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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hình thức và mức độ tham gia của người dân xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2. Các thông tin thứ cấp được tổng hợp 

từ ban quản lý dự án và chính quyền địa phương; thông tin sơ cấp được thu thập từ 60 hộ dân bằng phiếu điều tra. 

Nghiên cứu cũng sử dụng thang đo về mức độ tham gia của Arnstein (1969), phương pháp thống kê mô tả và phương 

pháp thống kê so sánh để phân tích thông tin. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tham gia của người dân chủ yếu ở 

hai mức độ thấp nhất là không tham gia và tham gia mang tính hình thức, ở mức độ cao hơn là trao quyền người 

dân chỉ tham gia ở một số khâu của dự án như xếp hạng ưu tiên các nhu cầu, đóng góp nguồn lực và thực hiện dự 

án. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia ở mức độ này còn thấp. Do đó, các chương trình, dự án giảm nghèo trong 

thời gian tới, cần có giải pháp huy động người dân tham gia nhiều hơn, thực chất hơn và chủ động hơn nhằm hướng 

tới mục tiêu giảm nghèo một cách bền vững ở nước ta. 

Từ khóa: Giảm nghèo, sự tham gia, sự tham gia của người dân, dự án giảm nghèo, miền núi phía Bắc. 
 

Citizen Participation in the Northern Mountains Poverty Reduction Project - Phase 2:  
A Case Study of Sinh Phinh Commune, Tua Chua District, Dien Bien Province 

ABSTRACT 

 

The study was conducted to analyze the rungs and degrees of citizen participation in the northern mountains 

poverty reduction project - phase 2 in Sinh Phinh commune, Tua Chua district, Dien Bien province. This study also 

applied the Arnstein’s ladder of citizen participation (1969), descriptive statistics method and comparative statistical 

method to analyze the information. The result found that in most phases, people participated at the tokenism level 

and even at non-participation level. Only a small percentage of people participated in the project at empowerment 

level in some stages including: prioritizing their needs, contributing their resources and implementing the project. 

Therefore, to future poverty reduction projects, it is very important to improve the participation of people in these 

projects towards achieving sustainable poverty reduction in Vietnam. 

Keywords: Participation, poverty, poverty reduction, northern mountains. 

 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tùng kết những kinh nghiệm về huy đûng 

sự tham gia cþa người dån vào các chương trình, 

dự án giâm nghèo, thời gian qua, trên cơ sở tiếp 

cên có sự tham gia cþa người dân, công tác giâm 

nghèo ở Việt Nam đã đät được nhiều thành tựu 

nùi bêt. Tỷ lệ nghèo đã giâm từ 58% nëm 1993 

xuøng còn 4,5% vào cuøi nëm 2015. Tuy nhiên, 

công tác giâm nghèo ở nước ta cñn đøi mặt với 

nhiều thách thức như tỷ lệ nghèo ở miền núi 

phía Bíc còn cao, khoâng cách giàu nghèo ngày 

càng cò xu hướng gia tëng (Bû Lao đûng - 

Thương binh và Xã hûi, 2016). Mặt khác, giâm 

nghèo ở nước ta còn thiếu tính bền vững. Mût 

trong những nguyên nhån chính đò là chưa huy 

đûng được sự tham gia tích cực, chþ đûng từ 

phía người dân. 



Sự tham gia của người dân vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2: Trường hợp xã  
Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 

872 

Sính Phình là mût xã nghèo thuûc huyện 

Tþa Chùa, tînh Điện Biên với 100% người dân 

là đ÷ng bào Mông và tỷ lệ nghèo cao (57,34%) 

vào nëm 2015, gçp 3,8 læn trung bình cþa vùng 

Tây Bíc (UBND xã Sính Phình, 2016). Xã Sính 

Phình là mût trong những xã được hưởng lợi từ 

dự án Giâm nghèo các tînh miền núi phía Bíc - 

giai đoän 2 (GNMNPB-2). Trong quá trình triển 

khai dự án, chính quyền đða phương cÿng như 

ban quân lý dự án rçt chú trõng huy đûng sự 

tham gia cþa người dân. Báo cáo giám sát dự án 

GNMNPB-2 hàng nëm cho thçy dự án tuy có tî 

lệ người dån tham gia cao nhưng chçt lượng và 

mức đû tham gia còn nhiều thách thức (Dự án 

GNMNPB-2, 2013, 2014, 2015).  

Với mục tiêu làm rõ mût cách toàn diện bân 

chçt cÿng như mức đû sự tham gia cþa người 

dân theo các khía cänh thể chế - chính sách, 

nghiên cứu được thực hiện dựa trên kết quâ 

tùng hợp tài liệu thứ cçp cò liên quan đến dự án, 

điều tra chõn méu 60 người dân xã Sính Phình, 

phóng vçn sâu cán bû dự án, cán bû đða phương 

và sử dụng các phương pháp thøng kê mô tâ, 

thøng kê so sánh để phân tích. Kết quâ nghiên 

cứu cho thçy cò 30% người dån đã tham gia vào 

dự án giâm nghèo ở mức đû trao quyền trong 

mût sø giai đoän cþa dự án như xếp häng nhu 

cæu, đòng gòp ngu÷n lực và thực hiện dự án. Tuy 

nhiên, tỷ lệ người dân tham gia ở các giai đoän 

giám sát và đánh giá dự án läi rçt thçp chî 

khoâng 5% và có tới 50% người dân không  

tham gia vào bçt cứ giai đoän, hợp phæn nào cþa 

dự án. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập thông tin 

Thông tin thứ cçp liên quan tới tình träng 

nghèo đòi và đặc điểm đða bàn nghiên cứu được 

thu thêp từ UBND xã Sính Phình. Thông tin về 

dự án GNMNPB-2 bao g÷m: Chính sách thu hút 

sự tham gia cþa người dân và kết quâ đät được, 

lçy từ website cþa dự án và ban phát triển xã 

Sính Phình. 

Thöng tin sơ cçp được thu thêp từ các 

ngu÷n sau: 1) Phóng vçn bìng bâng hói người 

dân về thực träng tham gia cþa hõ trong dự án 

GNMNPB-2; những trở ngäi đøi với sự tham 

gia. Đề tài sử dụng phương pháp chõn méu 

ngéu nhiên phân tæng: Chõn thôn Tà Là Cáo 

đäi diện cho các thôn gæn trung tâm xã và có 

đường liên xã chäy qua; thôn Träi Trường đäi 

diện cho các thôn xa UBND xã và không có 

đường liên xã chäy qua và Phiêng Páng đäi diện 

cho thôn xa trung tâm xã nhçt. 60 hû được lựa 

chõn để điều tra và chõn ngéu nhiên ở múi thôn 

với sø lượng như sau: thön Tà Là Cáo 25 hû; 

thôn Träi Trường 21 hû và thôn Phiêng Páng 14 

hû; 2) Phóng vçn bán cçu trýc đäi diện ban phát 

triển xã, ban giám sát xã, cán bû dự án, tù công 

tác cþa các thön được khâo sát. Bâng hói bán 

cçu trúc bao g÷m những câu hói liên quan tới 

chính sách và việc thực thi các chính sách nhìm 

thýc đèy sự tham gia cþa người dân trong dự án 

GNMNPB-2. 

2.2. Xử lý và phân tích thông tin 

Toàn bû thông tin thu thêp được xử lý bìng 

phæn mềm SPSS. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thøng kê 

mô tâ, phương pháp thøng kê so sánh để phân 

tích sự tham gia cþa người dân trong dự án 

GNMNPB-2 triển khai täi xã Sính Phình. 

3. SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN XÃ 

SÍNH PHÌNH VÀO DỰ ÁN GIẢM NGHÈO 

3.1. Tổng quan về dự án giảm nghèo tại xã 

Sính Phình 

Dự án Giâm nghèo các tînh miền núi phía 

Bíc là sự phøi hợp giữa Bû Kế hoäch và Đæu tư 

và Ngân hàng Thế giới (NHTG) triển khai täi 6 

tînh g÷m: Lào Cai, Phú Thõ, Yên Bái, Sơn La, 

Hòa Bình, Bíc Giang - giai đoän 1 (2006-2010) 

têp trung vào việc đèy mänh ứng dụng khoa hõc 

kỹ thuêt trong sân xuçt nông nghiệp, xây dựng 

các công trình hä tæng quy mô nhó. Kết thúc 

giai đoän 1, dự án đã gòp phæn câi thiện thu 

nhêp cho 68.000 hû gia đình. Tiếp nøi thành 

công này, dự án GNMNPB-2 hướng đến các mục 

tiêu sau (Dự án GNMNPB-2, 2011): 
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Nguồn: Arnstein (1969), Schusterman (1997) và David Michael (2007). 

Hình 1. Khung phân tích sự tham gia của người dân trong dự án giảm nghèo

- Xây dựng cơ sở hä tæng phục vụ sân xuçt 

nhìm tëng khâ nëng tiếp cên cþa người dân 

- Nång cao nëng lực thể chế cþa chính quyền 

đða phương và nëng lực sân xuçt cþa người dân 

- Đèy mänh liên kết tiêu thụ nông sân và 

các sáng kiến trong kinh doanh. 

Để đät được ba mục tiêu trên, dự án được 

thiết kế với 4 hợp phæn (Dự án GNMNPB-2, 

2011), bao g÷m: (1) Phát triển kinh tế huyện, 

tëng cường liên kết thð trường và phát huy các 

sáng kiến; (2) Ngân sách phát triển xã với 4 tiểu 

hợp phæn là: Hú trợ xây dựng cơ sở hä tæng giao 

thông, thþy lợi; Câi thiện sinh kế thông qua 

phát triển các hoät đûng sân xuçt như tr÷ng 

trõt, chën nuöi, tëng cường khâ nëng tiếp cên 

thð trường cho các hû nông dân; Hú trợ phụ nữ 

phát triển các hoät đûng kinh tế, xã hûi; Hú trợ 

công tác vên hành và bâo trì các cöng trình cơ sở 

hä tæng được xây dựng; (3) Tëng cường nëng lực 

lêp kế hoäch, hú trợ đào täo cán bû huyện, xã, 

thön; đào täo nghề cho người dân; bâo vệ tài sân 

công và tài sân cþa các hû gia đình; (4) Quân lý 

dự án và Giám sát đánh giá. 

Täi xã Sính Phình, dự án đã được triển khai 

trên câ 4 tiểu hợp phæn với tùng ngu÷n vøn là 

8.065.460.000 đ÷ng. Đøi với tiểu hợp phæn câi 

thiện cơ sở hä tæng thôn, bân g÷m các tiểu dự 

án: xây dựng công trình cçp nước sinh hoät, xây 

dựng đường ra các khu sân xuçt và bê tông hóa 

đường giao thông nûi thôn và bê tông hóa kênh 

mương. Tiểu hợp phæn hú trợ sinh kế và dðch vụ 

sân xuçt và tiểu hợp phæn hú trợ các hoät đûng 

phát triển kinh tế - xã hûi cþa phụ nữ được thực 

hiện với các tiểu dự án: chën nuöi bñ sinh sân, 

chën nuöi dê sinh sân, chën nuöi lợn sinh sân, 

chën nuöi lợn thðt, chën nuöi ngan và chën nuöi 

gà. Nhờ triển khai tích cực các tiểu dự án, thu 

nhêp cþa người dån đã được câi thiện, đòng gòp 

tích cực cho cöng tác xòa đòi giâm nghèo täi đða 

phương: tỷ lệ nghèo giâm từ 74,4% (nëm 2010) 

xuøng cñn 57,34% (nëm 2015). 

3.2. Đặc điểm của đối tượng điều tra 

Hæu hết những người được phóng vçn cò đû 

tuùi thanh niên và trung niên, trung bình là 38 

tuùi. Do khò khën về đða hình, giao thông và 

nhên thức nên tî lệ người dån đến trường thçp. 

Đáng chý ý là cò hơn mût nửa sø người được 

phóng vçn chưa từng đi hõc đ÷ng nghïa với việc 

hõ không biết tiếng Kinh. Trong sø những người 

đến trường thì cò 10% chưa tøt nghiệp tiểu hõc. 

Trong sø người được hói, không có ai hõc và tøt 

nghiệp trung hõc phù thöng. Trình đû hõc vçn 

thçp là mût trong những nguyên nhân cân trở 

sự tiếp cên và tham gia dự án cþa người dân. 

Thực hiện kế hoạch  

Lập kế hoạch 

- Xác định và xếp hạng ưu tiên 

các khó khăn/nhu cầu 

- Lập kế hoạch giải quyết các 

khó khăn/nhucầu 

Người dân được 
trao quyền 

Tham gia mang 
tính hình thức 

Không tham gia 

Giám sát và đánh giá  

Người dân  

điều khiển 

Ủy quyền 

Đối tác 

Tham vấn 

Được thông tin 

Liệu pháp 

Bị điều khiển 

Động viên 
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Bảng 1. Thông tin về người được phỏng vấn và hộ được phỏng vấn 

Chỉ tiêu ĐVT Giá trị Tỷ lệ (%) 

1. Tuổi bình quân của người được phỏng vấn tuổi 38  

2. Giới tính của người được phỏng vấn    

- Nam người 25 41,7 

- Nữ người 35 58,3 

3. Trình độ học vấn của người được phỏng vấn    

- Chưa từng đi học người 31 51,6 

- Chưa tốt nghiệp tiểu học người 6 10 

- Tốt nghiệp tiểu học người 12 20 

- Tốt nghiệp THCS người 9 15 

4. Nghề nghiệp của người được phỏng vấn    

- Nông nghiệp  56 93,3 

- Cán bộ xã, thôn  1 1,7 

- Làm thuê  2 3,3 

- Buôn bán nhỏ, dịch vụ  1 1,7 

5. Tình trạng nghèo của hộ    

- Không thuộc hộ nghèo  4 6,7 

- Nghèo kinh niên  33 55 

- Nghèo động  16 26,7 

- Thoát nghèo  7 11,7 

   

Về nghề nghiệp, có tới 93,3% người được 

phóng vçn có nghề chính là sân xuçt nông 

nghiệp. Chî có mût tî lệ nhó làm cán bû xã, thôn 

hoặc buôn bán nhó. Trình đû hän chế và không 

biết tiếng phù thöng đã cân trở người dân tìm 

kiếm việc làm phi nông nghiệp ở thành phø 

Điện Biên Phþ và các đða phương khác. Đa sø 

người dân søng dựa vào sân xuçt nông nghiệp, 

do điều kiện đða hình và thời tiết khíc nghiệt 

nên múi nëm ở Sính Phình chî canh tác được 1 

vụ lúa hoặc 1 vụ ngô, sân xuçt cþa các hû còn 

mang tính chçt tự cung tự cçp nên thu  

nhêp thçp. 

Kết quâ điều tra cho thçy trong suøt giai 

đoän cþa dự án giâm nghèo các tînh miền núi 

phía Bíc giai đoän 2, 93,3% hû đã từng thuûc hû 

nghèo. Trong đò, hơn 50% sø hû nghèo kinh niên 

tức là nghèo tçt câ các nëm trong giai đoän 

2010-2015 cþa dự án; 26,7% hû cò nëm thuûc 

diện hû nghèo và cò nëm thoát nghèo hay cñn 

gõi là nghèo đûng. Chî có 11,7% sø hû thoát 

nghèo. Nguyên nhån tái nghèo (nghèo đûng) 

được người dån đưa ra là do gặp rþi ro trong sân 

xuçt như tråu chết, lợn, gà chết vì bð dðch bệnh 

(Bâng 1). 

3.3. Sự tham gia của người dân xã Sính 

Phình vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền 

núi phía Bắc - giai đoạn 2  

3.3.1. Tham gia xác định nhu cầu 

Khi được hói có tham gia các cuûc hõp xác 

đðnh nhu cæu hay không thì 70% được dân trâ 

lời là “cò”. Tuy nhiên, tçt câ đều tham gia mang 

tính hình thức tức là tham gia để biết về dự án - 

hình thức tham gia “Được thöng tin” (33,3%). Sø 

còn läi (36,7%) tham gia để phân ánh những 

khò khën nhu cæu cþa mình (Bâng 2) 

Về việc tham gia đề xuçt các nhu cæu, tiểu 

hợp phæn hú trợ các hoät đûng sân xuçt được 

người dân quan tâm nhiều nhçt (36,7% sø người 

có ý kiến), tiếp theo là việc xây dựng các cơ sở hä 

tæng nhó như đường, kênh mương„ Trong cuûc 

hõp cò hơn 50% người tham dự là nữ, song do 

rào cân về ngôn ngữ và thiếu tự tin nên chî có 

5% đòng gòp ý kiến cho tiểu hợp phæn hú trợ 

phụ nữ (Đ÷ thð 1). 
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Bảng 2. Người dân tham gia xác định nhu cầu 

Biểu hiện của sự tham gia 
Hình thức 
tham gia 

Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Mức độ tham gia 

1. Không tham gia Bị điều khiển 18 30 Không tham gia 

2. Tham dự cuộc họp để nghe thông báo về những 
nội dung dự án sẽ triển khai 

Được thông tin 20 33,3 Tham gia mang tính 
hình thức 

3. Tham dự cuộc họp và đóng góp ý kiến về những 
khó khăn/nhu cầu 

Tham vấn 22 36,7 

 

Biểu đồ 1. Người dân tham gia phản ánh nhu cầu về các tiểu hợp phần 

Bảng 3. Người dân tham gia xếp hạng ưu tiên các nhu cầu 

Biểu hiện của sự tham gia Hình thức tham gia Số hộ 
Tỷ lệ 
(%) 

Mức độ tham gia 

1. Không tham gia Bị điều khiển 28 46,7 Không tham gia 

2. Tham gia theo hướng dẫn của tổ công tác Bị điều khiển 14 23,3 

3. Cùng bàn bạc với tổ công tác để xếp hạng Đối tác 12 20,0 Người dân được trao quyền 

4. Người dân tự thảo luận và xếp hạng Ủy quyền 6 10,0 

 

3.3.2. Xếp hạng ưu tiên các nhu cầu 

Bâng 3 cho thçy có 53,3% sø người được 

phóng vçn tham gia xếp häng các vçn đề ưu 

tiên. Trong sø đò, cò 30% bàn bäc với tù công tác, 

cán bû dự án hoặc tự thâo luên với người dân 

khác để xếp häng. Ngoài ra, có 23,3% sø người 

tham gia giơ tay hoặc bó hät ngô theo hướng 

dén cþa cán bû xã, thôn hoặc cán bû dự án. Như 

vêy, 70% người dân tham gia dưới hình thức “Bð 

điều khiển” hay ở mức “Khöng tham gia”.  

Mặc dù vêy, trong xếp häng nhu cæu có 10% 

người dân tham gia ở hình thức “Ủy quyền” và 

20% tham gia dưới hình thức “Đøi tác”. Do  

đò, câ 30% người dân tham gia ở mức “Được  

trao quyền”. 

Bên cänh mût sø ít người dân tham gia tích 

cực vào việc xếp thứ tự ưu tiên các nhu cæu thì 

có gæn mût nửa (46,7%) không tham gia. Lý do 

chþ yếu vén là cöng tác thöng tin chưa đæy đþ 

nên người dân không biết đến dự án hoặc không 
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được mời hõp (46,7%). Tương đương với sø này là 

41,7% sø người cho rìng hõ không biết cách xếp 

häng như thế nào do hõ không biết đếm. Điều 

này đñi hói cán bû dự án cæn làm tøt hơn vai trò 

hướng dén và thúc đèy người dân tham gia. 

3.3.3. Tham gia lập kế hoạch 

Nghiên cứu chî ra rìng công tác lêp kế 

hoäch được triển khai ở các thôn và có 60% 

người được phóng vçn tham dự các cuûc hõp lêp 

kế hoäch. Tuy nhiên, có 18,3% chî tham dự cho 

có lệ tức là chçp nhên “Bð điều khiển”, 16,7% 

tham gia để nghe thông báo về kế hoäch sẽ triển 

khai - hình thức “Được thöng tin” và chî có 25% 

đòng gòp ý kiến cho các bân kế hoäch đã được 

xây dựng sẵn. Rô ràng, người dân chî tham gia  

ở mức “Khöng tham gia” hoặc “Tham gia  

mang tính hình thức” trong khåu lêp kế hoäch 

(Bâng 4). 

Có 7 loäi tiểu dự án được người dån đòng 

góp ý kiến cho các bân kế hoäch (Đ÷ thð 2). 

Trong đò, kế hoäch xây dựng cơ sở hä tæng như 

xåy đường bê tông vào khu sân xuçt và xây 

đường bê tông liên thôn có sø ý kiến đóng góp 

nhiều nhçt (31,7% sø người được hói góp ý), tiếp 

theo là các kế hoäch về sân xuçt như nuöi lợn 

thðt, nuôi lợn sinh sân. Giâi thích cho vçn đề 

này là do các tiểu dự án xây dựng cơ sở hä tæng 

có sø người dân tham gia nhiều nhçt (được triển 

khai ở hæu hết các thön). Ngược läi, các dự án về 

sân xuçt thì chî có những hû nhiệt tình và đþ 

điều kiện về chu÷ng träi mới được tham gia. 

Tham gia mang tính hình thức trong khâu lêp 

kế hoäch ânh hưởng tới sự tham gia cþa người 

dân trong các khâu tiếp theo cþa dự án. Bởi lẽ, 

để tham gia thực hiện và giám sát tøt dự án, 

người dân cụ thể hóa bân kế hoäch thành các 

hoät đûng nhó phù hợp với ngu÷n lực và khâ 

nëng tham gia cþa hõ. 

Trong sø 40% sø người không tham gia lêp 

kế hoäch thì 12,5% sø người cho rìng hõ không 

biết lêp kế hoäch, 20,8% sø người cho rìng đò 

không phâi là nhiệm vụ cþa hõ; sø còn läi hõ 

khöng được mời hoặc không biết đến dự án. 

Bảng 4. Người dân tham gia lập kế hoạch 

Biểu hiện của sự tham gia 
Hình thức 
tham gia 

Số 
hộ 

Tỷ lệ 
(%) 

Mức độ 
tham gia 

1. Không tham gia Bị điều khiển 24 40,0 Không 
tham gia 

2. Chỉ tham dự cuộc họp cho có lệ Bị điều khiển 11 18,3 

3. Được thông báo về kế hoạch sẽ triển khai nhưng không đóng góp ý kiến Được thông tin 10 16,7 Tham gia 
mang 
tính hình 
thức 

4. Đóng góp ý kiến cho bản kế hoạch đã được xây dựng sẵn  Tham vấn 15 25,0 

 

Biểu đồ 2. Người dân đóng góp ý kiến cho các bản kế hoạch 
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Bảng 5. Người dân tham gia đóng góp nguồn lực 

Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ (%) 

Tổng số hộ điều tra 60 100 

I. Số hộ tham gia đóng góp nguồn lực 32 53,3 

1. Số hộ góp tiền 22 36,7 

2. Số hộ góp lao động 23 38,3 

3. Số hộ góp đất đai 7 11,7 

II. Số hộ chưa tham gia đóng góp nguồn lực 28 46,7 

Bảng 6. Tỉ lệ đóng góp nguồn lực của người dân 

Nguồn vốn Số lượng (đồng) Tỷ lệ (%) 

Tổng nguồn vốn dự án 8.065.460.000 100 

1. Ngân hàng thế giới 7.233.157.000 89,7 

2. Đối ứng 95.444.000 1,2 

3. Dân góp 736.859.000 9,1 

Ghi chú: Ban Phát triển xã Sính Phình, 2015. 

 

Hình 2. Mức đóng góp nguồn lực của người dân 

3.3.4. Tham gia thực hiện dự án 

a. Tham gia đóng góp nguồn lực 

Tham gia thực hiện dự án được thể hiện 

trên hai khía cänh (Bâng 5): đòng gòp ngu÷n lực 

và thực hiện các hoät đûng. Có 32 hû trong tùng 

sø 60 hû điều tra cò tham gia đòng gòp các 

ngu÷n lực cho các tiểu dự án. Trong đò, 36,7% sø 

hû góp tiền; 38,3% sø hû gòp cöng lao đûng và 

chî có 11,7% sø hû đòng gòp đçt đai cho việc làm 

đường và xây dựng kênh mương. Như vêy, vén 

còn trên 40% sø hû chưa tham gia đòng gòp các 

Đóng góp tự nguyện: 
- Đất đai: 43,3% 
- Lao động: 33,3% 
 
 

 

Người dân  

điều khiển 

Mức đóng góp được người dân thống 
nhất trong cuộc họp:  
- Lao động: 51,6% 
 
 
 
 

Ủy quyền 

1. Mức đóng góp theo quy định của 
chính quyền: 
- Tiền: 100% 
- Đất đai: 56,7% 
2. Đóng góp công lao động để được trả 
tiền: 13,3% 
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ngu÷n lực cho dự án. Lý do chþ yếu hõ đưa ra là 

do nghèo nên không có tiền để đòng gòp (67,9% 

sø hû khöng tham gia đòng gòp ngu÷n lực); sø 

còn läi do hõ khöng được huy đûng hoặc không 

biết đến dự án. 

Hình thức đòng gòp cÿng cò sự khác nhau 

giữa các ngu÷n lực và các hû dån. Đøi với tiền, 

người dån đòng gòp chþ yếu dưới hình thức “Bð 

điều khiển”. Trong khi đò, lao đûng người dân 

đòng gòp dưới hình thức cao hơn, mức đòng gòp 

chþ yếu là tự nguyện hoặc được người dân thøng 

nhçt trong các cuûc hõp. Về ngu÷n lực đçt đai, 

gæn mût nửa sø hû đòng gòp mût cách tự 

nguyện, sø còn läi đòng gòp theo sự huy đûng 

cþa chính quyền đða phương (Hình 2). 

Báo cáo cþa Ban Phát triển xã cÿng cho 

thçy tî lệ đòng gòp cþa người dân chî chiếm tỷ lệ 

nhó trong tùng ngu÷n vøn cþa dự án (9,1%). 

Trong đò, đòng gòp cþa hõ chþ yếu cho các tiểu 

dự án về sân xuçt và cơ sở hä tæng. Các tiểu dự 

án về vên hành và bâo trì công trình hä tæng 

thiếu sự đòng gòp cþa người dân. Vì vêy, người 

dån chưa cò ý thức trong việc giữ gìn, bâo trì và 

duy tu các cöng trình được xây dựng (Bâng 6). 

b. Thực hiện các hoạt động của dự án 

Täi bâng 7 có thể thçy; trong quá trình 

triển khai các hoät đûng cþa dự án, có nhiều 

người dân còn thờ ơ khöng tham gia (43,3 %). Sø 

còn läi đều tham gia ở mức đû cao “Người dân 

được trao quyền” tức là hõ trực tiếp thực hiện 

các hoät đûng cþa dự án hoặc tham gia vào các 

nhóm sở thích: nuôi lợn, bñ, dê„ 

Bảng 7. Người dân tham gia thực hiện các hoạt động 

Biểu hiện của sự tham gia Hình thức tham gia Số hộ Tỷ lệ (%) Mức độ tham gia 

1. Không tham gia Bị điều khiển 26 43,3 Không tham gia 

2. Trực tiếp thực hiện các hoạt động Đối tác 9 15,0 Người dân được trao quyền 

3. Tham gia các nhóm sở thích 25 41,7 

 

Hình 3. Người dân tham gia giám sát, đánh giá dự án 

Người dân điều khiển: 0% 
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Tham vấn: 23,3% 
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Được thông tin: 5% 
(Nghe báo cáo kết quả GS, ĐG) 

Liệu pháp: 0% 
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Tuy nhiên, có nhiều hoät đûng cung cçp 

hàng hóa, dðch vụ như: cung cçp con giøng, vên 

hành, bâo trì cơ sở hä tæng„ chưa cò sự tham 

gia cþa người dân. 

3.3.5. Tham gia giám sát, đánh giá dự án 

Kết quâ khâo sát täi hình 3 cho thçy chî có 

hơn 30% người dân tham gia vào khâu giám sát 

và đánh giá dự án và còn läi 66,7% người dân 

không tham gia vào nûi dung này. Không chî sø 

người dân tham gia giám sát và đánh giá dự án 

hän chế mà chçt lượng tham gia còn thçp. Hæu 

hết người dân tham gia ở mức đû hình thức 

(28,3%), tỷ lệ người dån được trao quyền chî có 

5% những cÿng chî dừng ở mức đû đøi tác. Mức 

đû được þy quyền hay chþ đûng tham gia các 

hoät đûng giám sát, đánh giá chưa cò sự tham 

gia cþa người dân. Điều này chứng tó người dân 

còn thờ ơ trong việc tham gia thâo luên, bàn bäc 

và thực hiện các công việc cþa khâu giám sát, 

đánh giá cüng với chính quyền đða phương, các 

điều phøi viên và cán bû dự án. Do đò, trong thời 

gian tới dự án cæn tëng cường tuyên truyền về 

quyền lợi cþa người dân trong công tác giám sát 

đ÷ng thời cæn cò cơ chế chính sách để thu hút và 

khích lệ sự tham gia cþa người dân. 

4. KẾT LUẬN 

Sự tham gia cþa người dân mût cách chþ 

đûng câ về hình thức và mức đû cò ý nghïa vö 

cùng quan trõng trong việc đät được các mục 

tiêu cÿng như duy trì lợi ích cþa các chương 

trình, dự án giâm nghèo mût cách bền vững. 

Nghiên cứu ở xã Sính Phình cho thçy sự tham 

gia cþa người dân vào dự án giâm nghèo các 

tînh miền núi phía Bíc giai đoän 2 bước đæu đã 

có những thành tựu nhçt đðnh. Trên 30% người 

dân tham gia ở mức đû được trao quyền trong 

các khâu xếp häng nhu cæu và triển khai thực 

hiện dự án. Tuy nhiên, ở mức đû này, khâu giám 

sát, đánh giá dự án, người dân tham gia với tỷ lệ 

thçp (5%). Hæu hết các giai đoän và hợp phæn 

cþa dự án người dân chî tham gia mang tính 

hình thức. Ở giai đoän thực hiện dự án, tuy tỷ lệ 

người dân tham gia ở mức được þy quyền cao 

nhưng chþ yếu ở khâu đòng gòp ngu÷n lực. Đặc 

biệt có tới gæn 50% sø hû được hói không tham 

gia vào các hoät đûng cþa dự án. 

Như vêy, xét tùng thể, sự tham gia cþa 

người dân vào dự án giâm nghèo các tînh miền 

núi phía Bíc giai đoän 2 täi xã Sính Phình còn 

hän chế, thiếu sự tích cực và chþ đûng. Vì vêy, 

trong những chương trình, dự án giâm nghèo 

tiếp theo, để câi thiện sự tham gia cþa người 

dân nhìm nâng cao hiệu quâ cþa các chương 

trình, dự án, nhóm nghiên cứu đề xuçt mût sø 

giâi pháp sau: 

Khơi dêy và phát huy tinh thæn tự lực cþa 

người dân. Täo ra phong trào thi đua giữa các 

thôn, bân bìng các khèu hiệu và phân bù ngân 

sách cho các thôn dựa trên tî lệ người dân tham 

gia. Đåy chính là bài hõc thành công từ “phong 

trào Saemaul” ở Hàn Quøc. 

Tëng cường công tác truyền thöng để người 

dân ním được những thông tin về dự án. Đa 

däng hòa các kênh thöng tin: loa phát thanh đða 

phương; dán thöng tin täi nhà vën hòa thön, xã; 

phù biến qua các cuûc hõp thôn, bân và cuûc hõp 

cþa các tù chức đoàn thể, xã hûi. 

Đào täo, têp huçn nâng cao nhên thức cþa 

người dân về tæm quan trõng cþa sự tham gia, 

nång cao nëng lực thực hiện việc xếp häng nhu 

cæu, xây dựng kế hoäch cÿng như thực hiện, 

giám sát, đánh giá dự án;  

Thay đùi cách thức tù chức các buùi hõp. Các 

cuûc hõp thôn, bân nên tù chức riêng cho người 

dån. Cò như vêy, các ý kiến thâo luên cþa người 

dân mới không bð ânh hưởng bởi người bên ngoài 

cûng đ÷ng, hõ sẽ bớt rụt rè và câm thçy tự tin 

hơn khi bày tó ý kiến, quan điểm cþa mình. 

Chú trõng khuyến khích người dân tham gia 

giám sát và đánh giá dự án. Cæn cò cơ chế thu 

hút người dân tham gia trực tiếp và gián tiếp vào 

khåu giám sát, đánh giá dự án bìng cách täo 

điều kiện để người dân tham gia các tù giám sát 

và khen thưởng nếu người dân phát hiện ra 

những sai phäm trong thực hiện các tiểu dự án. 
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