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1. Giới thiệu 

ĐBSCL là vùng nông nghiệp 
trọng điểm của cả nước, đây là vùng 
có tỷ lệ nghèo thấp thứ 3 cả nước 
sau vùng Đông Nam Bộ và đồng 
bằng sông Hồng. Song tỷ lệ nghèo 
của đồng bào thiểu số còn cao, số 
hộ cận nghèo còn lớn và đời sống 
của người nghèo còn gặp nhiều khó 
khăn đặc biệt ở khu vực nông thôn. 
Sinh kế của người nghèo và người 
dân ĐBSCL còn gắn chặt với sản 
xuất nông nghiệp nhưng những bất 
ổn từ cú sốc bên ngoài về giá cả, 
thời tiết, biến đổi khí hậu làm nguy 
cơ tái nghèo cao. Hướng đi nào cho 
vùng ĐBSCL trong quá trình giảm 
nghèo gắn với phát huy thế mạnh 
nông nghiệp của vùng? Bài viết 
nhằm làm rõ đặc điểm và các yếu 
tố tác động đến tình trạng nghèo 
vùng ĐBSCL cũng như đề xuất 

hướng giảm nghèo gắn với đặc thù 
về kinh tế- xã hội của người nghèo 
trong vùng. 
2. Tổng quan tình hình nghiên 
cứu và phương pháp nghiên 
cứu 

Vấn đề nghèo vốn nhận được 
nhiều sự quan tâm của các học giả 
trong và ngoài nước. Tại VN có 
nhiều nghiên cứu về nghèo quốc 
gia, nghèo của các tỉnh thành song 
nghèo ở góc độ vùng đặc biệt là 
nghèo vùng ĐBSCL còn tương 
đối ít. Nghiên cứu về nghèo về 
ĐBSCL đến nay có các nghiên cứu 
của AUSAID và UNDP (2004) 
trong giai đoạn 1998- 2002 về 
Đánh giá nghèo có sự tham gia 
của cộng đồng tại vùng ĐBSCL, 
nghiên cứu của Vương Quốc Duy 
(2011) về tiếp cận tín dụng đối 
với các hộ nghèo ĐBSCL, hoặc 

tác động của biến đổi khí hậu đối 
với nghèo thông qua kinh nghiệm 
từ Sóc Trăng của Dennis Eucker 
(2010), nghèo đồng bào thiểu số 
của Truong Ngoc Thuy (2012). 
Bài viết tiếp cận dưới góc độ định 
tính thông qua thống kê, mô tả, đối 
chiếu so sánh để làm rõ hiện trạng 
của nghèo, đặc điểm nghèo và các 
yếu tố ảnh hưởng đến nghèo của 
vùng ĐBSCL trong tương quan so 
sánh với các vùng và giữa các địa 
phương trong vùng. Nguồn số liệu 
sử dụng trong bài viết là nguồn thứ 
cấp từ số liệu của Tổng cục thống 
kê, Diễn đàn hợp tác kinh tế vùng 
ĐBSCL giai đoạn 1990- 2013. 
3. Tổng quan tình hình nghèo 
vùng ĐBscL giai đoạn 1993- 
2013 

ĐBSCL- vùng đất được nhiều 
ưu đãi của tự nhiên đã tụ hội dân 

Một số giải pháp giảm nghèo 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Ths. Phạm mỹ Duyên 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng nông nghiệp trọng 
điểm với tỷ lệ nghèo giảm nhanh qua các năm và hiện thấp thứ 
3 cả nước nhưng số hộ cận nghèo còn lớn và nghèo nông thôn, 

nghèo đồng bào thiểu số còn cao. Do vậy việc nghiên cứu về đặc điểm nghèo 
ĐBSCL và các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo sẽ giúp đề xuất hướng giảm nghèo 
gắn với đặc thù của vùng. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ cần quan tâm đến nghèo 
khu vực nông thôn và nghèo đồng bào thiểu số trong vùng. Để giảm nghèo bền 
vững cần lồng nghép giảm nghèo trong quá trình tăng trưởng kinh tế, tạo lập 
những nguồn lực giúp người nghèo thoát nghèo thông qua chính sách giáo 
dục đào tạo, bảo trợ xã hội, chính sách tín dụng và đầu tư cơ sở hạ tầng các 
vùng nghèo. 

Từ khóa: Nghèo, xóa đói giảm nghèo  
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hay Tân Phú Đông (Tiền Giang) có 
tỷ lệ nghèo của huyện năm 2013 
đến trên 30%.

Trong 327.621 hộ nghèo của 
vùng năm 2013 thì Sóc Trăng có 
số hộ nghèo cao nhất vùng với 
53.295 hộ chiếm tỷ lệ 16% số hộ 
nghèo của vùng, kế đến Trà Vinh 
với 36.841 hộ chiếm 11%, Bến Tre 
10% , Đồng Tháp 10% ; một số địa 
phương có số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 
thấp trong vùng là Cần Thơ 3% , 
Long An 4%, Vĩnh Long 4% ; các 
tỉnh khác có số hộ nghèo chiếm 
từ 6- 9% số hộ nghèo của vùng. 
Mặc dù tỷ lệ nghèo của một số 
địa phương không cao nhưng quy 

mô số hộ nghèo cao cho thấy áp 
lực của chính quyền địa phương 
trong nâng cao đời sống, chăm sóc 
sức khỏe và các phúc lợi khác của 
người nghèo. 

Bên cạnh đó số hộ cận nghèo 
của vùng còn lớn với 274.791 hộ 
cận nghèo gần tương đương với số 
hộ nghèo của vùng, tập trung cao 
nhất ở Sóc Trăng với 43.763 hộ, kế 
đến là An Giang, Đồng Tháp, Trà 
Vinh. Tỷ lệ cận nghèo của vùng 
năm 2013 ước khoảng 6,22% điều 
đó cho thấy nguy cơ tái nghèo của 
vùng còn cao. (Hình 2,3) 

 

cư sinh sống với quy mô dân số 
17.478 người (năm 2013) và là 
vùng có đông dân số thứ 3 trong 
6 vùng kinh tế của cả nước. Cùng 
với cả nước ĐBSCL đã có nhiều 
thành tựu ấn tượng trong công cuộc 
XĐGN. Năm 1993 cả nước có tỷ 
lệ nghèo 58,3% , vùng ĐBSCL là  
47,1% và là vùng có tỷ lệ nghèo 
thấp thứ 2 cả nước sau vùng Đông 
Nam Bộ với tỷ lệ nghèo 40%. 
Với những đột phá về chính sách 
kinh tế cùng với sự quan tâm của 
Đảng, nhà nước thông qua công tác 
XĐGN nên tỷ lệ nghèo cả nước và 
vùng ĐBSCL giảm nhanh qua các 
năm. Trong điều kiện chuẩn nghèo 
được nâng dần cho phù hợp với 
điều kiện sống và bắt kịp với chuẩn 
nghèo quốc tế, song tỷ lệ hộ nghèo 
vẫn biến động theo xu hướng giảm 
dần qua các năm. Năm 2010 tỷ 
lệ nghèo của vùng là 12,6%, đến 
năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo của vùng 
ĐBSCL còn  9,2% [1] thấp hơn tỷ 
lệ nghèo trung bình của cả nước 
(cả nước 9,8% ) và là vùng có tỷ 
lệ nghèo thấp thứ 3 sau vùng Đông 
Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng. 
(Hình 1) 

Tỷ lệ nghèo của các tỉnh trong 
vùng ĐBSCL không đồng đều, 
cao nhất ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà 
Vinh, Hậu Giang với tỷ lệ lần lượt 
là 17,7%-16,4%- 14% vào năm 
2013 ; các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo 
thấp của vùng như Cần Thơ 5,3%, 
Kiên Giang 5,6%, Long An 6% ;  
nhóm các tỉnh có tỷ lệ nghèo trên 
10% như Bến Tre 11,9%, Đồng 
Tháp 10,2%, Bạc Liêu 10,7%, 
; một số tỉnh có tỷ lệ nghèo dưới 
10% như An Giang 6,2% , Cà 
Mau 6,6%, Vĩnh Long 7,4%, Tiền 
Giang  8,3%.  Không những vậy, 
một số huyện có tỷ lệ nghèo còn 
rất cao so với mặt bằng chung của 
vùng, như huyện Tà Cú (Trà Vinh) 

Hình 1: Tỷ lệ nghèo cả nước và vùng ĐBSCL giai đoạn 1993-2013 – ĐVT: % 

Nguồn: Báo cáo di cư và nghèo 2012, tr. 56, VLSSH 2012, tr. 340 ; Niên giám thống kê 
2013, tr. 741

Hình 2: Số hộ nghèo, cận nghèo vùng ĐBSCL năm 2013- ĐVT: hộ

Nguồn: Quyết định 529/QĐ- LĐTBXH ngày 6/5/2014: Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013
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cận nghèo cao như Sóc Trăng, 
Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp. 
Song đối với khu vực tiếp giáp 
biển như Kiên Giang, Cà Mau có 
hoạt động sản xuất, nuôi trồng, 
chế biến thủy sản phát triển thì tỷ 
lệ nghèo thấp đáng kể so với các 
tiểu vùng gắn liền với sản xuất 
lúa gạo và cây ăn trái.  

Bên cạnh đó, tỷ lệ nghèo đồng 
bào thiểu số cũng là vấn đề rất 
đáng quan tâm, trong khoảng 1,4 
triệu đồng bào dân tộc ít người thì 
đồng bào Khmer có khoảng 1,3 
triệu người đứng thứ 2 về quy mô 
so với đồng bào người Kinh trong 
vùng. Nhiều địa phương tập trung 
đồng bào Khmer sinh sống như 
Sóc Trăng, Trà Vình. Sóc Trăng 
hiện có 399.500 đồng bào Khmer 
chiếm 30,71% dân số của tỉnh và 
là địa phương có đông đồng bào 
Khmer nhất của cả nước. So với 
đồng bào người Kinh, đời sống của 
đồng bào dân tộc Khmer còn gặp 
nhiều khó khăn với tỷ lệ nghèo cao, 
năm 2013 tỷ lệ nghèo đồng bào 
thiểu số của vùng còn chiếm đến 
25%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ nghèo 
chung của vùng. Điều này cho thấy 
vấn đề giảm nghèo vùng ĐBSCL 
còn gặp nhiều khó khăn trong nâng 
cao đời sống của đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

Thứ hai, Chi tiêu của người 
nghèo vùng ĐBSCL còn thấp 

So với hộ  không nghèo thì mức 
chi tiêu của người nghèo hiện nay 
rất thấp chi tiêu bình quân của hộ 
nghèo ĐBSCL năm 2012 khoảng 
8.295 nghìn đồng/người/năm trong 
khi hộ không nghèo là 21.898 
nghìn đồng/người/năm khoảng 
cách là 2,6 lần; khoảng cách này 
thấp nhất trong các vùng kinh tế. 
Điều này cũng phản ảnh không chỉ 
mức sống của người nghèo thấp 
mà mức sống chung của người dân 

Hình 3: Cơ cấu hộ nghèo, hộ cận nghèo của vùng ĐBSCL 
phân theo địa phương năm 2013 – ĐVT%

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu nghèo của Bộ LĐTBXH

Đặc điểm của người nghèo vùng 
ĐBscL

Thứ nhất, Nghèo khu vực nông 
thôn và nghèo đồng bào thiểu số 
trầm trọng hơn so với khu vực 
thành thị và đồng bào người Kinh

Mặc dù tỷ lệ nghèo của vùng 
hiện nay thấp hơn mức bình quân 
của cả nước và thấp thứ 3 trong 
các vùng kinh tế nhưng nghèo 
khu vực nông thôn còn chiếm tỷ 
lệ khá cao với tỷ lệ nghèo nông 
thôn của vùng cao gấp đôi tỷ lệ 
nghèo khu vực thành thị, năm 

2012 tỷ lệ nghèo nông thôn của 
vùng là 18,2%, thành thị là 9,4% 
. Các khu vực đô thị và tiếp giáp 
đô thị có tỷ lệ nghèo và tỷ trọng hộ 
nghèo so với toàn vùng thấp như 
Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long 
do thu hút được đầu tư của doanh 
nghiệp trong phát triển các nhóm 
ngành phi nông nghiệp. Trong 
khi đó khu vực nông thôn với 
điều kiện giao thông kém thuận 
lợi và sinh kế phụ thuộc chủ yếu 
vào các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp như lúa gạo, trái cây có 
tỷ lệ nghèo và số hộ nghèo, hộ 
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trong vùng cũng còn nhiều khó 
khăn.

Trong chi tiêu của người nghèo 
thì phần chi cho lương thực thực 
phẩm (LTTP) chiếm tỷ lệ khá cao 
với mức chi cho LTTP của hộ 
nghèo là 4.829 nghìn đồng (58% 
trong tổng chi), phi LTTP là 3.467 
nghìn đồng/người/năm (42% tổng 
chi tiêu). Mức chi cho LTTP của 
người nghèo vùng ĐBSCL cao 
nhất trong các vùng.  So với hộ 
không nghèo tỷ lệ chi cho LTTP 
của hộ nghèo cao hơn, cụ thể mức 

chi của hộ không nghèo vùng 
ĐBSCL cho LTTP năm 2012 là 
10.055 nghìn đồng/người/năm ( 
46%) , phi LTTP là 11.843 nghìn 
đồng (54%). (Hình 4)

Thứ ba, Người nghèo thiếu 
những điều kiện sống căn bản 

Do đặc thù của vùng với mùa 
nước nổi kéo dài và hiện tượng 
ngập lũ nên nhà ở của các hộ vùng 
ĐBSCL vẫn còn rất nhiều nhà tạm. 
Nhà kiên cố chỉ chiếm 11% tổng số 
hộ, nhà bán kiên cố chiếm 51,4%, 
nhà thiếu kiên cố 20,8%, nhà tạm 

chiếm 16,8%. Đây cũng là vùng có 
tỷ lệ nhà kiên cố thấp nhất cả nước 
và tỷ lệ nhà tạm cao nhất cả nước. 
Qua đó cho thấy, người dân vùng 
ĐBSCL còn thiếu những điều kiện 
sống căn bản và còn lạc hậu so với 
nhiều địa phương trong cả nước. 
Không những vậy diện tích nhà ở 
bình quân của hộ nghèo của vùng 
năm 2012 chỉ đạt 11,4 m2/người 
thấp hơn mức bình quân của cả 
nước trong điều tra gần nhất năm 
2009 là 16,7 m2. 

Ngoài những hạn chế về chỗ ở 
thì các điều sống đi kèm như nước 
sạch, vệ sinh của người nghèo 
không được đảm bảo. Hiện nay 
có đến 78% hộ nghèo sử dụng 
nhà vệ sinh tạm bợ gắn với đặc 
thù sông nước miền Tây, 7,5% hộ 
nghèo không có nhà vệ sinh trong 
khi tỷ lệ hộ nghèo có nhà vệ sinh 
tự hoại chỉ đạt 14,5%. Hàng năm 
hiện tượng xâm nhập mặn và mùa 
lũ kéo dài nên nguồn nước sử dụng 
của người dân ĐBSCL nói chung 
và người nghèo nói riêng còn gặp 
rất nhiều khó khăn. Do vậy nguồn 
nước sử dụng chủ yếu của người 
nghèo là nước giếng khoan, nước 
sông chiếm tỷ lệ khá cao. Có thể 
nói vòng lẫn quẩn thu nhập thấp- 
chi tiêu thấp nên tỷ lệ hộ nghèo sở 
hữu các đồ dùng lâu bền của vùng 
ĐBSCL nói riêng và người nghèo 
cả nước nói chung còn ở mức kiêm 
tốn. Chỉ có 47,2% tỷ lệ hộ nghèo 
của vùng có xe máy, thấp hơn mức 
bình quân của hộ nghèo cả nước. 
Bên cạnh đó  việc sở hữu các đồ 
dùng hiện đại đối với các hộ nghèo 
như máy tính, tủ lạnh, điện thoại 
bàn rất thấp cho thấy chất lượng 
cuộc sống của người nghèo trong 
một “thế giới phẳng” như hiện nay 
khó có khả năng để hòa nhịp cuộc 
sống.  

 
 

2010 2012

Chung Thành 
thị

Nông 
thôn Chung Thành 

thị
Nông 
thôn

Cả nước 10,9 10,3 11 11,7 10,3 11,8

ĐBSH 11,9 11,8 11,9 13,5 13 13,5

Trung du và miền núi 
phía Bắc 12 14,5 11,9 12,5 13,2 12,4

Bắc Trung Bộ và duyên 
hải miền Trung 10,3 10,7 10,3 11,3 9,8 11,5

Tây Nguyên 8,6 9,6 8,5 8,9 9,3 8,8

Đông Nam Bộ 10 7,5 10,7 11,3 8,2 13

ĐBSCL 10,7 8,3 11 11,4 9,3 11,7

Hình 4: Chi tiêu của người nghèo và không nghèo các vùng kinh tế tình trạng 
nghèo của hộ năm 2012 - ĐVT: 1000 đồng 

Nguồn: Báo cáo di cư và nghèo năm 2012, tr. 12

Bảng 1: Diện tích nhà ở bình quân của người nghèo –ĐVT: m2

Nguồn: Báo cáo di cư và nghèo năm 2012, tr. 50
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Thứ tư, Trình độ giáo dục của 
hộ nghèo còn hạn chế 

Không chỉ thiếu hụt về về điều 
kiện sống, người nghèo còn thiếu 
những cần câu để đảm bảo được 
đời sống tốt hơn và giảm nghèo 
bền vững hơn. Hiện tượng con em 
người nghèo bỏ học không phải là 

hiếm đối với hộ nghèo khi cuộc 
sống còn nhiều khó khăn. Số liệu 
năm 2012 cho thấy, so với cả nước 
tỷ lệ hộ nghèo vùng ĐBSCL không 
có bằng cấp hoặc chưa bao giờ đi 
học chiếm tỷ lệ cao nhất trong các 
vùng với 64% số hộ nghèo, cả 
nước 47% trong khi số hộ nghèo 

có trình độ từ tốt nghiệp trường dạy 
nghề trở lên tỷ lệ chưa đến 1% số 
hộ nghèo (Hình 5). Điều này  tạo 
nhiều thách thức đối với quá trình 
giảm nghèo bền vững khi vòng 
luẩn quẫn trình độ thấp- việc làm- 
thu nhập thấp- đói nghèo. 
2. các yếu tố tác động đến tình 
hình nghèo vùng ĐBscL

Thứ nhất, Chính sách giảm 
nghèo của chính phủ và nỗ lực của 
chính quyền địa phương 

VN có tỷ lệ đói nghèo cao, do 
vậy trong quá trình tăng trưởng 
kinh tế chính phủ đã có nhiều 
chương trình hành động để chống 
đói nghèo, đặc biệt là với chương 
trình lồng ghép tăng trưởng với xóa 
đói giảm nghèo (CPGRS) được chú 
trọng ở cấp quốc gia và được triển 
khai ở các địa phương trong lập 
kế hoạch tăng trưởng hàng năm. 
Hiện nay, một số địa phương của 
vùng ĐBSCL còn nhận những cơ 
chế ưu đãi đặc thù để giải quyết đói 
nghèo, đặc biệt là các địa phương 
có tỷ lệ đói nghèo của đồng bào 
thiểu số cao, hoặc các địa phương 
có điều kiện kém phát triển. Cùng 
với chương trình 135 triển khai 
đối với các xã nghèo có điều kiện 
khó khăn thì vùng có 2 huyện nằm 
trong 7 huyện nghèo của cả nước 
theo quyết định số 615/QĐ-TTG 
ngày 25/4/2011 của TTCP là Tân 
Phú Đông (Tiền Giang), Tà Cú (Trà 
Vinh). Các huyện nghèo này được 
NSNN đầu tư về giáo dục, dạy 
nghề, đầu tư các công trình thủy 
lợi, giao thông; trạm y tế… được áp 
dụng theo cơ chế, chính sách đầu 
tư cơ sở hạ tầng theo quy định của 
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 
27/12/2008 về chương trình hỗ trợ 
giảm nghèo nhanh và bền vững đối 
với 62 huyện nghèo. Có thể nói 
những chính sách giảm nghèo của 
chính phủ và sự hành động quyết 

Xe máy Truyền 
hình Máy tính Tủ lạnh Điện thoại 

bàn

Cả nước 58,5 72 0,3 7,8 7,1

ĐBSH 42 76,8 0,7 15,5 8,4

Trung du và miền núi phía 
Bắc 66,7 66,7 0 8,1 5,6

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền trung 58,7 74,1 0,4 4,1 7,3

Tây Nguyên 70,1 68,8 0 3 3,3

Đông Nam Bộ 68,4 81,6 1,2 23,1 13,1

ĐBSCL 47,2 74,3 0,4 6 9

Bảng 2: Tỷ lệ hộ nghèo có đồ dùng lâu bền năm 2012 – ĐVT% 

Nguồn: Tổng cục thống kê (2014), Báo cáo di cư và nghèo 2012, tr. 30 .

Hình 5: Trình độ giáo dục của hộ nghèo vùng ĐBSCL 
và cả nước năm 2012 – ĐVT:%

Nguồn: Tổng cục thống kê (2014), Báo cáo di cư và nghèo năm 
2012 , tr. 44
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liệt của chính quyền địa phương đã 
góp phần giảm nhanh tỷ lệ nghèo 
của vùng nói riêng và cả nước nói 
chung. 

Thứ hai, Quá trình chuyển dịch 
cơ cấu lao động diễn ra chậm ảnh 
hưởng đến thu nhập, sinh kế của 
người nghèo  

Sinh kế của phần lớn lao động 
vùng ĐBSCL hiện vẫn dựa vào sản 
xuất nông nghiệp, mặc dù có sự 
chuyển dịch về cơ cấu ngành nghề 
qua các năm nhưng nông nghiệp 
vẫn còn chiếm gần 50% việc làm 
của lao động từ 15 tuổi trở lên trong 
vùng, các hoạt động công nghiệp 
chế biến chỉ chiếm 11,9%, lĩnh vực 
dịch vụ mà phần lớn là hoạt động 
thương nghiệp chiếm 14,9% việc 
làm. Các hoạt động tự tạo việc làm 
chiếm tỷ trọng chủ yếu chứ không 
phải là hình thức làm công ăn lương 
như nhiều vùng ĐBSH, Đông Nam 
Bộ: tự tạo việc làm nông nghiệp 
chiếm 39,4%;  tự tạo việc làm phi 
nông nghiệp chiếm 23,4%; làm 
thuê, làm công trong lĩnh vực phi 
nông nghiệp chỉ chiếm 27,2% còn 
lại là hình thức làm thuê, làm công 
trong nông nghiệp. 

Trong cơ cấu kinh tế vùng 
ĐBSCL nông nghiệp đóng góp 
khoảng 39% nhưng phải sử dụng 
đến 50% lực lượng lao động của 
vùng thì khó có khả năng nâng cao 
năng suất lao động và thu nhập. 
Trong những năm gần đây với 
tốc độ đô thị hóa gia tăng và sự 
hình thành hàng loạt các khu công 
nghiệp ở ĐBSCL càng làm gia tăng 
tình trạng mất đất nông nghiệp. 
Hiện nay khu vực ĐBSCL có 51 
KCN và 200 cụm công nghiệp 
được quy hoạch với diện tích hơn 
26.500ha  nhưng tỷ lệ lấp đầy khá 
thấp đã không đủ hấp lực trong 
thu hút lao động dịch chuyển sang 
lĩnh vực phi nông nghiệp. Cần phải 
giảm bớt số lao động trong lĩnh vực 
nông nghiệp gắn với quá trình đào 
tạo nghề, dịch chuyển sang lĩnh 
vực phi nông nghiệp mới góp phần 
giải quyết được vấn đề thu nhập và 
mức sống của người dân nói chung 
và người nghèo nói riêng. 

Thứ ba, thời gian nông nhàn cao 
làm suy giảm năng suất lao động  

Do tính chất của sản xuất nông 
nghiệp nên thời gian nông nhàn 

khá cao, mặc dù hiện nay các tỉnh, 
thành vùng ĐBSCL và cả nước 
đã nhân rộng nhiều mô hình giảm 
nghèo gắn với đa dạng hóa nông 
nghiệp bằng nhiều hình thức kết 
hợp tuy nhiên, so với các vùng 
kinh tế khác thời gian làm việc của 
người lao động vùng ĐBSCL hiện 
nay thấp nhất cả nước. Cụ thể năm 
2013, số giờ làm việc bình quân 
của lao động từ 15 tuổi trở lên của 
vùng trong quý 1 là  41,7 giờ/tuần 
, quý 2 là 40,9, quý 3 và quý 4 là 
41,4 ; trong khi mức bình quân của 
cả nước lần lượt qua các quý là 
44,6-44,5-43,9-44,3 giờ/tuần. Tập 
quán sản xuất nông nghiệp và văn 
hóa cộng đồng vùng sông nước 
miền Tây ảnh hưởng đến thời gian 
làm việc của lao động, hệ lụy tất 
yếu năng suất lao động thấp- thu 
nhập thấp- đói nghèo khi sinh kế 
của người dân ĐBSCL nói chung 
và người nghèo nói riêng còn phụ 
thuộc chủ yếu vào sản xuất nông 
nghiệp.  (Hình 6)

Thứ tư, Người nghèo thiếu 
những điều kiện căn bản để thoát 

Hình 6: Số giờ làm việc bình quân/ tuần của lao động 15 tuổi trở lên năm 2013- Đvt: giờ

Phát Triển Kinh Tế Địa Phương

Nguồn: Tổng cục thống kê (2014), Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2013
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nghèo 
Người nghèo nói riêng và người 

dân vùng ĐBSCL nói chung còn 
thiếu những cần câu căn bản cho 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế để rút bớt số lao động dôi dư. Đó 
là cần câu giáo dục, tín dụng, thông 
tin… 

ĐBSCL vốn được xem là vùng 
trũng về giáo dục với chất lượng 
lao động của vùng nói chung và 
người nghèo nói riêng hiện nay 
đáng báo động. Mặc dù vùng có 
lực lượng lao động khá dồi dào 
với lực lượng lao động từ 15 tuổi 
trở lên của vùng năm 2013 khoảng 
10.332 nghìn người, chiếm 59,1% 
dân số và đứng thứ 3 cả nước về 
quy mô lao động nhưng tỷ lệ lao 
động từ 15 tuổi trở lên đang làm 
việc đã qua đào tạo rất thấp chỉ 
đạt 10,5%, cả nước 17,9% và thấp 
nhất trong 6 vùng kinh tế cả nước. 
Những hạn chế từ chất lượng lao 
động đã cản trở đến cơ hội việc 
làm trong các ngành nghề phi nông 
nghiệp. Chính vì thế, vùng ĐBSCL 
đang rơi vào “bẫy” của phát triển 
các ngành nghề với lợi thế có sẵn, 
có giá trị gia tăng thấp mà chủ yếu 
là khai thác lợi thế về điều kiện tự 
nhiên, lao động giá rẻ để phát triển 
nông nghiệp. Hoạt động chế biến 
nông sản chậm phát triển nên thu 
nhập của người dân không cao mặc 
dù là vùng xuất khẩu nhiều nông 
sản nhất nước và hệ lụy là gia tăng 
thêm tình trạng nghèo khi có những 
cú sốc bên ngoài tác động như giá 
cả và thời tiết. Đồng thời cũng vì 
tay nghề còn thấp nên việc thu hút 
nhà đầu tư bỏ vốn về vùng ĐBSCL 
còn gặp nhiều khó khăn. Cũng vì 
lẽ đó, khi thiếu vắng nhà đầu tư 
lao động dôi dư trong nông nghiệp 
không thể tìm kiếm việc làm buộc 
phải bám trụ trong nông nghiệp với 
năng suất và thu nhập thấp. 

Bên cạnh đó số hộ được tiếp 
cận với các chương trình tín dụng 
của chính phủ về hỗ trợ giảm 
nghèo của ĐBSCL không phải là 
nhiều.  Đối với cả nước số hộ tiếp 
cận các nguồn lực tín dụng  chiếm 
tỷ lệ cao hầu hết ở khu vực miền 
núi phía Bắc, Tây Nguyên, duyên 
hải miền Trung. Vùng ĐBSCL có 
tỷ lệ hộ nghèo có vay chương trình 
tín dụng ưu đãi chỉ khoảng 8,2% số 
hộ nghèo. Trong đó vay qua kênh 
từ Ngân hàng chính sách xã hội 
chiếm tỷ lệ rất cao đến 89,9% số 
trường hợp đi vay, các hình thức 
vay khác chiếm tỷ lệ thấp như vay 
từ quỹ hỗ trợ việc làm chiếm 0,6%; 
từ Quỹ giảm nghèo 2,6%, các tổ 
chức chính trị xã hội 4,8%... Do 
thiếu nguồn lực để chuyển đổi kinh 
tế nên người nghèo, người nông 
dân ĐBSCL khó có cơ hội để phát 
triển các lĩnh vực có thu nhập và 
năng suất cao. 

Thứ năm, Những rủi ro về giá 
và thời tiết trong sản xuất nông 
nghiệp 

ĐBSCL là vùng có đóng góp 
quan trọng trong nông nghiệp cả 
nước  đặc biệt là trong 3 nhóm 
ngành mũi nhọn là sản xuất lúa gạo, 
thủy sản và trái cây nhưng thu nhập 
đầu người còn thấp và còn nhiều 
hộ nghèo. Có thể nói chính những 
rủi ro về giá trong nông nghiệp đã 
làm cuộc chiến chống đói nghèo 
trở nên khó khăn. Điệp khúc “được 
mùa- mất giá” làm đầu ra của nông 
dân không ổn định, thu nhập thấp, 
bấp bênh cho nên dù là nước xuất 
khẩu gạo đứng đầu thế giới nhưng 
ĐBSCL vẫn đối mặt với bài toán 
nghèo. 

Hơn nữa với nhiệt độ trái đất 
nóng dần và tình hình biến đổi khí 
hậu diễn biến phức tạp trong thời 
gian gần đây đã đe dọa hoạt động 
sản xuất nông nghiệp vốn là sinh 

kế chủ yếu của người dân nơi đây 
và hệ quả là gia tăng tình trạng 
nghèo và tái nghèo tại khu này. 
Nguyên nhân là do ĐBSCL thuộc 
vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, 
mùa khô từ tháng 12 đến tháng 
4. Mùa khô vùng này đối mặt với 
tình trạng xâm nhập mặn, mùa lũ 
gần một nửa diện tích của vùng 
ĐBSCL bị ngập, kéo dài từ 3 đến 4 
tháng. Hiện tượng nước biển dâng 
kéo theo sự xói mòn, sạt lở làm mất 
đi nhà ở kèm theo mất đất sản xuất 
nông nghiệp. Thêm vào đó, những 
diễn biến thất thường của thời tiết 
làm ảnh hưởng mạnh đến hoạt 
động sản xuất nông nghiệp
3. một số giải pháp đề xuất 
nhằm giảm nghèo bền vững 
vùng ĐBscL 

Giảm nghèo đi đôi với tăng 
trưởng kinh tế là thách thức không 
chỉ riêng của ĐBSCL mà còn là 
vấn đề chung của cả nước và các 
nước nghèo. Quá trình giảm nghèo 
của vùng phải đặt trong bối cảnh 
tổng thể là nâng cao thế mạnh, vai 
trò của ĐBSCL đối với cả nước, 
đặc biệt là duy trì được tốc độ tăng 
trưởng cao để nâng cao thu nhập, 
tạo việc làm cho người dân nhằm 
thoát khỏi đói nghèo. Giải quyết 
vấn đề nghèo ĐBSCL do vậy có 
mối liên hệ chặt chẽ trong các vấn 
đề chung theo hướng lồng nghép 
vấn đề giảm nghèo trong quá trình 
tăng trưởng kinh tế:  

Một là, Thực hiện đồng bộ các 
chính sách thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế để tạo công ăn việc làm, 
nâng cao, thu nhập, giảm đói 
nghèo. Chú trọng phát triển các 
nhóm ngành công nghiệp chế biến 
nông sản để gia tăng giá trị cho 
3 nhóm ngành nông nghiệp mũi 
nhọn của vùng là lúa gạo, thủy sản, 
trái cây. Đồng thời phát triển các 
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lĩnh vực dịch vụ phù hợp với lợi 
thế của vùng, đặc biệt là dịch vụ du 
lịch. Qua đó sẽ góp phần rút bớt số 
lao động dôi dư trong nông nghiệp, 
nâng cao năng suất lao động và 
giảm đói nghèo. 

Hai là, Tập trung nguồn lực 
giải quyết các nhu cầu cơ bản cho 
người nghèo, đặc biệt là điện, nước 
sạch, nhà ở cho đồng bào thiểu số 
và người nghèo khu vực nông thôn. 
Không chỉ quan tâm đến nghèo thu 
nhập mà còn hướng chính sách 
giảm nghèo đến giải quyết vấn đề 
nghèo đa chiều về giáo dục, y tế, 
điều kiện sống. 

Ba là, Huy động nguồn lực 
xã hội trên tinh thần xã hội hóa 
trong giải quyết vấn đề nghèo đối 
với ĐBSCL nói riêng và cả nước 
nói chung. Tăng cường nguồn lực 
xã hội trong hỗ trợ dạy nghề cho 
người nghèo, hỗ trợ xuất khẩu 
lao động, hỗ trợ máy móc, vật tư 
cho sản xuất. Để sử dụng nguồn 
lực giảm nghèo hiệu quả cần lồng 
ghép các dự án giảm nghèo ở các 
địa phương để hạn chế sự trùng 
lắp trong đối tượng hưởng thụ và 
gia tăng sự phối hợp đồng bộ của 
các chương trình quốc gia tại địa 
phương. 

Bốn là, Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực của vùng nói chung 
và người nghèo nói riêng thông qua 
phát huy vai trò đầu tàu của Cần 
Thơ, TP.HCM trong đào tạo nhân 
lực, đặc biệt là nhân lực phục vụ 
cho phát triển nông nghiệp. Song 
song quá trình đó, cần phát huy vai 
trò của công tác dân vận để giảm tỷ 
lệ trẻ em bỏ học của vùng. Gắn quá 
trình đào tạo nghề cho người nghèo 
với tạo việc làm tại chỗ để tạo động 
lực thu hút người nghèo học nghề. 
Trong đào tạo nghề cần chú trọng 
đào tạo nghề theo nhu cầu của xã 
hội để tránh lệnh pha trong cung 

ứng nguồn lực. Bên cạnh đó cần 
gắn kết hoạt động đào tạo với xuất 
khẩu lao động để nâng cao thu 
nhập cho người nghèo. 

Năm là, Gia tăng đầu tư từ 
ngân sách nhà nước và huy động 
các nguồn viện trợ trong đầu tư 
vào hệ thống cơ sở hạ tầng khu 
vực ĐBSCL, chú trọng đầu tư vào 
hệ thống giao thông đường thủy 
và các dịch vụ hạ tầng cho nông 
nghiệp, nông thôn. Giải quyết 
được vấn đề nhân lực và cơ sở hạ 
tầng vùng ĐBSCL mới có cơ hội 
để thu hút đầu tư, tạo việc làm đặc 
biệt là trong phát triển các ngành 
phi nông nghiệp gắn với lợi thế của 
vùng để nâng cao thu nhập, giảm 
nghèo bền vững.   

Sáu là, Phát triển các hình thức 
bảo hiểm trong nông nghiệp để 
giảm thiểu rủi ro trong sản xuất của 
nông dân. Khi sinh kế của người 
dân và người nghèo vùng ĐBSCL 
còn gắn với sản xuất nông nghiệp, 
cần chú trọng công tác dự báo và 
nghiên cứu thị trường để cung ứng 
sản phẩm nông nghiệp có chất 
lượng và thu nhập cao. Song song 
đó cần xây dựng chương trình hành 
động cụ thể trong ứng phó với biến 
đổi khí hậu đối với vùng nhằm 
giảm thiểu rủi ro trong sản xuất 
nông nghiệp. 

Bảy là, tăng cường mối liên 
kết vùng giữa các tỉnh trong vùng 
ĐBSCL cũng như mối liên kết 
giữa ĐBSCL – Đông Nam Bộ 
để phát triển thị trường hàng hóa 
nông sản và các hoạt động công 
nghiệp chế biến để gia tăng giá trị 
sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao 
cao thu nhập cho người nghèo nói 
riêng và người dân vùng ĐBSCL 
nói chung. 
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 Tỷ lệ nghèo giai đoạn 2010-2013  tính theo 
chuẩn nghèo của Chính phủ giai đoạn 
2011- 2015 được cập nhật theo chỉ số 
giá tiêu dùng : 

Năm 2010: 400 nghìn đồng/1 người/1 tháng 
( khu vực nông thôn), 500 nghìn đồng ( 
khu vực thành thị) 

Năm 2012: 530 nghìn đồng/1 người/1 tháng  
( khu vực nông thôn), 660 nghìn đồng ( 
khu vực thành thị) 

Năm 2013: 570 nghìn đồng/ 1người/ 1 tháng 
(khu vực nông thôn), 710 nghìn đồng 
(khu vực thành thị)
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Sự thay đổi của sản lượng và 
giá cả sẽ làm thay đổi lợi nhuận 
của các doanh nghiệp niêm 
yết, do đó sự bất ổn của tỷ giá 
hối đoái có thể ảnh hưởng đến 
sự bất ổn của giá chứng khoán. 
Mặt khác, sự phát triển của thị 
trường chứng khoán VN thu hút 
các nhà đầu tư nước ngoài, do đó 
dòng vốn nước ngoài có thể chạy 
vào và ra khỏi thị trường chứng 
khoán, đồng thời bất ổn của thị 
trường chứng khoán làm phát 
sinh hiệu ứng giàu có, điều này 
sẽ tác động đến nhu cầu chi tiêu 
và tiếp đến là cầu tiền và lãi suất, 
từ đây ảnh hưởng đến dòng vốn 
đầu tư bằng ngoại tệ vào trong 
nước. Vì vậy, sự bất ổn của thị 
trường chứng khoán có thể có 
ảnh hưởng đến sự bất ổn của tỷ 
giá hối đoái.

Những phát hiện về mối quan 
hệ bất ổn hai chiều này giữa tỷ 
giá và giá chứng khoán có ý nghĩa 
quan trọng đối với các nhà quản 
lý danh mục đầu tư và quản lý rủi 
ro. Ví dụ, để quản lý danh mục 
đầu tư, mối quan hệ giữa tỷ giá 
hối đoái và giá cổ phiếu có thể 
được sử dụng để phòng ngừa rủi 
ro danh mục đầu tư nhằm tránh 
những tác động do bất ổn tiền tệ. 

Việc xem xét mối quan hệ 
giữa tỷ giá và giá chứng khoán 
cũng đặc biệt có ý nghĩa đối với 
các nhà hoạch định chính sách. 
Các nhà hoạch định chính sách 
có thể xem xét sự tác động qua 
lại giữa hai thị trường (lan tỏa 
bất ổn) khi hoạch định một chính 
sách đối với một thị trường để 
hạn chế những ảnh hưởng trong 
trong lan tỏa bất ổn hai chiều và 

có thể tác động tới hoạt động của 
nền kinh tế. 
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