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3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về giảm nghèo bền vững

3.1.1. Cơ sở lý luận về giảm nghèo bền vững

3.1.1.1. Các quan niệm về nghèo

1) Quan niệm của quốc tế về nghèo
Trong thập niên 1970, người ta quan niệm nghèo là sự “thiếu hụt” so với một mức 

sống nhất định. Ủy ban kinh tế xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) 
quan niệm về nghèo: “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”. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và các nhà tài trợ cho Việt 
Nam (2004), Báo cáo phát triển Việt Nam 2004: Nghèo, quan niệm rằng: nghèo là tình 
trạng thiếu thốn ở nhiều phương diện như thu nhập hạn chế, hoặc thiếu cơ hội tạo thu 
nhập, thiếu tài sản để đảm bảo tiêu dùng và dễ bị tổn thương trước các tác động bất lợi. 
Như vậy, nghèo thường được quan niệm là sự “thiếu hụt” về vật chất so với một mức 
sống nhất định. Thu nhập hay mức tiêu dùng bình quân vẫn được đo lường, thông qua các 
con số và tỷ lệ, mức chuẩn nghèo quốc gia và quốc tế.

Ngày nay, nghèo không chỉ đơn thuần là thiếu thốn về các điều kiện vật chất mà được 
xem xét ở phạm vi rộng hơn với các thiếu thốn trên nhiều phương diện, nói cách khác là 
nghèo đa chiều. Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP), Báo cáo phát triển con 
người toàn cầu năm 2010 (UNDP, 2010) và trước đó là Báo cáo phát triển con người năm 
1997 (UNDP, 1997), xem xét nghèo đói theo nghĩa rộng hơn từ khía cạnh về phát triển 
con người, tức là nghèo đa chiều bao gồm nghèo về tiền tệ và nghèo phi tiền tệ (tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục). Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới –WB 
(2012) có tựa đề “Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của 
Việt Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới”: Nghèo được định nghĩa là sự 
thiếu thốn tới mức không thể chấp nhận được trong đời sống; cuộc sống được thể hiện ở 
phúc lợi của con người với chi phí cho các nhu cầu cơ bản (tiêu dùng thực phẩm; các mặt 
hàng phi lương thực với các đồ dùng thiết yếu; giáo dục; y tế, dịch vụ công cộng như 
điện, nước, vệ sinh và thu gom rác). Như vậy, khác với nghèo về vật chất, nghèo đa chiều 
bao gồm nghèo vật chất, nghèo về con người và nghèo về xã hội. Tùy vào mục tiêu, cách 
tiếp cận mà có những chiều khác nhau và mức độ quan trọng của từng chiều trong nghèo 
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đa chiều. Cách tiếp cận về nghèo đa chiều giúp cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra 
các chính sách giảm nghèo bền vững hơn, hỗ trợ thoát nghèo không chỉ về vật chất mà 
còn bao gồm cả phát triển về con người và xã hội.

2) Quan niệm của Chính phủ Việt Nam về nghèo
Vấn đề nghèo đã được Việt Nam nhận thức và quan tâm đến tầm quan trọng của nó 

trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội chung. Quan niệm của Chính phủ Việt Nam 
về nghèo có những chuyển biến theo thời gian khi mức sống ngày càng được cải thiện và 
đi theo xu hướng chung của quốc tế. Nghèo trước hết được quan niệm là thiếu thốn, 
không đáp ứng đủ đối với những nhu cầu vật chất cơ bản phục vụ cuộc sống của con 
người. Những năm gần đây, bên cạnh quan niệm về nghèo theo tiền tệ (thu nhập, chi 
tiêu), Chính phủ đã quan tâm tới các điều kiện sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để 
ban hành tiêu chí đánh giá nghèo, nghĩa là xem xét về nghèo đa chiều.1

3) Quan niệm của một số người dân ở tỉnh Khánh Hòa về nghèo
Trong khuôn khổ nghiên cứu này, một số cuộc tham vấn có sự tham gia của một số đối 

tượng nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho thấy do điều sống khác nhau nên quan 
niệm của họ cũng rất khác nhau về nghèo.

Một số hộ dân ở khu vực miền núi (huyện Khánh Vĩnh) cho rằng nghèo là thiếu lương 
thực để ăn. Quan niệm như vậy của người dân ở đây về nghèo cũng là điều dễ hiểu bởi 
đây là vùng núi cao, điều kiện sản xuất khó khăn, nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng 
không cao.

Trong khi đó, một số người nghèo ở khu vực đồng bằng, ven biển hải đảo lại cho rằng 
nghèo đồng nghĩa với nhà ở tạm bợ, dột nát; không có đất đai để sản xuất; không có vốn 
để làm ăn;…

Những người nghèo ở vùng đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì cho rằng nghèo 
đồng nghĩa với thu nhập thấp, việc làm không ổn định, ốm đau không có tiền khám chữa 
bệnh, con cái thất học, môi trường sống không đảm bảo,…

Như vậy, quan niệm về nghèo của chính bản thân hộ nghèo, người nghèo cũng đã phản 
ánh được ba khía cạnh của nghèo: những nhu cầu cơ bản tối thiểu dành cho con người; 
điều kiện sống (nhà cửa,…), tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục…). Đây là 
những chiều (cơ bản) trong đánh giá nghèo đa chiều.

4) Quan niệm của nhóm tác giả về nghèo

1 Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp 
cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.
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Từ việc tổng quan các quan niệm về nghèo, trong nghiên cứu này nghèo được xem xét 
bao gồm: nghèo theo tiền tệ và nghèo phi tiền tệ.

+ Nghèo theo tiền tệ, tức là nghèo đơn chiều, là những người có mức thu nhập hoặc 
chi tiêu thấp hơn so với tiêu chí đánh giá nghèo đơn chiều. 

+ Nghèo phi tiền tê, tức nghèo đa chiều, là những thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản 
so với các tiêu chí đánh giá nghèo đa chiều.

3.1.1.2. Giảm nghèo bền vững

1) Quan niệm về giảm nghèo
Nghèo thường được diễn ra theo hai khía cạnh: i) nghèo tuyệt đối là tình trạng không 

khả năng hay chỉ có khả năng một phần để đáp ứng các nhu cầu tối thiểu (thực phẩm, 
quần áo và nơi ở), theo đó, giảm nghèo (theo ngưỡng nghèo tuyệt đối) là tăng thu nhập 
của người nghèo nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản; ii) theo nghĩa tương đối là thu nhập 
của người nghèo tăng nhanh hơn so với dân số nói chung (DFID, 2004). Các mục tiêu 
phát triển của các tổ chức quốc tế và các quốc gia là tập trung ưu tiên cho giảm nghèo 
theo nghĩa tuyệt đối, nói cách khác là các chính sách hướng tới việc đáp ứng các nhu cầu 
cơ bản của người nghèo. 

Đối với nghèo đa chiều, việc giảm nghèo không chỉ cải thiện thu nhập và điều kiện 
sống của người nghèo mà nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo 
điều kiện sống an toàn (nước sạch, vệ sinh môi trường). Theo ADB (2000), giảm nghèo 
là cải thiện phúc lợi con người, đặc biệt là người nghèo. Các nghiên cứu UNDP (1997)  
UNDP (2010) xem xét giảm nghèo là cải thiện các thiếu hụt (mức sống, y tế, giáo dục) 
đối với phát triển con người. 

2) Quan niệm về giảm nghèo bền vững
Cho đến nay, có khá nhiều quan niệm khác nhau về giảm nghèo bền vững, trong đó 

đáng chú ý là các nghiên cứu đề cập giảm nghèo bền vững trên các phương diện:
Với nghiên cứu về nghèo ở vùng đồng bằng sông Hồng, tác giả Vũ Thanh Hoa (2016) 

quan niệm: giảm nghèo bền vững không chỉ là giảm nghèo nhanh, mà còn khắc phục 
được tình trạng tái nghèo và giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. 

Ngân hàng Thế giới (2012), nghiên cứu về tình trạng nghèo đói ở Việt Nam, định chế 
tài chính này cho rằng giảm nghèo bền vững là giải quyết những vấn đề tổn thương của 
người nghèo, các tổn thương thường gặp phải là do thiên tai và/hoặc do thị trường (bất ổn 
kinh tế vĩ mô, các nông sản phẩm của người nghèo giảm xuống, giá các mặt hàng tiêu 
tăng cao,...).

Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Thấu (2013) về nghèo ở tỉnh Khánh Hòa, tác giả quan 
niệm giảm nghèo bền vững là giải quyết vấn đề hộ nghèo thoát ra khỏi tình trạng nghèo 
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khổ trong hiện tại và đảm bảo họ vẫn tiếp tục phát triển trong tương lai xa, đồng thời 
ngăn ngừa tình trạng phát sinh nghèo mới trong cộng đồng hay nói một cách khác là tạo 
điều kiện cho các cộng đồng nghèo phát triển bền vững. 

3) Quan niệm của nhóm tác giả về giảm nghèo bền vững
Trong phạm vi nghiên cứu này, giảm nghèo bền vững được hiểu là không chỉ khắc 

phục tình trạng người nghèo rơi vào tình trạng tái nghèo (về thu nhập, chi tiêu) mà 
không bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển trên phương diện phát triển con người 
(giảm nghèo đa chiều. Việc bỏ lại phía sau thể hiện ở tụt lại về thu nhập so với những 
người không nghèo (tức là nghèo đói theo nghĩa tương đối) và tụt lại so với chính bản 
thân người nghèo trên phương diện phát triển con người (thiếu thốn về các dịch vụ xã hội 
cơ bản, an sinh xã hội, tiếp cận thông tin và vệ sinh môi trường).

4) Các công cụ, cách thức và chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững
a) Ở cấp vĩ mô
+ Thực hiện các chính sách hỗ trợ và cải cách thị trường các đầu vào sản xuất
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và các chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam 

(Chương trình 30A, Chương trình 135) cho thấy các chính sách đã và đang thực hiện 
nhằm hỗ trợ giảm nghèo bao gồm: các hỗ trợ cho vay vốn và hỗ trợ lãi suất đối với các 
hộ nghèo, trợ giá đối với các đầu vào sản xuất,... Các chính sách xóa đói giảm nghèo 
cũng từng bước được cải tiến, thay vì cho vay vốn dàn trải đã chuyển sang hình thức luân 
chuyển cho vay để tăng quy mô các khoản vay. Đi cùng với các chính sách hỗ trợ về vốn,  
hỗ trợ tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cũng được đi kèm với nhằm thực hiện giảm 
nghèo bền vững (Hoàng Thị Hảo, 2017; Nguyễn Thị Hoa, 2010).

Các công cụ, chính sách có tác dụng thúc đẩy giảm nghèo là cải cách các thị trường 
đầu vào sản xuất (vốn, đất đai, lao động). Các cải cách hướng vào việc tăng quy mô thị 
trường và tạo thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi, đồng thời giảm các chi phí giao dịch. 

+ Đầu tư vào vốn con người và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và đạt được thịnh vượng, các Báo cáo 

phát triển con người 2010 và 2015 (UNDP và VASS, 2011 và 2016) và Báo cáo Việt 
Nam 2035 (Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2016) đưa ra các khuyến 
nghị Việt Nam cần đầu tư vào vốn con người thông qua tạo y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo 
dục, đào tạo, trợ giúp kỹ thuật và các hình thức an sinh xã hội khác. Việc đầu tư vào vốn 
con người và các chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao năng suất lao động và là nhóm 
chính sách mang tính dài hạn, đem lại hiệu quả ở nhiều nơi. 

+ Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ tiếp cận thị trường, tiếp cận các dịch vụ 
xã hội
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Đầu tư vào cơ sở hạ tầng là động lực nhằm giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế, 
cung cấp việc tiếp cận tới các dịch vụ xã hội và hội nhập tốt hơn về kinh tế và xã hội 
(WB, 2016). Cơ sở hạ tầng giao thông cung cấp việc tiếp cận như tiếp cận các dịch vụ y 
tế, giáo dục; tiếp cận thị trường. Cung cấp hạ tầng giao thông làm giảm thời gian và chi 
phí đi lại, tăng thu nhập, nâng cao trình độ dân trí và tương tác xã hội, tiếp cận tới các 
dịch vụ xã hội. Cơ sở hạ tầng cơ bản (điện, nước – giảm thời gian đi lấy nước, nhất là ở 
vùng cao) cũng như cơ sở hạ tầng giáo dục (tính theo số phòng học trong trường học) có 
khả năng tăng số lượng học sinh đi học và cải thiện kết quả học tập của học sinh. Đối với 
hạ tầng trong lĩnh vực cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, việc cải thiện các loại 
hạ tầng này cũng như khả năng tiếp cận góp phần cải thiện sức khỏe, năng suất lao động 
của người dân. 

Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng còn góp phần đẩy đầu tư ở các lĩnh vực khác. Nghiên 
cứu của Mu và van de Walle (2007) về đầu tư hạ tầng nông thôn ở Việt Nam, kết quả cho 
thấy việc đầu tư vào loại hạ tầng này thúc đẩy, kéo theo đầu tư phát triển mạng lưới chợ 
nông thôn, từ đó có đóng góp vào xóa đói giảm nghèo.

+ Cải cách thể chế kinh tế nhằm tiếp cận thị trường, tiếp cận việc làm, tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản và an sinh xã hội

Các nghiên cứu trong và ngoài nước chỉ ra rằng hỗ trợ tiếp cận thị trường là công cụ 
quan trọng đóng góp vào xóa đói giảm nghèo. Các chính sách cần hướng tới hỗ trợ tạo 
các liên kết thị trường, đặc biệt thị trường đầu ra cho những sản phẩm mà hộ nghèo sản 
xuất. Hơn nữa, các chính sách kinh tế và các chính sách hỗ trợ cần định hướng và dẫn dắt 
người nghèo sản xuất các mặt hàng đáp ứng các yêu cầu của thị trường và tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu (Lê Anh Vũ và Nguyễn Đức Đồng, 2017).

Đối với người nghèo nói chung và người nghèo đô thị nói riêng,việc làm là một trong 
những kênh quan trọng để cải thiện thu nhập. Các cải cách thị trường lao động nhằm tạo 
thêm các cơ hội việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và an sinh xã hội; xóa bỏ các 
rào cản tiếp cận việc làm (các quy định về hộ khẩu và các quy định gắn theo hộ khẩu) có 
ý nghĩa đối với di cư lao động, người nghèo đô thị (UNDP và VASS, 2011 và 2016).

+ Cải cách quản trị cấp cơ sở, tăng cường vai trò các tổ chức đoàn thể, giao quyền, 
tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân vào quá trình giảm nghèo

Các nghiên cứu, đánh giá, tổng kết các mô hình giảm nghèo ở nhiều địa phương trong 
cả nước và theo dõi trong nhiều năm được thực hiện bởi Tổ chức Oxfam và Action Aid 
(2012a, 2013a và 2013b) chỉ ra việc cải cách quản trị cấp cơ sở, các thiết chế thôn bản 
đóng vai trò rất quan trọng trong giảm nghèo. Các tổ chức đoàn thể ở địa phương (hội 
phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh,…) nếu thực hiện tốt cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người nghèo vay vốn và cách sử dụng vốn, đồng thời 
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huy động nguồn vốn, nhất là từ các hội viện để cho các hội viên nghèo vay vốn sản xuất. 
Các nghiên cứu của Oxfam và Action Aid cũng chỉ các chương trình giảm nghèo, chính 
sách giảm sẽ hiệu quả hơn nếu cách triển khai bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến và phản 
hồi của chính quyền cơ sở trong quá trình thực hiện nhằm phù hợp với nhu cầu của người 
nghèo, phù hợp với thực tiễn, đặc thù của địa phương. 

b) Ở cấp hộ gia đình
+ Chuyển đổi sinh kế: Đó là chuyển sang các loại cây trồng vật nuôi có năng suất, giá 

trị kinh tế cao hơn hoặc chuyển sang các hoạt động phi nông nghiệp, kinh doanh, làm 
dịch vụ hoặc đi làm thuê (Oxfam và ActionAid, 2012b; Andrew Wells–Dang, 2012). Việc 
chuyển đổi sinh kế đòi hỏi các chi phí điều chỉnh (adjustment costs), cho nên cần sự tham 
gia của Nhà nước trong việc tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ đối với người nghèo.

+ Đa dạng hóa sản xuất: Nhiều kinh nghiệm trong nước và ngoài nước cho thấy nhiều 
hộ gia đình đã thoát khỏi đói nghèo nhờ vào việc đa dạng hóa sản xuất, đa dạng hóa cây 
trồng, vật nuôi. Đây cũng là chiến lược ứng phó của nhiều hộ nghèo nhằm giảm thiểu tổn 
thương, tránh các cú sốc do các rủi ro thiên tai hay rủi ro về thị trường (Oxfam và 
ActionAid, 2012b;  Andrew Wells–Dang, 2012). 

Tuy nhiên, việc đa dạng hóa sản xuất cũng có tính hai mặt. Việc đa dạng hóa cây 
trồng, vật nuôi có thể giúp hộ nghèo tránh được các rủi ro nhưng việc có quá nhiều loại 
cây trồng, vật nuôi có thể khiến hộ gia đình khó chuyên môn hóa sản xuất, đầu tư thâm 
canh và tìm được nguồn tiêu thụ nông sản phẩm. Hơn nữa, việc sản xuất nhiều chủng loại 
cũng chỉ là giải pháp để hộ gia đình đáp ứng về thu nhập, sẽ là thách thức để chuyển sang 
sản xuất lớn và vươn lên làm giàu.

+ Tăng năng suất, áp dụng khoa học – công nghệ và chuyển sang sản xuất hàng hóa
Việc tăng năng suất của khu vực nông nghiệp thống qua áp dụng những cây, con giống 

với chất lượng cao vào sản xuất có thể là giải pháp khả dĩ nhằm tăng thu nhập và giảm 
nghèo. Không những vậy, các sản phẩm phải sản xuất theo hướng hàng hóa và đáp ứng 
các yêu cầu thị trường trong và ngoài nước.

+ Di cư đến nơi có mức lương, thu nhập và điều kiện sống tốt hơn: Theo các lý thuyết 
hiện đại về di cư, người di cư do chịu ảnh hưởng từ hai phía: “lực đẩy” từ nơi xuất cư và 
“lực hút” từ nơi nhập cư. Đối với người nghèo, do điều kiện sống khó khăn, thiếu việc 
làm hay thiếu đất sản xuất nên phải di cư – đây là “nhân tố đẩy”; sự hấp dẫn về việc làm 
và mức sống của nơi đến – đây là “nhân tố kéo”. Di cư lao động tới những nơi có điều 
kiện sống, việc làm với mức thu nhập tốt hơn là một trong những biện pháp để người 
nghèo tìm cách thoát nghèo.

Di cư có thể là giải pháp giúp người nghèo cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống 
nhưng cũng có thể gặp nhiều rào cản để tiếp cận các dịch vụ xã hội và/hoặc các chính 
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sách an sinh xã hội. Do vậy những người di cư có thể không phải là nghèo về thu nhập 
nhưng lại thiếu hụt ở một chiều nào đó trong nghèo đa chiều.

3.1.1.3. Sinh kế bền vững

Khái niệm về “sinh kế bền vững” không phải mới, đã từng được Chambers và Conway 
(1992) đưa ra. Một sinh kế là bền vững nếu như có thể xử lý và phục hồi trước những 
căng thẳng và sốc, duy trì và thúc đẩy năng lực và tài sản, và mang lại cơ hội sinh kế 
tương tự cho thế hệ sau; và có đóng góp lợi ích ròng vào các sinh kế khác, ở cấp độ địa 
phương và toàn cầu, và cả trong ngắn hạn và dài hạn. Sinh kế bền vững được xem như 
một mục tiêu nhằm xóa đói giảm nghèo và cho đến nay có khá nhiều cách tiếp cận về 
sinh kế bền vững: 

Cách tiếp cận sinh kế bền vững của UNDP (1997) dựa vào tài sản, nhấn mạnh vào việc 
thúc đẩy tiếp cận của con người và sử dụng bền vững các loại tài sản mà con người dựa 
vào đó như là chìa khóa cho việc xóa bỏ đói nghèo. Cách tiếp cận này đặc biệt nhấn 
mạnh đến tầm quan trọng của việc cải tiến công nghệ như là phương tiện nhằm giúp con 
người thoát khỏi đói nghèo. Ngoài ra, cách tiếp cận này còn nhấn mạnh tới sức mạnh cá 
nhân (vốn xã hội), các chính sách và những vấn đề về quản trị, tính dễ bị tổn thương, như 
những chiều cạnh của đói nghèo. Cách tiếp cận sinh kế bền vững của UNDP vận hành 
chủ yếu như là một khung chương trình để thiết kế các hoạt động hỗ trợ nhằm cải thiện 
khả năng sinh kế bền vững của những người nghèo và các nhóm, cộng đồng dễ bị tổn 
thương bằng việc nâng cao khả năng thích ứng trước các biến đổi, cú sốc.

Cách tiếp cận của Tổ chức CARE (Chambers và Conway, 1992) hướng vào các chiến 
lược sinh kế của hộ với 3 bộ phận: vốn con người; các tài sản hữu hình và vô hình; sự tồn 
tại của các hoạt động kinh tế. Các bộ phận này có sự tương tác lẫn nhau và xác định nên 
chiến lược sinh kế của hộ gia đình. Cách tiếp cận của CARE nhấn mạnh nhiều vào việc 
nâng cao năng lực của người nghèo để họ có thể thực hiện được các sáng kiến nhằm làm 
chủ cách sinh kế của mình. Do đó, việc trao quyền như là một chiều cạnh cơ bản của cách 
tiếp cận này.

Khung sinh kế bền vững của DFID (2001) được xây dựng quanh 5 loại vốn (vốn tự 
nhiên, vốn vật chất, vốn con người, vốn tài chính và vốn xã hội), chúng được mô tả theo 
hình ngũ giác để biểu đạt sự tương tác giữa các loại vốn và phản ánh sinh kế phụ thuộc 
vào việc kết hợp các loại vốn theo những cách thức khác nhau chứ không phải từ một loại 
vốn duy nhất. Do đó, điều quan trọng trong phân tích là tìm ra được người nghèo tiếp cận 
đối với những loại vốn khác nhau và khả năng của họ để đưa các loại vốn này vào hoạt 
động sinh kế. Cách tiếp cận sinh kế bền vững của DFID nhằm mục đích tăng tính hiệu 
quả của việc xóa bỏ đói nghèo thông qua hai cách chính: thứ nhất, tìm kiếm các nguyên 
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tắc cơ bản định hình hoạt động hướng vào đói nghèo và thứ hai, các hoạt động hỗ trợ 
được đặt trong một cách tổng thể để đảm bảo rằng các hoạt động này phù hợp với người 
nghèo.

Trên cơ sở khung phân tích sinh kế bền vững của DFID, tổ chức IFAD (2003) đã bổ 
sung, phát triển và xây dựng lên khung sinh kế bền vững với nhiều yếu tố và cách thể 
hiện mối quan hệ mới. Khung sinh kế bền vững của IFAD có một số thay đổi so với 
khung sinh kế bền vững của DFID, đó là: đặt người nghèo làm trung tâm và bổ sung 
thêm loại vốn văn hóa. 

Các cách tiếp cận trên là khác nhau nhưng đều là chiến lược để hướng tới giảm nghèo. 
Cách tiếp cận của UNDP và CARE được sử dụng để thiết kế các chương trình, dự án cụ 
thể trong khi đó cách tiếp cận của DFID/IFAD hữu ích hơn trong phân tích. Mặc dù các 
cách tiếp cận khác nhau nhưng có thể nhận thấy rằng sinh kế bền vững hàm chứa những 
vấn đề sau: thứ nhất, tăng trưởng kinh tế là quan trọng cho việc xóa bỏ đói nghèo nhưng 
không phải là tất cả vì nó còn phụ thuộc vào năng lực của người nghèo trong việc tận 
dụng cơ hội của tăng trưởng kinh tế; thứ hai, đói nghèo không chỉ về việc thu nhập thấp 
mà nó còn những chiều cạnh khác như sức khỏe, giáo dục, tiếp cận các dịch vụ xã hội,… 
và tính dễ bị tổn thương, thiếu sức mạnh, bị loại ra ngoài xã hội; và thứ ba, người nghèo 
sẽ biết rõ nhất về tình trạng và nhu cầu của họ.

Các loại vốn của sinh kế bền vững cũng có thể được coi là các tiêu chí nhằm đánh giá 
giá nghèo đa chiều, và được biểu thị bằng nhiều chỉ báo khác nhau. Mức độ nắm giữ từng 
loại vốn sinh kế cũng đồng nghĩa với việc hộ gia đình đạt được sự giàu có hay nghèo theo 
quan niệm đa chiều.

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, cách tiếp cận phân tích bền vững của DFID 
được sử dụng để phục vụ cho các nội dung nghiên cứu. Điều này là bởi cách tiếp cận này 
đưa ra các loại tài sản có khả năng đo lường hơn so với các cách tiếp cận khác. Hơn nữa, 
khung phân tích sinh kế bền vững của DFID cũng cho phép tạo ra nền tảng hình thành 
các chiều đo lường cho nghèo đa chiều.
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Hình 3.1: Khung sinh kế bền vững theo cách tiếp cận của DFID

Nguồn: DFID (2001).

Với cách tiếp cận như vừa nêu, trong nghiên cứu này các loại vốn của sinh kế bền 
vững được hiểu và đo lường như sau:

–  Vốn tự nhiên: là các nguồn tài nguyên có trong môi trường tự nhiên mà con người 
có thể sử dụng để thực hiện các hoạt động sinh kế. Vốn tự nhiên bao gồm nhiều yếu tố 
như đất đai, các nguồn lợi tự nhiên (hải sản, lâm sản),..., trong đó đất đai là là một loại tài 
sản quan trọng đối với hoạt mưu sinh của con người. Vốn tự nhiên được đo lường bằng 
diện tích các loại đất, quy mô khai thác các nguồn lợi từ tự nhiên (khai thác thủy sản và 
lâm sản).

–  Vốn tài chính: là các nguồn vốn mà hộ gia đình sử dụng cho các hoạt động sinh kế. 
Vốn tài chính gồm các khoản tự có (tiền tiết kiệm, thu nhập, các khoản tiền chuyển 

về,...) và các khoản vay (tiếp cận ngân hàng, quy mô các khoản vay).
 –  Vốn vật chất: thể hiện điều kiện sản xuất và đời sống của hộ gia đình. Vốn vật chất 

bao gồm: i) tài sản sản xuất (máy cày, máy kéo, máy xay xát, máy tuốt lúa, máy bơm 
nước, thuyền máy; thuyền....); ii) tài sản tiêu dùng (bếp gas, nồi cơm điện, tủ lạnh, quạt 
điện, máy xay sinh tố, máy giặt, lò vi sóng, bình tắm nước nóng, điều hòa nhiệt độ,...); iii) 
các phương tiện vận chuyển và đi lại (xe đạp, xe máy, ô tô, tàu, thuyền); iv) hệ thống cơ 
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sở hạ tầng cơ bản hỗ trợ cho các hoạt động sinh kế (nhà ở, điện thắp sáng, nguồn nước 
sinh hoạt; nhà vệ sinh).

–  Vốn con người:  Con người là loại vốn quan trọng nhất trong sinh kế của một hộ gia 
đình. Vốn con người bao gồm số lượng (số lao động trong hộ gia đình) và chất lượng thể 
chất (tình trạng bệnh tật của các thành viên trong hộ gia đình) và chất lượng trí tuệ (trình 
độ học vấn của các thành viên trong hộ gia đình) giúp con người theo đuổi các chiến lược 
sinh kế và đạt được mục tiêu sinh kế.

–  Vốn xã hội: Vốn xã hội là toàn bộ các mạng lưới quan hệ xã hội xung quanh một cá 
nhân hoặc hộ gia đình mà họ có thể vận dụng vào quá trình phát triển. Việc tiếp cận 
thông tin cũng được hiểu là loại vốn xã hội bởi nó giúp người nghèo năm bắt các thông 
tin về thị trường, nâng cao vốn con người. Trong phạm vi nghiên cứu này, vốn xã hội 
được hiểu và đo lường về tham gia các hoạt động xã hội (tham gia các tổ chức đoàn thể ở 
địa phương) và tiếp cận thông tin thể hiện ở việc có các tài sản tiếp cận thông tin.

Hình 3.2: Các loại vốn sinh kế bền vững và nghèo đa chiều

Nguồn: Nhóm tác giả

Tài sản sản xuất

Vốn vật chất

Vốn tài chínhVốn tự nhiên

Vốn xã hộiVốn con người Nghèo
đa

chiều

Tài sản tiêu dùng Tài sản phục vụ đi lại Cơ sở hạ tầng cơ bản

Tiếp cận thông tin

Tham gia các hoạt động xã hộiChất lượng thể chất

Số lượng

Chất lượng trí tuệ

Đất đaiCác nguồn lợi từ tự nhiên Các khoản tự có Vốn vay
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3.1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo bền vững

1) Ở cấp độ vĩ mô
– Mô hình tăng trưởng kinh tế và các biến động kinh tế vĩ mô
Ở cấp độ quốc tế, các nghiên cứu đều chỉ rằng tăng trưởng kinh tế quan hệ thuận chiều 

với giảm nghèo (Dollar và Kraay, 2001). Đối với Việt Nam, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng 
những thành tựu tăng trưởng qua 30 năm Đổi mới đã góp phần giảm nghèo. Cho đến năm 
2015, tỷ lệ người nghèo ở Việt Nam khoảng 5%, giảm ấn tượng so với con số 58,1% năm 
1993 (Ngân hàng Thế giới, 2012). Những nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra những cải thiện 
đáng kể về phúc lợi ở các vùng nông thôn do thành tựu tăng trưởng kinh tế mang lại 
(McKay và Tarp, 2017).

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế dẫn tới những kết quả khác nhau về giảm nghèo. Có 
nhiều nghiên cứu cho rằng không chỉ mức tăng trưởng mà mô hình tăng trưởng cũng tác 
động đến giảm nghèo. Nghiên cứu của Ravallion và Chen (1997) phân tích kinh nghiệm 
của các nước Đông Á về giảm nghèo và kết quả cho thấy rằng tăng trưởng đi kèm với 
công bằng đóng vai trò quan trọng với giảm nghèo. Với tỷ lệ tăng trưởng nhất định, tác 
động giảm nghèo phụ thuộc nhiều vào nguồn gốc tăng trưởng. Nếu tăng trưởng tập trung 
vào ngành có nhiều người nghèo và người có thu nhập thấp làm việc, tác động sẽ là lớn 
hơn và ngược lại. Nghiên cứu này nhấn mạnh những chính sách tăng trưởng đóng góp 
vào giảm nghèo là chính sách về giáo dục và y tế, chính sách sử dụng nhiều lao động và 
phát triển nông thôn.

Các biến động của nền kinh tế cũng là nhân tố ảnh hưởng tới người nghèo và giảm 
nghèo. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng lạm phát tác động trực tiếp tới người nghèo thông 
qua giảm tiền lương thực tế (Datt và Ravallion, 2002). Lạm phát làm cho người nghèo dễ 
bị tổn thương đáng kể vì sức mạnh mặc cả yếu hơn và gặp nhiều khó khăn trước biến 
động giá cả. Oxfam GB và ActionAid (2012a và 2012b) nghiên cứu về tác động của giá 
cả chỉ ra rằng những người sống nhờ vào các khoản tiền tiết kiệm hay các khoản thu nhập 
cố định (làm công ăn lương, người dân thành thị,...) – những khoản này thì không được 
điều chỉnh theo lạm phát – là dễ bị tổn thương trong bối cảnh lạm phát.

Việc làm là một trong những kênh đóng góp vào thu nhập và góp phần vào giảm 
nghèo. Tuy nhiên, tăng trưởng việc làm phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế và chất lượng 
tăng trưởng (kéo theo chất lượng về việc làm và ổn định của việc làm). Nghiên cứu của 
Phạm Lan Hương và cộng sự (2003) đã chỉ ra vai trò thiết yếu của tạo việc làm và năng 
suất lao động để giảm nghèo nhanh và bền vững, theo đó, chính sách giảm nghèo càn tập 
trung vào việc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động (từ ngành có năng suất 
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thấp sang ngành có năng suất cao  hơn) và cải thiện năng suất lao động trong tất cả các 
ngành, đặc biệt là nông nghiệp – nơi làm việc của đa số người nghèo.

– Hội nhập kinh tế quốc tế và biến động thị trường
Tự do hóa thương mại, mở cửa là một trong những kênh quan trọng để thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế và qua đó giảm nghèo (Trung Quốc và phần nào đó là Việt Nam). Tự do 
hóa thương mại tác động đến giảm đói nghèo thông qua các kênh truyền dẫn, chẳng hạn 
như tạo cơ hội cho người lao động mở rộng kỹ năng, tạo mở việc làm nông thôn và tăng 
sự đầu tư vào những ngành tạo nhiều việc làm (Winters 2000; Ghura và cộng sự, 2002; 
Epaulard, 2003). Tác động của hội nhập kinh tế đối với người nghèo cũng có thể qua hai 
kênh di cư và việc làm. Những người nghèo có thể di chuyển đến những nơi tốt hơn như 
thành phố, nơi họ có thể có việc làm và thu nhập tốt hơn. Toàn cầu hóa cũng có thể tăng 
thu nhập của người nghèo bằng cách đem lại cho họ cơ hội xuất khẩu hàng hóa sử dụng 
nhiều lao động (Pasha Hafiz A. và T.Palanivel, 2004).

Tại Việt Nam, trao đổi kinh tế đường biên đã giúp người nghèo thoát nghèo. Các 
nghiên cứu cũng cho thấy hội nhập thông qua thương mại biên giới góp phần cải thiện 
thu nhập của người nghèo thông qua thúc đẩy buôn bán hàng hóa, dịch vụ và chuyển đổi 
sinh kế. Điều này thể hiện ở sự khác nhau rõ ràng về mức sống giữa người tham gia hoạt 
động trao đổi kinh tế đường biên và những người không tham gia (Giàng Thị Dung, 
2014; Ngân hàng phát triển Châu Á, 2008).

Mặc dù vậy, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quá trình tự do thương mại đem lại lợi 
ích cho quốc gia trên bình diện tổng thể; trên bình diện cá nhân, không phải ai cũng được 
lợi như nhau, thậm chí còn chịu tác động tiêu cực từ thương mại quốc tế.

Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra sức ép cạnh tranh và giá cả hàng hóa thiếu ổn định. Hội 
nhập kinh tế quốc tế ngày càng tăng, các rủi ro thị trường và rủi ro hội nhập ngày càng 
tăng (cạnh tranh phát triển tăng, tính bất thường, khó dự báo) đang thay đổi nhanh chóng 
điều kiện phát triển của người nghèo. Không ít hộ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa, nhất là ở khu 
vực nông thôn sản xuất ra nhiều mặt hàng nông sản song giá cả thiếu ổn định, thậm chí 
nhiều loại nông sản phẩm sản xuất ra nhưng không tiêu thụ được hoặc bị tư thương ép 
giá, trong khi đầu vào tăng cao (Trần Thị Kim Dung, 2016).

Trong thương mại quốc tế ngày nay, trong khi các hàng rào thuế quan ngày càng giảm 
song các hàng rào phi thuế quan, hàng rào kỹ thuật ngày càng tăng cả số lượng và tiêu 
chuẩn ngày càng cao hơn  (Dương Đình Giám, 2016; Hoàng Thị Thu Hiền, 2014). Đây là 
thách thức để hàng hóa của Việt Nam nói chung và người nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa nói riêng, nhất là hàng nông sản tiếp cận thị trườngquốc tế một cách bền vững và 
tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu hoặc nếu tham gia thì lợi ích cũng không đáng kể 
trong chuỗi giá trị sản phẩm (Nguyễn Ngọc Duy và cộng sự, 2014).
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Như vậy, hội nhập không phải luôn dẫn đến giảm nghèo. Chính vì vậy, các chính sách 
cần được thiết kế để hội nhập mang lại lợi ích cho người nghèo và có các giá đỡ để người 
nghèo có thể thích ứng trước các cú sốc.

– Khoa học và công nghệ
Kinh tế thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiến bộ công nghệ 

thúc đẩy dịch chuyển dòng vốn sang các ngành ít thâm dụng lao động và sử dụng lao 
động ít hơn. Xu hướng này làm giảm mạnh lợi thế lao động giá rẻ, ảnh hưởng tới việc 
làm của người lao động. Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể ảnh hưởng tới việc làm, nhất 
là đối với lao động chưa qua đào tạo, lao động thiếu kỹ năng, kỹ năng thấp và đây không 
chỉ là thách thức đối với những người dưới ngưỡng nghèo mà cả những người không 
nghèo của Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Tuy nhiên, tiến bộ công 
nghệ cũng có thể là điều kiện để cải thiện năng suất lao động, qua đó góp phần cải thiện 
thu nhập và xóa đói giảm nghèo.

–  Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai
Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng (Bộ Tài Nguyên và Môi trường, 2008). Các tỉnh miền Trung trong đó có tỉnh 
Khánh Hòa đã và đang chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu với nạn hạn hán, lũ 
lụt, bão xảy ra thường xuyên hơn, mức độ ngày càng nặng hơn, phạm vi không gian lớn 
hơn và thời gian dài hơn. Biến đổi khí hậu, thiên tai thường diễn ra trên diện rộng và phải 
được xem xét ở tầm vĩ mô, nhiệm vụ quốc gia bởi những vấn đề này trong nhiều trường 
hợp vượt quá khả năng của địa phương, cấp cơ sở. 

Biến đổi khí hậu làm tăng khả năng bị tổn thương và tạo nguy cơ làm chậm hoăc đảo 
ngược quá trình phát triển. Biến đổi khí hậu kéo theo hiện tượng El Nino đã làm giảm 
đến 20 –  25% lượng mưa ở khu vực miền Trung –  Tây Nguyên, gây ra hạn hán phổ biến 
và kéo dài. Điều này ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt của 
người dân. Các tỉnh ven biển miền Trung cũng là nơi thường xuyên phải hứng chịu nhiều 
đợt bão, lũ lụt. Tác động của thiên tai khiến cho nhiều hộ nghèo dù đã thoát nghèo, thậm 
chí là các hộ khá giả, quay lại ban đầu (mất hết tài sản, nhà cửa, sức lao động) và tiếp tục 
trở thành đối tượng nghèo. Biến đổi khí hậu tác động tới sinh kế của người dân, trong đó 
người nghèo thường là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất (Ngô Thị Hiên, 2015).

2) Ở cấp vi mô
Ở cấp vi mô, tình trạng nghèo hay không nghèo của hộ gia đình có thể bị tác động bởi 

nhiều yếu tố. Việc nhận diện mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nguồn lực đến thu nhập 
để có giải pháp nâng cao thu nhập cho nông hộ là điều rất cần thiết và có ý nghĩa.
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Khung phân tích sinh kế bền vững cho thấy các loại vốn (vốn tự nhiên, vốn vật chất, 
vốn tài chính, vốn con người, vốn xã hội) là những nguồn lực ảnh hưởng tới sinh kế bền 
vững của người nghèo. Các yếu tố dân tộc, tôn giáo, đặc điểm văn hóa cũng là nhân tố 
quan trọng ảnh hưởng tới sinh kế của người nghèo; ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng 
cao, các tố này được thể hiện rõ nét. Các loại vốn phi kinh tế là vốn văn hóa theo cách 
tiếp cận sinh kế bền vững của IFAD.

Nguyễn Viết Anh và Trần Thị Thu Thủy (2010) sử dụng hàm sản xuất Cobb – 
Douglas để phân tích các nhân tố tác động đến thu nhập của hộ. Kết quả nghiên cứu chỉ 
ra rằng trình độ học vấn, tuổi, lao động nông nghiệp, lượng vốn vay, chi phí đầu vào, diện 
tích canh tác và thời hạn cho vay có tác động cùng chiều với thu nhập của nông hộ. Chu 
Thị Kim Loan và Nguyễn Văn Hướng (2015) nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn lực đến 
thu nhập của nông hộ. Các tác giả sử dụng 3 loại vốn để nghiên cứu: vốn con người (số 
lượng và trình độ học vấn của lao động) vốn tài chính (mức vốn phục vụ cho sản xuất 
kinh doanh); vốn tự nhiên (qui mô đất đai). 

Thông qua sử dụng mô hình định lượng, Wiens (1998) giải thích rằng đói nghèo chịu 
ảnh hưởng của các nguồn tư liệu sản xuất (đất đai, tiết kiệm, các tài sản bằng tiền, vốn vật 
chất), chất lượng của các nguồn này (tưới kém, môi trường tự nhiên không thuận lợi, 
thiếu giáo dục, hạ tầng cơ sở yếu kém), tiếp cận thị trường hạn chế (đối với đầu vào, tín 
dụng, đầu ra, các cơ hội việc làm phi nông nghiệp) và số người phụ thuộc. 

Theo Đỗ Thiên Kính và cộng sự (2001), các nhân tố ảnh hưởng tới đói nghèo của hộ 
gia đình bao gồm: tài sản (thu nhập của hộ gia đình, diện tích đất thuộc quyền sử dụng 
của hộ, đồ dùng lâu bền), mức độ đa dạng hóa hoạt động nông nghiệp (cây công nghiệp, 
thủy sản và các yếu tố phục vụ cho hoạt động kinh doanh (tiếp cận tín dụng, tiếp cận 
thông tin kỹ thuật).

Baulch và Vũ Hoàng Đạt (2012) phân tích vai trò của một số yếu tố (đặc điểm nhân 
khẩu hộ, trình độ học vấn, sở hữu đất, đặc điểm xã) và chất lượng của các yếu tố đến sự 
khác biệt về thu nhập, chi tiêu giữa các nhóm dân cư (giữa nhóm dân tộc đa số và các 
nhóm dân tộc thiểu số).

Nghèo là do nhiều nhân tố chi phối, các nghiên cứu Phạm Hồng Mạnh (2011) và Phạm 
Hồng Mạnh (2012) sử dụng mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu các yếu tố và mức độ 
ảnh hưởng tới thu nhập, chi tiêu và tình trạng nghèo của các hộ gia đình trong công đồng 
ngư dân nghề khai thác hải sản ven bờ tại tỉnh Khánh Hòa; kết quả cho thấy các nhân tố 
chủ yếu gây ra tình trạng nghèo đói của các hộ gia đình ngư dân tỉnh Khánh Hòa hoạt 
động trong nghề khai thác ven bờ bao gồm: tuổi của chủ hộ, số người sống phụ thuộc 
trong gia đình, tình trạng việc làm, rủi ro, khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng nghề cá, đất đai 
và nguồn vốn vay. Áp dụng các mô hình định lượng hồi qui đa biến và hồi quy phi tuyến 
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binary logistic, nghiên cứu của Đào Công Thiên (2006) cho thấy các nhân tố ảnh hưởng 
tới tình hình nghèo đói của các hộ ngư dân ven đầm Nha Phu (huyện Ninh Hòa, tỉnh 
Khánh Hòa) bao gồm: việc làm, đất đai, vốn, quy mô hộ và vấn đề giới tính… trong đó 
quan trọng nhất là tình trạng việc làm. Các kết quả từ các nghiên cứu này có nhiều ý 
nghĩa trong việc cung cấp các bằng chứng thực tiễn cho việc đề xuất các chính sách và 
giải pháp nhằm góp phần giảm nghèo bền vững đối với hộ ngư dân ven biển. 

Qua tổng quan một số nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới giảm nghèo 
của hộ. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là số lượng các đầu vào, với nguồn lực hiện có, nếu 
biết phân bổ sử dụng hợp lý, nông hộ vẫn có thể nâng cao thu nhập; nói cách khác, ảnh 
hưởng tới thu nhập của hộ không chỉ là các yếu tố đầu vào sản xuất mà cách thức phân 
bổ, sử dụng cũng ảnh hưởng. 

Tóm lại, các yếu tố ảnh hưởng tới hộ: đặc điểm của hộ, các phân bố và sử dụng các 
nguồn lực trong sản xuất của hộ gia đình và điều kiện sống (vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng,...).

Trong các loại vốn cho sinh kế bền vững, vốn tự nhiên là loại dễ nhất cho người nghèo 
tiếp cận, xét theo nghĩa ở khả năng sẵn có và trong chừng mực nhất định không yêu cầu 
về công nghệ khai thác. Mặc dù vậy, cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, các  
loại vốn tự nhiên (tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên nước và các nguồn thủy hải 
sản, tài nguyên khoáng sản,...) đang ngày càng cạn kiệt. Thậm chí, một số loại tài nguyên 
như tài nguyên đất, tài nguyên nước đang bị thoái hóa, ô nhiễm trên diện rộng. Đây là 
thách thức trong việc đảm bảo nguồn lực cho sinh kế bền vững của người nghèo.

3.1.2. Các tiêu chí đánh giá nghèo đơn chiều và đa chiều áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa

3.1.2.1. Các tiêu chí đánh giá nghèo đơn chiều

Trong đánh giá nghèo đói, tùy từng cách tiếp cận và quan niệm khác nhau mà mỗi tổ 
chức quốc tế, chính phủ hay tổ chức phi chính phủ đưa ra những tiêu chí khác nhau.

1) Chuẩn nghèo của một số tổ chức quốc tế
Việc lựa chọn tiêu chí đánh giá nghèo trong từng quốc gia là rất khác nhau, nó phụ 

thuộc vào điều kiện kinh tế, quan niệm về mức độ nghèo và để giải quyết chính sách về 
nghèo. Chính vì các nước lựa chọn chuẩn nghèo và phương pháp tính toán khác nhau, 
nên việc so sánh tình trạng nghèo giữa các nước trở nên khó khăn. Với mục đích đảm bảo 
tính so sánh giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế thường đưa ra chuẩn nghèo chung trên 
toàn thế giới.

Chuẩn nghèo thường được sử dụng trong các so sánh quốc tế là chuẩn nghèo do Ngân 
hàng Thế giới (WB) đề xuất. Định chế tài chính quốc tế này đưa ra 2 mức chuẩn là thu 
nhập dưới 1 USD/người/ngày và thu nhập dưới 2 USD/người/ngày (chuyển đổi theo sức 
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mua tương đương – PPP) của năm 1993, có nghĩa là tương đương với mức 1,08 
USD/ngày/người và mức 2,16 USD/ngày/người của năm 2002. Tiếp đó, năm 2008, Ngân 
hàng Thế giới nâng chuẩn nghèo chung của thế giới lên 1,25 USD/người/ngày (tính theo 
PPP của năm 2005). Trước tình hình lạm phát, mức sinh hoạt của các nước trên thế giới 
đều tăng, từ năm 2015, WB đã điều chỉnh chuẩn nghèo chung của thế giới là 1,92 
USD/ngày (theo sức mua tương đương – PPP năm 2011).

Ngân hàng Thế giới cũng chia mức sống của con người theo 5 tâng lơp bao gồm: Ngân 
hàng Thế giới cũng chia thu nhập của dân cư theo 5 nhóm, bao gồm: i) nhóm ngheo, với 
mức thu nhập dưới 2,0 USD/người/ngày; ii) nhóm cận nghèo, với thu nhập từ 2,0 – 4,0 
USD /người/ngày; iii) nhóm trung lưu lớp dưới, với thu nhập 4 – 10 USD/người/ngày; iv) 
nhóm trung lưu lớp trên, với thu nhập 10 – 13 USD /người/ngày; v) nhóm có mức thu 
nhập cao, trên 13 USD /người/ngày (tính theo PPP, giá 2011).

2) Chuẩn nghèo quốc gia của Việt Nam 
a) Chuẩn hộ nghèo
Ở Việt Nam, có 2 tiêu chí để đánh giá nghèo: Tiêu chí thứ nhất dựa vào thu nhập bình 

quân đầu người hàng tháng của hộ gia đình và tiêu chí này được quy định trong từng thời 
kỳ; tiêu chí thứ hai dựa vào mức sống đạt được so với mức sống tối thiểu.

+ Chuẩn nghèo theo thu nhập
Chuẩn nghèo quốc gia theo thu nhập về mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng 

do Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội (MOLISA) quy định và chuẩn 
nghèo này được quy định trong từng thời kỳ. Từ khi thực hiện chương trình xóa đói giảm 
nghèo (năm 1992) đến nay, Việt Nam đã nhiều lần điều chỉnh và nâng chuẩn nghèo theo 
thu nhập. Chuẩn nghèo trong những năm gần đây được thể hiện qua các mức như sau: 

– Chuẩn nghèo giai đoạn 2001 – 20052: i) Khu vực nông thôn miền núi, hải đảo: 
80.000 đồng/ người/tháng; ii) Khu vực nông thôn, đồng bằng: 100.000 đồng/người/tháng: 
iii) Khu vực thành thị: 150.000 đồng/người/tháng.

– Chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 20103: i) Khu vực nông thôn: 200.000 
đồng/người/tháng; ii) Khu vực thành thị: 260.000 đồng/người/tháng.

– Chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 20154: i) Khu vực nông thôn: 400.000 
đồng/người/tháng; ii) Khu vực thành thị: 500.000 đồng/người/tháng.

2 Quyết định số 1143/2000/QĐ–LĐTBXH ngày 01/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều 
chỉnh chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2001–2005
3 Quyết định số 170/2005/QĐ–TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai 
đoạn 2006–2010.
4 Quyết định số 09/2011/QĐ–TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp 
dụng cho giai đoạn 2011–2015
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– Chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 20205: i) hộ nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu 
vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị; ii) hộ cận nghèo: 
1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu 
vực thành thị.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh áp dụng 02 
chuẩn nghèo (chuẩn nghèo quốc gia và chuẩn nghèo của tỉnh). Chuẩn nghèo của tỉnh 
Khánh Hòa trong giai đoạn này như sau: 

– Chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 20086:
 Thành thị: 300.000 đồng/người/tháng
 Nông thôn đồng bằng: 250.000 đồng/người/tháng
 Nông thôn miền núi: 200.000 đồng/người/tháng

– Chuẩn nghèo giai đoạn 2009 – 20107:
 Thành thị: 500.000 đồng/người/tháng
 Nông thôn đồng bằng: 430.000 đồng/người/tháng
 Nông thôn miền núi: 360.000 đồng/người/tháng

Trong giai đoạn 2006 – 2010, chuẩn nghèo của tỉnh Khánh Hòa cao hơn so với chuẩn 
nghèo quốc gia. Điều này phản ánh rằng các chi phí cho cuộc sống người dân ở nơi đây 
cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Chính vì vậy, trong đánh giá về nghèo đơn 
chiều ở tỉnh Khánh Hòa cần áp dụng chuẩn nghèo quốc gia với chuẩn nghèo thấp hơn 
nhưng tỷ lệ nghèo của tỉnh Khánh Hòa vẫn còn cao (chuẩn nghèo thấp nhưng tỷ lệ cao 
phản ánh mức độ nghiêm trọng của vấn đề) và trong đánh giá nghèo đa chiều nên áp 
dụng theo chuẩn nghèo của tỉnh để phản ánh rõ hơn mức độ thiếu hụt của người nghèo 
(chất lượng cuộc sống gắn với các chi phí sinh hoạt tại địa bàn sinh sống).

+ Chuẩn nghèo theo chi tiêu
Chuẩn nghèo theo chi tiêu là phương pháp của Tổng cục Thống kê (GSO) và Ngân 

hàng Thế giới, theo đó mức sống tối thiểu được tính theo hai cách: (1) mức sống tối thiểu 
dinh dưỡng (được xác định lượng calo tiêu thụ/người/ngày: 2.100 Kcalo/ngày) và (2) 
mức sống tối thiểu toàn diện (mức sống tối thiểu dinh dưỡng + các chi phí về một số loại 
hàng hóa không phải lương thực phẩm). Dựa theo tiêu chí này, GSO tiến hành khảo sát 
mức sống hộ gia đình (VHLSS) với 2 năm một lần vào những năm chẵn nhằm theo dõi 
và giám sát một cách có hệ thống mức sống các tầng lớp dân cư Việt Nam.

5 Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp 
dụng cho giai đoạn 2016 – 2020
6 Nghị quyết 21/2004/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa
7 Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa
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Tỷ lệ nghèo được tính dựa vào số liệu chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng của hộ 
trong VHLSS và được cập nhật theo biến động của giá ở các năm có khảo sát. Điểm đáng 
chú ý trong chuẩn nghèo theo chi tiêu là: (i) chỉ có một mức cho cả hai khu vực thành thị 
và nông thôn, (ii) số liệu chi tiêu của hộ gia đình được sử dụng để tính tỷ lệ nghèo thay vì 
số liệu thu nhập, và (iii) tính tỷ lệ người nghèo, không phải hộ nghèo. Tỷ lệ nghèo này 
được gọi là tỷ lệ nghèo chung hoặc tỷ lệ nghèo chi tiêu. 

Như vậy, so sánh chuẩn nghèo thu nhập dựa vào thu nhập tối thiểu/người/tháng để 
đánh giá hộ nghèo; tiêu chí chi tiêu dựa mức chi tiêu tối thiểu/người/ngày tính ra Kcalo 
để tính tỷ lệ người nghèo. Về bản chất, chuẩn nghèo theo thu nhập nhằm xác định những 
đối tượng cần được Nhà nước ưu tiên hỗ trợ; trong khi đó,chuẩn nghèo theo chi tiêu là 
thước đo để đánh giá mức sống, chất lượng cuộc sống của người nghèo so với mức sống 
tối thiểu. 

Trong quá trình phát triển, Việt Nam đã nhiều lần điều chỉnh nhưng chuẩn nghèo của 
Việt Nam thấp hơn so với chuẩn quốc tế (Ngân hàng Thế giới, 2012). Chẳng hạn, năm 
2008, chuẩn nghèo chính thức là 1,09 USD/người/ngày (PPP), thấp hơn tất cả các nước 
khác trong khu vực trừ Trung Quốc và thấp hơn đáng kể so nhiều nước trong khu vực 
như Thái Lan là 2,49 USD/người/ngày (Ngân hàng Thế giới, 2010). Năm 2015, theo 
chuẩn nghèo chung của thế giới do WB đề xuất là 1,92 USD/ngày (khoảng mức 
60USD/người/tháng; tương đương 1,2 triệu đồng/người/tháng); trong khi chuẩn nghèo 
của Việt Nam cho giai đoạn 2011 – 2015 đối với khu vực thành thị là 500.000 
đồng/người/tháng (chưa bằng 50% chuẩn nghèo của thế giới).

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thực tế chuẩn nghèo ở nước ta chưa phản ánh đầy 
đủ cuộc sống của người dân (chuẩn nghèo thấp). Hơn nữa, việc điều chỉnh các chuẩn 
nghèo chậm hơn so với các diễn biến giá cả nên chưa phản ánh đầy đủ tình trạng nghèo 
đói (Đồng Văn Đạt, 2012; Đoàn Kết, 2009). Một vấn đề khác của chuẩn nghèo là khả 
năng phân loại các nhóm nghèo, những người được xác định dưới ngưỡng nghèo đều 
được coi là nghèo, nhưng các nhóm nghèo lại có tình trạng khác nhau và khoảng cách 
khác nhau so với ngưỡng nghèo (độ sâu nghèo đói) (Ngân hàng Thế giới, 2012).

b) Tiêu chí về huyện nghèo, xã nghèo
Bên cạnh tiêu chí hộ nghèo, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan (Bộ Lao động – 

Thương Binh – Xã hội, Ủy ban Dân tộc) cũng đưa ra các tiêu chí về huyện nghèo, xã 
nghèo.

+ Tiêu chí huyện nghèo
Ngày 7/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2115/QĐ–TTg về tiêu 

chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020. Tiêu chí huyện nghèo bao gồm:
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i) Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp 
dụng cho giai đoạn 2016 – 2020
ii) Tiêu chí về thu nhập bình quân đàu người trên địa bàn huyện
iii) Tiêu chí về tỷ lệ số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong tổng số xã của huyện
iv) Tiêu chí khu vực: huyện khu vực miền núi, vùng cao hay các khu vực khác
v) Tiêu chí về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ cư dân của huyện.

Quyết định số 2115/QĐ–TTg cũng quy định về thang điểm và cách đánh giá cho mỗi 
tiêu chí. 

+ Tiêu chí xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; thôn nghèo, thôn đặc biệt khó khăn
Ngày 3/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ–TTg về 

tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2016 – 2020. 

Thôn đặc biệt khó khăn là thôn có 1 trong 2 tiêu chí sau: 
i) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 
giai đoạn 2016 – 2020.
ii) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên và có 2 trong 3 yếu tố sau: a) 
Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa theo tiêu chí 
nông thôn mới; b) Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên 
cố; c) Chưa có nhà văn hóa – khu thể thao thôn theo quy định.

Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực:
i) Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
ii) Xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời 
ổn định.
iii) Xã khu vực I là các xã còn lại.

Quyết định số 50/2016/QĐ–TTg quy định tiêu chí cụ thể cho từng khu vực.
Căn cứ vào tiêu chí huyện nghèo, xã nghèo; Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết 

định: 
i) Quyết định số 275/QĐ–TTg ngày 7/3/2018 về phê duyệt danh sách các huyện 
nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020.
ii) Quyết định số 900/QĐ–TTg ngày 20/6/2017 về phê duyệt danh sách xã đặc biệt 
khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai 
đoạn 2017 – 2020.
iii) Quyết định số 582/QĐ–TTg ngày 28/4/2017 về phê duyệt danh sách thôn đặc 
biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2016 – 2020.
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Theo Quyết định số 275/QĐ–TTg; tỉnh Khánh Hòa có 2 huyện trong danh sách các 
huyện nghèo là: huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn.

Theo Quyết định số 900/QĐ–TTg, cả nước có tới 2.139 xã thuộc Chương trình 135 (sử 
dụng ngân sách trung ương: 2.103 xã; sử dụng ngân sách địa phương: 36 xã), tỉnh Khánh 
Hòa có tới 16 xã8 (đều sử dụng ngân sách địa phương).

Với Quyết định số 582/QĐ–TTg, tỉnh Khánh Hòa có số lượng xã và thôn thuộc các 
khu vực như sau: i) có 6 xã thuộc khu vực I, 29 xã khu vực II và  16 xã khu vực III; ii) số 
thôn đặc biệt khó khăn: có 20 thôn thuộc xã khu vực II và 45 thôn thuộc xã khu vực III.

3) Xây dựng chuẩn nghèo theo chi tiêu của tỉnh Khánh Hòa 2020 – 2025

Chuẩn nghèo có thể theo thu nhập hoặc chi tiêu, nhằm tính toán và phản ánh các thiếu 
hụt theo nghèo đa chiều, nghiên cứu này xây dựng chuẩn nghèo theo chi tiêu áp dụng cho 
tỉnh Khánh Hòa.

a) Phương pháp luận xây dựng chuẩn nghèo đơn chiều 
Cách tiếp cận để xây dựng chuẩn nghèo đơn chiều là tiếp cận “chi phí cho các nhu cầu 

cơ bản”. Cách tiếp cận này xác định một rổ hàng lương thực, thực phẩm và phi lương 
thực, thực phẩm thích hợp để thỏa mãn nhu cầu cơ bản và sau đó tính giá cả của rổ hàng.

– Rổ hàng lương thực, thực phẩm được xây dựng dựa vào các sản phẩm đáp ứng mức 
dinh dưỡng 2.100 Kcal/người/ ngày và dựa vào các sản phẩm theo khuyến cáo của Viện 
Dinh dưỡng quốc gia.

– Rổ hàng hóa phi lương thực, thực phẩm phù hợp với thực tiễn Khánh Hòa được tính 
toán dựa vào cơ cấu chi tiêu từ số liệu VHLSS trong giai đoạn 2006 – 2016, từ đó dự báo 
rổ hàng phi lương thực, thực phẩm cho giai đoạn tiếp theo. Rổ hàng hóa lương thực và 
phi lương thực cũng phản ánh các chiều của nghèo đa chiều (giáo dục, y tế,... ) ở tỉnh 
Khánh Hòa. 

– Giá cả của rổ hàng lương thực, thực phẩm và phi lương thực, thực phẩm dựa vào giả 
cả của các mặt hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa).

– Tiêu dùng cũng được điều chỉnh để phản ánh những biến động giá cả theo thời gian 
và không gian (thành thị và nông thôn) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm phản ánh chuẩn nghèo đơn chiều phù hợp với thực tiễn và đặc thù của tỉnh 
Khánh Hòa, các tính toán về cơ cấu tiêu dùng theo các giai đoạn được tham vấn với các 
bên có liên quan tại các hội thảo, khảo sát thực tiễn ở tỉnh Khánh Hòa. 

b) Xác định chuẩn nghèo đơn chiều 

8 bao gồm: i) huyện Khánh Vĩnh (xã Sơn Thái; xã Giang Ly; xã Khánh Thành; xã Khánh Phú; xã Khánh Thượng; xã 
Liên Sang; xã Cầu Bà; xã Khánh Nam; xã Khánh Trung; xã Khánh Hiệp); ii) huyện Khánh Sơn (xã Thành Sơn; xã 
Sơn Bình; xã Sơn Hiệp; xã Ba Cụm Bắc; xã Ba Cụm Nam); iii) huyện Cam Lâm (xã Suối Tân).
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– Mức sống tối thiểu
Căn cứ vào thành phần dinh dưỡng của thức ăn Việt Nam, Viện Dinh Dưỡng khuyến 

nghị một khẩu phần phải đảm bảo mức tối thiểu là 2.100 Kcal theo Bảng 3.1.
Bảng 3.2 thể hiện giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa qua các giai đoạn.
Từ các số liệu Bảng 3.1 và Bảng 3.2, mức sống tối thiểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

(mức chi tiêu tối thiểu cho lương thực phẩm nhằm đáp ứng mức dinh dưỡng 2.100 
Kcal/người/ngày) vào các năm 2020 và năm 2025 lần lượt là: 772.441 đồng/người/tháng 
và 849.938 đồng/người/tháng. Mức sống tối thiểu dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa đến năm 2020 là 772.441 đồng/người/tháng (cho dù là ở thành thị hay nông thôn) 
tương đương với chuẩn nghèo của Chính phủ cho giai đoạn 2016 – 2020 là 700.000 
đồng/người/tháng.

– Mức sống tối thiểu toàn diện (mức sống tối thiểu dinh dưỡng và các chi phí về một 
số loại hàng hóa không phải lương thực phẩm).

Bảng 3.4 trình bày các số liệu về cơ cấu chi tiêu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa qua các 
giai đoạn. Với mức chi tiêu tối thiểu (lương thực, thực phẩm) vào các năm 2020 và năm 
2025 lần lượt là: 772.441 đồng/người/tháng và 849.938 đồng/người/tháng; chuẩn nghèo 
theo chi tiêu (đồng/ tháng/người) áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa áp dụng cho giai đoạn 
2020 – 2025 như sau: năm 2020 là 2.206.973 đồng/ tháng/người và năm 2025 là 
2.575.570 đồng/ tháng/người.

Theo số liệu điều tra mức sống dân cư năm 2016 (Tổng cục Thống kê), thu nhập bình 
quân đầu người ở tỉnh Khánh Hòa năm 2016 đạt 2.904 nghìn đồng/người/tháng). Kế 
hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 đề ra mục tiêu 
đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 3200 USD, tương đương 70 triệu 
đồng/người tức là khoảng 5.833 nghìn đồng/người/tháng.

Với mức chi tiêu (chuẩn nghèo theo chi tiêu năm 2020 là 2.206,97 nghìn 
đồng/người/tháng vẫn thấp hơn so với mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh (đối 
tượng cần hỗ trợ theo các chính sách).

Bảng 3.1: Khối lượng lương thực phẩm nhằm bảo đảm mức dinh dưỡng 
2.100 Kcal/người/ngày

Tên thực phẩm
Số lượng 
(g/ngày)

Năng lượng 
(Kcal)

Số lượng
(kg/tháng, 30 ngày)

1. Gạo 400 1.376 12
2. Khoai củ 60 70 1,8
3. Thịt 50 130 1,5
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4. Trứng 10 48,4 0,3
5. Cá 70 70 2,1
6. Dầu mỡ 20 180 0,6
7. Đậu phụ 50 48 1,5
8. Lạc, vừng 10 57 0,3
9. Đường 10 41 0,3
10. Rau 300 69 9
11. Quả 50 50 1,5
12. Muối 8  0,24

Tổng số  2.100  

                 Nguồn: Viện Dinh dưỡng quốc gia



24

Bảng 3.2: Bảng giá lương thực phẩm tại tỉnh Khánh Hòa qua các giai đoạn

Mặt hàng Đơn vị 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020F 2025F

1. Gạo tẻ đồng /kg 8.113 10.127 9.513 9.300 10.861 10.521 10.860 11.014 12.657 13.753

2. Khoai lang đồng /kg 4.101 5.542 6.166 6.601 7.319 7.553 7.607 7.607 9.832 11.315

3. Thịt lợn đồng /kg 64.969 84.984 91.788 87.548 97.534 99.571 98.799 91.777 107.434 117.872

4. Trứng gà đồng /kg   68.221 66.858 64.811 65.727 68.899 69.541 70.422 71.009

5. Cá chép đồng /kg   52.104 55.588 61.098 63.319 63.408 63.174 70.757 75.812

6. Dầu ăn đồng /kg 37.569 47.977 50.074 48.562 48.977 49.485 49.302 50.694 57.951 62.789

7. Đậu phụ đồng /kg 14.789 17.006 18.999 23.669 23.701 23.701 22.107 22.107 26.342 29.165

8. Lạc, vừng đồng /kg   44972 42599 36964 39115 40911 39636 36.970 35.193

9. Đường đồng /kg 18.464 20.872 19.599 17.305 16.164 16.326 16.256 17.777 17.668 17.596

10. Bắp cải đồng /kg 7.213 6.381 7.528 9.368 8.015 10.913 11.862 13.575 17.981 20.919

11. Chuối đồng /kg 6.622 7.887 7.237 7.500 7.296 8.098 9.958 10.330 12.520 13.980

12. Muối đồng /kg 2.529 2.371 2.371 2.446 2.815 2.841 2.789 2.789 2.922 3.010

Nguồn: Số liệu 2010 – 2017 từ Niên giám Thống kê tỉnh Khánh Hòa, số liệu năm 2020 và 2025 là dự báo của nhóm tác giả.
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Bảng 3.3: Chi tiêu của một nhân khẩu ở tỉnh Khánh Hòa (nghìn đồng)

Chi tiêu 2010 2012 2014 2016

Chi tiêu dùng hàng ăn uống trong các dịp lễ, tết 1.744,8 2.457,7 2.930,9 3.391,0

Chi tiêu dùng hàng ăn uống thường xuyên 2.313,4 3.273,8 3.693,2 3.853,7

Chi tiêu dùng hàng không phải lương thực, thực phẩm hàng ngày 581,0 799,9 972,9 908,9

Chi tiêu dùng hàng không phải lương thực, thực phẩm hàng năm 4.611,2 6.252,9 6.625,6 7.010,7

Chi giáo dục 3.652,5 3.568,4 3.682,5 3.585,8

Chi y tế 4.103,9 3.297,8 3.213,9 3.099,5

Chi mua đồ dùng lâu bền trong 12 tháng qua 10.957,4 8.341,2 6.317,7 3.150,4

Chi thường xuyên về nhà ở, điện, nước, rác thải sinh hoạt 1.862,9 2.965,7 4.068,2 6.924,3

Chi khác tính vào chi tiêu 2.389,8 3.318,7 5.171,2 4.883,7

Tổng chi tiêu trong năm 32.216,9 34.276,0 36.676,1 36.808,1

Chi tiêu bình quân theo tháng 2.684,7 2.856,3 3.056,3 3.067,3

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ VHLSS
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Bảng 3.4: Cơ cấu chi tiêu của nhân khẩu ở tỉnh Khánh Hòa (%)

Chi tiêu 2010 2012 2014 2016 2020F 2025F

Chi tiêu dùng hàng ăn uống 12,6 16,8 18,1 19,7 20,1 21,2

Chi tiêu phi lương thực, thực phẩm 16,1 20,5 20,8 21,5 22,3 23,6

Chi giáo dục 11,3 10,4 10,0 9,7 9,8 10,5

Chi y tế 12,7 9,6 8,8 8,4 8,6 8,9

Chi mua đồ dùng lâu bền 34,0 24,3 17,2 8,6 9,2 9,5

Chi về nhà ở, điện, nước, rác thải sinh hoạt 5,8 8,7 11,1 18,8 19,6 20,4

Chi khác tính vào chi tiêu 7,4 9,7 14,1 13,3 10,4 5,9

Tổng 100 100 100 100 100 100

Nguồn: Số liệu 2010 – 2016 tính toán từ VHLSS, số liệu năm 2020 và 2025 là dự báo của nhóm tác giả.
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3.1.2.2. Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa

Phương pháp, quy trình xây dựng tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa
Phương pháp và quy trình xây dựng tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng cho tỉnh Khánh 

Hòa được thể hiện như sau:

Hình 3.3: Quy trình xây dựng tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa

Nguồn: Nhóm tác giả 

1) Các chuẩn nghèo đa chiều từ các nghiên cứu hiện có

Ở Việt Nam, các nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều ngày càng trở nên 
phổ biến, trong đó đáng chú ý là các nghiên cứu sau:

a) Chỉ số nghèo đa chiều ở cấp quốc gia 

Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2011 và năm 2015 (UNDP và VASS, 
2011 và 2016) xây dựng chỉ số nghèo đa chiều gồm 9 chỉ số thành phần và các ngưỡng 
nghèo tương ứng để đo lường thiếu thốn về y tế, giáo dục và mức sống (Bảng 1 – Phụ lục 
1). Một người được xác định là đối tượng nghèo nếu thiếu hụt ở 3 chiều hoặc 2 chiều nếu 
đồng thời cả về y tế và giáo dục. Chỉ số nghèo đa chiều trong Báo cáo Phát triển con 
người áp dụng cho cấp quốc gia và có tính toán, so sánh giữa các tỉnh và vùng của Việt 
Nam. 

Ha Le và cộng sự (2014) sử dụng bộ số liệu VHLSS từ 2010 – 2012 để tính toán chỉ số 
MPI cho cả nước, các vùng và các nhóm dân tộc. Nghiên cứu này sử dụng 5 chiều về 
phúc lợi của con người gồm: sức khỏe, giáo dục, trợ giúp các dịch vụ cơ bản, điều kiện 
sống; tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội (Bảng 2 – Phụ lục 2).

b) Chỉ số nghèo đa chiều áp dụng cho vùng, khu vực địa lý
Báo cáo nghiên cứu về nghèo đô thị (Lê Thị Thanh Loan và cộng sự, 2010) xây dựng 

chỉ số nghèo đa chiều nhằm đo lường 8 chiều bao gồm: thu nhập, giáo dục, y tế, tiếp cận 
an sinh xã hội, nhà ở, tham gia các hoạt động xã hội và an toàn (Bảng 3 – Phụ lục 1).
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Van Q. Tran và cộng sự (2015) tính toán về chỉ số nghèo đa chiều của hộ gia đình ở 
các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế và Đắk Lắk cho các năm 2007, năm 2008 và năm 
2009. Chỉ số nghèo đa chiều trong nghiên cứu này dựa theo các chiều của Báo cáo phát 
triển con người toàn cầu 2010. Các chiều được sử dụng gồm: sức khỏe (2 chỉ số: dinh 
dưỡng, tình trạng sức khỏe), giáo dục (2 chỉ báo: đi học, độ tuổi đến trường), điều kiện 
sống (6 chỉ số: nhiên liệu dùng để nấu ăn, nhà vệ sinh, nước sạch; điện; nhà cửa, đồ dùng 
thiết yếu). Giống như nghiên cứu của Ha Le và cộng sự (2014), nghiên cứu này sử dụng 
các chiều được tính trọng số như nhau và trong mỗi chiều, trọng số của các chỉ báo được 
tính bằng cách chia trọng số của chiều (1/3) cho số chỉ báo trong chiều.

c) Chỉ số nghèo đa chiều áp dụng cho các nhóm dân cư
Nghiên cứu của MOLISA và UNICEF (2008) xây dựng chỉ số nghèo đa chiều ở trẻ em 

Việt Nam (CPR). CPR bao gồm các chỉ số thuộc nhiều lĩnh vực phát triển con người như: 
giáo dục, dinh dưỡng, y tế, chỗ ở, nước và vệ sinh, lao động trẻ em, vui chơi, hòa nhập xã 
hội và an sinh xã hội. Trẻ em không được đảm bảo ít nhất 2 trong 7 nhu cầu trên thì được 
coi là trẻ em nghèo đa chiều.

Nhìn chung, các nghiên cứu trên đây chủ yếu áp dụng các tiêu chí sẵn có để đánh giá 
thực trạng nghèo đa chiều. Các nghiên cứu hầu như chưa xây dựng các tiêu chí nghèo đa 
chiều áp dụng cụ thể, phù hợp với đặc thù của một địa phương. 

Nghiên cứu của Trần Tiến Khai, Nguyễn Ngọc Danh (2014) mặc dù đã đưa đưa ra 
phương pháp xác định chỉ báo đo lường nghèo đa chiều nhưng áp dụng cho hộ gia đình 
nông thôn. Hơn nữa, nghiên cứu này mới chỉ xác định các chiều mà chưa đưa ra được các 
ngưỡng cho từng chiều.

2) Tiêu chí nghèo đa chiều của Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020

Nhằm đánh giá thực trạng nghèo của đất nước trong bối cảnh mới, ngày 15/9/2015, 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1614/QĐ–TTg về 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”. Tiếp đó, ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 
đoạn 2016 – 2020.

Theo Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg, các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều 
gồm: i) các tiêu chí về thu nhập; ii) tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ 
bản. 

Các tiêu chí về thu nhập như sau:
– Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 

đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.
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– Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 
đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

Bảng 3.5: Tiêu chí nghèo đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg 
và Thông tư số 17/2016/TT–BLĐTBXH

Chiều nghèo Chỉ số đo lường Mức độ thiếu hụt
1.1 Trình độ giáo 
dục của người lớn

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến dưới 30 không 
tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi học

1) Giáo dục
1.2 Tình trạng đi 
học của trẻ em

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi 
hiện không đi học

2.1 Tiếp cận các 
dịch vụ y tế

Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa 
bệnh trong vòng 12 tháng qua

2) Y tế
2.2 Bảo hiểm y tế

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên không 
có BHYT

3.1. Chất lượng 
nhà ở

Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ

3) Nhà ở 3.2 Diện tích nhà 
ở bình quân đầu 
người

Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người

4.1 Nguồn nước 
sinh hoạt

Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh4) Nước 
sạch và vệ 
sinh

4.2. Hố xí/nhà 
tiêu hợp vệ sinh

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

5.1 Sử dụng dịch 
vụ viễn thông

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

5) Thông tin 5.2 Tài sản phục 
vụ tiếp cận thông 
tin

Hộ gia đình không có tivi, radio, máy vi tính; và không 
nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thôn

Nguồn: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 2015

Theo Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg, hộ nghèo đa chiều được xác định như sau:

Khu vực
Hộ nghèo

Đáp ứng một trong hai tiêu chí:
Hộ cận nghèo

Hộ có mức sống 
trung bình

Nông thôn

– Thu nhập từ đủ 700.000 
đồng/ người/tháng trở xuống;
– Thu nhập trên 700.000 – 
1.000.000 đồng/ người/ tháng 

Thu nhập trên 
700.000 – 1.000.000 
đồng/ người/tháng 
và thiếu hụt dưới 03 

Thu nhập trên 
1.000.000 – 
1.500.000 đồng/ 
người/tháng.
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và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo 
lường mức độ thiếu hụt tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản trở 
lên.

chỉ số đo lường mức 
độ thiếu hụt tiếp cận 
các dịch vụ xã hội 
cơ bản

Thành thị

– Thu nhập từ đủ 900.000 
đồng/ người/tháng trở xuống;
– Thu nhập trên 900.000 – 
1.300.000 đồng/ người/tháng 
và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo 
lường mức độ thiếu hụt tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản trở 
lên.

Thu nhập trên   
900.000 – 1.300.000 
đồng/ người/tháng 
và thiếu hụt dưới 03 
chỉ số đo lường mức 
độ thiếu hụt tiếp cận 
các dịch vụ xã hội 
cơ bản.

Thu nhập trên 
1.300.000 – 
1.950.000 đồng/ 
người/tháng.

Nhìn chung, các chuẩn nghèo đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg chủ yếu 
mang tính chất mở, định hướng và có ý nghĩa tham khảo. Trên thực tế, có khác biệt về 
các đặc trưng và điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội giữa các vùng miền và địa phương. 
Với lẽ đó, tại Khoản 3, Điều 3 trong Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg yêu cầu các tỉnh 
cần căn cứ điều kiện và khả năng thực tế của địa phương để 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 cho phù hợp. Chính vì vậy, nghiên cứu này đề ra mục tiêu xây dựng cách tiếp cận đo 
lường nghèo đa chiều phù hợp với đặc thù của tỉnh Khánh Hòa (cụ thể hóa Quyết định số 
59/2015/QĐ–TTg cho phù hợp với điều kiện và đặc thù của tỉnh Khánh Hòa).

3) Xây dựng tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa
a) Quy trình xây dựng tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa
– Tổng quan cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu hiện có, rà soát và đánh giá các cơ sở 

pháp lý
Các nội dung này được thể hiện ở phần trên của báo cáo.
– Ước lượng các chiều và các chỉ số
Nhằm phác thảo sơ bộ các chỉ số nghèo đa chiều phù hợp với điều kiện của tỉnh Khánh 

Hòa, chúng tôi tiến hành phân tích các thống kê và kiểm định các chỉ số từ số liệu 
VHLSS năm 2014.

Các phân tích và kiểm định bao gồm: Phân tích thành phần chính (Principal 
Component Analysis: PCA) (Chi tiết: xem mục 3.2.2.4). 

–  Tham vấn các bên liên quan ở tỉnh Khánh Hòa
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Bản dự thảo các tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng được tham vấn các bên liên quan 
gồm: i) Tổ chức hội thảo liên ngành (tháng 9/2018) là đại diện các sở, ngành và các 
huyện; ii) Tham vấn các huyện, xã và người dân thông qua khảo sát thực địa. 

b) Đề xuất tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa
Việc lựa chọn các chiều thiếu hụt, chỉ số phản ánh và ngưỡng nghèo để đo lường 

nghèo đói đa chiều trong nghiên cứu này dựa vào các căn cứ sau: 
- Các mục tiêu của Chương trình phát triển Liên hợp quốc đến năm 2030 (SDG 

2030); mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh ở Việt Nam;...
- Các luật hiện hành (luật phổ cập giáo dục tiểu học, luật lao động, luật bảo hiểm y 

tế, luật bảo hiểm xã hội,…) 
- Các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa
- Thực tế đời sống kinh tế, xã hội tại huyện, thị của tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của tỉnh Khánh Hòa và đối chiếu với các tiêu chí nghèo 
đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg có thể rút ra một số đánh giá như sau: 

– Tiếp cận các dịch vụ y tế trong Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg xác định ngưỡng 
nghèo là 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), 
ngưỡng nghèo này có thể không phản ánh chính xác mức độ thiếu hụt trong tiếp cận y tế. 
Theo đó, ngưỡng nghèo về tiếp cận dịch vụ y tế được thay thế bằng hộ gia đình có người 
bị ốm đau và đi khám chữa bệnh nhưng không có tiền hoặc không có đủ tiền để khám 
chữa bệnh, cách đo lường như vậy có thể phản ánh được liệu người đó có đủ khả năng để 
khám chữa bệnh tương xứng với bệnh tật.

– Theo Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg, diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ 
gia đình nhỏ hơn 8 m2 là ngưỡng nghèo, tính toán từ VHLSS cho thấy diện tích nhà ở 
bình quân đầu người của hộ gia đình ở tỉnh Khánh Hòa năm 2014 và 2016 lần lượt là 
19,3 m2 và 20,7 m2. Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành đô thị loại I và 
thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, diện tích nhà ở sẽ tăng lên (mục tiêu của tỉnh 
Khánh Hòa đến 2025 là 26 m2/người). Trong phạm vi nghiên cứu này, ngưỡng nghèo về 
diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 8 m2 (theo Quyết định số 
59/2015/QĐ–TTg).

– Theo Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg, hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước 
hợp vệ sinh được xác định là tiêu chí hộ nghèo: nguồn nước hợp vệ sinh bao gồm nước 
máy vào nhà, nước máy công cộng, giếng khoan, giếng đào được bảo vệ, nước khe/suối 
được bảo vệ, nước mưa, nước mua; ngược lại, nguồn nước không hợp vệ sinh là các 



32

nguồn nước không thuộc các thuộc các loại vừa nêu. Tại các địa phương nói chung và 
tỉnh Khánh Hòa nói riêng, việc đánh giá nguồn nước hợp vệ sinh mang tính chủ quan do 
thiếu các phương tiện đánh giá. Hơn nữa, tiêu chí nguồn nước không hợp vệ sinh hiện 
nay vẫn còn thấp, trong tương lai tiêu chí này nên thay bằng sử dụng nước sạch đạt chuẩn 
(ví dụ, nước giếng khoan: hợp vệ sinh nhưng có thể không đạt chuẩn vì các thành phần 
hóa học chưa được xử hết có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Xét đến điều kiện thực tiễn hiện nay ở tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn 2020–2025, 
nước sinh hoạt tiếp tục sử dụng tiêu chí ngưỡng nghèo về nước sinh hoạt là không được 
tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh; trong giai đoạn sau 2025 (tầm nhìn đến năm 2030) nên 
sử dụng ngưỡng nghèo là hộ gia đình không có nước máy để sử dụng.

– Tiêu chí nghèo đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg chưa đề cập đến: các 
loại đồ dùng chủ yếu, phương tiện đi lại, tài sản phục vụ sản xuất. Các loại tài sản này 
được sử dụng phổ biến, mang tính đặc thù ở tỉnh Khánh Hòa như sau:

+ Đồ dùng thiết yếu: Hộ được xác định là nghèo nếu như không có một trong những 
loại sau: quạt điện, nồi cơm điện, bếp gas, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, bình tắm 
nước nóng. 

+ Phương tiện đi lại: Hộ nghèo về phương tiện đi lại là không có một trong các loại 
phương tiện sau: xe đạp; xe máy; ô tô; tàu, thuyền/ghe, xuồng, vỏ không có động cơ; 
thuyền sử dụng động cơ/thuyền tự lái.

+ Tài sản phục vụ sản xuất: Loại tài sản này được phân chia theo khu vực thành thị và 
nông thôn, trong đó, khu vực nông thôn bao gồm: lâm nghiệp, trồng trọt và thủy sản. Đối 
với khu vực ven biển ở tỉnh Khánh Hòa, các phương tiện sinh kế bao gồm: có tàu thuyền 
hoặc phương tiện đánh bắt thủy hai sản, có lồng/bè nuôi thủy hải sản.

Sau khi rà soát các văn bản pháp lý của các cơ quan Trung ương và tỉnh Khánh Hòa 
cũng như tham khảo các nghiên cứu hiện có và các kết quả tính toán cũng như tham vấn 
các bên liên quan ở tỉnh Khánh Hòa, nhóm nghiên cứu đề xuất các tiêu chí về nghèo đa 
chiều theo Quyết định 59/2015/QĐ–TTg được cụ thể hóa trong điều kiện và đặc thù của 
tỉnh Khánh Hòa như sau:

Bảng 3.6: Tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa
giai đoạn 2020 – 2025

(Điều chỉnh theo Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg cho phù hợp với Khánh Hòa)

Chiều nghèo Chỉ số đo lường Mức độ thiếu hụt Ghi chú

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

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến 
dưới 30 không tốt nghiệp trung học cơ sở và 
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hiện không đi học
1.2 Tình trạng đi học 
của trẻ em

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến 
dưới 15 tuổi hiện không đi học

2.1 Tiếp cận các 
dịch vụ y tế

Hộ gia đình có người bị ốm đau nặng và đi 
khám chữa bệnh nhưng không có tiền hoặc 
không có đủ tiền để khám chữa bệnh

Điều chỉnh 
ngưỡng

2) Y tế

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

3.1. Chất lượng nhà 
ở

Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố 
hoặc nhà đơn sơ

3) Nhà ở
3.2. Diện tích nhà ở 
bình quân đầu người

Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người

4.1. Nguồn nước 
sinh hoạt

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

4.2. Hố xí/nhà vệ 
sinh

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

4.3. Đồ dùng thiết 
yếu

Không có đồ dùng thiết yếu Bổ sung 
chỉ số

4.4. Phương tiện đi 
lại

Không có phương tiện đi lại Bổ sung 
chỉ số

4) Điều kiện 
sống

4.5. Tài sản phục vụ 
sản xuất

Không có tài sản phục vụ sản xuất Bổ sung 
chỉ số

5.1 Sử dụng dịch vụ 
viễn thông

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

5) Thông tin
5.2 Tài sản phục vụ 
tiếp cận thông tin

Hộ gia đình không có tivi, radio, máy vi 
tính; và không nghe được hệ thống loa đài 
truyền thanh xã/thôn

Nguồn: Nhóm tác giả.

Phương pháp đánh giá nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:
i) Giai đoạn đến 2020: Căn cứ vào mức thu nhập theo mức thu nhập theo Quyết định 

59/2015 và sử dụng tiêu chí nghèo đa chiều theo Bảng 3.5.
ii) Giai đoạn 2020 – 2025: Sử dụng chuẩn nghèo đơn chiều của giai đoạn 2020 –2025 
và sử dụng tiêu chí nghèo đa chiều theo Bảng 3.6.
iii) Giai đoạn sau  2025 (tầm nhìn đến năm 2030)
Một số tiêu chí trong Bảng 3.6 được đề xuất ngưỡng đánh giá như sau:
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Bảng 3.7: Tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa tầm nhìn 2030
(Điều chỉnh ngưỡng đánh giá từ Bảng 3.6)

Chiều nghèo Chỉ số đo lường Mức độ thiếu hụt Ghi chú

1.1 Trình độ giáo 
dục của người lớn

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến 
dưới 30 không tốt nghiệp trung học cơ sở và 
hiện không đi học1) Giáo dục

1.2 Tình trạng đi học 
của trẻ em

Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến 
dưới 15 tuổi hiện không đi học

2.1 Tiếp cận các 
dịch vụ y tế

Hộ gia đình có người bị ốm đau và đi khám 
chữa bệnh nhưng không có tiền hoặc không 
có đủ tiền để khám chữa bệnh2) Y tế

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

3.1. Chất lượng nhà 
ở

Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố 
hoặc nhà đơn sơ

3.2 Diện tích nhà ở 
bình quân đầu người

Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người3) Nhà ở

3.3. Sở hữu nhà ở Hộ không sở hữu nhà ở 

4.1 Nguồn nước sinh 
hoạt

Hộ gia đình không có nước máy để sử dụng
Cân nhắc 
bổ sung chỉ 
tiêu này

4.2. Hố xí/nhà vệ 
sinh

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

4.3. Đồ dùng thiết 
yếu

Không có đồ dùng thiết yếu 

4.4. Phương tiện đi 
lại

Không có phương tiện đi lại

4) Điều kiện 
sống

4.5. Tài sản phục vụ 
sản xuất

Không có tài sản phục vụ sản xuất

5.1 Sử dụng dịch vụ 
viễn thông

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

5) Thông tin
5.2 Tài sản phục vụ 
tiếp cận thông tin

Hộ gia đình không có tivi, radio, máy vi 
tính; và không nghe được hệ thống loa đài 
truyền thanh xã/thôn

Nguồn: Nhóm tác giả.
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3.1.3. Kinh nghiệm thực tiễn về giảm nghèo bền vững

3.1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về giảm nghèo bền vững

Các phần trên cho thấy, ở cấp vĩ mô, có nhiều cách thức và chính sách nhằm giảm 
nghèo bền vững. Trong phần này chỉ lựa chọn một số bài học tiêu biểu có tính phổ biến 
về mang lại thành công và được nhiều nơi áp dụng. Các bài học kinh nghiệm được xem 
xét theo cách tiếp cận từ nghèo đơn chiều đến nghèo đa chiều.

1) Kinh nghiệm của Trung Quốc

Các thành tựu kinh tế mà Trung Quốc đạt được kể từ khi cải cách, mở cửa đến nay 
khiến cho nước này trở thành hình mẫu để các nước đang phát triển nghiên cứu áp dụng 
không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn với những cách thức trong công tác giảm 
nghèo. Hơn nữa, Trung Quốc được lựa chọn để nghiên cứu kinh nghiệm bởi giữa nước 
này và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về thể chế phát triển và văn hóa – xã hội. 

Với những kết quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế trong hơn 30 qua kể từ khi mở cửa 
vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể 
trong công cuộc giảm nghèo. Tỷ lệ nghèo đếm đầu của Trung Quốc đạt khoảng 21% (với 
chuẩn nghèo 1,9 USD/người/ngày – theo PPP năm 2011) đã giảm 94% từ năm 1980 so 
với năm 2015, với con số giúp 800 triệu người thoát nghèo (World Bank – WB, 2017).

Có nhiều nhân tố đóng góp vào những tiến bộ của Trung Quốc trong việc giảm nghèo, 
nhưng đáng chú ý là việc đầu tư vào và thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp. 
Đây là lựa chọn phù hợp xét trong điều kiện người nghèo của Trung Quốc chủ yếu tập trung 
ở khu vực nông thôn, nhất là khu vực miền Tây. Quốc gia này thực hiện các biện pháp 
nhằm tập trung vào việc cải thiện các điều kiện sản xuất nông nghiệp, nhất là cải tạo cở sở hạ 
tầng. Trung Quốc đã đầu tư vào nông nghiệp để giảm nghèo và các dự án phục vụ phát 
triển nông nghiệp được thực hiện từ cấp cơ sở.

Không chỉ đầu tư phát triển nông nghiệp, nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là ở 
khu vực nông thôn với các hộ thuần nông, Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp phát 
triển xí nghiệp ở các thị trấn thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm việc làm ở 
vùng nông thôn. Hơn nữa, nước này cũng đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa khu vực miền 
đông và miền tây nhằm mở ra các hướng mới giảm nghèo bền vững ở vùng nông thôn.

Các biện pháp này nhằm giảm nghèo ở Trung Quốc đáng được chú ý là bởi nước này 
không chỉ nổi danh với công xưởng thế giới về xuất khẩu mọi thứ từ đồ chơi rẻ tiền tới 
các mặt hàng điện tử cao cấp, mà cách làm này được nhiều nước học hỏi và giúp Trung 
Quốc đang xuất khẩu phương pháp/công thức về giảm nghèo. Các tổ chức quốc tế đánh 
giá, công thức giảm nghèo của Trung Quốc không chỉ giúp quốc gia này giảm nghèo mà 
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với những biện pháp thực hiện thúc đẩy gia tăng sản lượng lương thực xuất khẩu góp 
phần vào việc giải quyết nạn đói ở các nước đang phát triển. Xuất khẩu công thức giảm 
nghèo của Trung Quốc còn được thể hiện khi nước này phối hợp cùng với Ngân hàng 
Thế giới (vào năm 2012) xây dựng trung tâm dữ liệu nhằm chia sẻ với quốc tế về các bài 
học kinh nghiệm trong giảm nghèo và chính nước này cũng đang tự mình thiết lập các 
trung tâm nông nghiệp ở các nước Châu Phi để hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm các dự án thủy 
lợi và giống  cây trồng nhằm giảm đói nghèo.

2) Kinh nghiệm của Tanzania 

Nhiều nghiên cứu cho thấy nghèo thường tập trung chủ yếu ở khu vực nông nghiệp, 
nông thôn và người nghèo chủ yếu sống dựa vào các nguồn thu từ nông nghiệp. Vấn đề 
đặt ra cách tổ chức sản xuất nông nghiệp như thế nào để góp phần vào giảm nghèo. Đây 
là những lý do để chọn Tanzania làm trường hợp để nghiên cứu bài học kinh nghiệm.

Tanzania nằm ở phía đông Châu Phi, bờ biển ở phía đông là Ấn Độ Dương. Kinh tế 
Tanzania chủ yếu dựa vào sản xuất vào nông nghiệp nhưng kỹ thuật canh tác lạc hậu và 
thiếu các chính sách cần thiết để có thể sản xuất lương thực phẩm đáp ứng đủ cho nhu 
cầu cuộc sống của người dân. Việc phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp cũng như dân số 
tập trung ở khu vực nông thôn nên tỷ lệ nghèo ở Tanzania luôn ở mức cao. Mặc dù vậy, 
trong vòng hơn 10 năm trở lại đây, tỷ lệ nghèo về các nhu cầu cơ bản giảm từ 34,4% 
(năm 2006) xuống 28,2% (năm 2012) và tỷ lệ giảm nghèo cùng cực giảm trong cùng thời 
kỳ tương ứng là 11,7% và 9,7%; đây là mức giảm ấn tượng nhất trong vòng 20 năm qua 
đối với Tanzania (WB, 2015). 

Các kết quả giảm nghèo của Tanzania do nhiều nhân tố, nhiều chính sách giảm nghèo 
nhưng phải kể đến cách tổ chức sản xuất nông nghiệp. Năm 1991, nước này thực hiện bộ 
luật an ninh lương thực năm 1991 với mục tiêu giải quyết thiếu hụt lương thực ở cấp địa 
phương và yêu cầu an ninh lương thực ở cấp quốc gia nhưng vẫn giải quyết được vấn đề 
an ninh lương thực và tình trạng thiếu dinh dưỡng. Năm 1998, Tanzania thông qua chiến 
lược quốc gia về tăng trưởng và giảm nghèo với tầm nhìn đến 2025. Chiến lược này bao 
gồm nhiều bộ phận nhưng tập trung vào các chính sách phát triển nông nghiệp, với trọng 
tâm là tổ chức cách thức phát triển nông nghiệp (Magombeyi và Odhiambo, 2016). 

Trong cách thức phát triển nông nghiệp, Tanzania tập trung tổ chức những người sản 
xuất nhỏ thành các hợp tác xã. Đây là mô hình đáp ứng các nhu cầu của những người sản 
xuất nhỏ trong nông nghiệp, sản xuất lương thực vốn rất phổ biến ở khu vực nông thôn 
Tanzania. Các loại hình hợp tác xã có mặt trong các lĩnh vực như tín dụng, thu mua nông 
sản, chăn nuôi bò sữa, khai thác đánh bắt thủy hải sản, tưới tiêu, hợp tác xã tiểu thủ công 
nghiệp… trong đó nhiều nhất là trong chăn nuôi bò sữa, tiếp đến lần lượt là trồng cà phê 
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và tín dụng nông thôn. Các hợp tác xã ở Tanzania thu hút hơn 10 triệu cá nhân tham gia, 
chiếm khoảng 20% dân số (Sumelius và cộng sự, 2013).

Các hợp tác xã đóng góp vào giảm nghèo thông qua tăng cường sức mạnh thị trường, 
sức mạnh mặc cả cho người nghèo. Tham gia vào các hợp tác xã, các thành viên sẽ bán 
nông sản phẩm với giá cao hơn so với bán riêng lẻ. Điều này là do tận dụng được lợi thế 
nhờ quy mô và kiểm soát được nguồn cung nên hạn chế được việc bị người mua ép giá. 
Chẳng hạn, tại vùng Tanga (Tanzania), các hợp tác xã về chăn nuôi bò sữa có vai trò 
trong việc tăng sức mạnh mặc cả cho những người sản xuất nhỏ lẻ, các hợp tác xã đại 
diện cho các hội viên đàm phán giá cả bán sữa và góp phần bị ép giá bởi ở vùng này chỉ 
có một công ty chế biến nên dễ xảy ra tình trạng độc quyền mua. Các hợp tác xã cũng 
giúp các hội viên tiết kiệm chi phí vận tải do lợi thế nhờ quy mô nhờ việc sữa được tập 
trung tại hợp tác xã để vận chuyển chung đến nhà máy thay vì các hộ vận chuyển riêng 
lẻ. Hơn nữa, việc tổ chức những người sản xuất nhỏ thành các hợp tác xã cũng tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc công ty chế biến sữa tập huấn kỹ thuật và giám sát quy trình chăn 
nuôi từ đó nâng cao chất lượng và giá cả.

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Tanzania. Việc tổ 
chức nông dân thành các hợp tác xã sản xuất cà phê góp phần cải thiện chất lượng cà phê 
bởi các hộ trồng cùng áp dụng quy trình và điều này hạn chế việc khi hộ này phun thuốc 
bảo vệ thực vật sẽ ảnh hưởng tới cà phê của các hộ khác. Các quy trình được giám sát bởi 
bên mua và giúp cà phê có thể đạt chứng nhận quốc tế Fair Trade (thương mại công 
bằng). Cách làm này góp phần tăng giá trị của cà phê xuất khẩu cho các hộ nghèo, những 
người tham gia vào mô hình được hưởng lợi từ việc nhận giá cộng thêm vào giá bán so 
với thị trường tự do (nhờ đảm bảo tiêu chuẩn cà phê bền vững).

3) Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững

Trong nội dung này, Indonesia được lựa chọn để nghiên cứu là bởi nước này có trình  
độ phát triển tương đương Việt Nam. Nhờ những thành tựu của công cuộc Đổi mới, đến 
nay Việt Nam đã vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình, mặc dù vậy nhiều đối tượng và 
trong nhiều trường hợp vẫn cần sự hỗ trợ nhưng cần theo cách làm khác nhằm tiến lên 
nâng thang cao hơn.

Đối với Indonesia, do điều kiện tự nhiên người dân sống trải dài ở hàng ngàn hòn đảo 
và thường xuyên xảy ra các thảm họa thiên nhiên, việc giảm nghèo là một thách thức lớn. 
Phần lớn người nghèo Indonesia sống ở nông thôn và nguồn thu nhập chính của họ là từ 
nông nghiệp. Hàng triệu người nghèo là những người nông dân trồng trọt ở quy mô nhỏ, 
ngư dân không có khả năng về nguồn vốn vật chất và nguồn vốn tài chính để tận dụng 
các cơ hội của tăng trưởng kinh tế. Họ thường là những người sống ở những nơi cách biệt 
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về địa lý và thiếu tiếp cận đối với các dịch vụ khuyến nông, thị trường và thị trường vốn. 
Đặc biệt, những gia đình quá nghèo rất khó để tiếp cận y tế, giáo dục đối với con em của 
họ, điều này dẫn tới ốm đau bệnh tật và rơi vào bẫy nghèo đói. 

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, chính phủ Indonesia đã triển khai các chương 
trình trợ giúp tiền mặt có điều kiện nhằm thúc đẩy các hộ gia đình đầu tư vào phát triển 
con người. Chương trình này cung cấp cho các hộ gia đình các khoản tiền mặt với ràng 
buộc nhằm thay đổi các hành vi. Theo đó, các khoản tiền mặt được cung cấp cho các hộ 
gia đình đồng ý tham gia phải cam kết đưa con em của họ tới các cơ sở y tế khi bị bệnh 
hoặc cho con em đến trường và không được bắt chúng bỏ học giữa chừng. Chương trình 
cũng cung cấp cho các hộ gia đình một khoản vốn để làm ăn và đào tạo, tập huấn cho họ 
các kỹ năng cần thiết (UNICEF, 2016). Bên cạnh đó, chính phủ Indonesia cũng giành các 
khoản đầu tư công để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng gôm các trường học, cơ sở 
y tế nhằm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho các đối tượng nghèo. 

Các chương trình trợ giúp tiền mặt có điều kiện ở Indonesia đã góp phần gia tăng tỷ lệ 
trẻ em đi học và số năm đi học. Chương trình đã giúp cho 3 triệu hộ gia đình có thể xóa 
bỏ các rào cản tài chính để giúp con em tiếp tục đến trường. Chương trình góp phần cải 
thiện giúp tăng 8% trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học và 10% đối với trung học cơ 
sở. Việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục cũng đã giúp các gia đình kiếm được thu nhập tốt 
hơn để cải thiện vấn đề y tế, qua đó góp phần ngăn chặn “vòng luẩn quẩn” của đói nghèo.

 Như vậy, có thể thấy từ kinh nghiệm của Indonesia là cung cấp tín dụng có điều kiện 
nhằm ràng buộc những người thụ hưởng có trách nhiệm, chia sẻ nhằm thực hiện các mục 
tiêu giảm nghèo bền vững. Đây là bài học kinh nghiệm có giá trị nhằm tránh tâm lý ỷ lại. 
Hơn nữa, trong việc cung cấp các chương trình trợ giúp tiền mặt có điều kiện là tương đối 
đồng bộ khi cung cấp tiền để các gia đình cho con em tới trường cần đi cùng với cung 
cấp các khoản vốn cho việc phát triển kinh tế mới có thể giúp các hộ gia đình thực hiện 
được các cam kết theo ràng buộc của chương trình trợ giúp.

3.1.3.2. Kinh nghiệm từ các địa phương trong nước

1) Kinh nghiệm về các mô hình sản xuất
Người nghèo chủ yếu tập trung ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Cách phát triển 

nông nghiệp hiện nay ở Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng dù có chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng chỉ là quay vòng cây trồng không thay đổi phương 
thức phát triển nông nghiệp và là nền nông nghiệp giải cứu (rủi ro và có các cú sốc đối 
với người nghèo). Với cách phát triển như vậy, các hộ nghèo, thậm chí là khá giả cũng 
khó cải thiện thu nhập, vươn lên làm giàu. Chính vì vậy, việc nghiên cứu các bài học kinh 
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nghiệm trong nước về thay đổi phương thức phát triển nông nghiệp nhằm tìm ra các gợi 
có tính đột phá đối với tỉnh Khánh Hòa.

a) Chuyển đổi mô hình nông nghiệp 
Trong thương mại quốc tế ngày nay, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới, các hàng rào thuế quan ngày càng giảm (thậm chí thuế suất giảm về mức 0%), song 
các hàng rào phi thuế quan, các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng tăng cả số lượng và tiêu 
chuẩn ngày càng cao hơn. Sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi 
trường, an toàn cho sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng đang là đòi hỏi và xu 
hướng tất yếu khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ là phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, sức khỏe của con người và hệ 
sinh thái.

Tỉnh Khánh Hoà có tiềm năng phát triển trở thành trung tâm du lịch của cả nước và 
trên thực tế, hàng năm thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước, đem lại nguồn thu 
đáng kể cho kinh tế của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững phục vụ cho 
nhu cầu cuộc sống ngày càng nâng cao của người dân trên địa bàn và phục vụ phát triển 
du lịch, liên kết nông nghiệp với du lịch là thiết thực góp phần nâng cao thu nhập cho 
nông dân, xóa đói giảm nghèo bền vững đối với tỉnh Khánh Hòa. 

Hiện nay, ở Việt Nam, việc sản xuất nông nghiêp hữu cơ đã được nhiều nơi áp dụng 
nhưng mới chỉ thể hiện được lợi ích về môi trường, các lợi ích kinh tế (nhất là đối với 
người sản xuất) chưa thể hiện rõ ràng. Mô hình trồng rau hữu cơ của xã Thanh Xuân 
(huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là vùng trồng rau hữu cơ đầu tiên của Hà Nội và lớn nhất miền 
Bắc hiện nay. Mô hình ở đây đã góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo và bảo vệ môi 
trường, hay nói cách khác là vừa thể hiện được lợi ích về kinh tế và môi trường. Hơn nữa, 
mô hình của Thanh Xuân có nhiều ưu việt và lợi thế hơn so với các vùng khác do được tổ 
chức quy củ và điều hành tốt, đây là hữu ích để nghiên cứu cách tổ chức, những vấn đề 
cần giải quyết để sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Thanh Xuân là một xã thuộc huyện Sóc Sơn, một huyện nghèo nhất ở Hà Nội. Trước 
đây, nguồn thu nhập chính của người nông dân trong xã Thanh Xuân chủ yếu là từ trồng 
lúa. Hầu hết các hộ dân ở đây sống ở mức nghèo, cận nghèo. Năm 2008, dưới sự hỗ trợ 
của Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ (do ADDA Đan Mạch tại Việt Nam tài trợ), 11 
hộ dân tham gia thí điểm trồng rau hữu cơ trên diện tích 7.700 m2. Mô hình này nhanh 
chóng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho 
người trồng rau. Với những ưu việt so với trồng rau theo phương pháp truyền thống, từ 
11 hội viên ban đầu, đến hết năm 2016, toàn xã Thanh Xuân có 151 hội viên tham gia 
trồng rau hữu cơ và diện tích mở rộng lên 27,3 ha (Trần Thị Thanh Bình, 2017). 
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Các đóng góp, vai trò của việc trồng rau hữu cơ đối với giảm nghèo ở xã Thanh Xuân 
được thể hiện qua nhiều kênh. Nghiên cứu của Đoàn Thị Thu Hương (2017) cho thấy, 
việc trồng rau hữu cơ nâng cao thu nhập cho người nông dân bao gồm: 

– So với trồng rau theo phương pháp truyền thống, trồng sau hữu cơ giúp nông dân tiết 
kiệm được các chi phí sản xuất như các loại phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật. Lợi 
ích tiềm tàng cho nông dân là giảm các chi phí y tế do hạn chế sử dụng các loại hóa chất 
trong sản xuất.

– Việc trồng theo phương pháp hữu cơ tạo điều kiện cho nông dân liên kết chặt chẽ với 
bên tiêu thụ. Từ đó, các loại rau có thể bán với giá cao hơn do giảm các khâu trung gian. 
Hơn nữa, theo quy trình này, ngoài chức năng chính là sản xuất thì nông dân còn có thêm 
thu nhập từ việc thêm chức năng sơ chế, đóng gói ban đầu  và giảm tỷ lệ hao hụt.

Nhu cầu các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nói chung và rau hữu cơ nói riêng ngày 
càng tăng, tuy nhiên, đối với người nông dân việc sản xuất theo phương pháp này vẫn 
gặp nhiều khó khăn, thách thức. Điều này là bởi thiếu niềm tin của người dùng do không 
phân biệt được với các sản phẩm sản xuất theo phương pháp truyền thông và sự kết nối 
giữa người sản xuất với các kênh tiêu thụ. Kinh nghiệm từ xã Thanh Xuân cho thấy để 
trồng rau hữu cơ có thể tồn tại được và mở rộng quy mô sản xuất, số lượng hội viên tham 
gia đòi hỏi có mạng lưới liên kết giữa người sản xuất với các bên liên quan. Đối với rau 
hữu cơ của xã Thành Xuân có các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với hệ thống các công ty, 
cửa hàng kinh doanh tiêu thụ với các thương hiệu như hệ thống cửa hàng Bác Tôm, 
Ecomart,...ký. Bản thân các hộ nông dân tổ được chức thành các tổ đội sản xuất, hợp tác 
xã. Thêm vào đó, việc sản xuất rau hữu cơ ở xã Thanh Xuân có sự tham gia của Hội 
Nông dân và Chi cục/trạm bảo vệ thực vật vào việc hỗ trợ nông dân giữ mức sản xuất và 
hỗ trợ kỹ thuật... 

b) Kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo thông qua việc thực hiện liên kết giữa nông dân 
và doanh nghiệp về tiêu thụ nông sản 9

Đối với tỉnh Khánh Hòa, người nghèo (theo thu nhập) chủ yếu tập trung ở các huyện 
Khánh Vĩnh, Khánh Sơn. Theo đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo bền 
vững từ các địa phương với các điều kiện tương tự cung cấp bài học có ý nghĩa đối với 
các huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh Bắc Kạn là một trong những tỉnh miền núi khó khăn nhất cả nước, tập trung đông 
đồng bào dân tộc và là một trong những tỉnh có tỷ lệ nghèo cao nhất của cả nước. Tỉnh có 
nhiều huyện có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, trong đó huyện Ba Bể và Pác Nặm 
nằm trong chương trình 30a của Chính phủ. Điều kiện sản xuất nông nghiệp các huyện 

9 Các số liệu trong nội dung này do nhóm nghiên cứu khảo sát tại Bắc Kạn năm 2015 trong một nghiên cứu khác.
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miền núi của tỉnh Bắc Kạn có nhiều khó khăn. Đó là canh tác trên ruộng bậc thang, trên 
đất dốc, manh mún, năng suất cây lương thực thấp, sản xuất hàng hóa phát triển chậm,...

Nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nói chung và các huyện có điều 
kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiều mô hình, trong đó đáng chú 
ý là mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp về trồng và tiêu thụ sản phẩm từ cây 
dong giềng (phục vụ cho sản xuất tinh bột và miến dong). Mô hình này được lựa chọn để 
nghiên cứu bài học kinh nghiệm là bởi cây dong giềng không chỉ là một trong những cây 
trồng chủ lực ở nhiều huyện miền núi của tỉnh Bắc Kạn, mô hình được triển khai với 
nhiều hộ tham gia và diện tích canh tác lớn. Trước năm 2010, sản xuất dong giềng hầu 
như là sản xuất nhỏ lẻ với giống hoàn toàn thụ động (giống Trung Quốc, mua ở chợ) và 
chủ yếu trồng để ăn hoặc tiêu thụ tại chỗ. Từ năm 2012, tỉnh Bắc Kạn xây dựng mô hình 
liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân về sản xuất,  bao tiêu đầu ra về dong giềng.

Trong mô hình liên kết, doanh nghiệp cung cấp cho nông dân các đầu vào sản xuất 
như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cung cấp các khóa tập huấn kỹ thuật trồng, 
chăm sóc, cách thu hoạch để đảm bảo chất lượng. Giữa doanh nghiệp và nông dân có các 
thỏa thuận, đó là: sản phẩm sản xuất ra được doanh nghiệp thu mua lại 100% với giá tối 
thiểu đã được kí kết trước khi sản xuất. Thông qua mô hình này lợi ích của doanh nghiệp 
là chủ động được nguồn nguyên liệu và đảm bảo giá đầu vào ổn định, trong khi đó lợi ích 
đối với nông dân là đảm bảo được thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Trong mô hình liên kết, chính quyền xã đóng vai trò trung gian hợp đồng giữa doanh 
nghiệp với nông dân và hỗ trợ, đôn đốc nông dân thực hiện theo các hợp đồng. Chính 
quyền xã còn đóng vai trò trong việc liên hệ, tập hợp nông dân để tiến hành các cuộc họp 
phục vụ ký kết hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp. Chính quyền cấp huyện cũng tham 
gia vào mô hình liên kết với việc đóng vai trò về quy hoạch diện tích và quy mô trồng để 
đảm bảo nguồn cung phù hợp với công suất của nhà máy, đồng thời kiểm soát các cơ sở 
thu mua nhỏ lẻ của tư nhân nhằm nhằm hạn chế việc lũng đoạn, phá giá thị trường. Tỉnh 
Bắc Kạn có các chính sách hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ cho nông dân nhưng không 
hỗ trợ trực tiếp mà hỗ trợ thông qua doanh nghiệp để doanh nghiệp có nguồn vốn phục vụ 
cho việc mua máy móc thiết bị, cung cấp các đầu vào và tập huấn kỹ thuật cho nông dân. 

Việc tiêu thụ nông sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quy mô sản 
xuất của người nông dân. Đặc biệt, người dân sản xuất và sản phẩm sản chắc chắn được 
thu mua giúp thu nhập người dân tăng đáng kể và có thể là cây trồng giúp xóa đói giảm 
nghèo một cách bền vững. Thông qua mô hình liên kết, năng suất cây dong giềng tăng 
lên so với trước đây do nông dân được cung cấp các loại giống, vật tư chất lượng tốt và 
tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch. Hiệu quả kinh tế của cây trồng sẽ quyết 
định đến đời sống trực tiếp của người nông dân, nó cũng là hiệu quả khiến người nông 
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dân quan tâm nhất.
Mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp về trồng và tiêu thụ sản phẩm từ cây 

dong giềng đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đòi sống, xóa đói giảm nghèo bền vững 
của các huyện miền núi tỉnh Bắc Kạn. Nhóm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện Ba Bể và Pắc 
Nặm giảm từ 24% (năm 2009) xuống 16% (năm 2014). Một số xã ở các huyện miền núi 
tỉnh Bắc Kạn nhờ tham gia các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây dong 
giềng đã góp phần đáng kể vào giảm tỷ lệ hộ nghèo. Chẳng hạn, xã Hữu Thác (huyện Na 
Rì) là xã thuộc Chương trình 135, trước khi thực hiện mô hình, tỷ lệ hộ nghèo là 60% 
(năm 2010) và đến năm 2015 chỉ còn 22%; xã Cao Thượng (huyện Ba Bể), tỷ lệ hộ 
nghèo năm 2010 là 78% và năm 2015 giảm xuống 43%.

2) Kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Khu vực nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế – 
xã hội bởi đây là nơi sinh sống của trên 70% lực lượng lao động và phần lớn người nghèo 
Việt Nam sống ở khu vực này. Với tầm quan trọng của khu vực nông nghiệp, nông thôn, 
Nghị quyết 26/NQ–TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đề ra chủ 
trương xây dựng nông thôn mới (NTM) và ngày 4/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 800/QĐ–TTg về chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM bao gồm nhiều nội dung và được cụ thể hóa 
trên 19 tiêu chí, trong đó có các tiêu chí liên quan trực tiếp đến giảm nghèo (theo tiêu chí 
đa chiều): giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, 
nhà ở, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y 
tế, môi trường,… Chủ trương xây dựng NTM được triển khai ở nhiều địa phương trên cả 
nước nhưng cách tổ chức thực hiện ở từng nơi cũng có sự khác nhau. Trong khi nhiều địa 
phương lựa chọn cách làm huy động tối đa mọi nguồn lực trong dân và tập trung xây 
dựng cơ sở hạ tầng (nhiều nơi trở thành huy động quá sức dân và nợ đọng xây dựng cơ 
bản do xây dựng NTM), cách làm của tỉnh Hà Tĩnh thu được kết quả có ý nghĩa thiết thực 
và trở thành địa chỉ cho nhiều nơi thăm quan học tập kinh nghiệm.

Hà Tĩnh là tỉnh có xuất phát thấp so với nhiều tỉnh, thành khác. So với cả nước, thu 
nhập bình quân đầu người của Hà Tĩnh vẫn còn thấp và tỷ lệ hộ nghèo khá cao (năm 
2016, thu nhập bình quân người tại Hà Tĩnh đạt 2,074 triệu đồng/người/tháng, trong khi 
cả nước là 3,049 triệu đồng/người/tháng; theo chuẩn nghèo đa chiều, với các con số 
tương ứng là 12,5% và 9,2% (Tổng cục Thống kê, 2016). Với điều kiện đó, tỉnh Hà Tĩnh 
xác đinh việc xây dựng NTM phải làm sao để để nâng cao sản xuất, đời sống vật chất và  
và tinh thần cho người dân. Trên cơ sở các tiêu chí chung về xây dựng NTM, tỉnh Hà 
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Tĩnh đã có những cách cách làm sáng tạo, thiết thực. Đó là, Hà Tĩnh xây dựng khu dân cư 
kiểu mẫu, vườn mẫu và đây trở thành tiêu chí số 20 trong xây dựng NTM. 

Cách xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở Hà Tĩnh được thể hiện trên các 
phương diện: tỉnh xây dựng NTM phù hợp với từng vùng sinh thái (miền núi, đồng 
bằng,…) để lựa chọn các loại sản phẩm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương và 
có khả năng tham gia, cạnh tranh trên thị trường. Đối với các sản phẩm được lựa chọn, 
tỉnh hỗ trợ tiếp cận và phát triển theo chuỗi giá trị, nhất là các chuỗi có tiềm năng lớn để 
các hộ nghèo có thể tham gia và hưởng lợi. Hơn nữa, việc triển khai các khu dân cư kiểu 
mẫu, vườn mẫu trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh cũng đã tiến hành lồng ghép các nguồn 
lực để thực hiện nông nghiệp công nghệ cao (ứng dụng các giống mới vào sản xuất nhằm 
mang lại năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn). Như vậy, việc thực hiện xây dựng khu 
dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu trong xây dựng NTM là cách làm tái cơ cấu cấu nông 
nghiệp. Đó là thay đổi cơ bản phương thức sản xuất ở nông thôn (sản xuất dựa vào thị 
trường, gắn với chuỗi giá trị và áp dụng công nghệ – các loại giống mới) nhằm hình 
thành các sản phẩm nông nghiệp có giá trị tăng cao, giải quyết đầu ra cho sản phẩm. 

Việc xây dựng NTM gắn với công tác giảm nghèo đã góp phẩn đáng kể trong giảm tỷ 
lệ hộ nghèo, đời sống người dân ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc. 
Việc lựa chọn cách thức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu chính là giải pháp 
quan trọng nhằm trực tiếp nâng cao thu nhập của hộ gia đình. Điều này có thể thấy qua ví 
dụ từ xã Nam Hương (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chất lượng đời sống vật chất. Nam 
Hương là xã nghèo thuộc Chương trình 135, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào 
nông nghiệp trên đất đồi và rừng nhưng đến nay thu nhập và đời sống của người dân đã 
đươc nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống và không còn tình trạng tái nghèo. 

3) Các bài học kinh nghiệm từ các thất bại trong các chính sách giảm nghèo 

a)  Bài học từ các dự án, chính sách gặp thất bại
Trong thời gian qua nhằm mục tiêu giúp người nghèo thoát nghèo nhưng không ít 

chương trình, dự án đã gặp thất bại, thậm chí còn làm cho người nghèo gặp nhiều khó 
khăn hơn. Chẳng hạn, dự án Caritas (năm 2009) hỗ trợ người dân xã Quyết Tiến (huyện 
Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) nuôi gà đen với sự tham gia của 7 thành viên nhưng đến năm 
2011 đã phải ngừng hoạt động. Nguyên nhân thất bại là bởi qui mô quá lớn chưa phù hợp 
với năng lực quản lý của các hộ gia đình, công nghệ nuôi gà địa phương theo kiểu công 
nghiệp tập trung không phù hợp và ăn cám, trong khi nhu cầu thị trường là thích ăn gà 
đen thả tự nhiên. Do cách nuôi gà đen không phù hợp nên sản phẩm không tìm được thị 
trường đầu ra ổn định, nhiều hộ gia đình trong đó chủ yếu là các hộ nghèo gặp thua lỗ 
nặng (Oxfam và Action Aid, 2013a).
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Một ví dụ khác là các chính sách hỗ trợ cho những người nghèo tại Thôn Nao Lùng 
(xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) các loại giống cây trồng, vật nuôi (chuối 
lùn laba, gà công nghiệp, heo lai,…) nhưng khi đến địa phương các hộ dân sản xuất thì 
đều bị chết. Nguyên nhân được người dân và chính quyền các cấp xác định là việc cung 
cấp các đầu vào không phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng địa phương. Người dân địa 
phương cũng cho rằng việc hỗ trợ cây con giống là thiết thực nhưng việc hỗ trợ thiếu 
đồng bộ, đó là chỉ hỗ trợ giống nhưng không hỗ trợ kĩ thuật, phân bón nên bà con gặp 
lúng túng (Nguyễn Đình Hòa và Đặng Hoàng Giang, 2013).

Như vậy, điểm chung trong các ví dụ vừa nêu là việc thiết kế các dự án nhưng chưa 
tính hết các điều kiện sản xuất, thị trường đầu ra, không đảm bảo lợi ích người dân. Các 
mô hình thất bại do chưa lường hết các yếu tố liên quan đã khiến bà con thiệt hại về kinh 
tế. Các ví dụ về các bài học thất bại có ý nghĩa giúp các cơ quan có liên quan của tỉnh 
Khánh Hòa cần quan tâm tới nhằm thiết kế, tổ chức thực hiện các dự án, chính sách phù 
hợp của mô hình sinh kế với tập quán, điều kiện và khả năng chống đỡ rủi ro của người 
dân.

b) Bài học về kém hiệu quả trong thực hiện các chính sách giảm nghèo: góc nhìn 
nghèo đa chiều và trường hợp tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk là nơi có tỉ lệ hộ nghèo cao, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, công tác 
xóa giảm nghèo luôn địa các cấp quan tâm. Hàng năm, ngân sách Trung ương và tỉnh 
Đắk Lắk đã giành khá lớn để thực hiện các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và chống tái nghèo trên địa bàn. Các chính sách giành cho hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ 
trợ phát triển sản xuất, các chính sách ưu đãi về tín dụng, hỗ trợ khuyến nông, lâm và 
phát triển thủy sản, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ y tế.,…

Mặc dù dành đáng kể các nguồn lực cho công tác giảm nghèo nhưng tại Đắk Lắk tỉ lệ 
hộ nghèo vẫn còn cao, việc thực hiện các nguồn lực kém hiệu quả. Trong 4 năm, từ năm 
2011 đến năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Đắk Lắk đã giảm từ 20,82% xuống còn 
10,02%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 38,95% xuống 
còn 19,65% (Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 2015). Đến năm 2017, Đắk Lắk có 76.434 
hộ nghèo, chiếm 17,83%; 41.377 hộ cận nghèo, chiếm 9,65%. Trên thực tế, nhiều đồng 
bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk vẫn đang sống trong cảnh đói nghèo, mọi dịch vụ 
an sinh xã hội dường như vẫn còn thiếu thốn. Một trong những ví dụ để cho thấy sự kém 
hiệu quả trong việc thực hiện chính sách là việc thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và 
nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo (Chương trình 755). 
Tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng đề án cho Chương trình này với mục tiêu đến năm 2015 sẽ 
giải quyết cho 70% số hộ nghèo chưa có đất ở, thiếu đất sản xuất và cơ bản giải quyết 



45

tình trạng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ 
nghèo ở xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí của đề án là 743 tỉ đồng nhưng 
sau 1 năm triển khai đã không đạt mục tiêu đề ra và sau 3 năm thì đền án gần như thất bại 
hoàn toàn, chỉ cấp đất sản xuất cho 11,5% số hộ (Cao Nguyên, 2017).

Sự kém hiệu quả trong công tác giảm nghèo ở tỉnh Đắk Lắk là do nhiều yếu tố như 
năng lực tiếp cận của hộ nghèo mà chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, 
nguyên nhân khác là do các chương trình, dự án triển khai thiếu hiệu quả, cụ thể là:

Thứ nhất, với mục tiêu từng bước thoát nghèo, Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã ban 
hành khá nhiều chính sách giảm nghèo, mặc dù vậy, không ít các chính sách hỗ trợ cho 
nông dân nói chung và các hộ nghèo nói riêng chưa phù hợp với các đặc thù của địa 
phương, dân tộc hoặc với các loại đặc điểm mùa vụ của các loại cây trồng, vật nuôi. 
Chẳng hạn, cà phê là cây trồng quan trọng, thậm chí là nguồn sinh kế chính và duy nhất, 
đối với nhiều hộ nghèo, nhưng các chương trình cho vay vốn ưu đãi với quy mô cho vay 
nhỏ, song cách hỗ trợ chia ra qua nhiều kênh cho vay đã làm phân tán khoản cho vay và 
kéo theo đó là mức cho vay ở mỗi kênh còn thấp, khó đáp ứng được nhu cầu sản xuất 
(Nguyễn Đình Hòa và Đặng Hoàng Giang, 2013).

Thứ hai, sự phân tán trong các nguồn lực trong thực hiện các giải pháp xóa đói giảm 
nghèo khi mà các chính sách dành cho những hộ nghèo, người nghèo hiện nằm ở hầu 
khắp các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp… Trong khi đó, chúng lại được thực 
hiện theo ngành, song sự phối hợp, liên kết giữa các ngành để hỗ trợ người dân, nhất là 
các hỗ trợ các hộ nghèo, vẫn kém hiệu quả. Năng lực liên kết, phối hợp trong việc tổ 
chức thực thi các chính sách phát triển chưa đủ mạnh. Những biến động về thị trường, 
thiên tai, dịch bệnh là những rủi ro thường xuyên tác động tới cuộc sống của nhiều cộng 
đồng dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk nhưng việc liên kết giữa các cấp các ngành để hỗ trợ người 
dân, nhất là các hộ nghèo vẫn còn hạn chế (Lê Anh Vũ và Nguyễn Đức Đồng, 2017). 

3.1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với tỉnh Khánh Hòa

Từ nghiên cứu các bài học kinh nghiệm quốc tế và trong nước có thể rút ra một số gợi 
ý đối với tỉnh Khánh Hòa như sau:

– Chọn địa bàn, lĩnh vực tập trung nhiều người nghèo để tác động: Trung Quốc, tập 
trung ở khu vực nông nghiệp – nơi có nhiều người nghèo sinh sống. Đây là giải pháp 
phân bổ nguồn lực một cách ưu tiên.

– Thực trạng sản xuất của Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng là nhỏ lẻ. 
Bất lợi của cách sản xuất này là người nghèo thường bị ép giá. Chính vì vậy liên kết 
những người sản xuất. Việc liên kết sản xuất nhằm tăng sức mạnh thị trường, tăng sức 
mặc cả (Tanzania) của người nghèo.
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– Sản xuất nông nghiệp an toàn, sạch là xu thế tất yếu để đáp ứng các yêu cầu của thị 
trường, qua đó giải quyết tiêu thụ nông sản và ổn định sinh kế cho nông dân nhằm góp 
phần giảm nghèo. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ phải được tổ chức quy củ, tránh để người 
dân trồng tự phát. Đòi hỏi có sự tham gia của nhiều bên trong đó đề cao vai trò của tập 
huấn về khuyến nông cho nông dân, nhất là các hộ nghèo.

HTX như một mắt xích trong chuỗi giá trị sản phẩm do chính doanh nghiệp đưa ra kế 
hoạch sản xuất, quy chuẩn kỹ thuật cũng như yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Tham gia 
HTX, người nông dân vẫn sở hữu ruộng đất và đóng góp vào chuỗi giá trị qua khâu sản 
xuất – tất nhiên trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn từ doanh nghiệp.

Muốn HTX phát triển tốt phải có doanh nghiệp “đỡ đầu”, ngược lại doanh nghiệp 
muốn “cắm chân” tại địa bàn nông thôn thì phải có mạng lưới kinh tế tập thể/ HTX.

Tình trạng này đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị triển khai dự án phải đặc biệt 
quan tâm đến tính phù hợp của mô hình sinh kế với tập quán, điều kiện và khả năng 
chống đỡ rủi ro của người dân. lựa chọn nội dung hỗ trợ sản xuất phù hợp với tinh hinh 
thưc tiên, điêu kiên thô nhương cua đia phương. Do vậy việc gắn kết, tạo sự đồng bộ giữa 
các hỗ trợ cho người nghèo và các hỗ trợ dựa trên đánh giá nhu cầu, năng lực của cộng 
đồng la rât cân thiêt.

– Nhằm giảm thiểu các rủi ro đối với người nghèo, việc thực hiện các chính sách cần 
dựa vào nhu cầu, điều kiện của chính người nghèo và phù hợp với điều kiện đặc thù của 
từng địa phương.
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3.2. Thực trạng giảm nghèo của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2018

3.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2018

Khánh Hòa là tỉnh ven biển, ở vị trí trung tâm của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, 
cách Tp. Hồ Chí Minh 450 km về phía Nam và cách Tp. Đà Nẵng 550 km và cách thủ đô 
Hà Nội với 1250 km về phía Bắc. Tỉnh Khánh Hòa có vị trí địa lý, kinh tế khá thuận lợi, 
nằm trên các trục giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không 
quan trọng của đất nước. Khánh Hòa là đầu mối giao thông, cửa ngõ chính ra Biển Đông 
của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không chỉ có vị trí thuận lợi, 
Khánh Hòa còn có nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú như tài nguyên đất, biển – đảo, 
rừng, khoáng sản,... trong đó, tài nguyên biển – đảo giàu tiềm năng về du lịch, cảng biển, 
nguồn lợi hải sản.

Tỉnh Khánh Hòa có diện tích 5.137,8 km2, dân số 1.232.403 người (năm 2018) với 9 
đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố: thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị 
xã Ninh Hòa và 6 huyện là Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Khánh Sơn, 
Trường Sa. Toàn tỉnh có 35 phường, 6 thị trấn và 99 xã. Thành phố Nha Trang là tỉnh lỵ, 
đồng thời là trung tâm du lịch của cả nước.10 

3.2.1.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tăng trưởng kinh tế là yếu tố để giảm nghèo, tuy nhiên trong giai đoạn 2012 – 2018, 
tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa thiếu bền vững và điều 
này ảnh hưởng tới giảm nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2010 – 2018, kinh tế tỉnh Khánh Hòa tăng trưởng bình quân 
6,4%/năm. Đến năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Khánh Hòa đạt 
54.071,66 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 1,82 lần so với năm 2010 (Hình 3.4). Đóng 
góp vào kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn vừa qua là sự phát triển 
mạnh của khu vực công nghiệp và xây dựng. Trong thời kỳ 2010 – 2018, khu vực nông 
lâm thủy sản đạt tốc tăng trưởng bình quân 1,5%/năm, công nghiệp – xây dựng là 9,6% 
và dịch vụ đạt 6,8%. 

Trong giai đoạn 2010 – 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
vẫn thiếu ổn định, năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng âm so với năm 2014 và năm 2017 có 
tốc độ tăng trưởng thấp hơn năm 2016. Tăng trưởng thiếu ổn định thể hiện rõ nhất ở khu 
vực nông lâm thủy sản (năm 2018 tăng trưởng âm so với năm 2017), điều này phản ánh 
sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên (thời tiết, thiên tai). Tăng trưởng kinh tế thiếu ổn 
định có nguy cơ tạo ra các cú sốc, rủi ro đối với người nghèo và kết quả giảm nghèo. 

10 Niêm giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018
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Tăng trưởng kinh tế đóng vai trò quan trọng nhưng hình mẫu và nguồn gốc của tăng 
trưởng cũng không kém phần quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn, đối với việc giảm 
nghèo. Độ co giãn việc làm đối với tăng trưởng11 là tiêu chí khá quan trọng để đánh giá 
tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo. Trong giai đoạn 2010 – 2017, đối với tỉnh 
Khánh Hòa, trung bình 1% tăng trưởng GRDP chỉ tạo thêm được 0,5% việc làm. Độ co 
giãn việc làm ở các khu vực nông, lâm và thủy sản; công nghiệp và khu vực dịch vụ 
tương ứng là 1,4%; 0,2% và 0,5%. Độ co giãn việc làm thấp phản ánh vấn đề về tăng 
trưởng bao trùm và nguồn gốc của tăng trưởng (tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên, 
các ngành thâm dụng vốn hơn là các ngành sử dụng nhiều lao động).
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Hình 3.4: Tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 – 2018 (%)

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Trong cơ cấu kinh tế tỉnh Khánh Hòa, nông lâm ngư nghiệp chỉ chiếm 12,7%; công 
nghiệp – xây dựng chiếm 28,7% và dịch vụ là 41,6%. Tỷ trọng nông lâm thủy sản đã 
giảm từ 13,8% (năm 2010) xuống còn 9,6% (năm 2018); tỷ trọng công nghiệp – xây 
dựng tăng từ 26,9% (năm 2010) lên mức 30,4% (năm 2018); tỷ trọng ngành dịch vụ 
tương đối tăng nhanh từ 39,7% (năm 2010) lên 47,4% (năm 2018) (Hình 3.5).

Khu vực nông lâm thủy sản chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh 
Khánh Hòa nhưng vẫn là ngành quan trọng bởi tập trung nhiều lao động (Bảng 3.10). 
Mặc dù vậy, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang bộc lộ những hạn 

11 Đo bằng tỷ lệ thay đổi của việc làm chia cho tỷ lệ thay đổi của GRDP (1% tăng trưởng kinh tế tạo thêm bao nhiêu 
% việc làm).
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chế như sản xuất thô sơ, bấp bênh do phụ thuộc vào thời tiết và khó tiêu thụ sản phẩm, 
nông nghiệp chưa có nhiều sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Quá trình tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp đã được triển khai tích cực nhưng các mô hình nông nghiệp giá 
trị cao và bền vững vẫn còn chưa thực sự phổ biến.
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Hình 3.5: Cơ cấu kinh tế tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 – 2018 (%)

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Trong khu vực nông, lâm và thủy sản của tỉnh Khánh Hòa; nông nghiệp chiếm 43,8%; 
thủy sản chiếm 55,6%; lâm nghiệp là 0,6%. Đối với ngành nông nghiệp, trồng trọt vẫn là 
ngành chính (chiếm tới 61,01%), chăn nuôi chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn (chỉ chiếm 
33,71%) và phần lớn là nuôi nhỏ lẻ theo nông hộ. Tại các huyện Khánh Vĩnh và Khánh 
Sơn là 2 huyện miền núi, đồng thời là nghèo nhất của tình Khánh Hòa và đang thiếu nước 
phục vụ trồng trọt, sinh hoạt nhưng trong cơ cấu kinh của các huyện này tỷ trọng của 
ngành chăn nuối trong cơ cấu kinh tế vẫn còn rất thấp. 

Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn 
còn thấp và chưa có khả năng bứt phá, năm 2012 đạt 43,3 triệu đồng/ha và năm 2017 là 
55,8 triệu đồng/ha, thậm chí tại huyện Khánh Vĩnh cũng mới chỉ đạt 35,1 triệu đồng/ha 
(năm 2017) (Bảng 3.8). Diện tích đất canh tác bình quân mỗi hộ sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chỉ dưới 1 ha (Bảng 3.42) và bình quân mỗi hộ khoảng 4 
nhân khẩu, với thu nhập trên mỗi hécta chưa đạt tới 60 triệu đồng, điều này có nghĩa thu 
nhập bình quân đầu người ở khu vực nông nghiệp là tương đối thấp. Do vậy, việc cải 
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thiện thu nhập hay giảm nghèo bền vững chính là cần tìm các giải pháp để tăng năng 
suất, giá trị kinh tế của các loại cây trồng.

Tuy nhiên, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (hướng tới cây trồng có giá trị cao) diễn ra 
tương đối chậm và gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, cây mía là một trong những cây trồng 
chủ lực của tỉnh Khánh Hòa, cho đến năm 2018, diện tích mía trên địa bàn là 17.611,0 
hécta. Trong giai đoạn 2010 – 2018, diện tích cây mía so với diện tích cây hàng năm và 
tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa lần lượt là 20,96% và 16,20%. 
Tổng doanh thu của cây mía chỉ đạt 38,03 triệu/ha và lợi nhuận là 4,40 triệu đồng/ha; với 
mỗi hécta trồng mía, người nông dân thu được khoảng 4 triệu đồng/năm, thấp hơn so với 
thu nhập từ trồng lúa (6 – 10 triệu đồng/ha/năm) (Ma Ngọc Ngà, 2018). Cây mía cho 
năng suất, thu nhập thấp nhưng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nông dân không 
thể chuyển sang các loại cây trồng khác do khó khăn về nước tưới và thị trường tiêu thụ. 
Những nút thắt này không chỉ đối với cây mía mà còn với nhiều loại cây trồng khác trên 
địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Bảng 3.8: Giá trị kinh tế thu được trên 1 hécta canh tác (triệu đồng)

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Đất trồng trọt 43,3 48,1 51,3 47,1 50,6 55,8 54,6
Trong đó:

Thành phố Nha Trang 29,3 43,8 48,4 53,6 59,1 62,7 62,9
Thành phố Cam Ranh 36,0 40,1 44,3 37,8 34,6 39,5 42,5
Thị xã Ninh Hòa 47,0 49,4 52,1 39,4 41,3 50,4 49,9
Huyện Cam Lâm       50,2 49,6 52,6 51,8 67,4 67,4 67,9
Huyện Vạn Ninh 67,5 66,2 68,4 70,6 63,4 72,9 77,7
Huyện Diên Khánh 54,9 58,3 63,4 65,9 71 72 71,6
Huyện Khánh Sơn 23,4 34,4 39,7 48,9 55,5 54,5 52,8
Huyện Khánh Vĩnh 18,7 26,9 28,7 29,7 30 35,1 26,4
Huyện Trường Sa – – – – – – – 

Diện tích mặt nước 255,4 271,3 302,5 335 383,3 363,4 357,7

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Giá trị kinh tế thu được trên mỗi hécta canh tác của thủy sản tương đối cao so với 
trồng trọt. Tuy nhiên, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh Khánh Hòa hầu như phụ 
thuộc vào khai thác từ tự nhiên. Năm 2016, sản lượng khai thác chiếm 87,4% và nuôi 
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trồng chỉ 12,6%; năm 2017, các con số tương ứng là 88,3% và 11,7%.; năm 2018 lần lượt 
là 90,8% và 9,2%. Là tỉnh có lợi thế về biển nhưng việc đánh bắt, khai thác thủy sản ở 
tỉnh Khánh Hòa chủ yếu là tàu thuyền có công suất thấp. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 
6.082 tàu thuyền đánh cá nhưng loại có công suất dưới 20 CV chiếm tới 53,72%; từ 20 – 
50 CV: 25,53%; 50 – 90 CV: 7,60% và trên 90 CV chỉ có 13,15% (Bảng 3.43). Các số 
liệu này hàm ý rằng việc khai thác, đánh bắt thủy hải sản ở tỉnh Khánh Hòa dựa vào khai 
thác gần bờ (dưới 20 hải lý). Đặc biệt, thủy sản chưa xây dựng tốt hậu cần nghề cá để 
phục vụ đánh bắt xa bờ. Trong khi đó, thủy sản gần bờ đang có xu hướng cạn kiệt. Việc 
ngư dân đóng tàu thuyền vỏ sắt công suất lớn với sự hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị định 
số 67/2014/NĐ–CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chỉ có ít hộ tham gia, thậm chí như 
huyện Vạn Ninh đến tháng 9/2018 không có hộ nào tham gia, do vốn đối ứng lớn trong 
khi dân không có tiền. 

Đối với nuôi trồng thủy sản, không ít nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước 
những thách thức về ô nhiễm môi trường do từ chính quá trình nuôi trồng và từ bên 
ngoài. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng tới việc nuôi trồng thủy sản. 
Việc nuôi trồng một số loại thủy sản như tôm hùm, ốc hương, cá,… đã có những thành 
công trong việc cải thiện thu nhập cho người dân và góp phần xóa đói giảm nghèo nhưng 
nhìn chung vẫn gặp nhiều thách thức hoặc khó để nhân rộng trên địa bản tỉnh, để nâng 
cấp về quy mô lẫn chất lượng hoạt động và để có tác động lan tỏa lớn hơn đối với xóa đói 
giảm nghèo. 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh Khánh Hòa chủ yếu là kinh tế hộ, phần lớn 
hộ nông dân có quy mô nhỏ và thường chịu nhiều rủi ro khi có các biến động bất lợi trên 
thị trường về đầu vào và đầu ra. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong nông nghiệp khá 
khiêm tốn, cho đến cuối năm 2016, toàn tỉnh mới chỉ có 98 doanh nghiệp và đa phần là 
quy mô nhỏ, với vốn bình quân chỉ khoảng 2 triệu USD.

Các hợp tác xã (HTX) có thể là giải pháp khả dĩ nhằm tăng cường sức mạnh thị 
trường, sức mạnh mặc cả cho nông dân trong trước việc doanh nghiệp ép giá. Tham gia 
vào các HTX, các thành viên có khả năng để bán nông sản phẩm với giá cao hơn so với 
bán riêng lẻ do tận dụng lợi thế nhờ quy mô. Các HTX cũng có thể là giải pháp nhằm 
tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ nông sản phẩm thông qua kiểm soát được nguồn cung, tránh 
tình trạng sản xuất tự phát, ồ ạt. Tính đến năm 2017, tỉnh Khánh Hòa có 97 HTX, trong 
đó 76 HTX nông nghiệp với 44 nghìn thành viên. Nhìn chung, các HTX nông nghiệp vẫn 
hoạt động theo kiểu cũ, chủ yếu là cung cấp dịch vụ thủy nông, buôn bán vật tư; thiếu các 
HTX dẫn dắt nông dân để hình thành các chuỗi, kết nối sản xuất với các doanh nghiệp 
chế biến.
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Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa đã có những hình thức liên kết trong sản xuất, chế biến 
và tiêu thụ nông sản: i) liên kết sản xuất, tiêu thụ mía đường (có 2 doanh nghiệp liên kết 
với nông dân trồng múa nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm); ii) liên kết sản xuất giống lúa 
tại huyện Diên Khánh (tại huyện Diên Khánh có 13 HTX nông nghiệp tham gia liên kết 
với 4 doanh nghiệp để sản xuất và bao tiêu lúa giống); iii) liên kết khai thác, thu mua, chế 
biến, thiêu thụ cá ngừ (có 2 tổ hợp tác nghề cá tham gia liên kết với doanh nghiệp – Công 
ty TNHH Tín Thịnh và Thịnh Hưng – để khai thác, thu mua cá ngừ đại dương và cá ngừ 
sọc dưa); và một số mô hình liên kết trong chăn nuôi và diêm nghiệp. Việc  hình thành 
các liên kết là tiền đề để xây dựng các vùng nguyên liệu (ví dụ như cây mía ở tỉnh Khánh 
Hòa) gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ. Tuy nhiên, việc liên kết giữa các chủ thể 
trong chuỗi giá trị, nhất là liên kết giữa doanh nghiệp – nông dân vẫn chưa bền vững 
(Đào Thị Hoàng Mai, 2019).

3.2.1.2. Thực trạng dân số và lao động, việc làm

Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Khánh Hòa có tổng dân số là 1.232,4 nghìn người 
(chiếm 1,3% dân số cả nước), trong đó nữ là 625,9 nghìn người (chiếm 50,79%), dân số 
nông thôn là 677,4 nghìn người (chiếm 54,97%). Giai đoạn 2010 – 2018, tỷ lệ tăng dân 
số bình quân hàng năm là 0,73% (Bảng 3.9).

Dân cư tỉnh Khánh Hòa phân bố không đồng đều và có mức độ chênh lệch khá lớn về 
mật độ dân số giữa giữa các huyện, thị. Thành phố Nha Trang có mật độ dân số cao nhất 
với 1.626 người/km2 (năm 2018), trong khi đó các huyện như Khánh Sơn và Khánh Vĩnh 
có mật độ dân số dưới 100 người/km2 (với các con số tương ứng là 71 người và 33 
người). Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố dân cư không đều là do sự chênh lệch giữa các 
huyện, thị về điều kiện sống và phát triển kinh tế.

Bảng 3.9: Tình hình dân số và lao động tỉnh Khánh Hòa (1.000 người)

Dân số Lao động từ 15 tuổi trở lên
Năm

Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn 
Lao động 

đang làm việc

2010 1.164,3 518,4 645,9 639,5 270,2 369,3 620,1

2011 1.171,4 521,8 649,6 656,6 317,6 339,1 640,4

2012 1.180,1 525,1 655,0 651,2 344,4 306,8 629,6

2013 1.188,4 531,0 657,4 677,0 282,1 394,8 657,0

2014 1.196,9 536,1 660,8 691,0 285,6 405,4 674,3

2015 1.205,3 541,3 664,0 690,4 297,8 392,6 665,6

2016 1.213,8 546,5 667,3 689,5 296,7 392,8 667,0
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2017 1.222,2 550,2 671,9 690,2 293,2 397,0 666,0

2018 1.232,4 555,0 677,4 710,9 301,3 409,6 688,5

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Tính đến năm 2018, lao động từ 15 tuổi trở lên ở Khánh Hòa là 710,9 nghìn người 
(chiếm 58% so với tổng dân số). Trong giai đoạn 2010 – 2018, lao động nông thôn trên 
địa bàn tỉnh chiếm 56% tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên (Bảng 3.9). Nguồn lao động 
dồi dào là một nguồn lực quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế, nhưng đồng thời 
cũng tạo ra những áp lực về giải quyết việc làm. 

Tổng số lao động đang làm việc trên địa bàn Khánh Hòa, tính đến cuối năm 2018, là 
688,5 nghìn người (chiếm 55% tổng dân số và 97% lao động từ 15 tuổi trở lên). Lao động 
đang dần chuyển dịch từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp – xây dựng và 
dịch vụ. Lao động khu vực nông nghiệp giảm với mức thay đổi bình quân năm là 1,1%, 
trong khi đó, số lao động tham gia vào lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng 
với tỷ lệ lần lượt là 1,1% và 7,1%. Tuy nhiên, lao động tỉnh Khánh Hòa tập trung trong 
khu vực nông nghiệp vẫn còn khá cao (năm 2018: 32,9%) và chuyển dịch chậm. 

Bảng 3.10: Cơ cấu lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế (%)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tổng số 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nông, lâm, thủy sản 42,0 40,8 43,7 46,3 44,3 34,0 33,9 33,9 32,9
Công nghiệp – xây dựng 20,4 18,5 17,9 17,0 17,6 19,5 21,5 21,5 22,2
Dịch vụ 37,6 40,7 38,4 36,6 38,1 46,5 44,6 44,6 44,9

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Mặc dù những thay đổi cơ cấu đang diễn ra trong nền kinh tế song đối với tỉnh Khánh 
Hòa tỷ lệ người làm việc trong khu vực được trả lương vẫn còn thấp (năm 2018: 51,7%) 
và tỷ lệ lao động tự làm và lao động gia đình chiếm tới 36,4% (Bảng 3.11). 

Cho đến năm 2016,  lao động ở tỉnh Khánh Hòa làm việc trong khu vực phi chính thức 
chiếm tới 58,3% (cả nước là 57,2%) (Tổng cục Thống kê, 2018). Khu vực phi chính thức 
thường là nơi việc làm không ổn định, thu nhập thấp và thiếu cơ hội tiếp cận cơ hội đào 
tạo, các chính sách an sinh xã hội. Do vậy, khi người lao động gặp các rủi ro thì họ 
thường là đối tượng gặp nhiều bất lợi, dễ bị tổn thương.
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Bảng 3.11: Lao động đang làm việc phân theo vị thế việc làm (1.000 người)

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tổng số 629,6 657,0 674,3 665,6 667,3 669,0 688,5

Làm công ăn lương 229,8 239,8 249,7 246,5 342,5 324,2 355,8

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh 27,7 28,9 20,7 20,4 32,6 18,1 21,4

Tự làm 265,4 276,9 125,4 123,8 215,6 239,6 229,3

Lao động gia đình 106,4 111 278,2 274,6 76,5 87,1 81,8

Xã viên hợp tác xã 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 – 0,2

Người học việc – – – – – – –

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Như vậy, trong lĩnh vực lao động và việc làm, vấn đề tỉnh Khánh Hòa đang đối mặt là 
vẫn còn ít lao động làm việc ở khu vực làm công ăn lương, lao động ở khu vực phi thức 
còn cao. Có nhiều nguyên nhân của thực trạng này nhưng trong đó là do số lượng doanh 
nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa còn khá khiêm tốn. Tính đến năm 2017, trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa mới chỉ có 6.955 doanh nghiệp (chỉ chiếm 1,1% tổng số doanh nghiệp cả 
nước) và 5,7 doanh nghiệp/1.000 dân (cả nước: 6,9 doanh nghiệp). Doanh nghiệp ở tỉnh 
Khánh Hòa phần lớn là quy mô nhỏ, bình quân mỗi doanh chỉ có 28 lao động và có tới 
62,4% số doanh nghiệp có quy mô dưới 9 lao động. Các doanh nghiệp đóng vai trò trong 
việc thu hút lao động, giải quyết việc làm nhằm giảm nghèo và dẫn dắt phát triển (dẫn dắt 
nông dân tham gia thị trường, chuyển giao khoa học – công nghệ,...). Trong điều kiện các 
tài nguyên các nguồn tài nguyên đang cạn kiệt và thiếu ổn định, việc phát triển khu vực 
kinh tế tư nhân, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được xem là giải pháp đột phá và 
có tính bền vững nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững.

Bảng 3.12: Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo (%)

2010 2014 2015 2016 2017 2018
Cả nước 14,6 18,2 19,9 20,6 21,4 21,9

Đà Nẵng 32,4 37,5 41,6 40,9 40,5 42,6
Quảng Nam 10,4 12,7 15,7 17,9 19,5 19,6
Quảng Ngãi 9,6 14,1 17,4 19,4 17,2 17,5
Bình Định 9,2 14,1 15 15,5 19,5 20,6
Phú Yên 10,3 11,8 17,9 16,3 17,8 14,5
Khánh Hòa 14,8 16,1 24,7 25,4 18,4 18,7
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Ninh Thuận 12,4 14,0 15,0 15,4 14,3 18,8
Bình Thuận 10,6 12,0 12,9 12,7 15,5 13,9

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018 (Tổng cục Thống kê).

Điểm nghẽn đối với lao động – việc làm của tỉnh Khánh Hòa không chỉ là cơ cấu 
chuyển dịch chậm mà lực lượng lao động đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ còn thấp và chuyển 
biến chậm, thiếu lao động kỹ thuật lành nghề. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm 
việc đã qua đào tạo của tỉnh Khánh Hòa năm 2018 là 18,7%; thấp hơn so với mức trung 
bình chung của cả nước (21,9%) và một số tỉnh trong vùng như Đà Nẵng (42,6%), Bình 
Định (20,6%), Quảng Nam (19,6%) (Bảng 3.12). Việc chất lượng lao động của tỉnh 
Khánh Hòa thấp hơn so với các tỉnh Duyên hải miền Trung sẽ đặt ra thách thức về cạnh 
tranh để thu hút đầu tư. Lao động qua đào tạo thấp sẽ khó có thể tránh được những tổn 
thương về việc làm và thu nhập khi nền kinh tế có nhiều biến động, đặc biệt là có nguy 
cơ về thất nghiệp, thiếu việc làm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. 
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Hình 3.6: Năng suất lao động tỉnh Khánh Hòa (triệu đồng/lao động) 12

Nguồn: Tính toán của tác giả từ Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng đến năng suất lao động (NSLĐ) và tăng trưởng 
kinh tế bền vững. Cho đến năm 2018, NSLĐ ở tỉnh Khánh Hòa đạt 78,5 triệu đồng/lao 
động, thấp hơn bình quân của cả nước (93,2 triệu đồng/lao động). NSLĐ khu vực nông, 

12 Tổng sản phẩm trên địa bàn – GRDP (giá 2010)/ tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc.
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lâm và thủy sản còn thấp so với khu vực công nghiệp – xây dựng (chỉ bằng 1/5) và dịch 
vụ (bằng 1/4) (Hình 3.6).

Trong giai đoạn 2010 – 2018, NSLĐ ở tỉnh Khánh Hòa tăng với tốc độ 6,38%/năm 
(nông, lâm và thủy sản: 0,82%; công nghiệp – xây dựng: 12,82%; dịch vụ: 1,11%). Việc 
tăng NSLĐ ở tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn vừa qua được dẫn dắt bởi tăng NSLĐ nội 
ngành (Bảng 3.13). Đây là tín hiệu tích cực trong việc cải thiện năng suất, hiệu quả trong 
các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh. Dấu âm của hiệu ứng động phản ánh lao động dịch 
chuyển từ khu vực có NSLĐ thấp sang khu vực có NSLĐ cao. Tuy nhiên, có thể giá trị 
gia tăng của ngành tăng trưởng chậm hơn số lượng lao động làm việc trong ngành nên 
làm cho NSLĐ của các ngành này giảm xuống. 

Bảng 3.13: Đóng góp của các hiệu ứng vào tăng NSLĐ ở tỉnh Khánh Hòa 13

Đóng góp của các hiệu ứng Tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng NSLĐTăng 
NSLĐ Nội ngành Chuyển dịch Hiệu ứng động Nội ngành Chuyển dịch Hiệu ứng động

6,38% 5,51% 1,24% –0,37% 86,36% 19,44% –5,80%

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Tăng năng suất lao động là động lực chính tác động tới tăng trưởng kinh tế và nâng 
cao mức sống của người dân. Nâng cao năng suất lao động là giải pháp căn cơ, đột phá để 
giảm nghèo bền vững. Việc giảm nghèo khó có thể bền vững khi tay nghề thấp và thiếu 
hụt các kỹ năng của lực lượng lao động, năng suất lao động thấp, nhất là khi người nghèo 
tập trung ở khu vực nông nghiệp song năng suất lao động thấp.

3.2.1.3. Giáo dục – đào tạo, y tế

Về giao duc – đào tào
Với nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục – đào tạo, tỉnh Khánh Hòa tăng cương 

cơ sơ vât chât tai cac trương, lơp hoc; mang lươi cac trương hoc đươc chu trong mơ rông 
đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Cho đến năm 2017, toàn tỉnh Khánh 
Hòa có 536 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục, với tổng số học 

13 Tính toán theo phương pháp phân tích chuyển dịch cơ cấu (Shift–Share Analysis), phân rã NSLĐ gồm 3 thành 
phần: i) tăng năng suất nội ngành; ii) tăng năng suất do chuyển dịch cơ cấu lao động từ ngành có năng suất thấp sang 
ngành có năng suất cao hơn; iii) hiệu ứng động (thay đổi cơ cấu lao động và NSLĐ của mỗi ngành).

                                         (i)                                  (ii)                                            (iii)      

 Trong đó: Pm và Pj – năng suất lao động nền kinh tế và ngành j (j =1,..n); Sj: tỷ lệ lao động ngành j.                  
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sinh là 279.028 học sinh. Mật độ trường học trên địa bàn tỉnh phân bố hợp lý, đáp ứng 
được nhu cầu giáo dục theo vùng miền trong tinh, nhờ đó đã góp phần quan trọng vào 
thưc hiên công băng giao duc. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hệ thống trường tiểu học đã 
cơ bản phủ khắp các xã, 99,7% số xã đã có trường tiểu học; tỷ lệ xã có trường THCS đạt 
92,8% và 13,5% số xã có trường THPT. Cùng với sự phát triển của hệ thống trường học 
tại cấp xã, các trường mẫu giáo, mầm non đã phát triển theo hướng gia tăng số xã có 
trường và đã xóa được “xã trắng” về giáo dục mầm non.

Bảng 3.14: Số trường học phổ thông theo các cấp học ở tỉnh Khánh Hòa

 Năm học 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018

Tổng số 512 518 528 532 536
Mầm non 180 185 191 194 199
Tiểu học 187 186 186 186 186
Trung học cơ sở 107 108 110 111 111
Trung học phổ thông 27 27 28 28 28
Phổ thông cơ sở  7 7 7 8 8
Trung học 4 5 6 5 4

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

Giáo dục là yếu tố tiên quyết để đẩy lùi nghèo đói, với tầm quan trọng đó, trong giai 
đoạn vừa qua, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã hoan thanh trươc thơi han chương trinh 
phô câp giao duc tiêu hoc va trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh đi học theo đúng độ tuổi ở 
các cấp ngày càng tăng (Bảng 3.15).

Bảng 3.15: Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông phân theo cấp học (%)

 Năm học 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018
Tỷ lệ đi học chung 89,66 87,61 89,4 90,01
Tiểu học 99,65 98,4 99,44 99,57
Trung học cơ sở   93,91 90,84 94,33 95,79
Trung học phổ thông 67,47 65,9 67,07 68,8

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

Về công tac y tê va chăm soc sưc khoe
Hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày càng được củng cố, phát triển. 

Đến năm 2018, tỉnh Khánh Hòa có 169 cơ sở y tế và 4.357 giường bệnh, co 32 giương 
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bệnh/ 1van dân và 6 bac si/1 van dân. Tỷ lệ xã/ phường/ thị trấn có bác sỹ tăng khá nhanh 
từ 42,90% (năm 2013) tăng lên 95,62% (năm 2018). Như vậy, cho đến nay, hầu hết các 
xã/ phường/ thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có bác sỹ. Tính đến năm 2018, tỷ lệ 
xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế  là 91,2 (%).

Đến cuối năm 2018, tỉnh Khánh Hòa co 97,5% tre em dươi 1 tuôi đươc tiêm chung đây 
đu vacxin (năm 2013: 93,9%), tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi còn 8,84% 
(năm 2015: 9,37%), suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi giảm xuống 9,79% (năm 2015: 
11,02%).

Bảng 3.16: Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cơ sở y tế (cơ sở)    169    169    169    169    169 169
Giường bệnh (giường) 3.334 3.444 3.983 4.282 4.294 4.357
Số giường bệnh/ 10.000 dân (giường) 28 29 30 31 31 32
Nhân lực ngành y (người) 3.016 3.049 3.155 3.154 3.637 3.814
Số bác sĩ bình quân 10.000 dân (người) 6 5 5 6 6 6
Nhân lực ngành dược (người) 374 376 413 408 415 403
Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ (%) 42,90 47,10 43,80 43,80 93,43 95,62

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

3.2.1.4. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế – xã hội

Cơ sở hạ tầng là động lực cơ bản nhằm xóa đói giảm nghèo thông qua tăng trưởng 
kinh tế, cung cấp việc tiếp cận tới các dịch vụ cơ bản và hội nhập tốt hơn về kinh tế – xã 
hội (WB, 2016). Cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 
như tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và tiếp cận thị trường. Thông qua việc cải thiện 
khả năng tiếp cận có thể đóng góp vào nâng cao phúc lợi con người theo nhiều cách. 
Cung cấp hạ tầng giao thông làm giảm thời gian và chi phí đi lại, tăng thu nhập, nâng cao 
trình độ dân trí và tương tác xã hội, tiếp cận tới các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Tỉnh Khánh Hòa có đầy đủ các phương thức vận chuyển là đường bộ, đường thủy, 
đường sắt và đường hàng không. Khánh Hòa có Quốc lộ 1A và trục giao thông kết nối 
với Tây Nguyên, các cảng biển trong đó đáng chú ý là cảng nước sâu trung chuyển quốc 
tế tại Vân phong , đường sắt Bắc – Nam, sân bay quốc tế Cam Ranh. Hệ thống giao thông 
rộng khắp với các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển tạo thành hệ 
thống liên hoàn, thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế đối nội và đối ngoại. 
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Hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày càng được đầu tư, 
nâng cấp từng bước góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Toàn 
tỉnh Khánh Hòa có 99 xã thì có tới 96,97% số xã có đường đến trụ sở UBND xã và 
97,0% số xã có đường xe ô tô đi quanh năm đến trụ sở UBND xã. Tỷ lệ xã có đường đến 
UBND xã được nhựa, bê tông hoá đạt 96,97% và tỷ lệ xã có đường trục thôn được nhựa 
hoá hoặc bê tông hoá đạt tới 98,38% (Bảng 3.17). Mặc dù vậy, hệ thống đường giao 
thông ở một số xã thuộc miền núi, hải đảo vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới sản 
xuất, lưu thông hàng hoá, kinh doanh và sinh hoạt của dân cư.

Chợ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế hàng hoá, kích thích trao 
đổi hàng hoá. Đến năm 2016, tỉnh Khánh Hòa có 76,77% số xã có chợ. Mạng lưới cửa 
hàng cung cấp giống, nguyên liệu, vật tư và thu mua nông sản phẩm cho người dân phát 
triển nhanh; số xã có cơ sở/cửa hàng đạt tỷ lệ 72,73%.

Bảng 3.17: Hạ tầng cơ bản ở khu vực nông thôn tỉnh Khánh Hòa, năm 2016

 Số xã Tỷ lệ (%)
Hạ tầng giao thông
Xã có đường xe ô tô đến trụ sở UBND xã (%) 96 96,97
Xã có đường xe ô tô đi quanh năm đến trụ sở UBND xã 96 97,0
Xã có đường giao thông đến trụ sở UBND xã được nhựa, bê tông 96 96,97
Thôn có đường xe tô tô đi đến trụ sở UBND xã 487 98,38
Hệ thống hỗ trợ sản xuất ở nông thôn
Xã có chợ 76 76,77
Xã có cửa hàng cung cấp đầu vào sản xuất và tiêu thụ nông sản 72 72,73
Xã có ngân hàng, chi nhánh ngân hàng/Quỹ tín dụng nhân dân 9 9,09

Nguồn: Kết quả Tổng điều tra nông – lâm – thủy sản năm 2016 (Tổng cục Thống kê).

Trong những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã ưu tiên đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ 
thống các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó thêm nhiều diện tích 
canh tác được tưới, tiêu góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Hệ thống thuỷ lợi 
được chú trọng xây dựng mới và nâng cấp song chưa đồng đều, một số nơi trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa, nhất là các xã vùng bán sơn địa và các xã ở các huyện miền núi Khánh 
Vĩnh và Khánh Sơn, việc sản xuất nông nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nước tự 
nhiên (nước mưa). Đây là những thách thức đối với sản xuất nông nghiệp và giảm nghèo 
bền vững khi điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khô hạn kéo dài.
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Tại tỉnh Khánh Hòa, điện lưới quốc gia phủ tới 98% số xã; 100% xã, thị trấn có hệ 
thống cáp viễn thông, đáp ứng nhu cầu điện thoại và internet của người dân; 100% xã, thị 
trấn được phủ sóng điện thoại di động, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt; 9,09% 
số xã có chi nhánh ngân hàng.

Tuy cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày càng được cải 
thiện và tỷ lệ các xã tiếp cận các hạ tầng cơ bản tương đối cao nhưng đến nay nhiều nơi 
vẫn còn rất khó khăn. Tỉnh Khánh Hòa hiện vẫn có 16 xã đặc biệt khó khăn thuộc diện 
đầu tư của Chương trình 135.14 Tại các xã đó đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng 
nói riêng và điều kiện sống nói chung. Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn đã có bước cải thiện song đang là một vấn đề bức xúc ở nhiều vùng thôn quê, đặc 
biệt là các huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn.

3.2.2. Thực trạng giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2018

3.2.2.1. Thực trạng giảm nghèo theo tiêu chí đơn chiều

1) Xu hướng chuyển dịch cơ cấu dân cư ở tỉnh Khánh Hòa theo các nhóm thu nhập
Tầng lớp trung lưu ở tỉnh Khánh Hòa đang gia tăng theo thời gian, tỷ trọng dân cư 

thuộc nhóm trung lưu lớp dưới tăng từ 6,52% năm 2010 lên 31,88% năm 2016. Tỷ trọng 
của nhóm dân cư trung lưu lớp trên và nhóm dân cư có mức thu nhập cao cũng gia tăng. 
Tầng lớp trung lưu tăng đồng nghĩa với số người nghèo, tỷ lệ người nghèo có xu hướng 
giảm xuống. Tỷ trọng của nhóm dân cư nghèo giảm tương ứng từ 55,07% năm 2010 
xuống còn 16,67% năm 2016 (Bảng 3.18).

Bảng 3.18: Cơ cấu dân cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo các nhóm thu nhập
(%; theo chuẩn nghèo quốc tế)

Nhóm dân cư (1.000 đồng/tháng15) 2010 2012 2014 2016
Nhóm ngheo (dưới 1.380) 55,07 43,07 23,19 16,67
Nhóm cận nghèo (từ 1.380 – dưới 2.760) 38,41 37,96 48,55 47,1
Nhóm trung lưu lớp dưới (từ 2.760 – dưới 6.900) 6,52 16,06 22,46 31,88
Nhóm trung lưu lớp trên (từ 6.900 – dưới 8.970) 0 2,19 2,17 2,17
Nhóm có mức thu nhập cao (trên 8.970) 0 0,73 3,62 2,17

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

14 Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó 
khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.
15 Theo cách các mức thu nhập của Ngân hàng Thế giới và tính theo giá cố định 2010.
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Theo kết quả Điều tra mức sống dân cư năm 2016, thu nhập bình quân đầu người (theo 
giá hiện hành) của tỉnh Khánh Hòa là 2.904,3 nghìn đồng/ tháng so với mức 3.049 nghìn 
đồng của cả nước và thấp hơn 1,5 lần so với thành phố Đà Nẵng (Bảng 3.19). Thu nhập 
của những người dân trong các hộ gia đình trong lĩnh vực nông,lâm, thủy sản chỉ đạt 
280,1 nghìn đồng/người/tháng (chưa đến 10.000 đồng/ngày), điều này hàm ý người 
nghèo ở tỉnh Khánh Hòa chủ yếu là ở khu vực nông nghiệp. Thu nhập của nhóm thu nhập 
1 (nhóm thấp nhất) ở tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt 927,1 nghìn đồng/người/tháng, tương 
đương khoảng 30.000 đồng/ngày (Bảng 3.20). Như vậy, thu nhập bình quân đầu người ở 
Khánh Hòa có tăng thời gian qua nhưng thấp so với trung bình của cả nước và thấp hơn 
nhiều so với thành phố Đà Nẵng.

Bảng 3.19: Thu nhập bình quân đầu người các tỉnh trong vùng duyên hải miền Trung

(1.000 đồng/người/tháng, giá hiện hành)

Năm

C
ả nước

Đ
à N

ẵng

Q
uảng N

am

Q
uảng N

gãi

B
ình Đ

ịnh

Phú Y
ên

K
hánh H

oà

N
inh Thuận

B
ình Thuận

2014    2.637      3.612      1.785      1.619      2.346      1.979      2.670      2.331      2.395   

2016    3.049      4.369      2.182      2.149      2.596      2.350      2.904      2.330      2.702   

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Bảng 3.20: Thu nhập bình quân đầu người ở tỉnh Khánh Hòa

(1.000 đồng/người/tháng, giá hiện hành)

 2010 2012 2014 2016
Tổng số 1257,9 1.896,1 2.669,9 2.904,3
Thành thị –  Nông thôn  
Thành thị    1.472,0      2.219,2      3.559,7      3.872,3   
Nông thôn    1.119,5      1.664,6      2.053,1      2.233,3   
Theo nguồn thu nhập  
Thu từ nông, lâm, thuỷ sản       217,2         278,0         257,5         280,1   
Thu phi nông, lâm, thuỷ sản       268,9         468,5         615,8         669,9   
Thu từ tiền lương, tiền công       650,4         960,7      1.452,3      1.579,8   
Các khoản thu khác       121,4         188,9         344,3         374,6   
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Theo nhóm thu nhập  
Nhóm 1       390,0         596,7         872,6         927,1   
Nhóm 2       669,5      1.062,3      1.479,4      1.679,5   
Nhóm 3       953,4      1.461,4      1.989,3      2.216,8   
Nhóm 4    1.373,5      1.976,4      2.598,0      2.939,0   
Nhóm 5    2.903,7      4.350,4      6.383,7      6.786,5   
Chênh lệch giữa nhóm TN cao nhất 
với nhóm TN thấp nhất (lần) 7,4 7,3 7,3 7,3

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất với nhóm thấp nhất ở mức khoảng 7,3 lần (cả 
nước là 9,7 lần) nhưng tình trạng chênh lệch rõ rệt về mức sống giữa dân tộc Kinh với 
các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS), thậm chí là xuất hiện sự chênh lệch đáng kể giữa các 
nhóm dân tộc thiểu số với nhau hay giữa các hộ gia đình trong cùng một nhóm dân.

Với cơ cấu kinh tế của Khánh Hòa là công nghiệp và dịch vụ là trọng tâm; trong thu 
nhập của người dân trên địa tỉnh Khánh Hòa; thu nhập từ tiền công, tiền lương chiếm tới 
54,39% (năm 2016); kế tiếp là thu từ phi nông, lâm, thuỷ sản với 23,07% và thu nhập từ 
nông, lâm, thuỷ sản chiếm chưa đến 10% (Bảng 3.20).

Đối với hộ nghèo, nguồn thu nhập tương đối giống với hình mẫu chung của cả tỉnh; đó 
là dựa vào nguồn thu từ tiền công, tiền lương và phi nông, lâm, thuỷ sản; tuy nhiên, thu 
nhập từ lĩnh vực nông nghiệp cao hơn so với mặt bằng chung (Bảng 3.21). Vấn đề đặt ra 
là người nghèo ở tỉnh Khánh Hòa có nguồn thu nhập đáng kể từ tiền công, tiền lương và 
phi nông nghiệp nhưng việc làm của họ chủ yếu là phía đầu thấp của thang lương, trong 
các ngành có năng suất thấp và những nghề yêu câu tay nghề thấp. Điều này là bởi những 
yếu kém trong các loại vốn sinh kế của người nghèo. Như vậy, việc cải thiện sinh kế, 
nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững ở tỉnh Khánh Hòa cần gắn với giải quyết việc 
làm (khu vực công nghiệp, dịch vụ) và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bảng 3.21: Cơ cấu thu nhập của hộ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa (%)

Năm 2010 2012 2014 2016
Tổng số 100 100 100 100

Học bổng, trợ giúp giáo dục 0,2 0,3 0,1 0,1
Trợ giúp y tế 0,7 0,5 0,5 0,2
Tiền lương, tiền công 34,6 32,1 41,6 39,0
Tiền thu từ cho thuê đất nông, lâm, thủy sản 0,2 0,4 0,1
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Thu từ trồng trọt 10,3 14,6 9,5 7,5
Thu từ chăn nuôi 2,5 5,1 4,1 3,2
Thu từ săn bắn 0,0 0,1
Thu từ dịch vụ nông nghiệp 0,8 0,0 0,3 0,2
Thu từ lâm nghiệp 0,6 0,5 0,4 0,0
Thu từ thuỷ sản 1,0 1,6 0,0 4,4
Thu từ ngành nghề SXKD, dịch vụ phi nông, lâm, thuỷ sản 41,1 38,2 33,6 40,3
Thu khác tính vào thu nhập 7,9 6,7 9,8 4,7
Thu từ cho thuê nhà và đất ở 0,1 0,1 0,0 0,2

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

2) Thực trạng giảm nghèo theo thu nhập (theo chuẩn nghèo của Chính phủ)
a) Kết quả giảm nghèo theo thu nhập
Trong giai đoạn 2011 – 2018, số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo (theo thu nhập) có xu 

hướng giảm xuống từ mức 9,4% (năm 2011) xuống 1,42% (năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo 
năm 2017 tăng so với năm 2015 là do điều chỉnh về chuẩn nghèo theo cách tiếp cận đa 
chiều nhưng từ năm 2017 trở đi, tỷ lệ hộ nghèo cũng có xu hướng giảm xuống. Theo kết 
quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017, tính đến thời điểm 12/2017, toàn 
tỉnh Khánh Hòa có 19.142 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6,54%) và 21.543 hộ cận nghèo (chiếm 
tỷ lệ 7,36%). Đến 6 tháng đầu năm 2018, số hộ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa là 17.430 hộ 
(chiếm 5,94%), mục tiêu trong năm 2018 là giảm số hộ nghèo xuống còn 15.692 hộ (tỷ lệ 
5,34%) (Hình 3.7).

24.991 

20.006 

15.229 

11.790 

9.046 

4.000 

21.379 
19.142 

17.430 
15.035 

9,40%

7,44%

5,56%

4,26%

3,23%

1,42%

7,44%

6,54%
5,94%

4,95%

-  

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

 1/2011  12/2011  12/2012  12/2013  12/2014  12/2015  1/2017  12/2017 6T/2018  12/2018

Số
 h

ộ

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

T
ỷ 

lệ
 h

ộ 
ng

hè
o 

(%
)

Số hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo



64

Hình 3.7: Diễn biến nghèo theo thu nhập ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 –  2018

Nguồn: Sở Lao động –  Thương binh –  Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Trong giai đoạn 2011 – 2018, tốc độ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có xu 
hướng chậm lại, việc giảm nghèo không có sự đồng đều giữa các vùng trên địa bàn tỉnh. 
Nhiều hộ gia đình dù thoát nghèo nhưng vẫn trong tình trạng mong manh, thiếu bền vững 
và có thể tái nghèo nếu gặp các tác động bất lợi từ bên ngoài (Hộp 3.4).

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa có xu hướng giảm xuống nhưng tổng số 
người nghèo vẫn còn khá cao, cho đến tháng 12/2018 là 15.035 hộ với 57.364 người 
nghèo (chiếm 5,7% dân số trên địa bàn tỉnh). Người nghèo tập trung chủ yếu ở các vùng 
nông thôn và các dân tộc thiểu số và xu hướng này đối với tỉnh Khánh Hòa không phải là 
ngoại lệ.

Trong số 08 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa, các huyện miền núi Khánh 
Sơn và Khánh Vĩnh có hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, tương ứng là 3.015 hộ 
(44,09%) và 4.201 hộ (chiếm 43,98%) (Bảng 3.22). Trong tổng số 137 xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh, có 22 xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 50% với tổng 
số 8.559 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 40,03% trên tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh). Đây là 22 xã 
nghèo nhất tỉnh, cần tập trung đầu tư cho giảm nghèo trong giai đoạn tới.

b) Kết quả giảm nghèo theo các nhóm đối tượng
– Nhóm dân tộc thiểu số
Năm 2017, số hộ nghèo là dân tộc thiểu số (DTTS) có 9.357 hộ, chiếm 48,88% tổng số 

hộ nghèo của toàn tỉnh. Sang năm 2018, số hộ nghèo là DTTS có giảm xuống còn 8.142 
hộ nhưng chiếm tới 54,15% tổng số hộ nghèo. Số hộ nghèo giảm nhưng tỷ lệ hộ nghèo 
DTTS tăng của năm 2018 so với năm 2017 là do số hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 giảm 
nhanh hơn so với DTTS (21,46% và 12,98%) (Bảng 3.22).

Tính đến năm 2018, DTTS là 72.782 người với 17.664 hộ; chiếm 5,6% dân số và 5,8% 
tổng số hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong tổng số 15.035 hộ nghèo của năm 2018, 
số hộ nghèo là DTTS là 8.142 hộ (chiếm 54,15% tổng số hộ nghèo). DTTS chỉ chiếm 
5,6% dân số toàn tỉnh nhưng số người nghèo là DTTS chiếm tới 61,93% trong tổng số 
người nghèo. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 17.664 hộ (72.782 khẩu) là 
DTTS nhưng có tới 8.142 hộ nghèo, tức là 46,09% hộ DTTS là hộ nghèo (Bảng 3.22).

Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng cục Thống kê), tỉnh 
Khánh Hòa có 32 dân tộc sinh sống trên địa bàn. DTTS lớn nhất ở tỉnh Khánh Hòa là 
Raglai với 45.915 người; tiếp theo là Cơho: 4.778 người và Êđê: 3.396 người. Các dân 
tộc này sống tập trung chủ yếu ở hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. DTTS trên địa bàn 
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tỉnh Khánh Hòa chủ yếu tập trung ở các huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh (chiếm 67,2% 
DTTS của cả tỉnh), tỷ lệ hộ nghèo DTTS trong tổng số hộ DTTS là 66,8%. 

Giống như nhiều nơi khác trên phạm vi cả nước, con đường thoát nghèo của người 
nghèo là DTTS khó khăn hơn do điều kiện sinh kế khó khăn, cách biệt về địa lý, xã hội, 
văn hóa và ngôn ngữ, trình độ học vấn thấp, khả năng tiếp cận thị trường và vốn hạn chế.  
Đặc trưng của các hộ nghèo DTTS ở tỉnh Khánh Hòa là sống dựa vào chủ yếu trồng trọt 
với cây trồng hàng năm, trong khi đó giá trị kinh tế kinh thu được trên mỗi đơn vị canh 
tác, nói cách khác là năng suất nông nghiệp còn thấp (Bảng 3.8).

– Các đối tượng bảo trợ xã hội
Trong số hộ nghèo của năm 2018, số hộ nghèo thuần đối tượng bảo trợ xã hội, không 

thể thoát nghèo là 3.431 hộ, chiếm tỷ lệ 1,13% tổng số hộ dân và 22,82% tổng số hộ 
nghèo (Bảng 3.22). Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ luôn có ít nhất 0,7% dân số là hộ nghèo. 
Đây là nhóm đối tượng bao gồm người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, người 
già.... Họ là những người nghèo cần được nhà nước quan tâm, hỗ trợ thường xuyên và 
các chính sách hỗ trợ thông qua các chính sách an sinh xã hội nhằm giúp các đối tượng 
này đảm bảo nguồn sinh cơ bản chứ không thể giúp họ thoát nghèo. 

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong tổng số 15.035 hộ nghèo, có khoảng 
3.666 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, đây là những hộ không có khả năng thoát 
nghèo. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với nhóm nghèo này là cách thức hỗ trợ nhằm tăng 
hiệu quả, giảm thiểu các rủi ro cho các đối tượng được hỗ trợ. Nếu trừ các hộ thuộc chính 
sách bảo trợ xã hội không tính trong chỉ tiêu giảm nghèo, cho đến năm 2018, trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa còn 11.387 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,8%) là những đối tượng cần có các 
chính sách hỗ trợ để tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ công, tạo việc làm nhằm giúp họ có 
thể vươn lên thoát nghèo. 

Bảng 3.22: Tình hình nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa các năm 2017 – 2018

Hộ nghèo theo các nhóm đối tượng

Hộ nghèo
Dân tộc thiểu số

Hộ nghèo thuộc 
BTXH 

Hộ nghèo thuộc 
chính sách ưu đãi 

người có côngKhu vực/ 
Đơn vị

Số hộ 
Tỷ lệ 
(%)

Số hộ 
Tỷ lệ 
(%)

Số hộ 
Tỷ lệ 
(%)

Số hộ 
Tỷ lệ 
(%)

Năm 2017
Toàn tỉnh 19.142 6,54 9.357 48,88 4.919 25,70 249 1,30

Tp. Nha Trang 1.112 1,29 11 0,99 364 32,73 6 0,54
Tp. Cam Ranh 1.417 4,22 453 31,97 476 33,59 1 0,07
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Tx. Ninh Hòa 2.756 4,76 364 13,21 1.054 38,24 0 0,00
H.Cam Lâm 1.995 7,00 756 37,89 581 29,12 4 0,20
H. Vạn Ninh 2.819 8,10 3 0,11 1.035 36,72 1 0,04
H.Diên Khánh 1.009 2,82 104 10,31 435 43,11 2 0,20
H.Khánh Sơn 3.235 48,32 3.041 94,00 390 12,06 94 2,91
H. Khánh Vĩnh 4.799 52,10 4.625 96,37 584 12,17 141 2,94
H. Trường Sa

Năm 2018
Toàn tỉnh 15.035 4,95 8.142 54,15 3.431 22,82 235 1,56

Tp. Nha Trang 867 0,92 7 0,81 285 32,87 0 0,00
Tp. Cam Ranh 873 2,55 283 32,42 228 26,12 2 0,23
Tx. Ninh Hòa 2.015 3,47 262 13,00 781 38,76 0 0,00
H.Cam Lâm 1.344 4,63 522 38,84 466 34,67 4 0,30
H. Vạn Ninh 2.013 5,72 1 0,05 341 16,94 9 0,45
H.Diên Khánh 707 1,93 90 12,73 350 49,50 5 0,71
H.Khánh Sơn 3.015 44,09 2.911 96,55 368 12,21 88 2,92
H. Khánh Vĩnh 4.201 43,98 4.066 96,79 612 14,57 127 3,02
H. Trường Sa

Nguồn: Sở Lao động –  Thương binh –  Xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2017 và năm 2018

– Nghèo theo các nhóm dễ tổn thương – theo trạng thái tĩnh (hộ cận nghèo)
Theo tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2015 – 2020, chuẩn hộ nghèo 

và cận nghèo ở khu vực nông thôn lần lượt là 700.000 và 900.000 đồng/người/tháng, ở 
khu vực thành thị tương ứng là 1.000.000 và 1.300.000 đồng/người/tháng. Như vậy, ở cả 
khu vực nông thôn và thành thị, ngưỡng cận nghèo ở mức cao gấp 1,3 lần chuẩn nghèo 
chính thức. Về bản chất, việc xác định các hộ cận nghèo đó là sự xác định tính dễ bị tổn 
thương theo trạng thái tĩnh. Theo phương thức tiếp cận này, số hộ cận nghèo của tỉnh 
Khánh Hòa năm 2018 là 20.587 hộ, tỷ lệ là 6,78%. Trong khi đó, số hộ và tỷ lệ hộ cận 
nghèo năm 2017 tương ứng là 21.543 hộ và 7,36%.

Xét về sự phân bố số hộ cận nghèo theo không gian: cao nhất là thị xã Ninh Hòa, kế 
tiếp lần lượt là thành phố Nha Trang, huyện Cam Lâm và huyện Vạn Ninh (Bảng 3.23). 
Các đơn vị này có số hộ cận nghèo nhiều hơn, hay nói cách khác có nhiều đối tượng 
thuộc nhóm dễ bị tổn thương, là do đây là những nhóm dễ rủi ro hơn do quá trình đô thị 
hóa kéo theo ảnh hưởng tới diện tích đất canh tác, việc làm khu vực đô thị thiếu ổn định 
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và ở khu vực nông thôn là ven biển với việc sống dựa vào khai thác thủy sản ven bờ (xem 
thêm phần 3.2.2.5).

Bảng 3.23: Số hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Hộ nghèo Hộ cận nghèo
 

Số hộ Số khẩu Tỷ lệ (%) Số hộ Số khẩu Tỷ lệ (%)
Toàn tỉnh 15.035   57.336 4,95  20.587    81.980 6,78

Thành phố Nha Trang 867 2.926 0,92    3.666    14.971 3,90
Thành phố Cam Ranh      873     3.180 2,55    2.961    12.225 8,64
Thị xã Ninh Hòa   2.015     5.883 3,47    3.975    15.210 6,84
Huyện Cam Lâm   1.344     4.712 4,63    3.510    13.866 12,08
Huyện Vạn Ninh   2.013     6.866 5,72    3.116    12.366 8,85
Huyện Diên Khánh      707     1.991 1,93    1.279      4.555 3,49
Huyện Khánh Sơn   3.015   11.971 44,09    1.100      4.479 16,09
Huyện Khánh Vĩnh   4.201   19.807 43,98       980      4.308 10,26
Huyện Trường Sa       

Nguồn: Sở Lao động –  Thương binh –  Xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

c) Tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo
Trong giai đoạn vừa qua số hộ và tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa có xu hướng giảm 

xuống (Hình 3.7). Mặc dù vậy, số hộ nghèo tái nghèo vẫn còn diễn ra với 224 hộ, chiếm 
1,2% tổng số hộ nghèo; số hộ tái cận nghèo là 380 hộ, tương đương 1,76%. Hơn nữa, số 
lượng hộ thoát nghèo có tăng, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 3.517 hộ thoát 
nghèo nhưng phát sinh hộ nghèo là 1.112 hộ (chiếm 5,8%) (Bảng 3.24). 

Trong số các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các huyện Khánh Vĩnh và Khánh 
Sơn có số hộ và tỷ lệ hộ tái nghèo nhất; trong khi đó thị xã Ninh Hòa và các huyện Cam 
Lâm, Vạn Ninh có số hộ nghèo và hộ cận nghèo phát sinh cao nhất. 

Bảng 3.24: Tái nghèo và phát sinh hộ nghèo và hộ cận nghèo ở tỉnh Khánh Hòa

Năm 2017 Năm 2018

 
Chỉ tiêu Hộ nghèo Hộ cận 

nghèo Hộ nghèo Hộ cận 
nghèo

Đầu năm Số hộ 21.379 21.438 19.142 21530

 Tỷ lệ (%) 7,4 7,5 6,54 7,35

Diễn biến trong năm Số hộ thoát nghèo 3.517 4.401 4586 5552
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 Tỷ lệ (%) 16,5 20,5 24,0 25,79

 Số hộ tái nghèo 224 380 15,0 127

 Tỷ lệ (%) 1,2 1,8 0,10 0,62

 Số hộ nghèo phát sinh 1.112 3.985 257 1167

 Tỷ lệ (%) 5,8 18,5 1,71 5,67

Cuối năm Số hộ 19.142 21.543 15.035 20.582

 Tỷ lệ (%) 6,5 7,4 4,95 6,78

Nguồn: Sở Lao động –  Thương binh –  Xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2017 và năm 2018

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo song tập 
trung chủ yếu là các vấn đề sau:

– Nhóm nguyên nhân khách quan: Đó là tình trạng thiên tai, dịch bệnh, giá cả hàng 
hóa nông sản bấp bênh,… 

Thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, trong đó người nghèo là đối tượng dễ 
tổn thương nhất. Bão số 12 năm 2017 ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống, gây thiệt 
hại về kinh tế đối với không ít hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Bảng 3.48). Ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến xấu (đặc biệt cơn bão số 12) ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc canh tác và sản xuất nông nghiệp của hộ nghèo khiến cho hộ gia đình 
vừa mới thoát nghèo đã tái nghèo, thậm chí có hộ gia đình không nghèo nhưng thiên tai 
khiến cho họ trở thành hộ nghèo. 

Các rủi ro thị trường như hàng hóa khó tiêu thụ, giá cả giảm xuống cũng là nguyên 
nhân khiến cho kinh tế của nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng và tái nghèo. Chẳng hạn, tại 
xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa), đa số người dân sống dựa vào cây mía nhưng với việc 
thực hiện cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, thuế nhập khẩu giảm xuống khiến những 
người trồng mía trên địa bàn khó tiêu thụ và hệ quả là không hộ gia đình tái nghèo, trở 
thành hộ nghèo. Trong năm 2015, xã Ninh Xuân chỉ có 77 hộ nghèo và 89 hộ cận nghèo 
nhưng đến năm 2016 lại tăng đột biến, với các con số tương ứng là 133 và 183 hộ, 
nguyên nhân là do giá mía xuống thấp và người trồng mía không tiêu thụ được (Hình 
3.14).

Nhóm nguyên nhân chủ quan
Đây là nhóm nguyên nhân từ hoàn cảnh của người nghèo. Thiếu các đầu vào sản xuất 

(đất đai, vốn, lao động, phương tiện sản xuất), gia đình có hoạn nạn (có người ốm đau, 
bệnh tật)... là những nguyên nhân của nghèo và tái nghèo. Khảo sát tại một số nơi ở tỉnh 
Khánh Hòa cho thấy nguyên nhân của nghèo là do thiếu vốn sản xuất và khi gặp tác động 
bất lợi nhóm người nghèo vừa mới thoát nghèo nhưng có mức thu nhập sát với ngưỡng 
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nghèo và và rất dễ bị tái nghèo do các cú sốc. Chẳng hạn, xã Vạn Khánh (huyện Vạn 
Ninh), năm 2018, toàn xã có 223 hộ nghèo chiếm 9,58%; hộ cận nghèo 126 hộ chiếm tỷ 
lệ  5,41% tổng số hộ toàn xã, trong đó nguyên nhân nghèo của hộ nghèo gồm 8 loại 
nguyên nhân chủ yếu và mỗi hộ có từ 1 – 2 nguyên nhân (một hộ nghèo có thể có nhiều 
nguyên nhân) và khi gặp các yếu tố bất lợi từ bên ngoài có thể làm cho tái nghèo.

Bảng 3.25: Các nguyên nhân nghèo và cận nghèo tại xã Vạn Khánh năm 2018

 Hộ nghèo Cận nghèo
Tổng số hộ 223 126
Số lượng hộ có nguyên nhân:   
Không có vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh 140 99
Không có đất sản xuất/ mặt bằng để kinh doanh 31 22
Không biết cách làm ăn 47 56
Không có tay nghề để tìm việc làm 65 46
Có tay nghề nhưng không tìm được việc làm 72 41
Gia đình đông người ăn theo 27 29
Gia đình có người bị bệnh tật nặng kéo dài 70 21
Gia đình không có lao động (không có ai có khả năng lao động) 47 0

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả.

3) Thực trạng giảm nghèo xét theo chi tiêu 
Theo kết quả điều tra mức sống dân cư năm 2016, chi tiêu (theo giá hiện hành) của hộ 

gia đình ở tỉnh Khánh Hòa đạt 3.067,3 nghìn đồng/ người /tháng. Tỷ trọng chi tiêu cho ăn 
uống trong chi tiêu cho đời sống là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá mức sống, tỷ trọng 
này càng cao thì mức sống càng thấp và ngược lại. Trong chi tiêu đời sống, tỷ trọng chi 
ăn uống của tỉnh Khánh Hòa là 19,7% (năm 2016). Tỷ chi tiêu cho giáo dục và y tế của 
người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn khá thấp, với các con số tương ứng là 
9,7% và 8,4% (Bảng 3.3 và Bảng 3.4).

Xét theo tiêu chí chi tiêu, tỷ lệ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa giảm từ mức 11% năm 2006 
xuống còn 3,8% năm 2016 (Hình 3.8). Nếu tính theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ nghèo 
năm 2016 ở tỉnh Khánh Hòa là 5,9%.
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Hình 3.8: Xu hướng giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa tính theo chi tiêu (%)

   Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Tỷ lệ nghèo chỉ phản ánh những người sống dưới chuẩn nghèo nhưng trên thực tế 
không phải tất cả người nghèo đều như nhau, một số người nghèo có mức thu nhập/chi 
tiêu sát với chuẩn nghèo nhưng cũng có nhiều người nghèo có mức sống thấp hơn rất 
nhiều so với chuẩn nghèo. Khoang cach ngheo (độ sâu nghèo đói) đo xem mưc tiêu dùng 
cua ngươi ngheo thâp hơn bao nhiêu so với chuân ngheo, khoảng cách nghèo càng lớn thì 
mức độ nghèo càng lớn.16

Trong giai đoạn vừa qua, ở tỉnh Khánh Hòa, không chỉ tỷ lệ nghèo (theo chi tiêu) 
giảm, mức giảm đáng chú ý về độ sâu (khoảng cách nghèo) và mức độ trầm trọng của 
nghèo đói (Hình 3.9).17 Nói cách khác, tình trạng nghèo đói trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
đa trơ nên it nghiêm trong hơn.

16 Theo phương pháp Foster - Greer - Thorbecke (1984), các chỉ tiêu về nghèo được tính như sau:
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Trong đó: z là chuẩn nghèo; yi là thu nhập (chi tiêu) của hộ i; N: tổng số người; M: số người nghèo.
Các giá trị của α cho các chỉ tiêu khác nhau về nghèo: α =0 là tỷ lệ nghèo; α = 1 là khoảng cách nghèo (bằng tỷ 

lệ người nghèo nhân với khoảng cách phần trăm trung bình giữa đường chuẩn nghèo và thu nhập/chi tiêu của người 
nghèo); α =2 là mức độ trầm trọng của nghèo (mức độ mức độ bất bình đẳng về thu nhập giữa những người nghèo).
17 Chuẩn nghèo chung của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới với mức chi tiêu bình quân/người/tháng như 
sau: năm 2010: 653.000 đồng; năm 2012: 871.000 đồng; năm 2014: 964.000 đồng; năm 2016: 969.000 đồng.
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Hình 3.9: Độ sâu và mức độ trầm trọng của nghèo ở tỉnh Khánh Hòa

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Như vậy, dù xét theo tiêu chí thu nhập hay chi tiêu, tỷ lệ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa trong 
giai đoạn vừa qua có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng nghèo ở 
một số nơi, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn khó khăn hơn rất nhiều so 
với những gì được mô tả qua những con số thống kê (Hộp 3.1). Chuẩn nghèo tính theo 
thu nhập sử dụng phương pháp từ dưới lên thông qua điều tra tại địa phương và họp thôn 
nhằm đếm số người nghèo. Chuẩn nghèo này được thiết kế nhằm tập trung nguồn lực có 
hạn cho những người khó khăn nhất, nói cách khác là xác định các hộ nghèo cho mục 
đích trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều hộ thực sự là đối tượng nghèo cần sự 
hỗ trợ lại bị bỏ sót do cách tổ chức lựa chọn ở địa phương. Chuẩn nghèo theo chi tiêu 
chưa phản ánh hết mức độ thiếu thốn của người nghèo, kể cả những hộ thuộc diện khá 
giả, do chuẩn nghèo thấp, chưa phản ánh đầy đủ những nhu cầu tối thiểu. Đây là những 
vấn đề chung ở nhiều nơi trong cả nước chứ không riêng gì ở tỉnh Khánh Hòa.

4) Thực trạng đời sống và hoạt động sản xuất, tạo thu nhập của hộ nghèo từ khảo sát 
thực tiễn

Phân tích các số liệu từ khảo sát mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê) cho thấy: 
nhóm hộ không nghèo có 3 nguồn thu nhập chính gồm nông nghiệp (38,70%), tiền lương/ 
tiền công (30,70%) và phi nông nghiệp (23,50%); trái lại, nhóm hộ nghèo chỉ có hai 
nguồn thu nhập chính là nông nghiệp và thu nhập từ tiền lương/ tiền công. Điều này cho 
thấy ở Khánh Hòa  nhiều hộ gia đình nói chung và hộ nghèo nói vẫn ít có sự đa dạng 
trong nguồn thu nhập và trong đó chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Việc phụ thuộc 
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vào một loại thu nhập nhất là từ nông nghiệp dễ dẫn đến bị tổn thương do giá cả của nông 
sản thiếu ổn định và chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết. 

Người nghèo ở tỉnh Khánh Hòa chủ yếu tham gia các hoạt động nông nghiệp có năng 
suất thấp, tỷ lệ hộ nghèo làm nông nghiệp giảm vơi tốc độ kha khiêm tôn. Phần lớn người 
nghèo tỉnh Khánh Hòa tập trung ở các công việc tự làm, trong khu vực phi chính thức 
(Bảng 3.21). Tuy nhiên, sản xuất và hoạt động tạo thu nhập của người nghèo ở khu vực 
nông nghiệp, phi nông nghiệp vẫn đang yếu kém. 

a) Thực trạng hoạt động sản xuất, tạo thu nhập ở khu vực nông nghiệp
i) Nguồn sinh kế của người nghèo: Người nghèo ở tỉnh Khánh Hòa chủ yếu là nông 

nghiệp, tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp phần lớn là quy mô nhỏ, manh mún (chi tiết mục 
2.2.4). Việc sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ có thể rơi vào tình trạng lợi nhuận biên 
giảm dần, khiến người nghèo khó duy trì được mức năng suất. Đối với một số địa bàn ở 
các huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn nguồn thu nhập phục thuộc nhiều vào sản 
xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực là mía, sắn, ngô, cây ăn quả,… Các hộ 
nghèo ở khu vực ven biển chủ yếu dựa vào khai thác hơn là nuôi trồng và nguồn khai 
thác thác phần lớn là gần bờ. Với nguồn thu nhập dựa vào trồng trọt và khai thác thủy hải 
sản hay nói cách khác là khai thác tài nguyên (tài nguyên đất, tài nguyên nước,...), trong 
khi đó các nguồn lực này đang có xu hướng cạn kiệt và suy giảm về chất lượng đặt ra 
nhiều thách thức đối với giảm nghèo bền vững. 

ii) Thương mại hóa sản phẩm, tiếp cận thị trường của hộ nghèo: Người nghèo ở tỉnh 
Khánh Hòa chủ yếu ở khu vực nông nghiệp nhưng việc thương mại hóa sản phẩm, tiếp 
cận thị trường của hộ nghèo vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đối với đầu vào sản 
xuất chăn nuôi, các hộ thủy sản hầu như phải mua các đầu vào (giống, thức ăn), trong khi 
đó, chăn nuôi sử dụng các đầu vào tự sản xuất khá phổ biến trên thực tế (Bảng 3.26). Các 
đầu vào sản xuất nông nghiệp chủ yếu được mua ở các công ty, đại lý và ở chợ địa 
phương (Bảng 3.27). Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là hộ nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp 
gặp rất nhiều khó khăn, trong số các hộ được khảo sát, tỷ lệ trả lời gặp các khó khăn như 
sau: giá các đầu vào sản xuất quá cao (97,3%); khó khăn tiếp cận được tín dụng (97,07%); 
không mua chịu được (96,62%); thiếu thông tin về chất lượng các đầu vào (95,95%); thiếu 
nhà cung cấp trên địa bàn (60,14%);…. Trong số các khó khăn mà hộ sản xuất nông 
nghiệp đang đối mặt, các khó khăn lớn nhất là 18: Cơ sở hạ tầng vận tải nghèo nàn (56,98%); 
giá quá cao (47,56%); không mua chịu được (42,86%);...

18 Mức độ khó khăn: sắp xếp theo thứ tự, 1 = khó khăn nhất, trong bảng này chỉ phân các câu trả lời theo mức độ 
khó khăn nhất.
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Bảng 3.26: Các đầu vào cho sản xuất nông nghiệp của hộ nghèo tỉnh Khánh Hòa (%)

Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản
Giống cây Phân hữu cơ Giống nuôi Thức ăn Giống Thức ăn

Tự sản xuất 10,22 81,81 8,23 65,68 12,27 12,27
Đi mua 89,78 18,19 91,77 34,32 87,73 87,73

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả.

Bảng 3.27: Nguồn mua các đầu vào sản xuất nông nghiệp (%)

Không bao 
giờ mua

Hợp tác 
xã

Các công ty, 
đại lý

Chợ địa 
phương

Khác

Giống cây trồng 0 0,23 51,72 38,67 9,39
Giống nuôi 0 0 42,66 49,54 7,80
Phân bón, thuốc trừ sâu 0 0 91,74 0,69 7,57
Thức ăn gia súc, gia cầm 0,23 0 54,02 20,46 25,29

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả.

Tiêu thụ đầu ra các nông sản phẩm là khó khăn lớn nhất mà người nghèo đang gặp, có 
tới 96,4% số hộ được hỏi trả lời là gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm; tỷ lệ gặp các khó 
khăn khác như sau: cách xa thị trường tiêu thụ (96,4%); thiếu khả năng sơ chế ban đầu 
(95,5%); thiếu thông tin về giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm (93,69%); thiếu kho bảo 
quản sản phẩm (60,14%);… Đối với khó khăn về tiêu thụ đầu ra, khó khăn lớn nhất các 
hộ nghèo thường gặp là: Chi phí vận chuyển cao (73,68%); khó khăn về tiêu thụ sản 
phẩm (56,34%);...(Bảng 3.28).

Bảng 3.28: Các khó khăn và mức độ khó khăn đối với đầu vào và đầu ra sản xuất 
của hộ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa 19

Các khó khăn đối với các đầu vào Các loại khó khăn sau sản xuất

Các khó khăn 
Mức độ 

khó khăn
Các khó khăn 

Mức độ 
khó khăn

Thiếu nhà cung cấp 
trên địa bàn 60,14 39,73 Thiếu kho bảo quản sản 

phẩm 60,14 54,29

Giá quá cao 97,3 47,56 Thiếu khả năng sơ chế ban 
đầu 95,5 27,27

19 Mức độ khó khăn: sắp xếp theo thứ tự, 1 = khó khăn nhất, trong bảng này chỉ phân các câu trả lời theo mức độ 
khó khăn nhất.
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Không mua chịu được 96,62 42,86 Khó khăn về tiêu thụ sản 
phẩm 96,4 56,34

Khó khăn tiếp cận 
được tín dụng 97,07 9,75 Cách xa thị trường tiêu thụ 96,4 15,25

Thiếu thông tin về chất 
lượng các đầu vào 95,95 12,79

Thiếu thông tin về giá cả, 
thị trường tiêu thụ sản 
phẩm

93,69 4,59

Cơ sở hạ tầng vận tải 
nghèo nàn 68,47 56,98 Chi phí vận chuyển cao 66,67 73,68

Khác 4,05 60,00 Khác 3,38 0,9

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả.

iii) Phương thức sản xuất của hộ nghèo: Nhìn chung, người nghèo trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa sống vẫn dựa vào khai thác tài nguyên và phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên 
(thời tiết, khí hậu,...) hơn là yếu tố đầu tư thâm canh, tăng năng suất; việc áp dụng khoa 
học – công nghệ gặp không ít khó khăn, thách thức. Người nghèo tỉnh Khánh Hòa sống 
chủ yếu ở các huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, người dân ở các huyện này 
phần lớn sống dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng thường xuyên phải đang đối diện với 
hạn hán, thiếu nước cho sản xuất, nguồn nước hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên (nước 
mưa). Phương pháp tưới nhỏ giọt là cách tưới áp dụng các quy trình kỹ thuật nhằm giúp 
tiết kiệm nước và chi phí hơn mà vẫn bảo đảm năng suất, thậm chí còn đạt cao hơn. Tuy 
nhiên, mô hình tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa triển 
khai với số lượng rất hạn chế, chủ yếu là đang trong giai đoạn thí điểm.  

iv) Tham gia vào chuỗi giá trị: Người nghèo là hộ nông nghiệp, nhất là ở các huyện 
miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, vẫn khó tham gia vào chuỗi giá trị, nếu tham gia 
được chủ yếu là ở công đoạn giá trị gia tăng thấp (Đào Hoàng Mai 2017; Nguyễn Ngọc 
Duy và cộng sự, 2014). Thị trường tiêu thụ nông sản ngày càng yêu cầu về chất lượng, 
nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Mặc dù vậy, trong tư duy và thực tiễn sản xuất của 
không ít nông dân nói chung và người nghèo ở tỉnh Khánh Hòa nói chung vẫn chậm thay 
đổi để đáp ứng các yêu cầu của thị trường. Không ít nơi người nông dân vẫn chưa biết 
cách, lạm dụng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng các hoá chất vô cơ, thuốc 
kháng sinh trong trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản (Bùi Đức Hùng và cộng sự, 2016). Đây là 
thách thức để hàng nông sản tiếp cận thị trường, tham gia chuỗi giá trị toàn.
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Hộp 3.1: Đời sống của hộ nghèo ở khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa

Gia đình anh VCT là một 
trong những hộ nghèo ở Thôn 
Hòn Dù, xã Khánh Nam, huyện 
Khánh Vĩnh.  Xã Khánh Nam ở 
ngay sát thị trấn Khánh Vĩnh và 
nằm ở trên trục đường giao 
thông đi lại khá thuận lợi. 

Gia đình anh VCT gồm 4 
người (2 vợ chồng và 2 con 
nhỏ), dân tộc Raglai. Gia đình 
sống trong diện tích 15 m2 với

nhà lợp mái tôn đã mục nát, nhất là nhà bếp dột nát có thể nhìn thấy lên trời, những hôm trời 
mưa phải lấy cái gì che tạm để nấu nướng.

Do người mẹ cách đây mấy năm bị bệnh gia đình bán hết đất để chữa trị nên hiện nay gia 
đình an không có đất để canh tác mà chi đi làm thuê để kiếm sống.

Tuy nhiên, việc làm không ổn định, chủ yếu là làm thuê thu hoạch mùa vụ và chăm sóc cây 
trồng cho những hộ gia đình ở trong xã. Công việc cũng chỉ theo mùa vụ thôi. Tiền công làm 
thuê cũng chỉ được 120.000 đồng/ngày công và thỉnh thoảng mới có việc làm. Người vợ chủ 
yếu ở nhà vì phải trông con nhỏ nhưng lý do chính là không có việc làm. 

Những lúc việc làm không ổn định, những lúc không có việc làm, anh CVT phải vào rừng 
đào củ mài để ăn, nhưng việc đào củ mài cũng ngày càng khó khăn do thời tiết khắc nghiệt nên 
cây trồng khó phát triển và cạn kiệt do có nhiều người đào.

Thỉnh thoảng anh CVT có đi theo mấy người làm nghề xây dựng để làm công việc này và dù 
tiên công cao hơn nhưng cũng có nhiều rủi ro do chậm thanh toán tiền công hoặc không được 
thanh toán tiền công. Năm 2014, cả nhà anh có đi lên Lâm Đồng để làm thuê thu hoạch cà phê 
nhưng chủ không thanh toán tiền, cả gia đình không có tiền để về quê và phải đi bộ quãng 
đường từ Đà Lạt về quê (xã Khánh Nam).

Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu tại xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh – 9/2018

b) Thực trạng hoạt động phi nông nghiệp
Hoạt động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ không đáng kể trong cơ cấu thu nhập của 

nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các khoản thu nhập từ hoạt động phi 
nông nghiệp chủ yếu là đi làm thuê với những công việc thiếu ổn định. Chẳng hạn, tại các 
xã Khánh Nam và Khánh Thượng của huyện Khánh Vĩnh chỉ đi làm thuê chăm sóc cây 
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trồng, thu hoạch nông sản theo thời vụ hoặc phụ xây dựng, việc đi làm thuê với mức tiền 
công chỉ 200.000 –  250.000 đồng/ngày đối với nam giới và dưới 200.000 đồng/ ngày đối 
với phụ nữ nhưng thỉnh thoảng mới có việc làm.20 Một số hộ nghèo có lao động đi làm ở 
khu công nghiệp (Suối Dầu, Ninh Thủy, Vạn Ninh,...) nhưng chủ yếu kiếm được tiền 
lương từ việc làm trong các ngành có năng suất thấp, yêu câu tay nghề thấp (chế biến 
thủy sản, dệt may,...) và chu yêu la phia đâu thâp cua thang lương.

Hộp 3.2: Những Khó khăn đối với hoạt động tạo việc làm và giảm nghèo

Xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh), một trong những xã nghèo của tỉnh Khánh Hòa. Đây là 
xã ven biển, diện tích đất sản xuất nông nghiệp tính theo lao động còn thấp, cuộc sống của 
người dân phụ thuộc vào khai thác thủy hải sản và làm thuê, mặc dù vậy lao động nhàn rỗi 
còn nhiều. Trên địa bàn xã Vạn Long có một số cơ sở sản xuất có vai trò trong việc giải 
quyết việc làm, góp phần giảm nghèo, tuy nhiên, hoạt động vẫn gặp không ít khó khăn, 
vướng mắc.

Cơ sở sản xuất bánh tráng kẹo dừa Ngọc Lan (thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long) thành lập 
năm 2013. Lúc đầu, cơ sở này sử dụng lao động trong gia đình, hiện nay có 10 lao động là 
người địa phương. Không những vậy, cơ sở Ngọc Lan còn đóng góp giải quyết việc làm 
cho lao động trên địa bàn xã khi hỗ trợ, tiêu thụ đầu vào sản xuất cho 10 cơ sở gia công và 
nông sản của địa phương.

Bánh tráng là sản phẩm truyền thống, đặc thù của xã Vạn Long. Hiện nay, khối lượng 
sản xuất của cơ sở Ngọc Lan là 2.500 sản phẩm ngày và không đủ tiêu thụ vì nhu cầu lớn. 
Mong muốn của cơ sở này là mở rộng và nâng cấp cơ sở sản xuất, đăng ký nhan hiệu và 
đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, thách thức lớn cho việc thực hiện là thiếu vốn, 
công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và chủ cơ sở cho rằng các thủ tục cho vay vốn 
cần dễ hơn.

Cơ sở may gia công của chị Thủy (Thôn Hải Triều, xã Vạn Long) đóng góp vào giải 
quyết công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn xã, cải thiện thu nhập và góp phần 
giảm nghèo. Cơ sở của chị Thủy giải quyết việc làm 20 lao động địa phương, lương trả 
theo sản phẩm với mức từ 3 – 6 triệu đồng/tháng. Mức lương này khá phù hợp với lao động 
nông thôn và làm việc ngay tại nơi sinh sống. Rất nhiều cửa hàng bán lẻ ở địa phương đặt 
hàng nhưng cơ sở của chị Thủy sản xuất không kịp để bán. Chị Thủy đang có ý định mở 
rộng thêm vì nhu cầu thị trường rất lớn, việc nhận gia công cũng rất nhiều nhưng thiếu mặt 
bằng sản xuất.

Cơ sở mây tre của chị Lệ (Thôn Long Hòa, xã Vạn Long) thuê lao động địa phương 4 – 

20 Khảo sát của nhóm nghiên cứu tại huyện Khánh Vĩnh, 9/2018.
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5 người. Sản phẩm bán vào tỉnh Bình Định và sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ đến đó, 
thậm chí không đủ sản phẩm để cung cấp cho thị trường. Vốn đề mua các nguyên liệu đầu 
vào mỗi lần không lớn, mỗi lần khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là đầu 
vào sản xuất do nguyên liệu mây tre được khai thác từ tự nhiên, trong khi hiện nay kiểm 
lâm đang quản lý chặt việc khai thác loại nguyên liệu này.

Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu tại xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh – 9/2018.

3.2.2.2. Thực trạng giảm nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều

1) Điều kiện sống của người dân tỉnh Khánh Hòa theo cách tiếp cận nghèo đa chiều
Cùng với sự gia tăng về thu nhập, điều kiện sống của người dân ở tỉnh Khánh Hòa 

ngày càng được cải thiện. Hạ tầng giáo dục và y tế, tỷ lệ học sinh đi học và tiếp cận các 
dịch vụ y tế có sự cải thiện đáng kể (chi tiết tại mục 2.1.3). 

Bảng 3.29: Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư

 2012 2014 2016 2018
Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 7,53 4,95
Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo 
giá hiện hành (nghìn đồng)

1.896,1 2.669,88 2.904,32 3.495,90

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 
qua hệ thống cấp nước tập trung (%)

73,03 84,38 95,19 96,17

Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ 
sinh (%)

96,38 97,00 92,77 95,34

Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh (%) 91,92 95,53 97,46 98,08
Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt  (%) 99,7 99,9 100,0 100,0

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh và vệ sinh môi trường có tiến bộ đáng kể. Tỷ lệ dân 
số đô thị được cung cấp nước sạch tăng từ 73,03% (năm 2012) lên 96,17% (năm 2018), 
tỷ lệ hộ tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh đạt trên 95,34%. Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ 
sinh tăng 91,92% (năm 2012) lên 98,08% (năm 2018). Cho đến năm 2016, tỷ lệ hộ có 
điện sinh hoạt đạt tới 100% (Bảng 3.29).

Đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong những năm gần đây được 
cải thiện rõ rệt, thể hiện qua điều kiện nhà ở đã tốt hơn. Diện tích nhà ở bình quân đầu 
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người tăng từ 19,3 m2 (năm 2014) lên 20,7 m2 (năm 2016); tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố tăng 
từ 45,6% (năm 2012 lên 48,7% ( năm 2016) (Hình 3.10 và Hình 3.11). 
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Hình 3.10: Diện tích nhà ở bình quân đầu 
người ở tỉnh Khánh Hòa (m2)

Hình 3.11: Tỷ lệ hộ có nhà ở năm 2016 
phân theo loại nhà (%)

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa

Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền cũng như trị giá của các đồ dùng lâu bền đã tăng lên. Tỷ lệ 
hộ có tivi màu tăng từ 79,4% (năm 2012) lên 98,4% (năm 2016);  tỷ lệ hộ có tủ lạnh tăng 
tương ứng là 37,3% và 57%.  Số xe máy trên 100 hộ dân cư năm 2016 là 129 chiếc, trong 
khi đó năm 2012 chỉ đạt 98,8 chiếc.

2) Thực trạng thiếu hụt tiếp cận đa chiều của người nghèo theo kết quả rà soát của 
ngành lao động – thương binh  – xã hội tỉnh Khánh Hòa

Theo kết quả rà soát hộ nghèo do Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tiến hành, năm 
2017, toàn tỉnh có 19.142 hộ nghèo. Hình 3.12 thể hiện tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt ở các 
chiều của nghèo đa chiều; trong số các chiều, thiếu hụt về hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh có 
tỷ lệ cao nhất (60,43%), tiếp theo là thiếu hụt về diện tích nhà ở (39,9%) và nguồn nước 
sinh hoạt (28,5%). Đối với người nghèo ở khu vực đô thị, thiếu hụt về nhà tiêu hợp vệ 
sinh chiếm tỷ lệ cao nhất với 33,64%, trong khi đó ở khu vực nông thôn là 66,74%.

Thiếu hụt về nhà tiêu hợp vệ sinh có tỷ lệ cao nhất là do người nghèo ở tỉnh Khánh 
Hòa chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn và khu vực miền núi. Hộ nghèo ở khu vực 
này có mức thu nhập thấp và có khoảng cách nghèo lớn hơn so với hộ nghèo ở các khu 
vực khác. Thêm vào đó, hộ nghèo ở khu vực miền núi cũng thiếu nước sinh hoạt, có 
không ít hộ nghèo ở khu vực miền núi có nhà vệ sinh nhưng không sử dụng được (hợp vệ 
sinh) do thiếu nước cho nhà vệ sinh.
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Hình 3.12: Tỷ lệ thiếu hụt tiếp cận đa chiều của người nghèo ở Khánh Hòa, năm 2018

Nguồn: Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Khánh Hòa

3) Thực trạng giảm nghèo đa chiều theo tiêu chí của Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg 
(bao gồm người nghèo và không nghèo về thu nhập)

Các số liệu về nghèo đa chiều của ngành lao động – thương binh – xã hội chủ yếu 
thống kê tỷ lệ thiếu hụt các chiều của người nghèo theo thu nhập. Trên thực tế, người 
nghèo không nghèo về thu nhập nhưng thiếu hụt trên những phương diện khác. Nhiều 
trường hợp hộ gia đình không nghèo về thu nhập nhưng lại thiếu thốn hoặc khó tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong phần này sẽ phân tích, đánh giá thực trạng giảm nghèo 
đa chiều trong toàn bộ dân số của tỉnh Khánh Hòa (người nghèo và không nghèo về thu 
nhập) theo tiêu chí của Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg dựa vào số liệu Điều tra mức 
sống dân cư của Tổng cục Thống kê.

Các số liệu từ Bảng 3.30 cho thấy, trong giai đoạn 2012 – 2016, tỷ lệ thiếu hụt các 
chiều có xu hướng giảm xuống, trong đó tỷ lệ thiếu hụt về diện tích nhà ở giảm nhanh 
nhất, bình quân 25%/năm và giảm chậm nhất, chậm chí là không giảm, là thiếu hụt về 
trình độ giáo dục người lớn. Thiếu hụt về diện tích nhà ở bình quân đầu người có sự cải 
thiện một mặt là thu nhập, điều kiện sống của người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã 
có sự cải thiện nhưng đồng thời cũng là kết quả của quá trình đô thị hóa, gia tăng nguồn 
cung trên thị trường bất động sản. Thiếu hụt về trình độ giáo dục người lớn giảm chậm 
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phản ánh những hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 
vừa qua.

Tuy có nhiều tiến bộ, song vẫn mức độ thiếu hụt ở một số chiều vẫn còn đáng kể. 
Trong năm 2016, tỷ lệ nghèo về bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục người lớn, nhà tiêu hợp 
vệ sinh, chất lượng nhà ở là lớn nhất trong nghèo đa chiều ở tỉnh Khánh Hòa. 

Các chỉ tiêu được tính cho cấp hộ gia đình, do vậy mức độ thiếu của một cá nhân trong 
hộ có thể ảnh hưởng đến mức độ thiếu hụt của cả hộ. Theo các số liệu thống kê, tỷ lệ dân 
số Khánh Hòa năm 2016 có bảo hiểm y tế là 79,47%; nghĩa là mức thiếu hụt theo đầu 
người chỉ là 20,53% (Bảng 3.56), trong khi đó tỷ lệ hộ gia đình thiếu hụt về bảo hiểm y tế 
là 50% (Bảng 3.30). Sự khác nhau về tỷ lệ thiếu hụt bảo hiểm y tế theo các cách tính 
phản ánh thực trạng mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế chỉ tập trung vào một số hộ gia 
đình (do được chính sách hỗ trợ toàn bộ cho tất cả các thành viên trong hộ hoặc là chỉ có 
các hộ có kinh tế khá giả mới có điều kiện mua bảo hiểm y tế).

Bảng 3.30: Thiếu hụt theo nghèo đa chiều ở Khánh Hòa theo Quyết định 59/QĐ–TTg

Chiều nghèo Chỉ số thành phần 2012 2014 2016
Trình độ giáo dục người lớn (%) 13,77 10,87 13,77

Giáo dục
Tình trạng đi học của trẻ em (%) 13,77 15,22 10,15
Tiếp cận dịch vụ y tế (%) 0,00 0,00 0,00

Y tế
Bảo hiểm y tế (%) 64,49 55,07 50,00
Chất lượng nhà ở (%) 5,07 0,00 3,62

Nhà ở
Diện tích nhà ở bình quân đầu người (%) 13,77 7,97 4,35
Nguồn nước sinh hoạt (%) 11,59 6,52 4,90

Điều kiện sống
Hố xí/ nhà tiêu hợp vệ sinh (%) 13,77 7,25 12,32
Tiếp cận dịch vụ viễn thông (%) 10,87 6,52 9,42

Tiếp cận thông tin
Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin (%) 7,25 5,80 5,07

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Theo Quyết định số 59/QĐ–TTg, có ít nhất 3 chiều thiếu hụt được xác định là hộ 
nghèo đa chiều. Các số liệu cho thấy trong giai đoạn 2012 – 2016, với bất kỳ số chiều là 
bao nhiêu (k = 1–>7), tỷ lệ thiếu hụt đều có xu hướng giảm xuống, tỷ lệ không thiếu hụt 
ở chiều nào (k=0) có xu hướng tăng lên. Trong năm 2016, có khoảng 31,2% số người 
trong mẫu điều tra đang chịu thiếu hụt ít nhất là 1 chiều và không có hộ gia đình nào 
thiếu hụt từ 7 chỉ số trở lên. Tỷ lệ thiếu hụt ít nhất 3 chiều (theo Quyết định 59/QĐ–TTg), 
tức là hộ nghèo đa chiều, là 10,1% (Bảng 3.31).
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Bảng 3.31: Số chiều thiếu hụt của hộ gia đình Khánh Hòa (%)

Số chiều 0 1 2 3 4 5 6 7

2012 13,8 25,4 24,6 19,6 9,4 3,6 2,2 1,5

2014 32,6 37,0 23,2 5,1 1,5 0,7 0 0

2016 34,8 31,2 20,3 10,1 2,2 0,7 0,7 0

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

4) Thực trạng giảm nghèo đa chiều theo các tiêu chí của Quyết định số 
59/2015/QĐ–TTg có điều chỉnh phù hợp với điều kiện, đặc thù của tỉnh Khánh Hòa (tiêu 
chí do Nhóm tác giả đề xuất)

Trong chương 1 đã trình bày các tiêu chí nghèo đa chiều do nhóm tác giả đề xuất áp 
dụng cho tỉnh Khánh Hòa. Các số liệu từ Bảng 3.32 cho thấy, trong giai đoạn 2012 – 
2016, tỷ lệ thiếu hụt các chiều có xu hướng giảm xuống. Tuy có nhiều tiến bộ, song vẫn 
mức độ thiếu hụt ở một số chỉ số vẫn còn đáng kể. Năm 2016, các chỉ số về bảo hiểm y 
tế, đồ dùng thiết yếu, nguồn nước sinh hoạt, trình độ giáo dục người lớn là các thiếu hụt 
lớn nhất trong nghèo đa chiều ở tỉnh Khánh Hòa. 

Các chỉ số thành phần được bổ sung hoặc điều chỉnh về ngưỡng nghèo (so với Quyết 
định số 59/QĐ–TTg) thể hiện qua một số phân tích sau: 

– Tiếp cận dịch vụ y tế: Theo Quyết định số 59/QĐ–TTg, việc tiếp cận dịch vụ y tế 
được đo lường bằng tỷ lệ người ốm nhưng không đi khám bệnh, cách đo lường này có thể 
không phản ánh chính xác mức độ thiếu hụt trong tiếp cận y tế. Theo đó, ngưỡng thiếu 
hụt thay thế bằng hộ gia đình có người ốm đau nhưng không có hoặc không đủ tiền để 
khám chữa bệnh và tỷ lệ thiếu hụt là 5,46% trong năm 2016, giảm so với mức 6,23% của 
năm 2012.

Các loại đồ dùng thiết yếu và phương tiện đi lại là sự thể hiện trực quan, sinh động về 
mức độ giàu có cũng như điều kiện sống của hộ gia đình.

– Đồ dùng thiết yếu: Các loại đồ dùng cho sinh hoạt phổ biến nhất là nồi cơm điện 
(83,2% số hộ có), bếp ga (79%), mức độ phổ biến của các đồ dùng này một phần là do 
tần suất sử dụng trong cuộc sống hàng ngày cao, đồng thời giá trị của chúng cũng tương 
đối thấp. 

– Phương tiện đi lại: Phương tiện đi lại của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
chủ yếu vẫn là xe đạp, xe máy. Một số hộ gia đình, xe máy không chỉ là phương tiện đi 
lại mà còn là tài sản phục vụ sản xuất như vận chuyển hàng hóa và dịch vụ chở khách,... 
Tỷ lệ hộ thiếu hụt về phương tiện đi lại có xu hướng giảm xuống trong giai đoạn 2012 – 
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2016, với tỷ lệ thiếu hụt năm 2016 là 6,52%. Phần lớn các hộ thiếu hụt phương tiện đi lại 
là các hộ gia đình của các những người cao tuổi và nhiều khả năng là do không đảm bảo 
sức khỏe để điều khiển phương tiện nên không mua sắm loại tài sản này.

Bảng 3.32: Tỷ lệ thiếu hụt theo nghèo đa chiều ở tỉnh Khánh Hòa (%)

Chiều nghèo Chỉ số thành phần 2012 2014 2016
Tình độ giáo dục người lớn 13,77 10,87 13,77

Giáo dục
Tình trạng đi học của trẻ em 13,77 15,22 10,15
Tiếp cận dịch vụ y tế 6,23 5,78 5,46

Y tế
Bảo hiểm y tế 64,49 55,07 50,00
Chất lượng nhà ở 5,07 0,00 3,62

Nhà ở
Diện tích nhà ở bình quân đầu người 13,77 7,97 4,35
Nguồn nước sinh hoạt 11,59 6,52 4,90
Hố xí/ nhà tiêu hợp vệ sinh 13,77 7,25 12,32
Đồ dùng thiết yếu 52,90 46,38 44,20

Điều kiện sống

Phương tiện đi lại 7,97 7,25 6,52
Tiếp cận dịch vụ viễn thông 10,87 6,52 9,42

Tiếp cận thông tin
Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin 7,25 5,80 5,07

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Việc phân tích tỷ lệ nghèo theo số chiều thiếu hụt có ý nghĩa xem xét ngoài nghèo đơn 
chiều thì người nghèo còn thiếu hụt ở những chiều nào. Hơn nữa, việc phân tích theo 
nhiều giá trị khác nhau giúp cho việc lựa chọn số chiều nhất định làm chuẩn nghèo đa 
chiều để khoanh vùng các đối tượng chính sách.

Các số liệu cho thấy trong giai đoạn 2012 – 2016, với bất kỳ số chiều là bao nhiêu (k = 
1–>8), tỷ lệ thiếu hụt đều có xu hướng giảm xuống, tỷ lệ không thiếu hụt ở chiều nào 
(k=0) có xu hướng tăng lên. Trong năm 2016, có khoảng 28,3% số người trong mẫu điều 
tra đang chịu thiếu hụt ít nhất là 1 chiều và không có hộ gia đình nào thiếu hụt từ 8 chỉ số 
trở lên. Hộ gia đình được xác định là nghèo đa chiều nếu thiếu hụt ít nhất 1/3 chỉ số, tức 
là thiếu hụt ít nhất 4 chỉ số (đối với số chiều ở Bảng 3.5), theo đó, tỷ lệ nghèo đa chiều ở 
tỉnh Khánh Hòa năm 2016 là 7,3% (Bảng 3.33).
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Bảng 3.33: Số chiều thiếu hụt của hộ gia đình Khánh Hòa (%)

Số chiều 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2012 11,6 21,7 27,5 19,6 8,7 4,4 3,6 2,9 0,7
2014 21,7 26,8 27,5 14,5 3,6 2,9 2,9 2,2 0,0
2016 22,5 28,3 22,5 11,6 7,3 2,9 2,9 1,5 0,7

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Số chiều thiếu hụt chỉ xem xét riêng rẽ từng chiều nghèo đói và không đánh giá được 
khi một người thiếu hụt ở nhiều chiều, nói cách khác là mức độ thiếu hụt. Chỉ số nghèo 
đa chiều (MPI) được xây dựng dựa trên phương pháp đo lường nghèo đa chiều của Alkire 
và Foster (2007). Chỉ số MPI gồm hai chỉ số đo lường thiếu hụt: tỷ lệ người nghèo đa 
chiều (chỉ số nghèo đếm đầu – H) và chỉ số mức độ thiếu hụt (tỷ lệ trung bình số chiều 
thiếu hụt của nhóm người nghèo đa chiều – A). 

Tỷ lệ nghèo đếm đầu ở tỉnh Khánh Hòa năm 2016 là 0,094 tức là 9,4% số người nghèo 
đa chiều. Mức độ thiếu hụt của nghèo đa chiều năm 2016 là 0,037 có nghĩa là người 
nghèo đa chiều có trung bình của chỉ số thiếu hụt bằng 0,037 hay thiếu hụt 3,7% số chiều 
nghèo. Trong giai đoạn 2012 – 2016, chỉ số MPI ở tỉnh Khánh Hòa thiếu ổn định (Bảng 
3.34). Điều này thể hiện việc giảm nghèo thiếu bền vững, hộ gia đình (hoặc cá nhân) có 
thể thiếu hụt ở bất kỳ một chiều nào đó khi gặp các yếu tố tác động bất lợi từ bên ngoài.

Bảng 3.34: Chỉ số nghèo đa chiều ở Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2016

Chỉ số 2012 2014 2016
H (%) 10,9 7,2 09,4
A (%) 4,6 2,9 3,7

MPI (MPI = H × A) 0,0050 0,0021 0,0035

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Câu hỏi đặt ra là đối với tỉnh Khánh Hòa mỗi chiều nghèo đóng góp bao nhiêu phần 
vào tình trạng nghèo đói đa chiều chung (chỉ số MPI). Điều này cho biết cải thiện các chỉ 
số và chiều nghèo nào sẽ làm giảm nghèo lớn hơn. Trong các năm 2012 – 2016, các chiều 
về giáo dục và nhà ở mức đóng góp dù có tăng nhưng vẫn đóng góp thấp nhất vào chỉ số 
MPI (Bảng 3.35). Như vậy, mặc dù lĩnh vực về giáo dục và nhà ở (số lượng, chất lượng) 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều cải thiện nhưng cần tiếp tục hơn nữa nhằm đóng 
góp vào giảm nghèo bền vững.
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Bảng 3.35: Đóng góp của các chiều nghèo vào chỉ số nghèo đa chiều ở Khánh Hòa (%)

Chiều thiếu hụt 2012 2014 2016
Y tế 20,4 22,7 17,5
Giáo dục 11,0 10,1 15,5
Nhà ở 16,8 6,7 18,1
Điều kiện sống 25,1 30,3 25,6
Tiếp cận thông tin 26,7 30,3 23,3

Tổng số 100 100 100

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Việc phân tích tương quan giữa các chiều với nhau, tức là nếu giảm được sự thiếu hụt 
của chiều này có giúp giảm thiếu hụt của chiều khác hay không, có ý nghĩa đối với hoạch 
định chính sách can thiệp phù hợp. Hệ số tương quan Kendall’s Tau–b được sử dụng 
trong phân tích (do các biến có dạng nhị phân: thiếu hụt hoặc không thiếu hụt). 

Bảng 3.36 trình bày kết quả tương quan giữa các chiều thiếu hụt. Các kết quả ước 
lượng cho thấy nhìn chung các hệ số tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 10% và có 
chiều tương quan như kỳ vọng. 

Thu nhập ảnh hưởng mạnh nhất tới các chiều về nhà tiêu hợp vệ sinh, dịch vụ viễn 
thông và tài sản tiếp cận thông tin nhưng nhìn chung các hệ số tương quan này đều thấp. 
Thu nhập có quan hệ ngược chiều với thiếu hụt về bảo hiểm y tế phản ánh khi thu nhập 
tăng thì có khả năng hộ gia đình, cá nhân giảm thiếu hụt về bảo hiểm y tế. Như vậy, các 
chính sách tác động đến người nghèo về thu nhập có thể có khả năng giảm thiếu hụt ở các 
chiều khác. Tuy nhiên, thu nhập hay chi tiêu cao hơn không luôn luôn mang lại phúc lợi 
cao hơn ở các chiều phi tiền tệ khác.

Hệ số tương quan của trình độ giáo dục của người lớn với các chiều khác lớn hơn so 
với hệ số tương quan khác. Điều này là bởi trình độ giáo dục của người lớn có ảnh hưởng 
trực tiếp đến việc làm và thu nhập của hộ, và do vậy ảnh hưởng lên tình trạng nghèo đa 
chiều của hộ. Như vậy, giáo dục đóng vai trò quan trọng đối với giảm nghèo đa chiều.

Các kết quả phân tích cho thấy đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
trong những năm gần đây được cải thiện song việc giảm nghèo thiếu bền vững và mức độ 
thiếu hụt ở một số chiều vẫn còn đáng kể. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đối với tỉnh 
Khánh Hòa việc cải thiện các chiều về nhà ở, giáo dục có vai trò quan trọng trong việc 
giảm nghèo đa chiều. Việc giảm nghèo về thu nhập có ý nghĩa trong việc cải thiện các 
thiếu hụt khác nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất mà cần tăng cường tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là giáo dục.
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Bảng 3.36: Ma trận tương quan giữa các chiều thiếu hụt

 

edu1

edu2

health2

health2

housing1

housing2

livcon1

livcon2

livcon3

livcon4

itc1

itc2

 

G
iáo dục cho người lớn

G
iáo dục cho trẻ em

Tiếp cận dịch vụ y tế

Bảo hiểm
 y tế

C
hất lượng nhà ở

D
iện tích ở

N
ước sinh hoạt

N
hà tiêu hợp vệ sinh

Phương tiện đi lại

Đ
ồ dùng thiết yếu

D
ịch vụ viễn thông

Tài sản tiếp cận thông 
tin

edu2 0.0233          
health2 0.1227* 0.0736 –0,0221         
housing1 0.1468* 0.0631 0,0496 –0.0227        
housing2 0.1909* –0.0114 0,0371 0.0927* 0.2591*       
livcon1 0.0482 –0.0754 0,0270 0.1778* 0.0151 –0.0268      
livcon2 0.2739* 0.0026 0,0612 –0.1240* 0.2596* 0.2296* 0.1697*     
livcon3 0.0301 –0.0792 0,0463 –0.2247* 0.1183* –0.0873* 0.1553* 0.3162*    
livcon4 0.1828* –0.0393 0,0583 –0.2033* 0.1147* 0.1333* 0.0427 0.4076* 0.2823*   
itc1 0.0547 0.0320 0,0571 –0.1522* 0.2992* 0.1145* 0.1208* 0.3472* 0.5330* 0.4204*  
itc2 0.0524 –0.0364 0,0380 –0.0640 0.1375* –0.0163 0.1341* 0.2653* 0.3594* 0.4226* 0.4182*
income 0.2038* 0.0207 0,0631 –0.1197* 0.2681* 0.2117* 0.1063* 0.4635* 0.3305* 0.4037* 0.4705* 0.4121*

                    *: Có ý nghĩa thống kê ở mức 10%

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê).
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5)  Thực tiễn giảm nghèo đa chiều tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Các phân tích ở trên cho thấy dù theo các số liệu rà soát của ngành lao động – thương 
binh – xã hội hay các tính toán theo số liệu Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống 
kê) đều cho thấy đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày càng được cải 
thiện, tỷ lệ thiếu hụt các chiều và tỷ lệ nghèo đa chiều có xu hướng giảm xuống. 

Bảng 3.37: Tỷ lệ thiếu hụt theo nghèo đa chiều tại các địa bàn khảo sát (%)

Chiều nghèo Vạn 
Khánh

Vạn 
Long

Ninh 
Hiệp

Ninh 
Xuân

Khánh 
Nam

Khánh 
Thượng

Trình độ giáo dục của người lớn 2,07 0,00 2,61 7,25 0,00 4,79
Tình trạng đi học của trẻ em 6,2 8,8 8,7 14 14,6 15,3
Tiếp cận dịch vụ y tế 0,00 0,00 1,74 11,59 0,00 0,00
Có bảo hiểm y tế 0,00 3,95 4,35 11,59 0,00 0,00
Chất lượng nhà ở 12,41 6,21 0,87 2,90 1,47 1,13
Diện tích nhà ở 17 17,48 18,42 7,5 27,18 50,5
Nước sinh hoạt 17,93 3,95 0,00 4,35 13,19 17,75
Nhà tiêu hợp vệ sinh 11,03 6,21 0,87 10,14 14,29 17,75
Phương tiện đi lại 7,5 5,2 2,6 4,7 7,8 7,9
Tài sản tiêu dùng 3,4 3,2 1,8 2,1 3,5 3,8
Tài sản sản xuất 4,7 4,6 3,6 3,1 4,7 4,9
Sử dụng dịch vụ viễn thông 5,52 5,08 0,87 2,90 2,20 3,10
Tài sản tiếp cận dịch vụ thông tin 0,00 0,00 7,30 12,50 0,00 29,44

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả.

Trong giai đoạn vừa qua, nhờ có các chính sách của Trung ương và của tỉnh Khánh 
Hòa về hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ y tế và tiếp cận thông tin, tỷ lệ thiếu hụt về tiếp cận 
bảo hiểm, y tế và tiếp cận thông tin là khá thấp so với các chiều nghèo khác (Bảng 3.37).

Mặc dù vậy, không ít hộ gia đình, thậm chí là hộ không nghèo, vẫn gặp nhiều khó 
khăn trong việc tiếp cận một số dịch vụ xã hội cơ bản. Phân tích các số liệu khảo sát tại 
một số điểm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho thấy nước sinh hoạt và nhà vệ sinh là 
những thiếu hụt lớn nhất của các hộ nghèo (Bảng 3.37). Những vấn đề này được thể hiện 
qua một số nội dung cơ bản như sau:
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– Tiếp cận giáo dục của trẻ em: một số nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc tiếp cận 
giáo dục vẫn còn khó khăn. Chẳng hạn, trên địa bàn huyện Vạn Ninh, nhiều trường thành 
lập đã lâu, không có khả năng mở rộng nên không đảm bảo diện tích theo yêu cầu hoặc 
đường sá đi lại khó khăn đối với học sinh như các xã bãi ngang ven biển (xã Vạn Thạnh, 
huyện Ninh Vạn) học sinh phải qua đò để vào đất liền đi học. Việc học lên cao hơn hình 
như vẫn ở ngoài tầm với của con em những gia đình nghèo. Sự tăng tỷ lệ tiếp cận về giáo 
dục chủ yếu là người Kinh, trong khi dân tộc thiểu số giảm (tương đối so với người 
Kinh).

– Trình độ giáo dục của người lớn: Tại các xã khảo sát, trình độ học vấn của chủ hộ và 
lao động đang làm việc trong các hộ gia đình phần lớn là tốt nghiệp trung học cơ sở (cấp 
II) (Bảng 3.38). Trong mẫu khảo sát, tỷ lệ hộ có tham gia các khóa tập huấn chỉ đạt 
18,63%. Trình độ giáo dục của người lớn và tỷ lệ hộ có tham gia tập huấn còn hạn chế 
phản ánh những khó khăn, thách thức đối với các hộ nghèo.

Bảng 3.38: Cơ cấu đào tạo của hộ tại các địa bàn khảo sát (%)

Chủ hộ Lao động đang làm việc
Tiểu học 34,93 12,76
Trung học cơ sở 65,07 84,70
Trung học phổ thông 2,54

Tổng số 100 100

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả.

– Diện tích nhà ở và tỷ lệ thiệu hụt về diện tích nhà ở: Trong 6 xã phường đã khảo sát, 
tại các xã Vạn Khánh, Vạn Long và xã Ninh Xuân có diện tích nhà ở bình quân đầu 
người cao hơn. Trong khi đó, Khánh Nam và Khánh Thượng của huyện Khánh Vĩnh 
tương ứng là các xã có diện tích nhà ở /người là thấp nhất (Bảng 3.39). Tại 2 xã này có 
diện tích nhà ở theo đầu người thấp là điều dễ hiểu bởi các hộ dân ở đây có mức thu nhập 
thấp hơn và độ sâu nghèo lớn hơn so với các xã, phường trong mẫu khảo sát. Phường 
Ninh Hiệp có điều kiện kinh tế tốt hơn so với các xã nhưng mật độ dân số cao hơn và giá 
đất khu vực đô thị cao hơn nên diện tích nhà ở tính theo đầu người thấp hơn.

Tính chung tại 6 xã, phường khảo sát, tỷ lệ hộ có diện tích nhà ở dưới 24 m2 và hộ độc 
thân có dưới tích dưới 18 m2 tương ứng là 1,66% và 0,83%.21 Các đối tượng hỗ trợ về 
xây dựng nhà ở với diện tích tối thiểu 24 m2 và hộ độc thân có diện tích dưới 18 m2, xã 
Khánh Nam và và phường Ninh Hiệp có tỷ lệ cao hơn (Bảng 3.39).

21 Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 
nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015.
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Với việc nâng ngưỡng thiếu hụt về diện tích nhà ở bình quân đầu người từ 8 m2 lên 10 
m2, tỷ lệ thiếu hụt về diện tích nhà ở tăng lên. So sánh giữa 6 địa bàn khảo sát, tỷ lệ thiếu 
hụt về diện tích nhà ở; các xã Khánh Thượng, Khánh Nam và phường Ninh Hiệp lần lượt 
có tỷ lệ thiếu hụt cao nhất. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khi nâng ngưỡng thiếu hụt, chênh 
lệch về tỷ lệ thiếu hụt giữa các xã/ phường có xu hướng cao hơn, nhất là phường Ninh 
Hiệp so với các xã Vạn Khánh và Vạn Long. Điều này thể hiện rằng ở phường Ninh Hiệp 
có nhiều hộ ở sâu so với về diện tích dưới 10 m2 (khoảng cách lớn so với ngưỡng nghèo).

Bảng 3.39: Diện tích nhà ở bình quân đầu người và tỷ lệ thiếu hụt về diện tích nhà ở 
theo chuẩn nghèo đa chiều 

Vạn 
Khánh

Vạn 
Long

Ninh 
Hiệp

Ninh 
Xuân

Khánh 
Nam

Khánh 
Thượng

Diện tích nhà ở/người (m2) 13,5 13,3 11,3 13,6 9,3 8,4
Tỷ lệ hộ có dưới tích dưới 24 
m2 (%)

2,00 0 1,66 1,25 4,85 0,99

Tỷ lệ hộ độc thân có dưới 
tích dưới 18 m2 (%)

0 0 0,88 3,75 0 0,8

Tỷ lệ thiếu hụt về diện tích 
nhà ở (%) 17 17,48 18,42 7,5 27,18 50,5

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả.

Hộp 3.3: Nghèo đa chiều ở đô thị tại tỉnh Khánh Hòa

Hộ gia đình ông TC (Tổ 11, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) được xếp là hộ 
nghèo. Hộ gia đình gồm 8 người (2 vợ chồng là ông bà già và khuyết tật; 2 vợ chồng con 
trai và 4 cháu nội còn nhỏ tuổi đang đi học). Cả gia đình có 8 người nhưng không có nhà 
ở và phải ở nhờ trong chùa. Cuộc sống của cả gia đình gồm 8 người chỉ phụ thuộc vào 
thu nhập của vợ chồng con trai từ làm nghề tự do. Nghề nghiệp của vợ chồng con trai 
cũng không ổn định, lúc làm việc này mai làm việc khác và thu nhập không cao. Mong 
muốn của gia đình là được các chính sách về giảm nghèo hỗ trợ về nhà ở và được vay 
vốn để tạo việc làm. 

Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa – 9/2018

– Tiếp cận nước sạch: Việc tiếp cận nước sạch của người dân trên địa bàn tỉnh đã có 
sự cải thiện nhưng không đủ nước, nói cách khác là thiếu nước sạch, nhất là ở các huyện 
Khánh Vĩnh và Khánh Sơn. Tại xã Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh) phần lớn người 



89

dân vẫn phụ thuộc vào nước khe suối, luôn thiếu nước trong mấy tháng mùa khô. Thời 
gian qua đã có sự cải thiện đáng kể về nước sạch tự chảy ở một số thôn, nhưng nhu cầu 
đầu tư còn rất lớn nên ngươi ngheo càng khó khăn do không co tiền đê xây bể chứa.

Ở khu vực miền núi, do hạn hán ngày càng trầm trọng nên nguồn nước từ khe suối 
(nguồn nước tự chảy phục vụ sinh hoạt) ngày càng cạn kiệt dần, không những vậy, các 
nguồn nước này thường mât vê sinh vi trâu bò qua lại hoặc không được vệ sinh định kỳ.

Tình trạng xả thải nước sản xuất và nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, xả rác sinh 
hoạt các các nguồn nước dẫn đến việc thiếu nguồn nước sạch ở khu vực nông thôn. Tính 
đến cuối năm 2016, dân số ở khu vực nông thôn của Khánh Hòa  với 667,3 nghìn người 
(chiếm gần 55% tổng dân số trên địa bàn), tỷ lệ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 
93,3%; trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia là 35,5%.

Việc nước sinh hoạt không đủ về số lượng, không bảo đảm chất lượng không chỉ ở 
nông thôn mà ở cả khu vực đô thị. 

3.2.2.3. Bản đồ nghèo đơn chiều, đa chiều theo vùng tại tỉnh Khánh Hòa

Nội dung này bản đồ hóa nghèo đơn chiều, đa chiều chi tiết tới cấp xã trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng bản đồ 
nghèo đơn chiều, đa chiều theo vùng tại Khánh Hòa. Đề tài sử dụng bản đồ hành chính 
của tỉnh Khánh Hòa để hiển thị tỷ lệ nghèo (nghèo đơn chiều, đa chiều) chi tiết tới cấp xã 
Các bản đồ nghèo được xây dựng dựa vào phần mềm ArcGIS.

Nguồn số liệu để xây dựng bản đồ dựa vào kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018 do Sở 
Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Khánh Hòa thực hiện. 

Các bản đồ nghèo đa chiều xây dựng theo các chiều theo Quyết định 
59/2015/QĐ–TTg. 

Các bản đồ về nghèo đơn chiều, đa chiều bao gồm: 
 Bản đồ nghèo theo  thu nhập
 Bản đồ nghèo theo tiếp cận dịch vụ y tế 
 Bản đồ nghèo theo bảo hiểm y tế 
 Bản đồ nghèo theo trình độ giáo dục người lớn 
 Bản đồ nghèo theo tình trạng đi học của trẻ em 
 Bản đồ nghèo theo chất lượng nhà ở 
 Bản đồ nghèo theo diện tích nhà ở 
 Bản đồ nghèo theo nguồn nước sinh hoạt 
 Bản đồ nghèo theo nhà tiêu hợp vệ sinh 
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 Bản đồ nghèo theo tiếp cận dịch vụ viễn thông 
 Bản đồ nghèo theo tài sản phục vụ tiếp cận thông tin

Các bản đồ trên được xây dựng cho tỉnh Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh, huyện Khánh 
Vĩnh, thị xã Ninh Hòa (Phụ lục 4).

Việc bản đồ hóa nghèo nhằm cung cấp các thông tin đa dạng, trực quan về phân bố 
nghèo theo không gian mà nếu chỉ nhìn các số liệu thống kê sẽ rất khó để hình dung. Các 
bản đồ nghèo là công cụ hữu ích hỗ trợ cho công tác theo dõi, giám sát và đánh giá các 
kết quả giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phân tích các số liệu bản đồ và khảo sát thực địa tại một số điểm ở tỉnh Khánh Hòa có 
thể rút ra một số nhận xét như sau:

1) Nghèo đơn chiều và đa chiều ở các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
a) Nghèo đơn chiều
Giống như xu hướng của cả nước, ở tỉnh Khánh Hòa, nghèo đói và thiếu thốn tập trung 

ở vùng núi, vùng sâu vùng xa và khu vực nông thôn. Các huyện miền núi Khánh Vĩnh và 
Khánh Sơn lần lượt là các huyện nghèo nhất với tỷ lệ người nghèo trong năm 2017 tương 
ứng là 58,14% và 48,88%. Ở khu vực thành thị, tỷ lệ nghèo cao nhất là thành phố Cam 
Ranh, tiếp theo là thị xã Ninh Hòa và thấp nhất là thành phố Cam Ranh (Bảng 3.40).

Ngoại trừ huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, các khu vực có tỷ lệ cao chưa chắc là 
những khu vực có đông người nghèo. Huyện Cam Lâm có tỷ người nghèo lệ cao hơn 
nhưng số người nghèo thấp hơn so với thị xã Ninh Hòa, tương tự là huyện Diên Khánh so 
với thành phố Nha Trang.

Bảng 3.40: Nghèo đơn chiều theo địa bàn ở tỉnh Khánh Hòa năm 2018

 Khu vực/ 
Đơn vị

Số hộ 
nghèo

Số khẩu 
nghèo

Tỷ lệ hộ 
nghèo (%)

Tỷ lệ người 
nghèo  (%)

Mật độ dân số 
(người/km2)

Mật độ nghèo 
(người/km2)

Toàn tỉnh 15.035 57.353 4,95 4,42 240 11,2
Tp. Nha Trang 867 2.926 0,92 0,69 1625,8 11,5
Tp. Cam Ranh 873 3.180 2,55 2,24 399,2 9,7
Tx. Ninh Hòa 2.015 5.883 3,47 2,31 220,3 5,3
H.Cam Lâm 1.344 4.729 4,63 4,04 196,2 8,6
H. Vạn Ninh 2.013 6.866 5,72 4,62 238,4 12,2
H.Diên Khánh 707 1.991 1,93 1,36 416,5 5,9
H.Khánh Sơn 3.015 11.971 44,09 47,05 71,4 35,4
H. Khánh Vĩnh 4.201 19.807 43,98 48,17 32,8 17,0
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H. Trường Sa       

Nguồn: Tính toán từ số liệu Sở LĐTBXH và Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018
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Hình 3.13: Tỷ lệ nghèo và mật độ nghèo giữa các huyện, thị ở tỉnh Khánh Hòa
Nguồn: Số liệu từ Bảng 3.40.

Mật độ nghèo đói (số người nghèo trong một khu vực nhất định: số người nghèo/đơn 
vị diện tích) ở huyện Khánh Sơn cao hơn so với huyện Khánh Vĩnh, trong khi đó mật độ 
dân số và tỷ lệ người nghèo ở 2 huyện này có sự ngược nhau. So sánh giữa các huyện, thị 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho thấy mật độ nghèo đói có xu hướng thấp ở các vùng có 
tỷ lệ nghèo đói cao (Hình 3.13).

Như vậy, phân tích theo bản đồ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa cho thấy những nơi có tỷ lệ 
người nghèo cao chưa hẳn là nơi có số người nghèo cao và mật độ nghèo đói có xu 
hướng thấp ở các vùng có tỷ lệ nghèo đói cao. Theo đó, vấn đề đặt ra là, xét theo không 
gian, giải quyết tỷ lệ nghèo hay giải quyết số người nghèo? Đây là gợi ý quan trọng trong 
việc thiết kế chính sách giảm nghèo đối với tỉnh Khánh Hòa. 

b) Nghèo đa chiều
Trong số các thiếu hụt của nghèo đa chiều, thiếu hụt về nhà vệ sinh là cao nhất so với 

các thiếu hụt khác. Đối với thiếu hụt về nhà vệ sinh, số hộ cao nhất là ở huyện Khánh 
Vĩnh (3.960 hộ; tỷ lệ thiếu hụt 94,26%); tiếp theo là huyện Khánh Sơn (2.747 hộ; chiếm 
91,11%); huyện Vạn Ninh (847 hộ; 42,08%) và huyện Cam Lâm (558 hộ; 41,52%) (Bảng 
3.41). 

Các huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn là các huyện có tỷ lệ nghèo về thu nhập cao hơn 
so với các huyện, thị khác là điều dễ hiểu. Câu hỏi đặt ra là tại sao Khánh Vĩnh – huyện 
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miền núi có điều kiện cơ sở hạ tầng khó khăn hơn nhưng lại có tỷ lệ thiếu hụt về y tế thấp 
hơn rất nhiều so với thành phố Nha Trang, tương tự là tiếp cận dịch vụ viễn thông và tài 
sản phục vụ tiếp cận thông tin? 

Tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt về tiếp cận y tế ở huyện Khánh Vĩnh (cũng như ở huyện Vạn 
Ninh) thấp hơn so với thành phố Nha Trang là do các hộ ở khu vực miền núi, ven biển 
được nhà nước hỗ trợ về bảo hiểm y tế, y tế. Hộ nghèo ở huyện Khánh Vĩnh do có chính 
sách hỗ trợ về tài sản phục vụ tiếp cận thông tin22 và tiếp cận dịch vụ viễn thông nên tỷ lệ 
thiếu hụt của các chiều này thấp hơn so với thành phố Nha Trang.

Việc có các tài sản tiếp cận thông tin như tivi, điện thoại và thậm chí là cả internet là 
điều kiện để người nghèo tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, vấn đề của người nghèo, đặc biệt 
là khu vực miền núi và dân tộc thiểu số, tiếp cận thông tin mới chỉ là một vấn đề, điều 
quan trọng là khả năng tiếp thu và sử dụng thông tin để cải thiện sinh kế và mức sống. Ở 
một số xã ở các huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, dân số đa phần là đồng bào dân tộc 
thiểu số với trình độ học vấn còn hạn chế, việc thiếu khả năng tiếp thu và vận dụng thông 
tin để cải thiện sinh kế và mức sống vẫn đang là vấn đề cần quan tâm. Ở nơi đó, người 
nghèo sử dụng các phương tiện nghe nhìn như tivi cho mục đích giải trí nhiều hơn để cải 
thiện đời sống. 

Bảng 3.41: Tỷ lệ thiếu hụt tiếp cận đa chiều của người nghèo phân theo địa bàn ở tỉnh 
Khánh Hòa, năm 2018

Tỷ lệ thiếu hụt theo các chiều (%)Khu vực/ Đơn 
vị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toàn tỉnh 3,84 25,20 21,26 6,49 20,49 37,63 26,35 62,99 21,10 5,27
Thành thị –  Nông thôn 

Thành thị 7,52 52,83 26,19 8,52 18,55 22,14 9,02 33,82 22,68 10,37
Nông thôn 3,08 19,44 20,24 6,07 20,89 40,85 29,95 69,06 20,78 4,20

 Phân theo huyện, thị

Tp. Nha Trang 39,10 41,41 18,92 6,46 29,07 23,64 3,81 10,73 37,60 9,11

Tp. Cam Ranh 3,09 63,80 9,51 3,44 27,95 16,72 5,61 34,48 14,78 1,72

Tx. Ninh Hòa 4,27 63,57 10,52 10,42 12,75 21,79 13,05 39,55 20,55 2,73

H.Cam Lâm 3,65 40,70 11,31 3,35 15,77 21,06 6,25 41,52 14,36 4,39

H. Vạn Ninh 0,00 31,54 15,00 7,00 18,58 34,53 17,98 42,08 20,27 0,00

22 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về các chính sách đặc 
thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa.
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H.Diên Khánh 1,70 48,51 8,06 0,99 15,13 20,51 12,73 23,62 26,31 5,23

H.Khánh Sơn 1,39 1,69 33,86 9,59 28,49 47,56 21,56 91,11 28,19 11,08

H. Khánh Vĩnh 0,55 0,38 28,71 4,71 18,45 54,99 57,84 94,26 15,88 5,07

H. Trường Sa
1: Tiếp cận dịch vụ y tế 6: Diện tích nhà ở 
2:  Bảo hiểm y tế 7: Nguồn nước sinh hoạt 
3: Trình độ giáo dục người lớn 8: Nhà tiêu hợp vệ sinh 
4:  Tình trạng đi học của trẻ em 9: Tiếp cận dịch vụ viễn thông 
5: Chất lượng nhà ở 10: Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin 

Nguồn: Sở Lao động –  Thương binh –  Xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018

c) Yếu tố ảnh hưởng tới nghèo đơn chiều, đa chiều theo địa bàn ở tỉnh Khánh Hòa
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới và giải thích cho sự khác nhau về nghèo giữa các địa 

bàn. Trước hết, các yếu tố về điều kiện tự nhiên có vai trò quan trọng liên quan tới tình 
trạng và sự khác nhau về đói nghèo giữa các địa bàn. Những khác biệt về điều kiện tự 
nhiên ảnh hưởng đến mức độ ổn định của sản xuất, năng suất và khả năng sinh lợi. Thứ 
hai, điều kiện cơ sở hạ tầng, khoảng cách gần với trung tâm đô thị, đặc biệt là hạ tầng 
giao thông thuận lợi và gần với các thành phố lớn, thị trường tiêu thụ và khả năng tiếp 
cận đến giáo dục và y tế. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra nghèo có mối tương quan mạnh với yếu tố địa lý (Lê Thúc 
Dục 2005; Minot, Baulch và Epprecht 2003). Tuy nhiên, trên thực tế, không phải những 
nơi có điều kiện thuận lợi hơn đều có tỷ lệ nghèo thấp hơn so với những có điều kiện khó 
khăn. Chẳng hạn, ở tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh 
Vĩnh có nhiều điều kiện tốt hơn so với xã Sông Cầu nhưng tỷ lệ nghèo lại cao hơn, các 
con số của 2 đơn vị này tương ứng là 23,48% và 3,82%.23 Liệu điều kiện cơ sở hạ tầng, 
gần thị trường nhưng không tận dụng lợi thế để liên kết thị trường, tham gia vào việc làm 
bên ngoài địa bàn (di cư lao động) nên các lợi thế tĩnh không phát huy được hiệu quả? 
Phải chăng việc áp dụng, thực thi các chính sách phát triển kinh tế – xã hội nói chung và 
các chính sách giảm nghèo nói riêng có vẻ khác nhau giữa các địa bàn? Kết quả phân tích 
cho thấy cùng một chính sách nhưng kết quả giảm nghèo lại khác nhau giữa vùng trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa, vấn đề là do tổ chức thực hiện các chính sách (xem mục 3.2.3.1).

2) Đặc trưng nghèo của các vùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

a) Vùng miền núi 

23 kết quả rà soát hộ nghèo năm 2017 do Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Khánh Hòa thực hiện.



94

So với người nghèo vùng đồng bằng, người nghèo ở miền núi tỉnh Khánh Hòa có 
nhiều đất hơn nhưng nhưng không có vốn đầu tư. Trong các hộ gia đình nghèo ở miền 
núi thường có nhiều người ăn theo; vốn con người kém hơn, phần lớn là học vấn thấp, trẻ 
em ít có điều kiện và khả năng học. Người nghèo ở miền núi khó tiếp cận thông tin và thị 
trường lao động mới hơn các nhóm khác.

b) Vùng ven biển 
Người nghèo vùng ven biển phụ thuộc rất lớn vào khai thác thủy sản ven bờ và thu 

nhập thấp là tình trạng phổ biến, nhất là tại các vùng bãi ngang. Các hộ ngư dân nghèo 
không tiếp cận được với nguồn lợi hải sản xa bờ do không đủ khả năng sắm phương tiện, 
thậm chí nếu có vay mượn để đầu tư lớn cho mua tàu thuyền và thiết bị cũng đòi hỏi trình 
độ kỹ thuật cao. Trước đây, các vịnh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh; các đầm Nha 
Phu, Thủy Triều,…có nhiều loài thủy sản nhưng gần đây đang có xu hướng suy giảm.24

Những người không nghèo có vốn để đầu tư nuôi trồng thủy hải sản cũng đối diện với 
rủi ro do thiên tai và ô nhiễm môi trường nên họ có thể trở thành người nghèo nếu điều 
kiện không thuận lợi.

c) Vùng nông thôn đồng bằng 
Người nghèo ở đồng bằng ở tỉnh Khánh Hòa chủ yếu tập trung trong khu vực nông 

nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn người nghèo với một số tư liệu sản xuất hạn chế. Diện tích 
đất canh tác hạn chế và đất đai ngày càng bạc màu, nguồn nước tưới ở một số nơi ngày 
càng khan hiếm do tình trạng hạn hán.

d) Vùng đô thị 
Người nghèo đô thị ở tỉnh Khánh Hòa làm trong khu vực phi chính thức. Vấn đề là sự 

thiếu hụt trong tiếp cận với chất lượng và dịch vụ nhà ở. Nhiều người phải đối mặt với 
một vài loại rủi ro như mất việc, tăng giá lương thực thực phẩm, ốm đau bất thường, hay 
thiên tai. Mối quan tâm lớn nhất là tăng giá lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết 
yếu khác.

3.2.2.4. Thực trạng các nguồn lực sinh kế bền vững của người dân trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa

Các loại vốn sinh kế bao gồm: vốn tự nhiên,vốn vật chất, vốn tài chính, vốn con người, 
vốn xã hội. Các loại vốn này không chỉ đánh giá khả năng sinh kế của người dân, đây còn 
là các tiêu chí nhằm đánh giá nghèo đa chiều, ngược lại các tiêu chí nghèo đa chiều phần 
nào phản ánh số lượng và chất lượng các loại vốn sinh kế. Việc phân tích thực trạng các 
nguồn lực sinh kế và ảnh hưởng của chúng tới khả năng giảm nghèo sẽ là cơ sở cho việc 

24 Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa
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dự báo nghèo đói và đề xuất đề xuất các chính sách can thiệp phù hợp ở tỉnh Khánh Hòa 
trong giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

1) Thực trạng các loại vốn sinh kế
a) Vốn tự nhiên
Vốn tài nguyên là một trong những nguồn lực sinh kế quan trọng, mặc dù vậy, người 

nghèo ở tỉnh Khánh Hòa, nhất là ở khu vực nông thôn, đang đối mặt với tình trạng các 
nguồn vốn tự nhiên có xu hướng cạn kiệt và suy giảm về chất lượng. 

Bảng 3.42: Thực trạng đất đai của hộ sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa

Không 
có đất 
(%)

Tổng diện tích 
đất nông nghiệp  
(m2/hộ) 

Số mảnh ruộng 
trung bình trên 
mỗi hộ

Số mảnh ruộng 
nhiều nhất của 
hộ

Diện tích trung 
bình mỗi mảnh 
ruộng (m2)

% mảnh 
ruộng có 
thủy lợi

32,7 9003 2,7 9 3298 57,6

Nguồn: VARHS 2016

Quy mô đất sản xuất của các hộ sản xuất nông nghiệp tương đối thấp và manh mún. 
Bình quân mỗi có chỉ có dưới 1 ha nhưng có tới 2,7 mảnh đất ở các vị trí khác nhau, thậm 
chí có hộ có tới 9 mảnh, diện tích mỗi mảnh vào khoảng 3.300 m2 (Bảng 3.42). Với diện 
tích đất như vậy, không ít hộ gia đình, nhất là các hộ có nhiều lao động và nguồn thu 
nhập hoàn toàn phụ thuộc vào trồng trọt, có khả năng sẽ thiếu đất sản xuất.

Không chỉ hạn chế về số lượng, đất sản xuất ở tỉnh Khánh Hòa đang có xu hướng suy 
giảm chất lượng do thiếu đầu tư thâm canh và gia tăng cường độ sử dụng đất nhằm đáp 
ứng nhu cầu lương thực phẩm. Mặc dù hạ tầng thủy lợi ở tỉnh Khánh Hòa ngày càng 
được cải thiện nhưng ở một số nơi sản xuất nông nghiệp vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn 
nước tự nhiên (nước mưa). Diện tích đất nông nghiệp có tưới hiện là 57,6%. Trong khi 
đó, tình trạng hạn hán khiến cho việc thiếu nước tưới cho cây trồng có lẽ vẫn đang vấn đề 
đối với nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đối với các hộ nghèo ở khu vực ven biển, việc khai thác thủy sản chủ yếu là gần bờ và 
các nguồn thủy sản ngày càng cạn kiệt. Thêm vào đó, người nuôi trồng thủy sản nói 
chung và đối với hộ nghèo ven biển nói riêng đang đứng trước những thách thức về ô 
nhiễm môi trường. 

b) Vốn con người
Phân tích số liệu VHLSS năm 2016 cho thấy số nhân khẩu bình quân ở tỉnh Khánh 

Hòa là 3,7 người/hộ; trong đó năm 2014 là 3,9 người/hộ. Nhìn chung, các hộ ở các nhóm 
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thu nhập cao hơn có quy mô hộ thấp hơn (nhóm 1: 3,8 người/hộ; nhóm 4: 3,6 người/hộ 
và nhóm 5: 3,3 người/hộ) (Bảng 6 – Phụ lục 2).

Số lượng và chất lượng lao động, tình trạng việc làm là yếu tố quan trọng nhất tác 
động trực tiếp đến mức sống của dân cư thông qua vai trò tạo thu nhập cho hộ gia đình. 
Tỷ lệ lao động (bao gồm những người ngoài lao động nhưng có tham gia lao động) trong 
hộ ở tỉnh Khánh Hòa bình quân là 61,1%; trong đó hộ nghèo là 49,5%. Như vậy, so với 
bình quân chung, tỷ lệ lao động trong hộ nghèo thấp hơn, nói cách khác, số người phụ 
thuộc cao hơn.

Về chất lượng, ở tỉnh Khánh Hòa, lao động trong hộ có trình độ học vấn phổ biến là tiểu 
học và trung học cơ sở. Tỷ lệ người lao động có trình độ thiểu học và trung học cơ sở 63%; 
trong khi đó tỷ lệ lao động có trình độ phổ thông trung học là 24% và chỉ có 13% từ phổ 
thông trung học trở lên (trung cấp, cao đẳng/đại học, sau đại học). Xét lao động qua đào 
tạo, chỉ có 17,8% lao động đang làm việc đã qua đào tạo. Hạn chế về trình độ học vấn và 
đào tạo nghề ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận với việc làm tốt, năng suất lao đông và hệ 
quả là ảnh hưởng tới thu nhập. 

c) Vốn vật chất
Vốn vật chất bao gồm tài sản phục vụ sản xuất, phương tiện đi lại và tài sản tiêu dùng 

và tiếp cận thông tin (các đồ dùng lâu bền).
Tài sản phục vụ sản xuất của hộ
Đối với hộ ở khu vực nông nghiệp, tài sản phục vụ cho sản suất, chăm sóc, thu hái 

nông sản (máy bơm nước, máy cày, máy kéo) mới chỉ được trang bị ở mức khiêm tốn. 
Điều này sẽ dẫn đến sự hạn chế năng suất, sản lượng và giá trị mùa vụ. 

Là tỉnh có lợi thế về biển nhưng việc đánh bắt, khai thác thủy sản ở tỉnh Khánh Hòa 
chủ yếu là tàu thuyền có công suất thấp. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 6.082 tàu thuyền 
đánh cá nhưng loại có công suất dưới 20 CV chiếm tới 53,72%; từ 20 – 50 CV: 25,53%; 
50 – 90 CV: 7,60% và trên 90 CV chỉ có 13,15%. Các số liệu này hàm ý rằng việc khai 
thác, đánh bắt thủy hải sản ở tỉnh Khánh Hòa dựa vào khai thác gần bờ (dưới 20 hải lý).

Bảng 3.43: Số lượng và công suất tàu, thuyền có động cơ khai thác trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 9.179 9.171 8.732 7.232 6.468 5.965 6.082
Dưới 20 CV 4.830 4.802 4.632 4.093 3.629 3.308 3.267
Từ 20 CV đến dưới 50 CV 2.756 2.858 2.642 1.843 1.650 1.535 1.553
Từ 50 CV đến dưới 90 CV 771 675 578 466 387 342 462
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Từ 90 CV trở lên 822 836 880 830 802 780 800

      Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Tài sản phục vụ đi lại
Phương tiện đi lại, đối với một số hộ gia đình, không chỉ là phương tiện đi lại giúp 

giảm các chi phí thuê dịch vụ và tiết kiệm thời gian đi lại mà còn là tài sản phục vụ sản 
xuất như vận chuyển hàng hóa và dịch vụ chở khách. Phương tiện đi lại của hộ gia đình 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chủ yếu vẫn là xe đạp, xe máy. Tỷ lệ hộ thiếu hụt về phương 
tiện đi lại năm 2016 là 5,79%.

Tài sản phục vụ tiêu dùng và tiếp cận thông tin
Đồ dùng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt được sử dụng để phân tích bao gồm: quạt 

điện, nồi cơm điện, bếp gas, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, bình tắm nước nóng. 
Các loại đồ dùng cho sinh hoạt phổ biến nhất là nồi cơm điện (83,2% số hộ có), bếp ga 
(79%). Các đồ dùng lâu bền vừa phản ánh điều kiện sống và trong một chừng mừng nhất 
định có thể tiết kiệm thời gian, sức khỏe nhằm phục vụ tốt hơn cho các hoạt động kinh tế.

Tài sản tiếp cận thông phục vụ cho việc tiếp cận khoa học – công nghệ, thông tin thị 
trường và các chính sách của nhà nước. Tại tỉnh Khánh Hòa, thông thường mỗi hộ gia 
đình có 3 – 4 tài sản phục vụ tiếp cận thông tin như tivi, điện thoại, máy vi tính có kết nối 
internet,....

d) Vốn tài chính
Nhìn chung, năng lực tài chính của các hộ ở tỉnh Khánh Hòa vẫn còn thấp, các hộ nghèo 

thiếu vốn để sản xuất và/hoặc thiếu vốn cho đầu tư vốn con người (y tế, giáo dục), cải thiện 
điều kiện sống. Người nghèo không có tiền mặt để đầu tư nên buộc phải vay mượn tiền 
đầu tư.

Nguồn vay tiền bao gồm: từ các nguồn chính thức (các ngân hàng, tổ chức tín dụng); 
các tổ chức đoàn thể và vay từ các nguồn phi chính thức (vay tư nhân, người thân, bạn 
bè). Đối với các nguồn chính thức, lượng vốn vay không đủ lớn để người dân tái đầu tư 
vào sản xuất. Trong giai đoạn 2011– 2015, mức vay vốn của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa là 22 triệu đồng/hộ và đến năm 2017 là 33 triệu đồng/hộ. Quy mô vay thấp, 
do nhu cầu bức thiết yêu cầu bức thiết giải quyết thiếu đói, không ít hộ dân sử dụng các 
khoản vay để trang trải sinh hoạt phí thay vì đầu tư vào sản xuất. Năng lực tài chính thấp 
sẽ buôc các hộ nghèo chi co thê trông cac loai cây đòi hỏi đầu vào khiêm tốn.

Một số hộ có các khoản vay từ các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội nông dân, 
Hội cựu chiến binh,…nhưng các khoản vay này thường không nhiều. Nguồn vay phi 
chính thức có thể dễ tiếp cận đối với hộ gia đình nhưng trong một số trường hợp với lãi 
suất quá cao và trở thành gánh nặng đối với người đi vay. 
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e) Vốn xã hội
Tiếp cận thông tin là nội dung quan trọng phục vụ cho sản xuất, đời sống. Việc tiếp 

cân thông tin được thể hiện thông qua tiếp cận dịch vụ viễn thông và tài sản phục vụ tiếp 
cận thông tin. Cho đến năm 2016, ở Khánh Hòa, tỷ lệ thiếu hụt về tiếp cận dịch vụ viễn 
thông là 9,42% và về tài sản phục vụ tiếp cận thông tin và tài sản là 5,07% (Bảng 3.30); 
nếu tính riêng cho người nghèo, các con số tương ứng là 27,45% và 9,04% (Hình 3.12).

Trong đời sống và sản xuất, con người cần phải tăng cường các tương tác và mạng 
lưới, cả chiều dọc trong chuỗi sản xuất (các bên cung ứng vật tư, đại lý thu mua, kỹ 
thuật…) và chiều ngang (giữa các cá nhân/ hộ gia đình trong cộng đồng, tổ chức đoàn 
thể, hiệp hội). Việc tham gia các tổ chức đoàn thể/hiệp hội có thể giúp hộ tiếp cận nguồn 
vốn từ các quỹ ủy thác do các hội/hiệp hội thực hiện. Việc tham gia các tổ chức đoàn thể 
(Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,...) có vai trò hỗ trợ kỹ thuật, phát triển 
kinh tế. Chẳng hạn, Hội Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa huy động các hội viên tham gia và giúp 
nhau mua BHYT, tại 137 xã trên địa bàn tỉnh đã có các tổ BHYT.25 Về tham gia các tổ 
chức đoàn thể, theo số liệu khảo sát VARSH năm 2016, đối với khu vực nông thôn tỉnh 
Khánh Hòa, tỷ lệ hộ có ít nhất một thành viên trong hộ tham gia ít nhất một tổ chức đoàn 
thể là 75,7%; tỷ lệ hộ có tham gia một số tổ chức đoàn thể như sau: Hội Phụ nữ (40,2%); 
Hội Nông dân (25,2%); Hội Cựu chiến binh (5,6%).

2) Tác động của các loại vốn sinh kế tới khả năng giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Các loại vốn sinh kế phản ánh các chiều của nghèo đa chiều và việc nhận diện mức độ 

ảnh hưởng của các yếu tố nguồn lực đến khả năng giảm nghèo là điều rất cần thiết và có 
ý nghĩa đề xuất các chính sách can thiệp. Với lẽ đó, trong phần này sẽ áp dụng phương 
pháp phân tích định lượng để đánh giá tác động của các loại vốn sinh kế đến khả năng 
giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phương pháp
Các nhân tố đo lường nghèo đói rất phong phú và có khả năng tương quan cao trong 

phân tích tác động của các nhân tố đến khả năng thoát nghèo. Việc áp dụng phương pháp 
phân tích thành phần chính (PCA) để ước lượng các thành phần chính từ tất cả các nhân 
tố sau đó sử dụng các thành phần này làm các yếu tố tác động đến khả năng giảm nghèo 
của các hộ sẽ giảm được sự tương quan các biến trong mô hình hồi qui. Nghiên cứu này 
áp dụng mô hình Logistic để đánh giá tác động giảm nghèo. Mô hình như sau:

Ln(  )= β�o    +  β1X2i + …..+   βnXni

Trong đó: 

25 Phỏng vấn Hội Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa ngày 05/9/2019.
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+ Y là biến giả có hai giá trị, bằng 1 nếu là hộ nghèo (hộ nằm trong 2 nhóm có mức 
thu nhập thấp nhất), bằng 0 nếu không là hộ nghèo. Các hộ nghèo được xác định theo tiêu 
chí thu nhập. Các hộ có mức thu nhập thấp nhất (thuộc nhóm 1 và 2 trong phân chia 5 
nhóm thu nhập) được xem như hộ nghèo.

+ P(Y=1) là xác suất hộ là hộ nghèo
+ P(Y=0) là xác suất hộ không phải hộ nghèo
+ X2i , Xni : các biến độc lập (bao gồm các thành phần chính và các biến khác như giới 

tính chủ hộ (bằng 1 nếu chủ hộ là nam, bằng 0 nếu là nữ), việc làm phi nông nghiệp của 
chủ hộ (bằng 1 nếu chủ hộ làm phi nông nghiệp, bằng 0 nếu làm nông nghiệp), khu vực 
thành thị – nông thôn (bằng 1 nếu là thành thị, bằng 0 nếu là nông thôn), dân tộc của chủ 
hộ (bằng 1 nếu là dân tộc kinh, bằng 0 các trường hợp khác)).

Số liệu
Nghiên cứu này sử dụng bộ số liệu điều tra mức sống dân cư 2014 (VHLSS 2014) với 

tổng số 1083 hộ ở tỉnh Khánh Hòa. Các hộ được lựa chọn để phân tích là các hộ nằm 
trong 3 nhóm thu nhập thấp nhất (theo cách phân chia 5 nhóm thu nhập) (gồm 397 hộ).

Các chỉ tiêu theo 5 loại vốn trong việc định danh các thành phần và sử dụng cho phân 
tích mô hình hồi quy như sau: 

Bảng 3.44: Các chỉ tiêu đại diện cho các chiều theo cách tiếp cận khung sinh kế áp 
dụng cho tỉnh Khánh Hòa

Loại vốn Chiều Chỉ tiêu đại diện
Số lượng thành viên Tổng số người
Số lao động hoạt động Tỷ lệ lao động phụ thuộc; tổng số lao động có 

việc làm
Giáo dục Tỷ lệ lao động đã tốt nghiệp phổ thông trung 

học (THPT) trong tổng số lao động.
Vốn con 
người

Y tế Tổng số người bị thương; Tổng số thành viên 
trong hộ từ 6 tuổi trở lên không có bảo hiểm y 
tế (BHYT)

Tài sản + Tổng số lượng tài sản thông tin (điện thoại 
cố định, điện thoại di động, ti vi, đài, máy vi 
tính) 
+ Tổng số lượng tài sản phương tiện (xe máy)
+ Tổng số tài sản tiêu dùng (tủ lạnh, quạt điện, 
bếp ga, nồi cơm điện)

Vốn vật 
chất

Nhà ở Diện tích nhà ở bình quân đầu người, loại nhà 
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ở
Nguồn nước, nhà vệ sinh Nguồn nước  hộ sử dụng hợp vệ sinh, loại nhà 

vệ sinh
Chi tiêu cho điện Tiền điện hàng tháng
Chi tiêu cho nước sinh hoạt, 
rác thải

 Mức chi tiêu trong năm

Vốn tự 
nhiên

Tiếp cận đất, rừng, nước, 
thủy sản

Tổng diện tích đất nông–lâm nghiệp

Vốn tài 
chính

Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người

Vốn xã 
hội

Tham gia tổ chức xã hội Tổng số thành viên tham gia các tổ chức: Hội 
phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh.

Nguồn: Nhóm tác giả
Kết quả phân tích
Các hộ được lựa chọn phân tích có một số đặc điểm sau: về số nhân khẩu bình quân 1 

hộ là 4 khẩu; tỷ lệ số lao động tốt nghiệp Trung học phổ thông trên tổng số lao động 
khoảng 20%; trung bình một hộ có 1 người từ 6 tuổi trở nên không có bảo hiểm y tế; số 
lao động có việc làm trung bình 1 hộ là 2 lao động.

Bảng 3.45: Một số thông tin chung về hộ

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Tổng số người 397 4.09068 1.628918 1 11
Tỷ lệ lao động tốt nghiệp THPT 368 0.2393439 0.315255 0 1
Tổng số thành viên không có BHYT 397 1.40806 1.431865 0 7
Tổng số người có việc làm 397 2.332494 1.148243 0 7

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ VHLSS 2014.
Kết quả phân tích PCA
Trước hết, nghiên cứu tiến hành kiểm tra tính phù hợp khi sử dụng phân tích thành 

phần chính cho bộ dữ liệu. Căn cứ vào kiểm định Bartlett và hệ số KMO có thể thấy rằng 
sử dụng phân tích thành phần chính cho bộ số liệu là phù hợp (xem Phụ lục 2). 

Dựa vào kết quả phân tích PCA có thể thấy các tiêu chí thuộc 5 loại vốn có thể chia 
thành 6 thành phần chính.  
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Bảng 3.46: Tổng hợp kết quả phân tích PCA

Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
Tỷ lệ lao động THPT x
Thành viên không có BHYT x
Tổng số người bị thương x
Tổng số thành viên trong hộ tham gia các hội x
Tổng số người x
Tỷ lệ người phụ thuộc x
Tổng số thành viên có việc làm x
Tổng diện tích đất nông–lâm nghiệp bình quân x
Loại nhà ở x
Nguồn nước x
Nhà Vệ sinh
Tiền điện x
Chi điện, nước, rác thải x
Tài sản thông tin
Tài sản phương tiện
Tài sản tiêu dùng
Diện tích nhà ở bình quân x
Thu nhập bình quân đầu người x

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ VHLSS 2014.
Thành phần chính thứ nhất (PC1): chi tiêu tiền điện của hộ; chi tiêu cho nước sinh 

hoạt, rác thải của hộ. Tiêu chí này có thể phản ánh tình trạng nghèo tốt hơn so với việc có 
hay không sử dụng điện, nước sạch. Bởi hầu hết tất cả các địa phương hiện nay đều có 
khả năng tiếp cận điện do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng vì thế 
được nâng cấp, cải thiện đáp ứng mục tiêu tăng trưởng phát triển chung. 

Thành phần thứ 2 (PC2): tổng số người trong hộ và tổng số thành viên bị thương (đau 
ốm nặng, không đi làm được) và diện tích nhà ở bình quân đầu người. Thành phần này 
phản ánh quy mô của hộ và quy mô lực lượng lao động và một phần phản ánh điều kiện 
sống của hộ.

Thành phần chính thứ 3 (PC3): tỷ lệ người phụ thuộc, tổng số người tham gia các tổ 
chức xã hội, tổng số người có việc làm. Thành phần thứ 3 này có thể gọi chung là lao 
động hoạt động. 
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Thành phần chính thứ 4 (PC4): tỷ lệ lao động tốt nghiệp THPT, tổng số thành viên hộ 
từ 6 tuổi trở lên không có BHYT. Thành phần chính này phản ánh về chất lượng vốn con 
người về giáo dục và thiếu hụt trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Thành phần chính thứ 5 (PC5): Loại nhà ở và nguồn nước sinh hoạt. Đây là thành 
phần phản ánh điều kiện sống. 

Thành phần thứ 6 (PC6): tổng diện tích đất nông–lâm nghiệp và thu nhập bình quân 
đầu người 1 tháng của hộ. Thành phần chính này vừa thể hiện nguồn lực đầu vào cho sản 
xuất, vừa thể hiện kết quả sinh kế đầu ra của hộ. 

Một điểm đáng chú ý là việc sở hữu các tài sản (tài sản thông tin, tài sản tiêu dùng, 
phương tiện đi lại) không tác động đến khả năng giảm nghèo của các hộ. Điều này là 
hoàn toàn phù hợp so với tình hình thực tế: hầu hết mọi gia đình đều sử dụng các loại tài 
sản này và chỉ khác nhau về giá trị tài sản sở hữu (tính theo thời điểm hiện tại trên thị 
trường). Nếu chỉ căn cứ vào số lượng các tài sản mà bỏ qua yếu tố về giá trị của tài sản 
thì có thể sẽ không phản ánh đúng thực trạng nghèo của các hộ. Như vậy, nếu chỉ xem xét 
số lượng các tài sản mà không tính tới giá trị của chúng để phân chia hộ nghèo, không 
nghèo có thể sẽ không phù hợp.

Kết quả mô hình hồi qui
Mô hình phân tích tác động của các nhân tố đến khả năng giảm nghèo của các hộ tỉnh 

Khánh Hòa cho kết quả phù hợp (xem kết quả kiểm định Linktest phần phụ lục 2). 

Bảng 3.47: Kết quả phân tích hồi quy Logistic khả năng giảm nghèo
tỉnh Khánh Hòa

Hệ số hồi qui Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]
Giáo dục chủ hộ –0.31057 0.69392 –0.45 0.654 –1.67063 1.049487
Giới tính chủ hộ 2.687454 1.12298 2.39 0.017 0.4864545 4.888453
Việc làm của chủ hộ 3.430269 2.630306 1.3 0.192 –1.725037 8.585574
Khu vực TTNT –0.73367 1.281235 –0.57 0.567 –3.244842 1.777509
Dân tôc –15.7357 1516.234 –0.01 0.992 –2987.5 2956.029
PC1 –1.26428 0.512074 –2.47 0.014 –2.267929 –0.26064
PC2 0.649515 0.352615 1.84 0.065 –0.0415978 1.340628
PC3 –1.4967 0.479057 –3.12 0.002 –2.435632 –0.55777
PC4 1.813465 0.657333 2.76 0.006 0.5251168 3.101814
PC5 –0.69609 0.481615 –1.45 0.148 –1.640042 0.247855
PC6 1.469154 0.53655 2.74 0.006 0.4175351 2.520772
_cons 13.51865 1516.236 0.01 0.993 –2958.249 2985.286
Sig.( Prob > chi2 )    =     0.0000
 R2       =     0.5685
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Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ VHLSS 2014.

Kết quả phân tích cho thấy: với mức ý nghĩa 10% hầu hết các thành phần chính tác 
động đến khả năng giảm nghèo theo thu nhập của tỉnh Khánh Hòa trong đó mức độ tác 
động theo thứ tự giảm dần là: thành phần chính 4 (PC4), thành phần chính 3 (PC3), thành 
phần 6 (PC6), thành phần chính 1 (PC1), thành phần 2 (PC2). 

Như phân tích trên, PC4 bao gồm tỷ lệ lao động tốt nghiệp THPT và tổng số người 
trên 6 tuổi có BHYT. Theo mức độ tác động có thể thấy, trình độ giáo dục đóng vai trò 
then chốt quyết định khả năng giảm nghèo của hộ. Trình độ giáo dục ảnh hưởng trực tiếp 
đến nhận thức, kỹ năng, tay nghề từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến mức thu nhập của hộ và 
khả năng duy trì nguồn thu nhập một cách bền vững. Hộ có tỷ lệ lao động tốt nghiệp 
THPT càng lớn thì mức độ giảm nghèo càng lớn. 

Tác động mạnh thứ 2 trong số các thành phần chính là PC3 (về lực lượng lao động 
theo quy mô là tổng số lao động có việc làm, tỷ lệ người phụ thuộc và khả năng tham gia 
các tổ chức xã hội của các thành viên; trong đó tỷ lệ người phụ thuộc là chỉ tiêu ảnh 
hưởng nhiều nhất đến thành phần chính này). Kết quả này hoàn toàn phù hợp bởi xét cho 
cùng dù hộ có nghèo hay không nghèo thì đều phải căn cứ vào tình trạng việc làm của lao 
động và những người ăn theo trong hộ.

Các nhân tố về nguồn lực tài chính (thu nhập bình quân) và nguồn vốn tự nhiên (tổng 
diện tích đất nông nghiệp) trong PC6 cũng tác động mạnh đến khả năng giảm nghèo của 
các hộ. Cuối cùng là ảnh hưởng từ tổng số những người bị thương, chi tiêu điện–nước– 
rác thải (trong thành phần chính thứ 2, thứ 1) đến tình trạng nghèo của hộ. 

Kết quả cho thấy PC5 (về điều kiện sống: loại nhà ở và nguồn nước) không có ảnh 
hưởng đến khả năng giảm nghèo xét trên khía cạnh thu nhập. Thành phần này chỉ tham 
gia khi xét tiêu chí hộ nghèo trên khía cạnh điều kiện sống và thiếu hụt về tiếp cận dịch 
vụ xã hội. Có sự khác biệt rõ rệt về giới trong việc giảm nghèo của các hộ. Với những hộ 
chủ hộ là nam giới thì khả năng giảm nghèo lại thấp hơn so với nữ giới. 

Nhìn chung, các chỉ số lựa chọn về 5 loại vốn theo khung phân tích sinh kế bền vững 
phần lớn đều có ý nghĩa trong việc xác định hộ nghèo và tác động đến khả năng giảm 
nghèo của tỉnh. Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng giảm nghèo liên qua đến 
trình độ giáo dục, quy mô và chất lượng lực lượng lao động của các hộ. Tiếp theo sau 
các yếu tố này mới là tiếp cận các nguồn vốn vật chất, vốn tài nguyên.  

Kết luận
Về tiêu chí xác định hộ nghèo, cần căn cứ dựa theo các nguồn vốn sinh kế để giảm 

nghèo một cách bền vững. Các chỉ tiêu tham gia nhận diện hộ nghèo bao gồm mức thu 
nhập bình quân đầu người, diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người, tỷ lệ người 
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phụ thuộc của hộ, mức chi tiêu điện, nước, loại nhà ở, nhà vệ sinh, nguồn nước. Bên cạnh 
đó có thể xét thêm tiêu chí về sở hữu tài sản theo quy định chung, tuy nhiên không xét 
trên số lượng mà cần tính đến giá trị, hay tổng giá trị của các loại tài sản. Điểm khác biệt 
so với chuẩn nghèo chung là căn cứ vào mức chi tiêu điện, nước, rác thải thay vì căn cứ 
vào tình trạng có hay không sử dụng điện tại các hộ. 

Yếu tố then chốt để giảm nghèo vẫn là trình độ giáo dục của các thành viên trong hộ (ở 
đây là giáo dục THPT). Do vậy, giảm nghèo cần ưu tiên trên khía cạnh nâng cao thu 
nhập. Để giáo dục có hiệu quả cần tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập ngay trong quá 
trình làm việc từ đó mới thu hút được lao động nghèo tham gia học tập. Các thiết kế về 
chương trình đào tạo cần căn cứ vào nghề nghiệp cụ thể và có tính thực tiễn cao phù hợp 
với đặc thù phát triển kinh tế của tỉnh mới có thể tạo tính bền vững sau đào tạo.

Một số các tiêu chí về bảo hiểm xã hội, tiếp cận nguồn nước, chất lượng nhà ở cần 
được xem xét theo tiêu chuẩn chung của cả nước để đảm bảo điều kiện sống cũng như 
tiếp cận các dịch vụ cơ bản của xã hội. 

3.2.2.5. Tính dễ bị tổn thương của người nghèo trước các rủi ro 

Người nghèo thường là đối tượng dễ tổn thương, họ thiếu năng lực để có thể chống đỡ 
với những cú sốc, hay thiếu năng lực để tiếp tục tiến lên. Không ít nghiên cứu về đói 
nghèo chỉ đánh giá về tình trạng nghèo hiện tại mà chưa xem xét tới liệu hộ gia đình có 
thể trở thành hộ nghèo trong tương lai bởi do không xem xét đầy đủ các rủi ro và tới tính 
dễ bị tổn thương của người nghèo, thậm chí là hộ không nghèo.

1) Các rủi ro ảnh hưởng tới giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Các rủi ro có thể phân thành 5 nhóm như sau: 
 Rủi ro thiên nhiên: hạn hán, bão, lũ, lụt,... 
 Rủi ro vật chất: Cháy nhà, dịch bệnh (gia súc, gia cầm, cây trồng)
 Rủi ro kinh tế: Mất việc làm, giá cả thay đổi (giá cả nông sản giảm; vật tư, đầu sản 

xuất tăng; giá lương thực phẩm;...); rủi ro thị trường, hội nhập (nông sản không tiêu 
thụ được)

 Rủi ro con người: ốm đau, bệnh tật, có người chết, tai nạn
 Rủi ro chính sách: do bị thu hồi đất hoặc thực hiện các dự án phát triển kinh tế

Các rủi ro trên được phân thành 2 nhóm, bao gồm:
 Rủi ro bên trong (chủ yếu là ở cấp độ cá nhân): rủi ro vật chất và rủi ro con người 

(ốm đau, bệnh tật...)
 Rủi ro bên ngoài (thường là trên diện rộng, cấp độ cộng đồng): thiên tai, mất mùa, 

bất ổn kinh tế vĩ mô (giá cả), rủi ro chính sách...
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Trong nội dung nghiên cứu này chủ yếu đề cập đến các rủi ro trên diện rộng, cấp độ 
cộng đồng.

a) Rủi ro do thiên tai
Tại tỉnh Khánh Hòa, trong những năm gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài gây nên 

tình trạng khô hạn, thiếu nước phục vụ cho sản xuất và đời sống ở một số nơi. Ngược lại, 
vào mùa mưa, lượng mưa nhiều hơn và bất thường so với những năm trước đây gây ngập 
nặng và kéo dài, hệ quả là gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, đời sống của 
người dân, doanh nghiệp (Bảng 3.62).

Vùng đồng bằng và miền núi ở tỉnh Khánh Hòa trong những năm gần đây đang đối 
mặt với tình trạng khô hạn, thiếu nước sản xuất. Chẳng hạn, thị xã Ninh Hòa là vùng 
trồng mía chủ lực của tỉnh Khánh Hòa và đây là cây trồng xóa đói giảm nghèo đối với 
không ít hộ gia đình; vài năm trở lại đây, hạn hán gay gắt làm cho cây mía chậm phát 
triển và năng suất đạt thấp. Cũng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, các xã ven biển với thế 
mạnh về nuôi trồng thủy sản nhưng người dân đứng trước các nguy cơ do ô nhiễm môi 
trường và biến đổi khí hậu gây ra thời tiết bất thường (trời lạnh bất thường vào tháng 
1–4/2018 và tháng 6 – 7 gió Tây Nam nên thời tiết nóng) làm cho hải sản chết hàng loạt.26

Một trong những rủi ro thiên tai đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời 
gian gần đây là cơn bão lịch sử (bão số 12 năm 2017) gây thiệt hại nặng nề đối với nhiều 
loại cây trồng, vật nuôi, lồng bè nuôi thủy sản bị hư hỏng nặng, nhà cửa bị tốc mái,... Chỉ 
sau một cơn bão, những gia đình mất nhà, mất phương tiện sản xuất, gia súc, gia cầm... 
ngay lập tức trở thành hộ nghèo. 

Bảng 3.48: Thiệt hại do thiên tai ở tỉnh Khánh Hòa năm 2017 và năm 2018

Năm 2017 Năm 2018
Thiệt hại về người (người) 274 56

– Số người chết và mất tích 45 23
– Số người bị thương 229 33

Thiệt hại về nhà ở (nhà) 118.675 355
– Số nhà bị sập đổ, cuốn trôi 2.817 355
– Nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại 115.858

Thiệt hại về nông nghiệp (ha) 6.830 1.768
– Diện tích lúa bị thiệt hại 4.249 766
– Diện tích hoa màu bị thiệt hại 2.581 1.002

26 Khảo sát của nhóm nghiên cứu tại thị xã Ninh Hòa
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Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra (tỷ đồng) 14.751 1.240

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Theo thống kê, năm 2017 (cơn bão lịch sử ở tỉnh Khánh Hòa), tổng thiệt hại do thiên 
tai gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 14.751 tỷ đồng, chiếm khoảng 21,15% GRDP 
của tỉnh (Bảng 3.48). Nhìn chung, hộ nghèo thường gắn với sản xuất nông nghiệp; trong 
khi đó, đây là lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của biến đổi khí hậu. Các rủi 
do do thiên tai thường gây thiệt hại là rất lớn đối với các hộ dựa chủ yếu vào sản xuất 
nông nghiệp so với các hộ thuộc vào các nhóm nghề nghiệp khác. 

b) Rủi ro về thị trường, giá cả
Rủi ro thị trường ảnh hưởng tới cả những người sống ở khu vực nông thôn lẫn thành 

thị. Đối với khu vực nông thôn là giá cả và tiêu thụ nông sản phẩm và giá các đầu vào sản 
xuất; trong khi đó, đối với khu vực thành thị là giá lương thực phẩm, các dịch vụ xã hội 
cơ bản và vấn đề việc làm.

Bên cạnh các rủi ro về thiên tai, khu vực nông nghiệp, nông thôn cũng đối diện với các 
rủi ro về giá các nông sản giảm và không tiêu thụ được. Tình trạng này diễn ra ở nhiều 
nơi khắp cả nước và tỉnh Khánh Hòa cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng hạn, những 
người trồng mía ở tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm do 
sức ép cạnh tranh với đường nhập khẩu từ các nước trong khu vực, người dân chuyển đổi 
diện tích sang các cây trồng khác (bí đao, dưa hấu..) nhưng vẫn không tiêu thụ được  
(Hộp 3.4). Vấn đề cũng xảy ra đối với thủy sản, những người nuôi tôm hùm ở Khánh Hòa 
bất kể là hộ không nghèo cũng đứng trước nhiều rủi ro. Giá cả bán tôm hùm biến động 
thất thường và phụ thuộc vào lớn vào thị trường Trung Quốc (chiếm tới 95% sản lượng). 
Hơn nữa, hiện nay kênh xuất khẩu chính sang Trung Quốc vẫn là qua đường tiểu ngạch, 
phi chính thức.

Rủi ro thị trường đối với hộ sản xuất nông nghiệp không chỉ là giá cả giảm mà ngay cả 
khi giá không giảm nhưng vẫn gặp các cú sốc do gia các đầu vào sản xuất, các mặt hàng 
phi lương thực tăng cao tác động bất lợi đến sản xuất và tiêu dùng của các hộ nghèo. Nói 
cách khác, người nông dân nói chung và người nghèo nói riêng đứng trước các rủi do về 
“giá cánh kéo”, giá bán sản phẩm thất thường trong khi giá vật tư nông nghiệp và các 
dịch vụ tăng mạnh. Nguyên vật liệu đầu vào tăng giá lên, trong khi các hộ nghèo thường 
mua nguyên vật liệu trả chậm, dẫn đến việc họ phải chịu những mức giá còn cao hơn nữa. 
Các chi phí cho cây giống, phân bón và lao động gia tăng, một số hộ gia đình không còn 
khả năng tiếp tục đầu tư vào các giống cây. Giá cả vật tư tăng cao nhưng giá đầu ra hàng 
nông sản không tăng kịp khiến người dân chịu nhiều rủi ro và mắc nợ nhiều hơn.
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Đối với khu vực đô thị, lạm phát và thiếu việc làm, mất việc làm là những rủi ro chính 
đối với người dân nói chung và người nghèo nói riêng. Giá cả tăng lên, nhất là đối với 
lương thực thực phẩm sẽ gây khó khăn rất lớn đối với những người làm công ăn lương ở 
khu vực đô thị. So với người dân địa phương, người lao động nhập cư còn phải chi thêm 
cho các khoản như tiền thuê nhà, tiền điện nước giá cao.

Hộp 3.4: Người nghèo trước các rủi ro về thiên tai và thị trường

Xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa) là vùng bán sơn địa, nằm về phía Tây và cách trung 
tâm thị xã Ninh Hòa khoảng 8km. Xã Ninh Xuân có diện tích 5.927,68 ha; tổng dân số 
(năm 2017) là 11.593 nhân khẩu với 2.808 hộ. 

Theo báo cáo của UBND xã Ninh Xuân, khoảng 80% người dân trên địa bàn sống dựa 
vào trồng trọt. Toàn xã Ninh Xuân có diện tích đất nông nghiệp là 3.000 ha, trong niên vụ 
2017, diện tích đất trồng mía là 2.557 ha và lúa 443 ha. Như vậy, cây mía là cây trồng 
chủ lực của xã Ninh Xuân.

Theo báo cáo của UBND xã Ninh Xuân, năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của 
trên địa bàn là 23 triệu đồng/người/năm. Năm 2017, xã Ninh Xuân có 80 hộ nghèo chiếm 
tỷ lệ 2,84% tổng số hộ toàn xã, 188 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 6,6%. Trong giai đoạn 2014 
– 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Ninh Xuân với khoảng 3,34%; tuy nhiên, việc 
giảm nghèo vẫn thiếu bền vững, năm 2015 chỉ có 77 hộ nghèo và 89 hộ cận nghèo nhưng 
đến năm 2016 lại tăng đột biến, với các con số tương ứng là 133 và 183 hộ (Hình 3.14). 
Sự gia tăng số hộ nghèo và cận nghèo từ năm 2015 đến 2016 và năm 2017 – 2018 là bởi 
phần lớn các hộ gia đình ở xã Ninh Hòa sống dựa vào trồng mía nhưng trong những năm 
đó lại có nhiều tác động bất lợi đối với người trồng mía và hệ quả là thu nhập, trở thành 
hộ nghèo. Điều này phản ánh rằng nhiều hộ gia đình ở xã Ninh Xuân dù thoát nghèo 
nhưng vẫn ở trong tình trạng mong manh, thiếu bền vững và có thể tái nghèo nếu gặp các 
tác động bất lợi từ bên ngoài.

Cây mía là cây trồng chủ lực và là nguồn thu nhập chính của đa số người dân xã Ninh 
Xuân. Những năm gần đây, diễn biến thời tiết phức tạp và thiên tai đã ảnh hưởng đến sản 
xuất và thu nhập của người dân nơi đây. Năm 2016, hạn hán gay gắt làm cho cây mía 
chậm phát triển và năng suất đạt thấp, thêm vào đó, thời tiết diễn biến bất thường cũng 
khiến cho chi phí thu hoạch mía tăng khá nhiều. Cơn bão lịch sử (bão số 12 năm 2017) 
đối với tỉnh Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề đối với nhiều loại cây trồng, vật nuôi, bão 
số 12 xảy ra đúng vào thời điểm cây mía chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch làm cho nhiều 
hộ trồng mía ở xã Ninh Xuân mất trắng.
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Hình 3.14: Diễn biến nghèo ở xã Ninh Xuân giai đoạn 2014 – 2018

Nguồn: UBND xã Ninh Xuân.

Theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), trong lộ trình 2015 –  2018 
thì bỏ hạn ngạch thuế quan đối với sản phẩm đường. Kể từ 1/1/2018, các mặt hàng đường 
sẽ xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu, với thuế suất nhập khẩu chỉ còn 5%. Với các cam kết mở 
cửa thị trường cũng như tình trạng nhập lậu, sản phẩm đường Việt Nam đang cạnh tranh 
gắt với các nước trong khu vực trên thị trường nội địa. Đường thô nhập khẩu từ ASEAN 
chỉ 9.500 đồng/kg, trong khi đó chi phí sản xuất của các doanh nghiệp trong nước là 
11.000 đồng/kg.27 Trước sức ép cạnh tranh, thay vì mua mía nguyên liệu trong nước để 
chế biến, các công ty mía đường đã và đang chuyển sang nhập khẩu đường thô về tinh 
luyện. Điều này ảnh hưởng tới việc tiêu thụ, giá bán mía, thu nhập của người trồng mía. 
Theo nhiều người dân xã Ninh Xuân, trong khoảng 4 năm qua, giá mía diễn biến theo 
hướng bất lợi cho nông dân, giá thu mua liên tục giảm và đến tháng 9/2018, giá mía đối 
với loại có chữ đường 10 CCS chỉ khoảng 820.000 đồng/tấn (tương đương chi phí sản 
xuất).28 

Do tác động bất lợi của thời tiết và khó khăn trong việc tiêu thụ cũng giá bán thiếu ổn 
định, nhiều hộ trồng mía ở xã Ninh Xuân rơi vào cảnh thua lỗ và phải chịu nợ các công ty 
mía đường và/hoặc ngân hàng. Theo đại diện thôn Tân Mỹ, trên địa bàn này, hộ trồng 
mía nợ ít cũng 50 triệu; còn theo đại diện thôn Tân Sơn, 100% hộ trồng mía của thôn là 

27 Phỏng vấn công ty Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, tháng 9/2018.
28 Khảo sát của nhóm tác giả tại xã xã Ninh Xuân, tháng 9/2018.
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nợ ngân hàng và nợ nhà máy, hộ có nợ lớn nhất là 10 tỷ đồng.29 
Do trồng mía có nhiều rủi ro, nhiều nông dân quyết định chuyển sang trồng các loại 

cây trồng khác. Ở thôn Phước Lâm và thôn Ngũ Mỹ (xã Ninh Xuân), với địa hình bằng 
phẳng hơn, một số hộ trồng mía đã chuyển sang trồng bí đao hay dưa hấu. Trong khi đó, 
các thôn Tân Sơn và Tân Mỹ, với điều kiện địa hình đồi núi, người dân chuyển từ đất 
trồng mía sang trồng bưởi da xanh, cũng có hộ chuyển sang trồng chuối, thậm chí có hộ 
trồng cây bơ,... Theo người dân địa phương ở các thôn, khó khăn đối với các loại cây 
trồng là thiếu nước tưới và tiêu thụ đầu ra. Do không tiêu thụ được sản phẩm, nhiều hộ 
dân ở Ninh Xuân đã phải đổ đi hàng tấn bí đao, dưa hấu... Ở thôn Tân Sơn, một số hộ 
trồng keo lại trở thành hộ nghèo do trồng keo do phải thuê lao động để chăm sóc. Đáng 
chú ý là, một số hộ dân ở xã Ninh Xuân sau khi chuyển từ trồng mía sang trồng bí đao, 
dưa hấu nhưng do không tìm được đầu ra tiêu thụ lại chuyển sang trồng các loại cây trồng 
khác và thay đổi thường xuyên các loại cây trồng. Thực trạng như vừa mô tả phản ánh 
người dân ở xã Ninh Xuân đang mò mẫm, chuyển hết từ cây trồng này sang cây trồng 
khác do khó khăn về tiêu thụ nông sản phẩm. Việc người dân tự mày mò (do biến đổi khí 
hậu ảnh hưởng tới nước tưới cho cây trồng và thị trường tiêu thụ) sẽ là thách thức để và 
tự có thể giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững. 

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả tại xã Ninh Xuân, tháng 9/2018.

c) Rủi ro về chính sách
– Do thực hiện các dự án phát triển kinh tế (hỗ trợ giảm nghèo,...)
Một số chương trình, dự án giảm nghèo thất bại, vì nhiều nguyên nhân khách quan và 

chủ quan, gây thiệt hại cho cả Nhà nước và hộ gia đình. Ở các huyện miền núi tỉnh 
Khánh Hòa, một số hộ vay vốn nuôi bò lai, làm mô hình, trồng mía, bị thất bại, không trả 
được nợ ngân hàng. Chẳng hạn, tại thôn Trang (xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh) – 
dân tộc Ê Đê,với gần số hộ trong thôn là người nghèo – triển khai mô hình nuôi lợn rừng 
(do dự án Hà Lan tài trợ) nhưng thất bại do dịch bệnh và các hộ vốn dĩ đã nghèo lại thêm 
thiệt hại về kinh tế.30

– Việc thực hiện thu hồi đất của người dân
Việc thu hồi đất khiến nông dân mất đất sản xuất cũng là lý do không ít hộ gia đình 

suy giảm nguồn lực sinh kế, trong khi việc chuyển đổi việc làm gặp khó khăn. Giai đoạn 
2010 – 2016, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thu hồi đất của 26.317 hộ gia đình 
với diện tích khoảng 9.795 ha, trong đó đất nông nghiệp là 8.586 ha (chiếm 87,7% tổng 
diện tích thu hồi) và đất phi nông nghiệp khoảng 1.258 ha (chiếm 12,8%). Số hộ bị thu 

29 Khảo sát của nhóm tác giả tại xã Ninh Xuân, tháng 9/2018.
30 Khảo sát của nhóm tác giả tại xã Khánh Thượng, tháng 9/2018.
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hồi đất nhiều nhất là ở huyện Vạn Ninh, lên đến 5.833 hộ (chiếm gần 40% trong tổng số), 
tiếp đến là các huyện Cam Lâm và thành phố Nha Trang với trên 4.000 hộ.

Bảng 3.49: Diện tích đất thu hồi bình quân phân theo loại đất và loại hộ

Đất nông nghiệp Đất ở
Tỷ lệ (%) Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Diện tích (m2)

1. Không nghèo 87,84 1.471,98 86,27 220,21
2. Cận nghèo 4,05 1.570,00 5,88 234,78
3. Nghèo 8,11 1.772,92 7,84 157,67

Tổng số/Chung 100,0 1.465,09 100,0 216,6

Nguồn: Nguyễn Thị Lan Hương (2018).

Theo khảo sát của Nguyễn Thị Lan Hương (2018) cho thấy tỷ lệ đất bị thu hồi trung 
bình một hộ (tỷ lệ đất bị thu hồi/tổng diện tích đất) là 67%, trong đó, tỷ lệ hộ bị thu hồi 
cao (từ 71% trở lên) chiếm đến trên 70% tổng số hộ bị thu hồi. Về đất nông nghiệp, các 
hộ nghèo và hộ cận nghèo có diện tích đất bị thu hồi lớn hơn so với hộ không nghèo 
(Bảng 3.49). Như vậy, các hộ nghèo và cận nghèo chủ yếu làm nông nghiệp nên việc thu 
hồi diện tích đất nông nghiệp sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đến sinh kế của họ. 

Việc thu hồi đất có thể giúp một số hộ thoát nghèo tạm thời (theo tiêu chí thu nhập). 
Tiền hỗ trỗ thu hồi đất chỉ có tác dụng giảm bớt khó khăn cho hộ gia đình trong giai đoạn 
ngắn hạn. Việc thu hồi đất có tác động rõ rệt đến các hộ sản xuất nông nghiệp, đa số các 
hộ đã phải tái định cư và chuyển đổi sinh kế, chủ yếu là từ nông nghiệp sang các ngành 
nghề sản xuất và dịch vụ khác. Các hộ cận nghèo và hộ nghèo có diện tích đất ở bị giảm 
đáng kể, tương ứng là 10 m2 và 16m2, trong khi đó đối với các hộ không nghèo chỉ là gần 
5m2. Việc thu hồi đất có tác động rõ nét làm giảm diện tích nhà ở đối với hộ nghèo (giảm 
20% diện tích nhà ở) và hộ cận nghèo (giảm 10%) còn hộ không nghèo là 5%. Việc thu 
hồi đất cũng ảnh hưởng tới việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nước 
sạch,...) do hạ tầng ở những nơi tái định cư chưa bằng những nơi ở cũ (Nguyễn Thị Lan 
Hương, 2018).

Như vậy, hộ nghèo, thậm chí là hộ không nghèo đối diện các rủi ro có thể ảnh hưởng 
tới sinh kế và/hoặc phúc lợi con người. Tuy nhiên, tần suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng 
của từng loại rủi ro có thể khác nhau. Nhóm thực hiện nghiên cứu tiến hành khảo sát với 
600 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, kết quả cho thấy, cú sốc có tỷ lệ gặp cao nhất 
là thiên tai (96,8%), tiếp đến là giá lương thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng khác tăng 
(76,7%) (Bảng 3.50). Đây cũng là các loại rủi ro có tỷ lệ trả lời có mức độ rủi ro (ảnh 
hưởng tới kinh tế của gia đình) cao nhất so với các mức độ rủi ro của các loại rủi ro khác. 
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Các cú sốc này có tỷ lệ người bị ảnh hưởng nhất cũng là hợp lý bởi thiên tai và giá cả có 
thể ảnh hưởng với mức đức độ khác nhau nhưng đều tới mọi đối tượng, bất kể là nông 
thôn hay thành thị, nghề nghiệp gì. Tỷ lệ phần trăm hộ gặp phải các cú sốc khác dù là 
thấp nhưng đối tượng chủ yếu là các hộ trong khu vực nông nghiệp.

Bảng 3.50: Tỷ trọng hộ bị tác động phân theo loại rủi ro và mức độ rủi ro (%) 

 Mức độ rủi ro 31  
Loại rủi ro 

Có rủi ro 
xảy ra  
(%)

Thứ 
nhất

Thứ 
hai

Thứ 
ba

Hạn hán, lũ lụt, bão 96,8 17,1 32,2 50,7
Sâu bệnh ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp, 
thủy sản

65,1 0,6 6,8 4,2

Gia súc, gia cầm bị dịch bệnh hoặc bị chết 30,0 4,8 2,0 0,6
Giá bán các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản 
liên tục giảm

68,1 7,4 20,5 19,7

Giá đầu vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 
tăng cao và liên tục

61,1 1,4 5,2 3,2

Nông sản, hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được 67,9 34,6 26,2 16,1
Giá lương thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng 
khác tăng

76,7 5,6 13,3 8,2

Mất việc hoặc không tìm đủ việc làm 52,2 32,4 9,5 6,8
Diện tích đất canh tác bị giảm không mong muốn 2,0 0,2 0,0 0,0
Gia đình có người ốm/bệnh hoặc mất 12,1 9,5 1,8 1,0
Không may mắn (cháy nhà, mất trộm, tai nạn giao 
thông)

0,3 0,0 0,0 0,0

Các rủi ro khác 4,9

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả.

Các khu vực địa lý do có điều kiện tự nhiên, nghề nghiệp khác nhau nên các loại rủi ro  
và mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau.

– Vùng ven biển: Các hộ ngư dân thường không có đất, đầu tư và tính bấp bênh đều 
lớn hơn nhiều (do phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên: khai thác từ tự nhiên và phụ 
thuộc vào thời tiết) so với nghèo ở miền núi và đồng bằng. Các hộ ngư dân nói chung và 
người nghèo nói riêng ở vùng ven biển đang trong vòng luẩn quẩn: Người dân nghèo ven 
biển đang trong vòng luẩn quẩn: nghèo đói – đánh bắt hủy diệt – nguồn lợi cạn kiệt – thu 

31 rủi ro ảnh hưởng tới thu nhập (rủi ro thứ nhất: ảnh hưởng lớn nhất và theo mức độ giảm dần).
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nhập bấp bênh, thấp – nghèo đói. Không những vậy, ngư dân và người nuôi trồng thủy 
sản ở ven biển (nuôi lồng bè và nuôi đầm) cũng đối diện nguy cơ cao hơn về thiên tai 
(bão, lũ). Nhiều hộ đầu tư vào nuôi tôm sú, tôm hùm lồng với các mức đầu tư nhiều trăm 
triệu đồng và giàu lên thành tỉ phú nhờ nuôi thủy sản, nhưng rủi ro thiên tai (như cơn bão 
12 trong năm 2017) khiến nhiều hộ sa vào cảnh thu lỗ, nợ nần do bị bão cuốn trôi hết 
lồng bè nuôi thủy sản. Như vậy, các hộ nghèo ở các vùng ven biển của tỉnh Khánh Hòa là 
nhóm có nguy cơ dễ tổn thương nhất. 

– Tính rủi ro của nghèo đô thị: biến động giá cả, nhất là các mặt hàng lương thực 
phẩm và dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục), việc làm thiếu ổn định là những rủi ro 
chính đối với người nghèo đô thị, thậm chí những người di cư ở đô thị còn đối diện về rủi 
ro giá thuê nhà tăng lên.

– Khu vực đồng bằng: Thiên tai, hạn hán và không tiêu thụ được nông sản phẩm, giá 
cả thiếu ổn định là những loại rủi ro phổ biến nhiều hộ nông dân thường gặp và nằm 
trong số những rủi ro nghiêm trọng nhất đối với người nghèo.

– Vùng miền núi: Người nghèo ở vùng miền núi đối diện với những rủi ro chính là 
thiếu nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và ốm đau, bệnh tật.

Bảng 3.51: Một số rủi ro chủ yếu của người nghèo ở tỉnh Khánh Hòa 

Khu vực Các rủi ro chính
Đồng bằng  Rủi ro do biến đổi khí hậu, tình hình thiếu nước

 Rủi ro do không tiêu thụ được nông sản phẩm, giá cả thiếu ổn định
Miền núi  Hạn hán khiến cho nhiều hộ gia đình thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt 

hàng ngày
 Điều kiện sống và thói quen ăn uống thiếu vệ sinh cùng với việc thiếu  các 

bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng gây ra nhiều bệnh tật cho người nghèo.
Ven biển  Rủi ro do thiên tai diễn biến khó lường

 Đánh bắt xa bờ, trong khi các nguồn tài nguyên đang có xu hướng cạn kiệt
 Nguy cơ, thách thức về ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nuôi trồng, 

khai thác thủy hai sản
Đô thị  Giá các mặt hàng phục vụ đời sống tăng

 Thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả.

So sánh rủi ro giữa các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho thấy trong khi 
vùng đồng bằng và miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn nhưng ở các khu vực có tỷ lệ 
nghèo thấp hơn song mức độ dễ bị tổn thương cao hơn. Nhom cac hô dê bi tôn thương 
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(theo trạng thái tĩnh) – hộ cận nghèo ở khu vực ven biển và đô thị cao hơn so với các khu 
vực khác (Bảng 3.22). Xét theo trạng thái động, khu vực ven biển và đô thị là những 
nhóm dễ rủi ro hơn do quá trình đô thị hóa kéo theo ảnh hưởng tới diện tích đất canh tác, 
việc làm khu vực đô thị thiếu ổn định và ở khu vực nông thôn là ven biển với việc sống 
dựa vào khai thác thủy sản ven bờ và điều kiện thời tiết, thiên tai (vùng ven biển). 

Như vậy, việc giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa đang đối diện với thách thức kép: tỷ lệ 
nghèo cao ở vùng miền núi nơi tập trung phần lớn là dân tộc thiểu số và mức độ dễ tổn 
thương trước đói nghèo cao ở khu vực có tỷ lệ nghèo thấp (vùng đô thị và ven biển). Mặc 
dù vậy, các chính sách giảm nghèo ở cấp Trung ương cũng như của tỉnh Khánh Hòa chủ 
yếu tập trung vào vào các vùng nghèo mà chưa bao phủ tới các vùng không nghèo, vùng 
đô thị đang đối diện với các rủi ro ngày càng tăng cao. Chính vì vậy, trong giai đoạn sắp 
tới,  chính sách giảm nghèo cần có sự khác biệt hơn, trong đó tính đến đặc thù của các 
nhóm dân cư  để có thể đạt hiệu quả cao trong việc giảm nghẻo bền vững.

2) Cách thức khắc phục các hậu quả, ứng phó với rủi ro 
Để khắc phục các hậu quả sau rủi ro, người dân có rất nhiều cách, thường là ứng phó 

mang tính tình thế và ngắn hạn hơn là có một chiến lược rõ ràng. 
Các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả sau rủi ro được đa số hộ sử dụng là cắt 

giảm chi tiêu (94,01%); bán các mặt hàng nông sản (68,89%); bán tài sản khác (61,9%); 
làm việc nhiều hơn, di cư đi nơi khác để tìm việc làm (51,58%); bán gia súc, gia cầm 
(55,41%); vay người thân, bạn bè (17%); vay vốn ngân hàng (17% hộ). Các biện pháp 
như thay đổi cây trồng, vật nuôi; thay đổi kỹ thuật sản xuất, canh tác trong một chừng 
mực nhất định có thể bền vững hơn nhưng hầu như không có ai áp dụng (Bảng 3.52).

Bảng 3.52: Các biện pháp đối phó với rủi ro của người nghèo ở tỉnh Khánh Hòa (%)

Theo thứ tự ưu tiên
Các biện pháp

Có sử 
dụng 
(%)

Thứ 
nhất

Thứ 
hai

Thứ 
ba

Tự thân giải quyết 24,49 6,45 32,26 61,29
Vay người thân, bạn bè 17,00 4,88 22,36 72,76
Vay vốn ngân hàng 17,85 4,7 14,1 81,2
Vay nặng lãi từ đại lý, chủ nợ  0,0    
Được bảo hiểm chi trả  0,0    
Bán các mặt hàng nông sản 68,89 34,7 44,26 21,04
Bán gia súc, gia cầm 55,41 25,69 59,72 14,58
Bán đất đai 6,16  66,67 33,33
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Bán các tài sản khác 61,9 9,8 45,1 45,1
Giảm chi tiêu 94,01 53,6 35,14 11,26
Làm việc nhiều hơn, di cư đi nơi khác để tìm việc làm 51,58 66,67 28,7 4,63
Thay đổi cây trồng, vật nuôi 0,0
Thay đổi kỹ thuật sản xuất, canh tác 0,0

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả.

Các loại bảo hiểm có thể là giải pháp khả dĩ giúp người dân nói chung và người nghèo 
nói riêng ứng phó với các rủi ro. Trong số các loại bảo hiểm, tỷ lệ dân số tỉnh Khánh Hòa 
tham gia cao nhất là BHYT (năm 2018 là 89,5%: Bảng 3.53). Tính theo số lao động đang 
hoạt động kinh tế, tỷ lệ tham gia BHXH ở tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt 0,002% (năm 2018). 

Tỷ lệ tham gia BHYT tương đối cao nhưng tỷ lệ hộ có người ốm đau, bệnh tật vẫn còn 
khá phổ biến (Bảng 3.50) và không rõ là BHYT có vai trò thế nào đối với hộ để đối phó 
với các cú sốc thu nhập. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH thấp phản ánh lao động ở tỉnh 
Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn và khu vực phi chính thức, người lao 
động trong các khu vực này thiếu các biện pháp để khắc phục các hậu quả sau rủi ro.

Bảng 3.53: Số người ở tỉnh Khánh Hòa tham gia bảo hiểm (người)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BH xã hội 111.128 115.537 122.108 127.536 135.626 139.483 155.916

BH y tế 730.448 773.849 807.564 856.546 964.614 1.066.196 1.103.053

BH thất nghiệp 96.019 100.146 106.212 117.478 124.763 128.656 141.270

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Việc ứng phó và chủ động phòng ngừa rủi ro có tính bền vững phụ thuộc vào năng lực 
của người nghèo. Tuy nhiên, trong các nội dung trước đã đề cập, tại tỉnh Khánh Hòa, chất 
lượng nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế và thiếu các loại vốn khác. Theo Trần Thị Kim 
Dung (2016) những người trồng mía tại thị xã Ninh Hòa chịu tác động bởi nhiều yếu tố, 
trong khi đó, nhiều hộ nông dân, nhất là các hộ nghèo lại thiếu các năng lực cần thiết để 
chống chịu trước các cú sốc của thị trường, thường xuyên bị tư thương ép giá và gặp 
nhiều tác động tiêu cực trước các diễn biến bất lợi của thiên tai, thời tiết.

3.2.3. Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa giai đoạn 2012 – 2018

Phần này tập trung phân tích, đánh giá các chính sách giảm nghèo Trung ương và địa 
phương triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm trả lời các câu hỏi: 
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1) Việc triển khai các chính sách có hiệu quả hay không? Nếu không thì tại sao?
– Phải chăng do chính sách thiết kế chưa đúng, chưa phù hợp?
– Và/hoặc, chính sách thiết kế đúng nhưng chưa đủ?
– Và/hoặc, chính sách thiết kế tốt nhưng triển khai, tổ chức thực hiện chưa hiệu quả?
2) Tại sao cùng một chính sách nhưng kết quả giảm nghèo lại khác nhau giữa vùng 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa?  
Trong nội dung này chủ yếu phân tích, đánh giá các chính sách theo các nhóm vấn đề 

như sau: i) Các chính sách theo nghèo đơn chiều – tạo điều kiện cho người nghèo phát 
triển sản xuất, cải thiện thu nhập: tín dụng, phát triển sản xuất, dạy nghề và tạo việc làm; 
ii) Các chính sách gắn với các chiều của nghèo đa chiều: hỗ trợ người nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế); xây dựng cơ sở hạ tầng (nhà ở, nước sạch, vệ sinh 
môi trường).

Việc rà soát, đánh giá chính sách trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu hiện có và dựa 
theo khung đánh giá sau đây:

Bảng 3.54: Khung đánh giá chính sách giảm nghèo

Chính sách Chỉ số đầu vào và đầu ra Chỉ số kết quả và tác động
Tín dụng, hỗ 
trợ phát triển 
sản xuất, dạy 
nghề và tạo 
việc làm

  Tổng nguồn vốn thực hiện chính 
sách

  Số hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ
  Số (tỷ lệ) hộ thoát nghèo
   Cải thiện thu nhập, sinh kế của hộ 

nghèo

Y tế Kinh phí chi hỗ trợ y tế
Đầu tư cho y tế

Tỷ lệ tiếp cận bảo hiểm y tế
Tỷ lệ tiếp cận dịch vụ y tế

Giáo dục   Kinh phí miễn giảm học phí và 
đóng góp
  Số học sinh được miễn giảm học phí 

và đóng góp khác
  Đầu tư cho giáo dục

  Tình trạng đi học của trẻ em
  Trình độ giáo dục của người lớn

Nhà ở, nước 
sinh hoạt, vệ 
sinh môi 

 Số công trình được xây dựng
 Số vốn chi đầu tư xây dựng CSHT

  Các chỉ số về thiếu hụt điều kiện 
sống (theo tiêu chí nghèo đa chiều) 

Đầu vào Hoạt động Đầu ra Kết quả 
vào

Tác động

Triển khai Kết quả chính sách
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trường và cơ 
sở hạ tầng

Nguồn: Nhóm tác giả.

Các chính sách về giảm nghèo bền vững được chia thành hai nhóm chính sách: các 
chính sách chung và các chính sách đặc thù.

–  Các chính sách chung bao gồm: 
+ Nghi quyêt số 80 NQ/CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ vê đinh hương giam ngheo 

bên vưng thơi ky 2011 – 2020: 
 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015 

(Quyết định số 1489/2012/QĐ–TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ )
 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 

(Quyết định số 1722/QĐ–TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ).
Nhằm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban 

hành Quyết định số 3646/QĐ–UBND ngày 28/11/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 (theo Quyết định số 1722/QĐ–TTg).

+ Nghi quyêt số 71/NQ–CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ vê một số chính sách đối 
với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

Để hộ nghèo thiếu hụt đa chiều tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt 
(theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020: Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg), 
Chính phủ hỗ trợ đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều như sau: hỗ trợ về bảo hiểm y tế, 
giáo dục – đào tạo, nhà ở, nước sinh hoạt và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác.

– Các chính sách đặc thù, chủ yếu trong hai chương trình giảm nghèo đối với vùng 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu 
số sinh sống:

+ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 
64 huyện nghèo) (Nghị quyết số 30a/2008/NQ–CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ: gọi 
tắt là Chương trình 30a). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định:

 Quyết định số 131/QĐ–TTg ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã 
đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020.

 Quyết định số 596/QĐ–TTg ngày 25/5/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết 
định số 131/QĐ–TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai 
đoạn 2016 – 2020.
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 Quyết định số 275/QĐ–TTg ngày 07/3/2018 về phê duyệt danh sách các huyện 
nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

 Quyết định số 965/QĐ–TTg ngày 07/8/2018 sửa đổi Điều 3 Quyết định số 
275/QĐ–TTg ngày 07/3/2018 về phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện 
thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

Theo Quyết định số 275/QĐ–TTg; tỉnh Khánh Hòa có 2 huyện trong Chương trình 30a 
của giai đoạn 2018 – 2020 là huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn.

+ Chương trình 135 về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương 
trình 135 giai đoạn III) (Quyết định số 551/QĐ–TTg ngày 4/4/2013).
 Quyết định số 900/QĐ–TTg ngày 20/6/2017 về phê duyệt danh sách xã đặc biệt 

khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai 
đoạn 2017 – 2020.

 Quyết định số 582/QĐ–TTg ngày 28/4/2017 về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt 
khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Quyết định số 900/QĐ–TTg, tỉnh Khánh Hòa có tới 16 xã32 (đều sử dụng ngân 
sách địa phương); theo Quyết định số 582/QĐ–TTg, tỉnh Khánh Hòa có số lượng xã và 
thôn thuộc các khu vực như sau: i) có 6 xã thuộc khu vực I, 29 xã khu vực II và 16 xã khu 
vực III; ii) số thôn đặc biệt khó khăn: có 20 thôn thuộc xã khu vực II và 45 thôn thuộc xã 
khu vực III.

Các chính sách, nội dung, đối tượng thụ hưởng chính sách được hệ thống hóa, phân 
loại tại Phụ lục 3.

3.2.3.1. Chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng nghèo

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng nghèo, trong giai đoạn vừa qua, Nhà 
nước đã ban hành nhiều chính sách tín dụng ưu đãi. Các chính sách này tập trung vào hỗ 
trợ vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cho vay học sinh hộ nghèo, xây dựng 
nhà ở, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường (Phụ lục 3).

Trong số các chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho người nghèo, các chính sách có tác 
động trực tiếp được thể hiện qua những văn bản sau:

- Chính sách tín dụng ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị 
quyết số 30a/2008/NQ–CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

32 bao gồm: i) huyện Khánh Vĩnh (xã Sơn Thái; xã Giang Ly; xã Khánh Thành; xã Khánh Phú; xã Khánh Thượng; 
xã Liên Sang; xã Cầu Bà; xã Khánh Nam; xã Khánh Trung; xã Khánh Hiệp); ii) huyện Khánh Sơn (xã Thành Sơn; 
xã Sơn Bình; xã Sơn Hiệp; xã Ba Cụm Bắc; xã Ba Cụm Nam); iii) huyện Cam Lâm (xã Suối Tân).
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- Quyết định 15/2013/QĐ–TTg ngày 23/02/2013 tín dụng đối với hộ cận nghèo (mức 
lãi suất cho vay bằng 130% lãi suất cho vay hộ nghèo, lãi suất nợ quá hạn bằng 
130% lãi suất cho vay).

- Chương trình cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt 
khó khăn giai đoạn 2012– 2015 theo Quyết định số 54/2012/QĐ–TTg ngày 
04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chương trình cho vay theo Nghị định số 75/2015/NĐ–CP ngày 09/9/2015 của 
Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm 
nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020. 

- Chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng tàu vỏ thép đánh bắt xa bờ theo 
Nghị định số 17/2018/NĐ–CP ngày 2/2/2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 67/2014/NĐ–CP ngày 7/7/2014).

- Nghị quyết số 14/NQ–CP ngày 05/3/2014, Quyết định số 1050/QĐ–NHNN ngày 
28/5/2014 về cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Nghị định 55/2015/NĐ–CP ngày 09/06/2015 (thay thế Nghị định 41/2010/NĐ–CP) 
về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng tạo 
điều kiện cho nông dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các nguồn tín dụng (quy 
định cho vay không có tài sản đảm bảo lên đến 70 – 80% giá trị dự án).

Bên cạnh các chính sách của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa cũng có chính sách hỗ trợ 
cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ 
trợ lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số để phát 
triển sản xuất (Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015; Chương trình phát triển kinh tế – xã 
hội vùng đông bao dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020).

Chính sách tín dụng ưu đãi và các nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng nghèo 
được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển 
nông nghiệp và/hoặc tín dụng ủy thác thông qua các tổ chức đoàn thể (Hội Phụ nữ, Hội 
Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên...). Cho đến nay, về cơ bản, Ngân hàng 
chính sách xã hội Việt Nam đã được mở rộng mạng lưới và có điểm giao dịch tại hầu hết 
các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điểm đáng chú ý là những thay đổi trong việc tổ chức thực hiện cho vay đối với các 
nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Trước đây, hộ nghèo thường được vay vốn độc lập để thực 
hiện theo sản xuất. Hiện nay, một số tổ chức đoàn thể, chẳng hạn như Hội Nông dân, việc 
cho vay chuyển sang hỗ trợ theo các mô hình, theo tổ hợp tác. Các mô hình, tổ hợp tác 
được Ủy ban nhân dân xã xác nhận thì được vay vốn. Trong các tổ hợp tác phải có sự 
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tham gia ít nhất 40% hộ nghèo và phải có một số hộ không nghèo, hộ khá giả tham gia. 
Việc hỗ trợ thông qua tổ hợp tác có sự tham gia của hộ khá giả nhằm khuyến khích người 
nghèo phấn đấu vươn lên và đồng thời, hộ khá giả tham gia có thể hỗ trợ người nghèo về 
kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất. Những mô hình hỗ trợ người nghèo thông qua tổ hợp đã 
và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như mô hình xoài ở xã Cam Hiệp Bắc 
(huyện Cam Lâm). 

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, trong giai đoạn 2011 – 2015, Ngân hàng Chính 
sách xã hội tỉnh Khánh Hòa đã cho vay các đối tượng nghèo như sau: cho vay 18.246 hộ 
nghèo với tổng số tiền 401 tỷ đồng (mức vay bình quân 22 triệu đồng/hộ); 24.786 hộ cận 
nghèo là 498,8 tỷ đồng (203 triệu đồng/hộ); cho vay 1.608 hộ thoát nghèo với 46,3 tỷ 
đồng (29 triệu đồng/hộ).33

Trong năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa đã cho vay 2.440 hộ 
nghèo với số tiền 80.136 triệu đồng (trung bình 33 triệu đồng/hộ); hộ cận nghèo là 3.776 
hộ với 138.172 triệu đồng (37 triệu đồng/hộ); cho vay 1.920 hộ mới thoát nghèo là 
71.636 triệu đồng (37 triệu đồng/hộ). Ngoài ra, trong năm 2017, Ngân hàng Chính sách 
xã hội tỉnh Khánh Hòa đã cho vay các trường hợp thuộc các đối tượng nghèo: cho vay 
học sinh, sinh viên: 1.717 trường hợp (với số tiền 22.319 triệu đồng); giải quyết việc làm: 
3.537 hộ (129.616 triệu đồng); chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường: 20.984 hộ 
(248.435  triệu đồng); cho vay xuất khẩu lao động: 28 trường hợp (2.554 triệu đồng); cho 
vay hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở: 43 hộ (1.051 triệu đồng); cho vay sản xuất kinh 
doanh vùng khó khăn: 1.446 hộ (59.887 triệu đồng); cho vay nhà tránh lũ: 02 hộ (30 triệu 
đồng); cho vay khác: 97 hộ (1.308 triệu đồng). Tổng số tín dụng ưu đãi đã cho vay năm 
2017 là 755.144 triệu đồng. Nguồn vốn này đã giúp 3.403 hộ thoát nghèo, thoát cận 
nghèo; 3.537 dự án thuộc chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm đã thu hút trên 
3.500 lao động có công ăn việc làm ổn định; 28 hộ vay vốn xuất khẩu lao động có nguồn 
thu nhập ổn định; 43 hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở; 1.717 lượt học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; trên 4.000 công trình nước sạch, 
vệ sinh môi trường nông thôn được thực hiện.34 

Trong giai đoạn 2012 – 2018, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận tín dụng ưu đãi đã có sự gia tăng, 
nói cách khác, độ bao phủ của chính sách tín dụng ưu đãi đã có sự cải thiện. Với số 2.440 
hộ nghèo và 3.776 hộ cận nghèo được vay vốn trong năm 2017, số lượng hộ thuộc các 
đối tượng lần lượt là 19.142 hộ và 21.543 hộ; theo đó, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo 
được vay vốn tương ứng là 12,75% và 17,5%; trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo vay vốn trong 
giai đoạn 2011 – 2015 mới chỉ đạt 14,6%.

33 Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Khánh Hòa.
34 Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Khánh Hòa.
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Mặc dù hộ nghèo tiếp cận tới chính sách ưu đãi tín dụng có sự cải thiện nhưng còn 
không ít hộ nghèo chưa tiếp cận tới chính sách này. Phân tích từ số liệu VHLSS năm 
2016 cho thấy có tới 15% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi nhưng chưa được 
vay. Có nhiều lý do để giải thích cho tình trạng này nhưng đáng chú ý là các vấn đề sau: 
i) Nhiều hộ có mức thu nhập (hoặc chi tiêu) là hộ nghèo nhưng không được xếp vào danh 
sách hộ nghèo theo cách phân loại và bình bầu ở địa phương nên họ gặp nhiều khó khăn 
hơn trong việc tiếp cận tín dụng ưu đãi; ii) Hộ nghèo có nhu cầu vay vốn nhưng không 
tiếp cận được vốn vay vì do những hạn chế về năng lực, trình độ nhận thức, vốn xã hội 
của người nghèo; iii) Do hộ nghèo khó đáp ứng được các điều kiện từ phía ngân hàng, 
chẳng hạn để vay được vốn phải có kế hoạch kinh doanh và và khả năng trả nợ. 

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần giúp người nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
bổ sung nguồn vốn phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống. Vốn tín dụng ưu đãi đã 
góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu 
nhập, từng bước cải thiện đời sống. Nhờ nguồn vốn này mà nhiều hộ nghèo từng bước cải 
thiện cuộc sống của gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Các tính toán từ VHLSS 
cho thấy có tới 71,3% số hộ nghèo có vay vốn đã có sự cải thiện về thu nhập và có tới 
66,1% hộ nghèo có vay vốn đã thoát nghèo.35

Vai trò của chính sách tín dụng ưu đãi đối với giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống là 
rõ ràng. Tuy nhiên, cùng một chính sách nhưng kết quả giảm nghèo lại có sự khác nhau 
giữa vùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thậm chí là trên cùng địa bàn nhưng có sự khác 
nhau giữa các hộ. 

Nhằm kiểm tra sự khác biệt về kết quả giảm nghèo giữa các địa bàn khi tiếp cận chính 
sách tín dụng ưu đãi, phương pháp khác biệt trong khác biệt (difference – in – difference: 
DID). Phương pháp này được dùng để giải thích cho sự khác biệt của cùng một chính 
sách nhưng giữa các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khác nhau và trên cùng địa bàn 
nhưng có sự khác nhau giữa các hộ có nhận được tín dụng ưu đãi nhưng khác nhau về 
tham gia các khóa đào tạo nghề, tập huấn. 

Các kết quả tính toán cho thấy, các hộ có nhận được chính sách tín dụng ưu đãi (so 
sánh trước và sau vay vốn) có mức tăng/thu nhập tốt hơn so với các hộ không vay vốn. 
Đối với các hộ có vay vốn, nếu hộ được hỗ trợ hoặc có tham gia đào tạo nghề, tập huấn 
có thu nhập tốt hơn so với các hộ không tham gia.36

35 Tính toán của nhóm tác giả số liệu VHLSS 2014.
36 Tính toán theo VHLSS năm 2014: tính cho các hộ có tham gia các chương trình chính sách (Mục 8 - VLSHH); sử 
dụng câu hỏi hộ có nhận các hỗ trợ năm 2013 và 2014 để với kết quả về thu nhập năm 2014 để phân tích độ trợ của 
chính sách.
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Chính sách tín dụng ưu đãi có những đóng góp nhất định vào giảm nghèo, tuy nhiên, 
việc thiết kế và tổ chức thực hiện chính sách vẫn còn những khiếm khuyết.

Thứ nhất, chính sách tín dụng ưu đãi vẫn chưa phù hợp với đặc thù của Khánh Hòa 
và/hoặc với các khu vực trên địa bàn tỉnh. Chẳng hạn, các hộ đánh bắt thủy hải sản cần 
vốn đầu tư lớn để nuôi trồng hoặc cần tàu thuyền công suất lớn để đánh bắt xa bờ nhưng 
các chương trình cho vay vốn ưu đãi với quy mô cho vay nhỏ. Mức cho vay hộ nghèo 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2011 – 2015 là 22 triệu đồng/hộ và đến năm 
2017 dù có tăng lên nhưng cũng chỉ đạt 33 triệu đồng/hộ. Mức cho vay tăng nhưng, quy 
mô sản xuất hoặc các chi phí sản xuất tăng lên nên mức cho vay tăng có thể chưa tương 
xứng so với chi phí sản xuất tăng. 

Thứ hai, vấn đề nữa là cách hỗ trợ chia ra qua nhiều kênh cho vay đã làm phân tán 
khoản cho vay và kéo theo đó là mức cho vay ở mỗi kênh còn thấp. Mức cho vay thấp 
trong khi vốn đầu tư sản xuất lớn nên người nghèo, thậm chí các hộ không nghèo cũng 
khó tiếp cận tới các chính sách hỗ trợ. Chẳng hạn, chính sách hỗ trợ ngư dân vay vốn 
đóng tàu vỏ thép đánh bắt xa bờ, trên địa bàn huyện Vạn Ninh có tới 9 xã ven biển trong 
tổng số 12 xã nhưng chỉ có 2 hộ vay do vốn đối ứng cao.37

Thứ ba, thời điểm cho vay và thời hạn cho vay của chính sách tín dụng ưu đãi là chưa 
phù hợp. Một số cuộc thảo luận với các nhóm người nghèo trên địa bàn Khánh Hòa cho 

37 Khảo sát của nhóm tác giả tại UBND huyện Vạn Ninh, tháng 9/2018.
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thấy việc cho vay vốn hộ nghèo thường chậm hơn so với thời vụ làm ảnh hưởng đến kết 
quả sản xuất của hộ nghèo.38

Thứ tư, việc cho vay gắn với chuỗi giá trị, các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (theo Nghị quyết số 14/NQ–CP ngày 05/3/2014) vẫn còn 
hạn chế, gặp nhiều khó khăn.

3.2.3.2. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và xây dựng, nhân 
rộng các mô hình giảm nghèo

Hỗ trợ phát triển sản xuất là giải pháp quan trọng để giúp hộ nghèo, cận nghèo nâng cao 
thu nhập, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững. Mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm 
nâng cao kiến thức sản xuất, năng suất, chất lượng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình 
thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, và thị trường cho hộ nghèo,... giúp người nghèo sản 
xuất ngày càng có hiệu quả để thoát nghèo bền vững. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất thông 
qua hỗ trợ về công cụ, tư liệu sản xuất (cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất, máy móc), hỗ 
trợ các hoạt động đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực.

Kể từ năm 2012 đến nay, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương 
trình giảm nghèo như: i) Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a (theo Quyết 
định số 2621/QĐ–TTg ngày 31/12/2013) và Chương trình 135 (theo Quyết định số 
551/QĐ–TTg ngày 4/4/2013); ii) Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc dự án xây dựng và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo (theo Quyết định số 1489/QĐ–TTg ngày 10/9/2012);  iii)  Hỗ trợ 
giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (theo 
Quyết định số 102/2009/QĐ–TTg ngày 7/8/2009); iv) Chính sách về bảo vệ và phát triển 
rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 
giai đoạn 2015 – 2020 (Nghị định số 75/2015/NĐ–CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ); 
v) Chính sách phát triển thủy sản (Nghị định số 67/2014/NĐ–CP ngày 07/07/2014 và 
Nghị định số 17/2018/NĐ–CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ).

Bên cạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, Nhà nước cũng đã có các chính sách hỗ trợ liên 
kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Nghị định số 98/2018/NĐ–CP); chính sách 
hỗ trợ về phát triển và tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 
mới (Quyết định số 1600/QĐ–TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1819/QĐ–TTg  
ngày 16/11/2017); chính sách về hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn (Quyết định số 
62/2013/QĐ–TTg ngày 25/10/2013);....

Cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành một số chính 
sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho các đối tượng chưa được hưởng các chính sách do 
Trung ương hỗ trợ và các chính sách phù hợp với điều kiện, đặc thù của tỉnh. Trên địa 

38 Khảo sát của nhóm tác giả tại xã Khánh Nam và Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh), tháng 9/2018.
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bàn tỉnh Khánh Hòa, các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất được áp dụng từ năm 
2012 đến nay bao gồm: chính sách chung và chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi.

– Các chính sách của tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tạo điều kiện 
cho người nghèo tăng thu nhập để thoát nghèo, các hộ cận nghèo và không nghèo vươn 
lên nhóm có thu nhập cao hơn

+ Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 – 2015 
(Nghị quyết số 24/2012/NQ–HĐND ngày 4/12/2012 và Quyết định số 06/QĐ–UBND 
ngày 19/3/2013).

+ Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 – 2020 (Nghị quyết số 26/2016/NQ–HĐND; Quyết định 
số 661/QĐ–UBND ngày 13/7/2017 và Quyết định số 1609/QĐ–UBND ngày 07/6/2018).

+ Chính sách về ưu đãi, hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn (Quyết định số 
2488/QĐ–UBND ngày 9/9/2015); Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn giai đoạn 2017 – 
2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 
863/QĐ–UBND ngày 31/3/2017).

+ Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định số 
2690/QĐ–UBND ngày 09/9/2016).

+ Chính sách về hỗ trợ chuyển đổi ngành chăn nuôi và nâng cao hiệu quả chăn nuôi 
nông hộ (Quyết định số 2797/QĐ–UBND, ngày 21/9/2016 và Quyết định số 
1191/QĐ–UBND ngày 9/5/2016).  

Các đối tượng thuộc các chính sách nêu trên bao gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
nhóm hộ không nghèo.

–  Các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 
các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

+ Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015 (Nghị quyết số 29/NQ–HĐND ngày 
8/12/2011 và Nghị quyết số 14/NQ– HĐND ngày 5/12/2012). Theo đó, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2233/QĐ–UBND ngày 10/9/2012 về chính 
sách hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất mới phát triển kinh tế hộ cho đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Chương trình thực hiện hỗ cho 40 xã (35 xã miền núi thuộc 03 khu vực và 05 xã 
đồng bằng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống).

 Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo và hộ cận nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số. Nội 
dung hỗ trợ bao gồm giống cây trồng, vật nuôi (tuỳ theo nhu cầu sản xuất của mỗi hộ gia 
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đình, địa phương và quy hoạch của ngành để hỗ trợ vốn đầu tư, nhân rộng mô hình sản 
xuất mới chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật).

Để được hưởng các chính sách hỗ trợ, hộ nghèo và hộ cận nghèo tham gia các mô hình  
phải có điều kiện về đất đai, chuồng trại, có lao động và có nguyện vọng tham gia xây 
dựng mô hình.

+ Chương trình phát triển kinh tế – xã hội  vùng đông bao dân tộc thiểu số và miền núi 
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 06/2016/NQ–HĐND ngày 
11/8/2016): Phạm vi hỗ trợ gồm 39 xã (thuộc khu vực I, II, III vùng dân tộc và miền 
núi; các xã, thôn đặc biệt khó khăn); hô trơ mô hinh phát triển kinh tế hộ, thoát nghèo 
bền vững. So với trước, trong giai đoạn 2017 – 2020, Chương trình nông thôn và miền 
núi tỉnh Khánh Hòa đã từng bước chuyển từ hình thức nhà nước cho không (các đầu 
vào sản xuất) sang hình thức hỗ trợ đầu tư cho phát triển kinh tế và gắn với tổ chức lại 
sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, hô trơ liên kêt nông dân vơi doanh nghiêp đê giai 
quyêt ôn đinh đâu ra cho sản phẩm.

+ Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 – 2015 (Nghị quyết số 
11/2010/NQ–HĐND ngày 10/12/2010 và Nghị quyết số 31/2012/NQ–HĐND ngày 
5/12/2012): Hỗ trợ bằng tiền mặt để các đối tượng thụ hưởng chính sách chủ động mua 
sắm nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống phù hợp với thực tế của từng hộ; 
Hỗ trợ bằng hiện vật trong danh mục gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc thú 
y.

+ Chính sách về hỗ trợ trồng rừng sản xuất (Nghị quyết số 18/2011/NQ–HĐND ngày 
8/12/2011): Hỗ trợ cho các đối tượng tham gia trồng rừng thuộc xã đặc biệt khó khăn 
với hình thức bằng tiền để trồng, chăm sóc rừng.

Khác với chính sách chung bao gồm cả đối tượng là hộ không nghèo, chính sách đặc 
thù về hỗ trợ phát triển sản xuất chỉ dành riêng cho đối tượng là hộ nghèo và hộ cận 
nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 
biển.

Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho người nghèo được thực hiện 
theo: i) hỗ trợ các đầu vào sản xuất (cây trồng, giống vật nuôi, vật tư sản xuất, phòng 
chống dịch bệnh,...); ii) Hỗ trợ các hoạt động tập huấn, đào tạo thông qua khuyến nông – 
lâm – ngư nghiệp; iii) Hỗ trợ lãi suất vay để hộ gia đình phát triển sản xuất.

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất ở tỉnh Khánh Hòa được tổ chức thực hiện khá 
bài bản, khoa học, đó là việc lồng ghép mục tiêu giảm nghèo vào các chương trình nhằm 
tập trung nguồn lực. Tại huyện nghèo Khánh Vĩnh, việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho 
người nghèo được lồng ghép vào chương trình xây dựng nông thôn mới; theo đó, năm 
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2018, huyện Khánh Vĩnh hỗ trợ cho 07 xã, với 55 hộ nghèo tham gia thực hiện chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng (49 hộ với diện tích 48,5 ha) và thực hiện chăn nuôi gia súc, gia cầm 
tập trung (06 hộ chăn nuôi heo, bò, gà). Cũng tại Khánh Vĩnh, việc hỗ trợ phát triển sản 
xuất cho người nghèo được lồng ghép theo Đề án phát triển cây trồng chủ lực; trong năm 
2016 và năm 2017, huyện đã lồng ghép hỗ trợ trồng bưởi da xanh và cây sầu riêng cho 
213 hộ tham gia với tổng diện tích 174,56 ha.39

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần nâng cao trình độ sản xuất của người 
nghèo, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, khuyến khích hộ nghèo phát triển sản 
xuất hàng hóa. Trong giai đoạn 2010 – 2016, thu nhập bình quân người ở tỉnh Khánh Hòa 
tăng bình quân 15%/năm; trong đó khu vực thành thị là 17% và khu vực nông thôn đạt 
12% (Bảng 3.20). Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần đa dạng hóa thu nhập, 
chuyển đổi cơ cấu thu nhập và ngành nghề (Bảng 3.21). Chính sách hỗ trợ phát triển sản 
xuất đã giúp cho không ít hộ dân chuyển sang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giúp người nghèo bổ sung nguồn vốn, phát triển 
sản xuất, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập. Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế và 
thực thi chính sách còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: 

– Đánh giá chung
Thứ nhất, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương và của tỉnh Khánh 

Hòa đã từng bước giảm dần sự hỗ trợ trực tiếp, tăng sự hỗ trợ gián tiếp; chuyển dần sang 
hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời gian thu hưởng nhằm khuyến khích 
sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít 
chính sách mang tính chất cho không. Điều này đã tạo ra tâm lý ỷ lại, thiếu bền vững 
trong các chính sách giảm nghèo.

Thứ hai, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hầu như chỉ tập trung vào sản xuất trong 
khi đó ít chú ý tới nâng cao năng lực thị trường cho người nghèo và hỗ trợ tiếp cận thị 
trường. Chính vì lẽ đó, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, không ít người nông dân, nhất là 
người nghèo, khi vay vốn phát triển sản xuất nhưng sản phẩm làm ra không tiêu thụ được 
và người nghèo tham gia vào các kênh phân phối lớn còn rất ít. Ví dụ, tại xã Ninh Xuân 
(thị xã Ninh Hòa), người dân gặp nhiều khó khăn để tiêu thụ nông sản, tiêu thụ mía gặp 
khó khăn do ngành đường đứng trước cạnh tranh hội nhập, nông dân chuyển từ cây trồng 
này sang cây trồng khác nhưng không tiêu thụ được (Hộp 3.4).

– Đối với các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho các nhóm đối tượng

39 Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội huyện Khánh Vĩnh (2019).
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Thứ nhất, việc thiết kế một số chính sách vẫn thiếu phù hợp với thực tiễn: Một số yêu 
cầu về quy mô, diện tích để được hỗ trợ chưa phù hợp với tình hình sản xuất và dịch vụ 
nông thôn. Quyết định số 661/QĐ–UBND ngày 13/7/2017 và Quyết định số 
1609/QĐ–UBND ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về hỗ trợ phát 
triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2017–2020, các văn bản này 
có quy định điều kiện hỗ trợ (chuyển đổi hoặc liên kết chuyển đổi cây trồng với quy mô 
vùng chuyển đổi từ 02 ha trở lên đối với cây hàng năm và 05 ha trở lên đối với cây lâu 
năm) nhưng các điều kiện này dường như chưa phù hợp nên tại một số xã không thể thực 
hiện được. Tại xã Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh), năm 2017 triển khai hỗ trợ theo 
Quyết định số 661 và năm 200 theo Quyết định số 1609 nhưng không thực hiện được do 
không có nào đăng ký tham gia vì không đáp ứng được các điều kiện của các văn bản 
này.40 Năm 2017, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh có 3 xã (Khánh Bình, Khánh Đông, 
Sông Cầu) đăng ký tham gia theo Quyết định số 661 nhưng khó thực hiện: xã Sông Cầu 
đăng ký nhưng không thực hiện vì diện tích không đảm bảo đủ điều kiện để tham gia, xã 
Khánh Bình chỉ có 01 hộ tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xã Khánh Đông chỉ có 
7 hộ tham gia với diện tích 6,25 ha.41

Thứ hai, nhìn chung, các chính sách hỗ trợ mới tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ các 
đầu vào sản xuất cho người nghèo song thiếu các hỗ trợ cần thiết thúc đẩy những người 
nông dân liên kết với nhau hoặc tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã. Trong khi đó, việc 
liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản là giải pháp giúp nông dân tiêu thụ sản 
phẩm, góp phần vào giảm nghèo. Tỉnh Khánh Hòa có các chính sách hỗ trợ liên kết sản 
xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn (Nghị quyết số 
26/2016/NQ–HĐND ngày 13/12/2016 và Quyết định số 661/QĐ–UBND ngày 
13/3/2017), dù đã hình thành một số chuỗi liên kết nhưng việc liên kết mới chỉ thực hiện 
ở quy mô tương đối nhỏ lẻ và phân tán. Mía được coi là cây “xóa đói giảm nghèo” cho 
hàng ngàn hộ nông dân ở tỉnh Khánh Hòa. Đây là ngành hàng có quy mô liên kết lớn nhất 
ở Khánh Hòa về diện tích và số hộ nông dân tham gia cũng như có sự liên kết chặt chẽ 
nhất giữa nông dân và doanh nghiệp. Mặc dù vậy, việc liên kết giữa các chủ thể trong 
chuỗi giá trị, nhất là liên kết giữa doanh nghiệp – nông dân vẫn chưa bền vững.

– Chính sách hỗ trợ đặc thù cho là hộ nghèo và hộ cận nghèo người đồng bào dân tộc 
thiểu số

40 Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng về thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 5 năm từ năm 2013 đến năm 2017 và kế hoạch thực hiện đến năm 2020.
41 Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh về kết quả thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến tháng 8/2018 và kế hoạch thực hiện đến năm 2020 
trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.
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Thứ nhất, định mức hỗ trợ về phát triển sản xuất cho hộ nghèo và hộ cận nghèo người 
đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp (tối đa là 10 triệu đồng/hộ), mức hỗ trợ này chưa đủ 
mạnh để người nghèo có thể tham gia. Trong khi đó, hộ nghèo để được tham gia phải đáp 
ứng được các điều kiện. 

Thứ hai, việc giao vốn, cấp phát giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ sản xuất thường 
chậm so với thời điểm mùa vụ, chưa phù hợp với điều kiện của địa phương. Chẳng hạn, 
bão số 12 năm 2017 đã ảnh hưởng tới nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; các cấp 
chính quyền đã có các chính sách hỗ trợ cho nông dân một số loại cây trồng nhằm khắc 
phục hậu quả, ổn định sản xuất sau bão, nhưng việc hỗ trợ chậm so với thời vụ.42

Thứ ba, chính sách khuyến nông hỗ trợ phát triển sản xuất giúp cho người nghèo tiếp 
cận với các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, 
việc vận dụng các kiến thức vào thực tế hộ nghèo còn khó khăn do từ phía người nghèo 
(những hạn chế về trình độ học vấn và điều kiện sản xuất ) và từ phía cung cấp khuyến 
nông (khuyến nông chưa thực sự phù hợp với điều kiện ứng dụng của các hộ nghèo và 
năng lực, kinh nghiệm của khuyến nông viên, chẳng hạn như đội ngũ khuyên nông viên ở 
cấp xã yếu cả về lý thuyết và thực hành). Nguồn vốn để thực hiện các mô hình khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư chủ yếu sử dụng ngân sách cấp huyện nên chỉ đảm bảo 
thực hiện một số mô hình điển hình, chưa được đầu tư sâu rộng để và quy mô để người 
có nhiều người nghèo tham gia học tập.

Thứ tư, chính sách về bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi được ban hành góp phần cải thiện sinh kế, giảm nghèo cho 
các hộ gia đình thuộc diện khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi. Tuy nhiên, việc 
trồng và bảo vệ rừng chủ yếu giao rừng cho nhóm hộ, cộng đồng. 

– Đối với việc xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo
Trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ nhiều mô hình và chuyển giao 

kỹ thuật như chương trình trồng cây sầu riêng, trồng cây keo, nuôi cá rô phi, cá diêu 
hồng, cải tạo năng suất cây điều, kỹ thuật trồng dưa lấy hạt. Trong giai đoạn 2016 – 2018, 
tinh triên khai thưc hiên hỗ trợ cho 1.046 hộ vơi kinh phí 12.294,2 triệu đồng để thực 
hiện các mô hình san suât nông nghiêp như: trồng trọt (mía, dứa, bưởi da xanh, sầu riêng, 
chuối, quýt đường, mít...), chăn nuôi (lợn, bò, dê, gà, cá...), trông trọt kêt hơp chăn nuôi 
(trồng mía và nuôi lợn, trồng chuôi và nuôi gà thả vườn,...).43 

Việc triển khai các mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gặp một số vấn 
đề sau:

42 Khảo sát của nhóm tác giả tại xã Khánh Nam và Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh), tháng 10/2018.
43 Ban Chi đao cac chương trinh muc tiêu quôc gia tinh Khanh Hoa.
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Thứ nhất, về cơ cấu, các mô hình thực hiện tập trung vào trồng trọt nhiều hơn là chăn 
nuôi. Tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tình hình thiếu nước nhưng các mô 
hình chủ yếu là trồng trọt, trong khi đó chăn nuôi không đòi hỏi nhiều nước song quy mô 
nhỏ. Việc triển khai các mô hình chăn nuôi vẫn thiếu các vật nuôi mang tính đặc thù của 
các huyện miền núi ví dụ gà đen, lợn đen bản địa, lợn rừng.44

Thứ hai, việc vận dụng các mô hình này vào thực tế ở gia đình hộ nghèo chưa nhiều do 
chi phí cao và rủi ro đối người nghèo.

Thứ ba, các mô hình trình diễn, các chương trình, mô hình cánh đồng mẫu lớn lại 
thường đòi hỏi năng lực nhất định của hộ gia đình về vốn và đất đai là rào cản cho các hộ 
cận nghèo tham gia.

Thứ tư, các mô hình thành công và thể hiện được hiệu quả đối với giảm nghèo nhưng 
vẫn khó khăn trong việc nhân rộng (ví dụ mô hình xoài ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam 
Lâm; mô hình trang trại như của hộ ông Trương Công Lộc ở phường Ninh Hiệp, thị xã 
Ninh Hòa;...). Nguyên nhân của tình trạng này là việc phát triển các loại cây trồng chưa 
gắn kết theo chuỗi giá trị, liên kết giữa các bên có liên quan (nông dân – nông dân, nông 
dân – doanh nghiệp,...) vẫn còn yếu.

3.2.3.3. Chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Người nghèo có thể tiếp cận các chính sách dạy nghề, tạo việc làm thông qua chính 
sách cho các đối tượng lao động nói chung và chính sách giành riêng cho người nghèo. 
Các chính sách dạy nghề, tạo việc làm kể từ năm 2012 đến nay, bao gồm:

Các chính sách dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nói chung gồm có Chương trình 
mục tiêu quốc gia về việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2012 – 2015 (Quyết định 
1201/QĐ–TTg ngày 31/8/2012 và Quyết định 1501/QĐ–LĐTBXH) và Đề án đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn cho giai đoạn 2010 – 2020 (Quyết định 
1956/2009/QĐ–TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ). Ngoài ra, chính sách 
về hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông 
nghiệp (Quyết định số 52/2012/QĐ–TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Các chính sách về dạy nghề, tạo việc làm dành riêng cho các đối tượng nghèo được 
quy định thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo với mục tiêu dạy 
nghề gắn với tạo việc làm cho người nghèo; Chương trình 30a dạy nghề gắn với tạo việc 
làm, xây dựng cho mỗi huyện một trung tâm dạy nghề nhiều nghề có phòng học ở cho 
học viên ở xa. Ngoài ra, lao động ở các huyện nghèo (Chương trình 30a) còn được hỗ trợ 

44 Báo cáo số 200/BC– BND ngày 6/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh về Sơ kết 5 năm thực hiện đề 
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
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vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề và ngoại ngữ để tham gia xuất khẩu lao động (Quyết định số 
71/2009/QĐ–TTg ngày 29/4/2009).

Nhằm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ–TTg, tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 
số 3074/QĐ–UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn đến năm 2020. Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa có chính sách hỗ 
trợ đào tạo nghề gắn với việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quy 
định tại các Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đông bao dân tộc thiểu số và 
miền núi tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội, trong giai đoạn 2011 – 2015, 
tỉnh Khánh Hòa đã mở trên 150 lớp tập huấn hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo, 
xây dựng 90 mô hình trình diễn với 1.690 lượt người nghèo tham gia. Tỉnh đã hỗ trợ đào 
tạo nghề ngắn hạn miễn phí cho 2.887 lao động thuộc diện hộ nghèo với tổng kinh phí 
4,33 tỷ đồng; trong đó, 2.309 người có việc làm sau khi được đào tạo.45

Việc thực hiện chính sách đào tạo nghề đã góp phần giải quyết việc làm và cải thiện 
thu nhập cho lao động nói chung và người nghèo nói riêng. Trong giai đoạn 2010 – 2017, 
số lao động hoạt động kinh tế tăng trưởng đạt bình quân 1,05%/năm; quy mô tăng thêm 
là 6,55 nghìn lao động/năm (Bảng 3.9).

Các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm có những đóng góp trong 
việc giải quyết việc làm cho lao động nói chung và các hộ nghèo nói riêng, mặc dù vậy, 
việc thiết kế và tổ chức thực hiện các chính sách này vẫn còn không ít hạn chế, trong đó 
đáng chú ý là:

Thứ nhất, tỉ lệ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là người dân tộc thiểu 
số được đào tạo nghề còn thấp so với chương trình chung. Số người nghèo được đào tạo 
làm nghề mới không nhiều, nên khó khăn để tìm việc làm mới hoặc chuyển đổi nghề 
nghiệp.

Thứ hai, hạn chế của chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn là các định mức 
hỗ trợ về chi phí đào tạo, ăn ở, đi lại chưa phù hợp với thực tế, nhất là mức kinh phí còn 
thấp đối với một số nghề cần mua con giống, vật liệu phục vụ thực hành.

Thứ ba, việc lựa chọn đối tượng tham gia học nghề vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Đối 
tượng được lựa chọn để đào tạo nghề được giao cho các đoàn thể, thông qua chỉ định theo 
các chỉ tiêu được phân bổ hoặc thông qua các kế hoạch tập huấn của các trung tâm 
khuyến nông, dạy nghề có sẵn chứ chưa thực sự vào nhu cầu cần đào tạo của nông dân, 
người lao động. Các chương trình, dự án giảm nghèo có các hoạt động dạy nghề cho 
người nghèo dẫn tới thực trạng là một người có thể tham nhiều lần, thậm chí nhiều người 

45 Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Khánh Hòa.
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không làm việc vẫn được đào tạo, có người đào tạo 7 – 8 lần nhưng không làm việc cho 
doanh nghiệp. Trong khi lao động trong doanh nghiệp cần đào tạo lại không được đào 
tạo.46 

Thứ tư, ở nhiều nơi trong cả nước, ở tỉnh Khánh Hòa không phải là ngoại lệ, việc dạy 
nghề chưa gắn với thực tiễn, nhu cầu của thị trường lao động. Các ngành nghề dạy thiếu 
sự gắn với yêu cầu cụ thể, thực tiễn sản xuất của người nghèo, do đó việc ứng dụng từ 
việc học tập vào thực tiễn là thách thức. Không ít lao động tham gia các khóa đào tạo 
nghề nhưng vẫn khó khăn, thậm chí là không tìm được việc làm bởi việc đào tạo nghề 
thiếu sự gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp. Việc đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn chưa gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp được thể hiện 
trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình nông thôn mới của địa phương.

Với những bất cập trong chính sách cũng như cách thức dạy nghề ảnh hưởng tới khả 
năng tạo việc làm, thu hút lao động. Điều này không tránh khỏi tình trạng thất nghiệp, 
thiếu việc làm. Trong giai đoạn 2010 – 2018, tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh Khánh Hòa là 
3,4% (thành thị: 3,7%; nông thôn: 3,1%), cao hơn rất nhiều so với trung bình của cả nước 
với 2,24%. Tỷ lệ thiếu việc làm, một chỉ số hữu ích hơn thất nghiệp nhằm tìm hiểu diễn 
biến “sức khỏe” của thị trường lao động; con số này ở tỉnh Khánh Hòa năm 2018 là 2,0% 
(thành thị: 0,9%; nông thôn: 1,5%); trong khi trung bình của cả nước chỉ là 1,62%. 

Bảng 3.55: Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động (%)

Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ thiếu việc làm  
Giới tính TT – NT Giới tính TT – NTNăm Tổng 

số Nam Nữ TT NT
Tổng 

số Nam Nữ TT NT
2010 3,9 3,3 4,6 4,2 3,6 3,0 2,7 3,3 2,8 3,0
2011 3,3 2,8 3,8 4,2 2,5 3,1 3,1 3,2 3 3,2
2012 3,2 2,2 4,4 3,2 3,3 3,0 3,1 2,9 2,2 3,8
2013 3,2 2,2 4,4 3,6 2,9 4,3 4,6 3,9 2,7 5,4
2014 2,4 1,8 3,1 3,0 2,0 3,0 3,2 2,7 2,4 3,3
2015 3,9 3,8 4,0 4,1 3,7 2,6 2,9 2,3 1,6 3,5
2016 3,6 3,5 3,8 3,7 3,5 3,6 3,5 3,8 2,7 4,3
2017 3,3 2,4 4,4 3,2 3,4 2,0 1,6 2,6 1,3 2,6
2018 3,4 2,4 4,8 3,7 3,3 1,3 1,1 1,5 0,9 1,5

46 Khảo sát của nhóm tác giả tại Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, tháng 9/2018.
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Trong khi lao động thất nghiệp, thiếu việc làm nhưng do chưa qua đào tạo, thiếu kỹ 
năng cần thiết hoặc đào tạo không theo sát nhu cầu của doanh nghiệp nên không đáp ứng 
được các yêu cầu của thị trường lao động. Trên địa bàn Khánh Hòa một số doanh nghiệp 
tuyển dụng lao động nhưng không tuyển được lao động do thiếu lao động có tay nghề, kỹ 
năng. Chẳng hạn, năm 2017, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Suối Dầu cần 
tuyển 4.700 lao động nhưng chỉ tuyển được 100 người do lao động không đáp ứng được 
yêu cầu.47

Với số lượng lớn lao động thất nghiệp và thiếu việc làm đặt ra những thách thức trong 
việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân. Việc thất nghiệp, thiếu việc 
làm không chỉ ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động và gia đình họ mà còn ảnh 
hưởng tới các an sinh xã hội (không có việc làm sẽ gặp thách thức để tham gia bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế).

Nhằm nâng cao hiệu quả và gắn kết việc với nhu cầu sử dụng lao động. Có ý kiến đề 
xuất rằng về đối tượng lao động công nghiệp mới là đối tượng cần ưu tiên đào tạo, dạy 
nghề; đồng thời Quyết định 1956 cũng cần thay đổi sang hỗ trợ cho đào tạo lao động gắn 
với doanh nghiệp. Theo đó, hỗ trợ doanh nghiệp khi nhận vào làm việc – hỗ trợ đào tạo 
qua lương, doanh nghiệp nhận thì người lao động được hỗ trợ lương, doanh nghiệp được 
giảm chi phí các chi phí về lao động.

3.2.3.4. Chính sách hỗ trợ tiếp cận y tế cho người nghèo

Đầu tư cho y tế là một trong những giải pháp nhằm góp phần giảm nghèo bền vững. 
Chính sách hỗ trợ tiếp cận y tế cho người nghèo được thực hiện theo cả hai hướng là tiếp 
cận mềm và tiếp cận cứng (xây dựng cơ sở y tế, bệnh viện tại các huyện và các xã). 

Các chính sách hỗ trợ tiếp cận mềm gồm các chính sách: hỗ trợ mua BHYT; miễn 
giảm chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo. Nghị định số 105/2014/NĐ– CP ngày 
15/11/2014 và Nghị định số 62/2009/NĐ–CP ngày 27/7/2009 về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: hỗ trợ 100% mức đóng BHYT 
cho người nghèo và 50% đối với hộ cận nghèo. Nhằm khuyến khích hộ cận nghèo tham 
gia BHYT, thang 6/2012, mức hỗ trợ đóng BHYT cho hô cân ngheo được nâng lên 70% 
(Quyêt đinh số 797/2012/QĐ–TTg); phần con lai, căn cứ vào tình hình thực tế, các địa 
phương dùng ngân sach của tinh để hô trơ.

Ngày 8/5/2013, Thu tương Chinh phu đa ban hanh Quyết định số 705/QĐ–TTg về 
nâng mức hỗ trợ 100% BHYT cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo: i) mơi thoat ngheo 

47 Khảo sát của nhóm tác giả tại Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, tháng 9/2018.
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nhưng vẫn nằm trong danh sách hô cân nghèo và thơi gian hô trợ 5 năm sau khi thoat 
ngheo; ii) hộ cận nghèo ở các huyện 30a và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp 
dụng cơ chế như Nghị quyết 30a.

Chính sách hỗ trợ BHYT đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai 
đoạn 2016 – 2020 (áp dụng từ 10/5/2017 theo Nghị quyết số 40/NQ–CP ngày 10/5/2017 
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017 và Nghị quyết số 71/NQ/CP ngày 
31/5/2018 của Chính phủ), theo đó: NSNN hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với hộ 
nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí BHYT; hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đối với hộ 
nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT); căn 
cứ điều kiện thực tế, các địa phương có thể quyết định bố trí thêm ngân sách địa phương 
để hỗ trợ mức cao hơn.

Trên cơ sở các chính sách của Trung ương, trong giai đoạn 2012 – 2018, tỉnh Khánh 
Hòa đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận y tế. Thực hiện Nghị định 
số 62/2009/NĐ–CP, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 
05/2011/NQ–HĐND ngày 7/4/2011 về chế độ hỗ trợ tiền BHYT cho người thuộc hộ gia 
đình cận nghèo trên địa bàn; với mức hỗ trợ 100% cho khu vực miền núi, hải đảo và 
85% đối với khu vực thành thị và nông thôn đồng bằng. Tiếp đó, ngày 13/12/2016, 
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/2016/NQ–HĐND (theo Quyết định số 
705/QĐ–TTg) về nâng mức hỗ trợ lên 100% kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng 
là hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 – 2020.

Thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận y tế, trong giai đoạn 2011 – 2015, 
tỉnh  Khánh Hòa đã mua và cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho 370.165 lượt người nghèo 
với kinh phí là 242,19 tỷ đồng; hỗ trợ mức đóng mua thẻ BHYT cho 352.351 lượt người 
cận nghèo với tổng kinh phí 175 tỷ đồng.48

Bên cạnh hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, tỉnh Khánh Hòa có chính sách hỗ trợ 100% 
kinh phí mua BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện 
kinh tế – xã hội khó khăn trên địa bàn (Nghị quyết số 29/2012/NQ–HĐND ngày 
5/12/2012 và Nghị quyết số 06/2014/NQ–HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh Khánh 
Hòa). Tỉnh Khánh Hòa cũng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên có hộ 
khẩu trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 45% trên mệnh giá thẻ (Nghị quyết số 
14/2017/NQ–HĐND ngày 7/7/2017).

Nhằm giảm các gánh nặng về chi phí y tế cho một số đối tượng trợ giúp xã hội; tỉnh 
Khánh Hòa có chính sách về hỗ trợ 5% chi phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc 
hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế 

48 Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Khánh Hòa.
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khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; người thuộc diện được hưởng 
trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng 
tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước (Nghị quyết số 28/2012/NQ–HĐND ngày 
5/12/2012). Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị nội 
trú là đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc diện hộ nghèo và người được nuôi dưỡng tại 
các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn với mức hỗ trợ bằng 3% mức lương tối thiểu 
chung/người bệnh/ngày (Nghị quyết số 30/2012/NQ–HĐND ngày 5/12/2012).49 

Đối với các hỗ trợ “cứng” tiếp cận dịch vụ y tế của người dân nói chung và người 
nghèo nói riêng, trong gian gian vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng tăng cường 
đầu xây dựng cơ sở y tế và các trang thiết bị y tế. Tổng vốn đầu tư cho công tác y tế tăng 
từ 528 tỷ đồng (chiếm 2,65% tổng vốn đầu tư) năm 2012 tăng lên con số 1.489 tỷ đồng 
(chiếm 4,05%) năm 2017.50 Số lượng cơ sở y tế và số giường bệnh trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa ngày càng được củng cố, phát triển (Bảng 3.16).

Nhờ các chính sách hỗ trợ tiếp cận y tế cho người nghèo, tỷ lệ người nghèo thiếu hụt 
về BHYT trên địa bàn Khánh Hòa đến năm 2018 chỉ còn 25,2% (Hình 3.12). Tại các 
huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ người nghèo thiếu hụt về BHYT cũng rất thấp 
(Khánh Vĩnh: 0,60%; Khánh Sơn: 1,67%), tại các xã bãi ngang ven biển ở huyện Vạn 
Ninh (Vạn Thạnh, Đại Lãnh, Vạn Phước, Vạn Khánh,...) 100% hộ nghèo có BYHT 
(không còn người nghèo thiếu hụt về BHYT).

Bảng 3.56: Số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BHYT (người) 730.448 773.849 807.564 856.546 964.614 1.066.196 1.103.053

Dân số (người) 1.180.102 1.188.415 1.196.898 1.205.303 1.213.767 1.222.190 1.232.403

Tỷ lệ (%) 61,90 65,12 67,47 71,06 79,47 87,24 89,50

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Xét theo tổng dân số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn 2012 –  2018, tỷ lệ 
dân số tham gia BHXH có xu hướng gia tăng, từ 61,9% năm 2012 lên 89,5% trong năm 
2018 (Bảng 3.56). Tỷ lệ dân số tham gia BHYT tăng hàm ý tỷ lệ nghèo về BHYT (nghèo 
đa chiều) có xu hướng giảm xuống.

Trong năm 2018, tỷ lệ dân số tỉnh Khánh Hòa tham gia BHYT đạt 89,5%; nói cách 
khác, tỷ lệ nghèo về bảo hiểm y tế (tiêu chí nghèo đa chiều) là 10,5% (Bảng 3.56); trong 

49 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính về khám, chữa bệnh cho người nghèo 
với hỗ trợ một phần viện phí và hỗ trợ tiền ăn (mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày).
50 Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2017.
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khi đó, tỷ lệ nghèo về bảo hiểm của người nghèo là 25,2% (Hình 2.12). So sánh các con 
số này phản ánh vẫn còn tỷ lệ khá cao người nghèo chưa được tiếp cận với BHYT.

Các số liệu từ Bảng 3.56 cho thấy tỷ lệ dân số chưa tham gia BHYT, nghĩa là nghèo về 
BHYT, ở khu vực thành thị và nông thôn có sự khác nhau là không đáng kể; theo nhóm 
dân tộc, dân tộc Kinh có tỷ lệ cao hơn. Dù tỉnh Khánh Hòa có các chính sách mua BHYT 
cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó 
khăn trên địa bàn nhưng cho đến năm 2016 vẫn có tới 4,5% dân số chưa có BHYT (Bảng 
3.57); con số này phản ánh những hạn chế trong việc thực thi chính sách khi bỏ sót các 
đối tượng thụ hưởng.

Bảng 3.57: Tỷ lệ dân số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa tham gia bảo hiểm y tế

Năm 2012 2014 2016
Thành thị –  nông thôn

Nông thôn 38,4 36,0 25,1
Thành thị 38,5 26,5 17,8

Dân tộc
Dân tộc Kinh 41,2 33,5 33,5
Dân tộc thiểu số – 4,2 4,5

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Việc chưa có BHYT là do nhiều nguyên nhân nhưng có thể kể đến: i) Người dân có 
thu nhập còn thấp nên chưa có điều kiện để mua BHYT và cũng không ít trường hợp họ 
là người nghèo thực sự (theo thu nhập hoặc chi tiêu) nhưng không có tên trong danh sách 
hộ nghèo; ii) những người là dân tộc thiểu số chưa có BHYT có thể do di cư hoặc bị bỏ 
sót trong quá trình thống kê.

Thẻ BHYT giúp người dân, đặc biệt là người nghèo có điều kiện tiếp cận được dịch vụ 
y tế. Nhờ đó, người dân khi mắc bệnh tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tăng 
lên, hay nói cách khác là thiếu hụt về tiếp cận dịch vụ y tế của người nghèo (hộ gia đình 
có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh) giảm xuống còn là 6,23% (năm 
2017) (Bảng 3.30).

Việc nghèo về tiếp cận y tế (hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám 
chữa bệnh) có thể do nhiều nguyên nhân nhưng có 2 lý do chính: i) Do thiếu hoặc cách xa 
các cơ sở y tế; ii) Các gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh. 

Với việc đầu tư hệ thống cơ sở y tế và cơ sở hạ tầng, đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đạt 
gần như 100% xã đều có trạm y tế (và có bác sĩ) và có đường đến trụ sở UBND xã. Tuy 
nhiên, nhiều người mắc các bệnh nặng phải khám, điều trị lên các tuyến cao hơn (tuyến 
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huyện, tuyến tỉnh) gặp khó khăn về khoảng cách, thời gian và chi phi đi lại để tiếp cận 
dịch vụ y tế. Những người ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh do cách xa cơ sở y tế 
chủ yếu là những người nghèo ở khu vực miền núi.

Bảng 3.58: Quy mô và tỷ trọng chi tiêu y tế trong tổng chi tiêu ở Khánh Hòa

2012 2014 2016
a) Quy mô chi tiêu cho y tế (1.000 đồng)

Chung 3.297,8 3.213,9 3.099,5
Thành thị 2.859,5 4.763,9 3.116,9
Nông thôn 3.606,1 2.123,1 3.087,2

b) Tỷ trọng chi tiêu y tế trong tổng chi tiêu (%)
Chung 9,6 8,8 8,4

Thành thị 6,4 9,3 6,9
Nông thôn 13,4 8,0 10,0

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Việc chữa bệnh luôn là ganh năng đối với kinh tê gia đinh khiến cho không ít người 
dân, nhất là các hộ nghèo gặp nhiều khó khăn về tiếp cận y tế. Khi bị ốm đau, người bệnh 
phải gánh chịu các chi phí như viện phí, thuốc thang, chí phí đi lại ăn ở của bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân. Hộ gia đình phải chi trả chi phí khám chữa bệnh lớn, chiếm tỷ 
trọng cao trong tổng chi tiêu. Năm 2016, chi tiêu cho y tế chiếm 8,4% tổng chi tiêu, 
trong đó: khu vực thành thị là 6,9% và khu vực nông thôn là 10,0%. Quy mô chi tiêu y 
tế và tỷ trọng chi tiêu y tế trong tổng chi tiêu ở khu vực thành thị và nông thôn là khác 
nhau không đáng kể, tuy nhiên, vấn đề là thu nhập ở khu vực nông thôn (năm 2016: 
2.233,3 nghìn đồng/người/tháng) lại thấp hơn nhiều so với khu vực thành thị (3.872,3 
nghìn đồng/người/tháng), nói cách khác hộ ở khu vực nông thôn phải giành tỷ trọng lớn 
hơn trong tổng thu nhập cho y tế. Trong giai đoạn 2012 – 2018, mức chi tiêu cho y tế của 
người dân ở tỉnh Khánh Hòa có xu hướng giảm xuống (Bảng 3.58), trong khi đó, giá cả 
dược phẩm, y tế có xu hướng tăng lên. Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 
BHYT cho 370.165 lượt người nghèo với kinh phí là 242,19 tỷ đồng và cho 352.351 lượt 
người cận nghèo là 175 tỷ đồng; tương đương với mức hỗ trợ cho mỗi lượt người với số 
tiền tương ứng là 654,3 nghìn đồng và 496,7 nghìn đồng. Mức đóng BHYT thấp có nghĩa 
là mức thụ hưởng thấp. Theo đó, nhằm giúp người nghèo cải thiện khả năng tiếp cận y tế 
đòi hỏi có các giải pháp mạnh hơn nữa để giảm gánh nặng chi phí cho người nghèo.
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Tỷ lệ dân số có BHYT thấp và tỷ lệ tiếp cận y tế thấp (nghèo về tiếp cận y tế) đặt ra 
một mối quan ngại chính sách trong bối cảnh người dân phải đối mặt với nhiều loại rủi 
ro. Việc nghèo về BHYT và tiếp cận y tế có thể đẩy người dân nói chung và người nghèo 
nói riêng vào tình thế phải giảm mức chi tiêu cho lương thực phẩm để trang trải cho chăm 
sóc sức khỏe. Hệ quả là nhiều người rơi vào nghèo đói, thậm chí là chìm sâu hơn so với 
các chuẩn nghèo hoặc trở thành nghèo đói kinh niên.

3.2.3.5. Chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho các đối tượng nghèo

Hỗ trợ về giáo dục – đào tạo có ý nghĩa trong việc đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là 
con em hộ nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững. Các hoạt động hỗ trợ cho giáo dục –  
đào tạo được triển khai bao gồm: miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng 
trường; cấp phát đồ dùng học tập; hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ ký túc xá cho học sinh dân tộc 
thiểu số học tập tại các trường dân tộc nội trú, trường cao đẳng, đại học; vay vốn ưu đãi 
đối với học sinh gia đình vùng dân tộc thiểu số và/hoặc có hoàn cảnh khó khăn;...

Kể từ năm 2012 đến nay, các chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho các đối tượng 
nghèo được thể hiện như sau:

Các chính sách của các cấp Trung ương:
- Nghị định số 49/2010/NĐ–CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 về miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 –  2011 đến năm học 2014 – 2015

- Nghị định số 86/2015/NĐ–CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

- Nghị định số 116/2016/NĐ–CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính 
sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

- Quyết định số 12/2013/QĐ–TTg ngày 24/1/2013 về chính sách hỗ trợ học sinh 
trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế –  xã hội đặc biệt khó khăn.

- Nghi đinh 74/2013/NĐ–CP ngay 15/7/2013 sưa đôi, bô sung môt sô điêu cua Nghi 
đinh 49/2010/NĐ–CP: bổ sung đối tượng hỗ trợ là hoc sinh, sinh viên thuôc hô cân 
ngheo trên cả nước.

- Quyết định số 239/QĐ–TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 về phê duyệt đề án phổ 
cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010–  2015.

- Quyết định số 60/2011/QĐ– TTg ngày 26/10/2011 qui định về một số chính sách 
phát triền giáo dục mầm non giai đoạn 2011–  2015.

- Quyết định số 36/2013/QĐ–TTg ngày 18/6/2013 về chính sách hỗ trợ gạo cho học 
sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế –  xã hội đặc biệt khó khăn.
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- Quyết định số 85/2010/QĐ–TTg ngày 21/12/2010 về một số chính sách hỗ trợ học 
sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

- Quyết định số 157/2007/QĐ–TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh 
viên (cho vay đôi vơi hoc sinh, sinh viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn 
cảnh khó khăn trên toàn quốc).

- Nghị quyết 71/NQ–CP ngày 31/5/2018 mở rộng đối tượng hỗ trợ: đối với thành 
viên hộ nghèo đa chiều thiếu hụt ít nhất 01 chỉ số về giáo dục (trình độ giáo dục của 
người lớn; tình trạng đi học của trẻ em) được thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo 
dục, đào tạo như đối với thành viên hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập.

Chính sách của tỉnh Khánh Hòa
- Về chế độ hỗ trợ giáo dục – đào tạo: Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập theo Nghị quyết số 20/2015/NQ–HĐND ngày 9/12/2015 và Nghị quyết số 
32/2016/NQ–HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy 
định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy 
nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên từ năm học 2015 – 2016 đến 
năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định 2908/QĐ–UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc 
điều chỉnh chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ học mẫu giáo và học bổng cho học sinh 
tiểu học người DTTS.

- Chính sách hỗ trợ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên: ban hành theo Nghị 
quyết số 17/2012/NQ–HĐND ngày 28/6/2012 và Nghị quyết số 02/2015/NQ–HĐND 
ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, quy định mức học 
bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên: hỗ trợ 1.000.000 đồng/sinh viên/tháng đối 
với sinh viên học đại học và 840.000 đồng/tháng đối với các đối tượng còn lại; thời 
gian hưởng là 10 tháng/năm

Rà soát các chính sách của tỉnh Khánh Hòa đối với các đối tượng là hộ nghèo và 
nghèo theo đa chiều có thể thấy một số đối tượng vẫn chưa được các chính sách hỗ trợ 
tiếp cận giáo dục và cần xem xét để bổ sung: 

– Đề nghị bổ sung đối tượng trẻ em học nhà trẻ, học viên hệ giáo dục thường xuyên, 
học sinh phổ thông học nghề vào các đối tượng được miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập 
như học sinh mẫu giáo và học sinh phổ thông.

– Đề nghị áp dụng chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa, học bổng đối với học sinh thuộc các hộ 
gia đình nghèo, cận nghèo người Kinh như chính sách đã thực hiện với học sinh dân tộc 
thiểu số. 
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– Mức hỗ trợ của Nghị quyết 17/2012/NQ–HĐND đề nghị tính theo mức cơ sở hàng 
năm chứ không theo mức cố định như hiện nay.

Thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số,  
trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ miễn giảm học phí cho 14.328 
lượt học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo; hỗ trợ chi phí học tập cho 9.827 học sinh 
nghèo; cho vay vốn học sinh, sinh viên là 19.600 người, tổng dư nợ là 425 tỷ đồng.51 
Trong năm học 2016 – 2017 và năm học 2017 – 2018, tỉnh Khánh Hòa thực hiện hỗ trợ 
cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo như sau: hỗ trợ miễn, giảm học phí và hỗ trợ 
chi phí học tập cho 81.830 học sinh với số tiền 47.111 triệu đồng (miễn học phí cho 
17.372 học sinh với 5.827 triệu đồng; giảm học phí cho 18.058 học sinh với 4.135 triệu 
đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 46.400 học sinh với 37.149 triệu đồng); hỗ trợ chi phí và 
học bổng cho 33.328 đối tượng với kinh phí 85.581 triệu đồng; hỗ trợ học sinh theo Nghị 
định 116/2016/NĐ–CP của Chính phủ cho 1.072 đối tượng 4.050 triệu đồng; các chính 
sách hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên là 19.185 đối tượng với kinh phí 25.185 triệu 
đồng.52

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, trong giai đoạn 2012 – 2018, tỉnh Khánh 
Hòa đã gia tăng quy mô và mức đầu tư cho mỗi học sinh phổ thông (Bảng 3.59). Các 
nguồn vốn đầu tư góp phần cải thiện cơ sở vật chất (trường học, lớp học và khu nội trú 
cho học sinh DTTS,...), qua đó tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội tiếp cận đối với giáo dục 
của trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Bảng 3.59: Đầu tư cho giáo dục – đào tạo ở tỉnh Khánh Hòa

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vốn đầu tư GD – ĐT (tỷ đồng) 702 720 535 940 1074 1.094 1.372
Đầu tư GD–ĐT/tổng đầu tư (%) 3,53 3,39 2,32 3,35 3,37 2,98 3,33
Đầu tư/học sinh phổ thông (triệu đồng) 3,34 3,41 2,53 4,44 5,14 5,18 6,37

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Nhờ có chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục và gia tăng đầu tư cho giáo dục, cơ hội tiếp 
cận với giáo dục của học sinh nghèo nói riêng và trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói 
chung đã có sự cải thiện đáng kể. Chính sách hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo đã góp 
phần giúp trẻ em được đến trường khá đầy đủ, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số. Tỷ lệ 
nhập học của học sinh theo đúng độ tuổi ở các cấp ngày càng tăng (Bảng 3.15).

51 Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Khánh Hòa.
52 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa (2018), Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
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Các chính sách hỗ trợ giáo dục góp phần giúp người nghèo có điều kiện tiếp cận với 
giáo dục. Tuy nhiên, các chi phí cho giáo dục hiện nay vẫn còn cao so với thu nhập của 
nhiều hộ gia đình. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người ở tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt 
2.904,30 nghìn đồng/người/ tháng (tương đương 34.851,6 nghìn đồng/người/năm), trong 
khi chi phí giáo dục là 4.049,4 nghìn đồng/người/năm; chiếm 11,62% thu nhập. Trong 
chi phí giáo dục, các khoản chi chiếm tỷ trọng cao là học phí và tiền học thêm (Bảng 
3.60). Tình trạng thu tràn lan các khoản phí không chính thức và sức ép phải học thêm có 
thể khiến cho việc miễn, giảm học phí cho người nghèo và các nhóm thiệt thòi có thể 
giảm,  mất tác dụng. Do vậy, đi cùng với việc có các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng 
nghèo, việc xiết chặt kỹ cường và tăng cường tính minh bạch trong quản lý học thêm và 
các khoản đóng góp có thể là một giải pháp giảm gánh nặng chi phí giáo dục.

Bảng 3.60: Chi phí bình quân một người đi học/năm ở tỉnh Khánh Hòa

Giá trị bằng tiền (1.000 đ) Cơ cấu (%)
Khoản chi

2012 2014 2016 2012 2014 2016
Học phí 891,7 1.034,90 1.090,60 30,4 27,8 27,1
Phí học trái tuyến 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Đóng góp cho trường, lớp 60,9 53,8 110,5 2,2 1,5 2,7
Quỹ phụ huynh, quỹ lớp 87,1 111,9 188 3,0 3,0 4,7
Chi đồng phục 176,3 216,7 308,7 6,0 5,8 7,7
Chi sách vở 185,8 216 249,2 6,3 5,8 6,2
Chi dụng cụ học tập khác 147,3 202,7 227,4 5,0 5,4 5,7
Chi học thêm 709,4 1.190,40 1.209,30 24,2 31,9 30,1
Chi khác 671,4 700,6 637,1 22,9 18,8 15,8

Tổng số 2.982,7 3.873,7 4.049,4 100 100 100

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Điều tra mức sống dân cư (Tổng cục Thống kê)

Chi phí giáo dục và chi phí cơ hội của việc đến trường (gia đình mất lao động lại tốn 
kém thêm chi phí) ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em. Tỷ lệ học sinh bỏ 
học theo cấp học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có xu hướng giảm xuống nhưng vẫn ở mức 
cao so với trung bình chung của cả nước, đặc biệt là càng lên các bậc học cao hơn tỷ lệ 
học sinh bỏ học càng cao.

Các chi phí giáo dục cao trong khi thu nhập thấp phản ánh các thiếu hụt về giáo dục 
(nghèo về giáo dục). Đối với hộ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa, năm 2017, tỷ lệ thiếu hụt về 
giáo dục của người lớn và tình trạng đi học của trẻ em lần lượt là 23,42% và 7,42% (Hình 
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3.12); trong khi đó, các con số này trong năm 2016 tương ứng là 30,02% và 9,02%. Các 
thiếu hụt về giáo dục ở tỉnh Khánh Hòa có xu hướng giảm nhưng vẫn cao hơn so với 
trung bình của cả nước, thiếu hụt về giáo dục của người lớn và tình trạng đi học của trẻ 
em  trong năm 2016 tương ứng 19,61% và 6,77%.53 

Bảng 3.61: Tỷ lệ học sinh bỏ học theo cấp học ở tỉnh Khánh Hòa (%)

 Năm hoc 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018
Chung 0,86 0,99 0,4 0,64 0,64

Tiểu học 0,19 0,09 0,03 0,03 0,03
Trung học cơ sở 1,06 1,54 0,72 0,6 0,66
Trung học phổ thông 2,29 2,43 2,5 2,28 2,28

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa.

Vấn đề thiếu hụt về giáo dục ở Khánh Hòa không chỉ là còn ở mức cao mà tồn tại 
khoảng cách chênh lệch khá lớn về khả năng tiếp cận giáo dục giữa khu vực đô thị và 
nông thôn, giữa các nhóm dân tộc. Trong thiếu hụt về giáo dục của người lớn (là hộ 
nghèo) ở tỉnh Khánh Hòa, ở khu vực thành thị là 28,29% và khu vực nông thôn là 
22,27%; thiếu hụt về tình trạng đi học của trẻ em ở các khu vực theo thứ tự là 13,75% và 
5,93%. Cả hai chỉ số thiếu hụt ở khu vực thành thị đều cao hơn so với nông thôn là do 
chính sách giảm học phí cho người nghèo trên thực tế hiện chỉ áp dụng ở các trường công 
lập, trong khi đó, rất nhiều học sinh của hộ nghèo ở khu vực thành thị không thể thi vào 
được trường công lập mà chỉ có thể vào học ở trường dân lập (các trường dân lập hay xã 
hội hóa về giáo dục chủ yếu ở khu vực thành thị). Nguyên nhân thứ hai của sự khác biệt 
giữa khu vực thành thị và nông thôn là trẻ em của các hộ di cư đến khu vực thành thị 
nhưng không được đưa vào danh sách hộ nghèo hoặc không thể xin vào học được ở các 
trường công lập mà phải học ở các trường tư thục.

3.2.3.6. Chính sách đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho các đối tượng nghèo

Cải thiện điều kiện sống là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp 
chính quyền. Trong giai đoạn vừa qua, các cơ quan trung ương và tỉnh Khánh Hòa đã ban 
hành khá nhiều chính sách hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân nói chung 
và người nghèo nói riêng. 

a) Các chính sách do Trung ương ban hành
Chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt

53 Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/6/2017 của Bộ LĐTBXH về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.
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- Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào các dân tộc 
thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Quyết định số 
755/QĐ–TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

- Đối với hộ có thiếu hụt về chỉ số nhà ở, nước sinh hoạt cũng được chính sách hỗ trợ 
như hộ nghèo (Nghị quyết số 71/NQ/CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số 
chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều).

Chính sách hỗ trợ về nhà ở
- Chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo (Quyết định số 167/2008/QĐ–TTg ngày 

12/12/2008 và Quyết định số 67/2010/QĐ–TTg ngày 29/10/2010).
- Hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc 

Trung bộ và duyên hải miền Trung (Quyết định số 716/QĐ–TTg ngày 14/6/2012)
- Quyết định số 33/2015/QĐ–TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015.
- Đối với người nghèo ở thành phố, đất ở và nhà ở được thực hiện theo cơ chế, chính 

sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (Quyết định số 
67/2009/QĐ–TTg ngày 24/4/2009).

Chính sách hỗ trợ về nước sinh hoạt
- Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai 

đoạn 2012 – 2015 (Quyết định số 366/QĐ–TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ): hỗ trợ trực tiếp đến hộ gia đình vùng nông thôn thông qua hỗ trợ vay 
tín dụng, hỗ trợ chi phí xây dựng công trình  cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia 
đình chính sách.

- Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt theo quy định tại Quyết định số 
2085/QĐ–TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ 
trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 
2020.

b) Các chính sách của tỉnh Khánh Hòa
- Hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ lắp đặt đường ống dẫn nước vào hộ gia đình và hô trơ giêng 

nươc (giếng đào, giếng khoan): Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015; Chương 
trình phát triển kinh tế – xã hội  vùng đông bao dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh 
Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.
- Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 2996/QĐ–UBND ngày 22/10/2015).
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- Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 
giai đoạn 2017 – 2020 (Quyết định số 2553/QĐ–UBND ngày 30/8/2017).

Do có sự đầu tư, hỗ trợ từ các chính sách đất ở, nhà ở và nước sạch, vệ sinh môi 
trường nên điều kiện sống của người dân nói chung và người nghèo nói riêng trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều cải thiện (chi tiết tại Mục 3.2.2.2).

Phân tích các chính sách về hỗ trợ về đất ở, nhà ở cho người nghèo của Trung ương và 
tỉnh Khánh Hòa cho thấy nhìn chung các chính sách này mới chỉ tính đến việc hỗ trợ 
ngắn hạn, đó là chú ý hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà cửa mà chưa tính tới việc hỗ 
trợ cho các hoạt động sinh kế bền vững (đào tạo nghề và tạo việc làm, các đầu vào sản 
xuất và thông tin thị trường,...). Bên cạnh đó, định mức hỗ trợ về hỗ trợ nhà ở cho hộ 
nghèo (Quyết định số 167/2008/QĐ–TTg và Quyết định số 67/2010/QĐ–TTg) còn thấp, 
trong khi đó giá cả vật liệu xây dựng tăng.

Qua rà soát, đánh giá cho thấy hiện nay ở tỉnh Khánh Hòa, các chính sách về nhà ở, 
nước sạch, vệ sinh môi trường mới chỉ giành cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo; 
trong khi đó, thiếu các chính sách về nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp ở 
khu vực đô thị. 

Liên quan đến vấn đề đất ở, nhà ở và đất sản xuất cho người nghèo nói riêng và người 
dân nói chung, ở tỉnh Khánh Hòa cũng như ở nhiều nơi khác, việc triển khai các dự án 
thu hồi đất để lấy đất làm đường sá, xây dựng các khu công nghiệp ảnh hưởng tới cuộc 
sống của họ. Tiền bồi thường thu hồi đất trong nhiều trường hợp không đủ để nhận 
chuyển nhượng lại đất ở tương đương hoặc nhà ở mới tại khu tái định cư.

Về hỗ trợ tiếp cận nước sinh hoạt, các chính sách của Trung ương và tỉnh Khánh Hòa 
gồm hỗ trợ lắp đặt đường ống dẫn nước vào hộ gia đình đối với những nơi co hê thông 
câp nươc sinh hoạt (cung cấp nước tập trung) và hô trợ giếng nước (giếng đào, giếng 
khoan) đối với nhưng khu vưc chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, cho đến 
nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc thực thi chính sách chủ yếu là hỗ trợ lắp đặt nước 
vào nhà, việc hỗ trợ giếng nước vẫn còn khiêm tốn. Các đối tượng được hỗ trợ tiếp cận 
nước sinh hoạt chủ yếu ở khu vực miền núi. Các chính sách hỗ trợ tiếp cận nước sinh 
hoạt có hỗ trợ lắp đặt đường ống dẫn nước vào hộ gia đình và hỗ trợ giếng nươc nhưng 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, không ít nơi, nhất là khu vực miền núi, chưa có đường ống 
nước để người dân lắp đặt nên người dân thiếu nước sinh hoạt. Các chính sách nhằm tạo 
điều kiện cho người dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận nước sạch mới chỉ yếu tập trung hỗ trợ 
cho phía người sử dụng (phía cầu), trong khi đó các chính sách về xã hội hóa cung cấp 
nước sạch (khuyến khích, huy động sự tham gia của của các thành phần kinh tế) vẫn còn 
thiếu, chưa hấp dẫn nhất là cấp nước sạch ở khu vực nông thôn; điều này ảnh hưởng tới 
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nguồn cung nước sạch. Với những hạn chế, yếu kém như vừa nêu trong các chính sách về 
hỗ trợ tiếp cận nước sinh hoạt đã giải thích cho lý do tại sao thiếu hụt về nước sạch có tỷ 
lệ cao nhất trong nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3.2.3.7. Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn 
đặc biệt khó khăn

Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tập trung hỗ trợ cộng đồng thông qua đầu tư 
cho huyện nghèo (Chương trình 30a); cho xã/ thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng miền núi, 
dân tộc thiểu số, hải đảo và bãi ngang (Chương trình 135).

Đối với chính sách của tỉnh Khánh Hòa, đầu tư nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng cho 
các địa bàn nghèo thông qua các Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa. Chương trình của giai đoạn 2011 – 2015 tập 
trung đầu tư xây dựng đường giao thông vào những nơi có diện tích đất sản xuất tập trung 
nhằm luân chuyển hàng hóa từ các vùng sản xuất đến thị trường. Chương trình của giai 
đoạn 2016 – 2020 đâu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông vào khu sản xuất; đường 
nôi đông, đương truc thôn, đương liên xom; xây dưng, nâng câp, mơ rông hê thông câp 
nươc sinh hoat.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đã banh hành chính sách hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Nghị quyết số 21/2012/NQ–HĐND và 
Nghị quyết số 27/2016/NQ–HĐND). Theo đó, đường giao thông đến trung tâm xã; giao 
thông thôn, liên thôn; đường giao thông trục nội đồng; chợ nông thôn; hạ tầng khu sản 
xuất nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp tập trung;... đều được ngân sách của cấp 
tỉnh, cấp huyện hỗ trợ, qua đó giảm gánh nặng đóng góp của cộng đồng dân cư.

Kết quả rà soát cho thấy sơ bộ cho thấy nhìn chung, ở tỉnh Khánh Hòa, các chính sách 
về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ giảm nghèo được lồng ghép với Chương trình phát 
triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa, Chương trình xây dựng nông thôn mới và các 
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đặc biệt, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh luôn gắn với các mục tiêu làm giảm nghèo bền vững

Tỉnh Khánh Hòa có 2 huyện (Khánh Vĩnh và Khánh Sơn) nằm trong chương trình 30a và 
một số xã thuộc Chương trinh 135, tuy nhiên, nguồn lực chủ yếu do ngân sách địa phương 
tự cân đối. Về quy mô đầu tư, trong giai đoạn 2016 – 2018, tinh đã đâu tư xây dựng 52 
công trình vơi kinh phí 32.760 triệu đông; duy tu bảo dưỡng trên 25 công trình vơi kinh 
phí 2.007,6 triệu đồng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn.54 Về loại công trình, toàn bộ 
nguồn lực thực hiện chính sách được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, 
bao gồm: giao thông, thuỷ lợi nhỏ, điện sinh hoạt, cấp nước sinh hoạt, trường học, trạm y 

54 Ban Chi đao cac chương trinh muc tiêu quôc gia tinh Khanh Hoa.
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tế… Các công trình này thường có đặc điểm là quy mô nhỏ, đối tượng hưởng lợi và địa 
điểm công trình chỉ ở trong phạm vi một xã. 

Về cách tổ chức thực hiện, việc xây dựng các công trình hạ tầng đối với giảm nghèo ở 
tỉnh Khánh Hòa có cách tiếp cận và tổ chức thực hiện khá bài bản. Các công trình hạ tầng 
được tiếp cận từ dưới lên, đó là cấp xã đề xuất theo nhu cầu, điều kiện của địa phương và 
Ban Dân tộc thẩm định, cấp kinh phí. Các công trình được lựa chọn dựa vào các tiêu chí, 
chẳng hạn: dựa vào quy mô sản xuất; căn cứ vào số hộ dân được hưởng lợi; tỷ lệ hộ 
nghèo; cải thiện năng suất...55

Chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng góp phần cải thiện về số lượng, chất lượng hạ tầng 
phục vụ người dân. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa có tới 96,97% số xã có đường đến trụ sở 
UBND xã và 97,0% số xã có đường xe ô tô đi quanh năm đến trụ sở UBND xã, tỷ lệ xã 
có đường trục thôn được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt tới 98,38% (Bảng 3.17). Hạ tầng 
giao thông được cải thiện góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản và tạo điều 
kiện thuận lợi phát triển thị trường hàng hoá, góp phần phát triển kinh tế. Việc đầu tư cơ 
sở hạ tầng tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, hệ thống thủy lợi hoàn thiện đã 
nâng cao năng lực tưới tiêu, mở rộng diện tích đất sản xuất. Các công trình điện sinh 
hoạt, cấp nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế giúp người dân ở khu vực miền núi, ven 
biển, bãi ngang thiện đời sống sinh hoạt.

Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã góp phần cải thiện khả năng phát triển 
sản xuất, tiếp cận dịch vụ cơ bản và giảm nghèo ở các xã nghèo và đặc biệt khó khăn 
nhưng trên thực tế vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém.

Thứ nhất, cách lựa chọn một số công trình đầu tư thiếu phù hợp với điều kiện, thực 
tiễn và thiếu đồng bộ

Chương trình nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa triển khai ở một số xã chủ yếu là 
các công trình hạ tầng giao thông, đường vào khu sản xuất,... nhưng nước sinh hoạt, thủy 
lợi là công trình cấp thiết đối với người dân thì chưa được giải quyết. Tại huyện Khánh 
Vĩnh, là huyện miền núi đang đứng trước thách thức về thiếu nước phục vụ sản xuất và 
sinh hoạt, đây là nơi có tỷ lệ thiếu hụt về nước sinh hoạt cao nhất ở tỉnh Khánh Hòa 
(Bảng 3.41). Mặc dù vậy, các công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tập trung 
phần lớn là các công trình hạ tầng giao thông. Việc xây dựng các công trình vẫn thiếu 
đồng bộ, tại một số xã (ví dụ xã Khánh Thượng và xã Khánh Nam), các hộ nghèo được 
hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh (dội nước) nhưng thiếu nước, thậm chí là không có nước cho 
việc sử dụng nhà vệ sinh. 

Thứ hai, cách xây dựng và chất lượng các công trình còn không ít hạn chế, yếu kém

55 55 Khảo sát của nhóm tác giả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa, tháng 9/2018.
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Chất lượng các công trình là vấn đề đáng quan tâm bởi không phải tất cả đều phát huy 
tác dụng và đạt chất lượng. Việc xây dựng các công trình nước sạch tại vùng miền núi 
hoặc các công trình thủy lợi chưa phát huy hiệu quả, không cung cấp đủ nước do lựa 
chọn địa điểm đầu tư và thiết kế chưa phù hợp. Chẳng hạn, công trình thủy lợi hồ chứa 
nước Suối Trầu (xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) gặp một số vấn đề trong việc cung cấp 
nước cho sản xuất nông nghiệp của một số xã trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.56

Thứ  ba, công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng ít được coi trọng và thiếu sự 
tham gia của cộng đồng vào công tác này

Việc xây dựng các công trình hạ tầng rất quan trọng nhưng công tác duy tu bão dưỡng 
cũng không kém phần quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này ở một số nơi vẫn 
còn yếu kém, vì vậy sau một thời gian sử dụng, công trình nhanh xuống cấp. Vai trò tham 
gia của của dân cũng rất quan trọng để vận hành, bão dưỡng công trình song ở nhiều nơi 
vẫn chưa được chú ý tới. Tại xã Khánh Thượng, nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người 
dân chủ yếu là từ nguồn khe, suối nhưng không được nạo vét, vệ sinh thường xuyên nên 
hệ thống đường ống dẫn nước bị tắc. Việc bảo dưỡng chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách 
nhà nước. Việc quản lý, bảo quản công trình thiếu sự tham gia của cộng đồng nên nước 
chảy tự nhiên nhiều lúc tràn ra ngoài gây lãng phí nước trong khi trên địa bàn vẫn đang 
thiếu nước phục vụ sinh hoạt.

3.2.4. Đánh giá chung

3.2.4.1. Các kết quả đạt được

1) Các kết quả về giảm nghèo

a) Xét về nghèo đơn chiều
– Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2012 – 2018 có xu 

hướng giảm xuống một cách rõ ràng kể cả khi sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau – 
cho dù là đánh giá theo sử dụng các chuẩn nghèo so sánh của quốc tế hay là chuẩn nghèo 
quốc gia (theo tiêu chí thu nhập hoặc chi tiêu). Cùng với đó, số lượng người nghèo, hộ 
nghèo cũng đã giảm đáng kể (từ 24.991 hộ năm 2011 xuống 4000 hộ năm 2015 và 
21.379 hộ năm 2017 giảm còn 15.035 hộ vào cuối năm 2018 (Hình 3.7).

– Mức giảm đáng chú ý về độ sâu (khoảng cách nghèo) và mức độ trầm trọng của 
nghèo đói. Nói cách khác, tình trạng nghèo đói trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đa trơ nên it 
nghiêm trong hơn.

– Không chỉ giảm nghèo và tình trạng nghèo trở nên ít nghiêm trọng hơn, nhom cac hô 
dê bi tôn thương (theo trạng thái tĩnh) – hộ cận nghèo, đang giam (số hộ và tỷ lệ hộ cận 

56 Khảo sát của nhóm tác giả tại xã Ninh Xuân, tháng 9/2018.
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nghèo năm 2018 là 20.587 hộ và 6,78%; các con số của năm 2017 tương ứng là 21.543 
hộ và 7,36%). Nhiều hộ gia đình có thể ra khỏi nhóm không an toàn về kinh tế, thể hiện ở 
tầng lớp dân cư thuộc nhóm trung lưu lớp dưới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có sự gia 
tăng nhanh chóng. Những số liệu chưng to la an ninh kinh tê năm trong tâm vơi cua 
không ít hộ gia đình ở Khánh Hòa.

b) Nghèo đa chiều

– Cùng với sự gia tăng về thu nhập, điều kiện sống của người dân ở tỉnh Khánh Hòa 
ngày càng được cải thiện. Hạ tầng giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 
càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Điều kiện nhà ở của các hộ gia đình đã tốt 
hơn, đồ dùng lâu bền cũng như trị giá của các đồ dùng lâu bền đã tăng lên. Tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản (tỷ lệ học sinh đi học và các dịch vụ y tế), sử dụng nguồn nước hợp 
vệ sinh và vệ sinh môi trường có tiến bộ đáng kể. Điều kiện sống được cải thiện, nói cách 
khác, tỷ lệ thiếu hụt các chiều có xu hướng giảm xuống, trong đó tỷ lệ thiếu hụt về diện 
tích nhà ở giảm nhanh nhất.

– Tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản giữa các vùng, nhóm dân cư có xu hướng gia 
tăng, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các vùng còn lại; giữa 
người DTTS với người Kinh. Đáng chú ý là tiếp cận về dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế ở các 
khu vực nghèo tốt hơn so với những khu vực có điều kiện kinh tế khá do có các chính 
sách hỗ trợ cho các đối tượng ở các vùng khó khăn.

2) Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo 

– Mục tiêu giảm nghèo đã được đưa vào trong các chương trình, kế hoạch phát triển 
kinh tế – xã hội của các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và được lồng ghép với các 
chương trình kinh tế – xã hội trong điểm của tỉnh như: Chương trình xây dựng nông thôn 
mới; Chương trình phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. Một số chỉ tiêu nghèo đa chiều đã được đề cập trong kế hoạch phát triển kinh tế 
– xã hội của tỉnh (ví dụ: chỉ tiêu nước sạch, y tế, bảo hiểm xã hội...).

– Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo ngày càng hoàn 
thiện. Các chính sách giảm nghèo từng bước giảm hỗ trợ bằng tiền mặt, chuyển sang hỗ 
trợ nâng cao năng lực và việc hỗ trợ gắn với các điều kiện hỗ trợ. 

– Các chính sách về giảm nghèo cho vay ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo 
nghề, giải quyết việc làm, đầu tư cơ sở hạ tầng… đã tác động tích cực đến phát triển kinh 
tế – xã hội, giúp người nghèo có việc làm, tạo thu nhập ổn định để vươn lên thoát nghèo. 
Các chính sách đặc thù đối với vùng miền núi, khu vực bãi ngang, hải đảo đã góp phần 
thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, 
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các dân tộc và các nhóm dân cư. Các chính sách về giảm nghèo đã đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng, nhất là trong về giáo dục và đào tạo, y tế, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã 
hội và người có hoàn cảnh khó khăn.

3.2.4.2. Các hạn chế, yếu kém

1) Các kết quả về giảm nghèo

a) Nghèo đơn chiều
– Mặc dù tỷ lệ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2012 – 2018 có xu 

hướng giảm xuống nhưng tốc độ giảm nghèo có xu hướng chậm lại (Hình 3.7 và Hình 
3.8). Tốc độ giảm nghèo giữa các khu vực trong tỉnh còn chênh lệch; tỉ lệ nghèo trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, các xã bãi ngang ven biển, hải đảo vẫn 
còn cao; đời sống của nhiều hộ nghèo còn thiếu thốn, khó khăn, nhất là đồng bào dân 
DTTS. Nguyên nhân của tình trạng này là do giảm nghèo ngày càng khó khăn hơn, tốn 
kém nhiều hơn, trong khi đó các nguồn lực giảm nghèo ngày càng giảm.

– Nhiều hộ gia đình có thể ra khỏi nhóm không an toàn về kinh tế nhưng vẫn còn 
không ít hộ gia đình vẫn ở trong tình trạng mong manh, kết quả giảm nghèo chưa thật sự 
bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là khi gặp các tác động bất lợi từ bên ngoài 
hoặc sau khi thoát nghèo nếu không tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi nữa. Đối 
với khu vực đô thị, một bộ phận người nghèo, người có thu nhập thấp có xu hướng phát 
sinh do quá trình đô thị hóa.

– Chênh lệch rõ rệt về mức sống giữa dân tộc Kinh với các nhóm dân tộc thiểu số 
(DTTS), thậm chí là xuất hiện sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm dân tộc thiểu số với 
nhau hay giữa các hộ gia đình trong cùng một nhóm dân.

b) Nghèo đa chiều
– Một số chiều đã có sự cải thiện nhưng tỷ lệ thiếu hụt giảm chậm, nhất là các chiều có 

ảnh hưởng nhiều tới các chiều khác và mang tính then chốt cho sự phát triển bền vững 
như thiếu hụt về giáo dục.  

– Tuy có nhiều tiến bộ, song mức độ thiếu hụt ở một số chỉ số vẫn còn đáng kể. Thiếu 
hụt về nhà tiêu hợp vệ sinh (đối với hộ nghèo, tỷ lệ thiếu hụt là 60,3%); hộ nghèo ở khu 
vực miền núi cũng thiếu nước sinh hoạt. Tính chung đối với dân số (gồm cả hộ nghèo và 
hộ không nghèo), tỷ lệ thiếu hụt về bảo hiểm y tế theo đầu người chỉ 20,53%; trong khi 
đó, tỷ lệ thiếu hụt về chỉ tiêu này theo hộ gia đình là 50%; tức là mức độ bao phủ của bảo 
hiểm y tế chỉ tập trung vào một số hộ gia đình và nhiều hộ gia đình khác thiếu hụt.

2) Xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo
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– Nguồn lực để thực hiện các mục tiêu thuộc Chương trình giảm nghèo còn hạn chế. 
Nguồn lực chủ yếu từ ngân sách nhà nước, việc huy động nguồn lực xã hội hoá đầu tư 
cho công tác giảm nghèo chưa tương xứng với tiềm năng của một số địa phương. Tổng 
kinh phí thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2011–2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là: 
2.427,78 tỷ đồng; trong đó: i) vốn Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.883,39 tỷ đồng; ii) 
vốn ngân sách để thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo là 544,66 tỷ đồng (ngân 
sách Trung ương: 318,03 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 190,1 tỷ đồng; nguồn huy động: 36,3 
tỷ đồng).57 Trong khi nguồn lực giảm nghèo hạn chế, việc sử dụng các nguồn lực còn bị 
phân tán, trùng lắp; cơ chế quản lý, giám sát việc bố trí, sử dụng nguồn vốn còn lỏng lẻo, 
dẫn đến hiệu quả sử dụng nguồn lực cho giảm nghèo thấp.

– Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương và của tỉnh Khánh Hòa đã 
từng bước giảm dần sự hỗ trợ trực tiếp, tăng sự hỗ trợ gián tiếp nhưng không vẫn còn 
không ít chính sách mang tính chất cho không (ví dụ, chính sách hỗ trợ tivi nhằm giảm 
nghèo đa chiều về tiếp cận thông tin58). Điều này đã tạo ra tâm lý ỷ lại vào sự hỗ trợ của 
Nhà nước, chưa chủ động vươn lên để thoát nghèo và tâm lý không muốn thoát ra khỏi 
danh sách hộ nghèo.

– Hiệu quả, tác động của một số chính sách chưa cao thể hiện trong quá trình thực thi 
chính sách. Nguyên nhân là do bỏ sót các đối tượng hưởng lợi hoặc đối tượng được 
hưởng lợi của chính sách chưa thực sự là người nghèo (ví dụ như chính sách tín dụng, 
chính sách hỗ trợ giáo dục). Hiệu quả của các chính sách bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức 
thực hiện chính sách chậm (hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn nghèo, khu vực 
đặc biệt khó khăn) làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, thời vụ cây trồng.

3.2.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém

1) Các nguyên nhân chung 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và các chính sách giảm nghèo là nhân tố chính tạo nên 

các kết quả giảm nghèo. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2012 – 2018, kinh tế tỉnh Khánh Hòa 
tăng trưởng vẫn chưa ổn định và đối diện với nhiều thách thức, lao động thiếu việc làm 
và năng suất lao động thấp, nông dân vật lộn với tình trạng giá cả bấp bênh và khó tiêu 
thụ nông sản; cụ thể: 

– Hiệu quả sản xuất của khu vực nông nghiệp, năng suất lao động chưa cao; lao động 
thiếu việc làm, nhất là việc làm có năng suất. Thu nhập, tiền công/tiền lương phụ thuộc 
vào hiệu quả kinh tế, năng suất lao động nhưng nhìn chung giá trị thu được trên mỗi đơn 

57 Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Khánh Hòa. 
58 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về các chính sách đặc 
thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa.  
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vị canh tác và năng suất lao động ở tỉnh Khánh Hòa còn thấp và tăng chậm. Lao động 
thiếu việc làm và phần lớn lao động làm việc ở những ngành, cộng đoạn có năng suất, 
tiền công/tiền lương thấp. Theo đó, giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững là nâng cao 
hiệu quả và giá trị gia tăng của khu vực nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động và 
dịch chuyển sang các ngành có năng suất lao động cao hơn. 

– Yếu kém về liên kết nông dân – doanh nghiệp, sản xuất với tiêu thụ nông lâm thủy 
sản. Người nghèo tập trung ở khu vực nông nghiệp, nông thôn nhưng các nông sản phẩm 
sản xuất ra gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ ảnh hưởng tới thu nhập, tạo ra các rủi ro đối 
với nông dân và hệ quả là ảnh hưởng đến kết quả giảm nghèo. 

– Một số chính sách, thậm chí là thiếu chính sách mang tính bao trùm gắn với tham gia 
của người nghèo, những người không nghèo nhưng có nguy cơ cao về rủi ro.

– Các rủi ro về thiên tai, kinh tế ảnh hưởng đến giảm nghèo. Ở tỉnh Khánh Hòa, người 
nghèo nói riêng và người dân nói chung bên cạnh những thách thức truyền thống (rủi ro 
vật chất và rủi ro con người) còn xuất hiện và đứng trước những thách thức mới: biến đổi 
khí hậu, thiên tai diễn biến bất thường và khó lường; sức ép từ cạnh tranh thị trường, hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

2) Các nguyên nhân cụ thể
a) Nguyên nhân đối với các vùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
– Đối với vùng đồng bằng
Những người nghèo ở vùng đồng bằng phần lớn do tư liệu sản xuất hạn chế, đất đai 

ngày càng bạc màu, lao động thiếu việc làm. Nhóm hộ cận có mức thu nhập rất sát với 
ngưỡng nghèo và rất dễ bị tái nghèo do các cú sốc đặc thù như thiên tai, dịch bệnh, giá 
các loại nông sản giảm, mất việc làm. 

 – Đối với vùng miền núi
Những người nghèo ở vùng miền núi do thiếu vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh 

doanh và chất lượng nguồn nhân lực. Người nghèo ở khu vực này thường là nhóm nghèo 
kinh niên và cần những giải pháp mang tính đột phá hơn để giảm nghèo bền vững.

– Đối với vùng ven biển
Vấn đề đối với người nghèo ở vùng ven biển là các loại vốn vật chất (phương tiện để 

đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản) và ứng phó với các thách thức về thiên tai.
– Đối với vùng đô thị
Vấn đề đối với người nghèo ở khu vực đô thị là việc làm bền vững và các rủi ro về 

kinh tế (nhất là giá cả lương thực phẩm, các dịch vụ cơ bản).

b) Các nguyên nhân đối với các thiếu hụt theo tiếp cận đa chiều
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Khi tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, khái niệm hộ nghèo sẽ khác về nội dung so với 
xác định chuẩn nghèo thu nhập, chi tiêu. Trong khi đó, hệ thống chính sách giảm nghèo 
hiện hành vẫn dựa trên quy định tiêu chí hộ nghèo dựa vào thu nhập nên có nguy cơ bỏ 
sót hoặc không đúng đối tượng được các chính sách hỗ trợ.

c) Nguyên nhân từ phía người nghèo

– Thiếu các đầu vào sản xuất và các rủi ro là những nguyên nhân khiến nhiều hộ nghèo 
và rào cản để thoát nghèo. Phân tích các loại vốn sinh kế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho 
thấy các nguồn vốn sinh kế của người nghèo ngày càng được cải thiện, tuy nhiên không ít 
loại vốn vẫn thiếu bền vững, thậm chí có loại đang có xu hướng cạn kiệt. Năm 2018, trên 
địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong tổng số 15.035 hộ nghèo, các hộ nghèo có thu nhập thấp 
do một số nguyên nhân sau (một hộ nghèo có thể có nhiều nguyên nhân): thiếu vốn để 
sản xuất, kinh doanh (5.316 hộ); thiếu đất sản xuất, mặt bằng kinh doanh (3.475 hộ); 
không biết cách làm ăn (5.301 hộ); không có tay nghề để tìm việc làm (4.285 hộ); có tay 
nghề nhưng không tìm được việc làm (947 hộ); đông người ăn theo (3.915 hộ); có thành 
viên bệnh tật nặng kéo dài (2.686); không có sức lao động (3.425 hộ); chây lười lao động 
(204 hộ); gia đình có người mắc tệ nạn xã hội (09 hộ).59 Các kết quả phân tích định lượng 
cũng chỉ ra rằng trình độ giáo dục của các thành viên trong hộ là yếu tố quan trọng nhất 
ảnh hưởng và là yếu tố then chốt để giảm nghèo; tiếp theo sau các yếu tố này mới là tiếp 
cận các nguồn vốn vật chất, vốn tài nguyên. Việc nhận diện những nguyên nhân này là cơ 
sở cho việc đề xuất các chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
trong giai đoạn tới.

– Năng lực của người nghèo cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng giảm 
nghèo. Năng lực của người nghèo không chỉ là số lượng, chất lượng các đầu vào sản xuất 
mà còn liên quan đến năng lực tiếp cận thị trường, đặc biệt là năng lực thích ứng và 
phòng ngừa, khắc phục các hậu quả của các rủi ro. Các phân tích ở trên cho người nghèo 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã và đang gặp nhiều khó khăn, thách thức để có thể thoát 
nghèo, giảm nghèo bền vững.

– Đối với hộ nghèo ở nông thôn và thành thị, thiếu việc làm thiếu và/hoặc việc làm 
không ổn định là một trong những nguyên nhân quan trọng của nghèo và giảm nghèo 
thiếu bền vững. Trong khi đó, các hộ nghèo thường có trình độ học vấn hạn chế, nên khó 
khăn trong việc tìm kiếm việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp.

– Một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới giảm nghèo đó là tư duy, 
cách thức tổ chức sản xuất của nhiều hộ nghèo còn hạn chế. Không ít hộ nghèo thiếu vốn 
sản xuất nhưng khi được cho vay vốn nhưng sử dụng vốn kém hiệu quả, thậm chí mất 

59 Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018.
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vốn do cách thức quản lý và chi tiêu thiếu hợp lý. Không ít hộ nghèo chỉ làm theo kinh 
nghiệm, tập quán và chưa nhanh nhạy trong việc trong việc tìm kiếm các cây trồng, vật 
nuôi, các mô hình sản xuất cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn để thoát nghèo. Bên 
cạnh đó, nhiều hộ nghèo sản xuất nông nghiệp theo phong trào, chẳng hạn, tại một số xã 
ở huyện Khánh Vĩnh đua nhau trồng bưởi da xanh, sầu riêng... trong khi đó chưa tính tới 
thị trường tiêu thụ hoặc liên kết với doanh nghiệp để giải quyết vấn đề đầu ra.

– Người nghèo là đồng bào DTTS chiếm 54,15% tổng số hộ nghèo ở Khánh Hòa. Số 
lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn và số thôn, xã đặc biệt trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở các huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn. Đây là các huyện 
tập trung đông các hộ đồng bào DTTS. Đồng bào DTTS với sản xuất chủ yếu là nông 
nghiệp, mùa vụ và giá cả thiếu ổn định. Nhìn chung, trình độ nhận thức, năng lực của 
đồng bào DTTS còn hạn chế, đặc biệt là đồng bào còn canh tác theo kiểu du canh du cư 
và chăn nuôi theo chăn thả nên gia súc dễ mắc các dịch bệnh, phong tục tập quán lạc hậu, 
tác phong lao động chưa phù hợp với các đòi hỏi của kinh tế thị trường.

– Nhóm đối tượng nghèo đáng chú ý ở tỉnh Khánh Hòa là số hộ nghèo thuần đối tượng 
bảo trợ xã hội (năm 2018 có 3.431 hộ; chiếm 22,82% tổng số hộ nghèo). Nguyên nhân 
nghèo của nhóm đối tượng bao gồm người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, người 
già,… Đây là những hộ khó có khả năng thoát nghèo. Đối với nhóm đối tượng này giải 
pháp để giúp họ duy trì cuộc sống đảm bảo ở mức tối thiểu là thay đổi cách thức tổ chức 
thực hiện các chính sách an sinh xã hội và tăng cường công tác xã hội hóa nhằm huy 
động sự đóng góp của cộng đồng.

– Một bộ phận người nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà 
nước, thiếu ý thức phấn đấu vươn lên lao động sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm để 
vươn lên thoát nghèo. Nguyên nhân của vấn đề này là do một số chính sách giảm nghèo 
mang tính chất cho không, thiếu ràng buộc về điều kiện hỗ trợ nên tạo cho người nghèo 
tâm lý ỷ lại.

3) Nguyên nhân trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo

– Một số chính sách được thiết kế thiếu phù hợp với thực tiễn nên gặp nhiều khó 
khăn trong triển khai (như chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch 
vụ nông thôn 60). Một số chính sách hỗ trợ và các can thiệp hỗ trợ chưa thể hiện được tính 
đặc thù giữa các địa bàn, đối tượng (chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi chưa phù hợp 
với đặc thù của các khu vực trên địa bàn tỉnh; chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu 
phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương). 

60 Quyết định số 661/QĐ–UBND ngày 13/7/2017 và Quyết định số 1609/QĐ–UBND ngày 07/6/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Khánh Hòa
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– Chuẩn nghèo chậm được điều chỉnh và ngày càng thấp hơn so với chuẩn mức sống 
tối thiểu. Việc tổ chức thực hiện một số chính sách chưa kịp thời, nhất là các chính sách 
hỗ trợ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
đối với các hộ nghèo khi gặp thiên tai (ví dụ hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 
năm 2017).

– Người làm công tác giảm nghèo chuyên trách ở cơ sở chưa được bố trí để đáp ứng 
nhiệm vụ (chỉ kiêm nhiệm theo dõi công tác giảm nghèo). Tại cấp tỉnh 01 người, cấp 
huyện và cấp xã cán bộ làm công tác giảm nghèo phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác, 
trong khi đó khối lượng công việc phát sinh ngày càng nhiều gây nên tình trạng quá tải, 
đôi lúc chậm tiến độ thực hiện các chính sách. Hơn nữa, năng lực của người làm công tác 
giảm nghèo còn hạn chế nên chưa đáp ứng yêu cầu, ứng dụng công nghệ thông tin vào 
công tác quản lý, thực hiện chính sách giảm nghèo. 

Tóm lại, trong giai đoạn 2012 – 2018, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều tiến bộ trong giảm 
nghèo nhưng nhiệm vụ giảm nghèo ngày càng khó khăn hơn, tốn kém nhiều hơn do bên 
cạnh những thách thức truyền thống còn xuất hiện những thách thức mới, trong khi đó 
các nguồn lực giảm nghèo ngày càng giảm. Điều này đòi hỏi tỉnh Khánh Hòa cần có 
những cách tiếp tiếp cận mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách giảm 
nghèo và tìm động lực mới để thực hiện việc giảm nghèo bền vững và giúp người dân 
vươn lên làm giàu.

3.3. Các chính sách và giải pháp giảm nghèo bền vững cho tỉnh Khánh Hòa giai 
đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

3.3.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước trong giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

3.3.1.1. Bối cảnh thế giới và khu vực

1) Xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế với các tiêu chuẩn ngày càng cao
Kinh tế thế giới đang trải qua hai xu hướng chủ đạo. Đó là xu hướng toàn cầu hóa 

đang ngày càng gia tăng về tốc độ và chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy mạnh mẽ. 
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Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế trên thế giới chứng kiến những bước phát triển 
mới với việc không chỉ là các hiệp định thương mại mới đang xuất hiện nhiều hơn mà 
chuyển biến về phạm vi, tính chất. Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế với xuất phát 
điểm là tự do thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế quan) – thế hệ 1; chuyển lên nâng 
thang cao hơn là mở rộng phạm vi tự do hóa sang các lĩnh vực dịch vụ (xóa bỏ các điều 
kiện tiếp cận thị trường trong các lĩnh vực dịch vụ liên quan) – thế hệ 2; bước cao hơn là 
tiếp tục mở rộng phạm vi tự do về dịch vụ và chuyển sang tự hóa về đầu tư – thế hệ 3; 
trong thời gian gần đây với xu hướng mới là không chỉ mở rộng phạm vi, mức độ tự do 
hóa thương mại, đầu tư mà cả những vấn đề phi thương mại – thế hệ 4.

Là người phản đối mạnh mẽ tự do hóa thương mại, ngay sau khi chính thức trở thành 
tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã thực hiện nhiều chính sách bảo hộ (đầu tiên là ký 
văn bản hành chính bãi bỏ tham gia Hiệp định TPP) và chiến tranh thương mại (đáng chú 
ý là chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc). Chính sách bảo hộ của Donald Trump đã 
châm ngòi cho xu hướng phản đối toàn cầu hóa lan rộng ở nhiều nơi trên thế giới (chẳng 
hạn, Anh rời EU – Brexit).

Dù kinh tế thế giới diễn ra với các xu hướng trái ngược và xu hướng nào sẽ chi phối, 
nhưng đều ảnh hưởng tới các nỗ lực giảm nghèo.

Xu hướng bảo hộ ảnh hưởng tới việc di chuyển của thương mại, vốn đầu tư và lao 
động giữa các quốc gia. Điều này ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm 
và giảm nghèo.

Tự do hóa thương mại, mở cửa diễn ra với tốc độ, trình độ phát triển ở mức cao với sự 
ra đời các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các hàng rào thuế quan ngày càng giảm 
xuống, thậm chí là giảm về mức 0%, trong khi các hàng rào kỹ thuật ngày càng tăng và 
yêu cầu ngày càng cao. Đây là thách thức đối với người nghèo trong việc gia nhập thị 
trường và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

2) Thế giới bước vào quỹ đạo phát triển mới do tiến bộ khoa học – công nghệ diễn ra 
với tốc độ cao

Nhân loại đang chứng kiến khoa học – công nghệ diễn ra với tốc độ cao và đạt nhiều 
thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực, đáng chú ý là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với 
cốt lõi là cuộc cách mạng số. Cuộc cách mạng này tạo ra nhiều thay đổi, chẳng hạn: i) 
Công nghệ kết nối vạn vật dựa trên nền tảng công nghệ thông tin để kết nối các thiết bị 
với nhau giúp tự động hóa thay thế lao động chân tay trong nhiều lĩnh vực; ii) Trí tuệ 
nhân tạo sẽ tạo ra nhiều người máy thông minh, các phần mềm phục vụ cho và thay đổi 
sản xuất, cuộc sống con người; iii) Công nghệ in 3D cho phép sản xuất ra các sản phẩm 
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với các đặc trưng khác nhau hoặc rút ngắn quy trình thay vì sản xuất theo khuôn mẫu, 
chu trình nhiều bước theo cách truyền thống; iv) Công nghệ sinh học tạo ra nhiều loại 
giống cho năng suất, chất lượng cao góp phần đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao chất 
lượng cuộc sống con người và thu nhập cho người sản xuất.

Cuộc cách mạng 4.0 có tiềm năng đưa đến một thế giới thông minh hơn và hiệu quả 
hơn, rút ngắn thời gian và khoảng cách, tiết kiệm chi phí, có thể tạo động lực lan tỏa phát 
triển trong tương lai.

Các công nghệ sử dụng nhiều vốn và kỹ năng đang phát triển nhanh chóng có thể làm 
dịch chuyển sản xuất quay trở lại các nước tiên tiến nơi đặt các trung tâm nghiên cứu và 
phát triển (R & D) và/hoặc những nơi tiêu dùng cuối cùng. Tiến bộ công nghệ có thể dẫn 
tới sử dụng lao động ít hơn, theo đó ảnh hưởng tới việc làm của người lao động và giảm 
mạnh lợi thế lao động giá rẻ. Đối với Việt Nam, việc làm trong một số ngành có lợi thế 
về chi phí lao động thấp có thể bị suy giảm đáng kể, chẳng hạn, có đến 86% lao động 
trong các ngành dệt may và giày dép ở Việt Nam có nguy cơ cao mất việc dưới tác động 
của những đột phá về công nghệ (ILO, 2016).

3) Sự phát triển các hành lang kinh tế, trước hết là các hành lang kinh tế ASEAN và 
tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS)

Sáng kiến chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (toàn bộ khu vực Ấn Độ 
Dương, Tây Thái Bình Dương và các quốc gia bao quanh) đang định hình cấu trúc địa 
chính trị mới bao trùm của khu vực (vai trò của Ấn Độ và chính sách hướng Đông của 
quốc gia này). Sáng kiến này có thể thúc đẩy đầu tư mở và thương mại tự do, an toàn tự 
do hàng hải. Theo đó, về kinh tế, các quốc gia, các tỉnh ở Việt Nam có lợi thế về biển 
tham gia vào dịch vụ vận tải biển, logistics

Sáng kiến Vành đai kinh tế – một vành đai, một con đường (là sự kết nối của Con 
đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI và Hành lang kinh tế con đường tơ lụa – con đường tơ 
lụa trên bộ: OBOR) của Trung Quốc sẽ gia tăng kết nối về cơ sở hạ tầng giao thông, tạo 
tuyến đường kết nối giữa một đầu là vòng tròn kinh tế Đông Á năng động với đầu kia là 
vòng tròn kinh tế châu Âu đã phát triển (OBOR bao trùm 65 quốc gia châu Á, châu Âu, 
châu Phi và Trung Đông). OBOR sẽ mở ra những cơ hội mới cho Việt Nam trong việc 

61   i) Hành lang kinh tế Đông – Tây có cực Tây là thành phố cảng Mawlamyine (Myanma), đi qua 7 tỉnh đông bắc 
Thái Lan, đến Savannakhẹt – Lào, về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo – Quảng Trị và cực Đông kết thúc tại cảng 
Tiên Sa – Đà Nẵng.

ii) Hành lang kinh tế Bắc – Nam bao gồm các tuyến hành lang Côn Minh – Chiềng Rai – Bangkok (cánh phía 
Tây), Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng (cánh trung tâm), Nam Ninh – Hà Nội (cánh phía Đông).

iii) Hành lang kinh tế phía Nam trải dài về hướng Đông từ Dawei (Myanmar), qua Bangkok (Thái Lan), Phnom 
Penh (Campuchia) và thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) trước khi kết thúc tại Vũng Tàu (Việt Nam).
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kết nối thương mại, kinh tế với các nước, qua đó tăng thêm các cơ hội thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế.

Khu vực Đông Á, Đông Nam Á đã và đang là một trong những khu vực năng động 
nhất trên thế giới. Hiện nay, các nước ASEAN cùng với Trung Quốc đang xây dựng các 
hành lang kinh tế: i) Hành lang kinh tế Đông – Tây; ii) Hành lang kinh tế Bắc – Nam; iii) 
Hành lang kinh tế phía Nam.61 Các hành lang kinh tế này tạo thành xương sống cho việc 
xây dựng mạng lưới hạ tầng giao thông ở khu vực GMS. Đường bay thẳng từ Bangkok 
(Thái Lan) đến Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) sẽ mở ra cơ hội kết nối khu vực. Với sự ra 
đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 và việc xây dựng các 
hành lang kinh tế sẽ giúp tăng cường khả năng hội nhập kinh tế và tạo thuận lợi, thúc đẩy 
thương mại, đầu tư, du lịch giữa các nước trong khu vực.

4) Xung đột địa chính trị, bất ổn trong khu vực diễn biến phức tạp
Khu vực Đông Á và Đông Nam Á đang xảy ra nhiều điểm nóng tiềm tàng, đa số xuất 

phát từ những tranh chấp lãnh thổ, nhất là chấp chủ quyền trên biển, trong đó có biển 
Đông. Các xung đột địa chính trị, bất ổn trong khu vực ảnh hưởng đến hoạt động thương 
mại, đầu tư và du lịch, hệ quả là ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, việc làm và giảm 
nghèo. Các tranh chấp chủ quyền ở biển Đông đặt ra nhiều tiềm ẩn rủi ro và ảnh hưởng 
tới khai thác thủy hai sản, đánh bắt xa bờ của các tỉnh ven biển miền Trung.

Những năm gần đây, các nước trong khu vực đang xảy ra tranh chấp về tài nguyên 
nước, nhất là khu vực sông Mêkông. Các quốc gia thượng nguồn Mêkông đang đẩy mạnh 
xây dựng các đập chứa nước quy mô lớn phục vụ các nhà máy thủy điện và sản xuất – 
đời sống.62 

Nguồn nước của Việt Nam phụ thuộc lớn vào các nước trong khu vực bởi các hệ thống 
sông chủ yếu hình thành từ ngoài lãnh thổ và do các nước lân cận kiểm soát. Theo đánh 
giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á, hơn 60% lượng nước của các hệ thống sông ở Việt 
Nam có nguồn gốc từ các nước khác (ADB và các đối tác, 2010). Theo số liệu từ Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cho thấy mức độ phụ thuộc của Việt Nam vào nguồn nước từ bên 
ngoài còn cao hơn, tổng diện tích các lưu vực sông trên cả nước lên đến trên 1.167.000 

62 Trên thượng nguồn sông Mêkông, Trung Quốc có kế hoạch xây dựng 14 đập thuỷ điện và ở phần lưu vực, nước 
này cũng đã xây dựng 75 công trình thủy điện. Phần lưu vực sông Mêkông thuộc các nước Lào, Thái Lan và 
Campuchia hiện đã có quy hoạch 11 công trình thuỷ điện trên dòng chính, tổng công suất khoảng 10.000 - 19.000 
MW (Cục Quản lý tài nguyên nước, 2015).
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km2, trong đó, phần lưu vực nằm ngoài diện tích lãnh thổ chiếm đến 72% và khoảng 63% 
nguồn nước mặt của Việt Nam (tương ứng với 520 tỷ m3/năm) có nguồn gốc ở ngoài ranh 
giới quốc gia, chỉ có gần 310 tỷ m3/năm được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam (Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, 2016). Việt Nam có tổng cộng khoảng 208 con sông lớn nhỏ liên 
quan các dòng chảy xuyên biên giới, trong đó có 126 con sông có nguồn từ nước ngoài 
chảy vào nội địa, 76 con sông từ trong nước chảy qua nước khác và 4 con sông chảy vào 
nhưng sau đó lại chảy ra. Hệ thống sông Hồng và sông Mêkông là hai nguồn nước chính 
trong hệ thống các lưu vực sông của Việt Nam. Đối với hệ thống sông Hồng, nguồn nước 
từ Trung Quốc chảy vào khoảng 40%, đối với sông Mêkông, nguồn nước từ nước ngoài 
chảy vào vùng đồng bằng lên đến 80% tổng lượng dòng chảy mặt. 

Nhu cầu khai thác và sử dụng nước tại các quốc gia thượng nguồn đã và đang ảnh 
hưởng trực tiếp tới nguồn nước của Việt Nam. Chỉ tính riêng sông Mêkông cũng cho thấy 
mức độ phụ thuộc và các ảnh hưởng từ việc khai thác và sử dụng nước của các quốc gia 
thượng nguồn đối với Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Việt 
Nam chỉ chiếm 11% diện tích toàn lưu vực Mêkông, nhưng có tới trên 20 triệu người phụ 
thuộc vào nguồn nước của con sông này, bằng 1/3 dân số trong toàn lưu vực. Việc các 
quốc gia thượng nguồn xây dựng các đập chứa nước trên dòng chính Mêkông ảnh hưởng 
tới chế độ thủy văn làm thay đổi cơ cấu mùa vụ, lượng phù sa giảm làm mất đi một 
nguồn dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng. 

Việc tranh chấp tài nguyên nước, nói cách khác là đẩy mạnh khai thác và chặn dòng 
chảy của các nước thượng nguồn ở lưu vực sông có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất 
nông nghiệp và an ninh lương thực quốc gia của Việt Nam, nghĩa là thách thức tới nỗ lực 
giảm nghèo.

3.3.1.2. Bối cảnh trong nước

1) Các cam kết của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế
Trước cộng đồng quốc tế, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc năm 2015, Việt 

Nam đã có những cam kết Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững (SDG 
2030). Chương trình này có 17 mục tiêu trong đó có 4 mục tiêu liên quan tới giảm nghèo 
bền vững (nghèo đa chiều): i) chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi (SDG–1); ii) xóa 
đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp 
bền vững (SDG–2); iii) bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh cho mọi người ở mọi lứa tuổi 
(SDG–3); iv) đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các 
cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người (SDG–4). Các mục tiêu SDG đã và đang 
được Việt Nam quốc gia hóa thông qua việc ban hành chủ trương, chính sách và các kế 
hoạch hành động.
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2) Các chính sách phát triển
Đảng và Nhà nước đã và đang thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh 

tế – xã hội, trong đó đáng chú ý là các nội dung sâu có liên quan đến tỉnh Khánh Hòa nói 
chung và công tác giảm nghèo nói riêng:

– Đại hội XII của Đảng xác định kinh tế tư nhân là động lực, theo đó, Quốc hội và 
Chính phủ đã cụ thể hóa bằng các chính sách phát triển khu vực này, nhất là đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ – năm 2017). Điều này 
tạo môi trường cho sự phát triển của khu vực chính thức, thúc đẩy thu hút lao động và 
giải quyết việc làm, chính thức hóa việc làm và mở rộng đối tượng thụ hưởng an sinh xã 
hội (trực tiếp là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế).

– Khu vực nông nghiệp, nông thôn là nơi tập trung đông dân cư, lao động và người 
nghèo; Chính phủ đã và đang đẩy mạnh các chính sách phát triển khu vực này. Phát triển 
kinh tế biển ngày càng được đặc biệt chú ý. Đây là những điều kiện quan trọng giúp cải 
thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo đối với khu vực nông thôn.

– Nhằm đẩy mạnh tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước, Đảng và Nhà nước thực hiện 
chủ trương sắp xếp các huyện, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Theo 
đó, toàn tỉnh Khánh Hòa  có 5/9 đơn vị hành chính cấp huyện và 104/140 đơn vị hành 
chính cấp xã chưa đạt cả 2 tiêu chuẩn. Nghị quyết 18 (Trung ương 6 – Khoá XII) đề ra 
mục tiêu là đến năm 2021 các tỉnh thành toàn quốc phải  sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn 
vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích 
tự nhiên và từ năm 2022 đến 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị 
hành chính cấp huyện, xã theo tiêu chuẩn quy định. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính 
dẫn đến thay đổi về tổ chức bộ máy hành chính (trong ngắn hạn) và thay đổi tổ chức 
không gian phát triển kinh tế – xã hội (trong ngắn hạn và dài hạn).

3) Nguồn lực cho việc thực hiện giảm nghèo có xu hướng giảm 
Kể từ khi Đổi mới đến nay, nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) đã trở thành 

nguồn vốn quan trọng giúp Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển 
nông nghiệp – nông thôn và xóa đói giảm nghèo. Trong giai đoạn 1993 – 2015, vốn ODA 
chiếm khoảng 10,3% tổng đầu tư phát triển toàn xã hội và 46,8% tổng vốn đầu tư phát 
triển từ ngân sách Nhà nước. Năm 2010, Việt Nam đạt mức thu nhập bình quân đầu 
người là 1.168 USD – trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp và gọi là giai đoạn 
quốc gia thu nhập trung bình. Theo đó, các nguồn vốn ODA, các nguồn vốn ưu đãi giảm 
dần và chuyển sang vay thương mại. 

Không chỉ nguồn hỗ trợ từ bên ngoài có chiều hướng giảm xuống, các nguồn lực sẵn 
có như các nguồn lực từ tự nhiên – đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên 
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nước, tài nguyên khoáng sản... đang cạn kiệt dần. Thêm vào đó, nợ công ở Việt Nam 
cũng đã tới ngưỡng nên ảnh hưởng tới nguồn lực giành cho công tác giảm nghèo.

Trong khi các nguồn lực giảm nghèo ngày càng giảm, việc giải quyết đói nghèo ngày 
càng khó khăn hơn, tốn kém nhiều hơn do bên cạnh những thách thức truyền thống còn 
xuất hiện những thách thức mới: i) thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến bất 
thường và khó lường; ii) các rủi ro thị trường và thách thức do hội nhập kinh tế quốc tế. 
Bối cảnh này đặt ra yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần tìm động lực mới để thực hiện việc giảm 
nghèo bền vững và giúp người dân vươn lên làm giàu.

4) Xu hướng phát triển và thách thức đối với khu vực miền Trung – Tây Nguyên
Hiện nay, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đang đẩy mạnh hợp tác, liên kết. Đây là 

cơ hội để tỉnh Khánh Hòa có thể khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch, qua đó góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và góp phần giảm nghèo. 

Tuy nhiên, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng 
tiếp tục phải đối mặt với những hạn chế do những nút thắt về kết cấu hạ tầng, thể chế và 
nguồn nhân lực. Đây là những điểm nghẽn đã được xác định rõ nhưng dường như các 
giải pháp để giải quyết vẫn chưa đủ độ quyết liệt và căn bản. Cơ sở hạ tầng trong vùng 
còn nghèo nàn dẫn đến sự kết nối kém hiệu quả. 

Hơn nữa, nhìn chung các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có cơ cấu kinh 
tế khá giống nhau (Bùi Đức Hùng, 2016). Trên thực tế, địa phương nào cũng muốn thu 
hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào khai thác lợi thế kinh tế biển, đẩy 
nhanh tốc độ phát triển dịch vụ, công nghiệp... trong khi tiềm năng ở những lĩnh vực này 
gần như giống nhau. Những vấn đề này tạo ra những thách thức trong việc hợp tác giữa 
các tỉnh trong vùng, thậm chí là cạnh tranh nhau để thu hút các nguồn lực.

Việc khai thác thủy điện, khai thác rừng ở khu vực Tây Nguyên cũng có thể đặt ra 
thách thức về an ninh nguồn nước, lũ lụt, các sự cố về môi trường đối với các tỉnh duyên 
hải Nam Trung Bộ. Điều này có thể tạo ra các rủi ro trong phát triển kinh tế – xã hội nói 
chung và đối với công tác giảm nghèo nói riêng.

5) Thiên tai và biến đổi khí hậu
Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ tác động của biến đổi khí 

hậu. Các tỉnh miền Trung của Việt Nam với tình trạng lũ lụt, bão xảy ra với mức độ 
thường xuyên hơn, ngày càng nặng hơn, phạm vi không gian và thời gian lớn hơn.

Bảng 3.62: Diễn biến khí hậu ở tỉnh Khánh Hòa

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nhiệt độ trung 
bình năm (°C)63 27,0 27,3 26,7 27,5 27,3 27,1 27,4 27,5 27,4
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Tổng lượng mưa 
(Mm)64 1392,5 2622,8 1326,6 1680,9 1365,4 972,2 1263,4 2395,6 1418,8

Mực nước sông Cái (cm) 

Cao nhất 622,3 646,8 541,4 505,7 1120 550 442 1170 1038

Thấp nhất 421,1 393,4 376,1 374,9 350 330 322 290 284

Mực nước sông Dinh – Khánh Hòa (cm) 

Cao nhất 345,2 398,6 352,5 356,8 607 417 335 589 619

Thấp nhất 234,8 243,9 263,1 207,3 173  272 205 206

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

Biến đổi khí hậu được thể hiện qua các hiện tượng thời tiết cực đoan như sự thay đổi 
cực nhiệt độ, nắng nóng kéo dài hơn, mưa lớn tập trung hơn.

Đối với hiện tượng nhiệt độ không khí, chỉ chưa đến 10 năm (từ 2009 đến 2017), nhiệt 
độ không khí ở trạm quan trác Nha Trang đã tăng 0,40C. Sự tăng nhiệt độ không khí diễn 
ra không giống nhau giữa các mùa trong năm. Nhiệt độ tăng lên gây nên tình trạng khô 
hạn, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của người dân, nhất là vùng miển núi vốn dĩ đã 
thường xuyên thiếu nước.

Song song sự thay đổi nhiệt độ không khí, lượng mưa trung bình năm đã tăng lên gần 
đây và biến động theo không gian, thời gian. Cao điểm của mùa mưa trung bình ở tỉnh 
Khánh Hòa là tháng 10 – tháng 12 (lượng mưa thường chiếm trên 50% lượng mưa trong 
năm); tuy nhiên trong thời kỳ gần đây, có năm cao điểm mùa mưa xảy ra ngay từ tháng 4, 
và ngược lại có năm mùa mưa kết thúc khá sớm. Một số địa điểm mưa nhiều hơn trong 
khi đó nơi khác lại có lượng mưa ít hơn.

3.3.3.3. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với việc thực hiện giảm nghèo bền 
vững ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030

Việc phân tích SWOT đối với giảm nghèo bền vững của tỉnh Khánh Hòa dựa trên 
những cách tiếp cận sau: i) điểm mạnh, điểm yếu hai cách tiếp cận: vị thế vùng (ở tầm 
quốc gia và quốc tế) và phát triển bền vững (lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
với mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội); ii) cơ hội và thách thức: xét theo xu thế thời đại 
và dài hạn.

1) Điểm mạnh

63 tại trạm quan trắc Nha Trang.
64 tại trạm quan trắc Nha Trang.
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Thứ nhất, Khánh Hòa là tỉnh ven biển có nhiều tiềm năng và lợi thế, trong đó đáng chú 
ý là lợi thế về du lịch và cảng biển, tài nguyên thiên nhiên; là đầu mối giao thông thuận 
lợi về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, cửa ngõ chính ra Biển 
Đông của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là những nguồn lực – 
vốn tự nhiên phục vụ tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo.

Thứ hai, các tiềm năng, lợi thế về vị trí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên chỉ 
là các “lợi thế tĩnh”; tỉnh Khánh Hòa còn có các “lợi thế động” phục vụ cho giảm nghèo 
bền vững. Khánh Hòa là tỉnh có nguồn dân số với lao động đang trong thời kì “cơ cấu 
dân số vàng”: tỉ trọng dân số trong độ tuổi lao động cao gấp đôi trong độ tuổi phụ thuộc. 
Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề nghiệp với các 
trình độ khác nhau, nhiều cơ sở y tế,… Tính đến năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 37 đơn vị 
nghiên cứu khoa học – công nghệ và hơn 20.500 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và 
trên 200 cán bộ có trình độ trên đại học.65 Tỉnh Khánh Hòa được xác định là trung tâm 
kinh tế – du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát 
triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải 
Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và của cả nước. 

2) Cơ hội
Thứ nhất, việc mở cửa, hội nhập, tham gia các hiệp định thương mại song phương và 

đa phương đem đến cơ hội cho cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng mở rộng 
quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả cho các trên cơ sở một thị trường rộng lớn hơn, tiếp 
cận thị trường hàng hoá và dịch vụ với mức thuế nhập khẩu được cắt giảm. Hội nhập 
kinh tế của đất nước mang lại cơ hội cho tỉnh Khánh Hòa khai thác các tiềm năng lợi thế, 
nhất là khai thác lợi thế về du lịch biển và tham gia vào tuyến giao thương hàng hải quan 
trọng của thế giới (lợi thế cảng trung chuyển Vân Phong).

Thứ hai, cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi căn bản phương thức sản xuất, hiện nay, 
nền kinh tế thế giới đang chứng kiến những thay đổi căn bản cách thức tạo ra của cải vật 
chất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người. Nếu chuẩn bị tốt các điều kiện và nắm 
bắt cơ hội, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là điều kiện tốt để tính Khánh Hòa có thể thay 
đổi cơ cấu sản xuất (theo hướng hiện đại), nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu 
nhập, đời sống cho người dân. 

3) Điểm yếu
Thứ nhất, tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm và giành đầu tư cho công tác tác giảm nghèo, 

tuy nhiên, là tỉnh có số thu ngân sách trên địa bàn vào loại khá (năm 2017 đạt  27.339 tỷ 

65 Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2017.
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đồng) nhưng tỉnh Khánh Hòa vẫn dựa vào ngân sách Trung ương hỗ trợ (năm 2015: 
4.677 tỷ đồng; năm 2016: 4.243 tỷ đồng và năm 2017: 4.200 tỷ đồng).66 Nguồn vốn đầu 
tư và các nguồn lực cho công tác giảm nghèo chủ yếu là tư ngân sách nhà nước, huy động 
xã hội hóa còn thấp. Hệ thống các chính sách giảm nghèo của tỉnh vẫn còn mang nặng 
tính bao cấp, cho không, chưa phát huy được tính chủ động vươn lên của các hộ nghèo.

Thứ hai, phần lớn lực lượng lao động của tỉnh Khánh Hòa tập trung ở vùng đồng bằng, 
ven biển; các huyện miền núi, lực lượng lao động ít, thiếu lao động có trình độ. Sự phân 
bố bất hợp lí gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Năng suất lao 
động của tỉnh Khánh Hòa đang ở ngưỡng thấp hơn so với trung bình của cả nước.

Thứ ba, người nghèo tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chủ yếu ở khu vực nông 
thôn. Sinh kế của người nghèo vẫn dựa nhiều vào khai thác từ tự nhiên (tài nguyên đất – 
phục vụ trồng trọt, tài nguyên biển và ven biển – phục vụ đánh bắt, nuôi trồng thủy 
sản,...), các loại vốn sinh kế khác còn thấp và khai thác chưa hiệu quả. Ý thức tự lực vươn 
lên thoát nghèo chưa cao, vẫn còn một bộ phận người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 
trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Mặc dù nghèo đói ở khu vực đô thị thấp 
hơn so với khu vực nông thôn nhưng tính rủi ro của người nghèo đô thị cũng cao hơn và 
các hình thức nghèo mới đang xuất hiện.

4) Thách thức
Thứ nhất, các rủi ro thị trường và rủi ro hội nhập ngày càng tăng (cạnh tranh phát triển 

tăng, tính bất thường, khó dự báo và các hàng rào bảo hộ kỹ thuật nhiều, phức tạp hơn để 
người nghèo có thể vượt qua được) đang thay đổi nhanh chóng điều kiện phát triển của 
người nghèo. Không ít hộ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa, nhất là ở khu vực nông thôn sản xuất 
ra nhiều mặt hàng nông sản song giá cả thiếu ổn định, thậm chí nhiều loại nông sản phẩm 
sản xuất ra nhưng không tiêu thụ được hoặc bị tư thương ép giá, trong khi đầu vào tăng 
cao (Trần Thị Kim Dung, 2016). Các hàng rào bảo hộ kỹ thuật nhiều, phức tạp hơn làm 
cho các hộ nghèo khó tiếp cận thị trường một cách bền vững và rất khó có thể tham gia 
chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu hoặc nếu tham gia thì lợi ích cũng không đáng kể trong 
chuỗi giá trị sản phẩm (Nguyễn Ngọc Duy và cộng sự, 2014).

Thứ hai, cách mạng công nghiệp 4.0 có thể ảnh hưởng tới việc làm, nhất là đối với lao 
động chưa qua đào tạo, lao động thiếu kỹ năng, kỹ năng thấp và đây không chỉ là thách 
thức đối với những người dưới ngưỡng nghèo mà cả những người không nghèo của Việt 
Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa đang đứng 
trước thách thức là lực lượng lao động đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ còn thấp và chuyển 
biến chậm, thiếu lao động kỹ thuật lành nghề.

66 Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2017.
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Thứ ba, Khánh Hòa cũng như các tỉnh miền Trung đã và đang chịu ảnh hưởng sâu sắc 
của biến đổi khí hậu với nạn hạn hán, lũ lụt, bão xảy ra thường xuyên hơn, mức độ ngày 
càng nặng hơn, phạm vi không gian lớn hơn và thời gian dài hơn. Tác động thiên tai khốc 
liệt và bất thường hơn (hạn hán, lũ lụt, bão) làm thay đổi căn bản môi trường sống, thay 
đổi các điều kiện phát triển. Tác động của thiên tai khiến cho nhiều hộ nghèo dù đã thoát 
nghèo, thậm chí là các hộ khá giả, quay lại ban đầu (mất hết tài sản, nhà cửa, sức lao 
động) và tiếp tục trở thành đối tượng nghèo. Biến đổi khí hậu tác động đáng kể tới sinh 
kế của người dân, trong đó người nghèo thường là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất 
(Ngô Thị Hiên, 2015).

Các tác động của biến đổi khí hậu là tiềm tàng, không tránh khỏi. Tuy nhiên, vấn đề 
đặt ra đối với tỉnh Khánh Hòa là thách thức về năng lực thích ứng và xử lý vấn đề và việc 
hỗ trợ chỉ mang tính chất tự thiên hơn là xây dựng năng lực phòng chống.

3.3.2. Dự báo và xây dựng các kịch bản về giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 
– 2025 và tầm nhìn 2030

3.3.2.1. Các nguồn lực và yếu tố phát triển thời gian tới của tỉnh Khánh Hòa

Các xu thế chủ đạo ảnh hưởng tới giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2020 
– 2025 và tầm nhìn 2030 là: các nguồn lực (các loại vốn sinh kế) và khả năng phát triển 
kinh tế – xã hội và ứng phó với các thách thức.

1) Một số đầu vào sản xuất cơ bản

a) Tài nguyên thiên nhiên
– Tài nguyên đất: cho đến năm 2018, diện tích đất tự nhiên của tỉnh Khánh Hòa là 

513.780 ha, trong đó khoảng 84,89% diện tích đất đã và đang khai thác cho các mục đích 
phát triển kinh tế (đất nông nghiệp chiếm 65,23% tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi 
nông nghiệp chiếm 19,66%) và đất chưa sử dụng chiếm 15,10%. Trong tổng số diện tích 
đất chưa sử dụng, đất bằng chưa sử dụng chiếm 0,53% diện tích đất tự nhiên; đất đồi núi 
chưa sử dụng: 14,5%; đất núi đá không có rừng cây: 0,07% (Bảng 3.63). Như vậy, trong 
giai đoạn tới, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, diện tích đất chưa sử dụng và có khả năng 
khai thác cho mục đích phát kinh tế là không còn nhiều. Thêm vào đó, người nghèo chủ 
yếu sống ở khu vực nông nghiệp, nông thôn trong khi đó sản xuất nông nghiệp đang gặp 
nhiều bất lợi do hạn hán, ô nhiễm môi trường,…

Bảng 3.63: Hiện trạng sử dụng đất ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 – 2018

2010 2018
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ha % ha %
Tổng số 521.756 100 513.780 100
1. Đất nông nghiệp 306.895 58,82 335.159 65,23
Đất sản xuất nông nghiệp 88.593 16,98 100.206 19,50
Đất lâm nghiệp có rừng 211.422 40,52 226.682 44,12
Đất nuôi trồng thuỷ sản 5.634 1,08 6.752 1,31
Đất làm muối 1.032 0,2 1.021 0,20
Đất nông nghiệp khác 213 0,04             498    0,10
2. Đất phi nông nghiệp 97.745 18,73 101.031 19,66
Đất ở 6.176 1,18 6.771 1,32
Đất chuyên dùng 82.829 15,87 36.332 7,07
Đất tôn giáo, tín ngưỡng 289 0,06             422    0,08
Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1.127 0,22 1.049 0,20
Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 7.283 0,07 6.820 1,32
Đất phi nông nghiệp khác 40 0,01 49.639 9,66
3. Đất chưa sử dụng 117.116 22,45 77.589 15,10
Đất bằng chưa sử dụng 5.724 1,1 2.732 0,53
Đất đồi núi chưa sử dụng 105.365 20,19 74.504 14,50
Núi đá không có rừng cây 6.027 1,16 354 0,07

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2010 và năm 2018

– Tài nguyên rừng: Tỉnh có diện tích rừng rộng lớn, độ che phủ còn tương đối cao, tài 
nguyên đa dạng sinh học phong phú. Tổng diện tích rừng là 240.501 ha, trong đó rừng tự 
nhiên: 177.069 ha; rừng trồng: 63.432ha. Tuy nhiên, việc khai thác rừng sẽ không có 
nhiều tiềm năng do chính sách đóng cửa rừng của Chính phủ.

– Tài nguyên khoáng sản: Trên bàn tỉnh Khánh Hòa có 60 mỏ điểm quặng của 16 loại 
khoáng sản (trong đó, có ý nghĩa là mỏ đá ốp lát, các mỏ cát thuỷ tỉnh, quặng titan sa 
khoáng, các mỏ nước khoáng, bùn khoáng,...) nhưng trữ lượng nhỏ, phân tán.67 Các đóng 
góp, vai trò của tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới có 
khả năng giảm xuống do tài nguyên khoáng sản không có khả năng tái tạo và đang cạn 
dần, các loại khoáng sản có giá trị kinh tế và ở vị trí thuận lợi đã khai thác, các loại 
khoáng sản, các mỏ còn lại nếu khai thác đòi hỏi phải có vốn và công nghệ. 

– Tài nguyên nước: cả tỉnh có khoảng 40 con sông dài từ 10 km trở lên, tạo thành một 
mạng lưới sông phân bố khá dày nhưng sông ngòi ở Khánh Hòa nhìn chung ngắn và dốc 
nên khả năng tích trữ nước không cao. Nhu cầu nước cho sản xuất, đời sống ở tỉnh Khánh 
Hòa ngày càng tăng cao và việc đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng sẽ là thách thức 
trong giai đoạn tới. 

67 Báo cáo số 1119/ĐCKS-VP ngày 29/4/2016 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
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– Tài nguyên biển và ven biển: tỉnh Khánh Hòa có đường bờ biển với độ dài khoảng 
385 km tính theo mép nước với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ 
ven bờ. Đây là tiềm năng, lợi thế cho tỉnh Khánh Hòa phát triển du lịch và nuôi trồng 
thủy sản. Việc phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trong giai đoạn tới nếu không có 
sự thay đổi sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do khai thác gần bờ đang có xu hướng cạn kiệt 
và ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới nuôi trồng thủy sản.

b) Nguồn nhân lực và xu hướng già hóa dân số
Dân số tỉnh Khánh Hòa năm 2018 là 1.232.403 người; dự báo đến năm 2025 là 

1.296.025 người và năm 2030 là 1.333.256 người. Khánh Hòa có nguồn lao động dồi dào 
và đang trong thời kì “cơ cấu dân số vàng”, tuy nhiên, tỷ lệ người phụ thuộc (dưới 14 tuổi 
và trên 60 tuổi) gia tăng theo thời gian, đến năm 2025 là 34,4%; năm 2030: 37,5% và 
năm 2034: 38,8%. Đáng chú ý là tỷ lệ trong tổng dân số và quy mô số người trên 60 tuổi 
ngày càng tăng – già hóa dân số – đang tăng lên đáng kể (Bảng 3.64). Đây là thách thức 
đối với tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới không chỉ đối với giải quyết vấn đề giảm 
nghèo mà còn là hệ thống an sinh xã hội và các chính sách đối với người cao tuổi.

Bảng 3.64: Dân số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2034 (người)

 2020 2025 2030 2034
 0 – 4      104.589         86.449          85.462          80.092   
  5 – 9        80.166       101.065          88.031          84.635   

  10 – 14        90.111         81.180          99.816          90.783   
15 – 19        97.083         88.904          80.399          97.551   
20 – 24        95.920         94.572          86.866          76.970   
25 – 29      117.322         94.122          92.979          88.148   
30 – 34        98.152       115.813          92.911          92.286   
35 – 39        91.661         97.031        114.620          94.410   
40 – 44        90.280         90.422          95.791        114.514   
45 – 49        98.656         88.823          89.068          90.400   
50 – 54        86.616         96.356          86.854          87.557   
55 – 59        66.929         84.296          93.295          85.076   
60 – 64        51.792         64.360          81.186          90.013   
65 – 69        31.378         48.345          60.534          73.114   
70 – 74        21.654         28.343          43.148          52.238   
75 – 79        17.322         17.911          24.288          34.608   

80+        20.428         18.033          18.008          19.468   
Tổng số 1.260.059 1.296.025 1.333.256 1.351.863

                 Nguồn: Tổng cục Thống kê và Quỹ dân số Liên hợp quốc (2016).
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c) Vốn đầu tư và lực lượng doanh nghiệp
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong giai đoạn 2011 – 2015 đạt 110.700 tỷ 

đồng; năm 2016: 31.899 tỷ đồng; năm 2017: 36.748 tỷ đồng. So với trung bình của cả 
nước, tỷ lệ huy động vốn đầu tư toàn xã hội trong GDP của tỉnh Khánh Hòa là khá cao: 
giai đoạn 2006 – 2010: 39,5%; giai đoạn 2011 – 2015: 48,7%; năm 2016: 51,2%; năm 
2017: 52,7%. Việc huy động vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 
khá kiếm tốn, chỉ chiếm khoảng 2% tổng vốn đầu tư trên địa bàn.

Môi trường đầu tư – kinh doanh của tỉnh được cải thiện tương đối thông thoáng, nên 
thời gian qua số lượng doanh nghiệp ở Khánh Hòa tăng nhanh, từ 3.802 doanh nghiệp 
(năm 2010) lên 6.073 doanh nghiệp (năm 2016), bình quân mỗi năm có thêm 380 doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp so với tổng dân số vẫn còn thấp, mới chỉ đạt 5 
doanh nghiệp/1000 dân. Về quy mô của doanh nghiệp, hiện có đến 21% doanh nghiệp 
dạng siêu nhỏ, 59% doanh nghiệp nhỏ và 16% doanh nghiệp vừa. Về lĩnh vực hoạt động 
(tính theo năm 2016), số doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm tới 
71,5%; doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng chiếm 26,9% và doanh nghiệp nông 
nghiệp chỉ chiếm 1,6%. Với quy mô và cơ cấu doanh nghiệp như trong giai đoạn vừa qua 
ảnh hưởng tới khả năng thu hút lao động, giải quyết việc làm và an sinh xã hội (chuyển 
lao động từ việc làm phi chính thức sang chính thức).

d) Khoa học – công nghệ
Yếu tố khoa học – công nghệ là đầu vào quan trọng của sản xuất và là động lực để 

phát triển kinh tế – xã hội. Với nhận thức đó, tỉnh Khánh Hòa đã và đang đẩy mạnh 
nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất: i) Khoa học – công 
nghệ đã đưa tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, quy trình sản xuất cây trồng, vật nuôi mang lại 
hiệu quả kinh tế cao, chẳng hạn như nhân tạo nuôi thương phẩm một số đối tượng thủy 
sản có giá trị kinh tế cao; ii) Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác một số giống cây trồng 
là thế mạnh, đặc sản của từng địa phương (ví dụ: sầu riêng, mía tím, bưởi da xanh,...); iii) 
Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực, 
nhận thức cho người dân trên địa bàn tỉnh nhằm ứng dụng các tiến bộ khoa học – công 
nghệ vào sản xuất, đời sống. Mặc dù vậy, năng suất lao động nói chung và năng suất nội 
ngành (nhất là của ngành nông nghiệp) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn thấp mà 
nguyên nhân sâu xa là vai trò, đóng góp của khoa học – công nghệ. 

Như vậy, vấn đề đối với tỉnh Khánh Hòa là ứng dụng các loại cây trồng vật nuôi có 
năng suất cao và có giá trị kinh tế, áp dụng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao. Nói cách khác, nguồn lực cho việc giảm nghèo đối với khu vực nông nghiệp của tỉnh 
Khánh Hòa (nơi tập trung đông người nghèo) trong giai đoạn tới là nông nghiệp có sự 
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chuyển dịch mạnh mẽ về phương thức sản xuất, từ tập trung số lượng sang chất lượng 
nhằm xuất khẩu sang những thị trường cao cấp.

Việc hình thành những ngành nghề đại diện cho xu thế tiến bộ khoa học công nghệ và 
có ưu thế và triển vọng lâu dài trong tương lai cũng có ý nghĩa quan trong trong việc thay 
đổi cơ cấu kinh tế và tạo ra “động lực mới” đối với công tác giảm nghèo.

2) Đô thị hóa
Tỉnh Khánh Hòa đề ra mục tiêu tập trung nguồn lực đầu tư phát triển để trở thành đô 

thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Theo đó, đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa 
toàn tỉnh đạt 65; một số mục tiêu về chất lượng đô thị: i) Diện tích sàn nhà ở đô thị bình 
quân: 26 m2/người, tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố đạt khoảng 98%; Tỷ lệ dân cư đô thị 
được cấp nước sạch đạt từ 90% trở lên với tiêu chuẩn 120 lít/người/ngày–đêm; iii) tỷ lệ 
bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 80 – 90% diện tích lưu vực thoát nước trong các đô 
thị. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 70%.

Việc đô thị hóa và trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương là cơ hội để tỉnh 
Khánh Hòa thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội và tạo ra xung lực mới công 
tác giảm nghèo; thay đổi cơ cấu, đặc điểm nghèo (nghèo nông thôn và nghèo đô thị) và 
nguyên nhân của nghèo (nghèo do thiếu việc làm, thiếu đất sản xuất). Nói cách khác, vấn 
đề nghèo ở tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới chuyển sang hướng nghèo đô thị và do tác 
động của quá trình đô thị hóa.

3) Hội nhập kinh tế trong giai đoạn tới
a) Kết quả hội nhập của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn vừa qua
Xuất khẩu

Cho đến năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa đạt 1,3 triệu USD (Bảng 
3.65). Trong số các mặt hàng xuất khẩu, hàng thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 
43,51%; tiếp theo là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản với 32,02%. Mặt hàng thủy 
sản giá trị gia tăng còn thấp và chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô, nếu có chế 
biến cũng chỉ là sơ chế. Thị trường xuất khẩu (năm 2018) của tỉnh Khánh Hòa bao gồm: 
thị trường Mỹ chiếm 14,87%; Nhật Bản: 11,71% và và EU: 18,34%. Tổng các thị trường 
này mới chỉ chiếm 44,92%; nói cách khác, thị trường xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa chủ 
yếu là các thị trường không đòi hỏi cao về tiêu chuẩn, chất lượng.

Bảng 3.65: Tổng kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa (1.000 USD)
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 2012 2014 2016 2018
Tổng số 1.159.683 1.026.783 1.211.030 1.316.351
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản 499.513 239.707 403.418 421.713
Hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 129.039 129.214 112.881 114.126
Hàng nông sản 112.141 124.022 152.389 131.494
Hàng lâm sản 22.159 45.649 79.238 66.356
Hàng thuỷ sản 356.770 479.839 454.223 572.702
Hàng khác 1.704 2.200 6.165 6.750

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Hoạt động du lịch
Là tỉnh có tiềm năng, lợi thế về du lịch, trong giai đoạn 2012 – 2017, số lượng khách 

du lịch đến tỉnh Khánh Hòa có xu hướng tăng lên đáng kể, từ 8.989.584 người (năm 
2012) lên 21.839.968 người (năm 2017), lượng khách tăng thêm bình quân 3.670.125 
người/năm. Lượt khách lưu trú và số ngày khách lưu trú của khách quốc tế ngày càng 
tăng so với khách nội địa (Bảng 3.66).

Mặc dù số lượng khách du lịch đến tỉnh Khánh Hòa có xu hướng gia tăng, nhưng nhìn 
chung chưa có sự chuẩn bị tốt để cung cấp các dịch vụ. Thời gian lưu trú bình quân chỉ 
khoảng 2,3 ngày/lượt khách, trong đó nội địa là 2,1 ngày và khách quốc tế là 2,9 
ngày/khách. Thời gian lưu trú thấp phản ánh tính hấp dẫn, chất lượng của các dịch vụ du 
lịch chưa cao. Doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hàng năm có sự gia tăng 
nhưng phần lớn là từ thuê phòng (chiếm 61,3%), tiếp đến là ăn uống (25,0%); trong khi 
đó, doanh thu từ các dịch vụ du lịch khác như bán hàng lưu niệm, vui chơi giải trí, vận 
chuyển,… chiếm tỷ trọng vẫn còn khá khiêm tốn. Doanh thu du lịch tính theo khách du 
lịch chỉ đạt 0,36 triệu đồng/khách (năm 2017). Mức chi tiêu thấp và tỷ lệ giành cho mua 
sắm còn thấp thể hiện việc thiếu các sản phẩm phục vụ cho khách du lịch và giá trị của 
các sản phẩm chưa cao.

Bảng 3.66: Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 2012 2014 2016 2018
Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 518 527 642 650

 Trong đó: số khách sạn 445 447 490 530
Số buồng 12.462 13.567 23.375 35.000
Số giường 21.563 23.327 37.977 59.000

Số lượt khách lưu trú (lượt người) 2.318.071 3.591.186 4.535.764 6.215.588
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– Người Việt Nam 1.785.959 2.759.800 3.365.967 3.422.332
– Người nước ngoài 532.112 831.386 1.169.797 2.793.256

Số ngày khách lưu trú (ngày người) 5.228.134 8.105.081 10.485.543 17.018.817
– Người Việt Nam 3.741.156 5.599.300 6.813.661 10.115.710
– Người nước ngoài 1.486.978 2.505.781 3.671.882 6.903.107

Số khách đến tham quan (người) 8.989.584 14.059.156 17.798.065 27.759.611
Doanh thu du lịch (triệu đồng) 2.569.456 4.264.751 6.115.106 8.834.300

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

b)  Sự chuẩn bị của tỉnh Khánh Hòa cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Hạ tầng giao thông 
Tỉnh Khánh Hòa có 4 loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường 

hàng không. Đối với đường hàng không, sân bay quốc tế Cam Ranh đạt tiêu chuẩn 4D 
của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có thể phục vụ 4 triệu khách/năm đến 
năm 2025 và công suất tối đa 6 triệu khách/năm. Về đường bộ, trong tương lại, tỉnh 
Khánh Hòa có cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Đây là những lợi thế để Khánh 
Hòa có thể phát triển một nền kinh tế toàn diện, giao lưu trong nước và quốc tế về các 
lĩnh vực thương mại, du lịch, sản xuất kinh doanh và trao đổi hàng hóa.

Sự sẵn sàng về cơ sở hạ tầng “mềm” bao gồm chất lượng nguồn nhân lực và chất 
lượng hàng hóa, sản phẩm. Như các phần trên đã đề cập, chất lượng nguồn nhân lực và 
chất lượng hàng hóa đang là thách thức để tỉnh Khánh Hòa có thể tận dụng tối đa các lợi 
ích của hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

4) Mục tiêu, nội dung, phương hướng triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 
2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Kết luận số 53–KL/TW ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh 
Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 khẳng định chủ trương phấn đấu 
xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; là trung tâm kinh tế – 
du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh 
tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung 
Bộ, Tây Nguyên và của cả nước.

Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 đề ra mục 
tiêu:68 tăng cường huy động các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, phát huy hiệu quả 4 
chương trình kinh tế – xã hội;69 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm phát 

68 Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
69  4 Chương trình trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa bao gồm: i) Chương trình phát triển đô thị; ii) Chương trình phát 
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triển giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực, 
nhất là đối với ngành y tế, giáo dục; bảo đảm hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội đa dạng, 
bao quát; tập trung giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi 
trường và chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. 

Một số chỉ tiêu chủ yếu có liên quan đến công tác giảm nghèo trong kế hoạch phát 
triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020:

Về kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm 7,5 – 8,0%.
- GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.200 USD/năm (tương đương 70 triệu 

đồng/người/năm).
- Đến năm 2020 cơ cấu kinh tế (GRDP) chuyển dịch theo hướng dịch vụ chiếm 

39,28%; công nghiệp – xây dựng chiếm 34,33%; nông, lâm, thủy sản chiếm 9,87%; 
thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) chiếm 16,52%.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 đạt trên 2.000 triệu USD.
- Thu ngân sách nhà nước năm 2020 gấp 1,5 – 1,7 lần so với năm 2015.
- Tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GRDP bình quân hàng năm đạt 

50% – 60%.
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2016–2020 đạt trên 215 nghìn tỷ 

đồng.
Về xã hội
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,5 – 2,0%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 

2016–2020.
- Số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm là 9.000 người.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua 

đào tạo nghề đạt khoảng 60%.
- Đạt 08 bác sĩ và 32 giường bệnh công lập trên 10.000 dân (không kể giường y tế 

xã).
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) dưới 9%.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt trên 80%.
- Tỷ lệ dân số đô thị năm 2020 đạt 60%.
- Phấn đấu 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương ứng 53/94 xã); 90% số xã còn 

lại đạt 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên (tương ứng 37/41 xã).
Về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững
- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2020 đạt trên 95%.

triển nguồn nhân lực và đầu tư hạ tầng giáo dục; iii) Chương trình nông thôn mới; iv) Chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội nông thôn miền núi.
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- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt từ 47,5% trở lên.
- Phấn đấu 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.
Như vậy, có thể thấy rằng một số chỉ số liên quan đến nghèo đa chiều đã đươc đưa vào 

thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020. Đây 
là cơ hội, điều kiện để cụ thể hóa chỉ số nghèo đa chiều thành các chính sách can thiệp.

5) Các rủi ro đối với phát triển kinh tế – xã hội
Trong các phần trên đã đề cập, các rủi ro có thể phân thành 5 nhóm như sau: rủi ro 

thiên nhiên; rủi ro vật chất; rủi ro kinh tế; rủi ro con người; rủi ro chính sách. Trong các 
loại rủi ro này, rủi ro về thiên nhiên và rủi ro về kinh tế xảy ra ở phạm vi rộng hơn, ảnh 
hưởng tới nhiều người. 

Rủi ro thiên nhiên: biến đổi khí hậu, thiên tai đang diễn biến bất thường và khó lường. 
Đối với khu vực miền Trung cũng như tỉnh Khánh Hòa, tình trạng lũ lụt, bão xảy ra với 
mức độ thường xuyên hơn, ngày càng nặng hơn, phạm vi không gian và thời gian lớn 
hơn.

Rủi ro về kinh tế: Sức ép cạnh tranh ngày càng gắt gao, các yêu cầu từ hội nhập với 
tiêu chuẩn ngày càng cao và khắt khe hơn. 

3.3.2.2. Các kịch bản về giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2025 và tầm 
nhìn đến năm 2030

Chúng tôi xây dựng các kịch bản về nghèo đói ở tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới 
dựa trên các căn cứ sau: i) Định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa; ii) 
Các nguồn lực phát triển tế – xã hội và khai thác nguồn lực, ứng phó với các thách thức 
trong thời gian tới.

Tỷ lệ nghèo phụ thuộc vào 3 yếu tố cơ bản: i) Mô hình tăng trưởng, phân phối thu 
nhập (mức độ bất bình đẳng về thu nhập);ii) Tăng trưởng kinh tế;  iii) Thay đổi chuẩn 
nghèo. Tăng trưởng kinh tế giúp cho hộ gia đình tăng thu nhập và chi tiêu, và từ đó có thể 
giảm nghèo tiền tệ cũng như nghèo đa chiều. Do vậy, tăng trưởng kinh tế là cơ sở để đặt 
ra các giả định về các kịch bản giảm nghèo trong giai đoạn tới (giả định mô hình phân 
phối thu nhập vẫn giữ nguyên và trên thực tế trong giai đoạn 5 năm khó để thay đổi).

Trước khi xây dựng các kịch bản giảm nghèo, chúng ta xem xét chi tiêu của hộ gia 
đình thay đổi như thế nào trong những năm gần đây (bao gồm cả những thay đổi của giá 
cả – Bảng 3.2); tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo (Hình 3.16); chi tiêu và tỷ lệ nghèo 
(Hình 3.17).

1) Nghèo theo tiền tệ
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Nghèo theo tiền tệ tính theo chi tiêu vì chi tiêu có thể ảnh hưởng tới các thiếu hụt đối 
với chỉ tiêu khác của nghèo đa chiều. Chi tiêu của các hộ gia đình phụ thuộc vào thu nhập 
và thu nhập chịu sự ảnh hưởng của phát triển kinh tế – xã hội và các rủi ro.

Nếu theo chuẩn nghèo (theo chi tiêu) giai đoạn 2016 – 2020 (của Chính phủ), tỷ lệ 
nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 là khoảng 1,02% (Hình 3.15). Điều 
này xảy ra khi tăng trưởng kinh tế và việc giảm nghèo như trong giai đoạn vừa qua.
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Hình 3.15: Xu hướng giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 – 2016 và những 
năm tiếp theo (%)

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

   Trong giai đoạn 2010 – 2016, chi tiêu bình quân đầu người hàng tháng trên địa bàn 
khánh Hòa như sau: năm 2010: 2.684,7 nghìn đồng; năm 2012: 2.856,3 nghìn đồng; năm 
2014: 3.056,3 nghìn đồng; năm 2016: 3.067,3 nghìn đồng. Mức chi tiêu trong giai đoạn 
này với tốc độ tăng trưởng là 2,25%. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng 2,25%/năm, mức chi 
tiêu đến năm 2020 khoảng 3.352,9 nghìn đồng/tháng và đến năm 2025 là 3.747,4 nghìn 
đồng/tháng (chung của dân số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Theo các tính toán trong chương 1, chuẩn nghèo theo chi tiêu áp dụng cho tỉnh Khánh 
Hòa giai đoạn 2020 – 2025 như sau: năm 2020 là 2.206.973 đồng/ tháng/người và năm 
2025 là 2.575.570 đồng/ tháng/người. Căn cứ vào chuẩn nghèo các và các xu hướng 
trưởng kinh tế và giảm nghèo, chi tiêu và tỷ lệ nghèo; tỷ lệ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa giai 
đoạn giai đoạn 2020 – 2025 được xây dựng với các kịch bản như sau:

Kịch bản 1: Giả định trong giai đoạn 2020 – 2025, tốc độ chi tiêu đạt 2,5%/năm 
(phương án cao). Giả định này đạt được khi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%/năm. 
Mức tăng trưởng này gia tăng thu nhập để đáp ứng nhu cầu chi tiêu. Mức tăng trưởng này 
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xảy ra khi tỉnh Khánh Hòa khai thác tốt các yếu tố đầu vào và có sự chuyển biến tốt về 
chất lượng, đồng thời, các rủi ro được kiểm soát tốt. 

Kịch bản 2: Giả định trong giai đoạn 2020 – 2025, tốc độ chi tiêu đạt 2,25%/năm 
(phương án trung bình). Giả định này tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 
2020 – 2025 đạt là 8%/năm tương đương với mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – 
xã hội tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2016 – 2020.

Kịch bản 3: Giả định trong giai đoạn 2020 – 2025, tốc độ chi tiêu chỉ tăng 2,0%/năm 
(phương án thấp). Giả định này đặt với tốc độ tăng trưởng 6%/năm, điều kiện tăng 
trưởng kinh tế và các nỗ lực giảm nghèo gặp các bất lợi.

Dựa vào các kịch bản về chi tiêu và căn cứ vào chuẩn nghèo theo chi tiêu, các kịch bản 
về tỷ lệ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2020 – 2025 như sau:

Bảng 3.67: Các kịch bản về tỷ lệ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

 
Kịch bản 1
(phương án 

cao)

Kịch bản 2
(phương án 
trung bình)

Kịch bản 3
(phương án 

thấp)
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%/năm) 10,0 8,0 6,0
Tốc độ tăng chi tiêu (%/năm) 2,5 2,25 2,0
Tỷ lệ nghèo 2020 (%) 70 1,9 2,3 2,6
Tỷ lệ nghèo 2025 (%) 71 1,6 2,5 3,5

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
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70 Với chuẩn nghèo theo chi tiêu là 2.206.973 đồng/người/tháng
71 Với chuẩn nghèo theo chi tiêu là 2.575.570 đồng/người/tháng
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Hình 3.16: Xu hướng tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
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     Hình 3.17: Xu hướng chi tiêu và tỷ lệ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

2) Nghèo phi tiền tệ (theo các chiều của nghèo đa chiều)
– Giai đoạn 2020 – 2025
Theo tiêu chí của Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg, nghèo đa chiều gồm 10 chỉ tiêu, 

dựa vào thay đổi cơ cấu chi tiêu và các kịch bản chi tiêu của giai đoạn 2020 – 2025, 
nhóm tác giả xây dựng các kịch bản về thiếu hụt các chiều ở tỉnh Khánh Hòa như sau:

Bảng 3.68: Các kịch bản về thiếu hụt theo nghèo đa chiều 
ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 

 
Kịch bản 1
(phương án 

cao)

Kịch bản 2
(phương án 
trung bình)

Kịch bản 3
(phương án 

thấp)
Trình độ giáo dục người lớn (%) 11,26 12,62 13,25
Tình trạng đi học của trẻ em (%) 9,18 9,67 10,02
Tiếp cận dịch vụ y tế (%) 4,52 4,78 5,21
Bảo hiểm y tế (%) 15,25 17,67 19,16
Chất lượng nhà ở (%) 3,12 3,72 3,82
Diện tích nhà ở (%) 3,78 4,01 4,26
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Nguồn nước sinh hoạt (%) 3,24 3,47 3,72
Nhà tiêu hợp vệ sinh (%) 11,38 11,06 11,24
Tiếp cận dịch vụ viễn thông (%) 8,46 8,73 9,38
Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin (%) 4,73 4,94 5,01

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

– Giai đoạn sau năm 2025
Về nước sinh hoạt, việc dùng tiêu chí nước sạch như hiện nay chưa phản ánh đầy đủ 

chất lượng và độ an toàn của nước. Về lâu dài, nước sinh hoạt nên dùng tiêu chí là đạt 
chuẩn thay cho nước chỉ đạt tiêu chí hợp vệ sinh vì chỉ tiêu này hiện nay còn rất thấp. 
Theo đó, tỷ lệ thiếu hụt về nước sinh hoạt (theo tiêu chí là nước đạt chuẩn) có thể tăng 
lên.

3.3.3. Đề xuất chính sách và giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai 
đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030

3.3.3.1. Các giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa – giải pháp tổng thể, dài 
hạn và bền vững

Trong bối cảnh việc giải quyết đói nghèo ngày càng khó khăn hơn, tốn kém nhiều hơn 
song các nguồn lực hiện tại có xu hướng tới ngưỡng; theo đó, nhằm  tạo động lực mới về 
giảm nghèo và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần dựa trên các 
trụ cột chính sau: i) Chuyển dịch cơ cấu khu vực nông nghiệp sang phát triển kinh tế 
nông nghiệp có năng suất và giá trị cao; ii) Tăng năng suất lao động và chuyển sang các 
việc làm có năng suất cao hơn; iii) Phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa 
và nhỏ và các hộ kinh doanh; iv) Tăng cường khả năng chống chịu thông qua mở rộng an 
sinh xã hội; v) Nâng cao năng lực phòng, chống và lồng ghép giảm thiểu rủi ro.

1) Chuyển dịch cơ cấu khu vực nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp có 
năng suất và giá trị cao, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

– Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, thủy sản
Khu vực nông, lâm, thủy sản chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh 

Khánh Hòa, cho đến năm 2017 chỉ chiếm 10,3% nhưng là ngành có vai trò quan trọng 
trong việc ổn định an sinh xã hội (Hình 3.5). Hiện có hơn 55% dân số và 57,52% lao 
động của tỉnh đang sống và làm việc ở khu vực nông thôn, miền núi và thu nhập chính từ 
lĩnh vực nông nghiệp (Bảng 3.9). Trong khu vực nông, lâm, thủy sản của tỉnh Khánh 
Hòa; nông nghiệp chiếm 43,8%; thủy sản chiếm 55,6%; lâm nghiệp là 0,6%. Do vậy, 
trong khu vực này, giải pháp ưu tiên là tập trung vào những ngành mà tỉnh Khánh Hòa có 
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tiềm năng, lợi thế (nông nghiệp và thủy sản); nói cách khác, đó là chuyển dịch cơ cấu cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi và phát huy thế mạnh phát triển thủy sản.

+ Ngành trồng trọt
Một trong những giải pháp để giảm nghèo bền vững, nhất là đối với khu vực nông 

nghiệp đó là nâng cao năng suất và giá trị gia tăng đối với các loại cây trồng trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong giai đoạn vừa qua, giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất 
trồng trọt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn thấp (Bảng 3.8). Thêm vào đó, sản xuất 
nông nghiệp ở Khánh Hòa đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến đổi khí 
hậu, thời tiết nắng nóng kéo dài, các hồ chứa nước không cung cấp đủ nước phục vụ sản 
xuất nông nghiệp làm giảm diện tích gieo trồng và năng suất các loại cây trồng; chẳng 
hạn, vụ hè thu năm 2015, toàn tỉnh chỉ gieo sạ được 8.812 ha/18.380 ha (chỉ đạt 48% kế 
hoạch), vụ hè thu năm 2016 là 7.730/13.642 ha lúa.72

Bảng 3.69: Hiện trạng sử dụng đất trồng trọt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Đất trồng trọt 108.245 108.580 109.386 97.635 103.340 111.554 108.706
1. Đất trồng cây hàng năm 86.248 86.043 86.574 74.508 79.501 86.930 84.039
Cây lúa 47.137 46.608 45.631 34.246 39.993 47.502 46.595
Cây công nghiêp hàng năm 18.503 18.892 20.467 20.654 19.840 19.597 18.548
2. Đất trồng cây lâu năm 21.997 22.537 22.812 23.127 23.839 24.624 24.667
Cây công nghiệp lâu năm 8.354 8.250 8.268 8.393 8.496 7.873 7.445
Cây ăn quả 13.643 14.287 14.394 14.593 15.201 16.617 17.156

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa.

Diện tích đất trồng trọt ở tỉnh Khánh Hòa chủ yếu là đất trồng cây hàng năm, chiếm 
khoảng 77,31%, trong đó cây lúa chiếm hơn 55,44% diện tích đất trồng cây hàng năm 
(Bảng 3.69). So sánh hiệu quả kinh tế giữa các loại cây trồng hàng năm cho thấy cây lúa 
có doanh thu trên 1 ha thấp hơn so với các loại cây trồng khác, lợi nhuận của cây lúa có 
cao hơn nhưng cây trồng này trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang đối diện với trạng thiếu 
nước tưới (Bảng 4 – Phụ lục 2). So sánh giữa cây ăn quả và cây hàng năm cho thấy cây 
ăn quả cho doanh thu và thu nhập cao hơn rất nhiều lần (Bảng 5 – Phụ lục 2).

Theo đó, nhằm nâng cao năng suất và giá trị gia tăng đối với các loại cây trồng, qua 
đó đóng góp vào cải thiện sinh kế và giảm nghèo bền vững, tỉnh Khánh Hòa cần tập 
trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng: i) chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu 
quả, đất lúa không chủ động nước sang cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới và mang lại 

72 Quyết định số 2690/QĐ -UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Đề án chuyển đổi cây trồng giai 
đoạn 2016 - 2020.
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hiệu quả kinh tế cao; ii) chuyển đổi cây hàng năm (đất trồng màu) và cây lâu năm kém 
hiệu quả sang trồng cây ăn quả.

Đối với cây ăn quả, một số loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao có lợi thế của tỉnh, bao 
gồm xoài Úc, chuối, sầu riêng, bưởi da xanh. Các loại cây trồng này đã thể hiện được 
hiệu quả tại một số vùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như: xoài ở các huyện Cam Lâm, 
Diên Khánh, Khánh Vĩnh, thành phố Cam Ranh; bưởi da xanh tại các huyện Khánh 
Vĩnh, Diên Khánh; cây sầu riêng tại các huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh; cây chuối tại 
các huyện Khánh Sơn, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa.

+ Ngành chăn nuôi
Ngành chăn nuôi tỉnh Khánh Hòa đã có một số doanh nghiệp lớn đầu tư như CP, 

Khánh Việt; tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chủ yếu là chăn nuôi nông hộ. Chăn nuôi trâu, 
bò quy mô 1–3 con/hộ chiếm trên 90% tổng đàn; chăn nuôi gia cầm với 70% là chăn nuôi 
quy mô nông hộ; chăn nuôi lợn với quy mô nông hộ chiếm 50%.73 Việc tiêu thụ sản 
phẩm vẫn phổ biến là hình thức tiêu thụ thông qua thương lái hoặc người chăn nuôi tự 
tiêu thụ thông qua các chợ nông thôn. Chính vì vậy, việc giảm nghèo bền vững nói chung 
và đối với nông dân chăn nuôi nói riêng, tỉnh Khánh Hòa cần có các giải pháp hữu hiệu 
nhằm khuyến khích, thúc đẩy chuyển từ chăn nuôi nông hộ sang bán công nghiệp, công 
nghiệp theo hình thức trang trại, gia trại, doanh nghiệp và tổ chức sản xuất theo hướng 
liên doanh, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nuôi. Đối với các huyện có 
điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại gia súc như Khánh Sơn, Khánh 
Vĩnh thì tập trung đầu tư, hỗ trợ vốn cho các trang trại phát triển chăn nuôi bò. Đối với 
các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Vạn Ninh có điều kiện thuận lợi cho việc 
xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn theo phương thức sản xuất hàng hóa và chăn nuôi an 
toàn sinh học. Phát triển các mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học tại Diên Khánh, 
Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh.

+ Ngành thủy sản
Khai thác thủy sản ở tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua vẫn dựa nhiều vào khai thác 

gần bờ và điều này sẽ gặp bất lợi hơn do xu hướng cạn kiệt. Theo đó, nhằm nâng cao thu 
nhập và đóng góp vào giảm nghèo, tỉnh Khánh Hòa cần tìm các giải pháp nhằm phát triển 
hơn nữa đánh bắt xa bờ, đồng thời hạn chế, giảm nhanh các tàu khai thác ven bờ làm ảnh 
hưởng nguồn lợi thủy sản, phát triển các tàu có công suất lớn có trang bị phương tiện 
đánh bắt hiện đại; tập trung đầu tư hệ thống hậu cần dịch vụ trên biển.

73 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.
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Đối với nuôi trồng thủy sản, các đối tượng nuôi chủ lực bao gồm: tôm sú, tôm thẻ 
chân trắng, tôm hùm, cá mú, ốc hương,... Tỉnh Khánh Hòa cần tập trung, ứng dụng 
khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn vệ sinh 
thực phẩm; gắn với chế biến, xuất khẩu thủy sản và tiêu thụ sản phẩm.

–Với các yêu cầu của thị trường ngày càng cao, vấn đề không chỉ là chuyển đổi loại 
cây trồng và vật nuôi mà cần gắn với loại chuyển đổi giống cây trồng và phương thức tổ 
chức sản xuất (giống có năng suất, chất lượng cao; canh tác nông nghiệp hữu cơ, sản 
phẩm an toàn; ứng dụng mô hình tưới tiết kiệm nước; nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao,...). Bên cạnh nỗ lực của người nông dân, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ nông dân 
thay đổi phương thức canh tác, cải tạo lại đồng ruộng.

– Tổ chức lại sản xuất khu vực nông nghiệp
+ Chính sách về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa vẫn còn manh mún, mang tính phong trào, 

cung luôn vượt cầu (như trường hợp mía đường). Hợp tác xã và tổ hợp tác trong nông 
nghiệp có vai trò trong việc tổ chức liên kết nông dân (liên kết ngang) nhằm tạo ra lợi 
thế theo quy mô, tham gia và nâng cao chuỗi giá trị nông sản; qua đó đóng góp vào sản 
xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản và giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Trên thực 
tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3169/QĐ–UBND ngày 
20/10/2016 về việc phê duyệt Đề án đổi mới phát triển các hình thức tổ chức hợp tác 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 với nhiều chính sách hỗ trợ các HTX. Mặc 
dù không thiếu các chính sách hỗ trợ nhưng cho đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa mới chỉ 
có 76 HTX nông nghiệp với 44 nghìn thành viên, các HTX hoạt động có hiệu quả chiếm 
tỷ lệ thấp và chưa thích ứng được với nền kinh tế thị trường. Số lượng nông dân tham gia 
HTX khiêm tốn do các HTX chưa khẳng định được vai trò. Việc thực hiện Quyết định số 
3169/QĐ–UBND trong thực tiễn vẫn khó khăn do đây mới chỉ là chính sách khung, 
chưa cụ thể cho từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đây là những vấn đề cần tiếp tục 
giải quyết nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

+ Cánh đồng lớn
Tỉnh Khánh Hòa ban hành các chính sách về ưu đãi, hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn 74; 

điều kiện để hỗ trợ là sản xuất cùng 1 loại nông sản và đáp ứng về điều kiện quy mô 
diện tích canh tác75. Tuy nhiên, đa số nông dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sản xuất 
với quy mô nhỏ, trung bình mỗi hộ có 9.003 m2 và trung bình 2,7 mảnh ruộng (chưa kể, 
trên mỗi mảnh ruộng, nông dân có thể trồng nhiều loại cây khác nhau). Những nơi được 

74 Quyết định số 2488/QĐ– UBND ngày 9/9/2015 và Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 31/3/2017.
75 Cây lâu năm, cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày (cây mía) có tổng diện tích tối thiểu 20 ha; cây lương thực 
(lúa, ngô, đậu, sắn,...) có tổng diện tích tối thiểu 15 ha; cây rau có tổng diện tích tối thiểu 10 ha.
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quy hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn lại thiếu các hợp tác xã, tổ hợp tác.76 Do vậy, 
việc thực hiện cánh đồng mẫu lớn (trên cùng địa bàn) cần tiến hành đồng thời việc 
thành lập, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Các gợi ý chính sách về chuyển dịch cơ cấu và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp như 
đã nói ở trên có thể được đề cập ít – nhiều trong định hướng tái cơ cấu nông nghiệp của 
các huyện và của toàn tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, các định hướng đó cần sự liên kết, 
đồng bộ giữa các lĩnh vực trong nội bộ ngành nông nghiệp và giữa phát triển nông 
nghiệp, nông thôn với công nghiệp hóa, đô thị hóa (công nghiệp chế biến nông sản và 
dịch vụ hậu cần nông nghiệp; thị trường tiêu thụ), đặc biệt là liên kết và định hướng sản 
xuất phục vụ cho du lịch – trụ cột trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa.

Doanh nghiệp phải là chủ thể chính để phát triển và dẫn dắt nông dân phát triển. Thế 
nhưng số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản ở Khánh Hòa 
vẫn còn khiêm tốn, toàn tỉnh mới thu hút được hơn 100 doanh nghiệp. Tỉnh Khánh Hòa 
cần có các chính sách đột phá để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; các chính 
sách đủ mạnh để khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp ở nông thôn. 

Tỉnh Khánh Hòa có các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông 
sản. Trên thực tế, việc liên kết vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Một trong những vấn 
đề cần giải quyết đó là tính kết nối, đồng bộ về hạ tầng giao thông. Các tuyến đường 
xương cá (trục ngang: Đông – Tây) kết nối giữa đường bộ với cảng biển và đường sắt ở 
tỉnh Khánh Hòa vẫn thiếu về số lượng và kém về chất lượng ảnh hưởng tới kết nối thị 
trường trong nước và thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc liên kết kinh tế giữa các tỉnh 
duyên hải Nam Trung Bộ cũng là giải pháp quan trọng giúp tỉnh cả vùng nói chung và 
Khánh Hòa nói riêng giải quyết vấn đề chế biến, tiêu thụ nông sản.

2) Tăng năng suất lao động và chuyển sang các việc làm có năng suất cao hơn

Trong giai đoạn tới, với xu hướng già hóa dân số, số người trong độ tuổi lao động 
giảm sút, việc nâng cao năng suất lao động ngày càng quan trọng nhằm duy trì tăng 
trưởng kinh tế. Hơn nữa, vấn đề đối với tỉnh Khánh Hòa cũng như người nghèo nơi đây 
không chỉ là việc làm mà là việc làm có năng suất. Việc giảm nghèo vẫn là quan trọng 
nhưng để những người vừa thoát nghèo không rời vào tái nghèo, đặc biệt là cho những 
người không nghèo vươn lên được còn quan trọng hơn nhiều. Năng suất va ky năng lao 
động là những trụ cột chính để tăng trưởng thu nhập tư lương cao.

76 Các loại cây trồng và các khu vực dự định làm cánh đồng mẫu lớn: i) Cây lương thực (múa, ngô): Vạn Ninh, 
Ninh Hòa, Diên Khánh; ii) Cây công nghiệp ngắn ngày (mía: Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh VĨnh; dâu tằm: Diên 
Khánh); iii) Cây lâu năm (xoài: Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh; Bưởi: Ninh Hòa, Khánh Vĩnh; Táo: Cam 
Ranh); iv) Cây thực phẩm (rau: Ninh Hòa, Diên Khánh; tỏi: Vạn Ninh, Ninh Hòa; Ớt: Cam Ranh).
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Tăng năng suất lao động có thể bằng việc tăng năng suất nội ngành và chuyển từ 
ngành có năng suất lao động thấp sang ngành có năng suất lao động qua thông qua thay 
đổi cơ cấu.

– Chuyển sang các nganh năng suất cao, các ngành nghề mới khi các ngành hiện hữu 
đã tới hạn

+ Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một số sản phẩm, mô hình sản xuất bước đầu 
đã khẳng định được kết quả và có đóng góp vào công tác xóa đói giảm nghèo. Những sản 
phẩm có thương hiệu và qui mô lớn có thể kể đến như nghề nuôi chim yến, các sản phẩm 
từ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản (tôm, tôm hùm, cá, cá ngừ, ốc hương), cây mía, xoài... 
Một số mô hình kinh tế trang trại, vườn ao chuồng, cây ăn quả,… cũng đã có những 
thành công trong việc cải thiện thu nhập cho người dân. Mặc dù vậy các sản phẩm, mô 
hình sản xuất vừa đề cập vẫn gặp nhiều thách thức hoặc khó để nhân rộng trên địa bàn 
tỉnh, để nâng cấp về quy mô lẫn chất lượng hoạt động và để có tác động lan tỏa lớn hơn 
đối với xóa đói giảm nghèo. 

Nguyên nhân của vấn đề trên có nhiều nhưng có hai “nút thắt” cơ bản làm cho các mô 
hình thành công, các mô hình có triển vọng nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu vẫn 
không phát triển được trên địa bàn tỉnh tỉnh Khánh Hòa.

Nút thắt thứ nhất: do thiếu một số điều kiện nền tảng, bao gồm sức mạnh chủ thể (lực 
lượng doanh nghiệp, vốn, nhân lực). Hiện nay, số lượng doanh nghiệp tham gia, đầu tư 
vào nông nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa vẫn còn khiêm tốn; các mô hình phát triển theo nông 
hộ thiếu hoặc yếu về vốn con người, vốn tài chính để có thể nâng tầm hoặc phát triển lên 
cao hơn.

Nút thắt thứ hai: các mô hình dù được đánh giá là thành công nhưng cho đến nay cơ 
bản vẫn diễn ra theo cách cũ, vẫn ít dựa vào công nghệ cao – sạch, do đó, khó tạo ra sự 
đột biến trong việc nâng cao về năng suất, thu nhập (lan tỏa). Chẳng hạn, khai thác thủy 
hải sản ở tỉnh Khánh Hòa vẫn chủ yếu là tàu công suất nhỏ; nuôi trồng thủy hải sản vẫn 
chủ yếu là nông hộ ở dạng bán công nghiệp.

Việc nhận diện các nút thắt này chính là các gợi ý chính sách nhằm mở rộng, chuyển 
sang các ngành có năng suất cao, qua đó đóng góp (về nguồn lực, ngân sách để thực hiện) 
vào giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa.

+ Thay đổi cách làm và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong bối cảnh mới. Kinh tế 
biển ở tỉnh Khánh Hòa bao gồm các hoạt động chính: Khai thác và nuôi trồng thủy hải 
sản, các ngành công nghiệp gắn với lợi thế biển, du lịch biển, dịch vụ hàng hải và 
logistics gắn biển.

Với các bối cảnh phát triển mới của giai đoạn tới, kinh tế biển ở tỉnh Khánh Hòa cần 
theo mô hình: gần hơn; xa hơn; sâu hơn; cao hơn.
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+ Gần hơn: đẩy mạnh phát triển hơn nữa các ngành công nghiệp gắn với lợi thế biển, 
các dịch vụ hậu cần nghề cá, logistics,…

+ Xa hơn: Tiến ra đại dương (khai thác thủy sản), khai thác dài ngày hơn để tiết kiệm 
chi phí đi lại, tham gia dịch vụ vận tải quốc tế.

+ Sâu hơn: Không chỉ khai thác ở tầng nổi như hiện nay, đẩy mạnh và tiến hành 
nghiên cứu và khai thác các tài nguyên dưới đáy biển.

+ Cao hơn: Không chỉ khai thác phục vụ tắm biển, phát triển mạnh các hoạt động du 
lịch kết hợp thể thao trên mặt biển.

Việc phát triển kinh tế biển với sự tham gia của nhiều chủ thể nhưng doanh nghiệp 
phải là lực lượng chủ đạo, dẫn dắt. Bởi lực lượng doanh nghiệp mới có đủ nguồn vốn, 
năng lực về công nghệ để có thể phát triển gần hơn, xã hơn, sâu hơn và cao hơn.

Đối với ngành du lịch, Khánh Hòa nên thay đổi cơ cấu, tức là du lịch hướng tới đẳng 
cấp cao chứ không phải là du lịch “đại chúng”, bình dân, với mục tiêu chính là “sản 
lượng” chứ không phải là chất lượng khách. Việc chạy theo số lượng ảnh hưởng đến cuộc 
sống của người dân sở tại, chẳng hạn, du lịch “đại chúng” sử dụng ngày càng nhiều nước 
ngọt trong khi nguồn cung ở tỉnh Khánh Hòa vốn chưa cung cấp đủ.

– Nâng cao năng suất lao động dựa vào năng lực đổi mới sáng tạo, công nghệ, kỹ 
năng 

+ Đối với ngành nông nghiệp, với những bối cảnh phát triển mới, tỉnh Khánh Hòa cần 
có sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức sản xuất, chẳng hạn như các mô hình tưới 
nước tiết kiệm. 

+ Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong thúc đẩy năng suất lao động. Các chính 
sách, giải pháp nhằm để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng khoa học – công nghệ 
vào sản xuất, nhất là các lĩnh vực mang tầm chiến lược và cấp thiết ở tỉnh Khánh Hòa.

Kinh tế biển 
tỉnh Khánh Hòa

Gần hơn

Sâu hơn

Xa hơn

Cao hơn



181

+ Lực lượng lao động có kỹ năng là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động. Theo 
đó, tỉnh Khánh Hòa cần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục – đào tạo, nâng cao tỷ lệ 
lao động qua đào tạo và đào tạo các kỹ năng. Với cách mạng công nghiệp 4.0, việc đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và xây dựng các mô hình trường học 
thông minh; việc cung cấp các khóa học trực tuyến đến mọi người dân là những giải pháp 
thay đổi phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

3) Phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ kinh doanh 
là giải pháp đột phá nhằm giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội 

Việc làm là một trong những yếu tố quan trọng đối với giảm nghèo bền vững. Tình 
trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn đang là vấn đề đối với tỉnh Khánh Hòa (Bảng 3.55). 
Ở khu vực miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo nhìn chung không có điều kiện 
để phát triển sản xuất, điều kiện canh tác nông nghiệp hạn chế, giải quyết công ăn việc 
làm tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Cho đến năm 2018, gần 60% lao động ở tỉnh Khánh Hòa làm việc ở khu vực phi chính 
thức (Tổng cục Thống kê, 2018). Đặc trưng của của khu vực là việc làm không ổn định, 
dễ bị tổn thương trước các cú sốc do thiếu các chính sách an sinh xã hội.

Định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới là đẩy mạnh đô thị hóa 
(phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025). Quá trình đô thị 
hóa kéo theo thu hẹp đất đai sản xuất nông nghiệp và tạo ra áp lực về giải quyết việc làm.

Việc phát triển doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm 
mà đóng góp quan trọng vào chuyển lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực 
chính thức, giúp lao động có thể tiếp cận các chính sách an sinh xã hội (tăng trưởng bao 
trùm).

Bảng 3.70: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Khánh Hòa

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Điểm số 56,75 59,11 58,82 57,49 59,78 58,69 59,59 63,36 64,42

Thứ hạng 40 34 24 34 16 27 24 23 17

Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trong thời gian vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường kinh 
doanh, nhưng so với các tỉnh khác tỉnh Khánh Hòa vẫn phải tiếp tục hỗ lực hơn nữa đẩy 
mạnh cải thiện môi trường kinh doanh. Theo số liệu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
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tỉnh (PCI), trong giai đoạn 2010 – 2018, Khánh Hòa chỉ xếp giữa (ngoài top 15 – các tỉnh 
có thứ hạng tốt) trong số 63 tỉnh thành. Xét trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, năm 
2018, tỉnh Khánh Hòa đứng sau Đà Nẵng (thứ 5) và Quảng Nam (thứ 7).

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV), nhất là các hộ phi nông nghiệp 
và các ngành dịch vụ quy mô nhỏ ở khu vực đô thị có liên quan đến du lịch ở tỉnh Khánh 
Hòa (các quán ăn, cửa hàng tạp hóa,...) là yếu tố quan trọng tạo ra việc làm và chuyển đổi 
lao động từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua năm 2017 là hành lang pháp lý cao nhất cho việc 
ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tỉnh Khánh Hòa có 
riêng chính sách đối với loại hình doanh nghiệp này (Quyết định số 2343/QĐ–UBND 
ngày 26/8/2015 về trợ giúp phát triển DNNVV tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016–2020). 
Các chính sách hỗ trợ không thiếu, vấn đề đặt ra là thực thi và tạo thuận lợi để doanh 
nghiệp nói chung và DNNVV tiếp cận các chính sách đó.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục tạo thêm việc làm, nhưng 
nông nghiệp (gắn với chế biến nông sản) và dịch vụ (lợi thế về du lịch của tỉnh Khánh 
Hòa) sẽ là những lĩnh vực có tiềm năng tạo thêm việc làm, chuyển lao động từ khu vực 
phi chính thức sang khu vực chính thức. Nông nghiệp, nhất là thủy sản, có tiềm năng giải 
quyết nhiều việc làm cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp trong khu vực này do 
ngành chế biến nông sản đang ngày càng phát triển và kéo dài chuỗi giá trị.

4) Tăng cường khả năng chống chịu thông qua mở rộng an sinh xã hội

Xu hướng già hóa dân số và đô thị hóa ở tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới đặt ra yêu 
cầu về mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, trước hết là bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã 
hội. Thêm vào đó, các rủi ro gia tăng (thiên tai, dịch bệnh, tai nạn,...) đòi hỏi hệ thống an 
sinh xã hội toàn diện nhằm giúp những người có rủi ro cao đương đầu với những tổn thất 
về mặt tài chính và xây dựng sức chống chịu.

Hệ thống an sinh xã hội bao gồm các hợp phần chính: bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y 
tế. Hệ thống an sinh xã hội đóng vai trò như giá đỡ giúp người nghèo, những đối tượng 
dễ tổn thương giảm thiểu các rủi ro do các cú sốc.

Một trong những giải pháp cho việc mở rộng an sinh xã hội là chuyển dịch khu vực 
phi chính thức thành khu vực chính thức – chuyển các hộ kinh doanh cá thể sang hoạt 
động có đăng ký để trở thành doanh nghiệp chính thức và chuyển từ việc làm phi chính 
thức thành việc làm chính thức. 

Nhằm mở rộng an sinh xã hội, tỉnh Khánh Hòa nên nghiên cứu về xây dựng chính sách 
đặc thù về hỗ trợ doanh nghiệp nếu tuyển dụng lao động là người dân tộc, lao động ở khu 
vực miền núi, khu vực khó khăn, bãi ngang ven biển, lao động ở các hộ gia đình nông 
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thôn nghèo, hộ gia đình có thành viên khuyết tật. Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng nên có 
các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đang có kế hoạch mở rộng sản xuất, hoặc cho 
sinh viên đang có kế hoạch thành lập doanh nghiệp hoặc công ty riêng.

Hiện nay, các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế của Trung ương cũng như của tỉnh 
Khánh Hòa vốn chỉ dành cho nhóm nghèo. Phần lớn các đối tượng chưa tham gia bảo 
hiểm y tế là tầng lớp trung lưu lớp dưới, những người làm việc ở khu vực phi chính thức 
vốn dễ bị tổn thương trước các cú sốc. Trong giai đoạn tới, đây là đối tượng tỉnh Khánh 
Hòa nên mở rộng các chính sách hỗ trợ.

Việc xã hội hóa cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản có thể là giảm pháp gánh nặng cho 
ngân sách nhà nước và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho các đối tượng có thu 
nhập nhập cao. Tuy nhiên, điều này cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận (về chất 
lượng) của người nghèo, người có thu nhập thấp; theo đó tỉnh Khánh Hòa cần có đánh giá 
kỹ lưỡng về tác động của xã hội hóa các dịch vụ xã hội, đặc biệt đối với các hộ nghèo và 
các hộ có thu nhập thấp. Chẳng hạn, đối với y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa có 
nguy cơ thiếu bác sĩ (khu vực công) do sức hút, cạnh tranh từ khu vực tư nhân.

5) Nâng cao năng lực phòng, chống và lồng ghép giảm thiểu rủi ro vào kế hoạch phát 
triển kinh tế – xã hội, trước hết là biến đổi khí hậu

Trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa ngày càng dễ bị tổn thương hơn bởi các rủi ro thiên 
tai, kinh tế (cải cách thị trường và hội nhập kinh tế), các giải pháp giảm nghèo bền vững 
cần chú trọng ngăn chặn, phòng ngừa, loại trừ các yếu tố gây rủi ro chứ không phải là nỗ 
lực làm từ thiện sau rủi ro.

Việc phòng, chống và lồng ghép giảm thiểu rủi ro, trước hết là biến đổi khí hậu bao 
gồm và lồng ghép hài hòa cả hai nhóm giải pháp: giải pháp công trình và giải pháp phi 
công trình. Các biện pháp công trình: nghiên cứu ứng dụng các công nghệ và xây dựng 
các công trình có khả năng thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu; các biện pháp phi 
công trình: xây dựng cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực thích ứng, xử lý và khôi 
phục sau thiên tai. Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần tập trung vào những 
vấn đề sau:

– Đầu tư hơn nữa cho công tác nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ, thích ứng với biến 
đổi khí hậu phù hợp với điều kiện, đặc thù của tỉnh Khánh Hòa. Chương trình khoa học 
và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 202077 với các đề tài trong những mức độ 
nhất định đã đề cập đến biến đổi khí hậu, tuy nhiên, các đề tài về khoa  học – công nghệ 
dường như mới chỉ tập trung vào nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng suất, hiệu quả 
của các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; các nội dung về giảm nhẹ, 

77 Quyết định số 155-0 /QD-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
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thích ứng với biến đổi khí hậu còn mờ nhạt (mới chỉ dừng lại ở cây trồng, vật nuôi chịu 
hạn hay các mô hình tưới tiết kiệm nước); đặc biệt là chưa có các nội dung nghiên cứu về 
các cơ sở hạ tầng (nhà cửa, giao thông, thủy lợi,...) có khả năng chống chịu, thích ứng với 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Các nghiên cứu cơ sở hạ tầng bao gồm các công nghệ 
thiết kế, thi công, xây dựng (cho phép thi công nhanh hơn; dễ sửa chữa, bảo trì hơn) và 
các công nghệ về các loại vật liệu có khả năng thích ứng, chịu đựng được tác động của 
biến đổi khí hậu... phù hợp với điều kiện, đặc thù của tỉnh Khánh Hòa.

– Tạo ưu tiên cao hơn cho việc thúc đẩy sinh kế bền vững, thích nghi với biến đổi khí 
hậu cho người dân, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương. Các biện pháp cần tính tới bao 
gồm xây dựng ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá chống chọi được 
với khí hậu và khả năng chống chọi tốt của các nguồn sinh kế. Hỗ trợ để nông dân áp 
dụng các giống cây trồng có khả năng chống chịu với điều kiện hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh. 
Vấn đề đối với tỉnh Khánh Hòa như vậy là chưa đủ, phải kết hợp đồng thời, gắn với công 
nghệ cao cho phép sử dụng nước (tưới tiêu) một cách hợp lý và tiết kiệm (phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao kiểu Nhật Bản hay Israel).

– Xây dựng các cơ chế chính sách về phòng, chống và lồng ghép giảm thiểu rủi ro. 
Tiến hành lồng ghép và thường xuyên rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển 
kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phù hợp với 
điều kiện biến đổi khí hậu. Đào tạo nâng cao năng lực về ứng phó thiên tai, các rủi ro thị 
trường cho các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

3.3.3.2. Giải pháp giảm nghèo bền vững đối với các vùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Việc giảm nghèo bền vững đòi hỏi có nhiều giải pháp, đối với các vùng trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa cần tập trung vào các giải pháp chính sau:

1) Giải pháp đối với vùng miền núi 
Người nghèo ở trên địa tỉnh tập trung chủ yếu ở Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, theo đó, 

giải quyết những vấn đề ở các huyện này là trọng tâm đối với công tác giảm nghèo ở 
Khánh Hòa. Người nghèo ở vùng miền núi sống dựa vào các hoạt động nông nghiệp nên 
các can thiệp chính sách cần hướng đến nâng cao năng suất, thu nhập từ sản xuất nông 
nghiệp (giá trị kinh tế thu được trên 1 hécta canh tác ở các huyện Khánh Vĩnh, Khánh 
Sơn thấp hơn rất nhiều so với các huyện khác – Bảng 3.8). Các giải pháp cần giải quyết 
đối với thu nhập từ sản xuất xuất nông nghiệp ở vùng miền núi bao gồm: 

– Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây trồng chủ lực và thay đổi giống có năng 
suất, chất lượng cao và có khả năng chống chịu với hạn hán. Đến nay, tại khu vực miền 
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núi Khánh Hòa đã xác định và xây dựng các đề án chuyển đổi cây trồng. Huyện Khánh 
Vĩnh xác định 08 cây trồng chính (lúa, ngô, mía, sắn, bưởi da xanh, sầu riêng, mít, xoài); 
trên cơ sở 08 cây trồng chính đã chọn 04 cây trồng chủ lực (bưởi da xanh, sầu riêng, mít, 
xoài) thích nghi trên địa bàn huyện và từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung. 
Vấn đề đặt ra là thay đổi cách thức tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản 
xuất và chính dụng ưu đãi để người nghèo có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng và giống 
cây trồng.

– Nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học – công nghệ để tạo đột phá và hiện 
đại hóa sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn. Theo đó, giải pháp tập trung ưng tiên 
là chương trình phát triển nguồn nhân lực cần ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đội 
ngũ khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn 
kỹ năng, phương pháp, ứng dụng các mô hình kinh tế, giúp đỡ đồng bào các kỹ năng 
sản xuất, thực hiện các mô hình kinh tế đối với hộ, nhóm hộ.

– Tăng cường đầu tư cho công tác thủy lợi và hỗ trợ thực hiện công nghệ tưới tiết kiệm 
nước trong nông nghiệp.

Tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước thách thức về hạn hán và điều 
này ảnh hưởng đến diện tích thu hoạch và năng suất cây trồng. Việc ứng dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước được xem là giải pháp căn cơ làm thay đổi phương thức phát triển 
góp phần giúp sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất của người nghèo nói riêng 
thích ứng trước các bối cảnh mới. Trong thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ nghiên 
cứu và xây dựng một số mô hình về công nghệ tưới tiết kiệm nước. Việc ứng dụng khoa 
học – công nghệ vào sản xuất đối với người nghèo lại gặp những khó khăn về nguồn vốn 
đầu tư. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa cần nghiên cứu các giải pháp mở rộng diện bao phủ và 
điều chỉnh thời điểm cho vay, thời hạn cho vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đồng thời, 
Khánh Hòa cần xây dựng, sưa đôi, bô sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vùng 
dân tộc va miền núi (Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đông bao dân tộc thiểu 
số và miền núi tỉnh Khánh Hòa) theo hướng hạn chế và từng bước chuyển đổi từ hình 
thức Nhà nước cho không sang hình thức hỗ trợ đầu tư cho phát triển kinh tế. 

– Vấn đề đối với nông dân nói chung và người nghèo ở nông thôn vùng miền núi nói 
riêng, việc tiêu thụ nông sản và tham gia chuỗi có vai trò quan trọng trong việc giảm 
nghèo bền vững. 

+ Về dài hạn, việc thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp về liên kết giữa 
nông dân – doanh nghiệp về sản xuất, tiêu thụ, chế biến nông sản có ý nghĩa quan trọng. 
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hàng năm cần tổ chức các hội chợ 
thương mại để các doanh nghiệp và người dân có điều kiện tham gia giới thiệu các sản 
phẩm của địa phương. 
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+Về ngắn  hạn và giải pháp tình thế, vấn đề tiêu thụ nông sản cho các hộ nghèo ở các 
huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn  cần giải quyết:

i) Phát huy vai trò và kênh tiêu thụ của các chợ trên địa bàn: thực tế hiện nay, các chợ, 
chẳng hạn như chợ tại trung tâm thị trấn Khánh Vĩnh, việc tiêu thụ các loại nông sản khá 
thưa thớt.78

ii) Các Trung tâm dịch vụ thương mại Khánh Vĩnh và Khánh Sơn: Do các hộ sản xuất 
quy mô lớn có thể bán cho tư thương nên Trung tâm thương mại Khánh Vĩnh hỗ trợ thu 
mua cho các hộ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Tuy nhiên, với quy mô vốn ít (vốn ngân sách 
gần 3 tỷ đồng, Trung tâm thực hiện quy vòng thu mua các nông sản trên địa bàn theo 
từng thời vụ và chỉ thu mua với sản lượng khiêm tốn.79 Đây là cũng là vấn đề cần quan 
tâm giải quyết.

2) Giải pháp đối với vùng ven biển 
– Đa dạng hóa các nguồn thu nhập và chuyển đổi sinh kế phù hợp nhằm giảm nghèo 

bền vững đối với vùng ven biển:
Người nghèo ở vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa phụ thuộc vào khai thác thủy sản, trong 

khi đó các nguồn lợi hải sản có xu hướng suy giảm, đặc biệt là nguồn lợi ven bờ và khó 
khăn để đánh bắt xa bờ do thiếu khả năng mua sắm tàu thuyền có công suất lớn. Hơn nữa, 
hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản dễ bị tổn thương do chịu sự chi phối lớn của thời 
tiết, thiên tai – đang diễn biến phức tạp, khó lường. Việc phát triển nông nghiệp đối với 
người nghèo ở khu này cũng khó khăn do đất sản xuất nông nghiệp hạn chế và ngày càng 
bị thu hẹp bởi nhu cầu sử dụng cho phi nông nghiệp (Bảng 3.42 và Bảng 3.63). Theo đó, 
chuyển đổi sinh kế là yêu cầu cấp thiết, giải pháp đột phá nhằm giảm nghèo đối với vùng 
ven biển. Các hướng phát triển và ngành nghề với người nghèo vùng ven biển bao gồm:

+ Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ ngư dân thực hiện các hoạt động tạo thu nhập phi 
ngư nghiệp. Chế biến, buôn bán và dịch vụ thủy sản là những nghề phù hợp với vùng ven 
biển. Các nghề chế biến là những nghề truyền thống của địa phương như chế biến các sản 
phẩm khô, nước mắm, mắm tôm, đông lạnh, đóng hộp,... là những nghề tạo ra nhiều việc 
làm, đặc biệt cho lao động nữ. Phát triển các dịch vụ thủy sản, chẳng hạn như dịch vụ hậu 
cần nghề cá (ngư lưới cụ, sửa chữa tàu thuyền, đá lạnh...) và cải hoán tàu đánh bắt cá 
sang tàu vận tải để làm dịch vụ vận tải... cũng là các nghề giúp chuyển đổi sinh kế phù 
hợp với điều kiện của người nghèo vùng ven biển.

+ Gắn phát triển du lịch với công tác giảm nghèo bền vững: Vùng ven biển có các lợi 
thế về du lịch biển, tỉnh Khánh Hòa đã có định hướng phát triển du lịch, trong đó có các 

78 Khảo sát của nhóm tác giả tại huyện Khánh Vĩnh, tháng 9/2018.
79 Khảo sát của nhóm tác giả tại Trung tâm dịch vụ thương mại Khánh Vĩnh, tháng 9/2018.
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xã ven biển nằm trong khu kinh tế Vân Phong trở thành các điểm du lịch. Việc xây dựng 
và phát triển các mô hình du lịch với sự tham gia của cộng đồng có ý nghĩa trong việc 
chuyển đổi sinh kế và hỗ trợ công tác giảm nghèo. Các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh 
cần tạo điều kiện cho người nghèo phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch.

+ Dịch chuyển lao động sang khu vực công nghiệp và dịch vụ: dịch vụ du lịch, khu 
kinh tế Vân Phong; các ngành công nghiệp phục vụ khai thác biển, dịch vụ hậu cần 
cảng,... sẽ là cơ hội tạo việc làm cho ngư dân ven biển. Điều này đòi hỏi chú trọng việc 
đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như một giải pháp căn cơ, lâu dài để phát 
triển sinh kế bềnvững đối với vùng ven biển. Tổ chức tốt việc cung cấp thông tin thị 
trường lao động để kết nối cung – cầu lao động và giúp cho học sinh, thanh niên định 
hướng nghề nghiệp và lựa chọn việc làm.

Việc chuyển đổi sinh kế, nhất là đối với người nghèo, thường gặp những khó khăn: i) 
Một trong những khó khăn lớn nhất khi chuyển đổi sinh kế là vốn đầu tư, do đó tạo điều 
kiện thuận lợi để các hộ ngư dân tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng; ii) Khó khăn thứ 
hai là thiếu kinh nghiệm sản xuất nghề mới, cho nên công tác hỗ trợ hoặc tập huấn kỹ 
thuật cần đặc biệt chú ý khi chuyển đổi sinh kế

– Nâng cao năng lực phòng chống rủi ro, nhất là phòng chống thiên tai (bão, lũ):
Ở tỉnh Khánh Hòa, vùng ven biển có tỷ lệ nghèo thấp hơn so với miền núi nhưng mức 

độ rủi ro cao hơn. Các rủi ro bao gồm: i) Rủi ro do nguồn vốn tài nguyên suy giảm nhanh 
và nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường; ii) Đặc biệt là rủi do thiên tai (bão, lũ) ngày càng 
khó lường. Theo đó, nhằm giảm nghèo bền vững đối với vùng ven biển, tỉnh Khánh Hòa 
cần có các chính sách ưu tiên về giảm thiểu rủi ro, tăng cường năng lực phòng chống 
thiên tai và mở rộng diện an sinh xã hội ở khu vực này. 

Tỉnh Khánh Hòa cũng nên tăng cường đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai cho các 
xã ven biển có nhiều nguy cơ thiên tai. Đồng thời, tỉnh cần có các giải pháp hỗ trợ phục 
hồi nhanh sinh kế trong trường hợp xảy ra thiên tai.

3) Giải pháp đối với vùng nông thôn đồng bằng 
Vấn đề chính đối với người nghèo ở khu vực nông thôn đồng bằng ở tỉnh Khánh Hòa 

là thất nghiệp và thiếu việc làm. Theo đó, nhằm đóng góp vào nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực và giải quyết việc làm, trong thời gian tới cần hoàn thiện các nội dung sau:

– Việc đào tạo nghề (Theo Quyết định số 1956/QĐ–TTg ), bên cạnh hỗ trợ cho người 
học nghề, cần thay đổi theo hướng hỗ trợ cho đào tạo lao động gắn với doanh nghiệp. 
Theo đó, hỗ trợ doanh nghiệp khi nhận vào làm việc – hỗ trợ đào tạo qua lương, doanh 
nghiệp nhận thì người lao động được hỗ trợ lương, doanh nghiệp được giảm chi phí các 
chi phí về lao động.
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– Thay đổi cách tổ chức đào tạo nghề theo hướng việc hỗ trợ đào tạo nghề không chỉ 
thuần túy cho các hộ nghèo mà có sự tham gia của hộ không nghèo, hộ giàu có khả năng 
tiếp thu, đầu tư ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để truyền đạt kinh nghiệm sản xuất, 
dẫn dắt các hộ nghèo phát triển.

– Giải pháp có tính bền vững, lâu dài đối với việc làm ở khu vực đồng bằng là đẩy 
mạnh phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn. Đối với giải pháp 
này, các “nút thắt” cần giải quyết bao gồm: vốn sản xuất, mặt bằng sản xuất, công nghệ, 
thị trường tiêu thụ (tham khảo Hộp 3.2).

4) Giải pháp đối với khu vực đô thị 
Vấn đề đối với người nghèo ở đô thị là việc làm không ổn định và thường làm việc 

trong khu vực phi chính thức. Giải pháp giảm nghèo bền vững đối với khu vực đô thị tập 
trung vào các vấn đề chính:

– Giải pháp mang tính bền vững là tỉnh Khánh Hòa cần thiết kế một đề án đào tạo 
nghề cho lao động đô thị với mức độ tương xứng như Đề án đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn, bởi mục tiêu của Khánh Hòa là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 
nên quá trình đô thị hóa và nghèo đô thị sẽ là trọng tâm trong các chính sách giảm nghèo 
bền vững.

– Hỗ trợ để người lao động chuyển đổi việc làm và tự tạo việc làm: Người nghèo ở 
khu vực đô thị có xu hướng tập trung chủ yếu vào các công việc buôn bán, làm thuê. 
Khảo sát các hộ nghèo tại phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa) cho thấy có tới 50,73% 
số hộ được khảo sát làm nghề buôn bán và 11,95% làm thuê (Bảng 2.8). Như vậy, việc 
tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo có mặt bằng để kinh doanh, buôn bán để tạo 
tạo việc làm rất quan trọng. Các phường, thị trấn cần quy hoạch và hình thành các tuyến 
phố hoặc khu vực buôn bán tập trung và ưu tiên bố trí, cho thuê giá rẻ cho các hộ nghèo, 
hộ cận nghèo đến đó để buôn bán.

– Người nghèo đô thị thường làm việc trong khu vực phi chính thức. Do vậy, việc mở 
rộng diện bao phủ các chính sách an sinh xã hội (bảo hiểm thất nghiệp) đối với người 
nghèo nói chung và người không nghèo ở khu vực đô thị nhưng làm việc trong khu vực 
phi chính thức là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho họ trước 
các rủi ro. 

3.3.3.3. Bổ sung, hoàn thiện các chính sách giảm nghèo bền vững

1) Các chính sách chung
a) Các chính sách của Trung ương
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+ Đề nghị bổ sung, thay đổi một số nội dung Thông tư số 17/2016/TT–BLĐTBXH và 
Thông tư số 14/2018/TT–BLĐTBXH về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo 
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 

– Cần rà soát thu nhập thực tế hộ gia đình và bổ sung thêm cột thu nhập bình quân đầu 
người hàng tháng để nhận dạng nhanh hộ gia đình từ ban đầu. 

– Khoản 2, Điều 4, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện thường xuyên 
tại thời điểm hộ gia đình có giấy đề nghị UBND cấp xã (trưởng thôn xác nhận) đối với 
những hộ gia đình phát sinh khó khăn đột xuất để bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ 
cận nghèo hoặc đề nghị xét duyệt thoát nghèo, cận nghèo.

Không nên quy định hộ gia đình có giấy đề nghị xét bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo 
mà cán bộ thôn, điều tra viên nên tổ chức nhận diện hộ có khả năng nghèo, cận nghèo để 
đưa vào danh sách. 

– Cần rút ngắn các biểu mẫu, nội dung các biểu mẫu lặp lại nhiều lần và trùng lắp như 
ghi tên danh sách từng thành viên trong hộ gia đình nghèo, cận nghèo gây mất thời gian 
và dễ sai sót trong quá trình ghi thông tin. Trong khi đó giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ 
cận nghèo đã quy định rõ tên từng thành viên trong hộ gia đình.

– Đối với khu vực thành thị, không chấm điểm tiêu chí đất đai, chăn nuôi gia súc, gia 
cầm trong khi đa số các hộ dân đều sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp nên việc điều 
xác định gặp nhiều khó khăn và thắc mắc của người dân.

– Việc chấm điểm đối với tài sản, xe máy, xe có động cơ chưa phù hợp vì không quy 
định rõ số lượng, cũng như chất lượng tài sản. 

+ Sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững
Điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ thực hiện các chính sách đặc thù của Chương trình hỗ trợ 

giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Chương trình 30a) do Chương 
trình này ban hành năm 2008, đến nay một số nội dung không còn phù hợp, mức hỗ trợ 
thấp.

Tăng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất; đầu tư trung tâm dạy nghề và dạy nghề cho lao động 
nông thôn các huyện nghèo theo Chương trình 30a. Tạo điều kiện đa dạng hóa các loại 
hình đào tạo nhằm phù hợp với đặc điểm vùng, miền và các đối tượng thụ hưởng giáo 
dục từ các chính sách do giáo dục mang lại.

Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị y tế 
đồng bộ, đầy đủ đảm bảo công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. 

Quan tâm hỗ trợ tiếp tục cho hộ nghèo về nhà ở giai đoạn II và đầu tư vốn sản xuất 
mang tính lâu dài để giảm nghèo bền vững. 

Đầu tư, hỗ trợ cho chính sách giảm nghèo phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, 
cần giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm làm đầu mối quản lý, tránh đầu tư phân tán, 
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nhiều cơ quan quản lý, vừa kém hiệu quả vừa lãng phí ngân sách nhà nước, trong khi 
ngân sách còn khó khăn.

Đưa tiêu chí đánh giá mức giảm nghèo (là tỉ lệ hộ nghèo thoát nghèo trong năm so với 
hộ nghèo có vào đầu năm) để đánh giá hiệu quả triển khai chương trình của các địa 
phương có tỉ lệ hộ nghèo thấp (các địa phương có tỉ lệ nghèo thấp thì việc giảm 
1–2%/năm là rất khó mặc dù đã có rất nhiều cố gắng). 

Bổ sung, sửa đổi chính sách đối với bảo trợ xã hội, trong đó bỏ quy định người thuộc 
đối tượng bảo trợ xã hội được vào các trung tâm bảo trợ xã hội phải là hộ nghèo. Theo 
đó, quy định các đối tượng bảo trợ xã hội nhưng không phải là hộ nghèo được vào các 
trung tâm bảo trợ xã hội và đóng góp chi phí theo quy định của Nhà nước.

b) Các chính sách của tỉnh Khánh Hòa
Nhằm hỗ trợ giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần thực hiện 

một số nội dung sau:
– Tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho 22 xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo và cận 

nghèo trên 50% để triển khai thực hiện hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo,... theo 
Nghị quyết 30a của Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020. 

– Chú trọng nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo bền vững 
có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

– Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là cấp xã, 
trưởng thôn bản.

– Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình giảm nghèo ở các cấp; 
xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể, phân cấp, phân công tránh nhiệm rõ ràng cho các 
ngành, các địa phương, tăng cường vai trò tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội đối 
với công tác giảm nghèo.

– Kiến nghị cấp Trung ương bổ sung, chỉnh sửa: i) Quyết định 1956/2009/QĐ–TTg 
(chính sách dạy nghề, tạo việc làm cho lao động) cần thay đổi sang hỗ trợ cho đào tạo lao 
động gắn với doanh nghiệp, điều chỉnh quy định về chính sách hỗ trợ và tổ chức đào tạo 
nghề phù hợp với chi phí thực tế (các mức hỗ trợ tính theo giá của năm 2009) và có chính 
sách khuyến khích thu hút các tổ chức doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; ii) Quyết 
định số 71/2009/QĐ–TTg ngày 29/4/2009 (lao động ở các huyện nghèo được cho vay 
vốn đi xuất khẩu lao động); iii) Quyết định số 52/2012/QĐ–TTg về hỗ trợ giải quyết việc 
làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

– Ở cấp địa phương, tỉnh Khánh Hòa cần đánh giá việc tổ chức thực hiện Quyết định 
số 3074/QĐ–UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn và rà soát, bổ sung danh mục nghề. 
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– Nhằm phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh 
đồng lớn, Khánh Hòa cần rà soát, đánh giá điều chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 
triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn (Nghị quyết số 26/2016/NQ–HĐND và 
Nghị quyết số 27/2016/NQ–HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và 
Quyết định số 661/QĐ–UBND ngày 12/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

– Bố trí đủ nguồn vốn và lồng ghép tốt hơn nữa các chương trình này để cải thiện các 
thiếu hụt cho khu vực nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa: Chương trình phát triển kinh 
tế – xã hội vùng đông bao dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 
2020 (Nghị quyết số 06/2016/NQ–HĐND ngày 11/8/2016) và Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 – 2015 
(Nghị quyết số 24/2012/NQ–HĐND ngày 4/12/2012 và Quyết định số 06/QĐ–UBND 
ngày 19/3/2013).

2) Các chính sách đặc thù nhằm giảm nghèo bền vững cho các vùng trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa 

Căn cứ vào tình hình thiếu hụt và bản đồ hóa nghèo ở tỉnh Khánh Hòa năm 2018, các 
ưu tiên về cải thiện các thiếu hụt nghèo đa chiều ở các vùng như sau (Bảng 3.71): 

– Vùng miền núi: nghèo về thu nhập; trình độ giáo dục của người lớn; diện tích nhà ở; 
nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh.

– Vùng ven biển: diện tích nhà ở; nhà tiêu hợp vệ sinh.
– Vùng nông thôn đồng bằng: tiếp cận bảo hiểm y tế; nhà tiêu hợp vệ sinh.
– Vùng đô thị: tiếp cận bảo hiểm y tế.

Bảng 3.71: Ưu tiên cải thiện các thiếu hụt giữa các vùng ở tỉnh Khánh Hòa 

Thiếu hụt  Đô thị Ven biển  Nông thôn đồng bằng  Miền núi

Nghèo theo thu nhập + + ++ +++
Tiếp cận dịch vụ y tế ++ + + +

Bảo hiểm y tế +++ ++ +++ +

Trình độ giáo dục người lớn ++ ++ + +++
Tình trạng đi học của trẻ em + + + +
Chất lượng nhà ở ++ ++ ++ ++
Diện tích nhà ở ++ +++ ++ +++
Nguồn nước sinh hoạt + ++ + +++
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Nhà tiêu hợp vệ sinh ++ +++ +++ +++
Tiếp cận dịch vụ viễn thông ++ ++ ++ ++
Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin + + + +

Ghi chú: + (thấp: tỷ lệ dưới 10%); ++ Trung bình (tỷ lệ trên 10 – 30%); +++ (cao: tỷ lệ 
trên 30%).

Nguồn: Nhóm tác giả.

Các nhóm chính sách nhằm giảm nghèo bền vững đối với các vùng trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa bao gồm:

a) Chính sách đối với vùng miền núi
Điều kiện sống của người dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày càng được cải thiện đáng kể. 

Mặc dù vậy, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn thiếu hụt đáng kể về nhà tiêu hợp vệ 
sinh và sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, đặc biệt là khu vực miền núi (Bảng 3.30). 

b) Chính sách đối với vùng ven biển 
Vùng ven biển cần ưu tiên cải thiện thiếu hụt về nhà ở và đây là nơi chịu nhiều rủi ro 

về thiên tai (bão, lũ). Theo đó, tổ chức thực hiệ các chính sách hỗ trợ hộ nghèo nâng cao 
điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt (Quyết định số 67/2010/QĐ–TTg ngày 
29/10/2010; Quyết định số 716/QĐ–TTg ngày 14/6/2012; Quyết định số 
33/2015/QĐ–TTg ngày 10/8/2015).

c) Chính sách đối với vùng nông thôn đồng bằng
Vùng đồng bằng cần ưu tiên cải thiện thiếu hụt về bảo hiểm y tế. Bên cạnh các chính 

sách hỗ trợ của nhà nước, tỉnh Khánh Hòa cần có hình thức để phát huy vai trò của các tổ 
chức đoàn thể tuyên truyền, vận động các hội viên giúp nhau mua bảo hiểm y tế (chẳng 
hạn, Hội Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa huy động các hội viên tham gia và giúp nhau mua 
BHYT, tại 137 xã trên địa bàn tỉnh đã có các tổ BHYT80).

d) Chính sách đối với đô thị
Vấn đề đối với người nghèo ở khu vực đô thị là các rủi ro liên quan đến kinh tế như 

mất việc làm và biến động giá cả. Giá lương thực thực phẩm và một số dịch vụ tăng cao 
gây khó khăn rất lớn đối với phần lớn người nghèo và cận nghèo ở đô thị, nhất là những 
người hưởng trợ cấp xã hội, nhập cư và những người nghèo đô thị làm việc ở khu vực phi 
chính thức. Theo đó, đổi mới các chính sách trợ giúp xã hội, nhất là đổi mới hình thức hỗ 
trợ tiền mặt có điều kiện cho nhóm đối tượng trợ giúp xã hội theo hướng tích hợp các 

80 Phỏng vấn Hội Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa ngày 05/9/2019. 



193

khoản trợ cấp tiền mặt hàng tháng vào gói dịch vụ chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi 
trả (hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền điện, chi phí học tập, học bổng chính sách,…).

Người nghèo và cận nghèo, thậm chí là cả người không nghèo, đô thị ở tỉnh Khánh 
Hòa cũng gặp những khó khăn về diện tích nhà ở và chất lượng nhà ở. Điều này liên quan 
tới việc tỉnh Khánh Hòa đang thiếu các chính sách về nhà ở cho người nghèo, người có 
thu nhập thấp ở khu vực đô thị. Đây là vấn đề tỉnh Khánh Hòa cần xem xét tới trong giai 
đoạn tới.

3) Chính sách nhằm cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhóm 
hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt chỉ số các dịch vụ xã hội cơ bản

Các phần trên trên đã chỉ rõ, giáo dục là yếu tố then chốt để giảm nghèo và việc cải 
thiện về giáo dục có vai trò quan trọng trong việc giảm nghèo đa chiều (các phân tích 
định lượng tại mục 2.2.2 và mục 2.2.4). Theo đó, xét về vai trò, nhằm góp phần vào giảm 
nghèo bền vững, các nguồn lực cần ưu tiên cho cải thiện về tiếp cận và nâng cao chất 
lượng giáo dục (giải pháp dài hạn đối với nghèo đa chiều).

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các thiếu hụt lớn nhất là nguồn nước sinh hoạt và nhà 
tiêu hợp vệ sinh. Xét về nhu cầu, đây là các chiều (nghèo đa chiều) mang tính cấp thiết 
cần được ưu tiên nguồn để giải quyết.

Các chính sách, giải pháp để cải thiện tiếp cận các thiếu hụt bao gồm: 

a) Chính sách hỗ trợ tiếp cận y tế
– Tỉnh Khánh Hòa cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ BHYT cho các đối tượng 

dễ bị tổn thương trước các rủi ro (lao động làm việc trong các khu vực phi chính thức.
– Đẩy mạnh xã hội hóa, thúc đẩy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc các hội 

viên hỗ trợ nhau mua BHYT.81

– Nhằm giúp các đối tượng nghèo tiếp cận dịch vụ y tế, bên cạnh việc tiếp tục thực 
hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, tỉnh Khánh Hòa cần nghiên cứu để có các 
chính sách hỗ trợ một phần các chi phí gián tiếp cho hộ nghèo trong quá trình khám chữa 
bệnh.

– Nâng cao hiệu quả sử dụng BHYT đối với các hộ nghèo, vùng miền núi, đồng bào 
DTTS và các khu vực bãi ngang, hải đảo: Cấp thẻ BHYT kịp thời và nâng cao chất lượng 
khám, chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở.

b) Chính sách giáo dục

81 Hội Phụ nữ tỉnh đang triển các các mô hình vận động các hội viên tham gia và giúp nhau mua BHYT.
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– Rà soát bổ sung các đối tượng (xem mục 3.2.3.5 về các đối tượng bổ sung)  theo 
Nghị quyết số 32/2016/NQ–HĐND và điều chỉnh mức hỗ trợ của Nghị quyết 
17/2012/NQ–HĐND phù hợp với diễn biến của giá cả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

– Nghiên cứu hỗ trợ phương tiện đi học cho con em ở các vùng đặc biệt khó khăn: con 
em đồng bào dân tộc thiểu số có nhà ở cách trường học 5 km trở lên nhưng không có xe 
đạp để đi học và hỗ trợ tiền phí tàu, thuyền cho học sinh ở các xã bãi ngang (xã Vạn 
Thạnh, Đại Lãnh – huyện Vạn Ninh).

– Thường xuyên rà soát, cập nhật biến động dân số, nhất là đối với trẻ em của các gia 
đình thay đổi chỗ ở (nơi đến) nhằm hạn chế bỏ sót các đối tượng hỗ trợ tiếp cận giáo dục.

– Đổi mới phương thức hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Hỗ trợ 
đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm . 

c) Nhà ở
– Đẩy nhanh tiến độ triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết 

định số 33/2015/QĐ–TTg: Lập kế hoạch hỗ trợ cụ thể trong 02 năm (2019–2020) nhằm 
hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở theo số lượng hộ gia đình đã đăng ký trong Đề án Hỗ trợ 
nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa (Quyết định số 2996/QĐ–UBND ngày 22/10/2015).

– Kiến nghị các cơ quan Trung ương cần sớm và có hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ xây 
dựng nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (thực hiện Nghị quyết số 
71/NQ–CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu 
hụt đa chiều). Hiện nay, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo 
đa chiều vẫn theo Quyết định số 33/2015/QĐ–TTg và cho phép áp dụng sau năm 2020 
(sau khi kết thúc việc thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ–TTg).

d) Nước sạch, vệ sinh môi trường
– Thực hiện Chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn, ưu tiên cho đồng bào người dân ở miền núi, vùng DTTS và các xã ven biển, bãi 
ngang,...

– Xây dựng, nâng cấp, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các công trình cấp nước 
sạch hiệu quả, bền vững, đảm bảo cả số lượng và chất lượng nước cấp.

–  Thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân.

e) Tiếp cận về thông tin, dịch vụ viễn thông
Kết hợp giữa hỗ trợ và đầu tư của Nhà nước và xã hội hóa nhằm cải thiện về số lượng 

và chất lượng các phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo khu vực miền núi và vùng bãi 
ngang ven biển, hải đảo.
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Tóm lại, các chính sách giảm nghèo trong giai đoạn tới cần ưu tiên và tập trung giải 
quyết các vấn đề: i) Các yếu tố tác động và tương quan mạnh nhất với giảm nghèo (giáo 
dục); ii) Ưu tiên giải quyết vấn đề thiếu hụt cao nhất hiện nay (nước sinh hoạt và vệ sinh 
môi trường; iii) Về đối tượng can thiệp, cần ưu tiên ở những địa bàn có tỷ lệ nghèo thấp 
hơn nhưng tính rủi ro cao hơn. Đây là những vấn đề trong đề án giảm nghèo của giai 
đoạn tới cần hướng tới.

3.3.3.4. Dự thảo đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2025

A. Phần mở đầu
1) Sự cần thiết xây dựng đề án
Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, đời sống của người dân tỉnh Khánh Hòa đã có 

sự cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo có xu hướng giảm xuống. 
Tuy nhiên, phân tích cho thấy tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 

tương đối cao so với trung bình của cả nước và so với một số tỉnh trong vùng. Tốc độ 
giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có xu hướng chậm lại, việc giảm nghèo không 
có sự đồng đều giữa các vùng trên địa bàn tỉnh. Nhiều hộ gia đình ở tỉnh Khánh Hòa dù 
thoát nghèo nhưng vẫn ở trong tình trạng mong manh, thiếu bền vững và có thể tái nghèo 
nếu gặp các tác động bất lợi từ bên ngoài. 

Điều kiện sống của người dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày càng được cải thiện song mức 
độ thiếu hụt ở một số dịch vụ xã hội cơ bản vẫn còn đáng kể, nhất là các chiều có ảnh 
hưởng nhiều tới các chiều khác và mang tính then chốt cho sự phát triển bền vững. 

Nhiệm vụ giảm nghèo ngày càng khó khăn hơn, tốn kém nhiều hơn do bên cạnh những 
thách thức truyền thống còn xuất hiện những thách thức mới, trong khi đó các nguồn lực 
giảm nghèo ngày càng giảm. Chính vì vậy, để thực hiện giảm nghèo bền vững đa chiều, 
cần thiết xây dựng các chính sách đặc thù, hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2020 – 2025.

Trong thời gian vừa qua, cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa đã 
cụ thể hóa và ban hành các chính sắc đặc thù hỗ trợ các đối tượng nghèo. Chương trình 
phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 có thể xem như dạng đề án tổng thể về 
giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Một số đề án tập trung hỗ trợ đối với 
một số cụ thể, chẳng hạn Đề án về hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt về tài sản tiếp cận thông tin 
(do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa xây dựng) được thông qua tại 
Nghị quyết số 06/2018/NQ–HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh 
Hòa về các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa;… 
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Nhằm tránh trùng lặp với các chính sách hiện hành, các đề án đã được thông qua (chi 
tiết các chính sách hỗ trợ tại mục 2.3) và dựa vào các kết quả nghiên cứu về thực trạng 
giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn vừa qua, đề tài xây dựng dự thảo 
đề án giảm nghèo trong giai đoạn tới ưu tiên và tập trung giải quyết các vấn đề: i) Các 
yếu tố tác động và tương quan mạnh nhất với giảm nghèo (giáo dục); ii) Ưu tiên giải 
quyết vấn đề thiếu hụt cao nhất hiện nay (nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường; iii) Về 
đối tượng can thiệp, cần ưu tiên ở những địa bàn có tỷ lệ nghèo thấp hơn nhưng tính rủi 
ro cao hơn. Đây là những vấn đề trong đề án giảm nghèo của giai đoạn tới cần hướng tới.

2) Cơ sở pháp lý xây dựng đề án
– Quyết định sổ 1722/QĐ–TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;
– Quyết định số 1614/QĐ–TTg ngày 19/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp tiếp cạn nghèo từ đơn chiều sang đa chiều;
– Quyết định số 59/QĐ–TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020;
– Chỉ thị 01/CT–TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ 

đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 
2020;

– Nghị quyết số 71/NQ/CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối 
với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều;

– Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa;
– Quyết định số 1391/QĐ–UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc 

ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 
lần thứ XVII;

– Quyết định số 3646/QĐ–UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 
việc ban hành Kế  hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định sổ 1722/QĐ–TTg ngày 
02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

B. Đánh giá các chính sách giảm nghèo thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm của tỉnh Khánh Hòa. Nhờ vậy, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa đã có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, không ít hộ gia đình ở tỉnh Khánh Hòa dù 
thoát nghèo nhưng vẫn ở trong tình trạng mong manh, thậm chí là kể cả những hộ không 
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nghèo, có thể tái nghèo hoặc trở thành hộ nghèo nếu gặp các tác động bất lợi từ bên 
ngoài. Tỷ lệ nghèo đa chiều đã có sự cải thiện nhưng tỷ lệ thiếu hụt giảm chậm, nhất là 
các chiều có ảnh hưởng nhiều tới các chiều khác và mang tính then chốt cho sự phát triển 
bền vững như thiếu hụt về giáo dục. Tuy có nhiều tiến bộ, song mức độ thiếu hụt ở một 
số chỉ số vẫn còn đáng kể, trong đó đáng chú ý là thiếu hụt về nhà tiêu hợp vệ sinh và 
thiếu nước sinh hoạt, nhất là ở khu vực miền núi.

Thực trạng như vừa nêu xuất phát từ nhiều nguyên nhân, về chính sách giảm nghèo là 
do những vấn đề sau:

– Về hỗ trợ tiếp cận nước sinh hoạt: Các chính sách của Trung ương và tỉnh Khánh 
Hòa (Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
tỉnh Khánh Hòa) gồm hỗ trợ lắp đặt đường ống dẫn nước vào hộ gia đình đối với những 
nơi có hệ thống cấp nước sinh hoạt (cung cấp nước tập trung) và hỗ trợ giếng nước (giếng 
đào, giếng khoan) đối với những khu vực chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt. Tuy 
nhiên, tại tỉnh Khánh Hòa, vẫn còn không ít nơi, nhất là khu vực miền núi, chưa có 
đường ống nước để người dân lắp đặt. Điều này hàm ý rằng, nhiều người vẫn chưa được 
thụ hưởng các chính sách về hỗ trợ tiếp cận nước sinh hoạt. 

– Nhờ các chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận y tế, đến năm 2018, tỷ lệ thiếu hụt về 
bảo hiểm y tế theo đầu người chỉ 20,53%; trong khi đó, tỷ lệ thiếu hụt về chỉ tiêu này 
theo hộ gia đình là 50%; tức là mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế chỉ tập trung vào một 
số hộ gia đình và nhiều hộ gia đình khác thiếu hụt. Các hộ nghèo và cận nghèo đã được 
hỗ trợ về bảo hiểm y tế nên nhiều khả năng những người chưa tham gia bảo hiểm y tế là 
những người không nghèo và thường là những người làm việc ở khu vực phi chính thức. 
Những người chưa tham gia BHYT đặt ra một mối quan ngại chính sách trong bối cảnh 
người dân phải đối mặt với nhiều loại rủi ro, hệ quả là nhiều người rơi vào nghèo đói, 
thậm chí là chìm sâu hơn so với các chuẩn nghèo hoặc trở thành nghèo đói kinh niên.

Lao động ở tỉnh Khánh Hòa làm việc trong khu vực phi chính thức chiếm tỷ lệ khá cao 
(với 58,3%). Đây là khu vực với việc làm thiếu ổn định, thu nhập thấp. Tỷ lệ lao động 
tham gia BHXH vẫn còn thấp; số lao động đang làm việc năm 2018 là 685.000 người 
nhưng chỉ có 155.916 người tham gia BHXH. Lao động làm việc ở khu vực phi chính 
thức và thiếu cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Do vậy, khi người lao động 
gặp các rủi ro thì họ thường là đối tượng gặp nhiều bất lợi, dễ bị tổn thương.

Tóm lại, vấn đề đặt ra đối với tiếp cận BHXH và BHXH là độ bao phủ của các chính 
sách.

– Các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề đã có những đóng góp trong việc giải quyết 
việc làm cho lao động nói chung và các hộ nghèo nói riêng. Tuy nhiên, việc thiết kế và tổ 
chức thực hiện các chính sách này vẫn còn không ít hạn chế. Tỷ lệ lệ lao động thuộc hộ 
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nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề còn thấp so 
với chương trình chung. Việc dạy nghề chưa gắn với thực tiễn, nhu cầu của thị trường lao 
động và các chính sách hỗ trợ mới chỉ tập trung vào người lao động, hầu như chưa dựa 
vào phía sử dụng lao động (các doanh nghiệp) nên đóng góp chưa cao đối với giải quyết 
việc làm.

C. Nội dung của dự thảo đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 -
2025

1) Quan điểm của đề án
– Lấy quan điểm phát triển bền vững để xem xét, theo đó đảm bảo nâng cao đời sống 

nhân dân, tăng cường các nền tảng phát triển bền vững và khả năng chống chịu thông qua 
mở rộng an sinh xã hội.

– Tăng cường các nền tảng nhằm giúp hộ nghèo đa chiều phát triển sản xuất, tăng thu 
nhập, giải quyết sự thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, thông qua đó giảm nghèo bền 
vững.

– Ưu tiên giải quyết các yếu tố tác động và tương quan mạnh nhất với giảm nghèo; tập 
trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất và thiếu hụt cao nhất trong nghèo 
đa chiều hiện nay ở tỉnh Khánh Hòa; ưu tiên ở những địa bàn có tính rủi ro cao hơn.

– Các chính sách của Trung ương và tỉnh Khánh Hòa chưa ban hành, không chồng 
chéo với các chính sách từ các chương trình khác có liên quan và trên cơ sở khả năng cân 
đối ngân sách phù hợp với điều kiện của tỉnh Khánh Hòa.

2) Mục tiêu của đề án
a) Mục tiêu chung
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, 

tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người 
nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản theo Quyết định số 
59/2015/QĐ–TTg.

b) Mục tiêu cụ thể
– Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 giảm xuống từ mức 3,5% 

tính theo chuẩn nghèo chi tiêu của giai đoạn 2020 – 2025 (xét trong điều kiện tăng trưởng 
kinh tế và các nỗ lực giảm nghèo gặp các bất lợi).82

82 Xét cho phương án 3 (Bảng 3.67). 
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– Hỗ trợ về đào tạo nghề cho lao động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để 
có cơ hội việc làm tốt hơn, nâng cao năng suất lao động.

– Cải thiện tham gia bảo hiểm y tế, tiếp cận nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các 
đối tượng nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

3) Phạm vi, đối tượng của đề án
a) Phạm vi thực hiện
Hỗ trợ các đối tượng nghèo, dễ tổn thương về sinh kế trước các rủi ro tiếp cận các dịch 

vụ xã hội cơ bản, trong đó ưu tiên tiếp cận giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, an 
sinh xã hội.

b) Đối tượng thụ hưởng
Trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên thực hiện trước tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; các 

đối tượng nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc vùng khó khăn, vùng bãi ngang ven 
biển; các đối tượng dễ tổn thương trước các rủi ro.

4) Nội dung cơ bản của đề án

a) Chính sách hỗ trợ đào tạo cho lao động 
– Mục tiêu
Hỗ trợ lao động, nhất là lao động thuộc các hộ nghèo có nhu cầu tham gia học nghề 

nhằm cải thiện trình độ giáo dục, nâng cao tay nghề, năng suất lao động và chuyển đổi 
nghề nghiệp để có việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn; mục tiêu đề ra đến 2025, tỷ lệ lao 
động qua đào tạo ở tỉnh Khánh Hòa đạt mức 21,9%. 

– Đối tượng
Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên đối tượng 

nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc vùng khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải 
đảo.

– Nội dung hỗ trợ
+ Sơ cấp, dưới 3 tháng; tổng mức hỗ trợ là 4,7 triệu.
+ Trung cấp, cao đẳng: Mức trần học phí đối với đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung 

cấp với thời gian đào tạo 10 tháng tại các cơ sở giáo dục công lập. Thời gian hỗ trợ của 
trung cấp là 20 tháng, cao đẳng là 30 tháng. Tỷ lệ hỗ trợ: trung cấp:70%; cao đẳng là 
60%; các phần còn lại cho vay  hỗ trợ cho vay % cả khóa.
 Căn cứ đề xuất mức hỗ trợ:
Nghị định 61/2015/ND-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ  việc làm quốc gia
Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: được hỗ trợ theo quy định tại Quyết 

định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 09 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 
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sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng là 4.700.000 đồng/người/khóa, 
cụ thể: 

 Học phí: 3.000.000đ/người/khóa.
 Chi phí hỗ trợ tiền ăn: 30.000đ x 50 ngày = 1.500.000đ/người/khóa.
 Chi phí hỗ trợ đi lại: 200.000đ/người/khóa.

b) Các chính sách nhằm từng bước giảm thiếu hụt về nước sinh hoạt và vệ sinh môi 
trường 

– Mục tiêu
Hỗ trợ cho khoảng 8% số hộ đang thiếu hụt về tiếp cận nước sinh hoạt nhằm cải thiện 

điều kiện sống và vệ sinh môi trường.
– Đối tượng
Các huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển; 

thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi theo quyết định phê duyệt của cấp 
có thẩm quyền.

– Nội dung hỗ trợ
Hỗ trợ nước sinh hoạt: Mở rộng đối tượng so với Quyết định số 2085/QĐ–TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã 
hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020. Hỗ trợ cho các hộ thiếu 
nước sinh hoạt với mức hỗ trợ bình quân 1,5 triệu đồng/hộ để tạo nguồn nước phục vụ 
sinh hoạt.
 Căn cứ đề xuất mức hỗ trợ: mức hỗ trợ theo Quyết định số 2085/QĐ–TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế 
– xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020.

c) Các chính sách góp phần tăng cường khả năng chống chịu thông qua mở rộng an 
sinh xã hội 

– Mục tiêu
Hỗ trợ về tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho các đối tượng dễ tổn thương 

nhằm tăng khả năng chống chịu với các rủi ro; mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham 
gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

– Đối tượng
Các đối tượng dễ tổn thương trước các rủi ro ở khu vực thành thị, nông thôn đồng 

bằng, ưu tiên ở những địa bàn có tỷ lệ nghèo thấp hơn nhưng tính rủi ro cao hơn.
– Nội dung hỗ trợ
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+ Hỗ trợ cho những người đang làm việc ở khu vực phi chính thức chưa có BHYT  
tham gia BHYT với mức hỗ trợ 40% mua BHYT trong 2 năm, tương đương 250.000 
đồng/năm/người.
 Căn cứ đề xuất mức hỗ trợ: Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 về Qui 

định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
+ Hỗ trợ 10% khi tham gia BHXH tự nguyện, thời gian không quá 10 năm. Mức đóng 

bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.
 Căn cứ đề xuất mức hỗ trợ: Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 qui 

định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện.

5) Nguyên tắc, điều kiện và phương thức hỗ trợ
– Chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề cho lao động 
Chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp bẳng tiền mặt cho người có nhu cầu đào tạo 

sang hỗ trợ cho đào tạo lao động gắn với doanh nghiệp.
+ Người lao động được doanh nghiệp tuyển dụng có nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ.
+ Doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động và có nhu cầu đào tạo lao động, phần hỗ trợ 

chi phí đào tạo được hỗ trợ vào tiền lương của người lao động. 
– Chính sách hỗ trợ về nước sinh hoạt

Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt để thực hiện công trình, hộ gia đình tham gia đóng góp 
phần còn lại.

– Chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội 
Các đối tượng được hỗ trợ có nhu cầu tham gia BHYT, BHXH và cam kết đóng góp 

phần còn lại để đóng đủ mức tham gia.

6) Nguồn lực thực hiện
– Quy mô nguồn vốn: 485.025,7 triệu đồng (chi tiết – Bảng 3.72).
Trong đó: 
+  Năm 2021: 207.532,18 triệu đồng (ưu tiên cho công tác đào tạo nghề và cung cấp 

nước sạch: hỗ trợ 1 lần).
+ Năm 2022 – 2025: 277.493,52 triệu đồng (với mức 69.373,38 triệu đồng/năm cho hỗ 

trợ an sinh xã hội).
– Phân bổ nguồn lực theo thứ tự ưu tiên
+ Nước sinh hoạt: ưu tiên hỗ trợ cho vùng miền núi 
+ Đào tạo nghề: ưu tiên cho vùng đồng bằng và kế tiếp là vùng ven biển nhằm giải 

quyết việc làm và chuyển đổi sinh kế
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+ Hỗ trợ an sinh xã hội: Ưu tiên cho lao động làm việc ở khu vực phi chính thức ở khu 
vực đô thị (các đối tượng nghèo đang được hưởng các hỗ trợ theo quy định hiện hành).
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Bảng 3.72: Dự toán kinh phí thực hiện Đề án giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa 

Đơn vị: 1.000 đồng
 Mức hỗ trợ Số lượng Thành tiền Ghi chú

I. Năm 2021 207.532.180   

1. Hỗ trợ đào tạo cho lao động       4.700   21.920   103.024.000

+ Số lao động đang làm việc năm 2018: 685.000 người 
(Bảng 3.9); 
+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2018: 18,7%; mục tiêu đề 
ra đến 2025 bằng mức cả nước 21,9% (Bảng 3.12). Tỷ lệ 
cần đào tạo bổ sung 3,2%

2. Hỗ trợ nước sinh hoạt       1.500   23.423       35.134.800
+ Tống số hộ năm 2018: 292.790 hộ
+ Tỷ lệ thiếu hụt về nguồn nước hợp vệ sinh đến năm 2018: 
mức tính 8% (Bảng 3.29).

3. Chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội    69.373.380  

+ BHYT (mức hỗ trợ 40% mua BHYT trong 2 
năm)

250 129.350     32.337.500
 + Tổng số dân năm 2018: 1.232.403 người; Tổng số người 
có BHYT: 1.103.053 người (Bảng 3.56).
+ Số người chưa có BHYT: 129.350 người

+ BHXH (hỗ 10% mức BHXH hàng tháng 
theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông 
thôn 700.000 đồng/tháng)

70 529.084     37.035.880   
 + Số lao động đang làm việc năm 2018: 685.000 người
+ Số người có BHXH: 155.916 người (Bảng 3.53)
+ Số lao động chưa có BHXH: 529.084 người

I. Năm 2022 – 2025 (4 năm) 277.493.520

Chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội/năm 69.373.380

Tổng số (I + II) 485.025.700

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
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7) Quy trình thực hiện đề án 

– Các sở, ngành và cấp huyện hàng năm rà soát, lập danh sách các đối tượng hỗ trợ trong 
phạm vi thực hiện đề án.

– UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực giảm 
nghèo cấp tỉnh chủ trì, tổng hợp và xây dựng kế hoạch thực hiện đề án dựa trên đề nghị 
của các Sở, ngành và các huyện.

– Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và ngân sách, Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn các sở, ngành và cấp huyện thực hiện.

– Trên cơ sở kế hoạch và ngân sách được duyệt, các sở và UBND huyện phối hợp thực 
hiện; UBND huyện chỉ đạo cấp xã phối hợp với các phòng chức năng liên quan hướng 
dẫn UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện 
đề án về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp và báo 
cáo UBND tỉnh.

8) Giải pháp thực hiện đề án

– Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người nghèo và cộng 
đồng trong việc thực hiện đề án.

+ Nâng cao nhận thức cho người nghèo về việc tham gia đào tạo nghề nhằm cải thiện, 
nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng suất lao động, quá đó tìm kiếm việc làm và 
có thu nhập tốt hơn.

+ Nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng ủng hộ người nghèo và nhóm dễ tổn 
thương mua BHXH, BHYT.

– Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 
giảm nghèo, nhất là cấp xã/ phường.

+ Tăng cường hơn nữa trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền 
cấp cơ sở, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc triển khai thực hiện các nội dung của 
đề án.

+ Gắn việc sắp xếp bộ, tinh giản biên chế với công tác giảm nghèo, trong đó ưu tiên bố 
trí công tác giảm nghèo ở các xã có đông người nghèo, địa hình khó khăn.

+ Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, trong đó chú trọng kỹ năng về 
đánh giá nhu cầu đào tạo nghề của lao động trong các hộ nghèo và tuyên truyền, vận động 
người dân, cộng đồng ủng hộ, hỗ trợ nhau mua BHXH, BHYT.

– Đẩy mạnh huy động nguồn lực thực hiện 
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Các sở, ngành và quyền địa phương trên địa bàn tỉnh cần chủ động huy động nhiều 
kênh nguồn lực khác nhau để triển khai thực hiện, đa dạng hóa việc huy động các nguồn 
lực như:

+ Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương
+ Lồng ghép thực hiện các chính sách, chương trình dự án khác (Dạy nghề cho lao 

động nông thôn; Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình nước sạch, vệ 
sinh môi trường nông thôn;…).

+ Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua 
đóng BHXH, BHYT cho người lao động.

+ Huy động sự tham gia của người dân, cộng đồng ủng hộ, hỗ trợ nhau mua BHXH, 
BHYT.

9) Trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện

a) Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
+ Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
+ Hướng dẫn và triển khai thực hiện; đồng thời chủ trì, phối hợp các sở ngành thực 

hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững 
trên địa bàn tỉnh theo quy định.

+  Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức 
triển khai thực hiện các nội dung của đề án;

+ Tiến hành rà soát, phân loại lao động có nhu cầu đào tạo nghề
+ Thống kế, đánh giá về tình hình đời sống, việc làm của lao động phi chính thức ở 

khu vực đô thị
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm đào tạo nghề trên địa 

bàn tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo nghề. 
+ Phối hợp với Sở Y tế, chi cục BHXH hướng dẫn thực hiện gói hỗ trợ về BHYT và 

tham gia BHXH tự nguyện.
– Sở Kế hoạch và Đầu tư
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, cân đối, bố trí vốn theo nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt; 
+ Thẩm định nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình và kế hoạch hàng năm trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định;
+ Đẩy mạnh hơn nữa cải thiện thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp để 

tăng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và chuyển đổi các cơ sở sản xuất kinh 
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doanh ở khu vực phi chính thức sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhằm mở rộng 
diện bao phủ an sinh xã hội, trước hết là bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

– Sở Tài chính
+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí vốn cho Chương trình theo tiến 

độ và kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;
+ Hướng dẫn việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước hỗ trợ giảm nghèo theo quy định hiện hành.
– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
+ Xây mới, tổ chức duy tu, sửa chữa định kỳ, đảm bảo cung cấp nước đầy đủ, đáp ứng 

yêu cầu sử dụng của nhân dân.
+ Lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với  

các chương trình, dự án về nước sạch, vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn.
+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước và tuyên truyền nâng cao nhận thức về nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, bao gồm sử dụng nước sạch tiết kiệm, hợp lý.
– Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường 

trên địa bàn tỉnh.
+ Tiến hành điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng nước mặt và nước ngầm tại các địa 

phương trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cho việc hoạch định, cung cấp nước trên địa bàn 
tỉnh. 

+ Tham mưu cho UBND tỉnh về các chiến lược và cơ chế, chính sách về nghiên cứu 
các công nghệ “chế tạo” nước ngọt từ nước biển và thải sinh hoạt nhằm phục vụ sản xuất 
qua đó tiết kiệm nước sạch phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng cao.

– Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội
Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn 

Thanh niên các cấp tích cực tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền 
vững; tô chưc thưc hiên công tác tuyên truyền, vận động người dân giúp nhau phát triển 
kinh tế, thành lập các nhóm hỗ trợ nhau học nghề và/hoặc mua bảo hiểm y tế.  

b) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố
+ Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn tuyên truyền phổ biến chính sách có liên quan đến giảm nghèo.
+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ 

trợ đúng đối tượng và có hiệu quả.

c) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp cấp xã, phường
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+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan về các chủ 
trương, chính sách hỗ trợ các đối tượng.

+ Phân công cán bộ có chuyên môn để tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo trên 
địa bàn.

+ Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn.

D. Tác động của đề án đối với công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2020 – 2025

Việc thực hiện đề án có khả năng tác động đối với công tác giảm nghèo ở tỉnh Khánh 
Hòa trong giai đoạn 2020 – 2025 trên các phương diện:

1) Đối với công tác giảm nghèo theo các vùng 

– Đối với vùng miền núi: Việc hỗ trợ tiếp cận nước sinh hoạt không chỉ đóng góp vào 
cải thiện tỷ lệ thiếu hụt của chỉ tiêu này mà nước sinh hoạt có khả năng cải thiện vệ sinh 
môi trường bởi không ít nơi ở khu vực miền núi của tỉnh Khánh Hòa, hộ gia đình có nhà 
tiêu hợp vệ sinh nhưng sử dụng kém hiệu quả do thiếu nước để xả thải. Hơn nữa, việc hỗ 
trợ tiếp nước sinh hoạt giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các loại dịch bệnh liên quan đến 
đường tiêu hóa, hạn chế các rủi ro cho người dân nói chung và người nghèo nói riêng.

– Đối với vùng nông thôn và ven biển: các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề góp phần 
nâng cao tay nghề giúp giải quyết việc làm đối với khu vực nông thôn và/hoặc chuyển 
đổi sinh kế đối với vùng ven biển.

– Đối với khu vực đô thị: chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội góp phần giúp cho 
những người làm việc ở khu vực phi chính thức tăng cường khả năng chống chịu cho họ 
trước các rủi ro khi thất nghiệp, thiếu việc làm thông qua các chính sách an sinh xã hội. 

2)  Cải thiện các thiếu hụt theo nghèo đa chiều

–  Cải thiện về thu nhập, góp phần giảm nghèo và thiếu hụt về trình độ giáo dục người 
lớn 

Đào tạo nghề cho lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và thu nhập, do vậy 
ảnh hưởng đến khả năng giảm nghèo của hộ. Việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động có 
thể tạo động lực hoàn thành thành các chương trình ở các bậc phổ thông do một số trường 
nghề yêu cầu tốt nghiệp phổ thông và do vậy có khả năng giảm các thiếu hụt về trình độ 
giáo dục của người lớn.

– Cải thiện các thiếu hụt về bảo hiểm y tế và tiếp cận dịch vụ y tế
Chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm trực tiếp ảnh hưởng đến thiếu hụt về bảo hiểm y 

tế. Bảo hiểm y tế giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế và qua đó giảm thiếu hụt về 
chỉ tiêu này. Các loại bảo hiểm có thể là giải pháp khả dĩ giúp người dân nói chung và 
người nghèo nói riêng ứng phó với các rủi ro.
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–  Cải thiện các thiếu hụt về nguồn nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh 
Chính sách hỗ trợ về nguồn nước sinh hoạt đóng góp vào giảm thiếu hụt về tiếp cận 

nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh bởi các chỉ tiêu này có mối quan hệ với nhau.
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Kết luận

Nhìn chung cho đến nay có khá nhiều các quan niệm về nghèo đói và có thể phân chia 
thành hai cách tiếp cận chính hình thành hai trường phái trong tiếp cận về nghèo đói: 
Trường phái phúc lợi và trường phái phi phúc lợi. Việc giảm nghèo bền vững có thể tiếp 
cận: ở cấp độ vĩ mô và cấp độ vi mô. Theo đó, các nhân tố ảnh hưởng tới giảm nghèo bền 
vững gồm: nhân tố vĩ mô và nhân tố vi mô. Việc phân tích giảm nghèo cần kết hợp từ 
trên xuống và dưới lên, phân tích theo nhân tố vĩ mô và vi mô.

Qua rà soát, đánh giá các chuẩn nghèo đơn chiều, đa chiều và thực hiện các tính toán, 
chuẩn nghèo cho tỉnh Khánh Hòa như sau:
 Chuẩn nghèo đơn chiều: i) Mức sống tối thiểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (mức chi 

tiêu tối thiểu cho lương thực phẩm nhằm đáp ứng mức dinh dưỡng 2.100 
Kcal/người/ngày) vào các năm 2020 và năm 2025 lần lượt là: 772.441 đồng/tháng và 
849.938 đồng/tháng; ii) Chuẩn nghèo đơn chiều theo chi tiêu áp dụng cho tỉnh Khánh 
Hòa vào các năm 2020 và năm 2025 tương ứng là 2.206.974 đồng/người/tháng  và 
2.575.570 đồng/người/tháng.

 Tiêu chí nghèo đa chiều: Tiêu chí nghèo đa chiều theo Quyết định số 
59/2015/QĐ–TTg phù hợp với đặc điểm của tỉnh Khánh Hòa bao gồm 5 tiêu chí và 
13 chỉ số đo lường. 

Từ việc phân tích thực trạng giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2012 – 
2018 có thể rút ra một số nhận xét:
 Dù đánh giá theo tiêu chí nào, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có xu 

hướng giảm xuống, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.
 Tuy  nhiên, phân tích cho thấy tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 

tương đối cao so với trung bình của cả nước và so với một số tỉnh trong vùng.
 Tốc độ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn thấp so với tiềm năng/ điều kiện 

phát triển và có xu hướng chậm lại, việc giảm nghèo không có sự đồng đều giữa các 
vùng trên địa bàn tỉnh. Nhiều hộ gia đình ở tỉnh Khánh Hòa dù thoát nghèo nhưng 
vẫn ở trong tình trạng mong manh, thiếu bền vững và có thể tái nghèo nếu gặp các 
tác động bất lợi từ bên ngoài. 

Phân tích các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 2012 trở lại 
đây có thể rút ra một số nhận xét cơ bản như sau:
 Các chính sách giảm nghèo ngay càng hoàn thiện và thiết thực với người người 

nghèo.
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 Hiệu quả của các chính sách chưa cao thể hiện trong quá trình thực thi chính sách, 
đối tượng được hưởng lợi của chính sách chưa thực sự là người nghèo, cộng đồng 
nghèo.

 Kết quả phân tích thực trạng triển khai chính sách cho thấy ở mỗi chính sách đều bộc 
lộ những điểm chưa phù hợp với thực tế, đặc biệt là chưa xuất phát từ mong muốn 
của người hưởng lợi.

Các nguồn vốn sinh kế của người nghèo ngày càng được cải thiện, tuy nhiên không ít 
loại vốn vẫn thiếu bền vững, thậm chí có loại đang có xu hướng cạn kiệt. Người nghèo 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước nhiều rủi ro: rủi ro hội nhập, cạnh tranh 
quốc tế, mất các điều kiện làm việc và cơ hội việc làm, cách tiếp cận đến phòng chống rủi 
ro thiên tai. Theo đó, các chính sách về giảm nghèo bền vững cần hướng tới giải quyết 
các vấn đề: i) Cung cấp cho người nghèo một phương thức phát triển mới; ii) Tăng cường 
các nền tảng phát triển bền vững bằng các mô hình sinh kế bền vững hơn, thích ứng với 
biến đổi khí hậu; iii) Chú trọng ngăn chặn, phòng ngừa, loại trừ các yếu tố gây rủi ro chứ 
không phải là nỗ lực làm từ thiện sau rủi ro. 

Trong bối cảnh việc giải quyết nghèo đói ngày càng khó khăn hơn, tốn kém nhiều hơn 
song các nguồn lực hiện tại có xu hướng tới ngưỡng; theo đó, nhằm tạo động lực mới về 
giảm nghèo và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần dựa trên các 
trụ cột chính sau: i) Chuyển dịch cơ cấu khu vực nông nghiệp sang phát triển kinh tế 
nông nghiệp có năng suất và giá trị cao; ii) Tăng năng suất lao động và chuyển sang các 
việc làm có năng suất cao hơn; iii) Phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa 
và nhỏ và các hộ kinh doanh; iv) Tăng cường khả năng chống chịu thông qua mở rộng an 
sinh xã hội; v) Nâng cao năng lực phòng, chống và lồng ghép giảm thiểu rủi ro.
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Phụ lục

Phục lục 1: Các tiêu chí đánh giá nghèo đa chiều của một số nghiên cứu

Bảng  1: Thước đo, chỉ tiêu và đường nghèo của chỉ số MPI trong Báo cáo Phát triển con 
người năm 2011 và năm 2015

Thước 
đo

Chỉ tiêu Đường nghèo

Y tế

1. Thành viên hộ đã bán sản 
phẩm/tài sản, vay nợ để thanh 
toán các dịch vụ chăm sóc y tế 
hoặc phải ngừng chữa trị do 
không có đủ tiền thanh toán 
chi phí y tế.

Thành viên hộ có nguy cơ hoặc gặp tổn 
thương do hạn chế tiếp cận với các dịch vụ y 
tế.

Giáo dục
2. Thành viên hộ chưa hoàn 
thành giáo dục tiểu học

Thành viên hộ từ 15 tuổi trở lên chưa hoàn 
thành giáo dục tiểu học

 
3. Trẻ em trong độ tuổi đi học 
hiện không nhập học

Trẻ em trong độ tuổi đi học từ 6 đến 18 tuổi 
hiện không nhập học

Mức 
sống

4. Sử dụng điện làm nguồn 
thắp sáng chính

Không có điện để sử dụng làm nguồn thắp 
sáng chính

 5. Tiếp cận nước uống sạch
Tiếp cận nguồn nước không an toàn hoặc bị ô 
nhiễm

 6. Tiếp cận vệ sinh
Rác thải không được thu dọn, hay bị ô nhiễm 
nghiêm trọng do rác không được thu dọn

 
7. Tiếp cận nhà vệ sinh tiêu 
chuẩn

Nhà vệ sinh đổ nước trực tiếp/ không có nhà 
vệ sinh

 8. Sống ở nhà cố định Sống ở nhà tạm
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 9. Sở hữu tài sản lâu bền

Không có ít nhất một trong 3 loại tài sản sau 
đây: 
1.Phương tiện đi lại: (Xe đạp và/hoặc xe 
máy/thuyền sử dụng động cơ/thuyền tự lái, 
phà).
2 .Phương tiện liên lạc (Điện thoại cố định 
và/hoặc điện thoại di động).
3. Thông tin Tivi mầu và/hoặc tivi đen trắng 
và/hoặc đài/băng catset).

Nguồn: UNPD và VASS (2011).

Bảng 2: Indicators of multidimensional poverty

Dimensions Indicators Weight
At least a household member does not have health 
insurance

1/15

No household members using health care service during 
the past 12 months

1/15

1. Health

No household members using health care service in 
district– level hospitals or higher– level hospitals 
during the past 12 months

1/15

At least a household member do not have upper–  
secondary school or vocational training degrees

1/102. Education

At least a child from 5 to 15 not attending school 1/10
Household members do not have social insurance 1/103. Social

insurance and 
social assistance

At least a household member do not have contributory 
pensions (for women from 55 years old, and men from 
60 years old)

1/10

Do not use electricity from the national grid 1/40
Do not have safe drinking water 1/40
Do not have hygienic latrine 1/40
Do not have permanent house 1/40
Living area per capita less than 8m2 1/40
Do not have television 1/40
Do not have motorbike 1/40

4. Living 
conditions

Do not have telephone 1/40
5. Access to 
information and 
social participation

Do not have receive any private transfers 1/5
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Nguồn: Ha Le, Cuong Nguyen and Tung Phung (2015).

Bảng 3: Thước đo đánh giá về nghèo đói đa chiều đô thị ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

Chiều đói nghèo Chỉ số và ngưỡng nghèo 

1. Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người một năm < 
6.612.000VND 

Tuổi đi học >=18 nhưng chưa tốt nghiệp trung học cơ sở 2. Giáo dục 

Tuổi đi học từ 6 đến <18 hiện không đi học 

Không có bảo hiểm y tế do thiếu tiền hoặc không có hộ 
khẩu hoặc không biết về bảo hiểm y tế hoặc không biết 
mua ở đâu, và

3. Y tế 

Không được hưởng bảo hiểm y tế từ chủ lao động 

Không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì từ nơi làm việc: 
trợ cấp thôi việc, chế độ thai sản/nghỉ ốm, lương hưu, 
bảo hiểm tai nạn, tiền tuất, và  

Không được hưởng lương hưu, trợ cấp chế độ xã hội 
thường xuyên, và

4. Tiếp cận hệ thống an sinh 
xã hội 

Sống trong hộ gia đình có tất cả các thành viên thuộc 2 
đối tượng trên

Loại nhà: lều/lán tạm, hoặc 

Mái nhà: lá/rơm rạ/giấy dầu, hoặc

Tường: đất/vôi/rơm, phiên/liếp/ván ép, hoặc 

Sàn nhà: nền đất, hoặc

Nhà vệ sinh: cầu cá hoặc không có nhà vệ sinh, hoặc

5. Chất lượng và diện tích nhà 
ở 

Diện tích/người: < 7m2/người 

Nước uống chính: không được dùng nước máy (riêng 
hoặc công cộng) hoặc nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, 
hoặc 

6. Dịch vụ nhà ở 

Nguồn điện: không được kết nối với điện lưới hoặc bị 
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mất/cắt điện nghiêm trọng hoặc điện chập chờn nghiêm 
trọng, hoặc

Rác không được thu gom hoặc ô nhiễm nghiêm trọng do 
rác không được thu dọn, hoặc

Thoát nước: không có hệ thống cống hoặc rãnh thoát 
nước

Không tham gia bất kỳ tổ chức chính trị xã hội nào, và 7. Tham gia các hoạt động xã 
hội Không tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào trong khu 

vực sinh sống

8. An toàn xã hội Sống ở khu vực có nạn trộm/cướp và các tệ nạn xã hội 
khác từ trung bình đến nghiêm trọng 

Nguồn: Lê Thị Thanh Loan, Đỗ ngọc Khải, Nguyễn Bùi Linh (2010).
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Phụ lục 2: Các số liệu

Bảng 4: Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 ĐVT Lúa Ngô lai Ớt Tỏi Lạc
A. Tổng chi phí 1.000 đ/ha 17.360 22.000 166.400 285.700 40.000
I. Giống và vật tư khác 1.000 đ/ha 2.400 1.120 35.500 197.500 10.000
II. Phân bón 1.000 đ/ha 5.560 4.480 30.900 22.540 7.100
a. Phân hữu cơ, vi sinh 1.000 đ/ha 11.000 10.000 2.100
b. Phân vô cơ 1.000 đ/ha 5.560 4.480 19.900 12.520 5.000
III. Thuốc bảo vệ thực vật 1.000 đ/ha 1.200 400 13.500 17.160 2.700
IV. Lao động 1.000 đ/ha 8.200 16.000 86.500 48.500 20.200
B. Sản phẩm tạ/ha 60 60 14 100 30
C. Doanh thu 1.000 đ/ha 34.200 36.000 276.000 300.000 51.000
D. Lợi nhuận (C – A) 1.000 đ/ha 16.840 14.000 109.600 14.300 11.000
Tỷ lệ lợi nhuân (D/A * 100) % 97,0 63,6 65,9 5,0 27,5

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

Bảng 5: Hiệu quả kinh tế giữa cây hàng năm với cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 ĐVT Mía Sắn Bưởi da 
xanh Xoài Úc Táo Sầu 

riêng
A. Tổng chi phí 1000 đ 28.000 14.700      58.500      109.400   148.600 45.100
I. Phân bón 1000 đ 6.600 3.300      24.800        19.200   24.100 17.100
a. Phân hữu cơ, vi sinh 1000 đ 8.400 2.000        6.400        12.600   9.100
b. Phân vô cơ 1000 đ      18.400          6.600   15.000 17.100
II. Thuốc bảo vệ thực vật 1000 đ 8.400 2.000      10.700        58.200   5.000 11.700
III. Vật tư khác 1000 đ 1.800 800        5.000          9.000   
IV. Điện nước 1000 đ 8.600        3.800          3.000   5.000 3.000
V. Lao động 1000 đ 11.200      14.200        16.000   110.000 13.300
B. Sản phẩm tạ 500 200             80               70   500 80
C. Doanh thu 1000 đ 44.000 30.000    320.000      350.000   250.000 240.000
D. Lợi nhuận (C – A) 1000 đ 16.000 15.300    261.500      240.600   101.400 194.900
Tỷ lệ lợi nhuân (D/A * 
100) % 57,1 104,1        447,0          219,9   68,2 432,2

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
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Bảng 6: Nhân khẩu bình quân 1 hộ chia theo 5 nhóm thu nhập ở tỉnh Khánh Hòa
Các nhóm thu nhập

Năm Chung 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5

2006 4,4 5,1 5,0 4,2 4,2 3,7
2008 4,2 4,8 4,2 4,3 4,1 3,7
2010 4,1 4,3 4,4 4,4 4,1 3,6
2012 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 3,6
2014 3,9 3,9 4,3 4,1 3,9 3,3
2016 3,7 3,8 3,9 4,0 3,6 3,3

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2019), Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 
2016, Nxb Thống kê, Hà Nội.
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Phụ lục 3: Các chính sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2018

A. Các chính sách của Trung ương
Bảng 1: Chính sách tín dụng đối với các đối tượng nghèo

Stt Chương trình/ chính sách/ 
văn bản

Nội dung Đối tượng/ địa bàn

ILĩnh vực phát triển sản xuất kinh doanh
1QĐ số 15/2013/QĐ–TTg ngày 
23/2/2013 

Cho vay phục vụ 
sản xuất kinh 
doanh

Hộ cận nghèo trên toàn 
quốc (mức lãi suất cho vay 
bằng 130% lãi suất cho 
vay hộ nghèo, lãi suất nợ 
quá hạn bằng 130% lãi 
suất cho vay.)

2Quyết định số 
54/2012/QĐ–TTg ngày 
04/12/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ

Chính sách cho 
vay vốn phát triển 
sản xuất đối với 
hộ dân tộc thiểu số 
đặc biệt khó khăn 
giai đoạn 2012 – 
2015.

Hộ DTTS  (bao gồm cả hộ 
cận nghèo) thuộc vùng khó 
khăn quy định tại QĐ 
30/2007/QĐ–TTg

3 Quyết định số: 
31/2007/QĐ–TTg ngày 
5/3/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ

Tín dụng đối với 
hộ gia đình sản 
xuất, kinh doanh 
tại vùng khó khăn

Các hộ gia đình không 
thuộc diện hộ nghèo thực 
hiện các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh tại vùng 
khó khăn theo QĐ 
30/2007/QĐ–TTg

4Quyết định 92/2009/QĐ–TTg  
ngày 8/7/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ

Tín dụng đối với 
thương nhân hoạt 
động thương mại 
tại vùng khó khăn.

–  Tổ chức kinh tế được 
thành lập hợp pháp
– Cá nhân hoạt động 
thương mại  (bao gồm cả 
hộ cận nghèo) một cách 
độc lập, thường xuyên và 
có đăng ký kinh doanh
–Vùng khó khăn quy định 
tại QĐ 30/2007/QĐ–TTg
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5 Quyết định số  
71/2005/QĐ–TTg ngày 
5/4/2005 của Thủ tướng chính 
phủ  Về cơ chế quản lý, điều 
hành
vốn cho vay của Quỹ quốc gia 
về việc làm

 Cho vay hỗ trợ 
các dự án sản xuất 
kinh doanh nhỏ 
nhằm tạo thêm 
việc làm.

- Hộ kinh doanh cá 
thể, cơ sở SX, DN vừa 
và nhỏ, chủ trang trại, 
HTX
- Hộ gia đình (bao 
gồm cả hộ cận ngheò)
- Toàn quốc

Chương trình cho vay theo 
Nghị định số 75/2015/NĐ–CP 
ngày 09/9/2015 của Chính phủ 
về cơ chế, chính sách bảo vệ 
và phát triển rừng, gắn với 
chính sách giảm nghèo nhanh, 
bền vững và hỗ trợ đồng bào 
dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 
– 2020. 
Chính sách tín dụng hỗ trợ ngư 
dân vay vốn đóng tàu vỏ thép 
đánh bắt xa bờ theo Nghị định 
số 17/2018/NĐ–CP ngày 
2/2/2018 (sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
67/2014/NĐ–CP ngày 
7/7/2014) về chính sách phát 
triển thủy sản.
Nghị quyết số 14/NQ–CP ngày 
05/3/2014, Quyết định số 
1050/QĐ–NHNN ngày 
28/5/2014 về cho vay thí điểm 
đối với các mô hình liên kết 
trong chuỗi sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp.
Nghị định số 55/2015/NĐ–CP 
ngày 9/6/2015 về chính sách 
tín dụng phục vụ phát triển 
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nông nghiệp, nông thôn
I Lĩnh vực lao động, giải quyết việc làm

6Quyết định số 
52/2012/QĐ–TTg ngày 
16/11/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ Về chính sách hỗ 
trợ giải quyết việc làm và đào 
tạo nghề cho người lao động bị 
thu hồi đất nông nghiệp

-  Vay vốn 
như cho vay học 
sinh sinh viên nếu 
đi học ở các 
trường đại học, 
cao đăng, trung 
cấp.
– Ưu tiên vay vốn 
từ Quỹ quốc gia 
về việc làm
–Vay vốn với lãi 
suất ưu đãi từ 
NHCS để chi trả 
các chi phí cần 
thiết để đi làm có 
thời hạn ở nước 
ngoài có hợp 
đồng.

- Người lao động bị 
thu hồi đất nông nghiệp 
trên toàn quốc 

7Quyết định số 
71/2009/QĐ–TTg ngày 
29/4/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ 

Cho vay đối với 
người lao động đi 
xuất khẩu lao 
động ở các huyện 
nghèo 

Hộ nghèo, cận nghèo, hộ 
dân tộc thiểu số và hộ khác  
thuộc 62 huyện nghèo theo 
NQ 30a

Quyết định số  
71/2005/QĐ–TTg ngày 
5/4/2005 của Thủ tướng chính 
phủ  Về cơ chế quản lý, điều 
hành vốn cho vay của Quỹ 
quốc gia về việc làm

– Mua sắm vật tư, 
máy móc, thiết bị, 
mở rộng nhà 
xưởng; phương 
tiện vận tải, 
phương tiện đánh 
bắt thuỷ hải sản, 
nhằm mở rộng, 
nâng cao năng lực 
sản xuất – kinh 

*  Hộ kinh doanh cá thể, 
cơ sở SX, DN vừa và nhỏ, 
chủ trang trại, HTX.
*  Hộ gia đình (bao gồm cả 
hộ cận ngheò)
* Toàn quốc
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doanh
– Mua sắm 
nguyên liệu, giống 
cây trồng, vật 
nuôi, thanh toán 
các dịch vụ phục 
vụ sản xuất, kinh 
doanh

8Quyết định số 
157/2007/QĐ–TTg ngày 
27/9/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về tín dụng đối với 
học sinh , sinh viên;

Cho vay đôi vơi 
hoc sinh, sinh 
viên co hoan canh 
kho khăn.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
hộ có hoàn cảnh khó khăn 
trên toàn quốc

II Lĩnh vực khác
9Quyết định 62/2004/ QĐ– Ttg 
ngày 16/4/2004  

Cho vay xây dựng 
công trình nước 
sạch, vệ sinh môi 
trường thực hiện 
Chiến lược quốc 
gia về NSCSMT 
nông thôn 

Hộ gia đình sinh sống ở 
nông thôn trên toàn quốc, 
bao gồm cả hộ cận nghèo

Bảng 2: Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng mô hình 
giảm nghèo

T Chương trình/dự án Mô tả (đối tượng hưởng lợi, nội dung hỗ 
trợ)

I Hỗ trợ sản xuất nông–lâm– ngư nghiệp
1CT135 1. Đối tượng hỗ trợ: Nhóm hộ (bao gồm cả hộ 

cận nghèo) trong các xã/thôn bản 135–III
2. Nội dung:  
  –  Hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công  
  –  Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình 
sản xuất tốt  
  –  Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, đầu vào 
phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo  
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  –  Đào tạo khuyến nông
2Thông tư 08/2009/TT–BNN và NQ 
30a/2008/NQ–CP

1. Đôi tượng: các xã 135 và các xã khác thuộc 
62 huyện nghèo 
2. Nội dung: 
–  Hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công  
–  Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, đầu vào 
phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo  
– Hỗ trợ chuyển đổi sang những loại cây, con 
có giá trị cao 

I Chuyển đổi đất đai, hỗ trợ đất sản xuất
Chương trình bố trí dân cư các 
vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, 
biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu 
rừng đặc dụng / (Quyết định 1776) 

1. Đôi tượng: các hộ gia đình được bố trí tái 
định cư tập trung; các hộ mất đất, mất nhà do 
thiên tai và các hộ tự nguyện đến ở các vùng 
biên giới, khu kinh tế quốc phòng, hải đảo
2. Nội dung:
–  Cấp  không hoặc cho vay để mua đất sản 
xuất 
–  Hỗ trợ phát triển ngành nghề

II Phát triển rừng sản xuất và bảo vệ rừng
Hỗ trợ và bảo vệ rừng/NQ 30a 1. Đôi tượng: các hộ nghèo và không nghèo 

thuộc các xã, của 62 huyện nghèo 
2. Nội dung:
– Hỗ trợ giống cây
–  Hỗ trợ các hộ chăm sóc, bảo vệ, giao rừng 
và cấp đất để trồng rừng 
– Trợ cấp cho hộ nghèo trồng rừng 

Bảng 3: Các chính sách về giáo dục
T Tên văn bản, chính sách Đối tượng thụ hưởng Nội dung

1Nghị đinh 49/2010/NĐ–CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2010 Quy 
định về miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập và cơ chế 
thu, sử dụng học phí đối với cơ 
sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân từ năm học 

Trẻ em học mẫu giáo và 
học sinh, sinh viên có 
cha mẹ thường trú tại 
các xã biên giới, vùng 
cao, hải đảo và các xã có 
điều kiện kinh tế – xã 
hội đặc biệt khó khăn.

a. Miễn học phí
b. Hỗ trợ chi phí 
học tập
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2010 – 2011 đến năm học 2014 
– 2015 

2Quyết định 60/2011/QĐ– TTg 
ngày 26/10/2011 qui định về 
một số chính sách phát triền 
giáo dục mầm non giai đoạn 
2011– 2015

Trẻ em 3 đến 4 tuổi có 
cha mẹ thường trú tại 
các xã biên giới, núi 
cao, hải đảo và các xã, 
thôn bản có điều kiện 
kinh tế – xã hội đặc biệt 
khó khăn

Hỗ trợ tiền ăn trưa

3Quyết định 239/QĐ– TTg ngày 
9/2/2010 Phê duyệt đề án phổ 
cập giáo dục mầm non cho trẻ 
em 5 tuổi giai đoạn 2010– 
2015 

Trẻ em trong độ tuổi 
năm tuổi đang học tại 
các cơ sở giáo dục mầm 
non có cha mẹ thường 
trú tại các xã biên giới, 
núi cao, hải đảo và các 
xã có điều kiện kinh tế – 
xã hội đặc biệt khó khăn

Hỗ trợ ăn trưa 

4QĐ 85/2010/QĐ–TTg ngày 
21/12/2010 về  Một số chính 
sách hỗ trợ học sinh bán trú và 
trường PTDT bán trú 

Học sinh bán trú  tại các 
trường phổ thông dân 
tộc bán trú, trường tiểu 
học,  THCS công lập ở 
vùng có điều kiện kinh 
tế – xã hội đặc biệt khó 
khăn mà nhà ở xa 
trường, địa hình cách 
trở, giao thông đi lại khó 
khăn, không thể đi đến 
trường và trở về nhà 
trong ngày;

a. Hỗ trợ tiền ăn; 
b. Hỗ trợ nhà ở; 

5Quyết định số 
12/2013/QĐ–TTg ngày 
24/1/2013 về chính sách hỗ trợ 
học sinh trung học phổ thông ở 
vùng có điều kiện kinh tế – xã 
hội đặc biệt khó khăn 

Học sinh DTTS đang 
học trung học phổ thông 
mà bản thân, bố, mẹ 
hoặc người giám hộ có 
hộ khẩu thường trú tại 
thôn/ xã ĐBKK

a. Hỗ trợ tiền ăn;
b. Hỗ trợ tiền nhà ở;
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6Quyết đinh 36/2013/QĐ– TTg 
ngày 18/6/2013 Chính sách hỗ 
trợ gạo cho học sinh tại các 
trường ở khu vực có điều kiện 
kinh tế – xã hội đặc biệt khó 
khăn

1. Học sinh tiểu học và 
THCS đang học tại các 
trường phổ thông dân 
tộc bán trú; học sinh 
bán trú đang học tại các 
trường tiểu học và trung 
học cơ sở công lập ở 
khu vực có điều kiện 
kinh tế – xã hội đặc biệt 
khó khăn.
2. Học sinh DTTS có 
bố, mẹ hoặc người giám 
hộ hợp pháp có hộ khẩu 
thường trú tại xã, thôn 
có điều kiện kinh tế – xã 
hội đặc biệt khó khăn, 
không hưởng chế độ nội 
trú, có nhà ở xa trường 
hoặc địa hình cách trở 
không thể đi đến trường 
và trở về nhà trong ngày 
đang học tại các trường 
trung học phổ thông và 
trường phổ thông có 
nhiều cấp học công lập.

Hỗ trợ 15 kg gạo/1 
tháng/học sinh trong 
9 tháng

Bảng 4: Các chính sách về y tế
T Tên văn bản, chính sách Đối tượng thụ hưởng Nội dung

1NĐ 62/2009/NĐ–CP Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật bảo hiểm 
y tế

Hộ cận nghèo. Cả nước Hỗ trợ 50% mức 
đóng BHYT đối với 
đối tượng thuộc hộ 
Cận nghèo

2QĐ 797/2012/QĐ–TTg ngày 
26/6/2012 về nâng mức hỗ trợ 
đóng bảo hiểm y tế cho người 

Hộ cận nghèo. Cả nước Hỗ trợ 70% mức 
đóng BHYT đối với  
với đối tượng thuộc 
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thuộc hộ gia đình cận nghèo hộ Cận nghèo
3QĐ số 705/QĐ–TTg ngày 
8/5/2013 về nâng mức BHYT 
cho đối tượng người thuộc hộ 
gđ cận nghèo  

Hộ cận nghèo. Cả nước Từ 1/1/2013 NSNN 
hỗ trợ 100% mức 
đóng BHYT cho hộ 
cận nghèo (i) mới 
thoat nghèo và hỗ trợ 
5 năm sau khi thoát 
nghèo; Hộ cận nghèo 
ở các huyện 30a và 
các huyện có tỷ lệ hộ 
nghèo cao được áp 
dụng cơ chế như 
NQ30a

B. Các chính sách của tỉnh Khánh Hòa

1. Tiếp cận y tế
 Nghị quyết số 30/2016/NQ–HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 

việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa giai đoạn 2017–2020: Theo Quyết định số 705/QĐ–TTg, mức hỗ trợ 100% 
kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là hộ cận nghèo trên địa bàn toàn 
tỉnh.

 Nghị quyết số 05/2011/NQ–HĐND ngày 7/4/2011 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về chế 
độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa: Theo Nghị định số 62/2009/NĐ–CP, với mức hỗ trợ 100% cho 
khu vực miền núi, hải đảo và 85% đối với khu vực thành thị và nông thôn đồng bằng.

 Nghị quyết số 06/2014/NQ–HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 
chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng 
có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Hỗ trợ 100% kinh 
phí mua bảo hiểm y tế

 Nghị quyết số 29/2012/NQ–HĐND ngày 5/12/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 
chế độ hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có 
điều kiện kinh tế–xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Hỗ trợ 100% kinh phí 
mua thẻ bảo hiểm y tế

 Nghị quyết số 14/2017/NQ–HĐND ngày 7/7/2017 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc 
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quy định mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa: Mức hỗ trợ 45% trên mệnh giá thẻ.

 Nghị quyết số 28/2012/NQ–HĐND ngày 5/12/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 
việc sửa đổi, bổ sung  Nghị quyết số 26/2009/NQ–HĐND ngày 15/12/2009  của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ 5% chi phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc 
hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh 
tế khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; người thuộc diện được 
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được 
nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

 Nghị quyết số 30/2012/NQ–HĐND ngày 5/12/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về hỗ 
trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị nội trú là đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc diện 
hộ nghèo và người được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa: Mức hỗ trợ bằng 3% mức lương tối thiểu chung/người 
bệnh/ngày

 Nghị quyết số 16/2015/NQ–HĐND ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 
việc chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa giai đoạn 2016–2020

 Nghị quyết số 06/2011/NQ–HĐND ngày 7/4/2011 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc 
chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim giai đoạn 2011 – 
2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2. Phát triển sản xuất
 Nghị quyết số 06/2016/NQ–HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 

Chương trình phát triển kinh tế – xã hội  vùng đông bao dân tộc thiểu số và miền núi 
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016–2020

 Nghị quyết số 14/NQ–HĐND ngày 5/12/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 29/NQ–HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về Chương trình phát 
triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai 
đoạn 2011 – 2015 

 Nghị quyết số 29/NQ–HĐND ngày 8/12/2011 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về Chương 
trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh 
Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020

 Nghị quyết số 11/2010/NQ–HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 
chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 – 2015
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 Nghị quyết số 31/2012/NQ–HĐND ngày 5/12/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Sửa 
đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2010/NQ–HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ 
nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 – 2015

 Nghị quyết số 18/2011/NQ–HĐND ngày 8/12/2011 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 
việc quy định mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147/2007/QĐ–TTg  
ngay 10/9/2007  cua Thu tương Chinh phu trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

3. Xây dựng nông thôn mới
 Nghị quyết số 21/NQ–HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về Chương 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015
 Nghị quyết số 07/2016/NQ–HĐND ngày 11/8/2011 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 

Ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016–2020
 Nghị quyết số 28/2016/NQ–HĐND ngày 13/2/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 

việc bổ sung, sửa đổi mục tiêu cụ thể, bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016–2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
07/2016/NQ–HĐND ngày 11/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 Quyết định số 351/QĐ–UBND ngày 27/2/2017 về việc Quy định cụ thể Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới và mức đạt chuẩn nông thôn mới của các xã trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 – 2020

4. Hỗ trợ phát triển sản xuất
 Nghị quyết số 24/2012/NQ–HĐND ngày 4/12/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 – 2015

 Quyết định số 06/QĐ–UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành 
danh mục, định lượng, quy mô hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thực hiện Nghị quyết 
số 24/2012/NQ–HĐND ngày 4/12/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

 Nghị quyết số 26/2016/NQ–HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa giai đoạn 2017–2020 

 Quyết định số 661/QĐ–UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành 
quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 – 2020.



236

 Quyết định số 1609/QĐ–UBND, ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành 
Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 – 2020.

 Quyết định số 2488/QĐ–UBND ngày 9/9/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban 
hành nội dung ưu đãi, hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn

 Quyết định số 863/QĐ–UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê 
duyệt ban hành kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn giai đoạn 2017 – 2020 và định 
hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 Quyết định số 2690/QĐ–UBND, ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 
chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016 – 2020.

 Quyết định số 2797/QĐ–UBND, ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 
chuyển đổi ngành chăn nuôi Khánh Hòa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

 Quyết định số 1191/QĐ–UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê 
duyệt kế hoạch hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016 – 2020.

 Quyết định số 367/QĐ–UBND, ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế 
hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

5. Chính sách đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường
 Quyết định số 2553/QĐ–UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê 

duyệt Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số 
nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai 
đoạn 2017 – 2020

 Quyết định số 2996/QĐ–UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê 
duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

6. Hạ tầng
 Nghị quyết số 21/2012/NQ–HĐND ngày 29/6/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 

mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới

 Nghị quyết số 27/2016/NQ–HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về 
mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoan 2017–2020
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