trợ BHYT
cho hộ nghèo/cận nghèo theo chuẩn thu nhập hiện hành. Họ không thiếu
hụt BHYT vì đã được Nhà nước hỗ trợ. Khi tính toán đối tượng hưởng lợi cho
chính sách hỗ trợ BHYT theo chuẩn đa chiều mới sẽ khá phức tạp, do cần
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loại bỏ phần hỗ trợ của NN (cũng tương tự như khi tính thu nhập theo
chuẩn cũ phải loại bỏ phần thu nhập do chính sách trợ giúp xã hội của
Nhà nước). Giả định của TCTK: coi hộ nghèo theo chuẩn thu nhập cũ,
người DTTS ở vùng khó khăn, người sinh sống ở vùng ĐBKK là thiếu hụt
chiều BHYT.
 Theo tính toán sơ bộ của TCTK (trình bày tại hội thảo), tỷ lệ nghèo đã loại
bỏ hỗ trợ BHYT (và hỗ trợ miễn học phí) cao hơn khoảng 2-3%, đồng thời
giảm tương ứng tỷ lệ hộ cận nghèo 2-3%. Lấy con số ước lượng trung bình
là khoảng trên dưới 2,5%. Theo đó, tỷ lệ nghèo theo PA1 đã điều chỉnh loại
bỏ hỗ trợ BHYT khoảng 8%, tỷ lệ hộ cận nghèo đã điều chỉnh loại bỏ hỗ
trợ BHYTkhoảng 10%. Tỷ lệ nghèo theo PA2 đã điều chỉnh loại bỏ hỗ trợ
BHYT khoảng 16,5%, tỷ lệ hộ cận nghèo đã điều chỉnh loại bỏ hỗ trợ BHYT
khoảng 1,5%
 Đề xuất khi áp dụng PA1: (không thay đổi): Hộ nghèo được hỗ trợ 100% thẻ
BHYT, hộ cận nghèo được hỗ trợ 70%, riêng hộ cận nghèo thuộc huyện 30a
được hỗ trợ 100%. Hộ nghèo mới thoát nghèo, nhưng rơi vào hộ cận nghèo
hoặc rơi vào hộ không nghèo: được hỗ trợ 100% thẻ BHYT trong vòng 5 năm
sau khi thoát nghèo.
 Phương án cần cân nhắc thêm: hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho tất cả hộ có thu
nhập dưới MSTT (toàn bộ hộ nghèo và cận nghèo theo PA1), khi đó ngân
sách hỗ trợ BHYT sẽ tăng khá mạnh.

Hỗ trợ Bảo hiểm y tế theo Luật BHYT, QĐ 795 và QĐ 705 (Phương án 1)
HỘ KHÔNG NGHÈO
82% hộ có TNBQ trên MSTT
18,3 triệu hộ gia đình
MSTT
Số liệu 2014

HỘ NGHÈO (đã điều chỉnh HỘ CẬN NGHÈO (đã điều
chỉnh BHYT)
BHYT)
10% hộ
8% hộ
2,23 triệu hộ gia đình
1,78 triệu hộ gia đình

 Đề xuất khi áp dụng NĐC theo Phương án 2:
o Về cơ bản, không thay đổi cách xác định đối tượng hưởng lợi hiện
tại khi áp dụng PA2.
o Tuy nhiên, dù áp dụng PA1 hay PA2 cần tiếp tục cân nhắc các đề xuất
điều chỉnh chính sách hỗ trợ y tế trong thời gian tới31, như tiếp tục
đầu tư mạnh hơn cho các xã, nhất là các xã ĐBKK để đạt chuẩn quốc
gia về y tế (về cơ sở vật chất, nhân lực); các tỉnh sử dụng 20% kết dư
31

Như đã nêu trong các báo đánh giá giữa kỳ và rà soát chính sách giảm nghèo trong các năm
2013-2014, báo cáo “TỔNG QUAN CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ CÓ LIÊN QUAN HOẶC
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN” năm 2015 do dự án PRPP hỗ trợ.
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nguồn quỹ BHYT để lại địa phương để tăng hỗ trợ BHYT cho hộ cận
nghèo; đầu tư cho các mô hình đưa dịch vụ y tế đến gần người dân ở
vùng miền núi ĐBKK, như mô hình cô đỡ thôn bản, khám chữa bệnh
lưu động, quân dân y kết hợp ở vùng biên giới hải đảo…; các tỉnh
dành ngân sách để thành lập và duy trì Quỹ khám chữa bệnh cho
người nghèo như quy định. Các biện pháp do ngành Y tế và các địa
phương thực hiện sẽ hướng đối tượng tốt hơn khi dựa vào số liệu
đo lường nghèo đa chiều phân vùng (bản đồ hóa – mapping theo
huyện, xã, thôn).
o Riêng hỗ trợ thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, với mức hỗ
trợ 70% hiện nay tỷ lệ người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT
thấp, do khó khăn về kinh tế hộ và do hạn chế trong nhận thức về
BHYT. Do đó, cần nghiên cứu phương án hỗ trợ 100% thẻ BHYT
cho toàn bộ hộ cận nghèo, bằng nguồn ngân sách địa phương và
nguồn xã hội hóa (như một số tỉnh đã thực hiện), đồng thời tăng
cường thông tin tuyên truyền về BHYT, cải thiện chất lượng khám
chữa bệnh bằng BHYT.
o Một vấn đề mới phát sinh sau khi Luật BHYT sửa đổi ra đời, là cần
xem xét kỹ qui định và thủ tục mua thẻ BHYT cho cả hộ gia đình.
Mặc dù qui định này hướng đến BHYT toàn dân(mua theo cả hộ gia
đình còn được ưu đãi giảm giá cho các thành viên thứ hai, thứ ba...),
việc không cho mua thẻ BHYT theo từng cá nhân kèm theo thủ tục
phức tạp khi mua thẻ BHYT theo hộ gia đình có thể gây ra những hệ
lụy tiêu cựcnhất định về tỷ lệ người tham gia BHYT trong thời gian
trước mắt, những băn khoăn, bức xúc trong một bộ phận người dân,
do đó cần tích cực thông tin tuyên truyền, và theo dõi – đánh giá
chặt chẽ để có điều chỉnh cho phù hợp.32

2011

Nhóm chính sách Y Tế

2012

2013

2014

11.304 12.398 14.630 12.822

2011-2014

51.154

Kinh phí mua thẻ BHYT cho
người nghèo, đồng bào dân
10.604
tộc thiểu số, trẻ em dưới 6
tuổi

11.569

11.500

11.922

45.595

Hỗ trợ BHYT cho người cận
700
nghèo, học sinh, sinh viên

829

900

900

3.329

32

Một cách theo dõi – đánh giá khả dĩ ở từng địa bàn, với từng nhóm xã hội, là so sánh tỷ lệ từng
nhóm người mua thẻ BHYT sau khi Luật BHYT qui định việc mua thẻ BHYT theo hộ gia đình, với
tỷ lệ cho phép mua thẻ BHYT theo cá nhân trong thời gian trước đó.
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 Kịch bản ngân sách cho chính sách hỗ trợ BHYT:
o Khi áp dụng NĐC theo PA1:
Lưu ý, tỷ lệ nghèo và cận nghèo vào cuối năm 2013 được coi là
căn cứ để xác định ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho năm 2014.
Tỷ lệ nghèo theo PA1(đã điều chỉnh BHYT) là khoảng 8%, cao hơn
0,2% so với tỷ lệ nghèo theo chuẩn thu nhập cũ vào cuối năm
2013 (7,8%). Đồng thời tỷ lệ cận nghèo theo PA1 (đã điều chỉnh
BHYT) là khoảng 10%, cao hơn 3,7% so với tỷ lệ cận nghèo theo
chuẩn thu nhập cũ vào cuối năm 2013 (6,3%).
Tương ứng, tổng cộng tăng thêm khoảng 44.500 hộ nghèo và
tăng thêm khoảng 824.300hộ cận nghèo.
Tính bình quân 1 hộ gia đình có 4 người. Tương ứng mức kinh
phí hỗ trợ BHYT cho hộ nghèo tăng thêm khoảng (0,62 triệu
đồng/người/năm x 44.500 hộ x 4 người/hộ) 110 tỷ; kinh phí hỗ
trợ BHYT cho hộ cận nghèo tăng thêm khoảng (0,62 triệu đồng/
người/năm x 824.300 hộ x 4 người/hộ x 0,7) 1.430 tỷ.
Tóm lại, theo cách ước tính thô, áp dụng nghèo đa chiều theo PA1 và
giữ nguyên cách xác định đối tượng hưởng lợi như trước, thì ngân
sách hỗ trợ thẻ BHYT năm 2016 sẽ tăng thêm khoảng 1.540tỷ đồng
so với ngân sách hỗ trợ thẻ BHYT năm 2014 (chưa tính đến những
đề xuất hỗ trợ đủ 100% thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, và các hỗ trợ
khác nhằm tăng khả năng và hiệu quả tiếp cận dịch vụ y tế cho
người nghèo, cận nghèo).
 Khi áp dụng NĐC theo PA2:
Lưu ý, tỷ lệ nghèo và cận nghèo vào cuối năm 2013 được coi là
căn cứ để xác định ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho năm 2014.
Tỷ lệ nghèo theo PA2 (đã điều chỉnh BHYT) là khoảng 16,5%, tăng
8,7% so với tỷ lệ nghèo theo chuẩn thu nhập cũ vào cuối năm
2013 (7,8%). Đồng thời tỷ lệ cận nghèo theo PA2 (đã điều chỉnh
BHYT) là khoảng 1,5%, thấp hơn 4,8% so với tỷ lệ cận nghèo theo
chuẩn thu nhập cũ vào cuối năm 2013 (6,3%).
Tương ứng, tổng cộng tăng thêm khoảng 1.938.000 hộ nghèo và
giảm khoảng 1.069.300hộ cận nghèo.
Tính bình quân 1 hộ gia đình 4 người. Tương ứng mức chi BHYT
cho hộ nghèo tăng thêm khoảng (0,62 triệu đồng/người/năm x
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1.938.000 hộ x 4 người/hộ) 4.806 tỷ; chi BHYT cho hộ cận nghèo
giảm đi khoảng (0,62 triệu đồng/người/năm x1.039.300 hộ x 4
người/hộ x 0,7) 1.855 tỷ.
Tóm lại, theo cách ước tính thô, áp dụng nghèo đa chiều theo
PA2 và giữ nguyên cách xác định đối tượng hưởng lợi như trước,
thì ngân sách hỗ trợ thẻ BHYT năm 2016 sẽ tăng thêm khoảng
2.950 tỷ đồng so với ngân sách hỗ trợ thẻ BHYT năm 2014 (chưa
tính đến những đề xuất hỗ trợ đủ 100% thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, và các hỗ trợ khác nhằm tăng khả năng và hiệu quả tiếp cận
dịch vụ y tế cho người nghèo, cận nghèo).

6.3. Chính sách hỗ trợ tiền điện
Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014. Là chính sách “cứng” bắt
buộc cân đối đủ Ngân sách hàng năm.
 Đề xuất khi áp dụng NĐC theo Phương án 1 và Phương án 2:
o Hiện tại: Hộ nghèo (và hộ chính sách có lượng điện sử dụng hàng
tháng dưới 50KWh) được hỗ trợ tiền điện = 30KWh giá bậc 1 (mức
hỗ trợ bằng 46.000 đ/hộ/tháng = 0,552 triệu đ/hộ/năm từ 1/6/2014).
o Khi áp dụng PA1 và PA2: (không thay đổi): Hộ nghèo (và hộ chính
sách có lượng điện sử dụng hàng tháng dưới 50KWh)
o Phương án cần cân nhắc thêm là hỗ trợ tiền điện cho hộ cận nghèo
ở vùng ĐBKK.
o Đề xuất: tích hợp vào gói Trợ giúp xã hội (cùng với tiền điện, hỗ trợ
chi phí giáo dục, NĐ 136)
o Theo phản ảnh của các địa phương, nên xem xét lại cách qui định hỗ
trợ tiền điện cho hộ chính sách “có lượng điện sử dụng hàng tháng
dưới 50KWh”, vì rất tốn thời gian và công sức của cán bộ địa phương
trong việc lập và rà soát danh sách hộ hưởng lợi (phải rà soát liên
tục theo hóa đơn tiền điện hàng tháng  việc điều chỉnh danh sách
hưởng lợi thường xuyên từ cấp thôn/xã lên các cấp huyện/tỉnh tốn
rất nhiều thời gian và công sức, dễ xảy ra sai sót).

2011
Hỗ trợ tiền điện cho
910
hộ nghèo
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2012

2013

2014

2011-2014

928

921

700

3.459
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 Kịch bản ngân sách cho chính sách hỗ trợ tiền điện:
o Khi áp dụng NĐC theo PA1:
Tỷ lệ nghèo theo PA1ước tính cho năm 2016 là 5,4% - thấp hơn
2,4% so với tỷ lệ nghèo theo chuẩn thu nhập cũ vào cuối năm
2013(7,8%). Còn tỷ lệ cận nghèo theo PA1 ước tính cho năm 2016
là 12,6% - cao hơn 6,3% so với tỷ lệ cận nghèo theo chuẩn cận
nghèo cũ vào cuối năm 2013(6,3%).
Lưu ý, tỷ lệ nghèo và cận nghèo vào cuối năm 2013 được coi là
căn cứ để xác định ngân sách hỗ trợ tiền điện cho năm 2014.
Tổng cộng giảm khoảng 534.700 hộ nghèo. Tương ứng mức chi
hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo giảm khoảng (0,552 triệu đồng/
hộ/năm x 534.700 hộ) 295 tỷ.
Nếu mở rộng ra hỗ trợ thêm hộ cận nghèo ở vùng ĐBKK  ước
tính số hộ cận nghèo ở vùng ĐBKK = 20% tổng số hộ cận nghèo,
tương đương tăng thêm 562.000 hộchi hỗ trợ tiền điện cho hộ
cận nghèo ở vùng ĐBKK tăng thêm khoảng (0,552 triệu đồng/
hộ/năm x 562.000 hộ) 310 tỷ.
Tóm lại, theo cách ước tính thô, áp dụng nghèo đa chiều theo
PA1 và giữ nguyên cách xác định đối tượng hưởng lợi như trước,
thì ngân sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2016 sẽ giảm
khoảng 295 tỷ đồng so với ngân sách hỗ trợ tiền điện cho hộ
nghèo năm 2014 (nếu tính phương án đề xuất hỗ trợ thêm tiền
điện cho hộ cận nghèo ở vùng ĐBKK, thì ngân sách chỉ tăng thêm
khoảng 15 tỷ đồng), chưa tính việc hỗ trợ hộ chính sách.

o Khi áp dụng NĐC theo PA2:
Tỷ lệ nghèo theo PA2 ước tính cho năm 2016 là 14% - cao hơn
6,2% so với tỷ lệ nghèo theo chuẩn thu nhập cũ vào cuối năm
2013 (7,8%). Còn tỷ lệ cận nghèo theo PA2 ước tính cho năm
2016 là 4% - thấp hơn 2,3% so với tỷ lệ cận nghèo theo chuẩn
cận nghèo cũ vào cuối năm 2013(6,3%).
Lưu ý, tỷ lệ nghèo và cận nghèo vào cuối năm 2013 được coi là
căn cứ để xác định ngân sách hỗ trợ tiền điện cho năm2014.
Tổng cộng tăng thêm khoảng 1.382.000 hộ nghèo. Tương ứng
mức chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo tăng thêm khoảng (0,552
triệu đồng/hộ/năm x 1.382.000 hộ) 763 tỷ.
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Nếu mở rộng ra hỗ trợ thêm hộ cận nghèo ở vùng ĐBKK  ước
tính số hộ cận nghèo ở vùng ĐBKK = 20% tổng số hộ cận nghèo,
tương đương 180.000 hộ  chi hỗ trợ tiền điện cho hộ cận nghèo
ở vùng ĐBKK tăng thêm khoảng (0,552 triệu đồng/hộ/năm x
180.000 hộ) 99 tỷ.
Tóm lại, theo cách ước tính thô, áp dụng nghèo đa chiều theo
PA2 và giữ nguyên cách xác định đối tượng hưởng lợi như trước,
thì ngân sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2016 sẽ tăng
thêm khoảng 763 tỷ đồng so với ngân sách hỗ trợ tiền điện cho
hộ nghèo năm 2014 (nếu tính phương án đề xuất hỗ trợ thêm
tiền điện cho hộ cận nghèo ở vùng ĐBKK, thì ngân sách tăng
thêm là 862 tỷ đồng), chưa tính việc hỗ trợ hộ chính sách.

6.4. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ102
Là chính sách “cứng” bắt buộc cân đối đủ Ngân sách hàng năm.
 Hộ nghèo ở xã khu vực II được hỗ trợ 80.000 đồng/người/năm, ở khu vực III
được hỗ trợ 100.000 đồng/người/năm.
 Hiện tại có 3815 xã thuộc vùng Khó khăn (Theo QĐ 1049/QĐ-TTg ngày
26/6/2014)
 Đề xuất khi áp dụng NĐC theo Phương án 1 và Phương án 2:
o Hiện tại: Hộ nghèo vùng khó khăn.
o Khi áp dụng PA1 và PA2: (không thay đổi):Hộ nghèo vùng khó khăn
o o
Đề xuất: việc hỗ trợ trực tiếp nhỏ lẻ, manh mún hiệu quả không
cao, gây nhiều hệ lụy tiêu cực  đề xuất bãi bỏ, tích hợp vào gói
Trợ giúp xã hội (cùng với tiền điện, hỗ trợ chi phí giáo dục, NĐ 136)

2011 2012
Hỗ trợ hộ nghèo vùng khó
khăn mua sắm nguyên liệu,
642
vật tư phục vụ sản xuất
theo QĐ102/2009/QĐ-TTg

642

2013

2014

2011-2014

654

549

2.487

 Kịch bản ngân sách cho chính sách hỗ trợ trực tiếp (giả định vẫn giữ
chính sách):
 Khi áp dụng NĐC theo PA1:
Tỷ lệ nghèo theo PA1 là 5,4%, thấp hơn 2,4% so với tỷ lệ nghèo
theo chuẩn thu nhập cũ vào cuối năm 2013(7,8%).
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Lưu ý, tỷ lệ nghèo vào cuối năm 2013 được coi là căn cứ để xác
định ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho năm 2014.
Tương ứng mức chi hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo giảm khoảng
169 tỷ (ước tính tuyến tính)
Tóm lại, theo cách ước tính thô, áp dụng nghèo đa chiều theo
PA1 và giữ nguyên cách xác định đối tượng hưởng lợi và mức hỗ
trợ như trước, thì ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo năm
2016 sẽ giảm khoảng 169 tỷ đồng so với ngân sách hỗ trợ trực
tiếp cho hộ nghèo năm 2014.
Khi áp dụng NĐC theo PA2:
Tỷ lệ nghèo theo PA2 là 14%, cao hơn 6,2% so với tỷ lệ nghèo
theo chuẩn thu nhập cũ vào cuối năm 2013(7,8%).
Lưu ý, tỷ lệ nghèo vào cuối năm 2013 được coi là căn cứ để xác
định ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho năm 2014.
Tương ứng mức chi hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo tăng thêm
khoảng 436 tỷ(ước tính tuyến tính).
Tóm lại, theo cách ước tính thô, áp dụng nghèo đa chiều theo
PA2 và giữ nguyên cách xác định đối tượng hưởng lợi và mức hỗ
trợ như trước, thì ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo năm
2016 sẽ tăng thêm khoảng 436 tỷ đồng so với ngân sách hỗ trợ
trực tiếp cho hộ nghèo năm 2014.

6.5. Chính sách trợ giúp xã hội
Theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013: một số nhóm đối
tượng có gắn với tiêu chí “nghèo” là: trẻ bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người
nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không có lương hưu/trợ cấp XH hàng tháng;
người đơn thân nuôi con nhỏ/con đang đi học thuộc hộ nghèo; người cao
tuổi (từ 60 tuổi trở lên) thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng.
Khi áp dụng NĐC theo PA1 và PA2: gắn với hộ nghèo.
Đề xuất cần cân nhắc thêm: Từng bước có chính sách trợ giúp xã
hội cho nhóm hộ cận nghèo ở vùng ĐBKK. Khi mở rộng đối tượng
hưởng lợi sẽ làm tăng không nhiều ngân sách trợ giúp xã hội, vì
đây là nhóm rất đặc thù.
Tích hợp vào gói Trợ giúp xã hội (cùng với tiền điện, hỗ trợ trực
tiếp, hỗ trợ chi phí giáo dục…).
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7. CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ KHÁC
 Chính sách trợ giúp pháp lý: người nghèo, người DTTS ở địa bàn xã/thôn
ĐBKK, thuộc huyện nghèo.
Khi áp dụng NĐC theo PA1 và PA2: mở rộng ra toàn bộ 2 nhóm:
nghèo + cận nghèo, người DTTS ở địa bàn xã/thôn ĐBKK, thuộc
huyện nghèo tăng không đáng kể ngân sách.
 Chính sách hỗ trợ học sinh cử tuyển DTTS: liên quan đến tiêu chí vùng
ĐBKK (5 năm liên tục), dân tộc không có/có ít cán bộ đại học, cao đẳng,
trung cấp; không liên quan đến xác định hộ nghèo/cận nghèo theo NĐC.
 Chính sách định canh định cư: theo dự án cụ thể, không phụ thuộc áp
dụng NĐC.
 Chính sách quy hoạch dân cư: theo dự án cụ thể, không phụ thuộc áp
dụng NĐC.

Chính sách trợ giúp pháp lý
Hỗ trợ kinh phí cử tuyển
đối với học sinh thuộc hộ
nghèo
Hỗ trợ Chương trình định
canh, định cư theo Quyết
định số 33/QĐ-TTg
Hỗ trợ bố trí quy hoạch dân
cư theo Quyết định số 193/
QĐ-TTg

2011
25

2012
27

2013

2014

2011-2014

80

3

83

295

385

680

297

905

1.202

52

8. KẾT LUẬN
Tính khả thi của kịch bản ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho
giảm nghèo khi áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều:
Ngân sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 sẽ tăng so với giai đoạn trước
đó, dù có áp dụng chuẩn nghèo theo cách tiếp cận đa chiều hay không, và dù
áp dụng cách tiếp cận đa chiều theo Phương án 1 hoặc Phương án 233.
33

Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo năm 2016 theo cách tiếp cận đa chiều (ước tính khoảng 18%) dự
kiến sẽ thấp hơn so với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo năm 2011 theo chuẩn nghèo hiện hành
(khoảng 21%), và cao hơn gần gấp đôi so với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo năm 2015 theo chuẩn
nghèo hiện hành (khoảng 10%). Lưu ý, trong giai đoạn 2011-2015 dù tỷ lệ hộ nghèo và cận
nghèo giảm dần nhưng Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách mới về hỗ trợ tín dụng, phát
triển sản xuất, giáo dục, y tế…
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Tổng hợp các phương án “tính xuôi” ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho giảm
nghèo tăng thêm ước tính cho năm 2016 so với ngân sách năm 2014 khi
áp dụng nghèo đa chiều theo Phương án 1 (sử dụng chuẩn MSTT và mức
độ thiếu hụt nhu cầu xã hội cơ bản để xác định đối tượng chính sách) hoặc
Phương án 2 (sử dụng chuẩn MSTT, chuẩn nghèo chính sách và mức độ thiếu
hụt nhu cầu xã hội cơ bản để xác định đối tượng chính sách), như sau:

Ước tính ngân sáchhỗ trợ trực tiếp cho giảm nghèo tăng thêm năm
2016 so với năm 2014 khi áp dụng NĐC
Tỷ đồng
Phương án 1 Phương án 2
CTMTQG GNBV

Ghi chú

PA thấp: 4000 PA thấp: 4000 Mức tăng không phụ
PA cao: 6500 PA cao: 6500 thuộc áp dụng NĐC

theo PA nào
Các “chính
sách cứng”

3076

5849

Tín dụng
Giáo dục

1200

1200

800

500

Y tế
Tiền điện

1540
-295

2950
763

Hỗ trợ trực tiếp
theo QĐ102

-169

436

-

-

Các “chính
sách mềm”

Bắt buộc phân bổ đủ
ngân sách hàng năm
Đề xuất hỗ trợ thêm hộ
cận nghèo trong PA1
Đề xuất tích hợp vào gói
trợ giúp xã hội

Đề xuất bãi bỏ, tích
hợp vào gói trợ giúp
xã hội
Phân bổ tùy theo cân
đối ngân sách hàng
năm

Tuy nhiên, áp dụng nghèo đa chiều không gây thêm áp lực quá lớn đến
ngân sách giảm nghèo các năm tới, mà mức tăng vẫn nằm trong các phương
án dự tính. Một cách để khẳng định tính khả thi của ngân sách giảm nghèo
khi áp dụng nghèo đa chiều là áp dụng cách “tính ngược” từ tỷ lệ dành cho
ngân sách giảm nghèo trong tổng chi NSNN hàng năm, theo hai “phương án
thấp” và “phương án cao” như sau:
Phương án thấp:
 Theo thống kê, NSNN trực tiếp hỗ trợ giảm nghèo cả giai đoạn 2005-2012 =
khoảng 3% tổng dự toán chi NSNN trong cùng giai đoạn.
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 Tổng dự toán chi NSNN năm 2014 = 1.006,7 nghìn tỷ đồng, năm 2015 = 1.174,1
nghìn tỷ đồng
 Giả định tỷ lệ 3% tổng dự toán chi NSNN hàng năm dành cho giảm nghèo áp dụng
cho cả giai đoạn 2016-2020, và giả định dự toán NSNN tăng 10% hàng năm trong
giai đoạn 2016-2020.
 Tổng NSNN giảm nghèo trực tiếp giai đoạn 2016-2020 là 236.500 tỷ đồng. Bình quân
mỗi năm là 47.300 tỷ đồng.
Nghìn tỷ đồng
2016

2017

2018

2019

2020

Tổng chi NSNN (giả
định mỗi năm tăng 1291,5 1420,7 1562,7 1719,0 1890,9
10%)
NS chi cho GN trực
tiếp (3% tổng chi 38,7
42,6
46,9
51,6
56,7
NSNN)

Tổng 5 năm
2016-2020

Bình quân
một năm

7884,8

236,5

47,3

Với con số bình quân 47.300 tỷ đồng/năm của NSNN trực tiếp cho giảm nghèo
trong giai đoạn 2016-2020  tăng khoảng 13.700 tỷ đồng so với mức bình quân
33.600 tỷ/năm giai đoạn 2012-2014, đủ để:
o Tăng định mức cho CTMTQG GNBV theo PA thấp tăng bình quân 4.000 tỷ/
năm.
o Bù khoảng 3.000 – 6.000 tỷ/năm cho việc tăng NS hỗ trợ cho các “chính sách
cứng” khi áp dụng NĐC theo PA1 hoặc PA2, gồm cả tăng ngân sách cho
chính sách tín dụng, giáo dục, y tế.
o Còn khoảng 3.000 – 6000 tỷ/năm cho việc tăng ngân sách cho các “chính
sách mềm”, nhất là các chính sách hỗ trợ sinh kế; hoặc mở rộng đối tượng
hưởng lợi (hỗ trợ hộ cận nghèo, mới thoát nghèo) trong một số chính sách.
Phương án cao:
 Theo thống kê, NSNN trực tiếp hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2012-2014 = khoảng
3,5% tổng dự toán chi NSNN trong cùng giai đoạn.
 Tổng dự toán chi NSNN năm 2014 = 1.006,7 nghìn tỷ đồng, năm 2015 = 1.174,1
nghìn tỷ đồng
 Giả định tỷ lệ 3,5% tổng dự toán chi NSNN hàng năm dành cho giảm nghèo áp dụng
cho cả giai đoạn 2016-2020, và giả định dự toán NSNN tăng 10% hàng năm trong
giai đoạn 2016-2020.
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 Tổng NSNN giảm nghèo trực tiếp giai đoạn 2016-2020 là 276.000 tỷ đồng. Bình quân
mỗi năm là 55.200 tỷ đồng.
Nghìn tỷ đồng
2016
Tổng chi NSNN (dự tính
1291,5
mỗi năm tăng 10%)
NS chi cho GN trực tiếp
45,2
(3,5% tổng chi NSNN)

2017

1420,7
49,7

2018

2019

2020

1562,7 1719,0 1890,9
54,7

60,2

66,2

Tổng 5
Bình quân
năm 2016một năm
2020
7884,8
276,0

55,2

Với con số bình quân 55.200 tỷ đồng/năm của NSNN trực tiếp cho giảm nghèo trong
giai đoạn 2016-2020  tăng khoảng 21.600 tỷ đồng so với mức bình quân 33.600 tỷ/năm
giai đoạn 2012-2014, đủ để:
o Tăng định mức cho CTMTQG GNBV theo PA cao: tăng 6.500 tỷ/năm. Các năm sau
có thể tăng định mức hỗ trợ cao hơn nữa.
o Bù khoảng 3.000 – 6.000 tỷ/năm cho việc tăng NS hỗ trợ cho các “chính sách
cứng” khi áp dụng NĐC theo PA1 hoặc PA2, gồm cả tăng ngân sách cho chính
sách tín dụng, giáo dục, y tế. Vẫn còn dư địa ngân sách lớn cho việc thực hiện
mở rộng đối tượng hưởng lợi cho hầu hết các đề xuất đã nêu trong các phần
trước, nhất là các đề xuất tăng hỗ trợ hộ cận nghèo, mới thoát nghèo.
o Có đủ dư địa ngân sách lớn cho việc tăng hỗ trợ cho các “chính sách mềm”, nhất
là các chính sách hỗ trợ sinh kế hướng đến giảm nghèo ở các vùng ĐBKK.
Quan trọng hơn, áp dụng Nghèo đa chiều giúp thay đổi cơ bản cách thức huy động,
phân bổ và sử dụng vốn giảm nghèo hiệu quả hơn:
 Chia làm 5 nhóm chinh sách, với định hướng đổi mới cụ thể cho từng nhóm:
o Đầu tư CSHT trong các chương trình giảm nghèo: chiếm trên 75% vốntrong các
chương trình, gồm đầu tư cấp huyện, cấp xã, cấp thôn bản.
Ban hành cơ chế thống nhất, hợp nhất giữa các chương trình (bao gồm cả CT
GNBV trong đó có CT 30a, CT 135, bãi ngang ĐBKK; và CT NTM) về phân cấp
trọn gói cho cấp xã và trao quyền cho cộng đồng (dựa trên lập kế hoạch cấp
xã theo phương pháp tham gia) trong xây dựng công trình nhỏ và đơn giản ở
cấp thôn bản (giao cho cộng đồng tự thực hiện), từ đó có thể tăng được mức
huy động đóng góp trong dân: ít nhất 10-20% giá trị công trình, giảm được
trên 20% chi phí gián tiếp do không phải thuê nhà thầu.
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o Hỗ trợ PTSX, tạo việc làm, tăng thu nhập: gồm hợp phần PTSX trong
các chương trình giảm nghèo, các chính sách dạy nghề, hỗ trợ đất
SX, hỗ trợ XKLĐ.
Tích hợp chính sách, thống nhất định mức trên một địa bàn, áp
dụng cơ chế hỗ trợ PTSX theo cách tiếp cận dự án phát triển cộng
đồng ở từng thôn bản34, có đối ứng – có thu hồi (cho mượn)nhằm
duy trì và phát triển nguồn vốn, gắn với cam kết của người hưởng
lợi. Mở rộng đối tượng hỗ trợ sinh kế cho hộ cận nghèo và hộ mới
thoát nghèo (trong vòng 2-3 năm) nhằm giảm nghèo bền vững.

o Chính sách Tín dụng ưu đãi: bao gồm cả tín dụng cho hộ mới thoát
nghèo, tín dụng hỗ trợ làm nhà ở (167 giai đoạn 2).Tích hợp các
chính sách tín dụng. Cho vay theo hạn mức tín dụng.
o Các chính sách có tính chất Hỗ trợ xã hội:
Từng bước mở rộng độ bao phủ phù hợp khả năng cân đối ngân
sách (nhất là hỗ trợ về giáo dục giai đoạn đầu đời).
Một số chính sách nên gom lại thành Gói trợ giúp xã hội cấp cho
hộ gia đình: tiền điện, hỗ trợ trực tiếp theo QĐ 102 (nếu còn giữ),
hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ xã hội theo Nghị định 136/CP  do ngành
LĐ-TBXH chủ trì35.
o Chính sách đặc thù khác: hỗ trợ pháp lý, cử tuyển (lưu ý vấn đề bố trí
việc làm sau khi học xong), định canh định cư, qui hoạch dân cư (lưu
ý bố trí đủ vốn làm đồng bộ dứt điểm từng dự án ĐCĐC)…
 Các thông tin phân vùng về nghèo đa chiều (tổng hợp, và phân tích theo
từng chiều thiếu hụt, đưa lên các bản đồ phân lớp) giúp các cơ quan, ban
ngành thực hiện các chương trình đầu tư thường xuyên hiệu quả hơn,
có giải pháp đặc thù hướng đúng đến những địa bàn/đối tượng mục tiêu,
mà không nhất thiết cần nhiều ngân sách (các giải pháp thông tin, tuyên
truyền, dựa vào cộng đồng…)
 Các chính sách “mềm” (dạy nghề, hỗ trợ XKLĐ, đất ở/đất sản xuất, nhà ở…):
thực hiện cơ chế giao ngân sách cả gói cho tỉnh, để các tỉnh chủ động
phân bổ cho từng chính sách theo ưu tiên của địa phương, dựa trên phân
34

Cách tiếp cận phát triển cộng đồng lấy thôn bản làm trung tâm, gồm 3 trụ cột chính: (1)
truyền thông và nâng cao năng lực cộng đồng (việc này cần đi trước một bước); (2) củng cố và
xây dựng các thiết chế cộng đồng, các hình thức hợp tác – liên kết nông dân; (3) thực hiện các
dự án nhỏ (về CSHT, sinh kế…) dựa vào cộng đồng
35
Bộ LĐ-TBXH đang thực hiện dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – SASSP” vay vốn WB,
theo hướng thử nghiệm tích hợp Gói trợ giúp xã hội cho hộ gia đình.
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tích các chiều thiếu hụt theo cách tiếp cận đa chiều. Cấp TW chỉ ban hành
mục tiêu chung, chính sách khung, và giám sát – đánh giá; còn lại giao
cho địa phương ban hành mục tiêu cụ thể, chính sách/giải pháp cụ thể. Tóm
lại, nghèo đa chiều thúc đẩy phân cấp, trao quyền thực chất, phát huy sự
chủ động sáng tạo của các địa phương trong giảm nghèo.
 Các địa phương dành một tỷ lệ nhất định ngân sách địa phương (ví dụ 3%,
tương đương tỷ lệ NS TW) cho các chương trình và chính sách giảm nghèo
trực tiếp (trong đó có cấp vốn cho NHCSXH).
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