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TÓM TẮT 
Ở Việt Nam, Chính phủ đã và đang tập trung nhiều nguồn lực trong hỗ trợ và đầu tư công cho 

giảm nghèo. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này, cần phải nằm vững vấn đề lý luận, 
thực tiễn và bài học kinh nghiệm của hỗ trợ và đầu tư công cho giảm nghèo. Bài viết này phân biệt rõ 
giữa hỗ trợ, bao cấp và đầu tư công cho giảm nghèo, chỉ ra bản chất, đối tượng tham gia, nhóm mục 
tiêu và nội dung cơ bản của các công cụ hỗ trợ giảm nghèo. Mặt khác, bài viết cũng chỉ ra các lĩnh 
vực, nhân tố cần quan tâm khi đầu tư công cho giảm nghèo. Cuối cùng, bài viết đã chỉ ra 10 bài học 
kinh nghiệm cho xây dựng chính sách và giải pháp hỗ trợ và đầu tư công cho giảm nghèo là chuyển  
từ hỗ trợ trực tiếp sang gián tiếp, từ bao cấp, cho không sang trợ cấp và tăng mức chi trả, từ hỗ trợ 
người nghèo tiếp cận được lương thực là chính sang hỗ trợ người nghèo nghèo tiếp cận tới các nhu 
cầu phi lương thực, từ hỗ trợ phát triển nguồn lực vật chất sang nguồn lực con người, từ hỗ trợ phần 
cứng sang phần mềm, thực hiện phân cấp và trao quyền cho cộng đồng và người nghèo, chuyển từ 
sự can thiệp từ trên xuống sang cách tiếp cận có sự tham gia. Tập trung xây dựng tính bền vững vè 
vật chất, tài chính, nhân lực; lồng ghép các chương trình hỗ trợ giảm nghèo của các tổ chức, các cấp 
và các ngành.  

Từ khóa: Bao cấp, đầu tư công, giảm nghèo, hỗ trợ.   

SUMMARY 
Vietnamese government has been allocating many resources in supporting and increasing public 

investment for poverty reduction. For the sake of better efficiency of public investment for poverty 
reduction, there is a need to examine theories, practical issues and lessons learned on supports and 
public investment for poverty reduction. The paper points out some concepts on support and 
subsidies, public investment for poverty reduction, nature and involved stakeholders, target groups 
and tools for supporting and investing public funds for poverty reduction. On other hand, the paper 
identifies support areas, factors affecting public investment for poverty reduction. Finally, the paper 
draws ten lessons learned on public investment and policy formulation for poverty reduction 
including a movement from direct to indirect support, from subsidies to payment mechanism, from 
food aid to non-food need supports, from physical to human development, from hardware to software 
development, strong decentralization and empowerment of community and the poor, from top-down 
to participatory approach and building physical, human and financial sustainability and the 
integration of poverty reduction programs provided by different stakeholders.  

Key words: Public investment and poverty reduction, suports subsidies.   

1. §ÆT VÊN §Ò 
TÝnh ®Õn 2009, toμn thÕ giíi vÉn cßn gÇn 

1 tû ng−êi thiÕu ®ãi, kho¶ng 15% sè ng−êi 

suy dinh d−ìng kinh niªn. ë ViÖt Nam, tû lÖ 

nghÌo theo chuÈn míi vÉn chiÕm tíi 22% (Bé 
Lao ®éng, Th−¬ng binh vμ X· héi, 2006). 
Theo thèng kª cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng 
binh vμ X· héi (Bé L§TB&XH), ®Õn cuèi 
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n¨m 2007, toμn ViÖt Nam cßn 61 huyÖn 
(thuéc 20 tØnh) cã tû lÖ hé nghÌo trªn 50% 
trong tæng sè hé cña huyÖn, trong ®ã cã 43 
huyÖn ë vïng T©y B¾c. ChÝnh phñ ë c¸c n−íc 
®ang tËp trung nhiÒu nç lùc cho xãa ®ãi 
gi¶m nghÌo th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh xãa 
®ãi, gi¶m nghÌo vμ c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t 

triÓn. ë ViÖt Nam, ChÝnh phñ ®· thùc hiÖn 
nhiÒu ch−¬ng tr×nh quèc gia nh»m gi¶m 
nghÌo nh− Ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia 
gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2006 - 2010, Ch−¬ng 
tr×nh 135 giai ®o¹n II hç trî gi¶m nghÌo ë 
c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, Ch−¬ng tr×nh 134 
hç trî ®Êt ë cho c¸c hé thuéc d©n téc thiÓu 
sè. Tõ th¸ng 12 n¨m 2007, ChÝnh phñ triÓn 
khai NghÞ quyÕt 30a vÒ hç trî c¸c huyÖn 
nghÌo víi hμng chôc ngh×n tû ®−îc ®Çu t− 
vμo c¸c huyÖn ®Ó hç trî gi¶m nghÌo (Bé 
L§TB & XH, 2009). VÊn ®Ò ®Æt ra lμ lμm thÕ 
nμo ®Ó ®Çu t− cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tμi 
chÝnh cña x· héi vμo c«ng cuéc xãa ®ãi, gi¶m 
nghÌo, t¹o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ kinh tÕ 
vμ x· héi ë c¸c vïng nghÌo, huyÖn nghÌo. §Ó 
n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¶m nghÌo, 
cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý 
luËn vμ thùc tiÔn cña hç trî gi¶m nghÌo vμ 
®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo. ChØ trªn c¬ së 
n¾m v÷ng c¬ së lý luËn vμ thùc tiÔn cña hç 
trî gi¶m nghÌo vμ ®Çu t− c«ng cho gi¶m 
nghÌo th× c¸c bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng vμ céng 
®ång míi cã c¸c gi¶i ph¸p gi¶m nghÌo phï 
hîp, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c nguån lùc 
cho gi¶m nghÌo. 

Môc tiªu c¬ b¶n cña bμi viÕt nμy nh»m 
hÖ thèng hãa c¸c vÊn ®Ò lý luËn - thùc tiÔn 
vÒ hç trî gi¶m nghÌo, ®Çu t− c«ng cho gi¶m 
nghÌo vμ tæng kÕt c¸c bμi häc kinh nghiÖm  
cho chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p hç trî vμ ®Çu t− 
c«ng cho gi¶m nghÌo. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
§©y lμ nghiªn cøu tæng quan, c¸c th«ng 

tin tr×nh bμy trong chuyªn ®Ò nμy chñ yÕu 
thu thËp trªn c¸c tμi liÖu ®· c«ng bè, c¸c Ên 
phÈm, c¸c trang WEB cña c¸c tæ chøc liªn 

quan nh− Bé L§TB & XH, Ng©n hμng ThÕ 
giíi, Tæ chøc L−¬ng thùc vμ N«ng nghiÖp cña 
Liªn HiÖp Quèc. Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cña 
Kinh tÕ ph¸t triÓn ®−îc dïng trong chuyªn 
®Ò nμy. Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn kinh tÕ ph¸t 
triÓn chia nÒn kinh tÕ thμnh hai khu vùc: khu 
vùc kinh tÕ c«ng vμ khu vùc kinh tÕ t−. Khu 
vùc kinh tÕ c«ng cã vai trß hç trî cho khu vùc 
kinh tÕ t− ph¸t triÓn. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O  
     LUËN 

3.1. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vμ thùc tiÔn cña 
       hç trî gi¶m nghÌo 

3.1.1. Sù cÇn thiÕt cña hç trî gi¶m nghÌo  

Hç trî gi¶m nghÌo lμ chñ tr−¬ng phæ biÕn 
cña c¸c quèc gia, ®Æc biÖt lμ c¸c n−íc ®ang 
ph¸t triÓn vμ chËm ph¸t triÓn v× nh÷ng lý do 
c¬ b¶n sau: Thø nhÊt, nghÌo ®ãi vμ suy dinh 
d−ìng vÉn tån t¹i ë hÇu hÕt c¸c n−íc, nhÊt lμ 
c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. Sè ng−êi cã møc thu 
nhËp d−íi 1,3 USD/ngμy trªn thÕ giíi vÉn 
chiÕm tíi gÇn 1 tû ng−êi (Pinstrup vμ 

Rosegrant, 2002). ë ViÖt Nam, tû lÖ hé nghÌo 
cña c¶ n−íc lμ 22% vμo n¨m 2005. C¶ n−íc cã 
kho¶ng 3,9 triÖu hé nghÌo (Bé L§TB & XH, 
2006). Thø hai, ng−êi nghÌo kh«ng thÓ tù 
v−¬n lªn nÕu thiÕu sù hç trî cña tõ chÝnh 
phñ, x· héi vμ céng ®ång. Ng−êi nghÌo 
th−êng khã tù tho¸t nghÌo nÕu kh«ng cã sù 
hç trî. Hä th−êng bÞ r¬i vμo vßng luÈn quÈn: 
thiÕu kiÕn thøc, thiÕu vèn, n¨ng suÊt thÊp, 
®ãi ¨n, tμn ph¸ tμi nguyªn thiªn nhiªn, suy 
tho¸i m«i tr−êng, s¶n xuÊt khã kh¨n dÉn ®Õn 
lμm t¨ng nghÌo ®ãi. Thø ba, thùc hiÖn hç trî 
gi¶m nghÌo lμ ph¸t huy c¸c t¸c ®éng cña 
ngo¹i øng tÝch cùc, h¹n chÕ ngo¹i øng tiªu 
cùc, kh¾c phôc tÝnh kh«ng hoμn h¶o cña thÞ 
tr−êng. C¸c ho¹t ®éng nh− trång vμ b¶o vÖ 
rõng, c«ng t¸c y tÕ, gi¸o dôc… lu«n t¹o ra t¸c 
®éng ngo¹i øng tÝch cùc. Do ®ã, cÇn tËp trung 
cao ®é vμo hç trî ng−êi nghÌo trong viÖc b¶o 
vÖ tμi nguyªn thiªn nhiªn, ®Çu t− vμo gi¸o 
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dôc, y tÕ ®Ó ph¸t huy c¸c t¸c ®éng cña ngo¹i 
øng tÝch cùc. ThÞ tr−êng th−êng thÊt b¹i ë c¸c 
vïng nghÌo. Do ®ã, hç trî cho c¸c hé nghÌo 
tiÕp cËn ®−îc thÞ tr−êng, tiÕp cËn ®−îc th«ng 
tin lμ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n mμ 
c¸c chÝnh phñ, c¸c quèc gia ®Òu ph¶i lμm, 
nh»m kh¾c phôc nh÷ng khiÕm khuyÕt cña c¬ 
chÕ thÞ tr−êng. Thø t−, hç trî gi¶m nghÌo sÏ 
®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c môc tiªu an sinh x· 
héi, æn ®Þnh chÝnh trÞ vμ x· héi. 

3.1.2. Kh¸i niÖm hç trî gi¶m nghÌo  

3.1.2.1. Bao cÊp vμ hç trî 

CÇn ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm hç trî vμ 
bao cÊp. Hai kh¸i niÖm hç trî vμ bao cÊp cã 
nh÷ng ®iÓm chung vμ ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n. 
§iÓm chung cña hç trî vμ bao cÊp lμ nh÷ng 
hμnh ®éng, biÖn ph¸p hay chñ tr−¬ng gióp 
®ì ng−êi kh¸c, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä cã lîi h¬n. 
Sù kh¸c nhau cña hai kh¸i niÖm nμy lμ 
ph−¬ng thøc thùc hiÖn. Bao cÊp (subsidy) cã 
hμm ý lμm thay mét c«ng viÖc nμo ®ã, vÝ dô 
chi tr¶ thay c¸c kho¶n chi phÝ lÏ ra ng−êi 
h−ëng lîi ph¶i tr¶, sù can thiÖp trùc tiÕp vμo 
ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi nμo ®ã th«ng qua 
trî gi¸ hay cho kh«ng. Bao cÊp ®−îc thùc 
hiÖn chñ yÕu th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶. 
Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, bao cÊp th−êng lμm 
nhiÔu lo¹n hÖ thèng gi¸ c¶. Gi¸ thÞ tr−êng 
kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ cña hμng hãa, 
quan hÖ cÇu - cung, g©y khã kh¨n trong viÖc 
®iÒu tiÕt nÒn s¶n xuÊt x· héi. Ng−êi ®−îc 
bao cÊp th−êng chØ ph¶i tr¶ chi phÝ thÊp h¬n 
so víi gi¸ thÞ tr−êng. NÐt ®Æc tr−ng phæ biÕn 
chñ yÕu cña bao cÊp lμ trî gi¸ ®Çu vμo vμ trî 
gi¸ ®Çu ra. Bao cÊp Ýt tÝnh ®Õn nhãm môc 
tiªu vμ hÖ lôy cña c¸c ho¹t ®éng cho kh«ng, 
lμm thay. Bao cÊp th«ng qua trî gi¸ ®Çu vμo 
vμ ®Çu ra sÏ lμm gi¶m an sinh x· héi, gi¶m 
dÞch chuyÓn tμi nguyªn (Frank Ellis, 1993), 
t¹o ra sù nhiÔu lo¹n vÒ gi¸ c¶, t¹o ra cÇu  
thõa, l¹m dông nguån lùc, kh«ng tiÕt kiÖm 
vμ kÐm hiÖu qu¶, t¨ng g¸nh nÆng tμi chÝnh 
cho quèc gia. Do ®ã, hÇu hÕt c¸c n−íc trªn 
thÕ giíi ®Òu lo¹i bá bao cÊp th«ng qua h×nh 

thøc trî gi¸ (§ç Kim Chung, 2000). Hç trî 
(support) lμ nh÷ng hμnh ®éng, chñ tr−¬ng 
thùc hiÖn sù gióp ®ì mét nhãm môc tiªu 
nhÊt ®Þnh, nh»m kh¾c phôc thÊt b¹i thÞ 
tr−êng th«ng qua hç trî vËt chÊt, ph¸t triÓn 
nh©n lùc, thÓ chÕ vμ tæ chøc. Hç trî ®−îc 
thùc hiÖn chñ yÕu kh«ng th«ng qua hÖ thèng 
gi¸ c¶ nh− ph¸t triÓn nguån lùc vËt chÊt, 
ph¸t triÓn nh©n lùc (gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o 
dôc h−íng nghiÖp, t¨ng n¨ng lùc vμ thÓ chÕ 
céng ®ång…). Hç trî Ýt lμm nhiÔu lo¹n c¸c hÖ 
thèng gi¸, kh¾c phôc tèt h¬n nh÷ng nh−îc 
®iÓm cña thÞ tr−êng. Hç trî nh»m ph¸t huy 
nh÷ng t¸c ®éng ngo¹i øng tÝch cùc (nh− ®Çu 
t− vμo gi¸o dôc, y tÕ, ch¨m sãc søc kháe, 
ph¸t triÓn vμ b¶o vÖ tμi nguyªn thiªn 
nhiªn…), kh¾c phôc nh÷ng t¸c ®éng cña 
ngo¹i øng tiªu cùc nh− c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− 
kinh doanh lμm suy tho¸i m«i tr−êng. V× thÕ, 
hÇu hÕt c¸c chÝnh phñ trªn thÕ giíi ®Òu 
chuyÓn tõ chÝnh s¸ch vμ chiÕn l−îc bao cÊp 
sang hç trî. 

3.1.2.2. Hç trî gi¶m nghÌo 

Hç trî gi¶m nghÌo lμ qu¸ tr×nh sö dông 
c¬ chÕ chÝnh s¸ch, nguån lùc cña chÝnh phñ, 
cña c¸c tæ chøc kinh tÕ- x· héi trong vμ ngoμi 
n−íc ®Ó hç trî cho qu¸ tr×nh xãa ®ãi gi¶m 
nghÌo th«ng qua thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ chÝnh 
s¸ch, c¸c gi¶i ph¸p ®Çu t− c«ng ®Ó t¨ng 
c−êng n¨ng lùc vËt chÊt vμ nh©n lùc t¹o ®iÒu 
kiÖn cho ng−êi nghÌo vμ vïng nghÌo cã c¬ 
héi ph¸t triÓn nhanh vμ bÒn v÷ng. Hç trî 
gi¶m nghÌo nh»m ®¶m b¶o xãa ®ãi, gi¶m 
nghÌo nhanh vμ bÒn v÷ng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn 
®Ò nghÌo ®ãi cã tÝnh vïng, tõng nhãm môc 
tiªu, x©y dùng tÝnh bÒn v÷ng vμ tù lËp cho 
céng ®ång. 

3.1.3. Tæ chøc tham gia hç trî gi¶m nghÌo  

Hç trî gi¶m nghÌo lμ c«ng viÖc kh«ng 
chØ cña c¸c chÝnh phñ mμ lμ c¸c ho¹t ®éng 
tæng hîp, lång ghÐp cña nhiÒu d¹ng tæ chøc. 

- Tr−íc hÕt lμ c¸c chÝnh phñ cña c¸c 
quèc gia. ChÝnh phñ ph¶i x©y dùng c¸c 

ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn ®Ó gi¶m nghÌo. ë 
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ViÖt Nam, ChÝnh phñ ®· x©y dùng nhiÒu 
ch−¬ng tr×nh gi¶m nghÌo nh− Ch−¬ng tr×nh 
môc tiªu quèc gia gi¶m nghÌo 2006 - 2010, 
Ch−¬ng tr×nh lao ®éng viÖc lμm theo QuyÕt 
®Þnh 120, Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸c x· ®Æc 
biÖt khã kh¨n theo QuyÕt ®Þnh 135, Ch−¬ng 
tr×nh hç trî gi¶m nghÌo nhanh vμ bÒn v÷ng 
cho c¸c huyÖn nghÌo theo NghÞ quyÕt 30a. 

- C¸c tæ chøc ph¸t triÓn quèc tÕ nh− 
Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña Liªn Hîp Quèc 
(UNDP) thùc hiÖn c¸c hç trî ph¸t triÓn cho 
gi¶m nghÌo ë hÇu hÕt c¸c n−íc, nhÊt lμ c¸c 
n−íc ®ang ph¸t triÓn. 

- C¸c tæ chøc phi chÝnh phñ (NGO) quèc 
tÕ vμ trong n−íc ®Òu tham gia triÓn khai c¸c 
ch−¬ng tr×nh dù ¸n gi¶m nghÌo. 

- C¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi nh− c¸c héi 
nghÒ nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c, c¸c 
®oμn thÓ x· héi ®Òu cã ho¹t ®éng hç trî gi¶m 
nghÌo, c¸c ch−¬ng tr×nh v× ng−êi nghÌo. 

- Céng ®ång n¬i ng−êi nghÌo sinh sèng. 
Céng ®ång bao gåm mèi quan hÖ téc hä, l¸ng 
giÒng ph¸t huy cao ®é tinh thÇn tù qu¶n, tù 
lËp. Sù gióp ®ì cña céng ®ång trùc tiÕp vμ 
kÞp thêi lμ nh©n tè ®Ó t¹o nªn sù bÒn v÷ng. 

§èi t−îng tham gia hç trî gi¶m nghÌo 
rÊt réng, do ®ã cÇn lång ghÐp cã hiÖu qu¶ c¸c 
ho¹t ®éng hç trî gi¶m nghÌo trªn mét ®Þa 
bμn ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông 
nguån lùc, gi¶m nghÌo mét c¸ch bÒn v÷ng. 

3.1.4. §èi t−îng ®−îc hç trî ®Ó gi¶m nghÌo  

NhiÒu ng−êi cho r»ng, ®èi t−îng hç trî 
gi¶m nghÌo chØ lμ ng−êi nghÌo. HiÓu nh− thÕ 
vÉn ch−a ®Çy ®ñ. §Ó gi¶m nghÌo nhanh vμ 
bÒn v÷ng, hç trî gi¶m nghÌo cÇn bao gåm c¸c 
®èi t−îng chñ yÕu sau: 

Ng−êi nghÌo: Lμ nhãm môc tiªu cuèi 
cïng mμ sù hç trî gi¶m nghÌo cÇn h−íng tíi.  
ChÝnh v× thÕ, c¸c gi¶i ph¸p hç trî gi¶m 
nghÌo cÇn h−íng tíi t¹o ®iÒu kiÖn cho ng−êi 
nghÌo tiÕp cËn ®−îc c¸c nhu cÇu c¬ b¶n nh− 
kh¸m ch÷a bÖnh, häc hμnh, ®i l¹i... 

Hé nghÌo: Lμ c¸c hé cã møc thu nhËp 
b×nh qu©n d−íi ng−ìng nghÌo ®ãi theo chuÈn. 

§©y lμ ®¬n vÞ c¬ b¶n ®Ó tÝnh møc ®é nghÌo 
®ãi trong céng ®ång d©n c− ë ViÖt Nam. ViÖc 
hç trî gi¶m nghÌo th«ng qua hé cã nhiÒu −u 
®iÓm: Thø nhÊt, hé lμ ®¬n vÞ c¬ b¶n cuèi 
cïng cña céng ®ång; thø hai, hé lμ tÕ bμo 
kinh tÕ kÕt g¾n c¸c thμnh viªn trong gia 
®×nh ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vμ 
tμi s¶n xuÊt kinh doanh; thø ba, ®¬n vÞ hé 
tiÖn lîi cho qu¶n lý hμnh chÝnh khi thùc hiÖn 
c¸c biÖn ph¸p hç trî.  

Th«n b¶n nghÌo: ë nhiÒu vïng s©u vμ 
xa, biªn giíi, h¶i ®¶o, b·i ngang... cã nhiÒu 
th«n b¶n cã tû lÖ hé nghÌo rÊt cao. Nguyªn 
nh©n c¬ b¶n cña sù nghÌo ë c¸c th«n b¶n nμy 
lμ c¸c hé nghÌo thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n 
nh− h¹ tÇng c¬ së, tμi nguyªn nghÌo. Do ®ã, 
®Ó gi¶m ®−îc nghÌo, cÇn ph¶i cã sù hç trî 
c¸c c«ng tr×nh cã tÝnh céng ®ång ë cÊp th«n 

b¶n. ë ViÖt Nam, Ch−¬ng tr×nh 135 ®· chó ý 
®Õn c¸c th«n b¶n nghÌo, sù hç trî chñ yÕu 
th«ng qua ph¸t triÓn ë cÊp th«n b¶n. 

X· nghÌo: ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng cã c¸c x· 
cã tû lÖ nghÌo rÊt cao, sù hç trî gi¶m nghÌo ë 
cÊp th«n b¶n ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó gióp cho 
c¶ x· xãa ®ãi gi¶m nghÌo. Cã nhiÒu nh©n tè 
liªn quan ®Õn gi¶m nghÌo ph¸t huy t¸c dông 
ë cÊp x·. Do ®ã, ®èi t−îng hç trî gi¶m nghÌo 
còng bao gåm c¸c x· nghÌo. ViÖc triÓn khai 
Ch−¬ng tr×nh 135 lμ thùc hiÖn sù hç trî 
gi¶m nghÌo ë cÊp x·.  

HuyÖn nghÌo: Trong nhiÒu nç lùc gi¶m 
nghÌo, nÕu chØ tËp trung vμo gi¶i quyÕt vÊn 
®Ò nghÌo ®ãi ë cÊp hé, th«n b¶n vμ x·, vÉn 
ch−a ®¶m b¶o cho gi¶m nghÌo bÒn v÷ng. Cã 
nhiÒu nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn gi¶m nghÌo ë 
cÊp huyÖn nh− giao th«ng, thñy lîi, gi¸o dôc 
phæ th«ng trung häc, bÖnh viÖn, khuyÕn 
n«ng, ®μo t¹o h−íng nghiÖp, ph¸t triÓn 
th−¬ng m¹i, th«ng tin... chØ ®−îc gi¶i quyÕt 
tèt trªn ph¹m vi huyÖn. Do ®ã, ®èi t−îng hç 

trî gi¶m nghÌo cßn bao gåm ë cÊp huyÖn. ë 
ViÖt Nam, NghÞ quyÕt 30a cña ChÝnh phñ 
®−îc triÓn khai ®Ó thùc hiÖn hç trî tíi 62 
huyÖn nghÌo. 
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Vïng nghÌo: trong nhiÒu tr−êng hîp, c¸c 
vÊn ®Ò nghÌo ®ãi cã tÝnh chÊt vïng do cã sù 

kh¸c nhau vÒ møc ®é s½n cã vÒ tμi nguyªn. ë 
ViÖt Nam, tû lÖ nghÌo ë c¸c vïng T©y B¾c, 
§«ng B¾c, T©y Nguyªn cßn cao. Do ®ã, cÇn cã 
c¸c ch−¬ng tr×nh gi¶m nghÌo cã tÝnh chÊt 
vïng. ChÝnh phñ ®· cã c¸c ch−¬ng tr×nh 
gi¶m nghÌo ®èi víi miÒn nói T©y B¾c, §«ng 
B¾c, T©y Nguyªn vμ T©y Nam Bé... ®Ó gi¶i 
quyÕt vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt vïng. 

3.1.5. Ph−¬ng thøc vμ c«ng cô chñ yÕu hç trî 
          cho gi¶m nghÌo hiÖn nay 

ViÖc thùc hiÖn hç trî gi¶m nghÌo ®−îc 
thùc hiÖn chñ yÕu b»ng 2 ph−¬ng thøc sau: 
1) Hç trî gi¸n tiÕp th«ng qua ban hμnh vμ 
thùc thi c¸c chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho 
ng−êi nghÌo tiÕp cËn ®−îc dÞch vô y tÕ, gi¸o 
dôc, an sinh x· héi, nhμ ë, n−íc s¹ch, ®Êt 
s¶n xuÊt… 2) Hç trî trùc tiÕp th«ng qua ®Çu 
t− c«ng cho gi¶m nghÌo (thùc hiÖn c¸c dù ¸n 
tÝn dông, khuyÕn n«ng, m« h×nh xãa ®ãi 
gi¶m nghÌo ë c¸c vïng nghÌo, ph¸t triÓn h¹ 
tÇng c¬ së cho céng ®ång nghÌo). Sù hç trî 
gi¶m nghÌo ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu th«ng 
qua c¸c c«ng cô sau: 

- Ph¸t triÓn nh©n lùc: gi¸o dôc phæ 
th«ng, gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, n©ng cao kü 
n¨ng tr×nh ®é v¨n hãa.  

- T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng−êi nghÌo tiÕp cËn 
®−îc c¸c dÞch vô c¬ b¶n: gi¸o dôc, y tÕ, nhμ ë, 
n−íc s¹ch. 

- Hç trî ng−êi nghÌo ph¸t triÓn kinh tÕ: 
tÝn dông −u ®·i, ®Êt s¶n xuÊt, khuyÕn n«ng -
l©m - ng−, ph¸t triÓn ngμnh nghÒ. 

- §Çu t− ph¸t triÓn h¹ tÇng ë c¸c vïng 
nghÌo, x· nghÌo nh− ®iÖn, ®−êng, tr−êng, 
tr¹m, thuû lîi, chî vμ c¸c c¬ së cho ho¹t ®éng 
céng ®ång. 

- §Çu t− c«ng cho kinh tÕ träng yÕu 
(tr−êng häc, bÖnh viÖn, trung t©m dÞch vô 
tæng hîp n«ng nghiÖp, c«ng tr×nh thuû lîi)... 

- Ph¸t triÓn tæ chøc vμ thÓ chÕ cña céng 
®ång trong gi¶m nghÌo (t¨ng c−êng n¨ng lùc 
céng ®ång, sù tham gia cña ng−êi d©n vμo 
gi¶m nghÌo). 

3.2. §Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo 

3.2.1. Kh¸i niÖm vμ b¶n chÊt cña ®Çu t− c«ng 
          cho gi¶m nghÌo 

Theo nghÜa chung nhÊt, ®Çu t− c«ng cho 
gi¶m nghÌo lμ qu¸ tr×nh sö dông nguån lùc 
cña c«ng (ChÝnh phñ, céng ®ång vμ x· héi) 
trong vμ ngoμi n−íc ®Ó hç trî cho qu¸ tr×nh 
xãa ®ãi gi¶m nghÌo nhanh vμ bÒn v÷ng vμ lμ 
mét lÜnh vùc chñ yÕu cña hç trî gi¶m nghÌo. 
§Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo lμ néi dung 
quan träng khi thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng vμ 
chÝnh s¸ch hç trî gi¶m nghÌo. MÆt kh¸c, ®©u 
t− c«ng ®−îc hiÓu lμ kh«ng chØ nguån lùc cña 
chÝnh phñ, cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa 
ph−¬ng mμ cßn cña x· héi vμ céng ®ång. 

B¶n chÊt cña ®Çu t− c«ng cho gi¶m 
nghÌo thÓ hiÖn t¨ng c−êng n¨ng lùc cña 
ng−êi nghÌo, céng ®ång nghÌo v−¬n lªn; t¹o 
®iÒu kiÖn ®Ó thóc ®Èy cho ®Çu t− t− nh©n  
ph¸t triÓn ®óng h−íng, gãp phÇn gi¶m nghÌo 
nhanh vμ bÒn v÷ng, lμ "bμn tay h÷u h×nh" 
cña Nhμ n−íc ®iÒu tiÕt vμ kh¾c phôc c¸c 
khuyÕt tËt cña c¬ chÕ thÞ tr−êng, hç trî 
ng−êi nghÌo, tËp trung vμo c¸c lÜnh vùc 
kh«ng hÊp dÉn kinh tÕ t− nh©n nh−ng lμ 
®iÒu kiÖn cho kinh tÕ t− nh©n vμ ng−êi 
nghÌo v−¬n lªn. 

3.2.2. Néi dung ®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo 

Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ, ®Çu t− 
c«ng lμ mét gi¶i ph¸p hç trî gi¶m nghÌo. Néi 
dung ®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo tËp trung 
vμo c¸c lÜnh vùc chÝnh sau (§ç Kim Chung, 
2009): Ph¸t triÓn gi¸o dôc, y tÕ, n−íc s¹ch; 
Hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ: tÝn dông −u ®·i, 
®Êt s¶n xuÊt, khuyÕn n«ng l©m ng−, ph¸t 
triÓn ngμnh nghÒ; Ph¸t triÓn h¹ tÇng ë c¸c 
vïng nghÌo, x· nghÌo nh− ®iÖn, ®−êng, 
tr−êng, tr¹m, thuû lîi, chî, c¸c c¬ së cho ho¹t 
®éng céng ®ång; §Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn 
kinh tÕ träng yÕu (tr−êng häc, bÖnh viÖn, 
trung t©m dÞch vô tæng hîp n«ng nghiÖp, 
c«ng tr×nh thuû lîi); Ph¸t triÓn tæ chøc vμ 
thÓ chÕ cña céng ®ång trong gi¶m nghÌo 
(t¨ng c−êng n¨ng lùc céng ®ång, sù tham gia 
cña ng−êi d©n vμo gi¶m nghÌo); C¸c lÜnh vùc 
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hép xanh khi tham gia WTO: nghiªn cøu, 
®μo t¹o, khuyÕn n«ng, b¶o vÖ thùc vËt, thó y, 
ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ngμnh n«ng nghiÖp; 
trî cÊp l−¬ng thùc thùc phÈm; trî cÊp 
chuyÓn dÞch c¬ cÊu do chuyÓn ®Êt sang môc 
®Ých kh¸c; Ch−¬ng tr×nh m«i tr−êng; trî gióp 
vïng khã kh¨n. 

3.2.3. C¬ chÕ vμ nguån ®Çu t− 

§Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo ®−îc thùc 
hiÖn qua c¸c c¬ chÕ nh−: cÊp ph¸t (thùc hiÖn 
trong mét sè tr−êng hîp khÈn cÊp nh− thiªn 
tai, thiÕu ®ãi, ch−a cã kh¶ n¨ng t¹o ra thu 
nhËp...); Gi¶m c¸c phÝ vμ lÖ phÝ (ng−êi nghÌo 
®−îc gi¶m mét phÇn chi phÝ vμ lÖ phÝ kh¸m 
ch÷a bÖnh, häc phÝ, thñy lîi phÝ, n−íc s¹ch...) 
khi tiÕp cËn tíi c¸c dÞch vô x· héi c¬ b¶n; 
MiÔn phÝ (ng−êi nghÌo ®−îc miÔn trõ kh«ng 
ph¶i chi tr¶ mét sè lo¹i phÝ khi tiÕp cËn tíi 
c¸c dÞch vô x· héi c¬ b¶n).  

Nguån hç trî ®Çu t− c«ng hiÖn nay tËp 
trung chñ yÕu ë ng©n s¸ch nhμ n−íc, ng©n 
s¸ch cña c¸c tæ chøc ph¸t triÓn quèc tÕ, cña 
c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ quèc tÕ, nguån lùc 
cña c¸c ®oμn thÓ x· héi tËp trung cho xãa ®ãi 
gi¶m nghÌo, nguån lùc cña c¸c tæ chøc x· héi 
vμ nghÒ nghiÖp phôc vô gi¶m nghÌo, nh÷ng 
kho¶n ®ãng gãp cña céng ®ång v× môc ®Ých 
gi¶m nghÌo. 

3.2.4. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn ®Çu t− c«ng  
           cho gi¶m nghÌo 

§Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo phô thuéc 
vμo c¸c yÕu tè chñ yÕu sau: 1) Kh¶ n¨ng tμi 
chÝnh cña ChÝnh phñ, cña céng ®ång; 2) §Æc 
®iÓm kinh tÕ - tù nhiªn x· héi ë c¸c vïng 
nghÌo; 3) §Æc ®iÓm ng−êi nghÌo; 4) §Æc ®iÓm 
céng ®ång nghÌo; 5) Kinh nghiÖm triÓn khai 
c¸c ho¹t ®éng gi¶m nghÌo trªn ®Þa bμn; 6) 
Kh¶ n¨ng triÓn khai ch−¬ng tr×nh cña c¬ 
quan thùc thi c¸c cÊp x·, huyÖn, tØnh; 7) Sù 
tham gia cña ng−êi nghÌo vμ céng ®ång 
trong gi¶m nghÌo; 8) C¬ chÕ ph©n cÊp ®Çu t− 
c«ng cho gi¶m nghÌo còng ¶nh h−ëng lín tíi 
kÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶ cña ®Çu t− c«ng cho 
gi¶m nghÌo; 9) Sù lång ghÐp vμ møc ®é lång 

ghÐp c¸c ch−¬ng tr×nh gi¶m nghÌo ¶nh 
h−ëng lín ®Õn quy m« vμ hiÖu qu¶ cña ®Çu 
t− c«ng cho gi¶m nghÌo. 

3.2.5. Thùc tiÔn vμ t¸c ®éng cña ®Çu t− c«ng  
           cho gi¶m nghÌo ë mét sè n−íc trªn thÕ  
           giíi vμ ë ViÖt Nam 

3.2.5.1. T×nh h×nh vμ kÕt qu¶ ®Çu t− c«ng 
cho gi¶m nghÌo 

Trong nhiÒu thËp kû qua, c¸c n−íc ë ch©u 

¸, ch©u Mü La tinh vμ ch©u Phi ®Òu tËp 
trung ®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo (UNDP, 
2009). Tuy nhiªn, ®iÓn h×nh lμ c¸c n−íc 

Trung Quèc, Ên §é, Th¸i Lan. §©y lμ nh÷ng 
quèc gia cã hoμn c¶nh t−¬ng tù vμ cã ý nghÜa 
quan träng cho ViÖt Nam. Theo Shenggen 
Fan (2002), tõ nh÷ng n¨m 1970 ®Õn nay, 
Trung Quèc tËp trung ®Çu t− c«ng theo thø tù 
−u tiªn vμo gi¸o dôc, thñy lîi, n¨ng l−îng vμ 

giao th«ng. Trong khi ®ã, Ên §é tËp trung 
nhiÒu vμo gi¸o dôc, thñy lîi, ph¸t triÓn n«ng 
th«n, n¨ng l−îng vμ giao th«ng. Th¸i Lan tËp 
trung nguån lùc chñ yÕu cho gi¸o dôc vμ giao 
th«ng. ViÖt Nam tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 2000 
®Èy m¹nh ®Çu t− c«ng vμo giao th«ng, n«ng 
nghiÖp (H×nh 1, 2, 3 vμ 4).  

ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh 
xãa ®ãi gi¶m nghÌo trong thËp kû qua nh− 
Ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¶m nghÌo 
2006 - 2010, Ch−¬ng tr×nh 134 t¹o ®Êt s¶n 
xuÊt cho ®ång bμo d©n téc thiÓu sè, Ch−¬ng 
tr×nh 135 ph¸t triÓn c¸c x· ®Æc biÖt khã 
kh¨n vμ NghÞ quyÕt 30a cña ChÝnh phñ vÒ 
Hç trî gi¶m nghÌo nhanh vμ bÒn v÷ng ë 61 
huyÖn nghÌo. Trong giai ®o¹n 2000 - 2005, 
tæng nguån lùc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¶m 
nghÌo trong 5 n¨m ®¹t kho¶ng 41 ngh×n tû 
®ång, riªng nguån lùc ®Çu t− cho ch−¬ng 
tr×nh môc tiªu xãa ®ãi gi¶m nghÌo ®¹t 
kho¶ng 21.000 tû ®ång. Trong ®ã, ng©n s¸ch 
trung −¬ng chiÕm 10,9%, ng©n s¸ch ®Þa 
ph−¬ng 11,9%, tõ céng ®ång 9,52%, tõ lång 
ghÐp c¸c ch−¬ng tr×nh vμ dù ¸n 12,38%, tõ 
tÝn dông 57,14% (Bé L§TB & XH, 2006). 
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Nguồn: Shenggen Fan, 2002, Public Investment for Poverty Reduction in Asian, IFPRI, USA 

3.2.5.2. T¸c ®éng cña  ®Çu t− c«ng cho 
gi¶m nghÌo 

C¸c quèc gia ®Òu ®¹t ®−îc tiÕn bé ®¸ng 
kÓ trong ®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo. Tû lÖ 

nghÌo cña Trung Quèc, Th¸i Lan, Ên §é vμ 
ViÖt Nam ®−îc gi¶m ®¸ng kÓ (H×nh 5). 

Riªng ë ViÖt Nam, trong giai ®o¹n 2001 
- 2005, tû lÖ hé nghÌo theo chuÈn cò gi¶m 
xuèng d−íi 10%, b×nh qu©n mçi n¨m gi¶m 
1,5 - 2% (kho¶ng 28 v¹n ®Õn 30 v¹n hé/n¨m) 
kh«ng ®Ó t¸i ®ãi kinh niªn (Bé L§TB & XH, 
2006). NÕu so s¸nh víi c¸c n−íc, hiÖu qu¶ 
c¸c kho¶n ®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo cña 

c¸c n−íc t−¬ng ®èi ®ång nhÊt. §øng ®Çu vÒ 
hiÖu qu¶ gi¶m nghÌo ë c¶ 4 n−íc nªu trªn lμ 
c¸c kho¶n ®Çu t− c«ng cho nghiªn cøu vμ 
ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, gi¸o dôc vμ ®Çu t− 
vμo giao th«ng (B¶ng 1). 

Sè liÖu ®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo ë 
ViÖt Nam cho phÐp tÝnh to¸n kü h¬n hiÖu 
qu¶ cña ®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo trong 
vßng mét thËp kû qua. Sè liÖu ë b¶ng 2 vμ 3 
cho thÊy, hiÖu qu¶ ®Çu t− c«ng cho gi¶m 
nghÌo cao nhÊt lμ ®Çu t− vμo giao th«ng, 
gi¸o dôc, nghiªn cøu vμ thñy lîi. C¸c tØnh 
B¾c Trung Bé, miÒn nói phÝa B¾c vμ miÒn 
Trung cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. 

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

0

5

10

15

20

Education
Health

Welfare
Agriculture

Irrigation
Transportation

Power
RuralDev

 
H×nh 2. §Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo 

ë n«ng th«n Ên §é 
(tû rupi, gi¸ cè ®Þnh n¨m 1960) 
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H×nh 3. §Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo
ë Th¸i Lan 

(triÖu Bath, gi¸ cè ®Þnh n¨m 1990) 
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H×nh 4. §Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo 

ë  ViÖt Nam 
(tû ®ång, gi¸ cè ®Þnh n¨m 1989) 
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B¶ng 1. XÕp h¹ng vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo cña c¸c n−íc 

Chỉ tiêu Trung Quốc Ấn Độ Thái Lan Việt Nam 

Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp 2 2 1 3 

Thủy lợi 6 7 5 4 

Giáo dục 1 3 4 1 

Giao thông 3 1 3 2 

Viễn thông 5    

Điện 4 8 2  

Y tế  6   

Bảo tồn tài nguyên đất và nước  5   

Chương trình giảm nghèo 7 4   

Nguồn: Shenggen Fan, 2002, Public Investment for Poverty Reduction in Asian, IFPRI, USA 

B¶ng 2. Sè ng−êi tho¸t nghÌo theo vïng ë ViÖt Nam 
(tÝnh trªn 10 tû ®ång ®Çu t− c«ng) 

Lĩnh vực đầu tư 
Vùng 

Nghiên cứu nông nghiệp Tưới tiêu Giao thông Giáo dục 

Miền núi phía Bắc - 118 3116 546 

Đồng bằng sông Hồng - 70 2788 348 

Bắc Trung Bộ - 134 6867 695 

Duyên hải miền Trung - 117 3022 544 

Tây Nguyên - 177 3621 663 

Đông Nam Bộ - 85 731 165 

Đồng bằng sông Cửu Long - 101 2486 541 

Cả nước 270 106 2706 468 

Nguồn: Hội nghị những nhà tài trợ cho Việt Nam, 2003, Nghèo, Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2004 
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H×nh 5. Tû lÖ nghÌo cña Trung Quèc, Th¸i Lan, 
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B¶ng 3. Gi¸ trÞ s¶n phÈm t¨ng thªm do mét ®ång vèn ®Çu t− 
vμo c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau ë ViÖt Nam 

 §¬n vÞ: §ång 
Lĩnh vực đầu tư 

Vùng 
Nghiên cứu nông nghiệp Tưới tiêu Giao thông Giáo dục 

Miền núi phía Bắc - 0,43 3,19 1,79 

Đồng bằng sông Hồng - 0,55 6,17 2,46 

Bắc Trung Bộ - 0,43 6,17 2,00 

Duyên hải miền Trung - 0,39 2,83 1,63 

Tây Nguyên - 0,17 6,71 3,94 

Đông Nam Bộ - 0,97 2,34 1,68 

Đông bằng sông Cửu Long - 1,13 7,86 6,47 

Cả nước 7,91 0,67 4,82 2,66 

Nguồn: Hội nghị những nhà tài trợ cho Việt Nam, 2003, Nghèo, Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2004 

3.3. C¸c bμi häc kinh nghiÖm vÒ hç trî 
        vμ ®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo 

C«ng cuéc xãa ®ãi gi¶m nghÌo ®−îc 
nhiÒu quèc gia tiÕn hμnh trong nhiÒu thËp 
kû qua. Kinh nghiÖm xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë 

c¸c n−íc nh− Trung Quèc, Ên §é, Th¸i Lan, 
ViÖt Nam (Shenggen, 2002) vμ mét sè n−íc 
ch©u Phi (UNDP, 2009) ®· chØ ra 10 bμi häc 
quý b¸u vμ xu h−íng quan träng trong ®æi 
míi chÝnh s¸ch hç trî gi¶m nghÌo nh− sau: 

1. LÜnh vùc hç trî vμ ®Çu t− c«ng cho 
gi¶m nghÌo trong gÇn 2 thËp kû qua tËp 
trung chñ yÕu vμo gi¸o dôc, giao th«ng, thñy 
lîi, n«ng nghiÖp, th«ng tin, ®iÖn, nghiªn cøu 
vμ chuyÓn giao. Tuy nhiªn, träng t©m ë mçi 
n−íc cã kh¸c nhau nh−: tËp trung vμo gi¸o 

dôc, thñy lîi (Trung Quèc, Ên §é); gi¸o dôc 
vμ giao th«ng (Th¸i Lan); giao th«ng vμ n«ng 
nghiÖp (ViÖt Nam).    

2. C¸c chÝnh phñ ®Òu chuyÓn tõ hç trî 
trùc tiÕp sang gi¸n tiÕp. Kinh nghiÖm cña 

c¸c n−íc ch©u ¸, Mü Latinh vμ ch©u Phi cho 
thÊy, nÕu sù hç trî gi¶m nghÌo mang tÝnh 
trùc tiÕp, nÆng vÒ bao cÊp, trî cÊp th× c«ng 
cuéc xãa ®ãi gi¶m nghÌo kh«ng bÒn v÷ng. 

3. C¸c chÝnh phñ ®Òu chuyÓn tõ bao cÊp, 
cho kh«ng, sang trî cÊp vμ t¨ng møc chi tr¶. 
C¸c quèc gia ®Òu thõa nhËn r»ng viÖc bao 
cÊp, trî gi¸ ®Çu vμo, cho kh«ng, kh«ng gióp 

cho ng−êi nghÌo v−¬n lªn bÒn v÷ng, mμ cßn 
t¹o ra sù û l¹i tr«ng chê, t¨ng g¸nh nÆng tμi 
chÝnh cña quèc gia. 

4. C¸c chÝnh phñ chuyÓn tõ hç trî ng−êi 
nghÌo tiÕp cËn ®−îc l−¬ng thùc lμ chÝnh, 
sang hç trî ng−êi nghÌo tiÕp cËn tíi c¸c nhu 
cÇu phi l−¬ng thùc. Khi nãi ®Õn nghÌo, th«ng 
th−êng nghÜ ®Õn ®ãi, nghÌo vÒ l−¬ng thùc. 
Tuy nhiªn, nÕu chØ quan t©m ®Õn nghÌo vÒ 
l−¬ng thùc lμ ch−a ®ñ. Tr−íc ®©y sù hç trî 
chñ yÕu tËp trung cho ®èi t−îng nghÌo vÒ 
l−¬ng thùc thùc phÈm - nghÌo tuyÖt ®èi (nhu 
cÇu ¨n no mÆc Êm). Nay do møc sèng ®−îc 
n©ng lªn, nhu cÇu phi l−¬ng thùc, thùc phÈm 
(nhμ ë, ch¨m sãc søc khoÎ khi èm ®au, gi¸o 
dôc, v¨n ho¸, ®i l¹i vμ giao tiÕp x· héi) còng 
t¨ng thªm vμ nhiÖm vô cña hç trî gi¶m 
nghÌo lμ hç trî ®Ó gi¶m ®èi t−îng nghÌo phi 
l−¬ng thùc, thùc phÈm. T¨ng c¬ héi cña 
ng−êi nghÌo tiÕp cËn vμ thô h−ëng ®−îc c¸c 
thμnh qu¶ cña sù ph¸t triÓn.  

5. C¸c chÝnh phñ chuyÓn tõ hç trî ph¸t 
triÓn nguån lùc vËt chÊt sang nguån lùc con 
ng−êi. Tr−íc ®©y c¸c ®Çu t− cho gi¶m nghÌo 
chñ yÕu lμ ph¸t triÓn nguån lùc vËt chÊt c¬ 
së h¹ tÇng, ph¸t triÓn kinh tÕ... ®Ó ®¶m b¶o 
bÒn v÷ng h¬n, c¸c chÝnh s¸ch vμ gi¶i ph¸p hç 
trî gi¶m nghÌo tËp trung vμo hç trî ph¸t 
triÓn nh©n lùc, tËp trung vμo gi¸o dôc, ®μo 
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t¹o, khuyÕn n«ng vμ kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn 
®Ò vμ ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp víi c¸c hoμn 
c¶nh ®ang thay ®æi.  

6. C¸c hç trî gi¶m nghÌo ®−îc chuyÓn tõ 
hç trî phÇn cøng sang phÇn mÒm cho gi¶m 
nghÌo. Bªn c¹nh ph¸t triÓn nh©n lùc, c¸c hç 
trî gi¶m nghÌo cÇn h−íng vμo n©ng cao n¨ng 
lùc thÓ chÕ cña céng ®ång, n©ng cao n¨ng lùc 
tù qu¶n vμ ®¶m b¶o cã sù tham gia cña 
ng−êi d©n. Sù hç trî ph¸t triÓn nh©n lùc vμ 
thÓ chÕ céng ®ång chØ cã ®−îc th«ng qua nÒn 
t¶ng cña sù hç trî ph¸t triÓn c¬ cë vËt chÊt 
cho gi¶m nghÌo 

7. Thùc hiÖn ph©n cÊp vμ trao quyÒn cho 
céng ®ång vμ ng−êi nghÌo ®Ó triÓn khai c¸c 
ho¹t ®éng hç trî gi¶m nghÌo. C¸c ho¹t ®éng 
hç trî gi¶m nghÌo phÇn lín dïng ng©n s¸ch 
cña ChÝnh phñ. Do ®ã, tïy theo møc ®é, quy 
m« vμ tÝnh chÊt cña c¸c ho¹t ®éng hç trî, c¸c 
chÝnh phñ ®ang thùc hiÖn ph©n cÊp vμ trao 
quyÒn nhiÒu h¬n cho cÊp d−íi, cho ng−êi 
nghÌo vμ céng ®ång ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t 
®éng hç trî gi¶m nghÌo. 

8. ChuyÓn tõ sù can thiÖp tõ trªn xuèng 
sang c¸ch tiÕp cËn cã sù tham gia. C¸c gi¶i 
ph¸p vμ chÝnh s¸ch gi¶m nghÌo kh«ng thuÇn 
tóy xuÊt ph¸t tõ sù can thiÖp ë bªn ngoμi. Sù 
ph¸t huy cao ®é ®Ó ng−êi d©n tham gia vμo 
qu¸ tr×nh gi¶m nghÌo, ®¶m b¶o cho gi¶m 
nghÌo trë nªn bÒn v÷ng. C¸c gi¶i ph¸p gi¶m 
nghÌo ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña ng−êi 
nghÌo, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng−êi nghÌo ®−îc 
biÕt, ®−îc bμn, ®−îc ®ãng gãp, ®−îc lμm, 
®−îc gi¸m s¸t, ®−îc qu¶n lý vμ h−ëng lîi 
thμnh qu¶. ViÖc gi¶m nghÌo ph¶i tháa m·n 
nhu cÇu cña c¸c bªn liªn quan tõ chÝnh phñ, 
®Þa ph−¬ng, c¸c tæ chøc ph¸t triÓn, céng ®ång 
vμ ng−êi nghÌo. 

9. TËp trung x©y dùng tÝnh bÒn v÷ng vÒ 
vËt chÊt, tμi chÝnh, nh©n lùc. C¸c chÝnh phñ 
tËp trung chñ yÕu vμo x©y dùng tÝnh bÒn 
v÷ng trong gi¶m nghÌo: bÒn v÷ng vÒ vËt 
chÊt, bÒn v÷ng vÒ nh©n lùc vμ tμi chÝnh. BÒn 
v÷ng vÒ vËt chÊt cã nghÜa lμ c¸c c«ng tr×nh 
c¬ së h¹ tÇng cho gi¶m nghÌo ph¶i bÒn l©u. 
BÒn v÷ng vÒ nh©n lùc, vÊn ®Ò nghÌo ®ãi ph¶i 

do chÝnh ng−êi trong céng ®ång gi¶i quyÕt, 
®iÒu chØnh phï hîp víi m«i tr−êng ®ang thay 
®æi. BÒn v÷ng vÒ tμi chÝnh cã nghÜa lμ ng−êi 
nghÌo cã thÓ ®−îc hç trî vèn x©y dùng c¬ b¶n 
ban ®Çu, nh−ng ph¶i chi tr¶ cho chi phÝ vËn 
hμnh vμ duy tu c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho 
gi¶m nghÌo.  

10. Lång ghÐp c¸c ch−¬ng tr×nh hç trî 
gi¶m nghÌo cña c¸c tæ chøc, c¸c cÊp vμ c¸c 
ngμnh. Ho¹t ®éng gi¶m nghÌo mang tÝnh x· 
héi cao. Do ®ã, cã nhiÒu tæ chøc, nhiÒu cÊp, 
nhiÒu ngμnh vμ c¸c tæ chøc x· héi tham gia 
hç trî gi¶m nghÌo. Xu h−íng chung lμ c¸c 
®Þa ph−¬ng vμ céng ®ång tiÕn hμnh lång 
ghÐp c¸c ho¹t ®éng hç trî gi¶m nghÌo. 

4. KÕT LUËN 
Hç trî gi¶m nghÌo lμ qu¸ tr×nh sö dông 

c¬ chÕ chÝnh s¸ch, nguån lùc cña chÝnh phñ, 
cña c¸c tæ chøc kinh tÕ-x· héi trong vμ ngoμi 
n−íc ®Ó hç trî cho qu¸ tr×nh xãa ®ãi gi¶m 
nghÌo th«ng qua thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ chÝnh 
s¸ch, c¸c gi¶i ph¸p ®Çu t− c«ng ®Ó t¨ng 
c−êng n¨ng lùc vËt chÊt vμ nh©n lùc t¹o ®iÒu 
kiÖn cho ng−êi nghÌo, th«n b¶n nghÌo, x· 
nghÌo, huyÖn nghÌo vμ vïng nghÌo cã c¬ héi 
ph¸t triÓn nhanh vμ bÒn v÷ng. NhiÒu cÊp, 
nhiÒu ngμnh vμ tæ chøc kinh tÕ x· héi tham 
gia vμo hç trî gi¶m nghÌo. Do ®èi t−îng 
tham gia hç trî gi¶m nghÌo rÊt réng, cÇn 
lång ghÐp cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng hç trî 
gi¶m nghÌo trªn mét ®Þa bμn, ®¶m b¶o n©ng 
cao hiÖu qu¶ sö dông nguån lùc, gi¶m nghÌo 
mét c¸ch bÒn v÷ng. Sù hç trî gi¶m nghÌo 
®−îc thùc hiÖn chñ yÕu th«ng qua c¸c c«ng 
cô sau: Hç trî ph¸t triÓn nh©n lùc: gi¸o dôc 
phæ th«ng, gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, n©ng cao 
kü n¨ng tr×nh ®é v¨n hãa, Hç trî t¹o ®iÒu 
kiÖn ®Ó ng−êi nghÌo tiÕp cËn ®−îc c¸c dÞch 
vô c¬ b¶n: gi¸o dôc, y tÕ, nhμ ë, n−íc s¹ch, 
Hç trî ng−êi nghÌo ph¸t triÓn kinh tÕ: tÝn 
dông −u ®·i, ®Êt s¶n xuÊt, khuyÕn n«ng l©m, 
ng−, ph¸t triÓn ngμnh nghÒ; ph¸t triÓn h¹ 
tÇng ë c¸c vïng nghÌo, ph¸t triÓn tæ chøc vμ 
thÓ chÕ cña céng ®ång trong gi¶m nghÌo.  
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§Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo lμ qu¸ tr×nh 
sö dông nguån lùc cña c«ng (ChÝnh phñ, 
céng ®ång vμ x· héi) trong vμ ngoμi n−íc ®Ó 
hç trî cho qu¸ tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo 
nhanh vμ bÒn v÷ng. LÜnh vùc can thiÖp cña 
®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo cña ChÝnh phñ, 
nªn tËp trung vμo c¸c lÜnh vùc kh«ng hÉp 
dÉn ®Çu t− cña t− nh©n. §Çu t− c«ng cho 
gi¶m nghÌo cÇn ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng tμi 
chÝnh cña chÝnh phñ, cña céng ®ång, ®Æc 
®iÓm tù nhiªn kinh tÕ - tù nhiªn, x· héi ë c¸c 
vïng nghÌo; ®Æc ®iÓm ng−êi nghÌo vμ céng 
®ång nghÌo, kinh nghiÖm triÓn khai c¸c ho¹t 
®éng gi¶m nghÌo trªn ®Þa bμn, sù tham gia 
cña ng−êi nghÌo vμ céng ®ång trong gi¶m 
nghÌo; c¬ chÕ ph©n cÊp ®Çu t− c«ng cho gi¶m 
nghÌo còng ¶nh h−ëng lín tíi kÕt qu¶ vμ 
hiÖu qu¶ cña ®Çu t− c«ng cho gi¶m nghÌo; sù 
lång ghÐp vμ møc ®é lång ghÐp c¸c ch−¬ng 
tr×nh gi¶m nghÌo. CÇn coi träng vμ vËn dông 
10 bμi häc kinh nghiÖm cho x©y dùng chÝnh 
s¸ch vμ gi¶i ph¸p hç trî vμ ®Çu t− c«ng cho 
gi¶m nghÌo ®· ®Ò cËp ë trªn. 
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