4. §iÒu chØnh chuÈn nghÌo míi - cã g× míi
tiến trình trong công cuộc xoá đói giảm
nghèo của Việt Nam (từ năm 1996 đến nay
đã điều chỉnh chuẩn nghèo 3 lần, theo 3 giai
đoạn: 1996-1997, 1998-2000, 2001-2005).
Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định,
GDP tăng bình quân khoảng 7,5%/năm;
mức thu nhập và chi tiêu bình quân đầu
người tăng nhanh, khoảng 16-17%/năm, cho
thấy đời sống người dân đã được cải thiện
rất nhiều trong 5 năm qua và khẳng định
khả năng tăng cường nguồn lực của cả phía
Nhà nước cũng như từ cộng đồng để thực
hiện mục tiêu giảm nghèo mới, cao hơn
trong giai đoạn 2006-2010.
Trên thực tế, những năm qua đã có 8 tỉnh,
thành phố trong cả nước áp dụng chuẩn
nghèo riêng, ở mức từ 200.000-290.000
đồng/người/tháng ở nông thôn và từ
250.000-330.000 đồng/người/tháng ở thành
thị.
Hội nhập quốc tế và khu vực đang đặt ra
một yêu cầu đối với Việt Nam có một chuẩn
nghèo “ngang bằng” với khu vực. Trong khi
Ngân hàng Thế giới (WB) khuyến nghị áp
dụng
chuẩn
nghèo
ở
mức
2
USD/người/ngày (sức mua tương đương)
đối với các nước đang phát triển; chuẩn
nghèo của Trung Quốc, Philippines hiện nay
đã ở mức 2USD, còn ở Thái Lan, Malaysia
đã ở mức 3 USD,... thì chuẩn nghèo áp dụng
ở Việt Nam tại thời điểm năm 2004 được
quy đổi theo sức mua tương đương chỉ mới
là: 0,95 USD ở khu vực miền núi, 1,2 USD
ở khu vực nông thôn đồng bằng và 1,7 USD
ở khu vực thành thị.

Điểu chỉnh chuẩn nghèo, hay là xác định
một đường nghèo mới để xây dựng một mục
tiêu giảm nghèo cho giai đoạn 2006-2010 là
một yêu cầu khách quan. Việt Nam đạt tốc
độ giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh ở trong giai
đoạn 2001-2005, trung bình mỗi năm tỷ lệ
hộ nghèo cả nước giảm 2,5% và ước tính, tỷ
lệ hộ nghèo sẽ giảm xuống ở mức 6-7% vào
năm 2005 so với mục tiêu đề ra là 10%.
Hộp: 4.1
Thành quả giảm nghèo giai đoạn 2001-2005
Trong hơn 4 năm qua, cùng với nhịp độ phát
triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo đã đạt
kết quả rất quan trọng: Ngay trong năm 2001,
cả nước đã giảm khoảng 450 ngàn hộ nghèo.
Cuối năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc đã
giảm xuống dưới 10%, báo hiệu sự “về đích”
sớm hơn 2 năm so với mục tiêu giảm hộ nghèo
đến cuối 2005 của Chính phủ. Năm 2004, hộ
nghèo tiếp tục giảm trên 300 ngàn hộ, hạ tỷ lệ
hộ nghèo xuống chỉ còn 8%. Theo ước tính, năm
2005 số hộ nghèo cả nước sẽ giảm ít nhất là 200
ngàn hộ và tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm xuống mức 67%. Như vậy, tính riêng trong 4 năm, 20012004, cả nước đã giảm hơn 1,5 triệu hộ nghèo
(từ 2,8 triệu hộ xuống 1,3 triệu hộ). Trung bình
mỗi năm giảm 375 ngàn hộ và tỷ lệ hộ nghèo
giảm 2,5%.

sè hé nghÌo
tû lÖ %

Chuẩn nghèo mới đã được xây dựng như
thế nào?

5
0

Chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 được xây
dựng trên cơ sở quan trọng nhất là “mức chi
tiêu của hộ gia đình”. Trong đó, chi tiêu cho
lương thực thực phẩm (LTTP) đảm bảo
năng
lượng
bình
quân
2.100
Kcalo/ngày/người được xem là vấn đề cốt
lõi. Giá của khối lượng hàng hoá LTTP để

0

Có thể nói chuẩn nghèo cũ không còn phù
hợp trong giai đoạn 2006-2010. Mặt khác
điều chỉnh chuẩn nghèo là hoạt động có tính
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đảm bảo 2.100 Kcalo được tính trên cơ sở
giá trung bình của khoảng 40 mặt hàng
LTTP thiết yếu ở từng khu vực (thành thị và
nông thôn). Cơ cấu chi tiêu cho LTTP được
xác định chiếm 60% trong tổng chi tiêu, còn
lại 40% thuộc về chi tiêu phi lương thựcthực phẩm. Ngoài ra, cùng với kết quả dự
báo về mức thu nhập của nhóm hộ có thu
nhập thấp và yếu tố trượt giá (7-8%/năm),
tốc độ tăng GDP (7,5-8%), mức tăng của
tiền lương (10-20%) và các yêu cầu ưu tiên
đầu tư, xoá đói giảm nghèo cho khu vực
nông thôn miền núi. Từ năm 2006-2010,
chuẩn nghèo áp dụng cho khu vực nông
thôn là 200.000 đồng/người/tháng và khu
vực thành thị là 260.000 đồng/người/tháng.

Thực trạng nghèo và một số thách thức
khi áp dụng chuẩn nghèo mới

Phương án chuẩn nghèo này được đánh giá
phù hợp với mức sống và thu nhập của dân
cư nói chung, cũng như thu nhập của 20%
nhóm nghèo nhất; phù hợp với tốc độ tăng
của chuẩn nghèo trong cả quá trình từ năm
1996-2005; đảm bảo được khả năng huy
động nguồn lực thực hiện mục tiêu dự kiến
và đáp ứng được yêu cầu từng bước tiếp cận
và hội nhập quốc tế.

Trước hết là tình trạng thu nhập của khu vực
sản xuất nông nghiệp thấp và tăng chậm,
trong khi người nghèo lại tập trung chủ yếu
ở khu vực này. Mấy năm gần đây, tình trạng
sản xuất nông nghiệp không có lãi đã xảy ra
ở nhiều nơi, đặc biệt là ở những địa bàn độc
canh cây lúa, đất xấu, thiếu nước. Việc
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm phi
nông nghiệp ở khu vực nông thôn hiện nay
còn gặp không ít khó khăn. Do đó để tăng
được thu nhập (lên trên mức 200.000
đồng/người/tháng), giảm được nghèo cho
hơn 90% người nghèo, tương đương hơn 4
triệu hộ gia đình với khoảng gần 20 triệu
người hiện đang sống trong khu vực nông
thôn sẽ là một thách thức rất lớn trong giai
đoạn mới.

Dự báo về tình trạng nghèo năm 2006, khi
áp chuẩn nghèo mới, cả nước sẽ có 4,6 triệu
hộ nghèo, chiếm 26,3% tổng số hộ cả nước.
Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực thành thị sẽ
khoảng10%, trong khi tỷ lệ hộ nghèo ở khu
vực nông thôn là 31%. Cơ cấu hộ nghèo
giữa các khu vực thành thị - nông thôn đồng
bằng - nông thôn miền núi là: 10% - 42% 48%, tương ứng. Tỷ lệ hộ nghèo của nhóm
dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi là 75%.
Một số thách thức khi áp dụng chuẩn
nghèo mới

Hộp: 4.2
Diễn biến của chuẩn nghèo
Chuẩn nghèo giai đoạn 1996-1997:
Thu nhập bình quân đầu người/tháng trong hộ
dưới: 15 kg gạo ở khu vực nông thôn miền núi;
20 kg gạo ở khu vực nông thôn đồng bằng và
dưới 25 kg gạo ở khu vực thành thị.
Chuẩn nghèo giai đoạn 1998-2000:

Tiếp đến, là vấn đề xoá đói giảm nghèo đối
với một số nhóm dân tộc ít người đang cư
trú ở những vùng khó khăn: Thời gian qua,
tû lệ hộ nghèo của hầu hết các nhóm dân tộc
thiểu số đã giảm, nhưng tốc độ giảm chậm
hơn nhiều so với nhóm dân tộc Kinh, Hoa.

Thu nhập bình quân đầu người/tháng trong hộ
dưới: 15 kg gạo (tương đương 55.000 đồng) ở
khu vực nông thôn miền núi; 20 kg gạo (70.000
đồng) ở khu vực nông thôn đồng bằng và dưới
25 kg gạo (90.000 đồng) ở khu vực thành thị.
Chuẩn nghèo giai đoạn 2001-2005:

Tỷ lệ hộ nghèo của một số nhóm dân tộc
thiểu số còn ở mức cao 60-70% trong khi tỷ
lệ hộ nghèo chung cả nước chỉ 7-8%. Khi áp
dụng chuẩn nghèo mới, tỷ lệ hộ nghèo của
nhiều nhóm dân tộc thiểu số sẽ tăng lên rất
cao, thậm chí có nhóm lên tới 100%, vì mức

Thu nhập bình quân đầu người/tháng trong hộ:
80.000 đồng ở khu vực nông thôn miền núi;
100.000 đồng ở khu vực nông thôn đồng bằng
và 150.000 đồng ở khu vực thành thị.
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è hé nghÌo lín, tû
lÖ hé nghÌo cao, ph©n bè kh«ng ®Òu: Tû
lÖ hé nghÌo cña khu vùc T©y B¾c sÏ lªn 6070%, T©y Nguyªn h¬n 50%, B¾c Trung bé
40%. Mét sè tØnh sÏ cã tû lÖ hé nghÌo
kho¶ng 70-80%. Nh vËy, nhu cÇu vÒ nguån
lùc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¶m nghÌo còng
sÏ lµ mét trong nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá.

thu nhập thực tế bình quân của nhóm dân cư
này chỉ trong khoảng 100.000 đến 250.000
đồng/người/tháng. Ngoài ra, có khoảng 2
triệu người thuộc nhóm các dân tộc thiểu số
sống phân tán ở những khu vực địa hình
phức tạp sẽ rất khó khăn trong việc tạo điều
kiện để họ tiếp cận các dịch vụ xã hội, cũng
như cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời
sống.

--------------------------------------------------------------------
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