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Quý độc giả thân mến!

Trong số Nội san này, chúng ta sẽ gặp 
Thào A Rê, chị Nàng, anh Lương Văn Thắng 
và nhiều người dân khác, lắng nghe câu 
chuyện nhỏ trong cuộc đời họ để hiểu thêm 
về những thách thức mà họ phải đối mặt 
trong nỗ lực cải thiện cuộc sống. Những 
câu chuyện ấy sẽ đặt câu hỏi cho chúng ta 
về những điều vốn tưởng là lẽ đương nhiên 
như “có sức khỏe là có tất cả” hay “ý chí là 
sức mạnh quyết định”. Những con người 
ấy có sức khỏe, ý chí và niềm hy vọng vào 
một tương lai tươi sáng hơn, nhưng cuộc 
sống của họ chưa bao giờ êm ả. Bên cạnh 
câu chuyện của người dân, các chuyên gia 
đến từ UNDP, Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện iSEE, 
Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) 
và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) 
cũng chia sẻ góc nhìn của họ và đưa ra một 
số khuyến nghị nhằm giải quyết các rào cản 
đối với dịch chuyển xã hội tại Việt Nam.

Hy vọng Chuyện bất bình đẳng sẽ đem lại 
cho Quý độc giả những thông tin bổ ích. Hãy 
cùng chung tay với chúng tôi trong nỗ lực 
đấu tranh giảm bất bình đẳng!

T háng 10/2018, Oxfam công bố xếp 
hạng toàn cầu 157 chính phủ dựa trên 
những can thiệp mà họ đang triển khai 

nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Chỉ 
số Cam kết giảm bất bình đẳng (CRI) cho thấy 
các chính phủ đang bị phân hóa thành hai 
nhóm: giải quyết hay thúc đẩy gia tăng bất 
bình đẳng. Theo Báo cáo này, Việt Nam xếp 
hạng thứ 99. Trên phương diện tích cực, Việt 
Nam nằm trong số 10 quốc gia dẫn đầu trong 
việc tăng chi tiêu cho an sinh xã hội trong 
năm 2017. Đây là bằng chứng cho thấy cam 
kết ngày càng mạnh mẽ hơn từ Chính phủ 
Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều thách thức 
vẫn còn tồn tại trên con đường hướng tới 
một tương lai công bằng và bình đẳng cho 
tất cả mọi người.

Nội san Chuyện bất bình đẳng số 2 với chủ 
đề “Dịch chuyển xã hội” sẽ tóm tắt những 
chuyển biến quan trọng trong vị thế xã hội 
của cá nhân và hộ gia đình tại Việt Nam 
những năm gần đây, và nhìn những dịch 
chuyển này từ lăng kính giảm nghèo bền 
vững. Nghiên cứu dịch chuyển xã hội không 
chỉ mô tả những thay đổi của một cá nhân 
qua thời gian, mà còn so sánh những thay 
đổi đó giữa các thế hệ. Phân tích cho thấy 
trình độ giáo dục, thu nhập và nghề nghiệp 
của cha mẹ có ảnh hưởng quan trọng tới 
dịch chuyển xã hội của con cái. 

Babeth Ngọc Hân Lefur
Giám đốc Quốc gia, Oxfam tại Việt Nam 
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DỊCH CHUYỂN XÃ HỘI
LÀ GÌ?

Dịch chuyển xã hội (DCXH) được hiểu là sự thay đổi vị trí/
vị thế xã hội của một cá nhân, hộ gia đình hay một nhóm 
theo thời gian trong một xã hội nhất định.  

Mặc dù nhận thức của người dân về DCXH rất đa dạng, 
các khía cạnh được nhắc đến nhiều nhất là: 

Thu nhập, Nghề nghiệp và Việc làm.

Dịch chuyển xã hội theo thời gian sống của một cá nhân 
được gọi là “dịch chuyển xã hội trong thế hệ”.

Dịch chuyển xã hội của cá nhân so với cha mẹ được gọi 
là “dịch chuyển xã hội liên thế hệ”.

Ảnh: Anais Lopez

Chuyện Bất Bình Đẳng
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DỊCH CHUYỂN XÃ HỘI &
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Mặc dù dịch chuyển xã hội và giảm nghèo là hai khái niệm 
khác nhau nhưng lại có liên quan mật thiết (17, 18). Nghiên 
cứu quốc tế cho thấy những nước có dịch chuyển về thu 
nhập và nghề nghiệp cao thường có tỉ lệ nghèo thấp (17). 
Với ba thành tố chính là dịch chuyển về kỹ năng, nghề 
nghiệp và việc làm, dịch chuyển xã hội trở thành thước đo 
sự bình đẳng về cơ hội, phản ảnh các cơ hội được chuyển 
hóa thành các kết quả kinh tế và xã hội. 

Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững do LHQ đưa ra cho 
giai đoạn 2015-2030, năm mục tiêu liên quan chặt chẽ với 
dịch chuyển xã hội, bao gồm: 

Đây cũng là những yếu tố then chốt của giảm nghèo bền vững.

Dịch chuyển xã hội ở Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua nhìn chung diễn ra chậm chạp, không 
bền vững, cả về ba mặt nghề nghiệp, kỹ năng và thu nhập. Với xu hướng như vậy, để giảm 
nghèo bền vững, Việt Nam cần phải trả lời được các câu hỏi sau:

Những ai đang bị bỏ lại phía sau?
 
Đâu là nguyên nhân một số nhóm nhất định trong xã hội bị bỏ lại phía sau? 

Liệu cuộc sống của thế hệ con cháu chúng ta có tốt hơn đời bố mẹ hiện tại không?
 
Cần phải làm gì để 10 năm nữa cuộc sống của những người thiệt thòi được cải thiện 
trên cả năm khía cạnh của nghèo đa chiều?

Tư liệu: UNDP
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NHỮNG AI
ĐANG BỊ
BỎ LẠI

PHÍA SAU?

NHỮNG AI
ĐANG BỊ
BỎ LẠI

PHÍA SAU?
Qua gần ba thập kỷ nỗ lực giảm nghèo, ít nhất trên 30 triệu người 

Việt Nam đã thoát nghèo nhưng hàng triệu người khác vẫn bị bỏ lại phía sau (38).
 Họ là ai? Họ là những người dân tộc thiểu số, 

nông dân quy mô nhỏ, lao động di cư và cả những thanh niên nghèo.

Ảnh trang bên (trái - phải, trên - dưới):
Trần Anh Tuấn/Oxfam, Xuân Trường, Oxfam, Lisa Murray

Chuyện Bất Bình Đẳng
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NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐNGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

T ính đến năm 2017, Việt Nam có khoảng 12 
triệu người dân tộc thiểu số, 15 triệu nông 
dân quy mô nhỏ, và 15 triệu người di cư nội 

địa (38, 39). Như vậy, chúng ta có thể hình dung 
vấn đề giảm nghèo bền vững quan trọng như 
thế nào. Xét về cả ba mặt: kỹ năng, việc làm, thu 
nhập, ba nhóm này đều ở mức độ thấp. Ví dụ, tỉ lệ 
nghèo thu nhập ở nhóm dân tộc thiểu số là 23% 
trong khi tỉ lệ này toàn quốc ở mức 7%.

Trên thực tế, các nhóm này không chỉ nghèo đơn 
chiều về thu nhập mà là nghèo đa chiều, trên mọi 
mặt: thu nhập, nhà cửa, trình độ, sức khỏe, văn 
hóa, giải trí… Họ là những người sống trong thiếu 
thốn, nợ nần, những người bên lề của đời sống 
chính trị, kinh tế và xã hội, những người đang bị 
tước cơ hội phát triển…

Còn đối với những người đang sống trong tình 
trạng ‘nghèo cùng cực’ hay ‘nghèo kinh niên’, 
liệu họ có cơ hội tiến lên không?

•  Về kỹ năng, người DTTS thiệt thòi hơn người 
Kinh do khoảng cách lớn về tiếp cận giáo dục ở 
các bậc học THPT và CĐ-ĐH. Tỉ lệ người dân tộc 
thiểu số có bậc học cao nhất tốt nghiệp CĐ-ĐH 
năm 2004 và 2014 lần lượt là 0,9% và 3,1%, trong 
khi đó tỉ lệ này của người Kinh (và Hoa) lần lượt là 
5,1% (2004) và 11% (2014). 

•  Về ngành nghề, trong giai đoạn 2010 - 2014, rất 
ít người dân tộc thiểu số có thể chuyển đổi nghề 
nghiệp so với cha mẹ của họ (tỉ lệ tương ứng 
chỉ dao động ở mức 9 – 10%). Trong khi đó, 42% 
người lao động có cha mẹ đang làm nông nghiệp 
đã chuyển sang làm việc phi nông nghiệp, tăng 
10% so với giai đoạn 2004-2008.
 
•  Về thu nhập, chỉ có 19% hộ người dân tộc thiểu 
số làm được điều tương tự; trong khi 49% hộ 
người Kinh thuộc nhóm nghèo nhất vào năm 2010 
đã vượt lên các nhóm có thu nhập cao hơn vào 
năm 2014.

Ảnh: Hạnh Đỗ/Oxfam

Chuyện Bất Bình Đẳng
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Không có gì
ngoài sức khoẻ
Đầu năm 2018, tôi có dịp về Kiên Thành, một xã miền núi của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. 
Khi còn chưa kịp vui mừng về việc xã cũng có cây chè hoa vàng cổ thụ, một loại dược liệu 
quý giá có mức giá gần chục triệu một kg hoa khô và được mệnh danh là “cây thoát nghèo” 
của người dân Quảng Ninh, tôi đã thấy một tốp bốn người đàn ông Hmong từ Đồng Song, 
thôn xa xôi nhất của xã, vác những gốc chè hoa vàng với bộ rễ nguyên vẹn dài cồng kềnh 
mang bán cho thương lái. 

Lồng, một trong bốn người Hmong cho biết, “đào một gốc chè như vậy mất vài ngày, trèo 
đèo lội suối vào tầm khầm (rừng sâu), dùng thuổng đào thật khéo, thật nhẹ để tránh đứt 
từng sợi rễ, rồi còn phải trốn tránh kiểm lâm mới bán được từ 5 đến 10 triệu tùy gốc to hay 
bé”. Những người Hmong đó đều sinh trong khoảng năm 1980 – 1985, người chưa học hết 
cấp 2, người thậm chí không biết mặt chữ. Họ hầu như không có cơ hội tìm nghề nào khác 
ngoài việc tận diệt những cây dược liệu hoặc gỗ quý cuối cùng ở tận tầm khầm, nơi từng 
hứng chịu những cơn lũ ống kinh hoàng nhất trong lịch sử, cuốn đi tất cả ruộng vườn, 
nhà cửa của những người dân tộc thiểu số vốn chỉ có gia sản rất ít ỏi hoặc làm nương trên 
những mảnh đồi ngày càng cằn cỗi, sạt lở, làm thuê ngắn ngày cho người Kinh. Với nền 
tảng học vấn thấp, hầu như không có gì hơn ngoài sức khỏe, họ sao có thể tìm kiếm việc 
làm có thu nhập ổn định, có cơ hội thay đổi cuộc sống ngoài việc đào đẽo rừng đầu nguồn?

Ghi chép của chị Nguyễn Thu Quỳnh, báo Tia Sáng

Ảnh: Xuân Trường
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NÔNG DÂN QUY MÔ NHỎNÔNG DÂN QUY MÔ NHỎ

N gười nông dân sản xuất quy 
mô nhỏ chiếm khoảng 15 
triệu người, tương đương 

90% tổng số nông dân, cũng đã và 
đang bị tụt lại phía sau. Họ đang gặp 
vô vàn khó khăn để vươn lên trong cơ 
chế thị trường, đô thị hóa, cách mạng 
4.0 và biến đổi khí hậu. 

Dịch chuyển nghề nghiệp của nông 
dân thấp: 80% nông dân vẫn tiếp tục 
làm nông nghiệp, chỉ có 8% lao động 
nông nghiệp chuyển sang khu vực 
công nghiệp hoặc dịch vụ. Điều này 
đáng phải suy ngẫm: “Có nên gấp 
rút tăng trưởng GDP, tập trung công 
nghiệp hóa và lờ tảng nông nghiệp 
không?”. Trên thế giới, nhiều nước cải 
cách nông nghiệp hiệu quả đã dẫn 
đến tăng trưởng nhanh và công bằng 
xã hội (11). Nghiên cứu quốc tế cho 
thấy tăng trưởng xuất phát từ nông 
nghiệp có tác động đối với việc giảm 
nghèo mạnh hơn là tăng.

Theo phản ánh của nhiều hộ gia đình, 
những chính sách hỗ trợ phát triển 
sản xuất chưa kết nối được với nhu 
cầu nâng cao thu nhập của nhóm dân 
cư nghèo, đa số làm nông nghiệp. 
Những mô hình khuyến nông được 
cho là đang tạo cơ hội tiếp cận nhiều 
hơn cho nhóm khá giả hơn là nhóm 
nghèo, nông dân nhỏ. Ngoài ra, định 
kiến xã hội cũng là yếu tố cản trở đối 
với người nông dân, làm họ khó vươn 
lên tìm kiếm cơ hội chuyển đổi. Người 
nông dân nghèo thường ngại tham gia 
và rụt rè nói lên chính kiến của mình 
trong các hoạt động tại địa phương;  
điều này ảnh hưởng bất lợi đến việc 
họ được tiếp cận các dịch vụ xã hội, 
thị trường và các chương trình, dự án 
nâng cao nghề nghiệp và thu nhập. 
Tất cả những yếu tố này tác động đến 
cơ hội phát triển và năng lực thích 
ứng của họ.

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Chuyện Bất Bình Đẳng
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LAO ĐỘNG DI CƯLAO ĐỘNG DI CƯ

Nhưng không chỉ người miền 
núi và nông thôn mới nghèo, 
nhiều người ở đô thị cũng 
nghèo. Theo báo cáo của 

Ngân hàng Thế giới, quá trình đô thị hóa 
tại nước ta thời gian qua diễn ra với tốc 
độ chóng mặt 3,2%/năm, là mức rất 
nhanh so với khu vực và cao gấp đôi tốc 
độ tăng dân số cả nước (24). Đa số người 
di cư ở Việt Nam dịch chuyển từ nông 
thôn ra thành thị để tìm kiếm việc làm, 
tăng thu nhập, đặc biệt là lao động trẻ. 
Quá trình đô thị hóa và thay đổi chính 
sách đã làm xuất hiện lớp người nghèo 
mới bao gồm cả người nghèo đô thị, 
người nhập cư và người lao động phi 
chính thức. 

Ảnh: Oxfam

Chỉ tính riêng trong năm 2012, khoảng 
một triệu lao động chuyển từ khu vực 
chính thức sang phi chính thức, từ các 
ngành công nghiệp và dịch vụ đến các 
ngành nghề lao động phổ thông trong cả 
nước (1). Trong cả hai giai đoạn 2004-
2008 và 2010-2014, dịch chuyển nghề 
nghiệp trong bộ phận dân cư này thấp:  
chỉ có khoảng 1/5 số lao động phổ thông 
đã chuyển sang lao động có tay nghề. 
Đáng chú ý, dịch chuyển về kỹ năng có 
dấu hiệu ngược, khoảng 1/4 lao động 
dịch chuyển từ khu vực công nghiệp 
sang nông nghiệp, từ công việc có tay 
nghề sang công việc không có tay nghề.

Trên thực tế, người di cư gặp vô vàn khó 
khăn, đặc biệt trong việc tiếp cận các 
dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế, an sinh 
xã hội v.v…

Số 02 - Tháng 12/2018
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Chị Nàng, 47 tuổi, sống ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Chị quen chồng là người Bắc Giang 
khi anh lên Quang Lang làm thợ mộc vào những năm 2000. Từ năm 2005 đến 2010, hai vợ 
chồng chị thường xuyên di chuyển giữa Bắc Giang và Lạng Sơn, khi thì ở tại nhà của mình ở 
Quang Lang, khi thì về chăm sóc bố mẹ chồng tại Bắc Giang. Trong thời gian này chị làm đủ 
việc, từ cuốn thuốc lá thuê tại thị trấn Đồng Mỏ đến làm thuê các việc giản đơn theo thời vụ 
tại các xưởng làm măng ớt. Những công việc tuy bấp bênh do các xưởng chỉ gọi lao động khi 
đến vụ thu hoạch măng hoặc thu hoạch thuốc lá, và có thu nhập thấp nhưng vẫn là một nguồn 
thu chủ yếu của chị Nàng. Đến năm 2009, hai vợ chồng quyết định đóng cửa căn nhà riêng để 
về Bắc Giang. Tại Bắc Giang, anh tiếp tục làm mộc, còn chị Nàng làm ruộng. Nhưng không may, 
năm 2010, chồng chị gặp tai nạn giao thông mất, hai mẹ con lại phải dọn về căn nhà ở Quang 
Lang để ở. Khi chồng gặp tai nạn giao thông, hầu như chị không có một xu dính túi, mọi việc 
chăm sóc cho chồng ở bệnh viện, từ lúc tai nạn cho tới lúc bệnh viện trả về, đều phụ thuộc 
vào anh em nhà chồng giúp đỡ và tiền vay mượn. 

Tại thời điểm hiện nay, chị Nàng hoàn toàn thiếu mọi loại vốn cần thiết cho phát triển: vốn tự 
nhiên bằng không khi không có một mảnh ruộng; vốn xã hội nghèo nàn do di chuyển liên tục 
giữa quê chồng và quê mình; vốn con người với trình độ học vấn gần như bằng không và sức 
khoẻ rất yếu; vốn tài chính bằng không – thậm chí còn đang nợ nần do bệnh tật. Cơ hội vươn 
lên dường như không dành cho chị. Tại Lạng Sơn, chị đi làm thuê theo mùa vụ, cày thuê cuốc 
mướn cho các hộ gia đình có đất đai trong xã Quang Lang. Tiền làm thuê chỉ khoảng 150.000 
đồng/ngày, vừa đủ chi trả cho cuộc sống thường ngày. Mặc dù được vay theo diện hộ nghèo 
để chăn nuôi (lợn hoặc bò), chị cũng không dám vay vì sợ không đủ khả năng trả nợ. Chị muốn 
đi làm giúp việc ở thành phố, hy vọng sẽ có nguồn thu ổn định, với khoảng 4 triệu/tháng, 
nhưng con gái quá nhỏ chị không dám gửi con cho họ hàng để đi.

Chị Nàng phải chi trả toàn bộ các chi phí học tập cho con gái và chi phí chữa trị bệnh tật (gần 
đây nhất là mổ u nang buồng trứng hết 5 triệu). Khi chồng tai nạn giao thông, chị phải vay 
mượn và chi hết khoảng 30 – 40 triệu nằm viện. Con gái chị hầu như không có khả năng theo 
học ở các bậc học cao hơn vì chị chỉ có thể cố gắng cho con học tới hết cấp 2 rồi tìm cách cho 
con làm công nhân. Chị nói, “mơ ước cho con học cao để thoát nghèo chứ, nhưng chắc chắn 
là không thể học lên được vì không có tiền”.

Mọi cánh cửa 
đều đóng
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Liệu xuất khẩu 
lao động
có thể đổi đời?
Nhiều người muốn đi xa hơn để kiếm sống thông qua con đường xuất khẩu lao động với hy 
vọng sẽ ‘đổi đời’ ở xứ người. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người, những chuyến đi dài ngày 
như vậy không mang lại dịch chuyển về thu nhập mà có thể mang lại nhiều rủi ro, gánh 
nặng nợ nần cho gia đình. 

Gia đình anh Lương Văn Thắng, 50 tuổi thuộc hộ nghèo của huyện Thanh Chương, tỉnh 
Nghệ An, sống chủ yếu bằng nghề trồng keo, trồng chè và làm thuê. Năm 2014, anh quyết 
định vay 24 triệu của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho con đi xuất khẩu lao động tại 
Malaysia. Sang Malaysia, con anh làm việc tại một công ty sắt thép, công việc vất vả. Năm 
đầu, cháu gửi về nhà 30 triệu đồng (chia thành 3 lần mỗi lần 10 triệu); nhưng hai năm nay 
không có việc (mỗi tháng cậu con trai chỉ làm 10 ngày), lương chỉ đủ ăn trong tháng nên 
cháu không có tiền gửi về. 

Khoảng hai tháng nữa thì hết hạn hợp đồng, con trai anh chị sẽ trở về Việt Nam. Chi phí đi 
lại không rõ bên nào lo. Anh cũng không rõ về rồi con có đi xuất khẩu lao động nữa không. 
Anh kể, “cả bản có sáu người đi xuất khẩu lao động thì năm người đi Malaysia. Hai anh em 
con ông Toàn và con nhà mình đi cùng một công ty nên không có tiền gửi về. Còn hai nhà 
khác thì không rõ làm ăn gì. Người ngoài đoán con trai đi xuất khẩu lao động kiếm nhiều 
tiền, thực tế thì không có. Gia đình cũng không kể khó khăn, nếu ai hỏi con đi làm có gửi 
về không thì vẫn nói là có. Nói thế lấy uy tín cho bố mẹ. Thực tế số tiền gửi về năm đầu bố 
mẹ đã sử dụng để lo chi tiêu, sinh hoạt gia đình nên hiện giờ vẫn còn nguyên khoản nợ 24 
triệu”. Mỗi tháng, gia đình anh Thắng vẫn phải lo 160 nghìn trả tiền lãi. Anh đang dự định 
bán trâu để trả ngân hàng.
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THANH NIÊN NGHÈOTHANH NIÊN NGHÈO

G iảm nghèo bền vững ở Việt Nam 
trong tương lai sẽ gắn chặt với sự 
dịch chuyển xã hội của giới trẻ. Tuy 

nhiên, tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi 15-24 
(7,3%) lại cao gấp ba lần so với tỉ lệ thất 
nghiệp trung bình trong cả nước (2,1%) (37). 

Điều tra của ILO (36) chỉ ra rằng một bộ phận 
lớn thanh niên phải làm những công việc 
năng suất thấp có tác động tới tiềm năng 
tăng trưởng của quốc gia và đây thực sự là 
một mối lo ngại lớn. 

Báo cáo điều tra quốc gia chuyển tiếp từ 
trường học tới việc làm của ILO năm 2013 
(36) cho thấy chất lượng việc làm thấp ảnh 
hưởng tới hơn một nửa lao động thanh niên. 
Cứ 10 người thì có 8 người làm những công 
việc không chính thức và một nửa trong 
số họ có việc làm không thường xuyên. Cứ 
10 thanh niên 15-29 tuổi lại có 3 người có 
trình độ cao hơn yêu cầu của công việc, 
khiến thu nhập của họ thấp hơn mức đáng 

lẽ họ có thể được hưởng và họ không thể 
tận dụng toàn bộ tiềm năng năng suất lao 
động của mình. Kể cả đối với nhiều thanh 
niên có bằng cấp cao, bức tranh dịch 
chuyển nghề nghiệp cũng không rõ ràng 
do chưa tìm được việc làm phù hợp. Theo 
nghiên cứu của Oxfam, tỉ lệ dịch chuyển 
từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp của 
thanh niên lại thấp hơn người lớn tuổi. 
Điều này phản ánh sự bất bình đẳng về cơ 
hội và khó khăn của lao động trẻ khi gia 
nhập thị trường lao động và đây là những 
tín hiệu tiêu cực đối với công cuộc giảm 
nghèo bền vững. 

Về dịch chuyển thu nhập, sự chậm lại ở 
nhóm trẻ thể hiện rõ ràng hơn so với nhóm 
lớn tuổi. 33% hộ nghèo nhất có chủ hộ 
từ 15-30 tuổi đã vượt lên trong giai đoạn 
2004-2008 nhưng trong giai đoạn 2010-
2014 chỉ có 16%, trong khi tỉ lệ tương 
đương trong hai giai đoạn của nhóm từ 
31-60 tuổi lần lượt là 46% và 39%.

Ảnh: Nguyễn Văn Thạnh

Chuyện Bất Bình Đẳng
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TẠI SAO
HỌ BỊ
BỎ LẠI

PHÍA SAU?

TẠI SAO
HỌ BỊ
BỎ LẠI

PHÍA SAU?
Giảm nghèo bền vững chỉ thực sự đạt được khi các rào cản được

 kiểm soát và giảm thiểu. Rào cản dẫn đến cuộc sống đói nghèo bấp bênh, 
tụt hậu thì có nhiều, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra 

bốn rào cản chính: đó là chất lượng giáo dục, định kiến xã hội, 
tư duy tăng trưởng và thực hiện chính sách.

Ảnh trang bên: Linh Phạm

Chuyện Bất Bình Đẳng
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Rào cản về 
Chất lượng giáo dục

Rào cản về 
Định kiến, kỳ thị

Rào cản về 
Tư duy tăng trưởng

Rào cản 
về Chính sách

Theo Selim Jahan, Giám đốc UNDP tại New York: “Chúng ta quá chú trọng đến các chỉ số trung bình 
quốc gia, các chỉ số này thường che đậy những khác biệt lớn lao trong đời sống con người.  

Để tiếp tục phát triển, chúng ta cần nghiên cứu kỹ càng hơn, không chỉ về những thành tựu đạt 
được mà cả về những đối tượng bị tụt hậu và nguyên nhân tại sao” (10).
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Rào cản về 
Chất lượng giáo dục

G iáo dục được hiểu theo cả nghĩa rộng, bao gồm cả giáo dục phổ thông, đào tạo nghề cho 
thanh niên và khuyến nông cho nông dân. Trình độ học vấn là yếu tố hàng đầu thúc đẩy dịch 
chuyển về thu nhập, việc làm và kỹ năng. Nghiên cứu của Oxfam cho thấy “cứ tăng thêm 

mỗi năm đi học sẽ có xác suất tăng thêm bình quân khoảng 5% tiền lương, tiền công”. Hộ gia đình 
mà chủ hộ có học vấn cao hơn có xác suất dịch chuyển lên về thu nhập cao hơn và có xác suất dịch 
chuyển xuống về thu nhập thấp hơn. Cụ thể, 23% hộ gia đình có chủ hộ tốt nghiệp giáo dục sau THPT 
đã chuyển dịch từ nhóm 40% thu nhập thấp nhất lên các nhóm thu nhập cao hơn trong giai đoạn 
2010-2014. Trong khi với hộ gia đình có chủ hộ tốt nghiệp tiểu học, tỉ lệ này chỉ là 8%.

Chuyện Bất Bình Đẳng
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Nếu không cố gắng
thì mèo vẫn hoàn mèo

Thào A Rê sinh năm 1992, sống ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Nhà có 13 anh em; Rê 
là con thứ sáu. Ngay từ nhỏ, Rê đã nỗ lực học tập. Học hết lớp 6, em được bằng 
khen học sinh tiêu biểu xuất sắc, nhận học bổng Vừ A Dính nhưng bố mẹ Rê không 
cho đi học cấp 3, giục em về lấy vợ ở nhà vì các anh ở riêng hết rồi. Rê quyết định 
giấu bố mẹ đi thi, rồi đỗ vào trường nội trú tỉnh. “Hồi đó mình thấy mọi người ít đi 
học nên muốn đi học xem có cơ hội đổi đời không”. Em cố gắng học và lấy số tiền 
thưởng 2 triệu từ giải điền kinh để đi thi đại học. Năm 2011, Rê đỗ ĐH Sư phạm 1, 
khoa Quản lý giáo dục. Thi đỗ, nhưng bố mẹ không cho đi. Rê thuyết phục mãi. Bố 
mẹ em phải vay nặng lãi 6 triệu cho em đi học ở Hà Nội. 

Vừa đi học, Rê vừa đi làm bảo vệ ở quán cà phê và làm thêm ở quán cơm để kiếm 
tiền; mỗi tháng được hai triệu đồng. Nhờ một cô giáo giới thiệu, Rê được Sa Pa Ơ 
Châu hỗ trợ tiền học 10 triệu/năm. May có tiền này em mới tập trung học được hai 
năm cuối. Tháng 6/2015, em được nhận vào làm thiết kế tour và quản lý học sinh 
tại Sa Pa Ơ Châu, kiêm luôn cả bảo vệ và sửa chữa điện. Từ 10/2015, em được 
người quen giới thiệu vào làm 6 tháng ở UNICEF, lương 2,7 triệu/tháng, để tham 
gia Tổ công tác xã hội tuyên truyền trẻ em, thiếu nữ trẻ không đi bán hàng rong 
vỉa hè ảnh hưởng đến bộ mặt Sa Pa, vừa dễ bị buôn bán người. Em tự thuê nhà ở 
một mình, khoảng 500 nghìn cả điện nước, tự nấu ăn để tiết kiệm tiền. 

“Nếu so sánh thì bạn bè đã có vợ con nhưng nếu mình không cố gắng thì mèo vẫn 
hoàn mèo. Mình có học thì kể cả không đi làm về vẫn khác. Khi đi học về, em thấy 
người ta cũng tôn trọng mình hơn và lấy mình làm gương. Do được học cao nên 
trong gia đình bố mẹ cảm thấy rất vui và tự hào về em, em nói gì bố mẹ cũng nghe. 
Trong họ, mọi người cũng tôn trọng, có việc gì cũng kể cho em”, Rê nói.

Rê đã thay đổi con đường của mình bằng cách cố gắng học cao lên, nhưng nhìn 
lại con đường em đi giữa việc học và áp dụng kiến thức học trong thực tế, câu 
hỏi đặt ra là: giáo dục đang ở đâu trong việc hỗ trợ những người như Rê trong nỗ 
lực thoát khỏi đói nghèo?

Ảnh nền: Hạnh Đỗ/Oxfam
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Về dạy nghề, mặc dù đã có nhiều chương 
trình dạy nghề hỗ trợ hộ nghèo như: Dạy 
nghề 1956, dạy nghề nông thôn mới, dạy 
nghề Chương trình 30a, chất lượng của các 
chương trình này còn rất thấp. Nghiên cứu 
của Oxfam cho thấy có hai vấn đề chính 
trong đào tạo nghề ở Việt Nam, đó là, ngân 
sách sử dụng lãng phí và chương trình dạy 
lạc lõng với thực tế. Ví dụ, Trung tâm dạy 
nghề huyện Đắkrông (Quảng Trị) đã được 
rót 14,5 tỷ đồng, xây xong trụ sở mới từ 
tháng 5/2014 nhưng tới thời điểm khảo 
sát (tháng 4/2015) vẫn chưa tổ chức được 
lớp dạy nghề nào tại trung tâm. Tại nhiều 
tỉnh, chương trình dạy nghề dạy tin học cho 
người nghèo, người dân tộc thiểu số khi họ 
không có máy tính, không có Internet; hay 
dạy nghề xây dựng dân dụng, nhưng ở địa 
phương đó dân lại sống trong nhà gỗ!

Trong khi nhiều 
chương trình dạy 
nghề của nhà nước 
vẫn loay hoay về 
đầu ra thì nhiều 
thanh niên trong 
cộng đồng quyết 
định tự lo nghề 
cho mình, bằng 
ý chí vươn lên và 
học hỏi, và không 
ít trong số họ đã 
thành công.

Anh Lại Văn Tú, 26 tuổi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
là người khởi nghiệp bằng cách mở xưởng mộc 
ngay tại thôn của mình. Tháng 8/2014, nhận thấy 
nhiều thanh niên trong xã bị thất nghiệp, không 
có việc làm, trong khi người dân dưới xuôi lên 
mua gỗ khai thác rừng trồng của người dân rất rẻ, 
anh Tú bàn bạc cùng bố mẹ vay vốn 50 triệu đồng 
từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cùng với 
nguồn vốn tự có của gia đình, tổng cộng khoảng 
230 triệu đồng đầu tư mở xưởng sản xuất nghề 
mộc. Ngay từ đầu, tổ của anh đã thu hút được 8 
công nhân lao động. Tính riêng trong năm 2016, 
tổ mộc của anh đã làm hoàn thiện được gần chục 
ngôi nhà và rất nhiều sản phẩm giường, tủ. Với sự 
say mê, sáng tạo, anh Tú đã truyền cảm hứng, bí 
quyết, kinh nghiệm cho các thanh niên và được 
các thanh niên trong nhóm thực hiện tốt. Tổ mộc 
của anh đạt thu nhập 60 triệu đồng/tháng. Trong 
đó, thành viên của nhóm đang học việc có thu 
nhập 3 triệu đồng/tháng; thành viên đã thành thợ 
có thu nhập từ 4,5- 6 triệu đồng/tháng. 

Trong thời gian tới, tổ hợp tác của anh Tú sẽ nhận 
dạy nghề mộc dân dụng cho thanh niên có nhu 
cầu. Đồng thời, nhóm sẽ tích cực mở rộng quy mô 
sản xuất về xưởng, máy móc, sản phẩm và con 
người để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách 
hàng. Với mô hình này, tổ mộc của anh Tú đã tận 
dụng được nguồn gỗ từ việc khai thác rừng trồng 
từ các dự án, tận thu mua lại cho bà con trong 
vùng, giúp họ tăng thu nhập và nâng cao giá trị 
gỗ của địa phương, đồng thời tạo công ăn việc 
làm cho thanh niên địa phương. 

Mô hình của anh Tú đã đạt giải nhất tại Hội thi 
“Sáng kiến thanh niên” lần thứ nhất cấp huyện, 
và giải nhì tại Hội thi “Sáng kiến giảm nghèo bền 
vững thông qua phát huy nội lực của cộng đồng” 
cấp Trung ương tháng 12/2016.

Tự tìm lối đi riêng
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Khuyến nông đã chứng minh hiệu quả đối 

với nông dân; tuy nhiên, thực tế còn rất 

nhiều vấn đề: Ngân sách Nhà nước cấp 

cho khuyến nông thấp, và ngày càng giảm 

ở nhiều địa phương. Số ngân sách ít ỏi 

này lại không được sử dụng hiệu quả, các 

phương pháp khuyến nông phù hợp với 

người nghèo ở vùng dân tộc thiểu số chưa 

được áp dụng rộng rãi (41).

Lột xác nhờ những
lớp học khuyến nông

Chị Đèo Thị Chơn, người dân tộc Thái, huyện 
Tam Đường, tỉnh Lai Châu là một tấm gương 
điển hình của tỉnh về ý chí vươn lên, ham học 
hỏi, làm kinh tế giỏi bằng cách đa dạng sinh kế. 
Khi con mới được 8 tháng tuổi, chị tham gia lớp 
học xóa mù chữ. Từ năm 2006, được chị Nguyễn 
Thị Thoa, cán bộ dự án AAV hỗ trợ, chị Chơn đã 
tích cực tham gia nhiều hoạt động đa dạng hóa 
sinh kế và cộng đồng như Câu lạc bộ Phụ nữ, 
tổ vay vốn, nuôi gà sinh học, tham gia các tập 
huấn kỹ năng về nông nghiệp, truyền thông, 
bình đẳng giới, văn nghệ, tham quan các mô 
hình làm kinh tế giỏi.

Trong vòng 12 năm, chị đã tham gia vào nhiều 
dự án của Cisdoma, AEA, Bread for the World, 
AAV, EC, Irish Aid… Chị luôn sắp xếp công việc 
đồng áng để tranh thủ tham gia các lớp tập 
huấn. Đến nay, chị đã hiểu cách làm kinh tế 
nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Qũy tín dụng phụ nữ do chị quản lý đạt 94 triệu, 
có 66 thành viên. Chỉ trong 2 năm, chị huy động 
các chị em quyên góp cả quỹ công đoàn để 
động viên các gia đình có người ốm đau. Chị 
vừa mở quầy tạp hóa vừa giúp nông dân trong 
bản tiêu thụ chè. Ban ngày đi làm ruộng, trưa 
về chị tranh thủ cân chè bán cho đại lý tiêu thụ. 
Chị Thoa HKI chia sẻ: “Em thấy chị ấy thật sự là 
lột xác!”. Được hỏi về bí quyết thành công, chị 
Chơn tâm sự, “Người nào không chịu học, ngại 
khó ngại khổ, không theo đến cùng thì không 
thể thành công”.

Ảnh: Châu Đoàn
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Rào cản về 
Chất lượng giáo dục

N hững quan điểm như ‘nông nghiệp không bằng công nghiệp’ hoặc 
‘nông thôn làm sao bằng thành phố’ là một loại định kiến phổ biến gây 
tác động tiêu cực đến sự vươn lên của những người nông dân, những 

người làm nông nghiệp, và nói rộng ra tác động đến sự phát triển bền vững. 
Sự phân biệt, kỳ thị của người Kinh đối với người dân tộc thiểu số, đặc biệt là 
phụ nữ, thanh niên, trẻ em DTTS là nguyên nhân chính gây ra sự tụt hậu của 
nhóm dân tộc thiểu số, khiến họ rụt rè tham gia tại cộng đồng, trên thị trường 
và quá trình hoạch định chính sách. 

Định kiến, kỳ thị đối với phụ nữ cũng tác động tiêu cực đối với giảm nghèo bền 
vững. Tính trên bình diện chung, nữ giới có khả năng dịch chuyển về nghề 
nghiệp so với cha mẹ cao hơn so với nam giới. Tuy nhiên, cơ hội thăng tiến 
vào các vị trí quản lý của lao động nữ lại không bằng nam; tỉ lệ nam làm quản 
lý ở các cơ quan lớn cao hơn nữ tới 10 lần (ISDS, 2015).

“Việc xã hội gán cho phụ nữ trách 
nhiệm chăm sóc gia đình là một 
trong những nguyên nhân cơ bản 
ngăn cản sự thăng tiến của phụ nữ. 
Nghiên cứu về các yếu tố quyết định 
bất bình đẳng giới ở Việt Nam (ISDS, 
2015) đã cho thấy, nhiều phụ nữ 
chấp nhận làm các công việc có thu 
nhập thấp, ít có cơ hội thăng tiến để 
được ở gần nhà hoặc có nhiều thời 
gian dành cho gia đình hơn. Nghiên 
cứu này cũng chỉ ra rằng phụ nữ ít 
được bầu vào các cơ quan dân cử vì 
cử tri cho rằng do phụ nữ phải chăm 
lo cho gia đình nên không thể toàn 
tâm toàn ý cho công việc xã hội”.

TS KHUẤT THU HỒNG
Giám đốc ISDS
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Rào cản về 
Định kiến xã hội

K inh nghiệm quốc tế cho thấy chính sách giảm nghèo bền vững 
không thể chỉ nhìn vào những con số định lượng, tăng trưởng GDP, 
bình quân thu nhập mà phải nhìn vào chất lượng của phát triển. Mặc 

dù bình quân thu nhập có tăng nhưng tốc độ đã chậm lại. 

Theo nghiên cứu của Oxfam, 45% hộ thuộc nhóm nghèo nhất của năm 
2004 đã vươn lên các nhóm cao hơn sau bốn năm, nhưng tỉ lệ này giảm 
xuống còn 37% trong giai đoạn 2010-2014. Mặc dù trên 30 triệu người đã 
thoát nghèo sau ba thập kỷ nhưng không rõ 30 triệu người này đã thoát 
nghèo trong bao lâu? Trên thực tế rất nhiều người đã tái nghèo. Người cận 
nghèo thì chỉ cần một cú hích của rủi ro là sẽ có nguy cơ trượt sâu hơn vào 
cái bẫy của nghèo đói. Một trận lở đất, một người bố qua đời, một con trâu 
chết hay thậm chí một đàn gà bị dịch chết cũng có thể khiến một gia đình 
trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm.

Để giảm nghèo bền vững thì không chỉ chú tâm đến con số tăng trưởng bao 
nhiêu phần trăm mà còn phải đặc biệt chú trọng đến hệ lụy của tham vọng 
tăng trưởng. Tại Trung Quốc, qua ba thập kỷ, với tham vọng tăng trưởng 
nhanh bằng mọi giá, số người thoát nghèo đã giảm từ 942 triệu xuống 55 
triệu. Với chiến lược xóa nghèo làm trọng tâm của Kế hoạch 5 năm (2016-
2020), Trung Quốc tham vọng đẩy lui nghèo đói vào dĩ vãng trong năm 
2020, năm cuối của Kế hoạch này. Mặc dù vậy, tăng trưởng kinh tế đã gây 
ra muôn vàn vấn đề về bất bình đẳng kinh tế và xã hội, bất ổn chính trị và ô 
nhiễm môi trường (11). Thu nhập của 10% dân số giàu nhất đã tăng từ 27% 
lên 41% trong giai đoạn 1978-2015, trong khi đó tỉ lệ này của nhóm dân 
số 50% nghèo nhất giảm từ 27% xuống 15% (25). Tăng trưởng kinh tế và 
đô thị hóa đã đẩy nhiều tỉnh miền Đông Trung Quốc đặc biệt là Bắc Kinh rơi 
vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Tại Bắc Kinh, kể từ khi nhà chức trách 
thiết lập hệ thống báo động ô nhiễm không khí, chỉ số ô nhiễm không khí 
(AQI) đã đạt 500, ba lần chạm ngưỡng báo động đỏ (mức cao nhất): một lần 
vào năm 2015 và hai lần năm 2016 (26).

Ảnh: Oxfam
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Rào cản về 
Chính sách

Theo chuẩn mới nghèo đa chiều, tỉ lệ nghèo, cận nghèo trong cả nước 
khá cao, khoảng 15% (gấp gần 3 lần mức chuẩn cũ). Do vậy, ngân sách 
cho giảm nghèo đa chiều cũng phải tăng theo, lên đến trên 46.000 tỉ 
đồng (Nghị quyết 100/2015/QH13). Tuy nhiên, vấn đề không phải tiền 
nhiều thì giảm nghèo nhiều. Việc phân bổ, giám sát cách chi tiền là rất 
quan trọng. Mặc dù ngân sách giảm nghèo được phân cấp xuống các 
tỉnh và giúp giảm tỉ lệ nghèo ở nhiều tỉnh, có rất ít bằng chứng cho thấy 
ngân sách này góp phần làm tăng chất lượng các dịch vụ công (27, 28).

PHÂN BỐ NGÂN SÁCH

Trong vòng 10 năm từ 2005 tới 2014, Nhà nước đã ban hành khoảng 
hơn 70 văn bản chỉ đạo, định hướng, văn bản quy phạm pháp luật về 
chính sách giảm nghèo (3, 5). Đó là chưa kể mỗi tỉnh lại có những chính 
sách riêng đối với hộ nghèo. Rất nhiều mô hình giảm nghèo hay đã được 
ghi nhận (4). Mặc dù vậy, việc thực hiện các chính sách này còn nhiều 
bất cập, dẫn đến tình trạng nhiều người “nghèo, thoát nghèo rồi lại... 
nghèo”. Như một cán bộ xã nhận xét: “Theo quy định, mỗi năm phải có 
vài hộ thoát nghèo nên các hộ phải “luân phiên nhau” thoát nghèo. Năm 
trước nghèo, năm sau thoát nghèo, rồi năm nữa lại… nghèo”.

Nhiều chính sách nhưng lại chồng chéo, trùng lặp (1, 5, 6). Ví dụ, chính 
sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 134 và 167: Cùng đối 
tượng là hộ nghèo trên cùng một địa bàn, được hưởng cùng một chính 
sách hỗ trợ phát triển sản xuất nhưng các mức hỗ trợ khác nhau (do 
thuộc đối tượng từ các chương trình khác).

CHỒNG CHÉO CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH “CHO KHÔNG”
Nghiên cứu cho thấy tại nhiều tỉnh, người dân có tâm lý ỷ lại, không 
muốn thoát nghèo, lý do chủ yếu do chính sách “cho không”. 

Ảnh: Oxfam
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CÂU CHUYỆN 
  CHÍNH SÁCH

M ột số chính sách đặc thù mặc dù 
rất nhân văn nhưng lại không hiệu 

quả (1, 2, 30). Hiện nay, bốn dân tộc thiểu 
số đặc biệt khó khăn là Cống, Mảng, La 
Hủ, Cờ Lao đang được hưởng 9 chính sách 
cùng một lúc, trong đó đáng lưu ý nhất là 
Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các 
dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” được 
phê duyệt theo Quyết định 1672 của Thủ 
tướng Chính phủ từ năm 2011. Mặc dù 
bốn nhóm dân tộc này rất nghèo và thực 
sự muốn thoát nghèo nhưng cách thức 
hỗ trợ lại không đúng, dẫn đến việc chính 
sách mang đến cái mà đồng bào không 
cần. Ví dụ: Quyết định 1672 của Thủ tướng 
Chính phủ hỗ trợ giống lúa, nhưng bà con 
lại đang cần cây ăn quả. Hơn nữa, bà con 
không được quyền tự quyết, và chính 
sách hỗ trợ lại không kèm theo điều kiện 
nên bà con không cam kết (30).

Theo kinh nghiệm quốc tế, những chính 
sách giảm nghèo thường có điều kiện đi 
kèm thì mới hiệu quả. Tại Brazil, mô hình 
giảm nghèo nổi tiếng thế giới mang tên 
Bolsa Familia hỗ trợ tiền mặt đi kèm với 
một số điều kiện như: gia đình phải cho 
trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh, phải cho 
con đến trường, và tiền mặt thì thường 
được chuyển cho người phụ nữ trong gia 
đình chứ không phải nam giới vì họ lý giải 
rằng phụ nữ biết cách sử dụng đồng tiền 
vì lợi ích của gia đình hơn. Theo cách này, 
Bolsa Familia đã trao quyền cho phụ nữ 
về giáo dục và y tế đồng thời giảm được 
số người nghèo (29).
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Nguyên nhân chính của việc chính sách 
giảm nghèo còn chồng chéo, trùng lặp, 
chưa hiệu quả là do cách tiếp cận chưa 
có sự tham gia của người dân trong việc 
hoạch định chính sách, lập kế hoạch từ 
dưới lên, thiếu bằng chứng, và thiếu sự 
gắn kết với các chính sách giảm nghèo 
liên quan (8, 9). Chính sách giảm nghèo 
đối với người dân tộc chưa theo cách tiếp 
cận dựa trên quyền và nhạy cảm với kiến 
thức, truyền thống và văn hóa các dân 
tộc thiểu số, do vậy không phát huy được 
đầy đủ tiềm năng của người nghèo và 
cộng đồng nghèo (10, 38).

Giảm nghèo bền vững cũng 

có nghĩa là đầu tư cho thế 

hệ tương lai, tạo cơ hội 

bình đẳng cho con em của 

người giàu và người nghèo. 

Tuy nhiên, hiện nay chính 

sách giảm nghèo chưa chú 

trọng đến vấn đề này. Ngoài 

những đứa trẻ thuộc gia đình 

nghèo bị tụt lại phía sau, 

hàng triệu trẻ em khác không 

thuộc hộ nghèo nhưng vẫn 

thiệt thòi bởi địa vị kinh tế, xã 

hội của bố mẹ chúng.
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Ảnh: Nguyễn Văn Hợp
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Ảnh: Oxfam
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CHA MẸ CÓ ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG 
ĐẾN DỊCH CHUYỂN XÃ HỘI CỦA CON CÁI

GIÁO DỤCGIÁO DỤC

THU NHẬPTHU NHẬP

NGHỀ NGHIỆPNGHỀ NGHIỆP

Nghiên cứu cho thấy địa vị kinh tế, xã hội của cha mẹ càng cao thì giáo dục của con 
cái càng cao. Trong số những người bố chưa tốt nghiệp tiểu học, chỉ có 15,5% và 2,2% 
con cái có trình độ học vấn THPT và CĐ-ĐH (số liệu 2014). Trong khi đó, trong số những 
người bố đã tốt nghiệp CĐ-ĐH, có đến 47,5% con cái có trình độ học vấn CĐ-ĐH.

Nếu thu nhập của cha mẹ tăng 1% thì 
thu nhập của con cái sẽ tăng 0,36%.

Khi đi tìm câu trả lời về cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và công bố trên Children and Youth 
Services Review, nhóm nghiên cứu của TS Trần Quang Tuyến (ĐH Kinh tế, ĐHQH Hà Nội) 
đã phát hiện ra một vấn đề thú vị: Nghề của cha ảnh hưởng lớn đến khả năng, cơ hội 
chọn nghề của con. Nghiên cứu của UNICEF 2017 về nghèo trẻ em cũng cho thấy tỉ lệ  
nghèo đa chiều của trẻ em có sự tác động nhiều từ bốn yếu tố là nghèo tài chính, thuộc 
dân tộc thiểu số, chủ hộ không có bằng cấp và hộ gia đình đông con. Tỉ lệ nghèo đa 
chiều trẻ em của nhóm này là trên 50%.

Như vậy, những người sinh ra trong gia đình có nền tảng thấp sẽ 
vào đời với ít cơ hội hơn và chu kỳ này lại càng được củng cố và tiếp diễn 

ở giai đoạn sau trong cuộc đời họ cũng như thế hệ con cái họ.

Ảnh: Aidan Dockery/Oxfam
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CÁC CHÍNH SÁCH 
CẦN THAY ĐỔI 

THẾ NÀO ĐỂ GIẢM 
NGHÈO BỀN VỮNG 
VÀ ĐẠT HIỆU QUẢ 

KINH TẾ?

CÁC CHÍNH SÁCH 
CẦN THAY ĐỔI 

THẾ NÀO ĐỂ GIẢM 
NGHÈO BỀN VỮNG 
VÀ ĐẠT HIỆU QUẢ 

KINH TẾ?

“Ngoài vấn đề khoảng cách 
giàu-nghèo ngày càng rộng như 
hiện nay, điều kiện tiếp cận dịch 
vụ công như y tế và giáo dục 
cũng bị phân tầng theo thu nhập 
và điều kiện sống. Chính sách và 
thể chế của nhà nước trong thời 
gian tới cần chú trọng vào chiều 
cạnh quan trọng của giảm nghèo 
đa chiều, đó là tăng cường điều 
kiện tiếp cận thông tin cho mọi 
người dân, nhất là đối với các 
nhóm dân tộc thiểu số. Hy vọng 
rằng với việc Luật Tiếp cận thông 
tin 2016 chính thức có hiệu lực 
từ tháng 7 năm 2018 vừa qua, 
các cấp chính quyền sẽ triển 
khai nhiều biện pháp cụ thể 
nhằm thúc đẩy, chia sẻ thông 
tin qua nhiều kênh khác nhau, 
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau 
để mọi người dân được tiếp cận 
thông tin bình đẳng hơn, và có 
cơ chế giám sát việc thực hiện 
Luật Tiếp cận thông tin, trong đó 
huy động sự tham gia của người 
dân và các tổ chức xã hội“.

“Tiếp cận tốt hơn về cơ hội cho 
nông dân sẽ tạo đà cho dịch 
chuyển xã hội. Các chính sách 
tiên tiến bao gồm: i) các chính 
sách đất đai có lợi cho nhân dân; 
ii) các chính sách về tín dụng; iii) 
các chính sách về thương mại 
cho phép người nông dân quy 
mô nhỏ có quyền năng đối thoại 
về giá cả, ví dụ như sửa đổi Nghị 
định 80; iv) lập kế hoạch về phát 
triển hạ tầng; v) các chính sách 
bảo hiểm nông nghiệp; vi) tăng 
chất lượng đào tạo nghề”.

“Kinh nghiệm giảm nghèo các 
năm qua cho thấy nhóm chính 
sách có hiệu quả, bền vững 
thường mang các đặc điểm 
sau: i) Phù hợp với nhu cầu của 
người dân (như y tế, giáo dục, 
tín dụng chính sách); ii) Có sự 
tham gia của người dân, phát 
huy được nội lực của cộng đồng 
(như chính sách hỗ trợ sinh kế 
cho người nghèo); iii) Chính sách 
hỗ trợ có điều kiện, có thời gian, 
hạn chế tiến tới bãi bỏ chính 
sách hỗ trợ cho không, tăng 
chính sách hỗ trợ có hoàn trả; 
iv) Chính sách minh bạch, đánh 
giá được kết quả đầu ra gắn với 
giảm nghèo”.

Ông HOÀNG TRỌNG THUỶ 
Nhà Kinh tế Nông nghiệp học

Ông NGÔ TRƯỜNG THI 
Vụ trưởng, Chánh Văn phòng 

Quốc gia về giảm nghèo 
Bộ LĐ-TB&XH 

Bà ĐỖ THANH HUYỀN 
UNDP
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“Có nhiều sự dịch chuyển thế 
hệ có thể đem lại lợi ích kinh tế 
nhưng chưa chắc đã đem lại lợi 
ích xã hội hay văn hoá. Tôi có 
cơ hội làm việc với nhiều cộng 
đồng dân tộc thiểu số và nhìn 
thấy nhiều sự đứt gãy về văn hoá 
cũng như sự giảm sút của kết 
nối cộng đồng. Điều này có ảnh 
hưởng tiêu cực đến mỗi cá nhân 
và cộng đồng, giống như một cái 
cây sinh tồn mà không có rễ bám 
chắc chắn.

Tôi cũng cho rằng thay vì thúc 
đẩy việc dịch chuyển xã hội và 
coi đó là con đường duy nhất, 
nên thay đổi nhận thức về tầm 
quan trọng của mỗi ngành nghề 
trong xã hội hay vùng miền khác 
trong một khu vực vì mỗi ngành 
nghề, mỗi khu vực có một vai 
trò khác nhau và thế mạnh khác 
nhau. Việc không phân biệt đối 
xử trong diễn ngôn, chính sách 
và can thiệp thực tế và tạo ra 
nhiều con đường phát triển 
khác nhau nên là giải pháp, chứ 
không phải chỉ dịch chuyển từ 
nông nghiệp sang công nghiệp, 
từ nông thôn lên thành thị”.  

“Trong ngắn hạn, Nhà nước có 
thể giảm nghèo bằng các 
chương trình và dự án trợ giúp 
người nghèo nhưng để có thể 
giảm nghèo bền vững thì cần 
phải có tăng trưởng kinh tế tốt 
và người nghèo có thể tham gia 
được vào quá trình đó. Hiện nay, 
kinh tế nhà nước và nước ngoài 
vẫn chiếm chủ đạo, với 50% 
đóng góp vào GDP. Tuy nhiên, 
đây là khu vực yêu cầu lao động 
có kỹ năng cao và người nghèo 
rất ít có khả năng tham gia vào 
khu vực này. 

Hiện nay, người nghèo chủ yếu 
tham gia vào việc làm gia đình và 
khu vực nông nghiệp nơi có 
năng suất lao động rất thấp. Sự 
phát triển của khu vực kinh tế tư 
nhân sẽ tạo ra cơ hội việc làm 
phi nông nghiệp cho người 
nghèo. Chính vì vậy, việc tạo điều 
kiện cho khu vực kinh tế tư 
nhân, đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ sẽ tạo động 
lực để phát triển kinh tế và góp 
phần làm giảm nghèo bền vững”.

“Phân tích mô hình kinh tế lượng 
cho thấy người lao động trẻ có bố 
mẹ làm quản lý sẽ có cơ hội làm 
quản lý hoặc ít nhất là nhân viên 
văn phòng cao hơn 10 lần so với 
người lao động trẻ có bố mẹ làm 
công việc chân tay như nông dân 
hoặc ngư dân. Từ đó, chúng tôi 
khuyến nghị: một mặt chính quyền 
địa phương phải tập trung nâng 
cao chất lượng đào tạo nghề, mặt 
khác cần liên tục cải thiện môi 
trường kinh doanh, thu hút đầu tư 
để tăng mật độ tập trung doanh 
nghiệp thì mới mang lại cơ hội 
công bằng hơn cho giới trẻ trong 
việc chọn nghề”.

Bà LƯƠNG MINH NGỌC 
Viện trưởng iSEE 

Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Phó Giám đốc MDRI

TS TRẦN QUANG TUYẾN 
Trường ĐH Kinh tế - 

Đại học Quốc gia Hà Nội
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Oxfam là một tổ chức phát triển trên toàn 
thế giới, huy động sức mạnh và tiếng nói 
của người dân chống lại đói nghèo, bất 
bình đẳng và bất công. Chúng tôi là một 
khối liên minh quốc tế gồm 19 tổ chức 
Oxfam hoạt động trên hơn 90 quốc gia. 
Oxfam cùng làm việc với các tổ chức đối 
tác, song hành cùng phụ nữ và nam giới 
nhằm chấm dứt bất công.

Tại Việt Nam, Oxfam nỗ lực hoạt động 
tạo ra những chuyển biến tích cực trong 
chính sách, thực hành và niềm tin, từ 
đó cải thiện căn bản đời sống của nhóm 
người nghèo và dễ bị tổn thương, và đảm 
bảo tất cả công dân cùng có cơ hội được 
hưởng quyền của mình.

Độc giả cần thêm thông tin, xin liên hệ:

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam
22, Lê Đại Hành, Hà Nội
Điện thoại: +84 243 945 4448
Website: https://www.vietnam.oxfam.org
Facebook: https://www.facebook.com/
oxfaminvietnam/
Email: oxfam.vietnam@oxfam.org

Ảnh: Aidan Dockery/Oxfam
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