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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững cho dân tộc La Ha ở huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Nghiên cứu đã khảo sát 20 cán bộ thực thi chính sách giảm nghèo cấp huyện và xã, và 

120 hộ gia đình gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo (75 hộ dân tộc La Ha và 45 hộ dân tộc Thái). Kết 

quả cho thấy, thời gian qua, đã có nhiều chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai và đời sống 

của dân tộc La Ha ở Quỳnh Nhai đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc La Ha còn cao (43% năm 

2019), đời sống vật chất, tinh thần của dân tộc La Ha còn gặp rất nhiều khó khăn; trình độ dân trí còn rất thấp, tỷ lệ 

mù chữ còn cao, việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn nhiều hạn chế. Vì vậy, để giảm nghèo 

bền vững cho dân tộc La Ha ở tỉnh Sơn La cần thực hiện có hiệu quả và động bộ các chính sách liên quan đến cơ 

sở hạ tầng nông thôn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tiếp cận vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay, 

đào tạo nghề và xuất khâu lao động, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.  

Từ khóa: Giải pháp, giảm nghèo, dân tộc La Ha, dân tộc thiểu số. 

Solutions to Sustainable Poverty Reduction for Ethnic Minority:  
A case study of La Ha Ethnic Minority Group in Quynh Nhai District, Sơn La Province 

ABSTRACT 

The study aimed to assess the current situation and propose solutions to sustainable poverty reduction for the La 

Ha ethnic group in Quynh Nhai district, Son La province. The study surveyed 20 officials in charge of managing and 

implementing poverty reduction policies at district and commune levels, and 120 households including the poor, near-

poor households, and households escaping from poverty (75 La Ha ethnic group households and 45 Thai ethnic group 

households). It was found that, over the past time, there had been many poverty reduction policies, programs, and 

projects implemented in ethnic minority and mountainous areas, the life of the La Ha people in Quynh Nhai was much 

improved. However, the proportion of poor households in La Ha ethnic group was still high (43% in 2019), the material 

and spiritual life of the La Ha ethnic group was still faced with many difficulties; people's intellectual level was still very 

low, the illiteracy rate was still high, medical examination and treatment and health care for the people were still limited. 

Therefore, it is necessary to effectively implement the related policies to sustainably reduce poverty for La Ha people in 

Son La province, such as: (1) integrated investment in rural infrastructure; (2) Promotion of the application of scientific 

and technical advances in production; (3) Improvement of the accessibility and efficiency of concessional loans; (4) 

promotion of vocational training for rural workers, encouraging startup, labor exportation; (5) raising awareness of the 

people about the importance of education and improvement of the quality of general education. 

Keywords: Solutions, Sustainable poverty reduction, La Ha Ethnic Minority Group. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giâm nghèo bîn vững cho những ngþời yïu 

thï, ngþời đồng bào dân tộc thiðu số (DTTS) và 

miîn núi không chõ là vçn đî riêng cûa mỗi 

quốc gia mà nó còn mang tính toàn cæu. Viòt 

Nam có 54 dân tộc cùng sinh sống, tuy tỷ lò 

ngþời DTTS chõ chiïm 15% nhþng tỷ lò hộ 

nghèo đa chiîu chiïm hơn 55% tổng số hộ 

nghèo câ nþớc. Đïn nëm 2019, vén còn 21% số 
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ngþời DTTS chþa đọc thông, viït thäo tiïng 

Viòt, tỷ lò suy dinh dþỡng ở trê em DTTS lên 

đïn hơn 32% và có trên 90% các tõnh vùng 

đồng bào DTTS phâi nhên hỗ trợ tÿ nguồn 

ngân sách cûa Trung þơng (Chônh phû, 2019).  

Huyòn Quỳnh Nhai nìm ở phía Tây Bíc 

cûa tõnh Sơn La. Dån số toàn huyòn là 66.168 

ngþời (nëm 2019) với tỷ lò đồng bào DTTS 

chiïm trên 95%. Toàn huyòn có 07 dân tộc cùng 

chung sống, trong đù dån tộc La Ha là nhóm 

DTTS rçt ôt ngþời (có số dån dþới 10.000 ngþời) 

và đang đþợc thý hþởng các chính sách hỗ trợ 

đặc thù riêng cûa Chính phû nhþ: Quyït đ÷nh số 

2085/QĐ-TTg, Quyït đ÷nh số 2086/QĐ-TTg nëm 

2016; và Đî án “Bâo vò và phát triðn các dân tộc 

dþới 10.000 ngþời theo hþớng bónh đîng, đồng 

đîu giữa các dân tộc” cûa Ủy ban Dân tộc 

(UBND huyòn Quỳnh Nhai, 2020).  

Những nëm qua, huyòn Quỳnh Nhai đã 

triðn khai nhiîu chính sách và giâi pháp nhìm 

giâm nghèo cho ngþời dân nói chung, DTTS nói 

riíng. Tuy nhiín, đời sống cûa đồng bào dân 

tộc La Ha vén câi thiòn chþa đþợc nhiîu, tỷ lò 

hộ nghèo đa chiîu dân tộc La Ha nëm 2019 là 

43% (cao thứ 2 sau dân tộc Mông). Bên cänh 

đù, với dân số ít và sinh sống låu đời cùng 

nhiîu dân tộc lớn khác (Thái, Mông) nín đồng 

bào La Ha có sự giao thoa và tiïp thu nhiîu 

nîn vën hùa khác nhau. Một số đặc trþng vî 

dân tộc nhþ tiïng nói, trang phýc, lñ hội, têp 

quán sinh hoät và sân xuçt,„ đứng trþớc nguy 

cơ b÷ đồng hoá và mai một. Chçt lþợng dân số 

b÷ giâm sút đáng kð do ânh hþởng cûa các tò 

nän xã hội và sự týt hêu, tự ty dân tộc (UBND 

huyòn Quỳnh Nhai, 2020).  

Cho đïn nay, đã cù nhiîu nghiên cứu ở 

trong nþớc và trên thï giới vî giâm nghèo nhþ 

Van de Walle & Gunewardena (2001), Dong & 

cs. (2005), Baulch & cs. (2007), Baulch & cs. 

(2011), Imai & cs. (2011), Pham & cs. (2011), 

Baulch & cs. (2012), WB (2012), Nguyen (2012), 

Tuyen (2014), Nguyen & cs. (2017), Alam 

(2006), Sanfo & cs. (2012), Đặng Kim Sơn & cs. 

(2012), Đỗ Kim Chung & cs. (2015), Ngô Trþờng 

Thi (2014)... Tuy nhiên, các nghiên cứu trþớc 

đåy chþa têp trung nghiên cứu sâu vî thực 

träng, nguyên nhân và giâi pháp giâm nghèo 

cho dân tộc La Ha. Vì vêy, nghiên cứu này 

nhìm đánh giá thực träng và đî xuçt giâi pháp 

giâm nghèo bîn vững cho các hộ nghèo dân tộc 

La Ha ở huyòn Quỳnh Nhai, tõnh Sơn La. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập thông tin 

Thông tin thứ cçp đþợc thu thêp tÿ hò 

thống các vën bân, chônh sách liín quan đïn 

giâm nghèo tÿ cçp trung þơng, cçp tõnh, cçp 

huyòn, các báo cáo kït quâ thực hiòn chþơng 

trình giâm nghèo cûa sở, ban ngành, UBND 

huyòn Quỳnh Nhai và các xã đþợc lựa chọn 

nghiên cứu. 

Nghiên cứu lựa chọn khâo sát hai nhùm đối 

tþợng gồm: (1) Tọa đàm và phúng vçn sâu 20 

cán bộ thực thi chính sách giâm nghèo cçp 

huyòn và xã; (2) Phúng vçn trực tiïp bìng bâng 

húi 120 hộ täi hai xã Nặm Ét và xã Mþờng Säi, 

nơi cù nhiîu đồng bào dân tộc La Ha sinh sống, 

các tiêu chí chọn hộ theo nhóm dân tộc (75 hộ 

La Ha và 45 hộ dân tộc Thái) và tình träng 

nghèo cûa hộ. 

2.2. Phân tích thông tin 

Phþơng pháp thống kê mô tâ và phþơng 

pháp so sánh đþợc sử dýng chû yïu trong 

nghiên cứu nhìm phân tích thực träng và kït 

quâ thực hiòn giâi pháp, chþơng trónh giâm 

nghèo cho các hộ dân tộc La Ha ở huyòn Quỳnh 

Nhai, tõnh Sơn La. Ngoài ra, phþơng pháp cho 

điðm và xïp häng þu tiín sử dýng thang đo 

Likert đð đánh giá và xïp häng þu tiín các 

nguyên nhân nghèo cûa hộ (Thang đo Likert 

gồm 5 mức tÿ mức 1- Khù khën nhçt đïn mức 

5- Ít khù khën nhçt). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng thực thi các giải pháp và 

chính sách giảm nghèo cho dân tộc La Ha ở 

huyện Quỳnh Nhai, tînh Sơn La 

3.1.1. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

Hiòn nay, nguồn lực đæu tþ cho cơ sở hä 

tæng cûa huyòn Quỳnh Nhai đþợc lçy tÿ Chþơng 

trónh 135, trong đù þu tiín đæu tþ các công trónh 
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vî giao thông, thûy lợi, trþờng học, y tï... Giai 

đoän 2016-2019, huyòn triðn khai đþợc 154 

công trình, với tổng kinh phô hơn 88 tỷ đồng 

(Bâng 1). Hït nëm 2019, tỷ lò thôn/bân cù đþờng 

giao thông cứng hùa đät 84,4%; cù nhà vën hùa 

đät 100%; cù điòn lþới quốc gia đät hơn 87% 

(Hình 1). Tuy nhiên, so với nhu cæu, cơ sở hä tæng 

ở nhiîu thôn, bân cù ngþời La Ha sinh sống chþa 

đáp ứng và cæn đþợc tiïp týc đæu tþ và nång cçp 

trong thời gian tới. 

Bảng 1. Kết quả đầu tư cơ sở hạ tầng từ các chương trình, chính sách giảm nghèo  

tại Quỳnh Nhai giai đoạn 2016-2019 

Nội dung ĐVT Kết quả hỗ trợ Tỷ lệ (%) 

Tổng kinh phí hỗ trợ Triệu đồng 88.040,5 100,00 

Chương trình 30a Triệu đồng 61.860,0 70,26 

Chương trình 135 Triệu đồng 26.180,5 29,74 

Số công trình được đầu tư Công trình 154 - 

Nguồn: UBND huyện Quỳnh Nhai (2020). 

 

Ghi chú: Điều tra 53 DTTS (2019). 

Hình 1. Tình hình phát triển kết cấu hạ tầng huyện Quỳnh Nhai năm 2019 

Bảng 2. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt và  

đời sống của các hộ DTTS khảo sát 

Chỉ tiêu 

  

Hộ DT La Ha (n = 75) Hô DT Thái (n = 45) 

Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) 

Nước sinh hoạt     

 Nước giếng đào/khe/mó 67 89,33 45 100,00 

 Nước khác 8 10,67 0 0,00 

Tình trạng nhà vệ sinh     

 Nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại 5 6,67 6 13,33 

 Hố xí hai ngăn 9 12,00 6 13,33 

 Không có nhà vệ sinh 61 81,33 33 73,34 

Tình trạng sử dụng điện     

 Điện lưới 69 92,00 40 88,89 

 Điện máy phát 0 0,00 3 4,44 

 Chưa có điện 6 8,00 2 6,67 
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Hiòn nay, hä tæng vî nþớc sinh hoät và điòn 

cho vùng dân tộc La Ha cơ bân đþợc đâm bâo. 

Hæu hït các thôn/bân đã cù bð nþớc sinh hoät 

chung và đþợc hỗ trợ ống dén nþớc tÿ khe/mù đð 

sử dýng. Chõ còn 8% số hộ La Ha chþa cù điòn 

do sống râi rác trên núi cao. Tuy nhiên, nhiîu 

hộ không có nhà vò sinh hoặc chõ nhà täm bợ do 

hän chï nguồn lực cûa hộ và một phæn do thói 

quen sinh hoät cûa ngþời dân (Bâng 2). 

3.1.2. Hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế 

Thực träng tiïp cên các hỗ trợ vî sân xuçt 

và câi thiòn sinh kï cûa dân tộc La Ha còn thçp 

(48%). Nguyên nhân một phæn do kinh phí ít, 

nguồn vốn chêm triðn khai, nhþng nguyín nhån 

chính vén là tåm lý lþời lao động, không muốn 

nhên hỗ trợ bìng hiòn vêt, chõ muốn nhên tiîn. 

Bên cänh đù, trín 70% các hộ đþợc húi chþa hài 

lòng do mức hỗ trợ còn thçp, thời gian hỗ trợ 

chþa k÷p thời (mùa vý) và chçt lþợng cây giống, 

con giống chþa đâm bâo (Bâng 3). Thực tï cho 

thçy, hình thức hỗ trợ theo cá nhân các hộ riêng 

lê khá manh mún, hiòu quâ không cao, cæn xem 

xét đð chuyðn hình thức hỗ trợ theo nhóm 

hộ/nhóm cộng đồng. 

3.1.3. Nhóm giải pháp về tín dụng ưu đãi 

Chính phû đã giao cho Ngån hàng Chônh 

sách xã hội thực hiòn các chþơng trónh cho vay ở 

các huyòn, xã nhþ: cho vay hộ nghèo, hộ cên 

nghèo, hộ thoát nghèo; cho vay học sinh sinh 

viên. Kït quâ triðn khai đïn hït nëm 2019, 

huyòn đã cù 7.194 hộ đþợc vay vốn, với số tiîn 

đã giâi ngån hơn 228,4 tỷ đồng (UBND huyòn 

Quỳnh Nhai, 2020). 

Đối với dân tộc La Ha, các hộ vay vốn chû 

yïu là đð sửa chữa nhà cửa, sân xuçt và mua 

sím tài sân. Cơ bân các hộ đîu thiïu vốn và có 

nhu cæu vay nhþng tỷ lò hộ vay vốn đät hơn 

85%. Mặc dù các chþơng trónh þu đãi tôn dýng 

cho hộ nghèo có thû týc khá đơn giân và lãi suçt 

cho vay thçp, song do hän chï vî tiïp cên thông 

tin, các hộ e ngäi khi vay vốn, cho rìng thû týc 

cøn rþờm rà, lãi suçt cao và một số hộ không có 

tài sân thï chçp (Bâng 4). 

Bảng 3. Tình hình hỗ trợ về sản xuất cho hộ nghèo khảo sát năm 2019 

Chỉ tiêu 
Hộ DT La Ha (n = 75) Hộ DT Thái (n = 45) 

Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) 

Tổng số hộ được hỗ trợ 36 48,00 28 62,22 

Hộ được hỗ trợ bằng hiện vật 13 43,33 20 71,4 

Hộ được hỗ trợ bằng tiền 23 56,67 8 28,57 

 Mức hỗ trợ bình quân (trđ/hộ) 4,45 - 3,35 - 

Đánh giá về hỗ trợ 30 100,00 28 100,00 

Hỗ trợ phù hợp 7 23,23 18 28,57 

Mức hỗ trợ còn thấp 14 46,47 10 35,71 

Hỗ trợ không kịp thời 4 13,33 4 14,29 

Chất lượng đầu vào chưa tốt 5 16,67 6 21,43 

Bảng 4. Tình hình tiếp cận vốn của hộ nghèo DTTS khảo sát năm 2019 

Nội dung 
Hộ DT La Ha (n = 75) Hôk dân Thái (n = 45) 

Số ý kiến Tỷ lệ (%) Số ý kiến Tỷ lệ (%) 

Số hộ có nhu cầu vay 72 96,00 42 99,33 

Số hộ được vay vốn 64 85,33 32 71,11 

Lý do các hộ không vay vốn     

Thủ tục vay vốn phức tạp, rườm rà 7 77,78 11 84,62 

Lãi suất cao  5 55,56 2 15,38 

Không có tài sản thế chấp 5 55,56 9 69,23 
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Bảng 5. Kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ việc làm tại các hộ điều tra năm 2019 

Nội dung 
Hộ DT La Ha (n = 75) Hộ DT Thái (n = 45) 

SL (hộ) TL (%) SL (hộ) TL (%) 

Tình trạng đói nghèo dẫn đến thiếu cơ hội việc làm ổn định 34 45,33 22 48,89 

Khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt dẫn đến thiếu cơ hội việc làm ổn định 9 12,00 12 26,67 

Đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề 12 16,00 9 20,00 

Đề nghị hỗ trợ giải quyết việc làm 11 14,67 6 13,33 

 

3.1.4. Hỗ trợ giải quyết việc làm cho  

người nghèo 

Công tác hỗ trợ viòc làm cho ngþời nghèo 

cûa huyòn đþợc thực hiòn qua hai chþơng trónh: 

hỗ trợ xuçt khèu lao động và tín dýng cho vay 

giâi quyït viòc làm. Hiòn nay, chþa cù lớp têp 

huçn và däy nghî riêng mà lồng ghép däy nghî 

vào chþơng trónh đào täo trong các trþờng giáo 

dýc thþờng xuyên, thiïu gín kït với th÷ trþờng 

lao động nên hiòu quâ chþa cao. Giai đoän 

2016-2019, huyòn đã hỗ trợ cho 5 ngþời đi xuçt 

khèu lao động, với nguồn vốn cho vay là 300 

triòu đồng và hỗ trợ tín dýng giâi quyït viòc làm 

cho hơn 280 hộ. 

Nhên thức vî viòc làm cûa ngþời La Ha 

hiòn nay còn hän chï. Khâo sát vî nhu cæu đào 

täo nghî và hỗ trợ viòc làm chõ cù dþới 20% số 

hộ mong muốn đþợc hỗ trợ (Bâng 5). Điîu này 

phân ánh đúng thực träng tåm lý, trónh độ, têp 

quán cûa ngþời dân tộc La Ha đã quen với viòc 

phý thuộc vào sân xuçt tự cung, tự túc. Nhên 

thức vî học nghî và tìm kiïm viòc làm, tâm lý 

ngäi đi xa và ý thức chçp hành kỷ luêt lao động 

hän chï, do đù chþa mänh dän tiïp cên hỗ trợ 

viòc làm.  

3.1.5. Giải pháp hỗ trợ về nhà ở 

Những nëm qua, huyòn triðn khai nhiîu hỗ 

trợ vî nhà ở cho ngþời nghèo nhþ: hỗ trợ nhà ở 

đäi đoàn kït, nhà tónh thþơng, hỗ trợ theo Quyït 

đ÷nh số 33/2015/QĐ-TTg,„ Giai đoän 2016-2019, 

đã hỗ trợ làm nhà cho 27 hộ, cho vay tín dýng vî 

nhà ở 36 hộ, với tổng nguốn vốn hơn 1,3 tỷ đồng. 

Thực tï hiòn nay, số lþợng các hộ vay vốn tín 

dýng vî nhà ở còn rçt ôt, lþợng vay vốn thçp do e 

ngäi lãi suçt và không trâ đþợc nợ. Ngoài ra đ÷nh 

mức hỗ trợ nhà ở cho ngþời nghèo hiòn nay rçt 

thçp, không phù hợp điîu kiòn thực tï, cæn xem 

xét điîu chõnh thời gian tới. 

Tình träng nhà ở cûa các hộ dân tộc La Ha 

đã có câi thiòn, tuy nhiên vén còn gæn 46% số hộ 

La Ha phâi sống trong các ngôi nhà thiïu kiên 

cố và đơn sơ (Tổng cýc Thống kê, 2020), tỷ lò 

này ở các hộ nghèo cao hơn (Hónh 2). Mặc dù các 

hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố nhþng thực 

chçt là nhà sàn ở đã låu nëm, đþợc gia cố tu sửa 

và câi täo, các kït cçu chính vén chþa đâm bâo 

kiên cố theo quy đ÷nh. 

3.1.6. Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội 

a. Tiếp cận về giáo dục 

Hiòn nay, trónh độ giáo dýc phổ thông cûa 

ngþời La Ha đþợc câi thiòn nhiîu. Tỷ lò ngþời đi 

học méu giáo và tiðu học là gæn 100%, cçp trung 

học cơ sở gæn 92% và trung học phổ thông hơn 

35% (Tổng cýc Thống kí, 2020). Nhþ vêy, càng 

lên cao, tỷ lò học sinh đi học càng thçp dæn do 

nhiîu nguyín nhån nhþ: phâi ở nhà giúp bố 

mì do thiïu lao động; học lực kém dén tới bú 

học; hoặc ở nhà đð lçy vợ, lçy chồng. Tuy 

nhiên, nguyên nhân chính vén là do ngþời dân 

chþa nhên thức đþợc vai trò quan trọng cûa 

giáo dýc - đào täo. 

Số hộ dân tộc La Ha đþợc nhên hỗ trợ vî 

giáo dýc là hơn 61%, số hộ còn läi trâ lời không 

nhên đþợc hỗ trợ. Một số hộ do không thuộc 

diòn hộ nghèo, hoặc không cù ai trong độ tuổi đi 

học, đã bú học, hoặc cù ngþời không rõ con mình 

cù đþợc nhên hỗ trợ vî giáo dýc hay không 

(Bâng 8). Gæn 1/3 số hộ đánh giá đ÷nh mức cûa 

chính sách hỗ trợ giáo dýc hiòn nay chþa hợp lý 

và nguyòn vọng muốn đþợc hỗ trợ nhiîu hơn vî 

chi phí học têp. 
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Bảng 6. Kết quả chính sách về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo  

tại huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2016-2019 

Nội dung Kinh phí thực hiện (triệu đồng) Số hộ được hỗ trợ (hộ) 

Hỗ trợ làm nhà mới 340 14 

Hỗ trợ sửa chữa nhà 93,8 13 

Hỗ trợ vay vốn tín dụng về nhà ở 900 36 

Tổng 1333,8 63 

Nguồn: UBND huyện Quỳnh Nhai (2020). 

 

Hình 2. Kết quả khảo sát tình trạng nhà ở tại các hộ DTTS điều tra năm 2019 

Bảng 7. Kết quả thực thi chính sách hỗ trợ giáo dục cho hộ nghèo  

tại huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2016-2019 

Nội dung ĐVT Kinh phí thực hiện 
Số học sinh  

được hỗ trợ (người) 

Hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo (theo NĐ 86/NĐ-CP) Triệu đồng 7.543,0 50.271 

Trợ cấp tiền ăn cho học sinh bán trú Triệu đồng 25.854,0 8.975 

Hỗ trợ cho học sinh DTTS rất ít người (theo NĐ 57/NĐ-CP) Triệu đồng 3.851,8 1.516 

Hỗ trợ gạo cho học sinh Tấn 773,1 9.664 

Nguồn: UBND huyện Quỳnh Nhai (2020). 

Bảng 8. Thực trạng tiếp cận hỗ trợ giáo dục của các hộ DTTS  

ở huyện Quỳnh Nhai năm 2019 

Nội dung 
Hộ DT La Ha (n = 75) Hộ DT Thái (n = 45) 

Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) 

Số hộ được nhận hỗ trợ giáo dục 46 61,33 24 53,33 

Hỗ trợ bằng tiền 46 100,00 22 91,67 

Hỗ trợ bằng hiện vật 0 0,00 2 8,33 

Đánh giá của hộ về chính sách     

Chính sách hỗ trợ phù hợp  32 69,57 13 54,17 

Định mức hỗ trợ thấp 14 30,43 11 45,83 
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b. Tiếp cận về y tế 

Trong giai đoän 2016-2019, huyòn Quỳnh 

Nhai đã thực hiòn rà soát, cçp phát thê bâo 

hiðm y tï (BHYT) cho ngþời nghèo theo Quyït 

đ÷nh số 139/2002/QĐ-TTg cho 214.788 lþợt 

ngþời, với tổng kinh phô hơn 91,2 tỷ đồng. Cơ 

bân các xã đîu đã cù träm y tï, song viòc thực 

hiòn các d÷ch vý kỹ thuêt täi một số träm y tï 

còn hän chï do chþa đû trang thiït b÷. Các 

thôn/bân hiòn nay đîu đã cù y tï thôn bân, 

nhþng do phong týc têp quán läc hêu, sống xa 

trung tâm y tï, nên vén có hiòn tþợng khi ốm 

đau ngþời dân vén duy trì viòc cúng bái, chữa 

tr÷ theo kinh nghiòm dân gian dén đïn tỷ lò tử 

vong cao. 

Đối với ngþời dân tộc La Ha, công tác chëm 

sóc sức khúe những nëm qua cüng đþợc quan 

tâm nhiîu, 100% số hộ đþợc khâo sát đîu có 

thê BHYT, nhiîu hộ dån đþợc hỗ trợ vî chi phí 

đi läi, ën ở khi khám chữa bònh. Tuy nhiên, chõ 

gæn 79% số hộ đánh giá những hỗ trợ vî y tï là 

phù hợp và k÷p thời. Nguyên nhân một phæn do 

nguồn lực còn hän chï nên mức hỗ trợ còn 

thçp, nhiîu loäi d÷ch vý tính phí do không nìm 

trong danh mýc hỗ trợ đã täo tâm lý e ngäi khi 

đi khám chữa bònh. Ngoài ra, một số hộ không 

đi khám chữa bònh là do nhà xa, đþờng đi läi 

khù khën. 

3.1.7. Chính sách hỗ trợ đặc thù cho đồng 

bào dân tộc La Ha 

Tõnh Sơn La cù Quyït đ÷nh 2477/QĐ-

UBND ngày 20/9/2017 vî đî án hỗ trợ phát 

triðn kinh tï - xã hội dân tộc La Ha giai đoän 

2017-2025. Kinh phí cçp cuối nëm 2018 và bít 

đæu thực hiòn tÿ nëm 2019 với 4 nội dung: (i) 

Xây dựng, sửa chữa, nâng cçp hoàn thiện kết 

cçu cơ sở hä tæng; (ii) Hỗ trợ phát triển sân 

xuçt; (iii) Hỗ trợ bâo tồn, phát huy giá trị văn 

hóa truyền thống; (iv) Đào täo và sử dụng cán 

bộ người dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ở 

cơ sở. Tổng kinh phô đã thực hiòn nëm 2019 

đþợc 29.914 triòu đồng đät 61,3% tổng vốn 

giao. Nëm 2020, tõnh Sơn La đþợc phân bổ vốn 

là 33.312 triòu đồng, phân bổ vốn đæu tþ cơ sở 

hä tæng nhþ công trónh giao thông, nhà vën 

hóa, nhà sinh hoät cộng đồng cho các bân có 

dân tộc La Ha (Nguyñn Hþờng, 2020). Kït quâ 

đã cù 1.000 hộ đþợc nhên hỗ trợ vêt nuôi, máy 

móc; 2.000 hộ đþợc hỗ trợ xây dựng chuồng 

träi; 336 hộ đþợc hỗ trợ tiêm vacxin cho gia 

súc; 347 hộ đþợc hỗ trợ câi täo ao và lồng bè 

nuôi cá; Têp huçn nâng cao kiïn thức sân xuçt 

và tham quan mô hónh cho 2875 lþợt ngþời; và 

tổ chức 4 lớp däy tiïng La Ha (UBND huyòn 

Quỳnh Nhai, 2019).  

 

Hình 3. Kết quả khảo sát về tiếp cận hỗ trợ y tế của các hộ năm 2019 
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Cơ cấu hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều Cơ cấu hộ nghèo theo nhóm DT đa số/thiểu số 

Nguồn: Phòng LĐTB&XH huyện Quỳnh Nhai (2020). 

Hình 4. Cơ cấu hộ nghèo theo nhóm đối tượng ở huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2017-2019 

 

Hình 5. Mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của dân tộc La Ha 

tại huyện Quỳnh Nhai năm 2019 

Nëm 2019 UBND huyòn Quỳnh Nhai phối 

hợp cùng Ban dân tộc tõnh theo công vën số 

223/BDT xây dựng Đî án “Bâo vệ và phát triển 

các dân tộc dưới 10.000 người theo hướng bình 

đẳng, đồng đều giữa các dân tộc giai đoän 2020-

2030”. Thực hiòn quyït đ÷nh 2085/QĐ-TTg, huyòn 

hỗ trợ cho vay vốn tÿ Ngân hàng Chính sách xã 

hội. Nëm 2018 cho 408 hộ vay và nëm 2019 cho 

530 hộ, mức vay trung bình mỗi hộ 50 triòu đồng. 

Thực hiòn quyït đ÷nh 2086/QĐ-TTg, giai đoän 

2017-2020, nhu cæu vốn thực hiòn là: 65.688 triòu 

đồng. Đïn tháng 4/2019, huyòn đã xåy dựng kï 

hoäch, lêp dự án đð hỗ cho 379 hộ với tổng kinh 

phí 4.604,4 triòu đồng. Các chþơng trónh khác 

chþa đþợc thực hiòn do chþa đþợc phê duyòt 

nguồn vốn. Tuy nhiín, các chônh sách đặc thù 
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chþa thực sự cù tônh đột phá, nguồn lực hän chï, 

cçp vốn chêm, và còn chồng chéo vî đối tþợng, nội 

dung và đ÷a bàn với các chính sách khác. 

3.2. Kết quả giảm nghèo và nguyên  

nhân nghèo của dân tộc La Ha ở huyện 

Quỳnh Nhai 

3.2.1. Kết quả giảm nghèo 

Tỷ lò hộ nghèo toàn huyòn giâm 7,26% trong 

giai đoän 2017-2019, nëm 2019 chõ còn 16,8% hộ 

nghèo. Nhờ có các hỗ trợ vî mọi mặt trong đời 

sống (giáo dýc, y tï, vò sinh, nþớc säch,„) xu 

hþớng nghèo hiòn nay đang d÷ch chuyðn tÿ 

nghèo tiïp cên d÷ch vý xã hội sang nghèo vî thu 

nhêp. Tuy nhiên, tỷ lò nghèo là ngþời DTTS vén 

còn rçt cao, chiïm 99,96% (Hình 4). 

Kït quâ giâm nghèo giai đoän 2017-2019 

cûa huyòn giâm 0,3% (Bâng 9). Hơn 43% ngþời 

dân tộc La Ha thuộc diòn hộ nghèo, đứng thứ 2 

sau dân tộc Mông (tỷ lò nghèo 53%). Mức độ 

thiïu hýt tiïp cên các d÷ch vý xã hội cao nhçt ở 

các chõ tiêu: Hố xí/nhà tiêu hợp vò sinh (81,33%); 

Tài sân tiïp cên thông tin (50,67%) và trónh độ 

giáo dýc cûa ngþời lớn (44,44%) (Hình 5). 

3.2.2. Nguyên nhân nghèo của các hộ dân 

tộc La Ha 

Theo đánh giá cûa các hộ khâo sát thì khó 

khën nhçt hiòn nay là thiïu vốn đæu tþ sân 

xuçt và kinh doanh dén đïn tình träng nghèo 

kinh niín. Tuy nhiín, quan điðm cûa các cán bộ 

cho rìng tâm lý trông chờ, ỷ läi vào các hỗ trợ 

cûa nhà nþớc, không phçn đçu vþơn lín mới là 

nguyên nhân quan trọng nhçt khiïn các hộ 

chþa thð thoát nghèo. Trónh độ học vçn ở các hộ 

còn thçp nên ânh hþởng nhiîu đïn nhên thức, 

khâ nëng tiïp cên khoa học kỹ thuêt và tiïp cên 

th÷ trþờng. Nhiîu hû týc läc hêu (tâo hôn, kït 

hôn cên huyït,„) và các tò nän xã hội (ma túy, 

HIV,„) khiïn chçt lþợng dân số ngày càng giâm 

sút, suy thoái giống nòi, tự ti dân tộc. 

Bảng 9. Kết quả giảm nghèo của dân tộc La Ha tại huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2017- 2019 

Chỉ tiêu 
2017 2018 2019 

SL (hộ) TL (%) SL (hộ) TL (%) SL (hộ) TL (%) 

Tổng số hộ  460 100,00 446 100,00 458 100,00 

Số hộ nghèo 196 42,61 195 43,72 197 43,01 

Số hộ cận nghèo 44 9,57 57 12,78 57 12,45 

Số hộ thoát nghèo 17 8,59 27 13,77 33 16,9 

Nguồn: Phòng LĐTB&XH huyện Quỳnh Nhai, 2020. 

Bảng 10. Đánh giá của hộ và cán bộ về các nguyên nhân nghèo của dân tộc La Ha  

ở huyện Quỳnh Nhai 

Chỉ tiêu 

Đánh giá của các hộ (n = 120) Đánh giá của cán bộ 
(n = 20) DT La Ha Dân tộc Thái 

Điểm  
trung bình 

Xếp hạng  
ưu tiên 

Điểm  
trung bình 

Xếp hạng 
 ưu tiên 

Điểm  
trung bình 

Xếp hạng 
ưu tiên 

Thiếu đất sản xuất  1,49 2 1,62 2 1,80 5 

Thiếu vốn 1,44 1 1,29 1 1,75 4 

Sản xuất manh mún, thiếu kiến thức kỹ thuật và 
tổ chức sản xuất 

- - 2,10 5 1,67 3 

Cơ sở hạ tầng sản xuất còn hạn chế 1,90 4 - - 1,60 2 

Điều kiện tự nhiên khắc nhiệt 1,51 3 1,83 3 - - 

Tâm lý ỷ lại và trong chờ vào hỗ trợ của Nhà nước 2,06 5 2,08 4 1,57 1 

Ghi chú: * 5 mức đánh giá xếp häng ưu tiên từ mức 1 - Khó khăn nhçt đến mức 5 - Ít khó khăn nhçt. 
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3.3. Một số giải pháp nhằm giảm nghèo bền 

vững cho các hộ dân tộc La Ha trên địa 

bàn huyện Quỳnh Nhai 

Về cơ sở hä tæng: Têp trung nguồn lực đæu 

tþ đồng bộ hò thống hä tæng nông thôn vùng 

dân tộc La Ha nhþ: đþờng giao thông, trþờng 

học, träm y tï, chợ, nþớc säch, vò sinh, thông 

tin,„ tránh tónh träng đæu tþ dàn trâi, thiïu 

hiòu quâ và thiïu đồng bộ. 

Về hỗ trợ sân xuçt: Đèy mänh ứng dýng các 

tiïn bộ khoa học trong sân xuçt nông nghiòp, 

chuyðn đổi cơ cçu cây trồng, vêt nuôi cho phù 

hợp lợi thï cûa đ÷a phþơng đð nång cao nëng 

suçt, các hỗ trợ nên chuyðn theo nhóm hộ/cộng 

đồng. Tëng cþờng các hoät động quâng bá, tiïp 

cên th÷ trþờng, phát triðn các sân phèm bân đ÷a 

có lợi thï gín với chuỗi giá tr÷ nhþ lợn đen, gà, cá 

sông. Khíc phýc tình träng thiïu đçt sân xuçt. 

Về tín dụng ưu đãi: Đa däng hùa các chþơng 

trình cho vay giúp các hộ nghèo dân tộc La Ha 

dñ dàng tiïp cên các nguồn vốn. Ngân hàng 

Chính sách Xã hội phối hợp chặt chë hơn với các 

tổ chức chính tr÷ - xã hội ở đ÷a phþơng (hội Phý 

nữ, Hội Nông dån,„), phát huy hình thức cho 

vay thông qua các tổ nhóm tín dýng tiït kiòm 

thôn bân đð nâng cao khâ nëng tiïp cên vốn và 

hiòu quâ sử dýng vốn.  

Về hỗ trợ việc làm, đào täo nghề: Đổi mới đào 

täo nghî, nång cao nëng lực sân xuçt cho lao 

động ngþời dân tộc La Ha, chú trọng lönh vực phi 

nông nghiòp. Thực hiòn chþơng trónh đào täo 

nghî mở rộng cho đối tþợng thanh niên, khuyïn 

khích thực hiòn các dự án khởi nghiòp, xây dựng 

mô hình giâm nghèo gín với lợi thï cûa đ÷a 

phþơng. Hoàn thiòn cơ chï, chính sách hỗ trợ lao 

động ngþời dân tộc La Ha di cþ đi làm täi các 

vùng phi nông nghiòp, xuçt khèu lao động.  

Về nhà ở: Nång đ÷nh mức hỗ trợ tÿ ngân 

sách và hỗ trợ tín dýng vî nhà ở cho các hộ dân 

tộc La Ha. Têp trung þu tiín hỗ trợ trþớc cho 

những hộ đang sống ở rìa sông, trên vách núi, 

vùng không cù đçt nîn. Gín hỗ trợ nhà ở với 

công tác di dån đð đþa ngþời dân ra khúi những 

đ÷a bàn có nhiîu rûi ro, quy hoäch thành 

thôn/bân đð têp trung nguồn lực phát triðn cơ sở 

hä tæng. 

Về y tế: Nâng cao nhên thức khám chữa 

bònh cho đồng bào dân tộc La Ha, tránh tình 

träng mê tín d÷ đoan, chữa bònh theo hû týc läc 

hêu. Tëng cþờng đæu tþ hä tæng, trang thiït b÷ y 

tï và nång cao nëng lực cán bộ y tï đ÷a phþơng, 

phát triðn nguồn nhân lực täi chỗ.  

Về giáo dục: Đèy mänh tuyên truyîn, nâng 

cao nhên thức vî tæm quan trọng cûa giáo dýc 

trong giâm nghèo và ý thức thoát nghèo cho đồng 

bào dân tộc La Ha. Mở rộng däy học song ngữ và 

câi thiòn hò thống giáo dýc câ vî cơ sở vêt chçt, 

đội ngü giáo viín đïn các chþơng trónh học.  

Về cơ chế, chính sách: Hoàn thiòn các 

chþơng trónh, chônh sách giâm nghèo theo 

hþớng tích hợp, hän chï nhiîu đæu mối, tránh 

chồng chéo đð têp trung nguồn lực và nâng cao 

nhiòu quâ giâm nghèo. 

4. KẾT LUẬN 

Những nëm qua, huyòn Quỳnh Nhai đã tôch 

cực triðn khai có hiòu quâ các chþơng trónh, 

chính sách giâm nghèo, qua đù tỷ lò hộ nghèo 

giâm xuống cøn 16,8% nëm 2019, đời sống nhân 

dån đþợc câi thiòn đáng kð. Tuy nhiên, nhiîu 

chính sách hỗ trợ đặc thù giâm nghèo cho dân 

tộc La Ha vén còn thiïu nguồn kinh phí và 

chêm triðn khai khiïn cho tỷ lò hộ nghèo vén 

cøn cao (43% nëm 2019) và cù xu hþớng tëng 

dæn qua các nëm. Mức độ thiïu hýt tiïp cên các 

d÷ch vý xã hội cao nhçt ở các chõ tiêu: hố xí/nhà 

tiêu hợp vò sinh, tài sân tiïp cên thông tin và 

trónh độ giáo dýc cûa ngþời lớn. Đð góp phæn 

giâm nghèo bîn vững cho dân tộc La Ha trên 

đ÷a bàn huyòn Quỳnh Nhai cæn thực hiòn một 

số giâi pháp sau: (1) Huy động nguồn lực đæu tư 

đồng bộ cơ sở hä tæng nông thôn; (2) Ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sân xuçt; (3) 

Nâng cao khâ năng tiếp cận và hiệu quâ sử 

dụng vốn vay ưu đãi; (4) Nång cao chçt lượng 

đào täo nghề cho lao động nông thôn, khuyến 

khích khởi nghiệp, xuçt khèu lao động; (5) Nâng 

cao mức hỗ trợ về nhà ở, quy hoäch läi cụm dân 

cư nông thôn; (6) Nång cao năng lực cán bộ y tế 

cơ sở, nâng cao ý thức của dân về sử dụng BHYT 

và khám chữa bệnh täi các cơ sở y tế; (7) Nâng 

cao nhận thức về tæm quan trọng của giáo dục 
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và nâng cao chçt lượng giáo dục trung học phổ 

thông; (8) Hoàn thiện các chính sách, chương 

trình giâm nghèo theo hướng tích hợp, giâm đæu 

mối quân lý và tập trung các nguồn lực đæu tư.  
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