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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Tác giả cho ̣n vấ n đề “Nâng cao mức số ng dân cư ở tin
̉ h Sơn La theo
hướng bề n vững” làm đề tài luâ ̣n án tiế n si ̃ chuyên ngành Điạ lý ho ̣c xuất phát từ
những lí do sau:
Thứ nhất, về mặt lý luận:
Mức sống dân cư (MSDC) theo hướng bền vững (BV) là vấn đề lí luận đang
hiện hữu ở Việt Nam. Đây là mục tiêu của phát triển và cũng là nội dung chủ yếu trong
chiến lược phát triển con người, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) của
mọi quốc gia cũng như của các địa phương.
Cho đến nay, nhìn chung mức sống dân cư bền vững (MSDCBV) chưa được
nghiên cứu thỏa đáng, có những vấn đề lý luận vẫn chưa được tường minh. Chẳng hạn:
Quan niệm thế nào về MSDCBV, khi nào có MSDCBV và khi nào MSDC không BV;
Đối với một tỉnh ở Việt Nam thì yếu tố ảnh hưởng đến MSDCBV là gì và những chỉ
tiêu nào phản ánh MSDCBV?... Tất cả những vấn đề nêu trên đều cần được làm rõ.
Thứ hai, về mặt thực tiễn:
Đối với Việt Nam, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách và chương trình hành
động cụ thể góp phần nâng cao mức sống cho người dân. Nhưng thực tế cho thấy
rằng: MSDC ở các vùng miền có tăng nhưng không BV. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo giảm
từ 14,2% (năm 2010) xuống còn 5,8% (năm 2016), nhưng tỷ lệ tái nghèo tương đối
lớn ở các vùng Trung du miền núi phía Bắc (TDMNPB) và Tây Nguyên. Mặc dù là
quốc gia đang phát triển, HDI ở hạng trung bình (TB) thế giới, chỉ số về tỷ lệ người
lớn biết chữ và tuổi thọ TB khá cao. Song, GDP/người và MSDC ở nước ta nhìn
chung đang chỉ ở mức TB thấp và có sự khác biệt rõ nét giữa các vùng và trong nội
bộ từng vùng, từng tỉnh. Vậy làm thế nào để có được MSDC theo hướng BV đang là
câu hỏi chưa được giải đáp.
Đối với Sơn La – mô ̣t tỉnh miền núi thuộc vùng TDMNPB, mặc dù đã có
nhiều cố gắng từ chính quyền địa phương và người dân để nâng cao MSDC nhưng đến
năm 2016 MSDC của tỉnh vẫn ở mức thấp so với TB của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo đa
chiều còn tới 31,9%, đứng thứ 3/4 tỉnh Tây Bắc, 5/14 tỉnh vùng TDMNPB và 5/63
tỉnh, TP trong cả nước [8]. Thu nhập bình quân đầu người/tháng (TNBQĐN/tháng)
của tỉnh Sơn La rất thấp, đứng thứ 3/4 tỉnh Tây Bắc, đứng thứ 13/14 tỉnh TDMNPB
và 62/63 tỉnh, TP trong cả nước [66].
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Tỉnh Sơn La có lãnh thổ rộng lớn (đứng thứ 3 cả nước), địa hình đa dạng,
phức tạp với ba tiểu vùng có đặc điểm KT – XH khác nhau dẫn đến sự phân hóa
MSDC giữa các lãnh thổ của của tỉnh. Bên cạnh đó, tỷ lệ dân số di cư ra khỏi tỉnh còn
lớn. Trong những năm vừa qua, rất nhiều người dân tộc thiểu số (DTTS) di chuyển từ
miền núi Bắc Bộ vào Tây Nguyên. Riêng Sơn La nếu năm 2010 số người di cư khoảng
21.920 (chiếm khoảng 2,4% dân số) thì năm 2016 vẫn có khoảng 17.000 người (chiếm
khoảng 1,3% dân số). Tình trạng này có nhiều lý do, nhưng phải kể đến một trong
những lý do chủ yếu là MSDC của đồng bào thấp, đời sống khó khăn. Vì vậy, vấn đề
nâng cao MSDC theo hướng BV ở tỉnh Sơn La là vô cùng cần thiết.
Đặc biệt, cho đến nay, hầu hết các chỉ tiêu về MSDC theo hướng BV của
tỉnh Sơn La chưa đạt được như mong muốn, so với vùng TDMNPB và với TB cả
nước còn kém hơn nhiều. Vì vậy, vấn đề tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra các giải pháp
khuyến nghị để phát triển kinh tế và từ đó nâng cao MSDC theo hướng BV trên địa
bàn tỉnh Sơn La vẫn là chủ đề nóng, cần phải có lời giải đáp thỏa đáng.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu
Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về MSDC theo hướng BV đối với một
tỉnh dưới góc độ Địa lý học. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao MSDC ở tỉnh Sơn
La theo hướng BV đến năm 2025 một cách có căn cứ khoa học.
2.2. Nhiê ̣m vụ
(1) Tổng quan những công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên
quan đến nâng cao MSDC theo hướng BV.
(2) Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về MSDC theo hướng BV để vận
dụng vào việc nghiên cứu vấn đề này trên địa bàn một tỉnh ở Việt Nam.
(3) Đánh giá thực trạng MSDC ở tỉnh Sơn La theo hướng BV giai đoạn
2010 - 2016.
(4) Đề xuấ t các giải pháp nâng cao MSDC ở tỉnh Sơn La theo hướng bề n vững
đến năm 2025.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đố i tượng
Đối tượng nghiên cứu của luận án là MSDC và vấn đề nâng cao MSDC theo
hướng BV ở tỉnh Sơn La.
3.2. Pha ̣m vi
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Luận án đặc biệt coi trọng yêu cầu nghiên cứu theo các từ khóa quan trọng
sau đây: (i) nâng cao MSDC; (ii) theo hướng BV; (iii) tỉnh Sơn La.
Về mặt nội dung: luận án nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, cả thực trạng và
tương lai về nâng cao MSDC ở tỉnh Sơn La theo hướng BV và giải pháp nâng cao
MSDC theo hướng bền vững.
Về mặt thời gian: luận án nghiên cứu trong giai đoa ̣n 2010 – 2016 (năm 2016
là mốc để tác giả cập nhật các số liệu chính thức và có nhiều tài liệu là cơ sở pháp lý
quan trọng về mặt số liệu của luận án như Kết quả khảo sát MSDC Việt Nam 2016,
Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016); định hướng đế n
năm 2025.
Về mặt không gian: luận án nghiên cứu MSDC theo hướng BV cho toàn bộ
lãnh thổ tỉnh Sơn La; có nghiên cứu sự phân hóa về MSDC theo tiể u vùng, theo
thành thị và nông thôn, theo các đơn vị hành chính của Tỉnh và có xem xét mối
quan hệ trong vùng TDMNPB.

4. Quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
4.1. Quan điểm tiếp cận
Tác giả tiếp cận đối tượng nghiên cứu (MSDC và nâng cao MSDC theo
hướng BV - trường hợp cụ thể là MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV ở tỉnh
Sơn La) theo các quan điểm chủ yếu sau:
4.1.1. Quan điểm hệ thống
Luận án coi MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV là một hệ thống
trong các hiện tượng KT – XH phải nghiên cứu. MSDC và nâng cao MSDC theo
hướng BV được đặt trong mối quan hệ với các hệ thống khác như hệ thống chính
sách, hệ thống kinh tế, hệ thống tự nhiên và hệ thống cộng đồng dân cư,...
MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV là một hệ thống lớn, bao gồm
nhiều phân hệ có mối quan hệ với nhau như: vật chất, thể lực, trí lực..., trong mỗi
phân hệ lại có những thành phần nhỏ hơn. Tỉnh Sơn La cũng là một hệ thống
thống nhất hoàn chỉnh, bao gồm nhiều phân hệ nhỏ và là một bộ phận của các hệ
thống lớn hơn như vùng Tây Bắc, vùng TDMNPB,... Do đó, chỉ cần một thay đổi
nhỏ của một thành phần sẽ dẫn đến những hệ quả dây chuyền và ảnh hưởng hoạt
động chung của toàn hệ thống. Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu MSDC và nâng
cao MSDC theo hướng BV của tỉnh Sơn La cần nắm vững quan điểm này để thấy
được sự tác động qua lại trong một phân hệ và giữa các phân hệ với nhau. VD: Sự
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phát triển kinh tế sẽ có những tác động tích cực góp phần nâng cao MSDC theo
hướng BV ở tỉnh Sơn La,...
4.1.2. Quan điểm tổng hợp – lãnh thổ
Trong quá trình nghiên cứu, quan điểm này được tác giả vận dụng tích cực
nhằm mang lại hiệu quả cao nhất bởi: MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV ở
tỉnh Sơn La là đối tượng nghiên cứu của địa lý học, do đó, trong quá trình nghiên
cứu cần đứng trên quan điểm tổng hợp để nhìn nhận, đánh giá quá trình, các thành
phần, các yếu tố ảnh hưởng tới MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV... trong
mối quan hệ tương tác với nhau và với các hiện tượng khác.
Hơn nữa, tư duy địa lý là tư duy gắn liền với không gian, lãnh thổ do đó đòi
hỏi trong quá trình nghiên cứu cần gắn các đối tượng với lãnh thổ cụ thể và phải
làm nổi bật được đặc trưng của lãnh thổ đó. Đối với một tỉnh miền núi như Sơn La,
khi đánh giá đặc trưng của MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV cần chú ý
đến sự phân hóa dân cư theo địa hình và theo cơ cấu dân tộc.
4.1.3. Quan điểm lịch sử – viễn cảnh
Mọi sự vật, hiện tượng đều biến đổi theo thời gian, có quá trình hình thành,
phát triển và vận động qua từng giai đoạn lịch sử, MSDC và nâng cao MSDC theo
hướng BV của tỉnh Sơn La cũng vậy. Các biến đổi của nó đều diễn ra trong những
điều kiện địa lý nhất định, với xu hướng nhất định từ quá khứ đến hiện tại, tương lai
và đều có mối quan hệ nhân quả. Vì vậy, hiện trạng của MSDC trong thời điểm hiện
tại là kết quả phát triển của một quá trình lâu dài và là điều kiện cho nâng cao
MSDC theo hướng BV trong tương lai. Do đó, khi nghiên cứu các đặc điểm MSDC
và nâng cao MSDC theo hướng BV của tỉnh Sơn La cần quán triệt quan điểm lịch
sử - viễn cảnh để làm tiền đề tìm ra các định hướng, giải pháp khắc phục và dự báo
sự phát triển trong tương lai.
4.1.4. Quan điểm phát triển bền vững
PTBV là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay đối với bất cứ quốc gia hay
địa phương nào, trong đó có tỉnh Sơn La. Với mục đích cơ bản của luận án là nâng
cao MSDC ở tỉnh Sơn La theo hướng BV nên quan điểm PTBV được tác giả vận
dụng triệt để trong toàn bộ quá trình nghiên cứu luận án, đặc biệt là trong quá trình
tiến hành xây dựng các giải pháp nâng cao MSDC.
Quan điểm PTBV được xây dựng trên cơ sở cả ba góc độ: kinh tế, xã hội và
môi trường. Trên quan điểm này, nâng cao MSDC theo hướng BV có mối quan hệ
mật thiết với sự PTBV của kinh tế, xã hội và môi trường. Kinh tế, xã hội, môi
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trường PTBV mới đảm bảo MSDC được nâng cao và BV. Do đó, khi nghiên cứu về
nâng cao MSDC theo hướng BV phải đặt nó trong mối quan hệ với ba yếu tố trên.
4.1.5. Quan điểm theo nguyên lý nhân – quả
Mọi kết quả đều có nguyên nhân của nó, do đó luận án sử dụng quan điểm
tiếp cận theo nguyên lý nhân - quả để tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu
kém trong việc nâng cao MSDC theo hướng BV ở tỉnh Sơn La.
Ngoài ra, tác giả còn tiếp cận đối tượng nghiên cứu theo quan điểm tiế p câ ̣n từ lý
thuyế t đế n thực tiễn; tiế p câ ̣n từ vi ̃ mô đế n vi mô; tiế p câ ̣n liên ngành - liên vùng.
4.2. Phương pháp nghiên cứu
4.2.1. Phương pháp phân tích thống kê
Trong nghiên cứu địa lý, phân tích thống kê là phương pháp nghiên cứu không
thể thiếu. Phương pháp này được sử dụng không chỉ để đánh giá hiện trạng (phân tích
số liệu thống kê hiện trạng) mà còn chuẩn bị số liệu cho việc dự báo các chỉ tiêu liên
quan đến vấn đề nâng cao MSDC theo hướng BV trong những năm tới 2025. Để
phục vụ cho quá trình nghiên cứu luận án này, dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nhiều
nguồn khác nhau như: Tổng cục thống kê, Cục thống kê tỉnh Sơn La, các sở ban
ngành của tỉnh Sơn La,... Để phục vụ nghiên cứu đạt kết quả cao, các số liệu, tài liệu
đã thu thập cần được thống kê, phân tích, xử lí, hệ thống hóa một cách khoa học.
Do đặc điểm nguồn tài liệu về MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV ở
tỉnh Sơn La thiếu và không đồng bộ nên việc tổng hợp tài liệu, đặc biệt là các số
liệu khá phức tạp. Do đó, từ các nguồn số liệu thu thập được, tác giả đã tổng hợp
sau đó phân tích, xây dựng các biểu đồ, bản đồ và các bảng số liệu mới để từ đó rút
ra được những nhận xét chính xác trong quá trình nghiên cứu, cho phép đánh giá
đúng, đầy đủ về hiện trạng MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV trên địa bàn
nghiên cứu.
4.2.2. Phương pháp so sánh
Luận án sử dụng phương pháp so sánh để so sánh kết quả phân tích, đánh giá
các chỉ tiêu về nâng cao MSDC theo hướng BV của tỉnh Sơn La qua các năm, các
giai đoạn, so sánh MSDC giữa các tiểu vùng, giữa đô thị và nông thôn, giữa các
tầng lớp dân cư,... Trong điều kiện cho phép, luận án còn dùng phương pháp này để
so sánh MSDC tỉnh Sơn La với các đối tượng khác.
4.2.3. Phương pháp phân tích chính sách
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Các chính sách phát triển có ảnh hưởng quan trọng đến nâng cao MSDC nói
chung và nâng cao MSDC theo hướng BV của tỉnh Sơn La nói riêng. Chính vì thế,
trong nghiên cứu luận án, tác giả sử dụng phương pháp phân tích chính sách trong
việc phân tích, đánh giá mặt tích cực – mặt hạn chế của các chính sách do Nhà nước
ban hành liên quan đến MSDC, ví dụ như chính sách hỗ trợ giảm nghèo, chính sách
đầu tư, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng,... Đồng thời, phương pháp phân tích
chính sách còn được tác giả sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của các chính sách đối
với việc nâng cao MSDC ở tỉnh Sơn La theo hướng BV.
4.2.4. Phương pháp chuyên gia
Để có thêm những nhận định chính xác về nâng cao MSDC theo hướng BV ở
tỉnh Sơn La, tác giả đã trực tiếp xin ý kiến nhận xét, đánh giá của các nhà quản lý,
các chuyên gia và một số cán bộ địa phương về các lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, y tế,
phúc lợi xã hội,... Cụ thể: chuyên viên của Sở Lao động – Thương binh - Xã hội
Sơn La, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La, Sở Y tế Sơn La;
Chuyên viên tại UBND các huyện; Chủ tịch UBND hoặc cán bộ cấp xã tại các địa
bàn tới điều tra (Phụ lục 59).
4.2.5. Phương pháp bản đồ và hệ thông tin địa lý (GIS)
“Khoa học địa lý và các công việc của nó bắt đầu từ bản đồ và kết thúc cũng
bằng bản đồ” (M. N. Bazanxki) – bản đồ là công cụ quan trọng trong nghiên cứu
địa lý. Do đó, trong quá trình nghiên cứu, trên cơ sở các biểu đồ, bản đồ của Tỉnh,
các số liệu thống kê và dựa vào những kiến thức đã học về GIS, phần mềm
Mapinfo, SPSS, tác giả đã xây dựng các bản đồ về các đặc trưng mức sống và nâng
cao MSDC theo hướng BV để có được cái nhìn trực quan hơn về vấn đề này. Các
phương pháp này cho chúng ta thấy được mô hình khái quát về các đặc trưng của
MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV ở Sơn La, đồng thời phản ánh rõ nét
được kết quả khoa học của công trình dưới góc độ địa lý học.
4.2.6. Phương pháp đánh giá theo thang điểm
Dựa vào phương pháp này, việc đánh giá tổng hợp MSDC theo hướng BV ở
tỉnh Sơn La tương đối khách quan, toàn diện và thấy được sự phân hóa rõ nét.
MSDC tỉnh Sơn La có sự phân hóa theo các tiêu chí cụ thể và theo không gian, do
đó tác giả sẽ lựa chọn các tiêu chí phù hợp, thể hiện được rõ nét sự phân hóa và đặc
trưng về MSDC của cấp tỉnh. Sau đó, tác giả xây dựng thang điểm đánh giá: chọn
chỉ tiêu đánh giá, xác định bậc của từng chỉ tiêu và cho điểm mỗi bậc. Mỗi chỉ tiêu
cụ thể đều được phân chia thành năm mức cơ bản (thấp, khá thấp, TB, khá cao, cao)
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và có thang điểm đánh giá cụ thể với mức điểm tương ứng là 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi
đã xây dựng được bảng đánh giá theo từng chỉ tiêu, tác giả lập bảng tính điểm đánh
giá tổng hợp của các chỉ tiêu theo 12 huyện, TP của tỉnh Sơn La.
4.2.7. Phương pháp dự báo
Nghiên cứu nâng cao MSDC theo hướng BV cần sử dụng phương pháp dự
báo để dự báo các yêu cầu BV mức sống cho tương lai. Đây là một trong những
phương pháp nghiên cứu quan trọng của Địa lý học. Phương pháp dự báo được tác
giả vận dụng chủ yếu trong chương 4 của luận án. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố
ảnh hưởng, phân tích thực trạng MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV ở tỉnh
Sơn La kết hợp với định hướng phát triển KT – XH của Tỉnh để đề xuất các giải
pháp tối ưu nhằm nâng cao MSDC cho tỉnh Sơn La theo hướng BV.
4.2.8. Phương pháp điều tra xã hội học
Việc tiến hành điều tra, khảo sát thực địa là một yêu cầu cần thiết nhằm góp
phần kiểm định các số liệu đã thu thập được, phát hiện các “khoảng trống” trong
nghiên cứu để bổ sung kịp thời nhằm đưa ra được các kết quả có độ tin cậy. Tác giả
thực hiện phương pháp này theo các bước sau đây:
* Xác định nội dung điều tra
- Mục đích điều tra: nhằm thu thập số liệu sơ cấp mà trong thực tế không được
công bố hay điều tra; nhằm bổ sung những thông tin thiếu hụt hoặc chưa đầy đủ để có
thể đưa ra những nhận xét khách quan, đúng đắn.
- Đối tượng điều tra: hộ gia đình thuộc các huyện, TP của tỉnh Sơn La.
- Nội dung điều tra: thu thập các số liệu về: Thu nhập, chi tiêu, đồ dùng bền
lâu, điều kiện nhà ở, điện, nước, vệ sinh; khả năng tiếp cận; Sự thay đổi mức sống
giai đoạn 2010 – 2016; Những khó khăn trong lao động – sản xuất; Hình thức hỗ trợ
được nhận năm 2016 và ý nghĩa của sự hỗ trợ đó.
- Địa điểm điều tra: phân bố đều tại 12/12 huyện, TP của tỉnh Sơn La (Phụ
lục 60.1).
- Chọn mẫu điều tra: tác giả chọn 360 hộ gia đình thuộc tỉnh Sơn La chia đều số
mẫu cho 12 huyện, thành phố (Phụ lục 60.2).
- Thời điểm điều tra: tháng 12/2016 và tháng 6/2017.
* Xây dựng phiếu điều tra: dựa trên cơ sở nội dung đề ra, tác giả xây dựng
các mẫu phiếu điều tra (Phụ lục 60.4).
* Tiến hành điều tra theo kế hoạch: việc điều tra áp dụng theo phương pháp
phỏng vấn trực tiếp các đối tượng đã được xác định theo địa điểm điều tra đã nêu.
* Xử lý kết quả điều tra: từ các phiếu điều tra thu thập được, tác giả xử lý
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bằng phương pháp phân tích thống kê kết hợp phần mềm tính toán của Excel để
tổng hợp kết quả, tính toán ra tỷ lệ phần trăm (Phụ lục 60.3).

5. Những đóng góp mới của luận án
5.1. Về mặt lý luận
Luận án đã đúc kết, hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận về nâng cao
MSDC theo hướng BV (quan niệm, nội dung; các yếu tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu
đánh giá) có tính khả thi và phù hợp với điều kiện đánh giá MSDC theo hướng BV
đối với cấp tỉnh ở Việt Nam.
5.2. Về mặt thực tiễn
Luận án đã làm rõ những lợi thế, khó khăn ảnh hưởng tới mức sống và nâng
cao MSDC theo hướng BV ở tỉnh Sơn La; xác định những mặt được, chưa được,
nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình nâng cao MSDC của tỉnh
Sơn La; xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp nâng cao MSDC
theo hướng BV của tỉnh Sơn La đến năm 2025.
Các kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp một số cơ sở khoa học quan
trọng cho việc hoạch định chủ trương, chính sách và xác định giải pháp nâng cao
MSDC theo hướng BV cho tỉnh Sơn La đến năm 2025. Đồ ng thời, luâ ̣n án cũng
được hi vọng trở thành tài liê ̣u tham khảo tốt cho các cơ quan nghiên cứu khoa học,
đào tạo cũng như là tài liệu tham khảo cho các địa phương khác khi nghiên cứu về
nâng cao MSDC theo hướng BV.

6. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận án được kết cấu thành 4 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến nâng cao mức
sống dân cư theo hướng bền vững
Chương 2. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao mức sống dân
cư theo hướng bền vững
Chương 3. Thực trạng mức sống dân cư theo hướng bền vững ở tỉnh Sơn La
Chương 4. Giải pháp nâng cao mức sống dân cư theo hướng bền vững ở tỉnh
Sơn La.
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Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NÂNG CAO MỨC SỐNG DÂN CƯ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
Tổng quan các công trình nghiên cứu có nội dung liên quan đến đề tài luận án
là yêu cầu bắt buộc và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Theo yêu cầu của việc nghiên
cứu là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao MSDC theo hướng BV,
tác giả tiến hành thu thập tài liệu, phát hiện những điểm có thể kế thừa cho luận án
và xác định rõ những vấn đề lý luận cần làm rõ, bổ sung mới. Theo tinh thần đó, tác
giả tập trung tổng quan các vấn đề chủ yếu dưới đây:

1.1. Tổng quan lý luận về mức số ng dân cư theo hướng bền vững
1.1.1. Công trình nước ngoài
1.1.1.1. Mức số ng dân cư
Trong Toàn tập của C. Mác và Ph. Ăngghen, C. Mác từng khẳng định:
“Mức sống không chỉ là sự thỏa mãn những nhu cầu của đời sống vật chất, mà còn
là sự thỏa mãn những nhu cầu nhất định, những nhu cầu được sản sinh ra bởi
chính những điều kiện xã hội mà trong đó con người đang sống và trưởng thành”
[9, tr.150]. Nghĩa là ngoài đòi hỏi về những điều kiện vật chất, con người ta còn
hướng tới những nhu cầu xã hội. Điều đó cũng chứng tỏ rằng mức sống không
phải là phạm trù nhất thành bất biến mà luôn biến đổi theo thời gian và không gian
nhất định.
Theo Marina Moskowitz (2008) [105], thuật ngữ “mức sống” được hình
thành vào năm 1902 và đã trở nên phổ biến ở Mỹ vào đầu thế kỷ XX. Mặc dù định
nghĩa chính xác của nó vẫn còn mơ hồ, nó thường phản ánh về tầng lớp trung lưu và
sự thoải mái về vật chất. Thuật ngữ không phải là một thước đo chính xác về cách
mọi người sống. Thay vào đó, nó thể hiện lý tưởng của người Mỹ trung lưu muốn
sống như thế nào.
Trong Tổng quan Báo cáo Phát triển con người năm 2015, tác giả Helen
Clark – Tổng giám đốc UNDP nhấn mạnh: “Ngày nay, con người sống lâu hơn,
nhiều trẻ em được đến trường và nhiều người được tiếp cận với nước sạch và các
điều kiện vệ sinh cơ bản hơn. TNBQĐN trên thế giới tăng lên và tỷ lệ nghèo giảm
xuống, kết quả là mức sống của rất nhiều người được nâng cao” [83, iii]. Theo đó,
MSDC được quan niệm là các nhu cầu cần thiết của đời sống con người, chỉ báo
mật thiết nhất của MSDC là TNBQĐN và tỷ lệ hộ nghèo.
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Như vậy, tổng quát lại có thể thấy một số tác giả nổi tiếng nước ngoài quan
niệm về MSDC có những điểm tương đồng đó là: MSDC đề cập đến mức độ giàu
có, thoải mái, hàng hóa vật chất và nhu cầu cần thiết có sẵn cho một lớp kinh tế xã
hội nhất định trong một khu vực địa lý nhất định, thường là một quốc gia. MSDC
liên quan chặt chẽ đến chất lượng đời sống.
1.1.1.2. Mức số ng dân cư theo hướng bền vững
Đã có một số công trình nước ngoài có đề cập tới tư tưởng liên quan tới vấn
đề MSDC theo hướng BV như: Theo Từ điển Kinh tế chính trị học (1987): “Những
đặc trưng quan trọng nhất của việc nâng cao mức sống là tiến trình phát triển của nó
và trình độ phù hợp với các nhu cầu. Tiến trình phát triển được quyết định bởi nhịp
điệu tăng của các chỉ tiêu như thu nhập thực tế, mức tiêu dùng các hàng hóa, lương
thực, thời gian nhàn rỗi, tỷ trọng lao động cơ khí hóa trong tổng số hao phí lao
động,...” [76, tr.273].
Nghiên cứu của Michael Roberlt (2004) về “Tình hình chung của Anh và
Mỹ” [34] và Thế giới: 202 quốc gia và vùng lãnh thổ (2003) [56] của Nxb Thông
tấn, Hà Nội đã chỉ ra rằng: Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, kinh tế tăng trưởng
sẽ có điều kiện để thực hiện giảm nghèo, nâng cao mức sống. Tuy nhiên, trong thực
tế không phải cứ kinh tế tăng trưởng thì khoảng cách giàu nghèo sẽ giảm, mức sống
sẽ tăng. Thực tiễn nhiều nước trên thế giới đã chứng minh điều này mà điển hình là
Mỹ hay Ấn Độ. Cho nên chỉ PTBV với sự hài hòa ba yếu tố mới tác động một cách
hiệu quả nhất đến vấn đề giảm nghèo, nâng cao mức sống. Hay nói cách khác, chính
PTBV là điều kiện, là cơ sở của giảm nghèo, nâng cao mức sống. Bởi lẽ, ngay chính
nội hàm của PTBV đã bao hàm vấn đề xã hội mà trong đó giảm nghèo là cốt lõi.
Cho nên, khi thực hiện PTBV nghĩa là phải tính đến sự hài hòa cả ba yếu tố trong
hoạch định chính sách, và điều đó cũng có nghĩa là tăng trưởng kinh tế nhưng
không phải bằng mọi giá mà phải gắn với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ
môi trường. Chính vì vậy theo tác giả một chính sách PTBV sẽ là điều kiện tốt để
thực hiện nâng cao MSDC có hiệu quả và BV hơn.
Chương trình The 2030 Agenda for Sustainable Development1 [117] đã
được lãnh đạo của 154 quốc gia thành viên đã thông qua một cách đầy táo bạo với
nhiều tham vọng trong kỳ họp lần thứ 70 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra
từ 25-27/9/2015 tại NewYork. Chương trình gồm 17 mục tiêu PTBV (SDGs) và và
1

Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030
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169 chỉ tiêu cụ thể trong đó có một số mục tiêu quan trọng như xóa đói nghèo, bảo
vệ hành tinh, đảm bảo thịnh vượng chung cho tất cả (Phụ lục 1). Đặc biệt phấn đấu
đến năm 2030, xoá bỏ hoàn toàn nghèo đói cho tất cả mọi người ở mọi nơi, hiện nay
được tính là những người có mức sống dưới 1,25 $ một ngày. Như vậy là PTBV
tiếp tục được nâng lên về chất và đây cũng là cơ hội để cuộc chiến chống đói nghèo,
nâng cao mức sống trên thế giới có thêm động lực, bớt khó khăn hơn.
Theo Scott Cloutier và Deirdre Pfeiffer (2015) trong nghiên cứu “Sustainability
Through Happiness: A Framework for Sustainable Development”2 [116]: Hạnh phúc
thường được coi là một đặc điểm cá nhân mà mỗi người chịu trách nhiệm. Tuy nhiên,
hạnh phúc cũng là một đặc trưng cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài
cá nhân. Bài viết này đưa ra một khuôn khổ phát triển cộng đồng BV thay thế nhằm tập
trung vào cơ hội cải thiện hạnh phúc. Cuối cùng, sự hạnh phúc đưa ra một biện pháp
phổ quát tập trung vào mức sống con người và một khuôn khổ phát triển cộng đồng có
thể chuyển thành một tương lai BV.
1.1.2. Công trình trong nước
1.1.2.1. Mức sống dân cư
Ở Việt Nam, quan niệm cụ thể về MSDC chưa được đề cập tới nhiều trong
các công trình nghiên cứu. Tuy vậy, trong các từ điển về tiếng Việt khái niệm về
mức sống cũng đã được đề cập đến khá cụ thể. Theo nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ
học (1994): “mức sống là mức đạt được của các điều kiện sinh hoạt vật chất và tinh
thần” [87, tr.631]. Trong Từ điển Bách khoa Việt Nam (2002) đã đưa ra khái niệm
mức sống vừa khái quát, vừa cụ thể: “Mức sống là phạm trù kinh tế – xã hội đặc
trưng mức thỏa mãn nhu cầu về thể chất, tinh thần và xã hội của con người. Được
thể hiện bằng hệ thống các chỉ tiêu số lượng và chất lượng của điều kiện sinh hoạt
và lao động của con người” [25, tr.973]. Như vậy, có thể thấy một mặt, mức sống
được quyết định bởi số lượng và chất lượng của cải vật chất và văn hóa dùng để
thỏa mãn nhu cầu của đời sống; mặt khác, được quyết định bởi mức độ phát triển
bản thân nhu cầu của con người. Mức sống không chỉ phụ thuộc vào nền sản xuất
hiện tại mà còn phụ thuộc vào quy mô của cải quốc dân và của cải cá nhân đã được
tích lũy. Mức sống và các chỉ tiêu thể hiện nó là do tính chất của hình thái KT – XH
quyết định. Còn trong Đại từ điển tiếng Việt (2015): “mức sống là mức đạt được
trong chi dùng, hưởng thụ các điều kiện vật chất, tinh thần” [94, tr.1157].
Theo tác giả Lê Hương (2007) trong bài viết “Học vấn, mức sống của người
2
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dân và vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường”: mức sống là một
nhân tố có tác động nhất định đến thái độ, hành vi của người dân, bởi nó liên quan
đến khả năng đáp ứng các nhu cầu – một trong những nội lực quan trọng quy định
hành vi của con người [28, tr.3].
Tác giả Vũ Tuấn Huy (2011) trong bài viết “Một số vấn đề xã hội cơ bản trong
PTBV hộ gia đình vùng Tây Bắc nước ta hiện nay” quan niệm: mức sống là một chỉ báo
xã hội phản ánh các chiều cạnh đa dạng trong điều kiện sống của hộ gia đình, nguồn lực,
cơ hội và rủi ro trong quá trình thực hiện các chức năng của gia đình [27, tr.36].
Ngoài các công trình đã phân tích còn một số giáo trình cơ bản, đề cập đến
cơ sở lý luận về MSDC, tiêu biểu như Giáo trình đào tạo thạc sĩ Dân số và sự phát
triển kinh tế - xã hội [72] của tác giả Nguyễn Minh Tuệ (1996). Giáo trình đã đề cập
đến những nội dung cơ bản về MSDC, cũng như mối quan hệ dân số và PTBV.
1.1.2.2. Mức số ng dân cư theo hướng bền vững
Trong bộ Hồ Chí Minh Toàn tập (xuất bản năm 2011), những nội dung có
liên quan tới vấn đề MDSC theo hướng BV cũng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh
đưa ra. Người lưu ý cần phải: “làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá
giàu, người giàu thì giàu thêm” [35, tr.61] vì “Dân có giàu thì nước mới mạnh” [36,
tr.316]. Như vậy, theo Hồ Chí Minh: phải tiến tới giảm nghèo và tăng giàu. Đây
chính là quan điểm phát triển MSDC theo hướng BV để tiến tới một xã hội ngày
càng giàu có, văn minh và hạnh phúc. Do đó, tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng, Đảng ta luôn lấy độc lập dân tộc, tự
do hạnh phúc của nhân dân làm mục đích lý tưởng của mình. Chính vì vậy, mọi chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều nhằm làm cho toàn dân có
cuộc sống ngày càng tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Một số nghiên cứu đã có đề cập tới quan điểm về vấn đề nâng cao MSDC
theo hướng BV như nghiên cứu Phát triển con người – từ quan niệm đến chiến lược
hành động [89] của tác giả Ngô Doãn Vịnh từ năm 1999, hay đề tài nghiên cứu
khoa học cấp Bộ Vấn đề đói nghèo, thực trạng & giải pháp [73] của tác giả Nguyễn
Minh Tuệ (2002),...
Bên cạnh đó, bài viết “Để phát triển con người một cách bền vững” [12] của
tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn (2005) là một nghiên cứu tác giả rất tâm đắc. Theo tác
giả: Phát triển con người BV là mục tiêu của sự phát triển. Phát triển con người một
cách BV là phát triển thường xuyên, liên tục và lâu dài mọi năng lực thể chất, tinh
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thần, trí tuệ, nhân cách con người – phát triển những năng lực bản chất nhất, những
năng lực đang ở dưới dạng tiềm năng của con người nhằm làm phong phú thêm và
ngày càng nâng cao hơn chất lượng cuộc sống của mỗi người cũng như của cả cộng
đồng và qua đó, tạo động lực BV cho sự phát triển KT – XH. Để phát triển con
người một cách BV, cần tuân thủ quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện và cách
tiếp cận đúng. Cách tiếp cận đúng đắn là cách tiếp cận quán triệt quan điểm coi con
người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển và xem xét con người trên
quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện. Dù nghiên cứu này không đi theo hướng
cụ thể là MSDC theo hướng BV, song về thế giới quan và mục đích chung hướng
tới đều là phát triển vì con người.
Đề tài cấp Bộ Tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong kế hoạch phát
triển bền vững của Việt Nam [21] do tác giả Trương Thị Thúy Hằng (2008) làm chủ
nhiệm đã phân tích vấn đề PTBV, vấn đề phát triển con người, mối quan hệ giữa
PTBV và phát triển con người trong các kế hoạch 2001 – 2005 và 2006 – 2010.
Trên cơ sở những phân tích đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các kiến nghị để đẩy
mạnh việc cụ thể hóa các khái niệm PTBV và phát triển con người trong các kế
hoạch phát triển KT – XH ở nước ta.
Tác giả Vũ Tuấn Huy (2011) [27] đã đưa ra quan điểm: PTBV gia đình là sự
phát triển đảm bảo sự tăng trưởng về kinh tế, đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội
của các thành viên trong hộ gia đình với những đặc điểm cụ thể về cơ cấu, nguồn
lực, môi trường. Nếu như ở cấp độ vùng hoặc quốc gia, tăng trưởng kinh tế là điều
kiện để PTBV, thì ở cấp độ hộ gia đình, điều kiện kinh tế như việc làm và thu nhập
là những yếu tố cần thiết cho sự PTBV của hộ gia đình.
Các công trình nghiên cứu lý luận về MSDC theo hướng BV mới chỉ ra khái
niệm một cách chung chung, phân tích bản chất của MSDC theo hướng BV còn
chưa đầy đủ. Đặc biệt, vấn đề MSDC theo hướng BV của một tỉnh còn chưa được
nghiên cứu thỏa đáng (thậm chí còn hết sức sơ sài).

1.2. Tổng quan về các yế u tố ảnh hưởng tới mức số ng dân cư theo
hướng bền vững
1.2.1. Công trình nước ngoài
Về ảnh hưởng của yếu tố đường lối, chính sách của nhà nước tới MSDC, các
tác giả của Ngân hàng Thế giới gồm Richarh M.Bird, Jennie I.Livack và
M.Govinda Rao (1995) đã khảo sát vấn đề xóa đói giảm nghèo và tổng kết trong
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Intergovernmental Fiscal Relations and Poverty Alleviation in Viet Nam3 [111]. Với
phương pháp khảo sát và phân tích định lượng đã chỉ ra rất rõ ràng, cụ thể mối quan
hệ phân cấp tài chính giữa chính quyền Trung ương với chính quyền địa phương
trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao MSDC qua hệ thống phân phối ngân
sách. Tuy nhiên, đây là một nghiên cứu chủ yếu dựa vào các chương trình phân tích
số liệu nên các yếu tố khác ảnh hưởng tới đói nghèo, mức sống thấp và vấn đề giảm
nghèo như yếu tố văn hóa, xã hội, phong tục tập quán… không được đề cập.
Các tác giả Nicholas Minot và Michael Epprecht (2003) thuộc Viện Nghiên
cứu Chính sách lương thực Quốc tế (IFPRI), Bob Baulch thuộc Viện Nghiên cứu
Phát triển (IDS) đã công bố công trình Đói nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam: Các
yếu tố về địa lý và không gian [42]. Danh sách các biến địa lý có thể giúp các nhà
nghiên cứu giải thích sự tác động của yếu tố không gian tới tỉ lệ đói nghèo ở Việt
Nam (Phụ lục 2). Đây là nghiên cứu đã đề cập và phân tích khá độc đáo về các yếu
tố địa lý, không gian ảnh hưởng tới đói nghèo và bất bình đẳng – một nội dung của
MSDC. Tuy nhiên, các yếu tố địa lý được đưa ra chưa đầy đủ, các nhận định về một
số biến (đất mặt, dân số) chưa được làm rõ và nghiên cứu trên bình diện cả nước
nên khả năng áp dụng của nghiên cứu này vào địa bàn nghiên cứu của luận án là
Sơn La cần có sự nhìn nhận kĩ lưỡng hơn.
Một nghiên cứu khác mà tác giả luận án cũng rất tâm đắc là Báo cáo số 4136
của Ngân hàng thế giới năm 2007 của nhóm nghiên cứu gồm Susmita Dasgupta,
Benoit Laplante, Craig Meisner, David Wheeler, Jianping Yan – Ảnh hưởng của
mực nước biển dâng cao ở các nước đang phát triển. Một nghiên cứu phân tích so
sánh [53]. Nghiên cứu đã so sánh mẫu của 84 quốc gia ven biển trên thế giới về:
diện tích đất, dân số, GDP, phạm vi đô thị, phạm vi nông nghiệp và đất ngập nước.
Việt Nam đứng trong danh sách 6 nước chịu nặng nề nhất. Nghiên cứu này mới chỉ
dừng lại ở việc phân tích một vấn đề là nước biển dâng ảnh hưởng tới mức sống của
con người. Nhưng qua nghiên cứu này, tác giả nhận thấy, biến đổi khí hậu cùng
những biểu hiện cực đoan của nó là nước biển dâng, bão lụt, sạt lở đất... đã gây thiệt
hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và tổn thất nặng nề về người và tài sản, làm suy
giảm phúc lợi quốc gia, mà đáng lý ra, nếu không có những hậu quả thiên tai, thì
nguồn lực to lớn đó đã phục vụ cho xã hội để nâng cao MSDC. Do đó, tác giả luận
Quan hệ Tài chính liên Chính phủ và Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam (Báo cáo nghiên cứu chính sách của
Ngân hàng Thế giới số 1430)
3
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án sẽ kế thừa quan điểm của các tác giả trong nghiên cứu này khi phân tích ảnh
hưởng của các yếu tố tự nhiên tới MSDC tỉnh Sơn La, nhất là trong điều kiện biến
đổi khí hậu như hiện nay.
Trong Happiness: Lessons from a New Science4 [112], R. Layard (2011) đã
nghiên cứu hạnh phúc thông qua lăng kính của kinh tế - đây là một cách thú vị, đặc
biệt với tư duy của chủ nghĩa xã hội. Nó yêu cầu chúng ta xem xét lại ý nghĩa của
“đủ” về sự giàu có. Một số người có tư duy chủ yếu theo chủ nghĩa tư bản có thể
không hoàn toàn không đồng ý với tác giả. Theo tác giả, tại một thời điểm nào đó,
người có thu nhập cao hơn là người hạnh phúc hơn nhưng nhìn chung trong các nền
kinh tế giàu có, việc tăng GDP bình quân đầu người không làm các cá nhân hạnh
phúc hơn. Các khảo sát cho thấy, một người có thu nhập 5.000$/năm sẽ thấy hạnh
phúc hơn 1 người có thu nhập 20.000$/năm nếu thu nhập tăng 500$.
Như vậy, mô hình tăng trưởng cơ bản giải thích được phần nào tăng trưởng
kinh tế nhưng chưa đề cập đến yếu tố môi trường – một yếu tố quan trọng của PTBV.
Tăng trưởng kinh tế là một mục tiêu quan trọng ở các nước nghèo. Tuy nhiên, theo
đuổi sự tăng trưởng không đúng hướng, tăng trưởng bất chấp cái giá phải trả cho việc
tàn phá môi trường có thể sẽ dẫn đến việc không tăng trưởng, thậm chí là thụt lùi. Do
đó, theo tác giả cần lưu ý đến khái niệm “PTBV”, đề cập việc phát triển đảm bảo hài
hoà các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Mặc dù thực hiện mục tiêu này rất
khó khăn và lâu dài nhưng đây là con đường phát triển đúng đắn cho tương lai, hướng
tới đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao MSDC.
Theo S. Grant (2014) trong cuốn Cambridge IGCSE Economics Student's
Book5 [115]: tăng trưởng kinh tế là tối quan trọng cho sự thịnh vượng và phát triển
của bất cứ nước nào. Đối với mức sống được cải thiện ở các nước đang phát triển,
các yếu tố hạn chế sự tăng trưởng của nó phải được xem xét. Ví dụ, khi phân phối
thu nhập không đồng đều và mức sống là rất thấp, chính phủ có thể đánh thuế cao
hơn đối với người giàu và cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho người nghèo. Chính phủ
cũng có thể khuyến khích việc tiếp cận của các công ty đa quốc gia cho đất nước, và
bằng cách này, sẽ có nguồn lực cho các lĩnh vực học và đại học, nâng cao thu nhập
và mức sống. Các quan điểm mà S. Grant đưa ra, đặc biệt là những vấn đề dành cho
nước đang phát triển, gợi mở cho tác giả những ý tưởng để áp dụng vào phân tích
4
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thực tế MSDC tại tỉnh Sơn La.
Theo bài viết “Standard of Living: Meaning, Factor and Other Details” 6 –
chia sẻ của tác giả Tushar Seth (2016) [118], những yếu tố chính mà mức sống của
một cá nhân hoặc gia đình phụ thuộc vào: thu nhập, quy mô gia đình, truyền thống
gia đình, giáo dục, sở thích và tính khí, công ước xã hội, mức giá chung. Những yếu
tố chính mà mức sống của một quốc gia phụ thuộc vào: mức thu nhập quốc gia hoặc
đầu ra, mức độ năng suất, các điều khoản thương mại, quy mô dân số, phân phối thu
nhập quốc gia, mức giá chung, cấp độ giáo dục. Bài viết này là một phân tích rất
sinh động, các luận điểm đưa ra đảm bảo tính logic, thuyết phục. Tuy nhiên, do sự
khác biệt rất lớn về các yếu tố địa lý và chính trị mà những yếu tố đưa ra chưa xác
thực với thực tế Việt Nam. Mặc dù vậy, các quan điểm được đưa ra trong bài viết
này là những tham khảo quý báu cho tác giả luận án khi phân tích các yếu tố kinh
tế, xã hội ảnh hưởng tới MSDC theo hướng BV của tỉnh Sơn La.
1.2.2. Công trình trong nước
Tại Việt Nam, trong các tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện rõ sự
quan tâm, chăm lo tới mức sống của người dân và yếu tố chính sách KT – XH của nhà
nước luôn được xác định là có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao MSDC.
Sau 30 năm kháng chiến gian khổ và những năm đầu sau chiến tranh thiếu
thốn mọi bề, các sản phẩm xã hội làm ra về cơ bản được phân phối bình quân (mà
thực chất là “chia đều sự nghèo khổ”) thì ranh giới giàu – nghèo dường như đã bị
xóa mờ, MSDC hầu như tương đồng. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của
Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội của đổi mới và phải trải qua năm năm thực hiện
“nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường”, sự phân
hóa về mức sống dần lộ rõ. Do đó, Đảng đã chủ trương: Khuyến khích làm giàu đi
đôi với giảm số người nghèo, nâng cao phúc lợi xã hội phù hợp với trình độ phát
triển kinh tế.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (1996), nhấn mạnh: “Thu
hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, về mức sống giữa các vùng các dân tộc,
các tầng lớp dân cư” [18, tr.114]. Tiếp tục đường lối đổi mới, Đại hội IX của Đảng
(2001) đề ra định hướng phát triển các lĩnh vực xã hội đến năm 2005, trong đó nhấn
mạnh: “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, quan tâm
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xây dựng kết cấu hạ tầng cho các vùng nghèo, xã nghèo, cải tạo các tuyến trục giao
thông nối xã nghèo, vùng nghèo với các vùng khác; coi trọng việc tạo nguồn lực
cần thiết để dân cư vùng nghèo, xã nghèo đẩy mạnh sản xuất, phát triển ngành nghề,
tăng thu nhập” [19, tr.299]. Tại Đại hội XII của Đảng (2016) đã nêu ra nội dung
Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, trong đó chỉ rõ:
“Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững… khắc
phục từng bước sự mất cân đối về phát triển giữa các lĩnh vực, các vùng, miền; bảo
đảm sự hài hoà về lợi ích, về quan hệ xã hội, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp,
bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu,
vùng xa, khắc phục xu hướng gia tăng phân hoá giàu - nghèo. Gắn kết chặt chẽ
chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng
cuộc sống của nhân dân,…” [20, tr.30, 31].
Các quan điểm, chính sách của Đảng chứng minh rằng: trong thời đại ngày nay,
giải quyết đói nghèo không chỉ là làm giàu mà phải xóa bỏ nguồn gốc dẫn đến phân
hóa mức sống – đó là sự phân phối bất bình đẳng, mà điều này phụ thuộc rất lớn vào
chính sách của nhà nước. Như vậy, có thể thấy Đảng và Nhà nước ta nhận thức vấn đề
nâng cao mức sống cho người dân là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển KT
– XH của đất nước, nâng cao MSDC là yếu tố cơ bản để đảm bảo công bằng và tăng
trưởng kinh tế BV. Do đó, nâng cao MSDC được coi là một bộ phận cấu thành của
chiến lược phát triển KT – XH. Và các chiến lược phát triển KT – XH của Đảng và
Nhà nước sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới vấn đề nâng cao MSDC.
Bên cạnh đó, các tác giả trong nước cũng đã có nhiều phân tích về các yếu tố
ảnh hưởng tới MSDC:
Tác giả Đỗ Thiên Kính (2003) đã công bố công trình Phân hóa giàu - nghèo
và tác động của yế u tố học vấ n đế n nâng cao mức số ng cho người dân Viê ̣t Nam
(Qua hai cuộc Điề u tra mức số ng dân cư Viê ̣t Nam năm 1993, 1998) [30]. Trong
nghiên cứu này, tác giả đã phân tích tác động của học vấn đến nâng cao mức sống
cho người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả còn so sánh về sự tác động của học
vấn ở một số nước trên thế giới. Mặc dù là nghiên cứu cách đây 15 năm, song đây
vẫn là một nghiên cứu có tính lý luận và thực tiễn cao; là cơ sở để tác giả luận án
phân tích thấu đáo hơn khi trả lời câu hỏi vấn đề học vấn, giáo dục tác động tới thực
trạng MSDC của tỉnh Sơn La ra sao?
Tác giả Phan Thị Ngọc Trâm (2006) đã Nghiên cứu thống kê một số yếu tố
tác động đến mức sống dân cư Việt Nam dựa trên số liệu khảo sát mức sống hộ gia
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đình năm 2002, 2004 [71]. Nghiên cứu này thể hiện quan điểm các yếu tố xã hội tác
động mạnh mẽ tới MSDC. Đây là tài liệu tham khảo cần thiết cho tác giả luận án.
Song tác giả luận án sẽ phân tích các yếu tố tác động tới MSDC tỉnh Sơn La không
chỉ thiên lệch về các yếu tố xã hội mà sẽ bao hàm cả các yếu tố tự nhiên, kinh tế,
chính sách…
Tác giả Lê Văn Toàn (2008), trong “Phân tầng xã hội ở nước ta qua điều tra
mức sống hộ gia đình” đã trình bày sự phân tầng xã hội ở Việt Nam qua các số liệu
điều tra mức sống hộ gia đình. Qua đó, tác giả đã phân tích ảnh hưởng của phân
tầng xã hội tới MSDC: Mặt tích cực của phân tầng xã hội là thúc đẩy tính năng
động của xã hội trong mỗi cá nhân, mỗi nhóm xã hội, kích thích họ tìm kiếm và
khai thác các cơ hội để làm giàu chính đáng nhằm nâng cao mức sống… Mặt tiêu
cực của phân tầng xã hội thể hiện một cách bộc phát, cực đoan đã và đang đặt ra
nhiều vấn đề xã hội phải quan tâm đến. Đó là sự phân hóa giàu nghèo, chênh lệch
về mức sống ngày càng gia tăng [63, tr.99].
Tác giả Trịnh Thị Kim Ngọc (2008) đã phân tích vấn đề “Phát triển con
người Việt Nam trước thách thức của biến đổi khí hậu” [39]. Nghiên cứu nêu rõ
mức sống trên toàn cầu và các thành quả của con người đang có dấu hiệu thụt lùi
bởi những biến động ngày càng gia tăng của môi trường: nước ngập, sóng thần, bão
lụt, hạn hán... Song, ở một mức độ nhất định, biến đổi khí hậu cũng có thể có tác
động tích cực trong việc thúc đẩy mức sống7. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu có tác
động tới toàn bộ nền kinh tế và các hoạt động của cuộc sống, nó không chỉ đầy lùi
mức sống, mà còn là “hiểm họa” đe dọa cuộc sống của các thế hệ tương lai của
chúng ta. Theo tác giả luận án, nghiên cứu này đã phân tích khá thấu đáo những ảnh
hưởng của tự nhiên (biểu hiện qua biến đổi khí hậu) tới mức sống. Song đây là
nghiên cứu chung cho cả nước, chưa đi vào địa phương cụ thể nào. Do vậy, tác giả
luận án sẽ làm rõ những ảnh hưởng của tự nhiên tới tỉnh Sơn La – địa bàn nhạy cảm
và MSDC phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tự nhiên.
Trong “Các yếu tố tác động đến phân tầng xã hội” (2009) [55], theo tác giả
Nguyễn Đình Tấn các yếu tố tác động tới phân tầng xã hội bao gồm: (1) Kinh tế thị
trường, hội nhập kinh tế quốc tế; (2) Các yếu tố thuộc hệ thống chính sách, thể chế
pháp luật; (3) Các yếu tố thuộc về vùng môi trường tự nhiên, cơ sở hạ tầng; (4) Các
Như: đổi mới công nghệ, phát triển các công nghệ sạch, công nghệ thân môi trường; phát triển trồng rừng
hấp thu CO2 để giảm thiểu khí nhà kính; ở một số vùng ôn đới, nhiệt độ tăng sẽ tạo thuận lợi mở rộng giống
cây trồng và đa dạng sinh học, tiết kiệm năng lượng sưởi ấm v.v...
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yếu tố thuộc về đặc trưng cá nhân. Đây là một phân tích sắc sảo và thấu đáo. Tuy
nhiên, trong giới hạn một bài viết, tác giả mới chỉ nêu ra được các quan điểm và
phân tích chung chung trên bình diện quốc gia. Song, tác giả luận án rất tán thành
với những quan điểm trên. Và coi đây là tài liệu tham khảo cần thiết để tác giả đi
vào xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới MSDC của tỉnh Sơn La.
Tác giả Nguyễn Trọng Xuân (2009) trong bài viết “Một số vấn đề về tăng
trưởng kinh tế và mức sống dân cư của Việt Nam” [93] đã phân tích ảnh hưởng của
tăng trưởng với MSDC trên các bình diện: mục tiêu tăng trưởng cao và tác động tới
người nghèo; sự méo mó của thị trường cũng làm gia tăng bất bình đẳng mức sống.
Trong bài viết “Tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ở Việt Nam – Thành tựu
và thách thức” [88], tác giả Vũ Thị Vinh (2009) đã khẳng định: Tăng trưởng kinh tế
là điều kiện quan trọng để xóa đói, giảm nghèo; giảm nghèo là nhân tố đảm bảo cho
tăng trưởng kinh tế mang tính BV. Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật
trong xóa đói, giảm nghèo, tuy nhiên công cuộc này chưa BV.
Trong đề tài cấp Nhà nước Vấn đề phân phối và thu nhập trong quá trình
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam [24], tác
giả Phí Mạnh Hồng (2010) đã phân tích vấn đề phân phối và thu nhập trong quá
trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây
là nghiên cứu quan trọng, chỉ rõ sự tác động của hệ thống tư tưởng chính trị tới
chính sách của nhà nước và từ chính sách của nhà nước sẽ tác động mạnh mẽ tới
MSDC của cả nước và một địa phương cụ thể. Quan điểm này được tác giả luận án
tiếp thu và đồng tình. Tác giả luận án sẽ làm rõ vấn đề này trong các bước nghiên
cứu tiếp theo.
Tác giả Nguyễn Thị Hoa (2010) đã công bố nghiên cứu Chính sách giảm
nghèo ở Việt Nam đến năm 2015 [23]. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá tác động
của một số chính sách đến công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay. Trong
đó tập trung vào 4 chính sách chủ yếu: Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo;
Chính sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã nghèo; Chính sách hỗ trợ giáo dục
cho người nghèo; Và chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo. Tuy nhiên, công trình
tiếp cận ở góc độ đánh giá chính sách cho người nghèo nói chung, chưa đi vào đánh
giá đối tượng người nghèo của một địa phương cụ thể, trong đó có tỉnh Sơn La.
Nghiên cứu của tác giả Phạm Lê Thông (2011) “Ảnh hưởng của học vấn đến
thu nhập của người lao động ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long” [59] đã sử dụng số
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liệu của 1.997 cá nhân làm công ăn lương ở ĐB sông Cửu Long được trích ra từ số
liệu của cuộc Điều tra MSDC Việt Nam năm 2008. Kết quả ước lượng hàm thu
nhập cá nhân cho thấy học vấn là yếu tố quan trọng quyết định thu nhập của cá
nhân. Khi chưa kiểm soát yếu tố năng lực bẩm sinh của cá nhân, tăng thêm một năm
học có thể làm tăng thu nhập thêm hơn 5,4%. Khi kiểm soát yếu tố này bằng những
sự tương đồng của những cá nhân trong hộ, thì ảnh hưởng trên còn khoảng 1,7%.
Tiền công của những người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên cao hơn những
nhóm khác lần lượt là 40% và 52%. Điều đó cho thấy việc định tiền công của người
lao động dựa ngày càng nhiều vào trình độ cá nhân.
Tác giả Phan Thị Nữ (2012) trong bài viết “Đánh giá tác động của tín dụng đối
với giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam” [43] đã cho thấy” việc tiếp cận tín dụng có tác
động tích cực lên phúc lợi của hộ nghèo thông qua việc làm tăng chi tiêu cho đời sống
của họ. Nhưng tín dụng không có tác dụng cải thiện thu nhập cho hộ nghèo nên chưa
giúp người nghèo thoát nghèo một cách BV. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng tìm thấy
tác động tích cực của giáo dục và đa dạng hóa việc làm đến phúc lợi hộ nghèo.
Nghiên cứu của tác giả Hoàng Cầm và Phạm Quỳnh Phương (2012) về Diễn
ngôn, chính sách và sự biến đổi văn hóa – sinh kế tộc người [11] đã phân tích các góc
tiếp cận văn hóa tộc người cũng như diễn ngôn và chính sách đối với DTTS ở Việt
Nam. Nghiên cứu chỉ ra rằng: những quan niệm nhận thức luận và ngôn thuyết chịu
ảnh hưởng của thuyết tiến hóa đơn tuyến và triết lý phát triển kinh tế xã hội theo mô
hình phương Tây, là một trong những lý do dẫn đến nhiều chính sách chưa hiệu quả đối
với DTTS, và gây nên những tác động không mong đợi cho các cộng đồng ít người
trong quá trình phát triển, nâng cao mức sống và duy trì bản sắc của họ. Đây là nghiên
cứu với nhiều phân tích hàn lâm. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã có một số ví dụ
chung chung về văn hóa của các DTTS, chứ chưa đi vào dân tộc cụ thể hay vùng miền
nào xác định. Song, những quan điểm và phương thức thể hiện trong nghiên cứu sẽ là
tiền đề quan trọng để tác giả luận án đi sâu, làm rõ các vấn đề liên quan tới mức sống
của đồng bào DTTS tại Sơn La – địa bàn có tới trên 80% dân số là người DTTS.
Kết quả nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân,
Trần Văn Quảng (2012) về “Ảnh hưởng của chương trình 135 đến sinh kế của đồng
bào dân tộc ít người huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” [65] chỉ ra rằng: mặc dầu
sinh kế của người dân còn ở mức thấp nhưng đã có thay đổi đáng kể và nhanh
chóng trong thời gian qua tác động của chương trình 135. Sự thay đổi này bao gồm
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từ nguồn vốn nhân lực, đến tự nhiên, tài chính, vật chất và xã hội. Nghiên cứu dựa
trên kết quả điều tra, khảo sát tại một địa phương cụ thể nhưng rất có giá trị tham
khảo cho tác giả luận án. Bởi rất nhiều đặc điểm của địa bàn trong nghiên cứu này
tương đồng với địa bàn tỉnh Sơn La.
Báo cáo Chính sách tăng trưởng trong mối quan hệ với phân phối thu nhập
được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế tư (2012) với
sự hỗ trợ của Viện Friedrich – Ebert – Stiftung, Cộng hòa Liên bang Đức đã có nhiều
phân tích độc đáo về mối quan hệ này. Theo các tác giả, ngày nay, một số nghiên cứu8
đã chỉ ra phân phối thu nhập là một nhân tố có tầm ảnh hưởng đối với tăng trưởng BV
còn lớn hơn cả việc ký kết các hiệp định thương mại tự do, cắt giảm nợ công hay thu
hút đầu tư nước ngoài [3, tr.29]. Khi so sánh tình trạng bất bình đẳng thu nhập (thông
qua chỉ số GINI) và số năm tăng trưởng của các quốc gia thuộc các nhóm trình độ phát
triển khác nhau trên thế giới, nghiên cứu phát hiện ra rằng, những nước có thu nhập
bình đẳng hơn thường có khả năng duy trì giai đoạn tăng trưởng dài hơn. Nếu làm tăng
mức độ bình đẳng thu nhập ở một quốc gia thêm 10%, nền kinh tế đó có thể duy trì khả
năng tăng trưởng BV thêm 50% [3, tr.30].
Tác giả Trần Quang Tuyến (2014) với bài viết “Đất đai, việc làm phi nông
nghiệp và mức sống hộ gia đình: bằng chứng mới từ dữ liệu khảo sát vùng ven đô
Hà Nội” [75] đã nghiên cứu mối quan hệ giữa đất đai, việc làm phi nông nghiệp và
mức sống hộ gia đình vùng ven đô Hà Nội. Kết quả chỉ ra rằng phần lớn các hộ gia
đình trong mẫu khảo sát tham gia vào hoạt động kinh tế phi nông nghiệp. Các nhân
tố tác động tới mức sống hộ gia đình được nghiên cứu bằng việc sử dụng mô hình
hồi quy đa biến và kết quả đã khẳng định tầm quan trọng của cả đất đai và việc làm
phi nông nghiệp trong việc nâng cao mức sống của hộ gia đình. Bên cạnh đó, tác giả
phát hiện rằng một vài biến số khác như giáo dục, tiếp cận vốn tín dụng chính thức,
đất đai và tài sản sản xuất có tác động tích cực tới mức sống hộ gia đình.
Năm 2014, trong bài viết “Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của
người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long” [17], các tác giả Khổng Tiến Dũng và Phạm
Lê Thông đã tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của người dân ở
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ĐB sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố quan trọng tác động đến
mức chi tiêu cho giáo dục của người dân bao gồm: trình độ học vấn của chủ hộ, tuổi
của chủ hộ, tổng thu nhập trong gia đình. Các yếu tố như: học thêm, số người nam và
người nữ đi học trong gia đình cũng góp phần làm tăng khoản chi tiêu này.
Cuốn sách Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế, tiếp cận lý luận và
thực tiễn ở một số quốc gia [52] do tác giả Vũ Thanh Sơn chủ biên (2014) là một tài
liệu tham khảo hữu ích cho tác giả. Cuốn sách đã giới thiệu nhiều cách tiếp cận về
phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở
đó, các tác giả đã chia sẻ các kinh nghiệm của các nước về phân phối nguồn lực
kinh tế và tổng kết lại các bài học cho Việt Nam; phân tích thực trạng phân phối
nguồn lực kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1986 – 2013; xây dựng các giải pháp đảm
bảo phân phối nguồn lực kinh tế.
Cuốn sách đã lý giải phần nào bản chất quá trình phân phối bình đẳng các
nguồn lực kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần đề
xuất khả năng vận dụng khuôn khổ bình đẳng dựa trên những cơ sở khoa học nhằm tạo
động lực phát triển. Tuy nhiên, nhiều vấn đề lý luận liên quan chưa được làm rõ trong
cuốn sách. Việc vận dụng khuôn khổ lý luận để giải thích các biến số thực trạng cũng
chưa tuân thủ nghiêm ngặt logic nên số phần trình bày trong cuốn sách còn thiếu thuyết
phục độc giả. Song tác giả rất đồng tình với quan điểm chủ đạo của cuốn sách, đó là coi
việc bảo đảm phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế là đòi hỏi quan trọng trong
nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu này gợi mở cho tác giả những vấn đề lý luận và
những vấn đề cần áp dụng vào thực tiễn tỉnh Sơn La khi nghiên cứu giải pháp nâng cao
MSDC của tỉnh Sơn La. Bởi lẽ, bảo đảm phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế sẽ
góp phần giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng trong mức sống của người dân.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) năm 2015 đã công bố nghiên cứu Đầu
tư vào vốn tự nhiên cho một tương lai bền vững trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở
rộng [1]. Đây là một tài liệu tham khảo rất ý nghĩa, nghiên cứu một lần nữa khẳng
định vai trò quan trọng của vốn tự nhiên đối với mức sống của dân cư.
Trong Báo cáo năng suất lao động Việt Nam 2015 [85] của Viện Năng suất
Việt Nam (2016) đã nêu rõ tầm quan trọng của năng suất lao động: “Năng suất lao
động là chỉ tiêu quan trọng nhất thể hiện tính chất và trình độ tiến bộ của một tổ
chức, một đơn vị sản xuất hay của một phương thức sản xuất… Do vậy, tăng năng
suất lao động có ý nghĩa rất lớn, là nhân tố quan trọng để tăng thêm sản phẩm cho
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xã hội, là cơ sở để hạ giá thành, góp phần nâng cao đời sống của người dân và tăng
tích lũy để phát triển sản xuất” [85, tr.13]. Qua đây, tác giả luận án nhận thấy: tăng
năng suất lao động sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới mục đích nâng cao MSDC
nói chung và nâng cao MSDC theo hướng BV cho tỉnh Sơn La nói riêng.
Bài viết “Ảnh hưởng của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng
trưởng kinh tế tại Việt Nam” [22] của tác giả Nguyễn Thanh Hằng (2015) đã
đánh giá mức độ ảnh hưởng và chiều tác động của bất bình đẳng trong phân phối
thu nhập đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả phân tích của tác giả qua bộ số liệu
VHLSS từ 2002 đến 2012 cho thấy: bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và
tăng trưởng kinh tế ở nước ta giai đoạn 2002 – 2012 có mối liên hệ thuận chiều
với mức độ tin cậy cao.
Trong cuốn Giáo trình Quản lý phát triển địa phương [41] của các tác giả Đàm
Văn Nhuệ – Nguyễn Xuân Thu – Nguyễn Cúc (đồng chủ biên) (2015), mối quan hệ
giữa MSDC và quản lý nhà nước đã được bàn luận tới. Theo nghiên cứu này: Ở Việt
Nam, cấp tỉnh, TP là cấp chính quyền địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ
thống quản lý nhà nước; là cấp quản lý nhà nước về lãnh thổ đứng vị trí thứ hai trong
hệ thống phân cấp lãnh thổ của nước ta; là cấp vị vùng chiến lược, đủ lớn, đủ đa dạng
để phát triển KT – XH toàn diện, có tác động trực tiếp đến MSDC trên địa bàn đó.
Tác giả luận án rất đồng tình và tiếp thu quan điểm của các tác giả đó là: một
tỉnh, TP phát triển mạnh về kinh tế, MSDC, trình độ phát triển phát triển xã hội ở
mức cao, ngoài những yếu tố tự nhiên, khách quan như vị trí địa lý, tài nguyên thiên
nhiên… thì nguyên nhân quan trọng chính là do vai trò quản lý của chính quyền địa
phương. Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu làm rõ vấn đề này tại tỉnh Sơn La theo quan
điểm đó là: cách thức tổ chức, quản lý địa phương, các chính sách do chính quyền
đưa ra nếu phù hợp với tình hình thực tế sẽ giúp cho địa phương phát triển mạnh,
mức sống người dân được nâng cao. Ngược lại, nếu quản lý địa phương không tốt
sẽ là trở lực cho sự phát triển của địa phương, làm mức sống của người dân không
được cải thiện, thậm chí thụt lùi.
Tác giả Hoàng Anh (2017) [2] khẳng định: Năng suất lao động là yếu tố
quan trọng quyết định mức sống của một nhóm người một quốc gia hay một hành
tinh và tóm tắt lý do tại sao năng suất lao động lại quan trọng đối với mức sống của
con người. Tác giả luận án rất đồng tình với quan điểm này và trong luận án, tác giả
sẽ vận dụng để phân tích thực trạng MSDC tỉnh Sơn La và xây dựng các giải pháp
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hữu ích.
Nhìn chung, các tác giả chưa xem xét MSDC dưới góc độ các yếu tố ảnh hưởng
một cách đầy đủ. Nhìn chung, họ xem xét các yếu tố theo các phương diện điều kiện tự
nhiên, tập quán sản xuất, thu nhập và tiêu dùng của dân cư là chính. Họ chưa đề cập
các yếu tố ảnh hưởng tới MSDC theo hướng BV ở phương diện chênh lệch giữa các
tầng lớp dân cư, giữa các tiểu vùng, giữa thành thị và nông thôn của một tỉnh.
Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, tác động của toàn cầu hóa và cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế cũng như đến nâng cao MSDC theo
hướng BV của mỗi quốc gia, mỗi địa phương là rất lớn thì hầu như các tác giả chưa
nghiên cứu theo phương diện này.
1.3. Tổng quan về đánh giá mức sống dân cư theo hướng bền vững
1.3.1. Công trình nước ngoài
Các công trình mang tính nghiên cứu học thuật
Trong Từ điển Kinh tế chính trị học của Nxb Sự thật và Nxb Tiến bộ Mát – Xcơ
– Va (1987) cũng đã đề cập tới vấn đề đánh giá mức sống: “... Họ sử dụng các chỉ tiêu
bình quân đầu người về tiêu dùng và thu nhập nhưng không tính đến những khác biệt cơ
bản trong tiêu dùng của các giai cấp khác nhau trong xã hội...” [76, tr.273].
Theo tác giả Atkinson A. B. (1989) trong “How should we measure poverty?
Some conceptual issues”9 [97]: Các phương pháp đánh giá hiện trạng KT – XH, mức
sống của hộ gia đình có thể phân thành hai nhóm: Nhóm thứ nhất dựa theo cách thức
đo lường bằng tiền, và nhóm khác dựa theo cách tiếp cận không dùng tiền. Các nhà
kinh tế truyền thống thường sử dụng các phương pháp thuộc nhóm thứ nhất vì việc
đo lường bằng tiền thường dễ dàng, đơn giản và dễ hiểu. Số liệu về thu nhập hoặc chi
tiêu thường được sử dụng để đại diện cho mức tiêu dùng của hộ.
Tác giả Montgomery và cộng sự (2000) với nghiên cứu “Measuring living
standards with proxy variables”10 đã nêu lên quan điểm: về mặt lí thuyết, sự thịnh
vượng hay giàu có, mức sống cao thấp là một khái niệm có thể đo lường được. Khi
đo lường sự thịnh vượng tuyệt đối, các nhà nghiên cứu thường đưa ra một danh sách
tài sản (vật thể và tiền tệ), sau đó quy đổi giá trị của chúng theo giá thị trường, khấu
hao chúng và tính toán giá trị còn lại. Các nhà nghiên cứu thực hiện cách phân tích
tương tự như hạch toán các khoản nợ. Tuy nhiên, cách làm này cũng gặp phải khó
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khăn tương tự chỉ tiêu thu nhập và chi tiêu [107]. Song, có rất nhiều phê phán về
phương pháp đo lường bằng tiền, một trong những điểm yếu của phương pháp này là
số liệu về thu nhập và chi tiêu có tính chính xác không cao. Đặc biệt, trong các
nghiên cứu của mình, có nhiều tác giả đã sử dụng chỉ số tài sản để đo lường mức
sống. Tiêu biểu như: bài viết “Exploring alternative measures of welfare in the
absence of expenditure data”11 [114] của tác giả Sahn và Stifel (2003); bài viết của
các tác giả Rutstein, S. O., & Johnson, K. (2004) The DHS wealth index12 [113];
một nghiên cứu liên quan cũng cho thấy cách tiếp cận dựa vào tài sản là hợp lí khi
xem xét các tác động đến kết quả giáo dục là bài viết “Measuring inequality with
asset indicators”13 của tác giả McKenzie, D. J. (2005) [106]; hay nghiên cứu “An
application of the asset index for measuring household living standards in
Thailand”14 của tác giả Prakongsai, P. (2006) [108],…
Bài viết “Issues in the construction of wealth indices for the measurement of
socio-economic position in low-income countries”15 của các tác giả Howe, LD,
Hargreaves, JR, & Huthị trấnly, SR (2008) đăng trên Các đề tài mới nổi về dịch tễ
học, Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới, London, Anh [103] đã nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc xây dựng các chỉ số đo lường mức độ giàu có trong đánh giá
mức sống của một quốc gia thu nhập thấp.
Tác giả Dominique Haughton và Jonathan Haughton (2011) đã công bố
nghiên cứu Living Standards Analytics: Development throught the Lens of
Household Suvery Data16 [100]. Mục đích của cuốn sách này là giới thiệu, thảo
luận, minh họa và đánh giá bảng màu đầy màu sắc của các kỹ thuật phân tích có
thể được áp dụng cho việc phân tích số liệu điều tra hộ gia đình, với sự nhấn mạnh
vào những đổi mới trong thập kỷ qua. Hầu hết các chương bắt đầu bằng cách giới
thiệu một vấn đề về phương pháp luận hoặc chính sách, để thúc đẩy thảo luận tiếp
theo về các phương pháp có liên quan. Nhìn chung, cuốn sách là nguồn tiếp cận
độc đáo. Các tác giả mô tả nó như “một cuốn sách cổng”, đối với các nhà nghiên
cứu trong phân tích chính sách và công tác khảo sát hộ gia đình thì đây là một mô
tả rất thích hợp. Cuốn sách mô tả các phương pháp truyền thống như hồi quy
“Tìm hiểu các biện pháp thay thế phúc lợi khi không có số liệu chi tiêu”
Chỉ số tài sản DHS. DHS (Demographic and Health Surveys) - Khảo sát nhân khẩu học và Sức khỏe.
13
“Đo sự bất bình đẳng với các chỉ số tài sản”
14
“Ứng dụng chỉ số tài sản để đo mức sống hộ gia đình ở Thái Lan”
15
“Các vấn đề trong việc xây dựng các chỉ số về sự giàu có để đo lường vị thế kinh tế xã hội ở các nước có
thu nhập thấp”
16
Phân tích mức sống _Phát triển thông qua các dữ liệu điều tra hộ gia đình
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tuyến tính và lấy mẫu…
Các công trình mang tính nghiên cứu thực tiễn
Hai tác giả Litchfeld, J và Justino, P. (2002) trong bài viết “Poverty Reduction in
Vietnam: What do the numbers say?”17 đã tập hợp toàn bộ những số liệu điều tra, thống
kê về tình trạng đói nghèo và công tác xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian
từ năm 1992 đến 2002. Qua đó, chỉ ra những thành tích đã đạt được và những vấn đề đặt
ra cần tiếp tục giải quyết để công tác xóa đói, giảm nghèo BV hơn [104]. Đây là một
nghiên cứu khoa học được điều tra trên phạm vi cả nước với nhiều số liệu cụ thể của một
giai đoạn lịch sử cho nên không đề cập đến những địa bàn cụ thể, nhưng sẽ là tài liệu
tham khảo bổ ích để tác giả có cái nhìn toàn diện về vấn đề mức sống chung của cả nước.
Trên cơ sở đó, tác giả sẽ vận dụng nghiên cứu vấn đề mức sống riêng của tỉnh Sơn La.
Cũng trong Standard of living: The measure of the middle class in modern
America18, tác giả Marina Moskowitz (2008) khám phá ra những câu hỏi, tập trung
vào mối quan hệ giữa nhận dạng tầng lớp trung lưu và văn hoá vật chất thông qua
bốn nghiên cứu tình huống (sử dụng đồ gia dụng vào các nghi lễ hàng ngày của
cuộc sống Mỹ; phòng tắm và sự gia tăng của vệ sinh, đồ đạc trong phòng tắm - một
ngành công nghiệp vệ sinh tương đối quan tâm đến lợi nhuận và sức khoẻ cộng
đồng; quyền sở hữu nhà – đã đóng góp một phần thiết yếu của tiêu chuẩn này; việc
đặt hàng qua thư của gia đình) [105].
Tác giả Rebecca D. Merrill và cộng sự (2010) với nghiên cứu “Constructing
indices of rural living standards in Northwestern Bangladesh”19 [110] đăng trên Tạp
chí Y tế, Dân số và Dinh dưỡng đã sử dụng chỉ số KT – XH, tài sản để đo lường
mức sống hộ gia đình nông thôn tại vùng phía bắc Bangladest. Họ phát hiện có sự
nhất quán bên trong của các chỉ số với tình trạng thể chất và sức khoẻ của trẻ em.
Đồng thời từ các thông tin KT – XH đơn giản của các hộ gia đình có thể sử dụng để
xây dựng các chỉ số đo lường mức sống của hộ.
Theo phân tích The Gross National Happiness Index of Bhutan: Method and
Illustrative Results20 của các tác giả Dasho Karma Ura, Sabina Alkire, Tshoki
Zangmo (2011) thuộc Trung tâm nghiên cứu Bhutan Thimphum, mức sống là lĩnh
vực được đề cập đầu tiên của 9 lĩnh vực trong Tổng Hạnh phúc Quốc gia của Butan.
Lĩnh vực mức sống gồm 3 chỉ tiêu lớn, chia thành 13 tiểu chỉ tiêu, đó là: Thu nhập
“Giảm đói nghèo ở Việt Nam: những con số nói lên điều gì?”
Mức sống_ Thước đo của tầng lớp trung lưu ở nước Mỹ hiện đại
19
“Xây dựng các chỉ số về mức sống ở nông thôn Tây Bắc Bangladesh”
20
Chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc gia của Bhutan: Phương pháp và kết quả minh họa
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hộ gia đình trên đầu người (trọng số 50%); Chỉ tiêu nhà ở (trọng số 25%): Phòng vệ
sinh; Điện; Chất lượng mái nhà; Số người trong phòng; Chỉ tiêu tài sản (trọng số
25%): Điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng; Điện thoại cố định; Máy tính cá nhân; Tủ lạnh; Máy giă ̣t;
Tivi; Chăn nuôi; Quy mô đất đai (5 mẫu Anh) [99, tr.13].
Tác giả Haoqian Chen (2014) trong bài viết “An Analysis of Bhutan’s Gross
National Happiness”21 [102] đã đánh giá Tổng Hạnh phúc Quốc gia của Bhutan
(GNH) một cách nghiêm túc, xây dựng quan niệm về GNH và các thành phần của
nó, phương pháp tính toán chỉ số GNH và phê bình các chỉ số này từ quan điểm đạo
đức. Theo nghiên cứu này, Chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc gia của Bhutan là một chỉ
số dựa trên phân tích 33 chỉ số thành phần được xây dựng từ 9 lĩnh vực và một
phương pháp đa chiều mạnh mẽ được gọi là phương pháp Alkire – Foster. Trong
đó, mức sống là lĩnh vực thứ 9, gồm 3 nội dung: TNBQĐN, tài sản, nhà ở được
đánh giá trọng số ngang bằng nhau (33%).
Như vậy, một loạt các nghiên cứu kể trên đã dùng những chỉ số khác nhau để
đo lường mức sống hoặc một nội dung của MSDC. Trong đó, nổi bật lên là quan
điểm chủ đạo của hầu hết các nghiên cứu đó là: chỉ số thu nhập, chi tiêu là rất quan
trọng nhưng không còn là duy nhất để đánh giá mức sống. Tác giả luận án sẽ nghiên
cứu kĩ lưỡng và tiếp thu có chọn lọc các quan điểm này để xây dựng bộ chỉ số thích
hợp nhất trong nghiên cứu MSDC tỉnh Sơn La.
1.3.2. Công trình trong nước
Các công trình mang tính nghiên cứu học thuật
Theo nghiên cứu của tác giả Phạm Thị Hồng Vân (2010): năm 1992, được sự
ủng hộ của Hội đồng Kinh tế và Xã hội thuộc Liên Hợp Quốc tại Hội nghị Liên
Hợp Quốc về môi trường và phát triển, Uỷ ban PTBV của Liên Hợp Quốc (CSD)
được ra đời. Năm 1995, Ủy ban PTBV Liên Hiệp Quốc (CSD) đã khởi xướng bộ
chỉ tiêu PTBV với một danh sách 134 chỉ số được lựa chọn và 22 quốc gia tình
nguyện để kiểm tra tính ứng dụng của bộ công cụ. Sau đó, bộ chỉ tiêu được cải tiến,
giản lược còn 58, bao gồm 15 chủ đề bao quát các lĩnh vực KT – XH, môi trường
và thể chế của PTBV [84]. Bộ chỉ tiêu này được ứng dụng khá phổ biến ở nhiều
quốc gia và là cơ sở xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá PTBV cụ thể ở từng quốc gia,
trong đó có Việt Nam. Trong bộ tiêu chí này, có 4 chủ đề chính chia làm 10 chủ đề
nhánh với 16 chỉ tiêu đánh giá BV ở lĩnh vực xã hội (Phụ lục 3).
Hiện nay, khái niệm nghèo đa chiều đang được các tổ chức quốc tế như
21
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UNDP, WB sử dụng để giám sát, đo lường sự thay đổi về mức độ tiếp cận nhu cầu cơ
bản giữa các quốc gia. Chỉ số nghèo đa chiều (MPI) đánh giá được một loạt các yếu
tố quyết định hay những thiếu thốn, túng quẫn ở cấp độ gia đình: từ giáo dục đến
những tác động về sức khỏe, đến tài sản và các dịch vụ. Những chỉ số này cung cấp
đầy đủ hơn bức tranh về mức sống, sự nghèo khổ so với các thang đo về thu nhập
giản đơn. Thang đo này biểu lộ cả tính tự nhiên và quy mô của sự nghèo khổ ở các
cấp độ khác nhau: từ cấp độ gia đình đến cấp độ khu vực, cấp độ quốc gia và cấp độ
quốc tế. Trên cơ sở 5 chiều cạnh nghèo (Phụ lục 4), Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội đã xây dựng và đề xuất 10 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt trong nghèo đa chiều
tương ứng [7].
Đặc biệt, năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định Số 59/2015/QĐ –
TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 –
2020 [60]. Đây là cơ sở pháp lý chính thức, quyết định việc điều tra hộ nghèo, cận
nghèo giai đoạn 2016 – 2020 sẽ theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Đây là cơ sở lý
luận và thực tiễn quan trọng trong nội dung đánh giá MSDC của luận án.
Năm 2016, tác giả Phạm Thị Thanh Bình đã đưa ra quan điểm của mình về
Tiêu chí của phát triển bền vững [6] gồm: PTBV về kinh tế, PTBV về xã hội, PTBV
về môi trường. Tác giả sẽ chọn lọc và kế thừa một số chỉ tiêu về PTBV xã hội 22 để
xây dựng chỉ tiêu MSDC theo hướng BV.
Các công trình mang tính nghiên cứu thực tiễn
Tác giả Phạm Quang Tin (2007) đã phân tích thu nhập dân cư Việt Nam
trong mối quan hệ so sánh với các nước khu vực Asean. Từ nghiên cứu cho thấy
mức chi tiêu của dân cư Việt Nam đã được cải thiện đáng kể so với những thập kỷ
trước, sự gia tăng chi tiêu dân cư là một trong những cơ sở để kết luận thu nhập của
người dân đã được cải thiện và nâng cao, vì chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập. Tác giả
sẽ kế thừa những tư tưởng từ nghiên cứu để phân tích biến động thu nhập của dân
cư theo thời gian và không gian. Đây là một vấn đề cần thiết làm cơ sở đánh giá về
MSDC tỉnh Sơn La so với các tỉnh trong khu vực [62].
Năm 2008, tác giả Lê Văn Toàn đã nghiên cứu mức sống trên phương diện
nghiên cứu sự phân tầng xã hội về thu nhập, về chi tiêu, về tài sản và nhà ở. Qua
nghiên cứu thấy rằng MSDC của Việt Nam đang có sự phân tầng rõ nét trên các chỉ
22
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báo, đây là vấn đề rất bức xúc. Do đó, cần đặt nó trong một chiến lược phát triển
KT-XH tổng hợp của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
dân chủ, văn minh [63].
Bài viết “Mối quan hệ giữa nước sạch và nghèo đói: Xem xét từ số liệu điều
tra mức sống dân cư Việt Nam” của tác giả Nguyễn Việt Cường và Phạm Minh Thu
(2011) đã phân tích mối quan hệ giữa nước sạch và tình trạng phúc lợi hộ gia đình ở
Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp mô tả thống kê và phân tích thực nghiệm
thông qua mô hình hồi quy kinh tế lượng để xem xét tác động của nước sạch và thu
nhập hộ gia đình. Số liệu sử dụng từ Điều tra Mức sống hộ gia đình (VHLSS) 2002,
2004, 2006 do Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính
của Ngân hàng thế giới [15].
Hai tác giả Lê Kim Sa, Vũ Hoàng Đạt (2014) đã “Nhận diện tầng lớp trung
lưu ở Việt Nam qua cách tiếp cận đa chiều” [47]. Theo đó, tầng lớp trung lưu là
những người có mức sống TB, giữa nhóm thượng lưu và hạ lưu. Nghiên cứu này đã
nêu rõ: tiêu chí xác định tầng lớp trung lưu có tính co giãn khá cao. Tác giả khá
đồng tình với các chỉ tiêu mà nhóm tác giả đưa ra để xác định tầng lớp trung lưu.
Nhưng xét thấy nếu chỉ xác định tầng lớp trung lưu dựa vào 5 chỉ số này là chưa
đầy đủ. Tuy nhiên, đây cũng là một nghiên cứu khá độc đáo trong cách xây dựng
các chỉ tiêu đánh giá, gợi mở cho tác giả luận án nhiều ý tưởng trong các nghiên cứu
tiếp theo về MSDC. Đặc biệt hơn, nghiên cứu này đã giúp tác giả hiểu rõ: sự hiện
hữu của tầng lớp trung lưu là bằng chứng cho thấy sự đúng đắn của việc phát triển
nền kinh tế theo hướng thị trường. Và do đó, cần phải có các chính sách và thực
hiện chúng để đảm bảo rằng tầng lớp trung lưu tiếp tục phát triển, nhưng quan trọng
hơn là tạo ra một kế hoạch PTBV tầng lớp trung lưu. Đây là hướng đi song hành với
nội dung cốt lõi mà tác giả đang xây dựng đó là nâng cao MSDC theo hướng BV.
Trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ (2016), nhóm nghiên cứu thuộc Viện Xã hội
học đã nghiên cứu bất bình đẳng về mức sống ở nông thôn Việt Nam qua sử dụng
và quản lý đất đai trong 20 năm (1992 – 2012) thời kỳ đổi mới. Phương pháp chủ
yếu nghiên cứu đề tài này là phân tích và xử lý sâu các cuộc Điều tra MSDC Việt
Nam (VHLSS) từ năm 1992 đến năm 2012 ở khu vực nông thôn cả nước [32]. Đề
tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có những đóng góp mới cho nghiên cứu về bất
bình đẳng mức sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu trên bình diện rộng
của cả nước nên nếu áp dụng vào địa phương cụ thể như Sơn La còn nhiều bất cập.
Đặc biệt, nghiên cứu chỉ đi vào phân tích mối quan hệ giữa nguồn lực đất đai và
mức sống. Dó đó, sự bất bình đẳng về mức sống chưa đầy đủ vì MSDC còn chịu sự
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chi phối của nhiều yếu tố khác.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu mức sống, Tổng cục
Thống kê, Ủy ban Kế hoạch hóa Nhà nước, Ngân hàng thế giới cùng sự hỗ trợ tài
chính của UNDP đã tiến hành bốn cuộc điều tra về MSDC Việt Nam năm 1992 –
1993, 1997 – 1998, 2001 – 2004, 2007 – 2008. Đặc biệt từ năm 2002 đến 2016, Tổng
cục thống kê tiến hành Khảo sát MSDC Việt Nam hai năm một lần vào những năm
chẵn. Các nghiên cứu Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam qua các năm đã phân tích
được khá cụ thể các khía cạnh về MSDC dân cư Việt Nam. Các chỉ tiêu đề u đươ ̣c
đánh giá chung, sau đó tách ba ̣ch thành các nhóm đố i tươ ̣ng cu ̣ thể hơn. Các nhóm
chỉ tiêu đươ ̣c xây dựng nhằ m đánh giá trên các mă ̣t: nhân khẩ u, giáo du ̣c, lao đô ̣ng
viê ̣c làm, y tế , thu nhâ ̣p, chi tiêu (chung), đồ dùng lâu bề n, nhà ở và nghèo. Tuy
nhiên, các cuộc điều tra này chỉ dừng lại trong việc khảo sát MSDC Việt Nam bằng
những số liệu cụ thể, chưa đi sâu phân tích mức sống của một địa phương nào cụ thể.
Cùng với những nghiên cứu của các tổ chức và các nhà khoa học trong nước,
một số tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam cũng tiến hành nghiên cứu các khía
cạnh về MSDC dân cư của nước ta như UNDP, World Bank... Các tổ chức này đã
đưa ra những báo cáo đánh giá về tỷ lệ hộ nghèo, về giáo dục, y tế... ở nước ta, so
sánh với thế giới và khu vực.
Nhìn chung, các nghiên cứu đánh giá MSDC và MSDC theo hướng BV mới
chủ yếu dừng lại ở cấp quốc gia mà chưa đề cập một cách thỏa đáng vấn đề đánh
giá MSDC theo hướng BV cho một tỉnh. Đồng thời, các tác giả chưa đánh giá
MSDC theo hướng BV dưới góc độ Địa lý học đối với một tỉnh ở Việt Nam. Vấn đề
chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành thị và nông thôn, giữa
các tiểu vùng ở một tỉnh chưa được nghiên cứu.

1.4. Tổng quan về giải pháp nâng cao mức sống dân cư theo hướng
bền vững
1.4.1. Công trình nước ngoài
Các tác giả Anthony J. và Kanbur, Ravi trong Spatial inequality and
development23 [109] đã dựa trên dữ liệu từ 25 quốc gia từ tất cả các khu vực trên thế
giới để đề cập đến những câu hỏi trở nên rất quan trọng trong những năm gần đây, vì
các khía cạnh bất bình đẳng đã bắt đầu thu hút sự quan tâm của chính sách. Các câu hỏi
được đặt ra và giải quyết như: bất bình đẳng không gian là gì? Tại sao nó quan trọng?
Và những gì cần được đáp ứng chính sách cho nó? Nghiên cứu còn cho thấy ở hầu hết
23
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các nền kinh tế đang phát triển bất bình đẳng theo không gian và khu vực - về hoạt
động kinh tế, thu nhập và các chỉ số xã hội - đang gia tăng. Từ nghiên cứu này, quan
điểm về địa kinh tế mới ra đời và có giá trị quan trọng trong tổ chức không gian, phân
vùng kinh tế và thực hiện mục tiêu phát triển của nhiều nước trên thế giới, đó là: Phát
triển kinh tế cần phải tập trung (mất cân đối); còn xã hội thì tiến đến hội tụ (phát triển
đồng đều). Đây là quan điểm mà tác giả sẽ tiếp thu và áp dụng trong quá trình định
hướng, đề xuất giải pháp cho vấn đề nâng cao MSDC theo hướng BV ở tỉnh Sơn La.
Tài liệu của World Bank (2001) Globalization and Poverty Vietnam24 [121]
đã phân tích và chứng minh những tác động của toàn cầu hóa đến tình trạng đói
nghèo và phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam. Qua đó đề cập đến một số cách tiếp cận
để có thể giảm thiểu bộ phận dân cư dễ bị tổn thương trong quá trình toàn cầu hóa.
Tuy nhiên, do nghiên cứu ở tầm vĩ mô cho nên không đề cập đến một bộ phận dân
cư hay một địa phương cụ thể nào. Đây là một nghiên cứu khoa học có cơ sở lý luận
và thực tiễn rõ ràng, do đó sẽ là tài liệu tham khảo rất tốt để cung cấp về phương
pháp luận cho nghiên cứu vấn đề MSDC ở tỉnh Sơn La – địa phương có đại bộ phận
dân cư cũng rất dễ bị tổn thương bởi quá trình toàn cầu hóa.
Năm 2013, Ngân hàng thế giới công bố báo cáo 2012 Vietnam poverty
assessment: well begun, not yet done – Vietnam's remarkable progress on poverty
reduction and the emerging challenges25 [122]. Báo cáo sử dụng phương pháp
nghiên cứu hiện đại đáng tin cậy kết hợp cả định lượng và định tính, số liệu khảo sát
chi tiết kết hợp khảo sát của Tổng cục Thống kê trong thời gian dài từ 2004, 2006,
2008 đến 2010. Đây là tài liệu thật sự bổ ích cho nghiên cứu của luận án, giúp tác
giả có cái nhìn toàn diện về công cuộc giảm nghèo và bộ phận nghèo dai dẳng mà
chủ yếu là đồng bào DTTS, để từ đó có những gợi ý cho việc nghiên cứu đề xuất
giải pháp mang tính đột phá cho vấn đề đói nghèo tại tỉnh Sơn La – vấn đề quan
trọng trong tiến trình nâng cao MSDC theo hướng BV cho tỉnh Sơn La.
Năm 2016, tác giả Wesley Krug đã phát hành cuốn Improving our Standard of
Living: The Science, Politics and Economics of Global Betterment26 [120]. Cuốn sách
này bàn về làm thế nào để giảm nghèo và cải thiện mức sống toàn cầu. Các chủ đề bao
gồm tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng về thu nhập, đói nghèo, tham nhũng, nguyên
nhân của sự suy giảm tầng lớp trung lưu, PTBV, các công nghệ mới nổi... Một loạt các
Ngân hàng thế giới (4/2001), Toàn cầu hóa và tình trạng đói nghèo Việt Nam.
Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012. Khởi đầu tốt nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn
tượng của Việt Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới
26
Cải thiện mức sống của chúng ta: Khoa học, Chính trị, và Kinh tế về nâng cao toàn cầu
24
25
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câu hỏi đã được đặt ra và trả lời trong cuốn sách. Trong đó, tác giả rất tâm đắc với các
câu hỏi như: Quốc gia nào có mức sống tốt nhất? Họ đang làm gì vậy? Tại sao các nước
giàu vẫn còn có rất nhiều người nghèo trong nước? Tăng trưởng kinh tế có thực sự nâng
cao mức sống? Tôn giáo có giúp đỡ hoặc làm tổn hại đến mức sống của dân tộc?...
1.4.2. Công trình trong nước
Về giải pháp nâng cao MSDC của một địa phương phải kể đến các nghiên cứu
như: Diễn biến mức sống dân cư, phân hóa giàu nghèo và các giải pháp xóa đói giảm
nghèo trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam nhìn từ thực tiễn TP. Hồ Chí
Minh [10] của các tác giả thuộc Viện kinh tế TP Hồ Chí Minh do tác giả Nguyễn Thị
Cành làm chủ biên (2001). Nghiên cứu này đi sâu phân tích chi tiết về việc làm, thu nhập
và chỉ tiêu của dân cư TP. Hồ Chí Minh, từ đó chứng minh sự phân hóa mức sống ngày
càng rõ ở đô thị phát triển vào bậc nhất Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải
pháp xóa đói giảm nghèo cho các hộ nghèo tại TP Hồ Chí Minh.
Hay cuốn sách tổng hợp Triết lý phát triển ở Việt Nam – Mấy vấn đề cốt yếu
[37] do tác giả Phạm Xuân Nam chủ biên (2008) cũng đưa ra nhiều triết lý có liên
quan và có thể vận dụng vào xây dựng giải pháp nâng cao MSDC như: Triết lý về
mối quan hệ giữa cái kinh tế và cái xã hội trong phát triển; Triết lý về mối quan hệ
giữa con người và tự nhiên trong phát triển BV,…
Hai tác giả Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến (2014) trong bài viết
“Nâng cao mức sống dân cư trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam: Thành tựu và những thách thức đặt ra” [51] đã phân tích và đánh giá những
thành công và hạn chế của việc nâng cao MSDC trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam từ năm 2001 tới 2013. Trên cơ sở đánh giá, bài
viết đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao MSDC trong thời gian tới.
Tác giả Lê Quốc Lý (2014) trong bài viết “Tiêu chí và giải pháp cơ bản phát
triển bền vững ở nước ta” [33] nêu ra những chỉ tiêu đánh giá sự PTBV, trong đó
gồm cả các chỉ tiêu về mức sống. Các nhóm chỉ tiêu được đưa ra là: (1) GDP xanh;
(2) Chỉ số phát triển con người (HDI), trong đó, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ
biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác; (3) Chỉ số BV môi trường (ESI).
Khẳng định ảnh hưởng của hệ thống tài chính vi mô trong nền kinh tế tới MSDC
các tác giả Vũ Mạnh Hùng và Trần Thị Kim Anh (2015) đã công bố nghiên cứu “Hệ
thống tài chính vi mô: Công cụ xóa đói, giảm nghèo bền vững” [26]. Trong đó, bài viết
nhấn mạnh: Tài chính vi mô đóng vai trò hết sức quan trọng đối với công cuộc giảm
nghèo và phát triển, đặc biệt là tại khu vực nông nghiệp nông thôn, nơi có đến 90%
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người nghèo trong cả nước. Sự hoạt động hiệu quả của hệ thống tài chính vi mô ở Việt
Nam trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong hiện thực hóa chủ trương của
Đảng và Nhà nước về đảm bảo mức sống, an sinh xã hội và giảm nghèo BV.
Trong Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 đã khuyến nghị Việt Nam cần thực hiện
sáu chuyển đổi quan trọng để trở thành một nền kinh tế thu nhập trung bình cao. Trước
hết là hiện đại hóa nền kinh tế đồng thời với nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực
kinh tế tư nhân. Hai là phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, lấy khu vực kinh tế tư nhân
làm trung tâm. Ba là nâng cao hiệu quả của quá trình đô thị hóa, tăng cường kết nối giữa
các thành phố và vùng phụ cận. Bốn là phát triển BV về môi trường và tăng cường khả
năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm là đảm bảo công bằng và hòa nhập xã hội cho
các nhóm yếu thế cùng với sự phát triển của xã hội trung lưu. Sáu là xây dựng một Nhà
nước pháp quyền hiện đại với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập và xã hội dân chủ
phát triển ở trình độ cao. Chương trình cải cách gắn với sáu chuyển đổi này được thể
hiện theo ba trụ cột chính: thịnh vượng về kinh tế đi đôi với BV về môi trường; công
bằng và hòa nhập xã hội; năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước [38; tr XI,
XII]. Báo cáo tổng quan này là căn cứ, tiền đề quan trọng để tác giả luận án xây dựng
giải pháp nâng cao mức sống dân cư cho tỉnh Sơn La theo hướng BV.
Nhóm Ngân hàng Thế giới (2016) đã công bố Báo cáo phát triển Việt Nam
2016, Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: tăng giá trị, giảm đầu vào [40]. Trong
chương 4 của Báo cáo này đã đề xuất một số những giải pháp thiết thực như: với
Nhà nước cần “Bớt chỉ đạo, tăng kiến tạo”; Khuyến khích tăng hiệu quả sử dụng đất
nông nghiệp; Tăng cường sử dụng hiệu quả, BV nguồn nước tưới; Tăng cường
chính sách nông nghiệp xanh; Quản lý các rủi ro về biến đổi khí hậu trong ngành
nông nghiệp; Đẩy mạnh học tập để xây dựng nền nông nghiệp tri thức; Tăng cường
năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; Khuyến khích đổi mới
sáng tạo trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp; Tăng cường hệ thống tổ chức và
năng lực quản lý rủi ro an toàn thực phẩm,... Các giải pháp này được kì vọng sẽ có
hiệu quả cao khi áp dụng vào nền nông nghiệp Việt Nam và từ đó nâng cao được
mức sống cho đại bộ phận người dân Việt Nam.
Nhìn chung, các tác giả chủ yếu đề cập giải pháp nâng cao MSDC cho cấp
quốc gia. Trong đó, có nhấn mạnh vai trò quản lý của Nhà nước, đó là quan điểm
đúng, luận án rất coi trọng tư tưởng và quan điểm đó. Tuy nhiên, họ chưa đề cập
một cách trực tiếp đến giải pháp nâng cao MSDC theo hướng BV. Mà theo nguyên
tắc MSDC muốn BV thì cần phải có hai nhóm giải pháp quan trọng: (i) tăng thu
nhập; (ii) giảm thiểu mức chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, giữa các tiểu vùng,
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giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc.
Còn tại tỉnh Sơn La, hiện tại mới chỉ có các báo cáo chuyên đề của UBND
tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc tỉnh,… về
vấn đề nghèo, sử dụng nước, nhà ở,… mà chưa có bất kì công trình của tác giả nào
nghiên cứu chuyên sâu, phân tích cụ thể thực trạng MSDC hay MSDC theo hướng
BV của tỉnh Sơn La.
Tiể u kế t chương 1
Qua tổng quan các công trình nghiên cho phép tác giả rút ra những nhận định
chủ yếu như sau:
1. Những điểm có thể kế thừa cho luận án: (i) Tư tưởng, quan điểm về MSDC
theo yêu cầu BV đối với quốc gia, quan điểm về địa kinh tế mới; (ii) Một số yếu tố
ảnh hưởng tới MSDC; (iii) Một số nội dung đánh giá MSDC đối với cấp quốc gia
nhưng có thể ứng dụng đối với cấp tỉnh; (iv) Một số chỉ tiêu đánh giá MSDC đối với
cấp quốc gia có thể vận dụng cho cấp tỉnh: TNBQĐN, tỷ lệ hộ nghèo, mức độ tiếp
cận dịch vụ y tế, học tập…; (v) Một số giải pháp nâng cao MSDC (nâng cao vai trò
của chính quyền, phát triển kinh tế gắn với sinh kế của người dân…) có thể phục vụ
việc nghiên cứu của luận án.
2. Những vấn đề luận án cần đi sâu, nghiên cứu làm rõ
Trên cơ sở kết quả tổng quan, tác giả xác định luận án cần đi sâu nghiên cứu, làm
rõ những vấn đề chủ yếu sau: (i) Làm rõ quan niệm về nâng cao MSDC theo hướng BV;
(ii) Trên quan điểm tổng hợp và tư duy đổi mới, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nâng
cao MSDC theo hướng BV; (iii) Đề xuất các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá MSDC theo
hướng BV; (iv) Dưới góc độ Địa lý học, cần phân tích sự phân hóa MCDS theo hướng
BV về mặt không gian; (v) Đề xuất các điều kiện cần thiết để nâng cao MSDC theo
hướng BV.
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Chương 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN
VỀ NÂNG CAO MỨC SỐNG DÂN CƯ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
Căn cứ vào kết quả tổng quan và thực tiễn nghiên cứu MSDC ở Việt Nam,
tác giả tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao MSDC theo hướng
BV với những nội dung chính như sau:
2.1. Cơ sở lý luâ ̣n
2.1.1. Quan niệm về nâng cao mức số ng dân cư theo hướng bền vững
2.1.1.1. Mức sống dân cư
a. Đời sống dân cư
Theo nghĩa của từ ngữ, đời sống chính là sự sống của một đời người luôn
luôn vận động và phát triển. Đời sống phản ánh qua tính chất, trình độ, đặc điểm sự
sống của một con người hay của một cộng đồng về cả các điều kiện vật chất và điều
kiện tinh thần của cuộc sống người dân. Cụ thể là: Đời sống phong phú hay nghèo
nàn: phản ánh mức sống của cá nhân con người hoặc của một cộng đồng cư dân.
Đời sống phong phú: thường phản ánh mức sống khá; còn đời sống nghèo nàn
thường phản ánh mức sống thấp.
Khi bàn luận về đời sống của con người Nhà khoa học Abraham Maslow đã
dùng “Tháp nhu cầu của con người” để diễn tả động lực thôi thúc con người hành
động và phát triển.

Hình 2.1. Tháp nhu cầ u của con người [96]
Tháp nhu cầu của A. Maslow có 5 tầng: Tầng thứ nhất: Các nhu cầu căn bản
nhất thuộc “thể lý” (physiological); Tầng thứ hai: Nhu cầu an toàn (safety); Tầng
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thứ ba: Nhu cầu được giao lưu tình cảm và tương tác (love/belonging); Tầng thứ tư:
Nhu cầu được quý trọng, kính mến (esteem); Tẩng thứ năm: Nhu cầu về tự thể hiện
bản thân (self-actualization). 5 tầng nhu cầu sống của con người là động cơ – động
lực thôi thúc con người phát triển mình và phát triển sản xuất. Những nhu cầu cơ
bản ở phía đáy tháp phải được thoả mãn trước khi nghĩ đến các nhu cầu cao hơn.
Các nhu cầu bậc cao sẽ nảy sinh và mong muốn được thoả mãn khi tất cả các nhu
cầu cơ bản ở phía đáy tháp đã được đáp ứng đầy đủ.
b. Mức sống dân cư
Cũng như nhiều ý kiến đã được tổng quan, tác giả cho rằng: MSDC là pha ̣m
trù kinh tế , xã hô ̣i và chính tri,̣ nó phản ánh trực tiếp trình độ phát triển của cộng
đồng hay của một quốc gia, của một địa phương. Nó phản ánh giá tri ̣ của chế đô ̣
chính tri ̣cũng như thể hiện tính ưu viê ̣t của thể chế kinh tế của mỗi quố c gia dân tô ̣c
hay của mỗi điạ phương cu ̣ thể . MSDC là hiê ̣n tươ ̣ng xã hô ̣i không bấ t biế n, nó thay
đổ i theo thời gian và không gian. Vì thế , nó không còn là vấ n đề khép kín trong mô ̣t
vùng lañ h thổ mà nó có đươ ̣c quan tâm của nhiề u người, nhiề u vùng lañ h thổ và của
các cấ p chính quyề n.
Từ nghiên cứu lý thuyết và phân tích thực tiễn cho thấy: MSDC phản ánh
mức độ đạt được về các điều kiện hay yếu tố của đời sống của dân cư. Ý nói tới
mức độ đạt được về các điều kiện sống của người dân, mức độ đáp ứng hay thỏa
mãn nhu cầu sống của dân cư. Nói cụ thể hơn, MSDC cư phản ánh mức đô ̣ đáp ứng
nhu cầ u vâ ̣t chấ t và tinh thầ n của dân cư ở mô ̣t lañ h thổ xác đinh
̣ hay của mô ̣t tầ ng
lớp dân cư nhấ t đinh
̣ trong mô ̣t thời điể m cu ̣ thể . Nó thể hiê ̣n trình đô ̣ văn minh trên
cơ sở phát triể n kinh tế của nơi đó hay của tầ ng lớp dân cư nào đó.
Tác giả cho rằ ng: mức số ng tăng ổ n đinh
̣ là điều tối cần thiết để phát triển
KT – XH. Nó đi liề n với tiế n bô ̣ xã hô ̣i. Khi MSDC cao, người dân tỏ ra hài lòng,
các cô ̣ng đồ ng vững chắ c thì kinh tế, xã hội phát triển tiến bộ và ngược lại.
Mức sống liên quan chặt chẽ đến chất lượng đời sống nhưng so với khái
niệm đời sống thì mức sống có ý nghĩa cụ thể hơn. Phạm vi ngữ nghĩa của từ đời
sống thường được sử dụng một cách khá chung chung, ý nghĩa bao hàm rộng. Mặc
dù vậy, để đánh giá về đời sống thì các nhà nghiên cứu lại không thể tách rời với
việc đo lường, đánh giá mức sống.
Mức sống cũng có quan hệ gần gũi với khái niệm chất lượng cuộc sống, bởi
chất lượng cuộc sống được hiểu là điều kiện sống làm cho con người thỏa mãn các
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nhu cầu về tinh thần và vật chất. Như vậy, mức sống và chất lượng cuộc sống đều
có đặc trưng liên quan đến mức độ hưởng thụ các giá trị vật chất và tinh thần của
con người, trong đó mức sống thường thiên về mặt “lượng” của đời sống còn chất
lượng cuộc sống thiên nhiều về mặt “chất” của đời sống.
Mức sống là phạm trù KT – XH đặc trưng mức thỏa mãn nhu cầu về thể chất,
tinh thần của con người. Được thể hiện bằng hệ thống các chỉ tiêu số lượng của điều
kiện sinh hoạt và lao động của con người. Một mặt, mức sống được quyết định bởi
số lượng và chất lượng của cải vật chất, văn hóa dùng để thỏa mãn nhu cầu của đời
sống; mặt khác, được quyết định bởi mức độ phát triển bản thân nhu cầu của con
người. Mức sống không chỉ phụ thuộc vào nền sản xuất hiện tại mà còn phụ thuộc
vào quy mô của cải quốc dân và của cải cá nhân đã được tích lũy. Mức sống và các
chỉ tiêu thể hiện nó là do tính chất của hình thái KT – XH quyết định.
Dấu hiệu cơ bản của MSDC
Mức độ đạt được: MSDC có thể đa ̣t đươ ̣c mức cao hay thấ p (so sánh qua các
năm, các tháng, các quý hoặc so sánh với chuẩn, so với đối tượng nghiên cứu khác).
Mức độ thay đổi: MSDC thay đổi theo thời gian và theo lãnh thổ. Nó có thể
tăng hay giảm; tăng, giảm nhanh hay chậm; có thể ổ n đinh
̣ hay không ổ n đinh.
̣
Bảng 2.1. So sánh mức độ mức sống dân cư của một cộng đồng
Mức độ
MSDC

Dấu hiệu thể hiện

Biểu hiện của người dân

1. Tốt

Các chỉ tiêu đạt được ở mức cao, gia tăng
tương đối ổn định, cơ cấu chi hướng tới xã
hội văn minh (tỷ trọng chi cho ăn chiếm tỷ
trọng nhỏ)

Người dân tỏ ra hài lòng,
hạnh phúc.

2. Không tốt
(hoặc xấu)

Các chỉ tiêu đạt được ở mức thấp, sụt giảm,
không ổn định, cơ cấu chi cho ăn chiếm tỷ
trọng lớn.

Người dân tỏ ra không hài
lòng, thậm chí bất mãn; có
thể dẫn tới đấu tranh, phản
đối chính quyền.

(Nguồn: tổng hợp từ tác giả)
Tóm lại, tác giả cho rằ ng: mức số ng được đánh giá trong mức độ tốt khi gia
tăng ổ n đinh
̣ đi liề n với xã hô ̣i tiế n bô ̣ không ngừng, người dân tỏ ra hài lòng, các
cô ̣ng đồ ng vững chắ c,... MSDC có thể đa ̣t đươ ̣c mức cao hay thấ p; có thể tăng hay
giảm; có thể ổ n đinh
tấ t cả những điề u đó tùy thuô ̣c vào các
̣ hay không ổ n đinh,…
̣
yế u tố ảnh hưởng có tính quyế t đinh
̣ tới MSDC.
Mức sống của một người/hộ gia đình và của cộng đồng
Trong khi bàn về MSDC, cần phân biệt rõ mức sống của một người (hoặc
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của một hộ gia đình) và mức sống của một cộng đồng dân cư (cụ thể là của một xã,
huyện hoặc của một tỉnh,…).
- Mức sống của một người có thể đồng nhất với mức sống của một hộ gia đình.
- Mức sống của một người, một hộ gia đình không giống hoàn toàn với mức
sống của một cộng đồng dân cư.
Cá nhân là thành viên của gia đình, gia đình là tế bào của xã hội, của cộng đồng
nên mức sống của cá nhân người dân hay của gia đình có quan hệ chặt chẽ với MSDC
của cộng đồng. Khi số hộ nghèo, người nghèo lớn thì chắc chắn MSDC của cộng đồng
chưa thể cao; khi không còn người nghèo, hộ nghèo thì chắc chắn MSDC đã khá.
Nhà nước và người dân đều có trách nhiệm đối với việc nâng cao MSDC, tuy
nhiên Nhà nước có vai trò quyết định hơn. Để cải thiện MSDC, Nhà nước phải có
luật pháp phù hợp, có chính sách hợp lý, có chủ trương phát triển đúng đắn, định
hướng được việc làm có thu nhập cao cho người dân. Người dân phải có ý thức và
quyết tâm phát triển kinh tế, chi tiêu hợp lý, có tinh thần vì cộng đồng, không trông
chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của chính quyền,...
Mức sống tối thiểu được hiểu là mức độ thỏa mãn nhu cầu tối thiểu của một
hộ gia đình trong một thời kì nhất định nào đó. Nhu cầu tối thiểu này là mức tối
thiểu được xã hội chấp nhận.
Phân tầng mức sống là sự phân chia nhỏ xã hội thành các tầng lớp khác nhau
về mức sống. Đó là một khái niệm để chỉ sự phân chia các cá nhân, hộ gia đình hay
các nhóm thu nhập thành các tầng lớp khác nhau. Mỗi tầng bao gồm các cá nhân, hộ
gia đình có mức thu nhập và điều kiện sống gần giống nhau.
2.1.1.2. Mức sống dân cư theo hướng bền vững
a. Mức sống dân cư bền vững và mức sống dân cư theo hướng bền vững
Về vấn đề này tác giả cho rằng cần làm rõ những nội dung cơ bản sau đây:
- MSDCBV là mức độ đạt được về sự thỏa mãn các nhu cầu về vật chất, tinh
thần của người dân hoặc của cộng đồng luôn luôn gia tăng và gia tăng trong trạng thái
ổn định, có lợi cho công cuộc phát triển KT – XH và người dân hài lòng. MSDCBV
đạt được ở các mức độ khác nhau: mức độ thấp, mức độ TB, mức độ cao.
- MSDCBV là MSDC đã đạt được các tiêu chí BV theo không gian và thời gian.
MSDCBV theo không gian tức là MSDC đạt ngưỡng BV ở các tiểu vùng
lãnh thổ trong tỉnh. Nói cách khác MSDC của các tiểu vùng không quá chênh lệch
nhau gây bất lợi cho sự phát triển và được người dân ở các tiểu vùng chấp nhận.
MSDCBV theo thời gian là MSDC gia tăng trong trạng thái ổn định qua các
năm có lợi cho sự phát triển KT – XH và được người dân hài lòng.
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- MSDC theo hướng BV có nội hàm chủ yếu là MSDC theo đuổi mục tiêu
BV, trong quá trình theo đuổi ấy có thể đạt được từ ở mức độ thấp tới mức độ TB
rồi tới mức độ cao,… Như thế có nghĩa là nói MSDC theo hướng BV mang ý nghĩa
MSDCBV trong quá trình phát triển. Khi đã nói đến MSDCBV thì đó là MSDC đã
đạt tới mức mà người dân hài lòng, đạt tới mức mà quốc gia thịnh vượng hướng tới.
1. Chênh lệch
giữa các tầng
lớp dân cư

2. Chênh lệch
giữa các tiểu
vùng

Thu nhập
bình quân
đầu người

MSDC
BV

4. Chênh lệch
giữa các năm
hay giai đoạn

3. Chênh lệch
giữa đô thị và
nông thôn

Hình 2.2. Nội hàm của mức sống dân cư bền vững
(Nguồn: tác giả đề xuất)
Đời sống dân cư được thể hiện ở MSDC cụ thể, tức là thông qua mức độ thỏa
mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần có thể biết được đời sống của người dân.
MSDC theo hướng BV được hiểu theo hai phương diện như sau:
Phương diện thứ nhất: MSDC BV là mức độ đạt được để thỏa mãn nhu cầu
về vật chất, tinh thần của người dân luôn tăng và với mức tăng tương đối ổn định,
người dân tỏ ra hài lòng. Tuyệt đối không phải khi MSDC trồi sụt, thất thường hoặc
suy giảm, gây mất ổn định.
Phương diện thứ hai: MSDC BV là khi đạt được phương diện thứ nhất cùng
với khi MSDC của các tiểu vùng cũng như của các tầng lớp dân cư (giữa thị dân và
cư dân nông thôn; hoặc giữa 20% nhóm dân cư có thu nhập cao nhất so với 20%
nhóm dân cư có mức thu nhập thấp nhất,...) được người dân chấp nhận, không có sự
chênh lệch đến mức gây bất lợi cho phát triển ổn định.
MSDC có quan hệ trực tiếp tới tình trạng xã hội. Nếu mức sống thấp thì xã
hội khó có sự ổn định, tệ nạn xã hội sẽ nhiều, bất ổn xã hội hiện hữu. Theo một số
chuyên gia kinh tế thì nếu dân số tăng 1% và GDP tăng khoảng 4% thì đời sống giữ
nguyên như cũ và khi ấy tiềm ẩn bất ổn trong xã hội.
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MSDC theo hướng BV là một trong những mục tiêu tối thượng của phát triển
KT – XH đối với mỗi quốc gia dân tộc. Ngày nay, nhiều quốc gia đã coi trọng cuộc
sống vừa đầy đủ về vật chất, tinh thần vừa thân thiện với môi trường (cùng sống
chung với môi trường chứ không phải chỉ vì gia tăng vật chất mà dẫn tới phá hủy
môi trường). Đó cũng là nhu cầu của MSDC BV trong thời đại ngày nay.
MSDC theo hướng BV tạo ra sự yên tâm và sáng tạo của mỗi con người cũng như
của mỗi cộng đồng dân cư và nhờ thế mà thúc đẩy hơn nữa sự phát triển KT – XH có hiệu
quả hơn, BV, văn minh hơn. MSDC theo hướng BV góp phần tạo ra xã hội văn minh,
thịnh vượng một cách an toàn, an ninh, thân thiện với môi trường sống.
MSDC theo hướng BV là một trong những yêu cầu vĩnh viễn của con người
cũng như của mọi xã hội, mọi cộng đồng về đáp ứng như cầu sống ngày càng cao,
ngày càng chất lượng hơn.
Như vậy, MSDC theo hướng BV là mức đạt được về các yêu cầu vật chất,
tinh thần của con người hoặc của cộng đồng luôn luôn gia tăng và gia tăng trong
trạng thái tương đối ổn định, có lợi cho công cuộc phát triển KT – XH.
MSDC theo hướng BV khi các yếu tố cần thiết cho cuộc sống được đảm bảo
ở mức gia tăng ổn định. Trong các yếu tố đó thì yếu tố vật chất (những yếu tố đáp
ứng nhu cầu ăn, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh, vui chơi giải trí...) giữ vai trò quyết
định. Nói như thế không có nghĩa là hạ thấp yếu tố tinh thần nhưng nếu không được
đáp ứng về vật chất thì các yếu tố tinh thần không thể hiện hữu.
Bản chất của MSDC theo hướng BV là đảm bảo đáp ứng nhu cầu của cá
nhân con người cũng như của cộng đồng dân cư để sự phát triển con người được
hoàn thiện hơn, tiến bộ hơn và văn minh hơn.
MSDC theo hướng BV phản ánh xã hội phát triển và văn minh xã hội được
gia tăng. Không thể có MSDC theo hướng BV khi kinh tế không phát triển, xã hội
không tiến bộ.
b. Quan hệ giữa mức sống dân cư bền vững và phát triển bền vững
MSDCBV là hệ quả của PTBV. Ở phương diện nào đó, MSDCBV được xem
như là một trong các yếu tố quan trọng để đảm bảo cho phát triển KT – XH BV.
PTBV chính là phát triển có hiệu quả và thân thiện với môi trường. Nói cách
khác, PTBV dựa trên hai nhân tố cơ bản: thứ nhất phát triển phải có hiệu quả, mà
hiệu quả của sự phát triển ấy phải tăng lên không ngừng và trong trạng thái ổn định;
thứ hai trong quá trình phát triển phải thân thiện với môi trường bằng việc sử dụng
các công nghệ tiên tiến, phát triển tổ chức sản xuất tiên tiến theo hướng coi trọng
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bảo vệ môi trường và cải thiện môi trường sống cho người dân.
Như đã trình bày ở trên thì MSDCBV có quan hệ chặt chẽ với PTBV. Nó là
hệ quả của PTBV, cho nên PTBV là nhiệm vụ hàng đầu của cả cấp quốc gia và cấp
địa phương để có được MSDC theo hướng BV.
Khi nghiên cứu về MSDC theo hướng BV cần làm rõ khái niệm sinh kế và
sinh kế bền vững. Sinh kế là hoạt động kiếm sống của con người thông qua việc sử
dụng các nguồn lực (con người, tự nhiên, vật chất, tài chính, xã hội…) trong một
môi trường dễ bị tổn thương có sự quản lý của các tổ chức, định chế, chính sách.
Khi hoạt động sinh kế thích ứng, hoặc tránh được các tác động tiêu cực từ môi
trường dễ bị tổn thương, đồng thời bảo đảm duy trì, phát triển được các nguồn lực
trong cả hiện tại và tương lai thì được coi là sinh kế bền vững.
2.1.1.3. Nâng cao mức sống dân cư theo hướng bền vững
a. Nâng cao mức sống dân cư
Đây là việc nâng cao MSDC từ mức này tới mức kia dựa trên cơ sở phát
triển kinh tế. Nâng cao MSDC chính là xem xét sự chênh lệch về MSDC giữa hai
khoảng thời gian nhất định: giữa đầu năm và cuối năm, giữa năm trước và sau, hay
giữa năm đầu và năm cuối của một giai đoạn, hoặc giữa giai đoạn trước và giai
đoạn sau của một thời kì,...
Nâng cao MSDC chính là hoạt động vì con người nhưng đây cũng là hoạt
động do con người, do đó có thể nói rằng: Nhà nước, chính quyền địa phương,
người dân quyết định việc này, trong đó trách nhiệm của nhà nước và chính quyền
địa phương là quan trọng nhất. Vì nhà nước và chính quyền đưa ra định hướng để
phát triển và ban hành chính sách để phát triển sản xuất, ban hành chính sách để
điều tiết thu nhập dân cư thông qua chính sách phúc lợi, để hỗ trợ người yếu thế,...
b. Nâng cao mức sống dân cư theo hướng bền vững
Đây là việc nhà nước, chính quyền địa phương và người dân làm thay đổi
MSDC theo hướng gia tăng không ngừng, tiến bộ không ngừng, từ năm này sang
năm khác, từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Nâng cao MSDC theo hướng BV
cũng là công việc phải trải qua một quá trình, trong quá trình ấy MSDC có thể đạt
được các mức độ khác nhau: nâng cao ít, nâng cao nhiều hay nâng cao ở mức TB.
Nâng cao MSDC theo hướng BV chính là việc nâng cao MSDC theo chiều
hướng gia tăng không ngừng nhưng phải ở trạng thái tương đối ổn định và nhận được sự
hài lòng của người dân, tác động tích cực tới phát triển KT – XH của địa phương.
Bên cạnh đó, nâng cao MSDC theo hướng BV cần theo sát quan điểm về địa kinh
tế mới (Phát triển kinh tế cần phải tập trung – mất cân đối; còn xã hội thì tiến đến hội tụ –
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phát triển đồng đều). Theo quan điểm này, một quốc gia, một tỉnh muốn thành công
trong phát triển cần phải theo đuổi các chính sách nhằm bảo đảm một mức sống tương
đối đồng đều giữa các vùng, nhưng không phải thực hiện bằng cách tạo sự tăng trưởng
kinh tế mạnh thông suốt theo toàn bộ không gian, mà phải theo phương châm: sản xuất
kinh tế phải tập trung còn mức sống thì hội tụ.
Như vậy, MSDC bền vững khi MSDC gia tăng trong trạng thái tương đối ổn
định (thể hiện ý vững) và gia tăng trong thời gian dài (thể hiện ý bền); MSDC bền
vững góp phần tạo tiền đề để phát triển KT – XH hiệu quả hơn và bền vững hơn;
trực tiếp góp phần hoàn thiện con người hơn.
2.1.2. Các yế u tố ảnh hưởng tới mức số ng dân cư theo hướng bền vững
MSDC theo hướng BV phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, mỗi yếu tố có vị trí,
vai trò khác nhau, chúng tác động trực tiếp tới MSDC theo hướng BV của bất kỳ nơi nào.
Định hướng và chính sách
phát triể n
Kết cấu hạ tầng kĩ thuật

Vị trí địa lý, điều kiện tự
nhiên

MSDC theo
hướng BV
Ảnh hưởng của toàn cầu
hóa, thị trường và giá cả

Tình hình phát triển kinh
tế và sinh kế

Dân cư và chất lượng lao
động

Hin
̀ h 2.3. Các yế u tố ảnh hưởng tới mức số ng dân cư theo hướng bền vững
(Nguồn: tác giả đề xuất)
2.1.2.1. Định hướng và chính sách phát triển
a. Định hướng và chính sách phát triển có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối
với MSDC theo hướng BV
Thực tiễn nhiều nước trên thế giới và nước ta cho thấy phần lớn những thành
công trong công cuộc đổi mới và cải cách kinh tế đều bắt nguồn từ việc lựa chọn
đường lối và áp dụng những chính sách phát triển thích hợp.
Trường hợp Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc minh chứng rất rõ cho vai trò của
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đường lối, chính sách phát triển kinh tế đối với MSDC. Nếu ở Bắc Triều Tiên thi hành
đường lối phát triển kế hoạch hóa tập trung thì ở Hàn Quốc thi hành đường lối phát triển
kinh tế thị trường. Trên thực tế, kết quả và hiệu quả phát triển kinh tế ở hai nước là rất
khác nhau. Trường hợp Trung Quốc trước và sau cải cách, mở cửa cũng chứng minh
rõ vai trò quyết định của đường lối, chính sách phát triển kinh tế đối với MSDC.
Ở Việt Nam công cuộc đổi mới đã đem lại những thành quả to lớn. Nhờ thực thi
đường lối đổi mới về việc chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang phát triển kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam từ quốc gia kém phát triển đã
ra chuyển thành quốc gia đang phát triển. Tỷ lệ người nghèo giảm từ khoảng 35-36% ở
đầu những năm 1980 giảm xuống còn khoảng 6-7% vào những năm 2016 – 2017,
GDP/người từ khoảng 98 USD năm 1990 lên 2050 USD vào năm 2015 (Phụ lục 5).
b. Định hướng phát triể n kinh tế : là căn cứ để phát triển kinh tế cho toàn xã hội
Đường lối là phương hướng cơ bản có ý nghĩa chỉ đạo lâu dài các hoạt động của
nhà nước hoặc của một tổ chức chính trị. Đường lố i quyế t đinh
̣ thành ba ̣i của công cuô ̣c
phát triể n kinh tế do đó MSDC phu ̣ thuô ̣c vào đường lố i phát triể n kinh tế . Đường lối
đúng, phù hợp thực tiễn thì kinh tế phát triển, từ đó MSDC cũng dần được nâng cao.
Bản chất của nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh không tự động hướng
tới tiến bộ và công bằng xã hội, không tự đặt ra yêu cầu nâng cao mức sống cho
toàn thể dân chúng. Chỉ nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý thông qua đường lối
phát triển kinh tế của nhà nước mới có thể thực hiện được mục tiêu này.
c. Chính sách phát triển kinh tế: là công cụ để quản lý, điều hành phát triển
kinh tế và phân phối thu nhập
Chính sách là sách lược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục đích nhất
định, dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực tế mà đề ra. Chính sách là
tư tưởng điển hình về các kiểu can thiệp của Nhà nước vào kinh tế thị trường. Ở
nước ta, chính sách là cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng trong các lĩnh vực
của đời sống xã hội.
Trong hệ thống các công cụ quản lý, các chính sách kinh tế là bộ phận năng
động nhất, có độ nhạy bén cao trước những biến động trong đời sống KT – XH của
đất nước nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc mà xã hội đặt ra. Chính sách kinh
tế có tầm quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của đất nước vì đóng vai trò tạo
ra cơ sở để thực hiện tất cả các chính sách KT – XH khác. Có một hệ thống chính
sách kinh tế đồng bộ, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước trong từng thời
kỳ lịch sử nhất định sẽ là bảo đảm vững chắc cho sự vận hành của cơ chế thị trường
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năng động, hiệu quả. Nhờ đó có thể khơi dậy các nguồn tiềm năng, phát huy tính
tích cực, sáng tạo và ý chí vươn lên của các tầng lớp dân cư. Ngược lại, chỉ cần một
chính sách kinh tế sai lầm, sẽ gây ra phản ứng tiêu cực dây chuyền đến các chính
sách khác, cũng như đến các bộ phận khác của cơ chế quản lý kinh tế, làm giảm
hiệu quả, triệt tiêu động lực của sự phát triển KT – XH.
Một số nhóm chính sách kinh tế là công cụ để quản lý, điều hành phát triển
kinh tế và phân phối thu nhập như:
Chính sách kinh tế vĩ mô là các chính sách kinh tế nhằm mục đích ổn định
kinh tế vĩ mô. Các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng là chính sách tài chính,
chính sách tiền tệ - tín dụng, chính sách phân phối... Các chính sách này có ảnh
hưởng đến lợi ích quốc gia và lợi ích của đông đảo nhân dân. Do đó, các chính sách
kinh tế vĩ mô là yếu tố quan trọng trong tiến trình nâng cao MSDC.
Các chính sách kinh tế vĩ mô tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người, nhất là người
nghèo được quyền sở hữu hay chiếm hữu và sử dụng những yếu tố sản xuất, hoặc còn
gọi là “các tài sản sinh lời”. Chính sự phân phối không đều về quyền sở hữu các điều
kiện sản xuất, như đất đai, vốn... giữa các tầng lớp dân cư khác nhau đã tạo nên chênh
lệch về thu nhập. Bởi vậy, việc điều tiết thu nhập không chỉ hướng vào việc phân
phối kết quả sản xuất mà còn phải hướng vào thay đổi dần dần mô hình tập trung các
nguồn lực, có lợi cho nhóm người thu nhập thấp. Nhiều nhà nghiên cứu đã dẫn ra số
liệu: sở dĩ 20% số người dân thuộc lớp giàu có ở các nước đang phát triển nhận được
hơn 50% thu nhập quốc dân là vì họ đã sở hữu và kiểm soát trên 70% các nguồn lực
sản xuất như đất đai, vốn, kể cả vốn nhân lực chất lượng cao...
Các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước chính là nơi quản lý cơ chế để
những người nghèo, nhất là nông dân nghèo được tiếp cận các yếu tố “đầu vào” của
sản xuất (tín dụng, phân bón, hạt giống, giáo dục đào tạo...) và phương tiện tiếp thị.
Cách tốt nhất để giảm nghèo là giúp người nghèo tìm được việc làm hay tự tạo ra
việc làm. Nhằm mục tiêu này, Nhà nước đã giao quyền chiếm hữu và sử dụng ruộng
đất lâu dài cho nông dân, lập ngân hàng phục vụ người nghèo, đào tạo nghề cho
người nghèo, mở rộng khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, miễn giảm học phí,
thậm chí mở lớp riêng cho con em dân nghèo do nhà nước tài trợ.
Các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước còn điều tiết giá cả, quan hệ
cung cầu trên thị trường, nhằm bảo đảm ổn định sản xuất và mức sống của những
người có thu nhập thấp. Đặc biệt, giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu (LTTP,
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hàng tiêu dùng thông thường,...), đánh thuế tiêu thụ cao vào những mặt hàng cao
cấp (ô tô, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, rượu ngoại...)
Chính sách thu nhập là chính sách của chính phủ tác động trực tiếp đến tiền công,
giá cả với mục đích chính là để kiềm chế lạm phát. Chính sách này sử dụng nhiều loại
công cụ, từ các công cụ có tính chất cứng rắn như giá, lương, những chỉ dẫn chung để ấn
định tiền công và giá cả, những quy tắc pháp lý ràng buộc sự thay đổi giá cả và tiền
lương,... đến những công cụ mềm dẻo hơn như việc hướng dẫn khuyến khích bằng thuế
thu nhập... Các chính sách thu nhập của Nhà nước góp phần điều tiết giảm thu nhập của
tầng lớp dân cư giàu có. Nhà nước đánh thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế tài sản, kể cả thuế thừa kế,... Dĩ nhiên, mức thuế suất cao nhất cũng chỉ ở
một giới hạn sao cho không triệt tiêu động cơ chính đáng và nỗ lực của những người có
khả năng làm giàu hợp pháp.
Chính sách phúc lợi xã hội là chính sách ưu đãi, trợ giúp của nhà nước đối với một số
tầng lớp xã hội nhất định, như hỗ trợ đồ ng bào dân tô ̣c thiể u số , hỗ trợ người nghèo...
Các chiń h sách phúc lơ ̣i xã hô ̣i góp phần to lớn trong điều tiết tăng thu nhập
cho tầng lớp người nghèo, yếu thế, từ đó tác động quan trọng tới MSDC. Nhà nước
dùng ngân sách để hỗ trợ cho người nghèo, những người khuyết tật... thông qua các
chương trình KT – XH, các quỹ trợ cấp, trợ giá, tín dụng ưu đãi... Ngoài ra còn vận
động nhân dân góp quỹ xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ vùng gặp thiên tai.
Nhà nước tăng các dịch vụ công, như dự án y tế công cộng, bệnh viện miễn
phí cho người nghèo, chương trình nước sạch, chương trình dinh dưỡng cho trẻ
nghèo trước tuổi đến trường, chăm sóc người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ
mồ côi… Vì phần lớn người nghèo ở các nước ta là nông dân, nên phải coi trọng
chương trình phát triển toàn diện nông thôn.
Ngoài ra, tại các vùng DTTS, vùng cao, biên giới, vùng ĐBKK,… Nhà nước có
những chính sách hỗ trợ đặc biệt như hỗ trợ cước phí, hỗ trợ tiêu dùng đă ̣c biê ̣t (chấ t đố t,
thắ p sáng…), hỗ trợ sách giáo khoa cho ho ̣c sinh, hỗ trợ ho ̣c sinh nô ̣i trú, bán trú,...
Như vậy, quản lý nhà nước mà cụ thể nhất là đường lối và chính sách phát
triển kinh tế cần phát huy được mặt tích cực, hạn chế và ngăn ngừa mặt trái của cơ
chế thị trường, tạo ra những tiền đề để nền kinh tế PTBV, hài hòa với thực hiện
nâng cao MSDC theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
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2.1.2.2. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên
a. Vi ̣ trí đi ̣a lý
Vị trí địa lý gắ n liề n với cộng đồng dân cư và tập quán tiêu dùng của người
dân; sự phát triể n kinh tế và từ đó ảnh hưởng nhiề u tới mức số ng dân cư. Người dân
số ng ở vùng sâu vùng xa có đời số ng khác hơn người dân số ng ở các thành phố , thi ̣
xa.̃ Ở Việt Nam, MSDC ở miền núi thấp hơn ở miền xuôi (vùng ĐB, ven biển); mức
sống của dân cư ở thành thị cao hơn ở nông thôn,... Vi ̣trí điạ lý gắ n liề n với sự phát
triể n kinh tế và từ đó ảnh hưởng nhiề u tới MSDC. Nó tạo ra những khả năng để trao
đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các lãnh thổ; xây dựng các mối quan hệ song
phương hay đa phương của quốc gia và toàn thế giới. Nếu một quốc gia, địa phương
có vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ thuận lợi thì sẽ có điều kiện để phát triển KT – XH,
mở rộng mối quan hệ, giao lưu về mọi mặt và từ đó tạo tiền đề để nâng cao MSDC.
b. Điều kiện tự nhiên
Điều kiện tự nhiên, đặc biệt là tài nguyên thiên nhiên có tác động quan trọng
để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia, một lãnh thổ cụ thể.
Đây là điều kiện thường xuyên, cần thiết cho các quá trình sản xuất, là một trong
những nhân tố tạo vùng quan trọng và là tài sản quý báu của mỗi quốc gia. Điều
kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên bao gồm các yếu tố như địa hình, đất đai,
khí hậu, nguồn nước, sinh vật, khoáng sản... có ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống ở
các khía cạnh như điều kiện cư trú của dân cư, chất lượng môi trường sống và khả
năng khai thác trực tiếp các tài nguyên làm nguồn sống cho dân cư.
Thông thường, mức sống dân cư thấp hơn nhiều ở những địa phương có độ
dốc cao, nhiều núi đá và đất đai nghèo nàn và cách xa thành phố. Những vùng đất
bằng phẳng và mật độ đường xá cao thì tỷ lệ đối nghèo thấp hơn, mức sống dân cư
cao hơn. Tuy nhiên, các biến khác như lượng mưa, diện tích rừng có thể có tương
quan cùng chiều với đói nghèo ở những vùng này nhưng có thể có tương quan
ngược chiều ở những vùng khác. Nói chung, tương quan giữa các biến về khí hậu
nông nghiệp và đói nghèo biến đổi khá lớn giữa các vùng ở Việt Nam.
Các yếu tố tự nhiên có thể giải thích phần lớn sự khác nhau giữa mức sống
nông thôn, điều này cho thấy mức sống ở vùng sâu vùng xa có sự liên quan chặt chẽ
với tiềm năng nông nghiệp hạn chế và thiếu sự tiếp cận thị trường. Phân tích cho
thấy tầm quan trọng của nâng cao khả năng phát triển thị trường. Vấn đề thực tế là
mức sống ở vùng sâu vùng xa có sự liên quan với tiềm năng tự nhiên không phải là
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vô tận và ở đâu cũng thuận lợi cho thấy những cố gắng hạn chế di cư khỏi những
vùng có điều kiện tự nhiên không thuận lợi không phải là chính sách tốt để nâng cao
mức sống dân cư BV.
Hiện nay, do sự khai thác không hợp lí của con người đã làm tài nguyên
thiên nhiên bị suy giảm nghiêm trọng, môi trường bị ô nhiễm, thoái hóa. Cùng với
đó là biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra hàng loạt các hệ quả như trái đất nóng lên,
băng tan, nước biển dâng, thiên tai xảy ra nhiều hơn và bất thường,... Các vấn đề
của tự nhiên tác động to lớn tới mức sống của cư dân trên toàn cầu, thậm chí là yếu
tố quyết định sống còn với đời sống dân cư ở nhiều nơi.
Hiện nay, điều kiện tự nhiên còn được quan niệm theo một hướng mới và
toàn diện hơn. Theo Contanza: Vốn tự nhiên là tập hợp các tài nguyên thiên nhiên,
hệ sinh thái mà khi kết hợp với vốn sản xuất, vốn con người và vốn xã hội tạo ra
cơ sở quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT – XH và hỗ trợ phúc lợi con người.
Như vậy, vốn tự nhiên là tài sản cơ bản cho sự sinh tồn và phát triển; là cơ sở cho
an ninh lương thực, sinh kế của người dân, nhất là ở vùng nông thôn và người
nghèo [1].
2.1.2.3. Tình hình phát triển kinh tế và sinh kế
a. Phát triển kinh tế
Trình độ phát triển kinh tế quyết định trình độ phát triển sản xuất, kích thích
sự tăng trưởng kinh tế, tác động trực tiếp đến mức thu nhập và mức sống của con
người. Trình độ phát triển kinh tế là cơ sở, tiền đề và điều kiện để người dân tiếp
cận với các dịch vụ giáo dục, y tế - chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ phúc lợi xã
hội. Trình độ phát triển kinh tế biểu hiện chủ yếu trên ba mặt:
Thứ nhất là quy mô nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Trên thực tế, các nước phát triển có quy mô nền kinh tế lớn thì mức sống của
phần lớn người dân được đảm bảo, sung túc. Và ngược lại, ở các nước đang phát
triển, nhất là nước kém phát triển, quy mô nền kinh tế nhỏ dẫn tới mức sống người
dân thấp, nhiều nhu cầu thiết yếu như lương thực, nước sạch, nhà ở... không được
đảm bảo. Vì vậy, các quốc gia, địa phương muốn nâng cao MSDC thì trước hết cần
phải đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng quy mô nền kinh tế. Song cần lưu ý
thu nhập tăng không phải lúc nào cũng mang lại những kết quả phát triển con người
tốt hơn. Trong thực tế, đã có những tiến bộ đáng kể về phát triển con người có thể
đạt được ở những nước có GDP bình quân đầu người tăng chậm.
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Tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn liền với MSDC theo hướng BV. Nếu nền kinh
tế có tốc độ tăng trưởng âm hoặc rơi vào tình trạng trì trệ thì chắc chắn MSDC không
những không được cải thiện mà còn không thể có sự BV được. Tăng trưởng kinh tế là
một trong những dấu hiệu quan trọng và cơ bản phản ánh trình độ phát triển của một
nền kinh tế. Đối với các quốc gia đang phát triển (vừa thoát khỏi tình trạng kém phát
triển) thì tốc độ tăng trưởng là một trong các yếu tố phản ánh trình độ phát triển của
nền kinh tế. Mức tăng trưởng cao được duy trì trong khoảng thời gian dài đã dẫn
đến sự khác biệt lớn về GDP và TNBQĐN tương ứng. Có thể thấy, khi mức tiết
kiệm cao hơn tỉ lệ gia tăng dân số, mức tăng trưởng kinh tế có tốc độ giảm dần.
Ngay cả với một quốc gia sử dụng các đầu vào vốn, lao động và tài nguyên hiệu quả
hơn thì kết quả vẫn tương tự. Tăng trưởng kinh tế giảm dần nhưng sau đó duy trì ở
mức không đổi chỉ khi có thay đổi công nghệ. Đặc biệt là đầu tư cho giáo dục và
nghiên cứu, hay còn gọi là tiến bộ công nghệ nội sinh. Như vậy, mô hình tăng
trưởng cơ bản đã giải thích được tăng trưởng qua tiết kiệm và tiến bộ kĩ thuật. Do
đó, để nâng cao MSDC theo hướng BV chính phủ và chính quyền các địa phương
cần có các biện pháp để khuyến khích người dân tiết kiệm và sáng tạo hơn.
Trước đây người ta thường đồng nhất tăng trưởng kinh tế với phát triển, nên
chạy theo chỉ tiêu tốc độ tăng GDP và TNBQĐN bằng bất cứ giá nào. Nhưng càng
ngày người ta càng nhận ra rằng, tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần chứ chưa
phải là điều kiện đủ để phát triển. Nói cách khác, ngày nay không thể chỉ chú ý đến
tốc độ tăng trưởng mà còn phải quan tâm đến tính chất của tăng trưởng, tức là đạt
được tăng trưởng bằng cách nào, những ai tham gia, thể chế nào được hình thành và
những ai được hưởng lợi thành quả của sự tăng trưởng ấy?... Có những nước nhờ
nguồn tài nguyên giàu có (dầu mỏ, kim loại quý hiếm...), ủy thác cho các công ty
xuyên quốc gia khai thác, xuất khẩu và chia lời, nên thu nhập quốc dân tính theo
đầu người tăng nhanh và đạt mức rất cao. Nhưng chỉ một tầng lớp nhỏ bên trên
được hưởng lợi, đa số người dân vẫn nghèo đói vì sự tăng trưởng kinh tế nói trên
không tác động đến phần còn lại của nền kinh tế quốc dân. Nguồn ngoại tệ thu được
chảy vào các ngân hàng của các nước phát triển chứ không được tái đầu tư. Sự tăng
trưởng kinh tế như vậy không thể coi là “sự phát triển”.
Ở Việt Nam, theo cấp tỉnh thì GRDP là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng.
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất của tất
cả các đơn vị thường trú trên địa bàn tỉnh/TP trong một thời kỳ nhất định; phản ánh
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các mối quan hệ trong quá trình sản xuất, phân phối thu nhập, sử dụng cuối cùng
sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong phạm vi một tỉnh, TP. Tăng trưởng GRDP là
nhân tố quyết định đến tăng MSDC. Song cũng có rất nhiều quốc gia, địa phương
có mức tăng trưởng GRDP khá hoặc cao nhưng MSDC không được tăng lên tương
ứng, thậm chí còn bị suy giảm.
Nâng cao MSDC vừa là động lực, vừa là mục tiêu của tăng trưởng GRDP.
MSDC được nâng lên sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do tăng năng suất lao động
(sức khỏe người lao động ngày và kỹ năng lao động ngày càng được cải thiện).
Thứ hai là cơ cấu kinh tế. Theo lý thuyết, khi cơ cấu kinh tế hiện đại (có tỷ
trọng các lĩnh vực, sản phẩm sử dụng công nghệ cao chiếm tỷ lệ cao trong nền kinh
tế) thì chắc chắn nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh (tới mức cho phép, hay
nói cách khác là không phát triển nóng), hiệu quả và BV. Khi ấy năng suất lao động
cũng sẽ cao.
Cơ cấu kinh tế hợp lý phải có các bộ phận kết hợp một cách hài hòa, cho phép
khai thác tối đa các nguồn lực của địa phương, đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng với nhịp
độ cao, từ đó không ngừng nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của người dân.
Thứ ba là năng suất lao động. Năng suất lao động quyết định thu nhập của
người dân và khả năng nuôi sống được số người khác; do đó nó có ý nghĩa cực kỳ
quan trọng đối với MSDC. Vì vậy nên người ta chia các quốc gia theo mức thu nhập
để phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế.
Năng suất lao động xã hội không ngừng tăng lên đã trở thành một quy luật
kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Năng suất lao động tăng lên với nhịp độ cao biểu hiện
một cách tập trung nhất những ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa so với chế độ tư
bản chủ nghĩa. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, việc nâng cao năng suất lao động là
nguồn gốc hết sức quan trọng để phát triển sản xuất xã hội và trên cơ sở đó để tăng
phúc lợi của nhân dân.
Năng suất lao động là chỉ tiêu quan trọng thể hiện tính chất và trình độ tiến
bộ của một tổ chức, một đơn vị sản xuất hay của một phương thức sản xuất. Do vậy,
một lần nữa khẳng định: năng suất lao động là yếu tố quan trọng quyết định mức
sống của một nhóm người một quốc gia hay một hành tinh. Mức sống được nâng
cao liên quan đến năng suất lao động tăng mỗi giờ. Về mặt lý thuyết, năng suất tăng
đến từ sự thay đổi trong phân chia: tăng thu nhập cho người lao động, giảm nguồn
vốn. Thu nhập tăng do năng suất tăng.
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Tóm lại, trình độ phát triển kinh tế là động lực cơ bản thúc đẩy phát triển, là
nhân tố quan trọng và là điều kiện vật chất để nâng cao MSDC. Trình độ phát triển
kinh tế có tác động hai mặt đến việc thực hiện nâng cao MSDC. Một mặt, nó làm
biến đổi cơ cấu ngành kinh tế, hình thành nhiều ngành mới, tạo ra nhiều việc làm.
Mặt khác, do ứng dụng công nghệ tiên tiến, tăng nhu cầu về nhân lực chất lượng
cao, nếu giáo dục đào tạo không đáp ứng kịp sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa nhiều
lao động giản đơn, tăng thất nghiệp. Tăng trưởng kinh tế theo cơ chế thị trường,
diễn ra cạnh tranh gay gắt, vừa thúc đẩy sản xuất, vừa dẫn đến phân hóa hai cực:
những người chiến thắng thu lợi nhuận cao sẽ giàu lên, những người thua cuộc sẽ
nghèo đi, thậm chí bị phá sản, nảy sinh khoảng chênh lệch lớn về thu nhập, mức
sống giữa các tầng lớp dân cư, gia tăng bất bình đẳng xã hội.
Khoa học công nghệ là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế.
Nếu như điều kiện tự nhiên cung cấp khả năng cho sự phát triển kinh tế của lãnh thổ
thì công nghệ sẽ quy định mức độ đem khả năng ấy thành hiện thực đến đâu. Không
có công nghệ thì dù có tài nguyên dồi dào cũng không thể tiến hành khai thác và tổ
chức sản xuất có hiệu quả được. Như vậy, công nghệ có vai trò rất to lớn đối với
phát triển kinh tế lãnh thổ từ đó tác động tới quy mô của nền kinh tế và mức độ
được đáp ứng các dịch vụ, phúc lợi xã hội.
Công nghệ cao đem lại năng suất lao động cao và hệ quả là nuôi sống được
nhiều người hơn, làm cho MSDC tăng lên. Đối với các vùng đang kém phát triển ở
Việt Nam có sự phát triển khá nhờ ứng dụng công nghệ cao, tiêu biểu như Lâm
Đồng (Đơn Dương), Sơn La (Mộc Châu) ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất
nông nghiệp mà mỗi ha đất nông nghiệp đã tạo ra không phải chỉ có 5-80 triệu đồng
mà đã đạt tới khoảng 300 triệu đồng, thậm chí có nơi trồng hoa xuất khẩu đạt
khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng trên 1 ha trồng trọt. Cách mạng công nghiệp 4.0 mà
yếu tố tự động hóa và số hóa đã làm cho sự phát triển dựa trên cơ sở trí tuệ cao, trí
tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học,... đang làm thay đổi cuộc sống của người dân
không chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà cả trong lĩnh vực tiêu dùng. Dịch vụ thức ăn
nhanh phát triển, mua sắm hàng hóa trực tuyến qua mạng bằng các thiết bị thông
minh,... đã làm thay đổi tập quán sản xuất và tiêu dùng của người dân. Từ đó, đời
sống của người dân có sự thay đổi theo hướng tiến bộ và mức sống được nâng cao.
Tiến bộ khoa học công nghệ có tác động tới hành vi, triển vọng của mỗi cá
nhân và toàn xã hội, “làm phẳng” thế giới. Các thành tựu của khoa học kỹ thuật và
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công nghệ giúp con người nâng cao được khả năng chăm sóc sức khỏe, đối mặt với
các dịch bệnh; giáo dục phát triển toàn diện, hiệu quả hơn; đời sống con người tiện
nghi, hiện đại hơn.
b. Sinh kế
Sinh kế là hoạt động kiếm sống của con người thông qua việc sử dụng các
nguồn lực (con người, tự nhiên, vật chất, tài chính, xã hội…) trong một môi trường dễ
bị tổn thương có sự quản lý của các tổ chức, định chế, chính sách,... Nếu các hoạt
động sinh kế thích ứng, hoặc tránh được các tác động tiêu cực từ môi trường dễ bị tổn
thương, đồng thời bảo đảm duy trì, phát triển được các nguồn lực trong cả hiện tại và
tương lai thì ta có được sinh kế bền vững. Và khi có được sinh kế BV sẽ có được
nguồn thi nhập cao, ổn định, từ đó mức sống sẽ được nâng cao theo hướng BV.
Tại các vùng nông thôn, miền núi nghèo, các mô hình sinh kế không BV vì
định hướng phát triển không bền vững, như: cứ tập trung đầu tư sản xuất mà không
tính tới hướng tiêu thụ sản phẩm; tập quán du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy
hay sinh kế sử dụng công nghệ cao chưa có,…
2.1.2.4. Dân cư và chất lượng lao động
a. Dân cư
Quy mô dân số. Dân số quá đông sẽ gây khó khăn cho việc đáp ứng các nhu
cầu vật chất và tinh thần vốn hạn chế của xã hội, gây khó khăn để nâng cao mức
sống. Dân số quá ít sẽ tạo ra sự khan hiếm nguồn lực về con người vốn là động lực
chính để tạo ra mức sống.
Gia tăng dân số tự nhiên. Trong phạm vi của một quốc gia, nếu tỉ lệ này vượt
quá mức 3%/năm thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nâng cao mức sống do
khối lượng của cải vật chất làm ra hàng năm không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.
Tốc độ gia tăng dân số quá cao hoặc quá thấp đều làm nảy sinh nhiều vấn đề về
nâng cao mức sống.
Cơ cấu dân số theo tuổi. Cơ cấu dân số trẻ sẽ dễ nảy sinh tình trạng dư thừa
lao động, thiếu việc làm, thu nhập thấp; tình trạng suy dưỡng, tử vong ở trẻ em do
thiếu điều kiện chăm sóc y tế; nạn thất học do thiếu điều kiện giáo dục làm gia tăng
thêm tệ nạn xã hội... Ngược lại, dân số già sẽ dẫn tới tình trạng thiếu nguồn nhân
lực, gây sức ép cho vấn đề an sinh xã hội...
Di dân. Đặc biệt là di dân tự do thường đặt ra những thách thức lớn đối với
chính quyền các nước, các địa phương có người nhập cư. Do vậy, mức sống chỉ
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thực sự được đảm bảo khi quá trình di dân được đặt dưới sự tổ chức hướng dẫn của
các cơ quan đại diện cho chủ thể quản lý của cộng đồng hay quốc gia. Bên cạnh đó,
sự di chuyển của người dân từ các vùng phát triển đến các vùng chưa phát triển
cũng đem sự tiến bộ trong sản xuất và thay đổi cách thức tiêu dùng của người dân ở
những nơi họ đến. Chính điều đó tạo ra cơ sở để thay đổi tập quán sản xuất và tập
quán tiêu dùng của người dân tại nhiều vùng.
Phân bố dân cư. Phân bố dân cư cũng ảnh hưởng đến mức sống. Những nơi
dân cư tập trung đông, mật độ dân số cao thường gắn với khu vực có điều kiện tự
nhiên thuận lợi, kinh tế phát triển hơn, các dịch vụ y tế, văn hóa giáo dục cũng hoàn
thiện hơn, mức sống được nâng cao. Ngược lại, những nơi mật độ dân cư thưa thớt
cũng là những nơi trình độ phát triển kinh tế - xã hội ở mức thấp hơn, thiên nhiên
khắc nghiệt mức sống cũng thấp hơn.
Tập quán sản xuấ t, tiêu dùng.
Tập quán sản xuất là thói quen đã thành nếp trong sản xuất hằng ngày, được
mọi người công nhận làm theo. Ở Việt Nam với khoảng 70 % dân số là nông dân thì
việc sản xuất nông nghiệp theo hướng BV từng bước thay đổi tập quán sản xuất
nông nghiệp cũ là hết sức cần thiết; giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ
thuật, tiết kiệm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho gia đình,
góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Thay đổi tập quán sản xuất hiện nay là từ chỗ sản xuất theo phương thức
"chọc lỗ, tra hạt” chuyển sang biết tiếp cận với cách thức sản xuất mới thông qua áp
dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây
dựng mô hình kinh tế hiệu quả.
Tập quán tiêu dùng là thói quen đã thành nếp trong tiêu dùng hằng ngày. Ở
Việt Nam, tập quán tiêu dùng có tính thời vụ do bị ảnh hưởng của thời tiết trong
năm. Ngoài ra, truyền thống tiêu dùng gia đình, nông thôn, thành phố, tập thể, xã
hội ảnh hưởng tới sản xuất xã hội từ đó ảnh hưởng tới mức sống dân cư.
Nhận thức và quyết tâm của người dân đối với phát triển sản xuất.
Ý thức và nhâ ̣n thức của người dân về sự thua kém và nhu cầ u nâng cao mức số ng
là yếu tố rất quan trọng để nâng cao mức sống. Nếu trông chờ ỉ lại vào sự cứu trợ của
Trung ương thì không thể thoát nghèo được. Trong 3 chủ thể phát triển: Nhà nước,
Doanh nghiệp và Người dân thì chủ thể nào cũng quan trọng. Tuy Nhà nước có vai
trò quyết định hàng đầu nhưng người dân không hưởng ứng đường lối phát triển,
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không tự giác thực thi pháp luật và không tự ra tay phát triển sản xuất thì ai là người
trực tiếp làm ra sản phẩm xã hội?
Người dân có ý chí phát triển sản xuất kinh doanh, dồn vốn dư thừa cho phát
triển sản xuất (vừa tăng việc làm, vừa tăng thu nhập) thì MSDC nhất định sẽ tăng.
Đồng thời, ý thức của người dân về tiêu dùng và chi tiêu cũng ảnh hưởng lớn
tới MSDC. Thực tế cho thấy, có những người rất giàu có nhưng họ mê cờ bạc nên
đã trở thành tay trắng. Có một số người tuy có thu nhập khá nhưng chi tiêu không
đúng (hoang phí) nên trở thành khó khăn hoặc thậm chí trở thành nghèo khó. Chính
sách của nhà nước có tính hướng dẫn tiêu dùng ảnh hưởng không nhỏ tới MSDC.
Bên cạnh đó, quyết tâm phát triển sản xuất hàng hóa cũng rất quan trọng.
Trong đó cần lưu ý, dưới chủ nghĩa xã hội, chế độ công hữu, tính chất có kế hoạch
của sự phát triển kinh tế, sự quan tâm của bản thân những người lao động đến việc
nâng cao năng suất lao động những nhân tố khác đảm bảo cho năng suất lao động
không ngừng tăng lên, từ đó MSDC được nâng cao theo hướng BV.
Tác giả Dani Rodrik (2014) trong công trình “Good and Bad Inequality”,
Project Syndicate, 11/12/2014 cho rằng: bất bình đẳng luôn có hai mặt tốt và xấu. Nó
vừa thúc đẩy người ta hành động phát triển nhưng cũng vừa gây bất ổn cho phát triển
kinh tế. Tác giả này cho rằng: quan điểm cho rằng muốn thúc đẩy sự bình đẳng thì cần
phải hi sinh hiệu quả kinh tế các công ty và các cá nhân cần thấy được viễn cảnh thu
nhập cao hơn để có động lực tiết kiệm, đầu tư, làm việc chăm chỉ và sáng tạo [98].
Theo đó, mô hình theo chủ nghĩa bình quân có thể dẫn tới các thảm họa kinh tế.
Dân tộc
Một quốc gia có nhiều dân tộc khác nhau, mỗi dân tộc lại có một phong tục
tập quán riêng sẽ tạo ra sự đa dạng về bản sắc văn hóa cho quốc gia đó.
Các dân tộc có sự khác nhau về trình độ hiểu biết, khả năng sản xuất từ đó
dẫn tới sự phân hóa về trình độ phát triển kinh tế và phân hóa mức sống. Các dân
tộc đa số thường sinh sống ở những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi, địa hình
bằng phẳng, các đầu mối giao thông, các địa bàn chiến lược trong phát triển kinh tế,
thường có mức sống ở mức cao hơn. Đồng bào các dân tộc ít người thường cư trú ở
những địa bàn vùng sâu, vùng xa, trình độ nhận thức cũng như việc tiếp thu những
tiến bộ khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế nên mức sống còn gặp nhiều khó khăn.
Do vậy, sự đa dạng về dân tộc cũng ảnh hưởng không nhỏ tới mức sống của dân cư
nói chung và chênh lệch mức sống giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số nói riêng.
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b. Chất lượng nguồn lao động
Dân cư là bộ phận năng động nhất tạo ra của cải cho xã hội, là cơ sở để cải
thiện mức sống dân cư. Nguồn lao động được hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng,
nguồn lao động là nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã hội, cung cấp
nguồn lực con người cho sự phát triển. Do đó, nguồn lao động bao gồm toàn bộ dân
cư có thể phát triển bình thường. Theo nghĩa hẹp, nguồn lao động là khả năng lao
động của xã hội, là nguồn lực cho sự phát triển KT – XH, bao gồm các nhóm dân
cư trong độ tuổi lao động, có khả năng tham gia vào lao động, sản xuất xã hội, tức
là toàn bộ các cá nhân cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố
về thể lực, trí lực của họ được huy động vào quá trình lao động.
Số lượng lao động có ý nghĩa hai mặt đối với phát triển KT – XH. Nguồn lao
động dồi dào là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập quốc gia. Song
nếu nguồn lao động lớn nhưng xã hội không đáp ứng đủ nhu cầu việc làm thì đây sẽ là
gánh nặng cho tăng trưởng kinh tế, tạo sức ép lớn cho an sinh xã hội và việc nâng cao
mức sống. Do đó, giải quyết vấn đề việc làm, nhất là việc làm cho người nghèo là một
biện pháp quan trọng để tăng thu nhập và cải thiện mức sống.
Chất lượng lao động hiện nay là yếu tố quan trọng, cơ bản để đánh giá hiệu quả
của nguồn lao động. Phát triển nguồn lao động là bao gồm giáo dục, đào tạo và sử dụng
tiềm năng con người nhằm thúc đẩy phát triển KT – XH và nâng cao mức sống. Trong
thế giới hiện đại, khi chuyển dần sang nền kinh tế chủ yếu dựa trên tri thức và trong xu
thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn lao động đặc biệt lao động chất lượng
cao ngày càng thể hiện vai trò quyết định của nó. Các lý thuyết tăng trưởng gần đây chỉ
ra rằng, một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và ở mức cao phải dựa trên ít nhất ba
trụ cột cơ bản: áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng cơ sở hiện đại và nâng cao
chất lượng nguồn lao động. Trong đó động lực quan trọng nhất của sự tăng trưởng kinh
tế BV chính là những con người, đặc biệt là nguồn lao động chất lượng cao, tức là
những con người có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo
nhằm trở thành “nguồn vốn - vốn con người, vốn nhân lực”.
Ngày nay, một quốc gia có thể không giàu về tài nguyên, điều kiện thiên
nhiên không mấy thuận lợi nhưng nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh và phát triển
BV, đời sống của người dân vẫn cao nếu hội đủ bốn điều kiện: Một là, quốc gia đó
biết đề ra đường lối kinh tế đúng đắn. Hai là, quốc gia đó biết tổ chức thực hiện
thắng lợi đường lối đó. Ba là, quốc gia đó có đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề
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cao và đông đảo. Bốn là, quốc gia đó có các nhà doanh nghiệp tài ba. Nguồn lao
động chất lượng cao là điều kiện để rút ngắn khoảng cách tụt hậu, là điều kiện hội
nhập kinh tế quốc tế ,thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy nhanh sự nghiệp CNH –
HĐH đất nước nhằm phát triển BV, tạo ra năng suất lao động xã hội cao, nâng cao
thu nhập, cải thiện mức sống. Đối với nước ta đó là một quá trình tất yếu để phát
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Dựa trên cơ sở tính chất của sản xuất, lao động được chia ra 3 khu vực hoạt
động: khu vực I (nông – lâm – thủy sản), khu vực II (công nghiệp – xây dựng), khu
vực III (dịch vụ). Tỉ lệ dân số lao động ở từng khu vực phản ánh tình hình kinh tế xã hội của một nước và mức sống của dân cư. Lao động hoạt động ở khu vực II và
III càng lớn thì kinh tế của quốc gia đó càng phát triển và mức sống của người dân
cũng cao hơn so với các nước có nhiều lao động thuộc khu vực I. Vì vậy, muốn cải
thiện mức sống, nâng cao thu nhập thì cần chuyển đổi cơ cấu lao động hợp lý.
Sự tham gia của đất nước trong quá trình phân công lao động quốc tế cũng
ảnh hưởng rất lớn tới mức sống dân cư.
2.1.2.5. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa, thị trường và giá cả
a. Biến động của toàn cầu hóa
Biến động của toàn cầu hóa nhất là sự liên minh giữa các quốc gia, giữa các
nền kinh tế kéo theo sự phát triển sản xuất hàng hóa hoặc sẽ gây áp lực cho cạnh
tranh mà người yếu thế sẽ gặp bất lợi (bị phá sản, không tiêu thụ được sản phẩm).
Tất cả những cái đó ảnh hưởng tới đời sống của người dân trên khắp các nước. Toàn
cầu hóa đem tới nhiều lợi ích cho người dân thông qua việc họ được hưởng lợi từ
giá hàng hóa rẻ hơn và do đó đời sống của người dân được cải thiện tốt hơn. Ngày
nay, toàn cầu hóa hiển hiện trên rất nhiều phương diện: toàn cầu hóa công nghệ,
chất lượng sản phẩm và giá cả hàng hóa nên trong bối cảnh tự do thương mại người
dân ở các nước đang phát triển được hưởng lợi từ toàn cầu hóa rất nhiều. Các quốc
gia kém phát triển hoặc đang phát triển không sản xuất được điện thoại di động
thông minh, tivi thông minh, thiết bị nghe nhìn hiện đại... nhưng họ cũng đang được
hưởng những sản phẩm tiên tiến như thế vì có giao thương quốc tế, có toàn cầu hóa.
b. Thị trường.
Thị trường có thì mới thôi thúc phát triển sản xuất. Sản xuất phát triển thì thu
nhập dân cư mới gia tăng. Thu nhập dân cư gia tăng thì đời sống mới cải thiện,
MSDC mới tăng lên. Ngược lại thị trường không có thì sản xuất không thể phát
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triển và khi ấy đời sống dân cư còn khó khăn nên không thể nói đến cải thiện. Vì thế
thị trường là một trong các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới MSDC và MSDC theo
hướng BV. Khả năng tiếp cận thị trường ảnh hưởng rất lớn tới mức sống và yếu tố
này chịu sự chi phối rất lớn điều kiện địa lý. Lao động nông thôn có khả năng tiếp
cận và tham gia thị trường kém, thiếu khả năng nắm bắt,... Điều đó ảnh hưởng đến
thu nhập và mức sống của cư dân nông thôn.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một mặt giải phóng năng lực
làm giàu, mặt khác lo xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Mỗi bước phát triển
kinh tế lại chăm lo phát triển văn hóa tinh thần, phát triển quan hệ người – người,
giữ đạo lý làm người, bảo vệ môi trường sinh thái.
c. Giá cả hàng hóa
Giá cả hàng hóa không chỉ quyết định đến sản xuất mà còn quyết định cả tới
tiêu dùng của dân cư và MSDC. Với thu nhập như nhau nhưng ở đâu giá cả hàng
hóa rẻ thì ở nơi đó đời sống người dân khá hơn, tốt hơn. Nhưng khi thị trường bị thu
hẹp, đồng tiền mất giá (giá cả hàng hóa rẻ) thì đời sống người dân sẽ giảm sút. Ở
Việt Nam một bữa ăn sáng mất khoảng 50.000 đồng (giá 1 bát phở) nhưng ở
Bangkok phải mất tới tới 5-6 USD và ở Mỹ mất tới khoảng 10 USD. Vào những
năm 1990 lạm phát ở Việt Nam rất cao và khi đó không chỉ có sản xuất giảm sút mà
đời sống của người dân cũng giảm sút. Trong mọi thời kỳ khủng hoảng tài chính,
suy thoái kinh tế mức sống của dân cư đều bị ảnh hưởng. Khi nền kinh tế quốc gia
mở cửa lớn thì dễ bị tổn thương trong trường hợp kinh tế thế giới biến động, nhất là
biến động theo chiều hướng xấu.
Như vậy, cùng một mức thu nhập nhưng khi giá cả thấp, thị trường ổn định
thì đời sống dân cư tốt hơn khi thị trường bất ổn định và giá cả cao, nền kinh tế rơi
vào trạng thái khủng khoảng, lạm phát.
2.1.2.6. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đảm bảo các điều kiện để phát triển kinh tế. Khi kết
cấu hạ tầng kỹ thuật phát triển thì sản xuất và thương mại sẽ phát triển theo, sản
phẩm hàng hóa giao thương rộng và khả năng đáp ứng về hàng hóa, vật phẩm tiêu
dùng tốt hơn, kéo theo mức sống sẽ được cải thiện, tốt hơn.
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật là tiền đề để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất,
trao đổi hàng hóa diễn ra bình thường và thuận lợi, từ đó có điều kiện để mở rộng số
lượng cơ sở giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe… cho con người.
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Kết cấu hạ tầng có ảnh hưởng rõ rệt đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, từ đó
ảnh hưởng đến mức sống và khả năng thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương. Ở
nước ta - một nước có nền kinh tế phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội, việc thực hiện
CNH – HĐH để xây dựng kết cấu hạ tầng càng là tất yếu và cần thiết. Còn kết cấu vật
chất kĩ thuật tạo ra sức sản xuất mới - cơ sở để tăng năng suất lao động; tạo ra cơ sở
kinh tế làm chỗ dựa cho việc cải tạo và phát triển các ngành kinh tế quốc dân khác; tạo
điều kiện vật chất cho nền kinh tế độc lập tự chủ, có khả năng tham gia phân công hợp
tác quốc tế, nâng cao thu nhập cho người lao động từ đó cải thiện mức sống.
Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật là điều kiện để tăng cường vai trò kinh tế
của nhà nước, tạo tiền đề liên minh vững chắc giữa công nhân – nông dân – trí thức;
là tiền đề để củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, để phát triển tự do toàn
diện con người, nâng cao MSDC theo hướng BV.
2.1.3. Các điều kiện đảm bảo mức sống dân cư theo hướng bền vững
2.1.3.1. Thu nhập dân cư
MSDC ở mức cao (gắn liền với thu nhập bình quân đầu người cao), người
dân hài lòng.
2.1.3.2. Chênh lệch mức sống dân cư
Tứ giác (Hình 2.2 – trang 39) thể hiện chênh lệch mà người dân chấp nhận
được và không gây bất lợi cho sự phát triển KT – XH của tỉnh đó là: chênh lệch
giữa các tầng lớp dân cư, chênh lệch giữa các tiểu vùng, chênh lệch giữa đô thị và
nông thôn, chênh lệch giữa các năm hay giai đoạn thấp và giảm dần.
2.1.4. Đánh giá mức số ng dân cư theo hướng bền vững đối với một tỉnh ở
Việt Nam
2.1.4.1. Tiêu chí đánh giá mức sống dân cư theo hướng bền vững
a. MSDC gia tăng (được cải thiện)
MSDC phải gia tăng (được cải thiện) trong trạng thái ổn định dù ít hay nhiều
giữa các năm; có lợi cho phát triển KT – XH và người dân hài lòng.
b. Chênh lệch MSDC giữa các đối tượng nghiên cứu
Chênh lệch MSDC giữa thành thị – nông thôn, giữa các tiểu vùng, giữa các
tầng lớp dân cư. Tại Sơn La, tác giả sẽ nghiên cứu thêm tính đặc thù của tỉnh về sự
chênh lệch mức sống giữa các đơn vị hành chính, giữa các dân tộc, giữa cộng đồng
người Thái bản địa và người Thái tái định cư.
2.1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá mức sống dân cư theo hướng bền vững
a. Nhóm chỉ tiêu chủ yếu
* TNBQĐN/tháng - Chỉ số chênh lệch thu nhập giữa các năm
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Thu nhập bình quân đầu người càng cao thì MSDC càng cao và ngược lại.
TNBQĐN: là mức trả công lao động mà người lao động nhận được trong thời gian
nhất định (tháng hoặc năm) và được tính bằng VNĐ/tháng hoặc VNĐ/năm.
Thu nhập bình quân của hộ gia đình là toàn bộ tiền và giá trị hiện vật mà hộ
và thành viên của hộ nhận được trong một khoảng thời gian nhất định (thường là
một năm), gồm: Thu từ tiền công, tiền lương; Thu từ sản xuất nông, lâm nghiệp và
thủy sản (đã trừ chi phí và thuế sản xuất); Thu từ sản xuất ngành nghề; Thu khác.
Chỉ số chênh lệch về thu nhập giữa các năm: mức chênh lệch càng gia tăng
lớn thì MSDC càng BV và ngược lại. Công thức tính:
Chỉ số chênh lệch thu nhập

TNBQĐN của năm nghiên cứu

giữa các các năm (lần)

=
TNBQĐN của năm gốc

* Chỉ số chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư
Mức chênh lệch càng thấp thì MSDC càng BV và ngược lại. Công thức tính:
Chỉ số chênh lệch thu nhập

TNBQĐN của 20% người thu nhập cao nhất

giữa các tầng lớp dân cư (lần) =
TNBQĐN của 20% người thu nhập thấp nhất
* Chỉ số chênh lệch về thu nhập giữa các dân tộc sống trên địa bàn tỉnh
Mức chênh lệch càng thấp thì MSDC càng BV và ngược lại. Công thức tính:
Chỉ số chênh lệch thu nhập
giữa các dân tộc (lần)

TNBQĐN của dân tộc có mức cao nhất
=
TNBQĐN của dân tộc có mức thấp nhất

* Chỉ số chênh lệch về thu nhập giữa các tiểu vùng
Mức chênh lệch càng thấp thì MSDC càng BV và ngược lại. Công thức tính:
Chỉ số chênh lệch thu nhập
giữa các tiểu vùng (lần)

TNBQĐN của tiểu vùng có mức cao nhất
=
TNBQĐN của tiểu vùng có mức thấp nhất

* Chỉ số chênh lệch về thu nhập giữa thành thị và nông thôn
Mức chênh lệch càng thấp thì MSDC càng BV và ngược lại. Công thức tính:
Chỉ số chênh lệch thu nhập

TNBQĐN của thành thị

giữa thành thị và nông thôn (lần) =
TNBQĐN của nông thôn
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* Cơ cấu chi tiêu
Cơ cấu chi tiêu thể hiện MSDC BV cần được xét trên hai khía cạnh:
(i) Khía cạnh về tỷ trọng: khi tỷ trọng chi cho giáo dục, hưởng thụ văn hóa –
thể thao – giải trí, tiêu dùng thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa, quả chín,…),… càng
cao thì MSDC càng cao, đang được cải thiện theo hướng tích cực, BV và ngược lại.
(ii) Khía cạnh về giá trị tuyệt đối: đó là khoản chi nhằm đáp ứng nhu cầu của
dân cư. Khi số tiền chi cho giáo dục, hưởng thụ văn hóa, thể theo, giải trí, tiêu dùng
thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa, quả chín,…) càng lớn thì khi đó MSDC càng cao.
Chỉ tiêu này phụ thuộc rất lớn vào công tác điều tra cơ bản để có số liệu thống kê
phân tích. Tuy nhiên, ở Việt Nam đối với cấp tỉnh và các đối tượng, đơn vị dưới cấp
tỉnh, các số liệu điều tra không thường xuyên, đầy đủ. Do đó, số liệu phản ánh về cơ
cấu chi gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trong nghiên cứu này, tác giả chỉ sử dụng
chỉ tiêu Tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục trong tổng chi tiêu để phân tích mang tính biểu
trưng cho cơ cấu chi và đây cũng là chỉ tiêu cơ bản được dùng trong khảo sát
MSDC của Tổng cục Thống kê.
Tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục trong tổng chi tiêu là tỷ lệ số tiền chi tiêu cho
những người người đi học của hộ trong vòng 12 tháng của một năm chia cho tổng
số tiền chi tiêu của hộ gia đình trong một năm. Đây là chỉ tiêu thể hiện rõ nét mức
sống của dân cư, vì hầu hết các hộ gia đình khi có thu nhập cao thì mới có thể đầu
tư nhiều kinh phí cho giáo dục. Nếu tỷ trọng chi cho cho giáo dục trong tổng chi
càng cao thì MSDC càng cao và ngược lại. Công thức tính:
Tỷ lệ chi cho giáo dục (%) =

Chi cho giáo dục
Tổng chi

X 100

b. Nhóm chỉ tiêu bổ trợ
* Tỷ lệ hộ nghèo
Tỷ lệ hộ nghèo là một chỉ tiêu dành cho xét mức sống cộng đồng. Hộ nghèo
là những hộ được chính quyền địa phương bình xét, đánh giá, xếp vào danh sách hộ
nghèo (đã hoặc chưa được cấp giấy “chứng nhận hộ nghèo”) của từng năm theo tiêu
chuẩn nghèo tương ứng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc chuẩn nghèo
thực tế áp dụng của địa phương.
Đối với hộ nghèo giai đoạn 2006 – 2010 và 2011 – 2015 là những hộ có
mức TNBQĐN từ mức quy định nêu trên trở xuống là hộ nghèo (Phụ lục 8). Một số
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địa phương có chuẩn nghèo riêng thì hộ nghèo được xác định theo chuẩn nghèo của
địa phương quy định. Còn chuẩn hộ nghèo trong 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020) sẽ
theo Quyết định Số 59/2015/QĐ – TTg27 (Phụ lục 4).
Tỷ lệ hộ nghèo càng cao thì MSDC càng thấp và ngược lại. Công thức tính:
Số hộ nghèo
Tỷ lệ hộ nghèo (%) =

x 100
Tổng số hộ

* Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh.
Sử dụng nước sạch luôn là một nhu cầu bức thiết và cơ bản của con người.
Đây là yếu tố cần thiết để xem xét mức sống dân cư. Nguồn nước hợp vệ sinh bao
gồm nguồn nước máy, nước ngầm, nước khai thác từ nguồn lộ thiên đã qua xử lý…
Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh càng cao thì MSDC càng cao và ngược
lại. Công thức tính:
Số hộ được sử dụng nguồn nước
hợp vệ sinh
Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) =

x 100
Tổng số hộ

* Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố.
Khi đánh giá điều kiện nhà ở, người ta thường căn cứ vào hai chỉ tiêu là diện
tích nhà ở và chất lượng nhà ở. Trong nội dung luận án này, tác giả chỉ lựa chọn tiêu
chí về chất lượng nhà ở. Đây là một chỉ tiêu dành cho xét mức sống cộng đồng.
Hiện nay, trong các cuộc điều tra về nhà ở, chất lượng nhà ở thường được
chia thành các loại: nhà ở kiên cố, nhà ở bán kiên cố và nhà khác (nhà thiếu kiên cố
và nhà đơn sơ). Tiêu chí để phân loại nhà ở trong Tổng điều tra dân số và nhà ở
Việt Nam năm 2009 quy định vật liệu bền chắc đối với ba kết cấu chính: (1) Cột làm
bằng các loại vật liệu: bê tông cốt thép, gạch/đá, sắt/thép/gỗ bền chắc; (2) Mái làm
bằng các loại vật liệu: bê tông cốt thép, ngói (xi măng, đất nung); (3) Tường bao
che làm bằng các loại vật liệu: bê tông cốt thép, gạch/đá, gỗ/kim loại. Tùy điều kiện
thực tế tại địa phương, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất
lượng tương đương. Nhà kiên cố là nhà có cả ba kết cấu chính đều được làm bằng
vật liệu bền chắc; nhà bán kiên cố là nhà có hai trong ba kết cấu chính được làm
Quyết định Số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn
2016 – 2020.
27
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bằng vật liệu bền chắc.
Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố càng cao thì MSDC càng cao và ngược lại. Công
thức tính:
Số hộ có nhà kiên cố
Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố (%) =

x 100
Tổng số hộ

* Chỉ số chênh lệch về thu nhập giữa tỉnh nghiên cứu với các tỉnh xung quanh.
Mức chênh lệch càng xa trị số 1,0 thì nguy cơ mất ổn định càng cao, MSDC
không thể BV và ngược lại. Công thức tính:
Chỉ số chênh lệch thu nhập giữa

TNBQĐN của tỉnh nghiên cứu

tỉnh nghiên cứu với các tỉnh xung quanh (lần) =
TNBQĐN của tỉnh xung quanh
Đặc biệt để có thể thấy rõ nhất sự chênh lệch mức sống giữa tỉnh nghiên cứu
với các tỉnh xung quanh trong vùng, tác giả sẽ đi sâu vào phân tích sự chênh lệch
thu nhập giữa tỉnh nghiên cứu và tỉnh có thu nhập cao nhất trong vùng.
Các chỉ tiêu nêu trên phản ánh MSDC theo hướng BV của một tỉnh sẽ phải
được so với mức TB của vùng lớn, với mức TB của cả nước hoặc so với một tỉnh đã
đạt MSDC cao để thấy mức đạt được MSDC của tỉnh nghiên cứu (Phụ lục 9). Về mặt
lý thuyết cần được tiến hành so sánh như vậy, song trên thực tế, tùy thuộc vào số liệu
tác giả có thể có được, tác giả sẽ xác định đối tượng để so sánh với tỉnh Sơn La.
Ngoài những chỉ tiêu nêu trên trong điều kiện nguồn dữ liệu cho phép có thể
phân tích thêm các chỉ tiêu đã làm để phản ánh sinh động hơn thực trạng mức sống
như: số bác sĩ/1 vạn dân, tỷ lệ người lớn biết chữ, số năm đi học đối với người dân
trong tuổi đi học, số KWh điện tiêu thụ/người; số người được dùng nước sạch,...
2.2. Kinh nghiệm thực tiễn và những bài học rút ra cho việc nâng cao
mức sống dân cư theo hướng bền vững ở tỉnh Sơn La
2.2.1. Kinh nghiệm thực tiễn nâng cao mức sống dân cư và bài học rút ra
từ Việt Nam
Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cải
thiện và nâng cao mức sống người dân. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thuộc tốp TB của
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nhóm các nước đang phát triển, các chỉ tiêu hầu hết đều thuộc nhóm TB thấp. Đặc
biệt, trong nội tại quốc gia diễn ra sự chênh lệch rất lớn về MSDC giữa các vùng
miền và giữa các cộng đồng dân cư.
Kinh nghiệm thực tiễn nâng cao MSDC của Việt Nam được thể hiện ở những
điểm chính sau đây:
2.2.1.1. Phải gia tăng thu nhập bình quân đầu người trên cơ sở đẩy mạnh
phát triển kinh tế
GDP/người thì Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2016 tăng lên 1,7 lần. Song
tới năm 2016, GDP/người của Việt Nam vẫn chỉ đứng ở vị trí 8/11 nước trong khu
vực Đông Nam Á và thấp hơn rất nhiều so với các nước láng giềng như Xin-ga-po,
Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Thái Lan,… (Phụ lục 6).
Năng suất lao động của Việt Nam năm 2016 đạt 84,7 triệu đồng/người (giá
thực tế), đạt 57,3 triệu đồng/người (giá so sánh). So với nước có mức năng suất dẫn
đầu Châu Á là Singapore, khoảng cách về năng suất giữa Xin-ga-po và Việt Nam đã
giảm đáng kể, từ mức cao gấp 21 lần vào năm 1990 thì khoảng cách hiện tại là 12
lần. Từ năm 2000 đến năm 2016, sự thay đổi mức năng suất rõ rệt hơn ở các nước
Trung Quốc tăng 9,5 lần, Mi-an-ma tăng 6 lần, Việt Nam tăng 3,2 lần [86]. Các
nước Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin có sự gia tăng năng suất lao
động nhưng chậm hơn. Các nước phát triển như Xin-ga-po, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Đài Loan đang có xu hướng giảm dần tốc độ tăng năng suất lao động, là cơ hội cho
các nước đang phát triển thu hẹp dần khoảng cách. Tuy nhiên, vị thế về năng suất
hầu như không thay đổi giữa các nước Châu Á, ngoại trừ Trung Quốc (Phụ lục 7).
GDP giai đoạn 2011 – 2015 tăng bình quân 5,91%/năm, trong đó do tăng lao
động 0,92% (chiếm 15,5%), do tăng năng suất lao động 4,99% (đóng góp 84,5% vào
tăng GDP). Năm 2016 – 2017, với tốc độ tăng GDP bình quân 6,51%/ năm, đóng góp
do tăng lao động 0,42% (đóng góp 6,5%), do tăng năng suất lao động 6,09% (đóng
góp do tăng năng suất lao động lên tới 93,5%). Số liệu này cho thấy tăng năng suất
lao động ngày càng có vai trò lớn hơn trong tăng GDP của Việt Nam.
2.2.1.2. Cần gia tăng chỉ số chênh lệch thu nhập giữa các năm (theo hướng
năm sau cao hơn năm trước)
Ở nước ta, TNBQĐN thực tế là một chỉ số rất quan trọng, vì đây là mức thụ
hưởng thực sự của cá nhân và hộ gia đình. TNBQĐN được tính bằng tiền Việt Nam
đồng thường được tính theo tháng hoặc theo năm. Trên thực tế TNBQĐN đã dần
dần được cải thiện và có xu hướng tăng lên theo thời gian, tuy nhiên không đồng
đều theo thành thị, nông thôn và có sự khác biệt giữa các vùng.
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Bảng 2.2. TNBQĐN/tháng của Việt Nam và các vùng giai đoạn 2010 – 2016
(giá hiện hành) (nghìn đồng)

TB cả nước
ĐB sông Hồng
TDMNPB
BTB và DHNTB
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

2010

2012

2014

1.387
1.581
905
1.018
1.088
2.304
1.247

2.000
2.304
1.285
1.469
1.631
3.241
1.785

2.637
3.265
1.613
1.982
2.008
4.125
2.327

Chênh lệch giữa
2010 và 2016
3.098
2,2
3.883
2,5
1.963
2,2
2.358
2,3
2.366
2,2
4.662
2,0
2.778
2,2
(Nguồn: tác giả xử lý từ [66]])
2016

Theo thời gian TNBQĐN/tháng của cả nước tăng tương đối nhanh, từ 1.387
nghìn đồng/người/tháng năm 2010 lên 3.098 nghìn đồng/người/tháng năm 2016
tăng hơn 2,2 lần. Theo đó, tỷ lệ tích lũy so với thu của cả nước và các vùng cũng
tăng dần đều trong giai đoạn 2010 – 2016 (Phụ lục 10; 11).
TNBQĐN/tháng của nước ta năm 2016 đạt 3.049 nghìn đồng bao gồm các
nguồn thu từ: tiền lương, tiền công (47,5%); từ nông, lâm, thủy sản (16,8%); từ phi
nông, lâm, thủy sản (24,4%); từ các nguồn thu khác (11,3%).
GDP/người của Việt Nam năm 2016 bằng 11,9% so với Mỹ song chi phí
sống (cost of living) đã đạt 39,5 điểm (39,5%) so với New York (TP giàu nhất của
Mỹ, được lấy làm chuẩn của cost of living là 100).
2.2.1.3. Cần giảm chỉ số chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư,
giữa các dân tộc, giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn, giữa Việt Nam
với các nước xung quanh
Chênh lệch thu nhập giữa 20% số người có mức thu nhập cao nhất so với
20% số người có mức thu nhập thấp nhất tại Việt Nam có xu hướng gia tăng và
phân hóa giữa các vùng (Phụ lục 12).
Bảng 2.3. Chỉ số chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư (lần)
TB cả nước
ĐB sông Hồng
TDMNPB
BTB và DHNTB
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

2010
9,2
8,0
7,6
7,2
8,3
7,7
7,4

2012
9,4
7,7
7,8
7,6
8,6
7,0
7,7

2014
2016
9,7
9,8
7,8
7,8
8,1
8,8
7,8
7,9
9,0
9,4
7,1
6,8
7,5
7,8
(Nguồn: tác giả thống kê từ [69])
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Oxfam cũng đã tiến hành nghiên cứu Thu hẹp khoảng cách cùng giảm bất bình
đẳng ở Việt Nam (2017). Kết quả cho thấy bất bình đẳng ở Việt Nam tuy chưa thật lớn
nhưng có xu hướng doãng ra. Nhiệm vụ cấp bách là giảm bất bình đẳng và thu hẹp
khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa các vùng miền và giữa các tầng lớp dân cư.
Khoảng cách giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất chênh nhau tới 10 lần. Họ cho
rằng, năng lực quản trị quốc gia, hệ thống thuế thu nhập, phúc lợi của Việt Nam đang
bộc lộ nhiều bất cập. Trong các bất bình đẳng đang có ở Việt Nam thì bất bình đẳng về
kinh tế, bất bình đẳng về cơ hội (việc làm, tiếp cận vốn, thông tin, học hành, chữa
bệnh...); bất bình đẳng giữa các dân tộc, vùng miền đang ở mức gay gắt.
Bảng 2.4. TNBQĐN/tháng của Việt Nam tính theo dân tộc (giá hiện hành)
(nghìn đồng)

TB cả nước
ĐB sông Hồng
TDMNPB
BTB và DHNTB
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

Thu nhập bình quân của các Thu nhập bình quân
hộ thuộc 53 DTTS
của 54 dân tộc
1.161,4
3.098
1.409,5
3.883
992,9
1.963
873,3
2.358
1.045,0
2.366
2.656,8
4.662
1.663,8
2.778
(Nguồn: tác giả xử lý từ [77])

TNBQĐN/tháng của Việt Nam và các vùng khi tính theo dân tộc có sự chênh
lệch sâu sắc. Thu nhập bình quân của 54 dân tộc (bao gồm có dân tộc Kinh) hầu
như cao hơn gấp đôi so với thu nhập bình quân của các hộ thuộc 53 DTTS.
Trong 53 DTTS, dân tộc Hoa có thu nhập cao nhất với 2.933,4 nghìn
đồng/người/tháng gấp 6,72 lần dân tộc Mảng với chỉ 436,3 nghìn đồng/người/tháng [77].
Bảng 2.5. Chỉ số chênh lệch giữa vùng có thu nhập cao nhất
và vùng có thu nhập thấp nhất của Việt Nam
TNBQĐN/tháng

TDMNPB

(nghìn đồng)

Đông Nam Bộ

TNBQĐN/tháng của vùng Đông
Nam Bộ so với vùng TDMNPB (lần)

2010

2012

2014

2016

905

1.285

1.613

1.963

2.304

3.241

4.125

4.662

2,5

2,5

2,6

2,4

(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])
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Các vùng có thu nhập cao hơn mức TB của cả nước là ĐB sông Hồng và
Đông Nam Bộ, các vùng còn lại có chỉ số thấp hơn mức TB cả nước, trong đó thấp
nhất là vùng TDMNPB. Trong đó, năm 2016 TNBQĐN/tháng của vùng Đông Nam
Bộ gấp 2,4 lần so với vùng TDMNPB.
Bảng 2.6. Chỉ số chênh lệch về thu nhập giữa thành thị và nông thôn (lần)
2010

2012

2014

2016

TNBQĐN/tháng

Thành thị

2.130

3.071

3.964

4.368

(nghìn đồng)

Nông thôn

1.071

1.541

2.038

2.437

2,0

2,0

1,9

1,8

TNBQĐN/tháng của thành thị
so với nông thôn (lần)

(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])
Sự chênh lệch về thu nhập giữa Việt Nam với các nước xung quanh hiện còn rất
lớn. TNBQĐN/tháng của nước ta đã có sự cải thiện. Tuy nhiên, khi xét tới các chỉ tiêu
để so sánh với các quốc gia khác thì thấy rõ khoảng cách rất xa giữa Việt Nam và các
quốc gia khác. Năm 2011, Việt Nam được xếp vào nhóm các nền kinh tế có thu nhập
TB thấp (Tổng thu nhập quốc gia/người của Việt Nam năm 2010 đạt 1.100 USD, xếp
hạng 170/215 nền kinh tế [122].
Theo số liệu 2016 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP/người của Việt Nam tính
theo sức mua tương đương vào khoảng 6.876 USD/người. Trong khi đó, mức
GDP/người trên thế giới là 19.940 USD/ người. GDP bình quân đầu người của Việt Nam
bằng 1/19 GDP/người của Qatar (quốc gia cao nhất trên thế giới), bằng 1/10 của Mỹ, 1/6
của Nhật Bản và bằng 1/3 của mức TB trên thế giới. Việt Nam có GDP/người chỉ ngang
bằng mức GDP/người của Malaysia năm 1988, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm
2008, Philippines năm 2010 và Hàn Quốc năm 1982. Hiện tại đất nước đang tụt hậu rất
xa so với các nước trong khu vực và sẽ còn đi xa hơn nữa nếu chưa khắc phục được
những khó khăn hiện tại, chưa biết nâng cao năng suất lao động và trình độ nghề, quan
trọng hơn là vẫn chưa tận dụng được nguồn lực lớn lao mà ta đang có (Phụ lục 6; 7).
2.2.1.4. Cần thay đổi cơ cấu chi theo hướng tích cực
Cần tăng tỷ trọng chi cho giáo dục, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật,… Thực tế, có
sự khác biệt khá lớn trong cơ cấu chi tiêu của các vùng, các nhóm thu nhập trong cả nước
(Phụ lục 13, 14). Trong đó, tỷ trọng chi cho giáo dục cũng có sự thay đổi không ổn định.
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Trong đó, vùng có tỷ lệ chi cho giáo dục cao nhất là ĐB sông Hồng, thấp nhất là
TDMNPB (Phụ lục 15).
2.2.1.5. Phải giảm tỷ lệ hộ nghèo
Trong giai đoạn 2010 – 2016, tỷ lệ hộ nghèo đơn chiều trên cả nước và ở tất
cả các vùng đều giảm, TB cả nước giảm 8,4%.
Bảng 2.7. Tỷ lệ hộ nghèo đơn chiều của Việt Nam và các vùng
giai đoạn 2010 – 2016 (%)
2010

2012

2014

2016

TB cả nước

14,2

11,1

8,4

5,8

Thành thị

6,9

4,3

3,0

2,0

Nông thôn

17,4

14,1

10,8

7,5

ĐB sông Hồng

8,3

6,0

4,0

2,4

TDMNPB

29,4

23,8

18,4

13,8

BTB và DHNTB

20,4

16,1

11,8

8,0

Tây Nguyên

22,2

17,8

13,8

9,1

Ðông Nam Bộ

2,3

1,3

1,0

0,6

ĐB sông Cửu Long

12,6

10,1

7,9

5,2

(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cũng cho thấy sự phân hóa, chênh
lệch sâu sắc về mức sống giữa các vùng của Việt Nam (Phụ lục 16). Xét theo tỷ lệ
nghèo đa chiều hay đơn chiều thì TDMNPB vẫn là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất.
2.2.1.6. Cần tăng tỷ lệ hộ có nhà kiên cố, tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ
sinh.
Bảng 2.8. Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố của Việt Nam và các vùng
giai đoạn 2010 – 2016 (%)
Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố (%)
TB cả nước
ĐB sông Hồng
TDMNPB
BTB và DHNTB
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

2010
49,2
92,8
47,8
64,2
21,4
17,9
11,0

2012
2014
2016
49,5
50,6
49,7
93,6
93,0
92,9
48,2
50,2
49,0
68,7
67,3
67,4
18,1
17,3
18,0
17,4
19,3
18,0
9,7
9,4
9,2
(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])
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ĐB sông Hồng là vùng có tỷ lệ nhà ở kiên cố rất lớn, gấp gần 1,9 lần TB cả
nước. Tỷ lệ nhà kiên cố có sự phân hóa rõ rệt theo lãnh thổ đất nước giữa miền Bắc
và miền Nam. Các vùng thuộc miền Bắc tỷ lệ nhà kiên cố lớn gấp nhiều lần so với
các vùng thuộc miền Nam.
Bảng 2.9. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh của Việt Nam và các vùng
giai đoạn 2010 – 2016 (%)
2010
TB cả nước
ĐB sông Hồng
TDMNPB
BTB và DHNTB
Tây Nguyên
Ðông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

2012

90,5
98,6
80,2
91,0
82,8
98,1
81,6

2014

2016

91,0
93,0
93,4
99,5
99,2
99,4
67,0
81,3
81,3
93,3
93,8
93,1
92,0
85,5
87,5
99,8
99,0
98,9
85,5
89,1
91,5
(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])

Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh của Việt Nam và các vùng khá
cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2010-2016 chỉ tiêu này thay đổi không đồng nhất.
Vùng có chỉ tiêu này cao nhất là ĐB sông Hồng, tiếp đến là Đông Nam Bộ.
Bảng 2.10. Tổng hợp một số chỉ tiêu đánh giá về MSDC theo hướng bền vững
của Việt Nam
2010

2012

2014

2016

Tốc độ tăng
trưởng bình quân
2010 – 2016 (%)
14,32

TNBQĐN/tháng (nghìn đồng) 1.387 2.000 2.637 3.098
Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa 20% nhóm cao nhất và 9,2
9,4
9,7
9,8
1,06
20% nhóm thấp nhất (lần)
Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa thành thị và nông thôn 2,0
2,0
1,9
1,8
-1,74
(lần)
Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa vùng cao nhất và vùng 2,5
2,5
2,6
2,4
-0,68
thấp nhất (lần)
Tỷ lệ chi cho giáo dục (%)
6,0
4,3
5,4
5,7
-0,85
14,2
11,1
8,4
5,8
Tỷ lệ hộ nghèo (%)
-13,86
Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố (%)
49,2 49,5 50,6 49,7
0,17
Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước
90,5 91,0 93,0 93,4
0,53
hợp vệ sinh (%)
(Nguồn: tác giả tổng hợp)
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2.2.1.7. Để nâng cao MSDC, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều giải
pháp, trong đó phải kể đến:
(1) Tái cơ cấu kinh tế theo đuổi mục tiêu gia tăng sản xuất hàng hóa và hướng
mạnh về xuất khẩu. Độ mở kinh tế (xuất khẩu/GDP) ngày một gia tăng. Chính phủ đã
kí kết 12 hiệp định thương mại tự do với các nước (song phương, đa phương). Giá trị
xuất khẩu từ 72 tỷ USD (năm 2010) tăng lên đạt 241 tỷ USD (năm 2017).
(2) Thực thi chính sách hỗ trợ người yếu thế, vùng khó khăn (vùng sâu, vùng
xa, hải đảo) với Chương trình 30a. Đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí
xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc, hỗ trợ cho con em đồng bào dân tộc học tại
các trường nội trú,…
(3) Phát triển đường giao thông, hệ thống điện để thúc đẩy phát triển sản
xuất, tăng cường giao đất giao rừng cho đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn vừa
để gia tăng thu nhập vừa nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
2.2.2. Kinh nghiệm thực tiễn nâng cao mức sống dân cư và bài học rút ra
từ vùng Trung du miền núi phía Bắc
Theo Điều 15, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ,
vùng TDMNPB gồm có 14 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Cao
Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú
Thọ, Lào Cai, Yên Bái. Vùng TDMNPB gồm 14 tỉnh, toàn vùng có diện tích tự
nhiên là 95.222,3 km2, dân số năm 2016 là 11.984,3 nghìn người, chiếm 28,4% về
diện tích tự nhiên và 12,9% về dân số cả nước [66].
MSDC các tỉnh vùng TDMNPB đã được quan tâm và có nhiều cải thiện (Phụ
lục 17). Song do xuất phát điểm thấp trong kinh tế, sự đa dạng về dân tộc, khó khăn
về địa hình và các điều kiện tự nhiên khác nên Vùng là nơi có MSDC thấp nhất, là
nơi khó khăn nhất, với tỷ lệ hộ nghèo cao gần gấp ba lần TB cả nước, đặc biệt là ở
tiểu vùng Tây Bắc trong đó có tỉnh Sơn La.
Kinh nghiệm của vùng TDMNPB được thể hiện ở những điểm chính sau đây:
2.2.2.1. Phải gia tăng thu nhập bình quân đầu người liên tục
TNBQĐN/tháng của vùng TDMNPB có xu hướng tăng liên tục, trong giai đoạn
2010 – 2016 đã tăng từ 905 lên 1.963 nghìn đồng/người/tháng (tăng hơn 2,2 lần). Tuy
nhiên, mức tăng này còn chậm so với các vùng còn lại (ĐB sông Hồng là 2,5 hay BTB
và DHNTB là 2,3). Đặc biệt, 14/14 tỉnh của Vùng đều có TNBQĐN/tháng thấp hơn mặt
bằng chung của cả nước. Điều này phản ánh rõ nét MSDC rất thấp của Vùng.
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TNBQĐN/tháng của TDMNPB được thu từ các nguồn sau: từ tiền công, tiền
lương (44,6%), nông, lâm, thủy sản (27,4%), phi nông, lâm, thủy sản (18,4%) và từ
các nguồn thu khác (0,1%). Như vậy, nguồn thu chính và cơ sở để tăng TNBQĐN
cho người dân trong Vùng là từ việc tăng tiền công, lương và sản xuất nông nghiệp.
Trên cơ sở phát triển KT – XH dài hạn (2011 – 2025), Chính phủ đã triển khai
nhiều chương trình phát triển đối với vùng TDMNPB như Chương trình 135, Chương
trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển KT – XH
vùng biên giới, Chương trình phát triển các cửa khẩu quốc tế với Trung Quốc và Cộng
hòa dân chủ nhân dân Lào, Chương trình tạo việc làm, Chương trình phát triển nông –
lâm nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu,… (Phụ lục 21).
Các tỉnh TDMNPB cũng đã triển khai nhiều đề án phát triển cây, con, sản
phẩm dược liệu hàng hóa, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu góp phần quan trọng để
gia tăng thu nhập.
2.2.2.2. Phải giảm sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, giữa
các dân tộc, giữa các tỉnh, giữa Vùng với các vùng khác trong cả nước
Sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư của Vùng có xu hướng
tăng dần đều trong giai đoạn 2010 – 2016 (từ 7,6 lần lên 8,7 lần). Tỉnh có mức
chênh lệch thu nhập gia tăng nhanh nhất là tỉnh Yên Bái (tăng thêm 1,0 lần), gia
tăng chậm nhất là các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ (tăng thêm 0,1 lần) (Phụ lục 18).
Vùng TDMNPB có 38/54 dân tộc có số dân trên 100 người, trong đó có
25 dân tộc có số dân trên 1.000 người. Đây là vùng có tỷ lệ người DTTS cao
nhất trong cả nước với 54,7%. Đời sống của đồng bào các DTTS trong vùng còn
gặp nhiều khó khăn, mức sống cũng phân hóa khá sâu sắc giữa các dân tộc. Theo
thống kê của Ủy ban Dân tộc, năm 2015 TNBQĐN/tháng của các DTTS trong
vùng chỉ đạt 992,9 nghìn đồng, trong khi đó TNBQĐN/tháng của toàn vùng (tính
cả dân tộc Kinh) đạt 1.963 nghìn đồng, như vậy thu nhập của các hộ DTTS chỉ
bằng nửa mức TB toàn Vùng.
Trong giai đoạn 2010 – 2016 (Phụ lục 19), TNBQĐN/tháng của vùng
TDMNPB có sự phân hóa rõ nét theo địa phương. Thái Nguyên là tỉnh có
TNBQĐN/tháng cao nhất với 3.023 nghìn đồng, tiếp đến là Bắc Giang, Phú Thọ.
Còn 5 tỉnh có mức TNBQĐN dưới 1.500 nghìn đồng/người/tháng là Điện Biên, Sơn
La, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Cạn. Đây là 5 tỉnh miền núi, vùng biên, điều kiện sống
rất khó khăn. Trong đó, tỉnh có TNBQĐN/tháng thấp nhất vùng (năm 2016) là Điện
Biên với 1.221 nghìn đồng (chưa bằng 1/2 của tỉnh Thái Nguyên).

70
Bảng 2.11. Chỉ số chênh lệch về thu nhập giữa vùng TDMNPB với các
vùng trong cả nước
2010

2012

2014

2016

905

1.285

1.613

1.962

0,6

0,6

0,5

0,5

BTB và DHNTB

0,9

0,9

0,8

0,8

Tây Nguyên

0,8

0,8

0,8

0,8

Đông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

0,4
0,7

0,4
0,7

0,4
0,7

0,4
0,7

TB cả nước

0,7

TNBQĐN/tháng của vùng
TDMNPB (nghìn đồng)
TNBQĐN/ ĐB sông Hồng
tháng của
vùng
TDMNPB so
với các vùng
khác (lần)

0,6
0,6
0,6
(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])
TNBQĐN của vùng TDMNPB đã có sự gia tăng trong toàn giai đoạn song so

với TB cả nước mức thu nhập này mới chỉ bằng 0,6 lần và cũng chỉ bằng ½ TB của
vùng ĐB sông Hồng.
2.2.2.3. Cần thay đổi cơ cấu chi
Trong cơ cấu chi tiêu, TB vùng TDMNPB dành gần 1/2 khoản chi tiêu cho ăn,
uống, hút (49,8%). Đây là tỷ trọng cao, khi so với các vùng khác trong cả nước chỉ xếp
sau vùng BTB và DHNTB (50,7%). Trong khi đó, tỷ trọng phần chi không phải ăn,
uống, hút được xếp vào hàng thấp nhất cả nước (43,9%). Còn tỷ lệ chi cho giáo dục
trong tổng chi tiêu trong cả giai đoạn 2010 – 2016 lại có xu hướng sụt giảm, năm
2010 tỷ lệ này đạt 4,3% tới năm 2016 giảm xuống còn 3,8%.
Cùng với đó, theo Kết quả phân tích chỉ số giá sinh hoạt theo không gian
Scoli của các vùng kinh tế so với vùng ĐB sông Hồng được Tổng cục Thống kê
công bố năm 2016 cho thấy: vùng TDMNPB là vùng có chỉ số Scoli cao nhất
(104,77%). Trong 11 danh mục được thống kê xếp hạng có tới 4 danh mục vùng
TDMNPB xếp hạng cao nhất (hàng hóa và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá;
may mặc, mũ nón, giày dép; bưu chính viễn thông) và 3 danh mục xếp hạng thứ hai
(nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; văn
hóa, giải trí, du lịch). Như vậy, có thể thấy giá cả hàng hóa đắt đỏ là một trong
những yếu tố quan trọng, khiến cho mặt bằng chung MSDC vùng TDMNPB xếp
vào hàng thấp nhất cả nước.
2.2.2.4. Phải giảm nghèo nhanh nhưng bền vững
Trong giai đoạn 2010 – 2016, tỷ lệ hộ nghèo đơn chiều ở vùng TDMNPB
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giảm được 15,6% từ 29,4% xuống còn 13,8%, nhưng tỷ lệ này vẫn cao nhất cả
nước, cao gấp 2,4 lần so với TB cả nước.
Còn xét theo chuẩn nghèo đa chiều, năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo của Vùng là
22,5%, cao gấp 2,7 lần TB cả nước, cao hơn rất nhiều so với tất cả các vùng còn lại.
Đặc biệt, trong 10 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo lớn nhất Việt Nam thì có tới 9 tỉnh
thuộc vùng TDMNPB (Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Lào
Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Tuyên Quang), chỉ có Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên và
xếp ở vị trí thứ 10. Các tỉnh này có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên, đều là các tỉnh
miền núi, vùng cao, biên giới, đại đa số là đồng bào DTTS, trình độ dân trí thấp, đời
sống hết sức khó khăn...
Ngoài ra, khi xét tới sự phân hóa tỷ lệ hộ nghèo (cả nghèo đơn chiều và
nghèo đa chiều) giữa các tỉnh trong Vùng nhận thấy: 14/14 tỉnh đều có tỷ lệ hộ
nghèo cao hơn TB chung cả nước; 11/14 tỉnh (trừ Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú
Thọ) có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn TB chung toàn vùng. Cá biệt có tỉnh Điện Biên, khi
xét theo chuẩn nghèo đơn chiều thì số hộ nghèo chiếm hơn 1/4 số hộ dân, còn nếu
xét theo chuẩn nghèo đa chiều thì có gần 1/2 số hộ dân là hộ nghèo (Phụ lục 20).
2.2.2.5. Cần gia tăng tỷ lệ hộ có nhà kiên cố, tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp
vệ sinh
Từ năm 2010, tỷ lệ hộ dân có nhà kiên cố của Vùng đã đạt 47,8% và tới năm
2016 đạt 49,0%, song vẫn thấp hơn mức TB chung cả nước (49,7%). Tuy nhiên, so
với các vùng khác trong cả nước thì tỷ lệ nhà kiên cố của vùng TDMNPB được xếp
vào tốp trên, chỉ đứng sau ĐB sông Hồng (92,9%) và BTB và DHNTB (67,4%).
Trong Vùng, năm 2016 tỉnh Thái Nguyên có tỷ lệ nhà kiên cố cao nhất (70,0%), còn
thấp nhất là tỉnh Yên Bái (16,9%).
Giai đoạn 2010 – 2016, Vùng TDMNPB luôn có tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước
hợp vệ sinh thấp nhất trong cả nước. Hiện tỷ lệ này chỉ đạt 81,3% tăng được 1,1% so
với năm 2010 (Bảng 2.9).
2.2.3. Kinh nghiệm thực tiễn nâng cao mức sống dân cư và bài học rút ra
từ tỉnh Thái Nguyên
Thái Nguyên nằm ở phía đông vùng TDMNPB – một vùng nghèo và khó
khăn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, Thái Nguyên lại có nền kinh tế phát triển, trong
đó công nghiệp đóng vai trò chủ yếu. Giá trị sản xuất công nghiệp từ vị trí 19/63
(năm 2010) vươn lên vị trí 5/63 tỉnh, TP (năm 2016) chỉ sau TP Hồ Chí Minh, Bình
Dương, Bắc Ninh, Đồng Nai. MSDC của Tỉnh xếp hàng đầu trong vùng TDMNPB.
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Năm 2016, GRDP/người của Thái Nguyên là 56,3 triệu đồng, đứng đầu vùng
TDMNPB, đứng thứ 13/63 tỉnh, TP cả nước. TNBQĐN/tháng của tỉnh Thái Nguyên
luôn dẫn đầu vùng TDMNPB và có xu hướng tăng liên tục, trong giai đoạn 2010 –
2016 đã tăng từ 1.149 lên 3.005 nghìn đồng/người/tháng (tăng hơn 2,6 lần), đứng
đầu vùng TDMNPB, đứng thứ 18/63 tỉnh, TP cả nước [66]. Mức gia tăng thu nhập
này cao hơn so với mức tăng TB của vùng TDMNPB. Song TNBQĐN/tháng của
tỉnh vẫn thấp hơn mức TB của cả nước. Sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp
dân cư của Tỉnh có xu hướng tăng từ 7,5 lần năm 2010 lên 7,7 lần năm 2012 và từ
2012 – 2016 giữ ổn định ở mức 7,7 lần.
Trong giai đoạn 2010 – 2016, tỷ lệ hộ nghèo đơn chiều của Tỉnh giảm được
11,9% từ 19,0% xuống còn 7,1%. Còn xét theo chuẩn nghèo đa chiều, năm 2016 tỷ
lệ hộ nghèo của Tỉnh là 11,2%, vẫn cao hơn mức TB của cả nước, song chỉ còn
bằng ½ TB của Vùng. TNBQĐN/tháng và tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thái Nguyên
cũng có sự phân hóa khá sâu sắc trong Tỉnh. Thái Nguyên cũng là tỉnh có tỷ lệ nhà
kiên cố cao nhất vùng TDMNPB (70,0%), tỷ lệ này cao gấp 1,4 lần so với TB Vùng
và cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (79,2%) và tỷ
lệ chi cho giáo dục trong tổng chi (4,6%) của tỉnh Thái Nguyên còn đang thấp hơn
mặt bằng chung của cả nước.
Kinh nghiệm của tỉnh Thái Nguyên thể hiện ở những điểm quan trọng sau đây:
(1) Cần triển khai đồng bộ nhiều chương trình phát triển kinh tế gắn với xóa
đói giảm nghèo, điển hình như:
Thu hút các nhà đầu tư FDI tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động.
Phát triển chè theo chuỗi giá trị, trên cơ sở liên kết giữa các hộ trồng chè với
hợp tác xã chế biến và với doanh nghiệp để ứng dụng công nghệ cao.
Phát triển nhiều vùng sản xuất nông sản tập trung (trồng cây ăn quả, rau,
nuôi bò,...).
Phát triển nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình (trồng nấm, nuôi gà, nuôi cá,...)
Xây dựng đường giao thông kết nối các vùng sản xuất hàng hóa với các đô
thị và trung tâm kinh tế.
(2) Cần nâng cao dân trí và tập huấn, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất.
(3) Cần hỗ trợ người yếu thế, các hộ gia đình thuộc diện chính sách,...
(4) Chính quyền địa phương phải hướng dẫn phát triển sản xuất, tổ chức sản xuất
hàng hóa để tăng năng suất lao động một cách vững chắc. Bên cạnh đó, cần điều tiết phúc lợi
cho người nghèo, tăng cường các biện pháp gia tăng thu nhập.

73

Tiể u kế t chương 2
Trên cơ sở các kết quả tổng quan, phân tích kinh nghiệm thực tiễn về nâng
cao MSDC ở tỉnh Thái Nguyên, vùng TDMNPB, Việt Nam và tham khảo các công
trình nghiên cứu lý thuyết trong Chương 2 tác giả đã làm rõ những vấn đề lý luận
quan trọng về: MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV. Cụ thể:
(i) MSDC theo hướng BV là MSDC theo đuổi mục tiêu BV, trong quá trình
theo đuổi ấy có thể đạt được từ ở mức độ thấp tới mức độ TB rồi tới mức độ cao,…
Như thế có nghĩa là nói MSDC theo hướng BV mang ý nghĩa MSDCBV trong quá
trình phát triển. Khi đã nói đến MSDCBV thì đó là MSDC đã đạt tới mức mà người
dân hài lòng, đạt tới mức mà mỗi quốc gia thịnh vượng hướng tới.
(ii) Xác định 6 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến MSDC theo hướng BV (Định hướng
và chính sách phát triển; Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; Tình hình phát triển kinh tế và
sinh kế; Dân cư và chất lượng lao động; Ảnh hưởng của toàn cầu hóa, thị trường và giá
cả; Kết cấu hạ tầng kỹ thuật) và chỉ rõ 5 điều kiện đảm bảo MSDCBV (TNBQĐN cao;
Chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, chênh lệch giữa các tiểu vùng, chênh lệch giữa đô
thị và nông thôn, chênh lệch giữa các năm hay giai đoạn thấp và giảm dần);
(iii) Khẳng định 2 nhóm chỉ tiêu đánh giá MSDC theo hướng BV (nhóm chỉ
tiêu chủ yếu gồm 6 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu bổ trợ gồm 4 chỉ tiêu).
(iv) Tổng quan được một số bài học kinh nghiệm nâng cao MSDC của cả
nước, vùng TDMNPB và tỉnh Thái Nguyên để tỉnh Sơn La học tập.
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Chương 3
THỰC TRẠNG MỨC SỐNG DÂN CƯ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
Ở TỈ NH SƠN LA
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu lý luận ở chương 2 và kết quả nghiên cứu
thực trạng MSDC cũng như số liệu thu thập được, tác giả tiến hành nghiên cứu thực
trạng MSDC ở tỉnh Sơn La theo hướng BV với các nội dung chính như sau:
Tin̉ h Sơn La thuộc vùng TDMNPB của Việt Nam, có lãnh thổ rộng lớn
(đứng thứ 3/63 tỉnh, TP về diện tích). Địa hình và khí hậu của Tỉnh đa dạng, phức
tạp, phân hóa thành ba tiểu vùng khác biệt nên có nhiều tiềm năng để phát triển
nông – lâm nghiệp và du lịch. Tỉnh nằm ở vị trí trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, là
địa phương hội tụ gần như đầy đủ những nét độc đáo, điển hình của tiểu vùng Tây
Bắc. Sơn La có số dân tộc đông nhất đang cư trú tại vùng Tây Bắc với 41/50 dân
tộc, trong đó có 12 dân tộc có dân số đông (số dân từ 100 người trở lên). Sơn La
còn là tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong tổng số dân lớn nhất vùng Tây Bắc
với 83,9% [77].
Những năm gần đây, kinh tế của Tỉnh có nhiều bước phát triển đột phá, tổng
sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Sơn La đứng đầu trong bốn tỉnh ở tiểu vùng
Tây Bắc, song do dân số đông nên GRDP/người của Sơn La còn thấp, chỉ đứng thứ
2/4 tỉnh Tây Bắc (sau Hòa Bình). TNBQĐN/tháng của tỉnh Sơn La rất thấp, đứng
thứ 3/4 tỉnh Tây Bắc, đứng thứ 13/14 tỉnh TDMNPB và thứ 62/63 tỉnh, TP trong cả
nước [66]. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của Sơn La còn rất cao, đứng thứ 3/4 tỉnh Tây
Bắc, đứng thứ 5/14 tỉnh vùng TDMNPB và thứ 5/63 tỉnh, TP cả nước; số hộ nghèo
nhiều thứ hai cả nước [8]. Về tổng thể, MSDC của tỉnh Sơn La còn thấp và có sự
phân hóa sâu sắc, thực trạng này xuất phát từ sự chi phối của các nhóm yếu tố cơ
bản sau đây:
3.1. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới mức sống dân cư theo hướng bền
vững ở tỉnh Sơn La
3.1.1. Định hướng và chính sách phát triển
Trong những năm gần đây, định hướng và các chính sách phát triển KT –
XH của Sơn La đã tập trung và nhấn mạnh vào các biện pháp để đạt được mục tiêu
phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao MSDC của người dân về mọi mặt. Chính sách
thu hút đầu tư được ban hành và vận dụng sáng tạo; nhiều cơ chế được ban hành và
phát huy hiệu quả tích cực. Cùng với đó, Tỉnh tập trung sử dụng có hiệu quả nguồn
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lực bên ngoài đi đôi với việc chú trọng phát huy nội lực.
Các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước được thể hiện trong các
quyết định, nghị quyết, nghị định, thông tư… của Chính phủ và Ủy ban dân tộc
(Phụ lục 21) đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống người dân tỉnh Sơn La, đặc
biệt là đồng bào DTTS vùng biên giới, vùng ĐBKK. Các văn bản, chính sách này là
định hướng quan trọng để Sơn La ban hành các chính sách và đã có tác động nâng
cao MSDC về mọi mặt (Phụ lục 22). Tiêu biểu như chính sách cho vay tín dụng, hỗ
trợ sản xuất, dạy nghề cho người nghèo; các chính sách về giáo dục, y tế, phúc lợi…
cho người dân. Tỉnh Sơn La còn ban hành các chính sách khuyến khích phát triển
nông nghiệp, nông thôn như chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông
nghiệp hàng hóa, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc,… Những vùng
chuyên canh, trang trại chăn nuôi quy mô lớn đang mở ra ngày càng nhiều; từ một
tỉnh trắng về công nghiệp Sơn La đã có những khu công nghiệp quy mô hàng trăm
ha; thương mại, dịch vụ phát triển ngày một sôi động...
Theo Chương trình 30a, Tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung
ương để xây dựng đường giao thông, tạo cầu nối “huyết mạch”, khơi thông các xã
“ốc đảo” thuộc các huyện biên giới. Chương trình 135, 132, 134 đã thay đổi căn bản
bộ mặt của những xã, bản được đầu tư của chương trình. Một số dự án lớn về xây
dựng cơ sở hạ tầng đã và đang được triển khai như: nâng cấp quốc lộ 6, quốc lộ 37,
quốc lộ 43, quốc lộ 4G, quốc lộ 279, cầu cứng qua sông Đà, sông Mã; thuỷ điện
Ngọc Chiến, Huổi Quảng (Mường La); hồ Bản Mòng (TP), hồ Lái Bay (Thuận
Châu); thuỷ lợi Keo Bắc (Sông Mã); hệ thống điện lưới đến các xã vùng cao, vùng
sông Đà… Các dự án này hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện và
nâng cao mức sống cho người dân Sơn La.
Song bên cạnh đó, một số chủ chương chính sách của Tỉnh còn thực hiện
mang tính chất phong trào và theo chiều rộng (quy hoạch phát triển bò sữa, phát triển
dâu tằm, phát triển cây cao su)… cùng với sự không ổn định trong thực hiện các mục
tiêu chương trình, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, chính sách di dân TĐC
đã tạo nhiều áp lực cho phát triển KT – XH vì thế ảnh hưởng nhiều đến MSDC.
3.1.2. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên
3.1.2.1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ
Sơn La là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, nằm ở tọa độ địa lý từ
20°39’ đến 20°02’ vĩ độ Bắc và từ 103°11’ đến 105°02’ kinh độ Đông. Về phía Bắc
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giáp tỉnh Yên Bái; phía Tây Bắc giáp tỉnh Điện Biên, Lai Châu; phía Nam giáp
nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; phía Đông Nam giáp tỉnh Thanh Hóa; phía
Đông giáp các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình. Chiều dài tiếp giáp với các tỉnh khác là 628
km. Sơn La có vị trí quan trọng trong việc phát triển KT – XH và bảo vệ an ninh
quốc phòng vùng biên giới Tây Bắc của Tổ quốc. Đường biên giới với nước Cộng
hòa Dân chủ nhân dân Lào dài 250 km, có 2 cửa khẩu quốc gia (cửa khẩu Chiềng
Khương, Sông Mã và Lóng Sập, Mộc Châu) vừa có ý nghĩa về kinh tế, vừa có ý
nghĩa chính trị.
Sơn La cách thủ đô Hà Nội 320 km. Tỉnh có 4 đường quốc lộ (quốc lộ 6; 37;
43; 279) đi qua, trong đó đặc biệt quan trọng là quốc lộ 6 chạy dọc từ Hà Nội – Hoà
Bình – Sơn La – Điện Biên, đoạn qua Sơn La dài 160 km/478 km; đây là tuyến
đường giao thông huyết mạch nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và tiểu vùng Tây
Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu); quốc lộ đã được làm mới và nâng
cấp nên giao thông khá thuận lợi. Sơn La còn có đường thủy sông Đà về Hòa Bình,
có cảng Tà Hộc. Song quy mô giao thông đường thủy còn nhỏ, chủ yếu để vận
chuyển hành khách, hàng hoá dọc hồ thuỷ điện Hoà Bình đến hồ thuỷ điện Sơn La.
Đặc điểm vị trí như trên nên Sơn La có những lợi thế nhất định để phát huy
nguồn lực, tiềm năng trong giao lưu, phát triển KT – XH, tạo tiền đề để nâng cao
MSDC cho người dân. Đặc biệt, thủy điện Sơn La đã đi vào hoạt động, Tỉnh trở
thành hạt nhân tạo đà cho sự phát triển của tiểu vùng Tây Bắc. Song, do Tỉnh nằm
sâu trong nội địa và liền kề các tỉnh có xuất phát điểm thấp nên gặp rất nhiều khó
khăn trong giao lưu và phát triển KT – XH, vì vậy cũng gây khó khăn cho việc nâng
cao MSDC của người dân.
Năm 2016 với diện tích tự nhiên 14.123,5 km2 (gần 4,3% diện tích cả nước),
Sơn La đứng thứ 3/63 tỉnh, TP về diện tích (sau Nghệ An và Đăk Lăk) [66]. Toàn
tỉnh có 11 huyện, 1 TP trực thuộc tỉnh, với 204 xã, phường, thị trấn (Phụ lục 23).
3.1.2.2. Điều kiện tự nhiên
a. Địa hình, đất đai: nhìn chung, địa hình của tỉnh mang tính chất đồi núi
thấp, độ cao TB 600 – 700 m so với mặt biển, địa hình chia cắt sâu và mạnh, 97%
diện tích tự nhiên thuộc lưu vực sông Đà, sông Mã. Trải theo chiều dài của Tỉnh là
hai cao nguyên Mộc Châu và Sơn La. Đặc điểm nổi bật của địa hình Sơn La là độ
dốc lớn và độ chia cắt sâu mạnh, trên 87% diện tích đất tự nhiên có độ dốc trên 25°.
Điều đó làm cho đại bộ phận ruộng đất của tỉnh đều rất nhỏ hẹp, manh mún. Sơn La
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cũng là tỉnh có diện tích đất trống đồi trọc khá lớn (độ che phủ rừng mới đạt
42,3%). Những đặc điểm này gây nhiều trở ngại cho các hoạt động sản xuất và đời
sống, ảnh hưởng lớn tới tâm lý, tập quán của đồng bào các dân tộc, khiến cho việc
nâng cao MSDC gặp nhiều khó khăn và tạo ra sự phân hóa sâu sắc về MSDC theo
địa hình. Tuy nhiên, Sơn La có 2 cao nguyên tương đối bằng phẳng là cao nguyên
Mộc Châu và cao nguyên Sơn La. Các cao nguyên này là nơi phân bố các loại đất
có độ phì cao, tầng đất dày mang lại ưu thế phát triển một nền nông nghiệp hàng
hóa với quy mô tập trung.
b. Khí hậu. Do ảnh hưởng của vị trí địa lý và độ cao địa hình nên Sơn La thuộc
miền khí hậu phía Bắc - khí hậu nhiệt đới gió mùa chí tuyến vùng núi, mùa đông lạnh
khô, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều. Nhiệt độ TB năm khoảng 21°C. Sơn La là tỉnh
tương đối ít mưa so với các nơi khác, lượng mưa TB chỉ từ 1.200 – 1.600 mm, TB
một năm có 123 ngày mưa. Nhờ tác dụng chắn gió mùa đông bắc của dãy Hoàng
Liên Sơn nên đặc điểm quan trọng nhất của khí hậu Sơn La là có một mùa đông
tương đối ấm và suốt mùa đông duy trì tình trạng khô hanh điển hình của khí hậu gió
mùa. Nửa cuối mùa đông là thời kì có độ ẩm thấp, khô hanh, khác hẳn với các vùng
phía đông Hoàng Liên Sơn đang trong mùa mưa phùn, ẩm ướt nhất trong năm.
Địa hình bị chia cắt sâu và mạnh hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu cho
phép phát triển một nền sản xuất nông – lâm nghiệp phong phú. Đặc biệt, phát triển
du lịch nghỉ dưỡng tại các địa phương có địa hình cao, góp phần cải thiện thu nhập
và nâng cao MSDC. Song, do tình hình khô hạn kéo dài vào mùa đông nên khó tăng
vụ trên diện tích canh tác, cùng với gió Tây khô nóng vào những tháng cuối mùa
khô đầu mùa mưa (tháng 2 – 4) đã gây không ít khó khăn cho sản xuất và đời sống
của một số vùng trong Tỉnh. Sương muối, mưa đá, lũ quét cũng là những nhân tố
gây bất lợi cho sản xuất, đời sống (Phụ lục 24).
Hiện nay, khi thuỷ điện Sơn La đã hoạt động, hệ thống hồ dọc Sông Đà được
hình thành tình hình khí hậu khô nóng vào mùa khô đã được cải thiện theo hướng
có lợi cho sản xuất và đời sống.
c. Thủy văn. Sơn La nằm trong lưu vực chính của hệ thống sông Đà (chiều
dài khoảng 230 km) và Sông Mã (chiều dài khoảng 70 km). Ngoài ra, Tỉnh còn có
rất nhiều các con suối lớn nhỏ khác nhau đã tạo ra cho Sơn La có mạng lưới sông
suối dày đặc (1,2 – 1,8 km/km2), song phân bố không đều giữa các vùng. Lưu
lượng nước, tốc độ dòng chảy các sông suối phụ thuộc theo mùa. Mùa mưa, lưu
lượng tập trung kết hợp với độ dốc cao dễ xảy ra lũ dồn, lũ quét. Mùa khô ít mưa,
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lưu lượng nước nhỏ, dòng chảy yếu, nhiều suối bị cạn kiệt nên ảnh hưởng đến sản
xuất và sinh hoạt của người dân. Sông suối ở Sơn La có độ dốc lớn, trắc diện hẹp
nên tiềm năng phát triển thủy điện khá lớn. Nhiều công trình thủy điện đã và đang
được xây dựng, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển KT – XH Sơn La. Tuy
nhiên, phần lớn mặt nước sông suối lại thấp hơn diện tích đất canh tác và các khu
dân cư nên hạn chế tới khả năng khai thác để phục vụ sản xuất và sinh hoạt, khiến
không ít địa bàn tuy có điều kiện đất đai song lại thiếu nước nên chưa phát triển
được sản xuất dẫn tới MSDC vẫn còn rất thấp.
Ngoài hệ thống sông suối, Sơn La còn có trên 70 thủy điện vừa và nhỏ, nhiều
hồ chứa như hồ sông Đà, bản Mòng, Lái Bay, Keo Bắc,… đây là nguồn nước quan
trọng phục vụ đời sống, sản xuất của người dân nhất là trong mùa khô.
Tài nguyên nước của Sơn La phong phú và dồi dào, có giá trị lớn về thủy
điện. Nhưng do nguồn nước phân bố không đều theo không gian và thời gian nên
ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống nhân dân. Để khai thác nguồn nước sử dụng
vào mùa khô hoặc ở những vùng không có nguồn nước mặt phục vụ cho nhu cầu
sản xuất và sinh hoạt cần phải đầu tư lớn cả về vốn và kỹ thuật nhưng rất khó khăn
do địa hình hiểm trở, phức tạp. Song đây là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng trong
việc nâng cao MSDC.
d. Sinh vật. Sơn La là một tỉnh miền núi có khả năng phát triển lâm nghiệp
rất lớn, đất đai phù hợp với nhiều loại cây trồng nông nghiệp, có điều kiện xây dựng
hệ thống rừng phòng hộ và tạo ra các vùng rừng sản xuất tập trung có giá trị kinh tế
cao. Năm 2016, tổng diện tích rừng toàn Tỉnh là 601,1 nghìn ha, đứng đầu các tỉnh
vùng TDMNPB, trong đó có 573,6 nghìn ha là rừng tự nhiên (chiếm 95,4% tổng
diện tích rừng). Song độ che phủ rừng của Sơn La chỉ đứng thứ 11/14 trong vùng,
đạt 42,3%. So với yêu cầu thì độ che phủ rừng còn thấp do Sơn La có địa hình cao
và dốc, lượng mưa tập trung theo mùa. Cùng với tỉnh Lai Châu, Sơn La là khu vực
phòng hộ đầu nguồn của hai công trình lớn là thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La
và cả khu vực ĐB Bắc Bộ. Trong tổng số đất lâm nghiệp có rừng, chiếm tỉ lệ cao
nhất là rừng phòng hộ 63,5%, sau đó là rừng sản xuất 28,9%, còn lại 7,6% là rừng
đặc dụng.
Sơn La có 4 khu bảo tồn thiên nhiên (Tà Xùa, Sốp Cộp, Xuân Nha, Co Mạ)
với nhiều loại động thực vật quý có giá trị nghiên cứu khoa học và phục vụ du lịch
sinh thái. Khu hệ động thực vật rừng ở Sơn La mang đặc trưng của khu hệ động
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thực vật hệ sinh thái núi đá xen lẫn núi đá vôi của vùng Tây Bắc Việt Nam.
Cùng với điều kiện khí hậu, địa hình và nguồn nước mà nhiều nơi trong tỉnh
như Bắc Yên, Mộc Châu,… đã tiến hành nuôi các loại cá của miền ôn đới, đem lại
giá trị kinh tế cao. Nhiều trang trại phát triển theo mô hình VAC, VACR đã góp
phần cải thiện đáng kể MSDC. Đặc biệt, thời gian gần đây, với các chính sách giao
đất, giao rừng; phủ xanh đất trống, đồi núi trọc mà diện tích rừng Sơn La không
ngừng tăng lên. Mỗi năm tỉnh trồng mới được trên 3.000 ha rừng. Việc làm này
không chỉ có giá trị quan trọng với môi sinh mà còn có ý nghĩa rất lớn trong công
cuộc xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao MSDC.
e. Khoáng sản: Sơn La có nhiều loại khoáng sản khác nhau (gần 150 điểm),
song chủ yếu là mỏ nhỏ, phân bố rải rác trên khắp địa bàn tỉnh, trữ lượng không lớn
và điều kiện khai thác không thuận lợi. Một số khoáng sản điển hình là: than, đá vôi
và sét, niken - đồng, vàng,… Đây là cở sở quý báu để phục vụ nhu cầu xây dựng và
phát triển kinh tế của người dân trong Tỉnh.
3.1.3. Tình hình phát triển kinh tế và sinh kế
3.1.3.1. Quy mô GRDP và tốc độ tăng trưởng
GRDP trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016 đạt 29.979,0 tỷ đồng (giá thực tế),
bằng 0,7% cả nước, đứng thứ 47/63 tỉnh TP và đứng thứ 5/14 tỉnh vùng TDMNPB,
song Sơn La vẫn là tỉnh có quy mô GRDP nhỏ.Quy mô GRDP Sơn La không ngừng
tăng lên. Trong giai đoạn 2010 – 2016 GRDP của Tỉnh tăng gấp 2,3 lần.

Hình 3.1. GRDP của tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2016 (giá hiện hành)
(Nguồn: tác giả xử lý từ [13], [14])
Về tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá so sánh 2010) của toàn Tỉnh khá cao năm
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2016 đạt 7,3%, (cả nước là 6,3%/năm).
Bảng 3.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động của tỉnh Sơn La
giai đoạn 2010 - 2016
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tỷ
đồng), giá so sánh năm 2010
Năng suất lao động (triệu
đồng/người/năm), giá thực tế

2010

2012

2014

2016

10,1

9,8

9,1

7,3

38,7

39,1

40,8

42,3

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ [13],[14], [79])
3.1.3.2. Cơ cấu kinh tế
Cơ cấu ngành hợp lý là tiền đề PTBV của một địa phương. Trong những năm
gần đây, cơ cấu kinh tế tỉnh Sơn La đã có bước chuyển dịch tích cực, phù hợp với
đường lối CNH – HĐH đất nước, song xu hướng này chưa ổn định. Ngành nông –
lâm – thủy sản giảm dần đều, sau 6 năm tỷ trọng giảm 7,5%; ngành công nghiệp –
xây dựng cả giai đoạn cũng giảm 9,7%; riêng ngành dịch vụ cả giai đoạn tăng 10,5%.

Hình 3.2. Cơ cấu GRDP theo nhóm ngành kinh tế ở tỉnh Sơn La
giai đoạn 2010 – 2016
(Nguồn: tác giả xử lý từ [13],[14])
Năm 2016, tỷ trọng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm (6,7%) chiếm phần
đáng kể trong cơ cấu kinh tế theo ngành ở tỉnh Sơn La nên cơ cấu tỉ trọng 3 khu vực
trước đây đều giảm nhẹ, KV I: 30,3%; KV II: 19,6%; KV III: 43,4% (Phụ lục 25). Đặc
biệt, với tiềm năng về cây LTTP và cây ăn quả (để phát triển công nghiệp chế biến);
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nhiều nhà máy thủy điện lớn nhỏ đã đi vào hoạt động (phát triển công nghiệp điện);
nhiều điểm khí hậu ôn hòa, nhiều danh lam thắng cảnh, nền văn hóa dân tộc đặc sắc
(phát triển du lịch)… Sơn La hoàn toàn có khả năng để tăng cao hơn nữa tỷ trọng của
khu vực II và III trong cơ cấu GDP. Đây là hướng đi BV, góp phần quan trọng trong
việc nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện và nâng cao MSDC.
Tại Sơn La, phát triển nông nghiệp được xác định vừa là nền tảng vừa là mũi
nhọn của tỉnh. Do đó, tài nguyên đất, đặc điểm cơ cấu sử dụng đất có vai trò rất
quan trọng trong việc đảm bảo sinh kế cho người dân và việc định hướng cơ cấu
kinh tế cho mỗi vùng lãnh thổ. Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.412,3 nghìn
ha, trong đó đất đang được sử dụng 1.077,6 nghìn ha chiếm 76,3% diện tích đất tự
nhiên của tỉnh, so với cả nước tỉ lệ này là 87,6%, vùng TDMNPB là 83,7%. Công
trình thủy điện Sơn La hoàn thành, Tỉnh đã có thêm 13.700 ha mặt nước hồ, nâng
tổng số diện tích ao, hồ lên gần 25.000 ha. Đây là tiền đề để Sơn La phát triển mạnh
nuôi trồng và khai thác thủy sản. Bên cạnh đó, xuất hiện các vùng bán ngập với diện
tích hàng trăm ha, có thể tận dụng diện tích này để trồng trọt vào mùa chưa bị ngập,
tăng thêm thu nhập.

23,7%
4,6%

Đất nông nghiệp
Đất phi nông nghiệp

71,7%

Đất chưa sử dụng

Hình 3.3. Cơ cấu sử dụng đất tỉnh Sơn La năm 2016
(Nguồn: tác giả xử lý từ [14])
Là một tỉnh vùng cao, quỹ đất sản xuất nông nghiệp có ít, chỉ chiếm 25,83%
diện tích tự nhiên hay 36,05% diện tích đất nông nghiệp (nghĩa rộng). Bình quân đất
sản xuất nông nghiệp/người là 0,3 ha/người (cả nước là 0,12 ha/người). Tỉnh có
tiềm năng để khai thác những diện tích đất bằng và một phần đất đồi núi (còn
23,7% đất chưa sử dụng) cho sản xuất nông nghiệp, phát triển cây công nghiệp dài
ngày, cây ăn quả, chăn nuôi… để cải thiện MSDC.
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3.1.3.3. Năng suất lao động
Tăng năng suất lao động sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới mục đích
nâng cao MSDC nói chung và MSDC cho tỉnh Sơn La nói riêng. Năng suất lao
động của Sơn La năm 2016 đạt khoảng 42,3 triệu đồng/người (giá thực tế), mới
bằng 50% mức bình quân của cả nước (84,7 triệu đồng/người) [81].
Năng suất lúa năm 2016 của Sơn La chỉ đạt 35,3 tạ/ha (chỉ cao hơn tỉnh Lai
Châu 35,0 tạ/ha), thấp hơn nhiều so với TB cả nước (56,0 tạ/ha) và vùng TDMNPB
(49,6 tạ/ha). Năng suất ngô cũng chỉ đạt 38,9 tạ/ha (kém xa TB cả nước là 45,3
tạ/ha) trong khi diện tích trồng ngô của Sơn La lớn nhất cả nước. Qua điều tra của
Ban dân tộc của Tỉnh và của tác giả: 17,2% số hộ nghèo có nguyên nhân do không
biết cách làm ăn và không có tay nghề; 15,1% do thiếu phương tiện sản xuất.
3.1.3.4. Sản phẩm hàng hóa chủ lực
Sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh Sơn La khá đa dạng.
a. Về nông nghiệp: với chủ trương đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, một số vùng
sản xuất cây trồng, vật nuôi của Tỉnh đã được đầu tư mở rộng và phát triển. Tới
năm 2016, Tỉnh có diện tích cây lương thực có hạt (204,1 nghìn ha), sản lượng
lương thực có hạt (775,6 nghìn tấn) và sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu
người (642 kg) đều đứng đầu vùng TDMNPB. Điển hình trong các cây lương thực
có hạt là cây ngô, Tỉnh có diện tích gieo trồng đứng đầu cả nước (152,4 nghìn ha,
chiếm 13,2% diện tích ngô cả nước). Trong đó, diện tích trồng ngô chủ yếu tập
trung ở Mộc Châu, Sông Mã, Mai Sơn,… Nhưng do năng suất thấp nên sản lượng
ngô của Sơn La lại xếp sau Đắk Lắk.
Cây chè được trồng nhiều ở Mộc Châu và Vân Hồ (chiếm 66,5% diện tích
trồng chè toàn tỉnh). Cà phê được trồng chủ yếu tại TP. Sơn La, Mai Sơn, Thuận
Châu (chiếm 94,4% diện tích cà phê cả tỉnh). Cây ăn quả (xoài, nhãn, mận hậu, cam)
được trồng rộng khắp trong toàn tỉnh, các huyện có diện tích trồng cây ăn quả lớn hơn
cả là Sông Mã, Mộc Châu, Yên Châu. Số lượng đàn trâu đứng thứ 2 trong vùng
TDMNPB và thứ 4 cả nước với 145,6 nghìn con. Chăn nuôi bò thịt và bò sữa phát
triển, số lượng bò đứng đầu vùng TDMNPB (196,5 nghìn con), đứng thứ 6 cả nước.
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của
thời tiết (rét hại, sương muối, mưa đá…), yếu tố thị trường, đặc biệt thương hiệu và
chất lượng sản phẩm vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khắt khe của thị trường về
nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo được chuỗi liên kết tiêu thụ BV… Vì vậy cần có những
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chính sách hỗ trợ, định hướng cho sản xuất để ngành nông nghiệp của Sơn La đem lại
hiệu quả kinh tế cao hơn, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân.
b. Về công nghiệp: các sản phẩm chủ yếu của tỉnh Sơn La là sữa, đường, chè,
nông sản sấy, đá xây dựng, xi măng, gạch xây dựng, sản xuất điện... Các sản phẩm
tiểu thủ công nghiệp nổi tiếng của Tỉnh là vải thổ cẩm, đồ gốm, các loại dao rèn tay,
đồ trang sức bạc,…
c. Về dịch vụ: các sản phẩm dịch vụ nổi tiếng của Sơn La là các lễ hội truyền
thống (Tuần lễ văn hóa Mông, Chợ tình của đồng bào Mông; Lễ hội hoa Ban của
đồng bào Thái; Lễ hội Mợi của đồng bào Mường; Lễ hội Mah Grợ của đồng bào
Khơ Mú,...); lễ hội nông nghiệp mới (Lễ hội hái mận, Hội thi Hoa hậu bò sữa ở
Mộc Châu; Lễ hội hái xoài ở Yên Châu, Lễ hội cà phê ở Mai Sơn, Lễ hội nhãn ở
Sông Mã,…). Ngoài ra, Sơn La còn có ưu thế về các sản phẩm dịch vụ như ẩm thực
dân tộc; các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng; các khu suối khoáng nóng,…
3.1.3.5. Khoa học công nghệ
Trong ngành nông nghiệp: Sơn La là một tỉnh có tỷ trọng nông nghiệp cao
nên việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trên
địa bàn tỉnh ngày càng được coi trọng. Việc làm này sẽ góp phần tăng năng suất lao
động và thu nhập cho người.
Sở Khoa học công nghệ của Tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn và đẩy
mạnh công tác khuyến nông nhằm chuyển giao áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản
xuất trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao
hiệu quả kinh tế. Tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ghép cây ăn quả để cải tạo vườn tạp và phát triển trên
đất dốc, năm 2016 sản lượng các loại quả đạt gần 119.000 tấn; đã có 30 hợp tác xã
cây ăn quả và 16 hợp tác xã rau củ, 18 chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp an toàn ổn định (gồm 07 chuỗi rau; 07 chuỗi quả; 02 chuỗi thịt lợn và 02
chuỗi thuỷ sản), đang xây dựng 10 chuỗi tiếp theo (gồm 08 chuỗi rau; 01 chuỗi quả;
01 chuỗi mật ong); xây dựng thí điểm 05 điểm bán hàng nông sản an toàn. Tại huyện
Mộc Châu nhờ có ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp mà mỗi ha đất
nông nghiệp đã tăng giá trị lên gấp 5 – 10 lần. Tỉnh còn chú trọng đầu tư, giúp đỡ
người dân chuyển giao công nghệ, áp dụng các tiến bộ kĩ thuật vào nuôi cá tầm (lòng
hồ sông Đà), nuôi cá hồi (Bắc Yên, Mộc Châu), trồng rau sạch (Yên Châu, TP. Sơn
La)… cho giá trị kinh tế cao. Các cơ cở chế biến, nuôi trồng này đã góp phần giải
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quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện MSDC.
Trong ngành công nghiệp: các tiến bộ trong công nghệ bảo quản và chế biến
nông sản được Sơn La áp dụng khá thành công vào ngành công nghiệp chế biến
thực phẩm trong thời gian gần đây. Các sản phẩm tiêu biểu như chè Đài Loan xuất
khẩu, các sản phẩm từ sữa bò, các loại quả sấy khô (Mộc Châu); rượu sơn tra (Bắc
Yên); rượu chuối (Yên Châu); cà phê (Mai Sơn)...
Trong ngành dịch vụ: các thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ giúp
người dân Sơn La nâng cao được khả năng chăm sóc sức khỏe, giáo dục phát triển
toàn diện, hiệu quả hơn. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật của ngành dịch vụ
trong Tỉnh ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện. Hệ thống đường giao thông,
nhất là quốc lộ 6 được nâng cấp, cải tạo. Hệ thống cấp nước sạch cũng được đầu tư
công nghệ lọc mới, phần nào đáp ứng nhu cầu nước sạch cho nhân dân. Công nghệ
xử lý nước thải và rác thải cũng được áp dụng rộng rãi trong Tỉnh.
Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đã làm thay đổi rất lớn
tập quán sản xuất và tiêu dùng của người dân Sơn La, chủ yếu ở khu vực thành thị.
Cùng với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin và thu nhập ngày càng tăng
nên đời sống của dân cư Sơn La cũng tiện nghi, hiện đại hơn, tạo cơ hội cho mỗi cá
nhân phát triển toàn diện. Số hộ dân được xem truyền hình, được sử dụng tủ lạnh,
máy giặt, bình nước nóng,… ngày càng tăng.
Nhìn chung, trình độ phát triển kinh tế của Tỉnh đã vươn lên vào loại khá so
với các tỉnh trong vùng TDMNPB, song vẫn còn rất thấp so với mặt bằng chung của
cả nước. Hơn nữa, Tỉnh vẫn còn 5/12 huyện, TP (chưa kể Vân Hồ) rất khó khăn,
nằm trong danh sách 62 huyện ĐBKK, nghèo nhất cả nước. Đây là yếu tố rất quan
trọng, gây khó khăn lớn trong việc nâng cao MSDC ở tỉnh Sơn La.
3.1.3.6. Các mô hình sinh kế tiêu biểu của Sơn La
Bảng 3.2. Các mô hình sinh kế tiêu biểu của tỉnh Sơn La
Đối tượng
Theo
thành thị
– nông
thôn

Thành thị

Theo dân
tộc (theo
tiểu vùng
– đặc

Mông, Dao, Xinh Mun,
Kháng, La Ha, Lào (Vùng
cao, biên giới – địa hình núi
cao)

Nông thôn

Mô hình sinh kế
Dịch vụ thương mại
Dịch vụ du lịch (thăm quan di tích)
Sản xuất nông sản
Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, Home stay
Tiểu thủ công nghiệp
Lâm nghiệp
Nông nghiệp canh tác trên đất dốc
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trưng địa
hình)

Thái, Khơ Mú, Mường
(Vùng dọc sông Đà – địa
hình đồi thấp, thung lũng)
Kinh, một số dân tộc khác
(Vùng dọc quốc lộ 6 – địa
hình thấp)

Trồng cây ăn quả
Chăn nuôi gia súc
Nuôi cá lồng
Du lịch cộng đồng
Du lịch thăm quan
Chế biến nông sản
Kinh doanh dịch vụ

(Nguồn: tác giả tổng hợp)
a. Nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao là xu hướng tất yếu của nông nghiệp Việt Nam trong thời kì hội nhập. Vấn đề đẩy
mạnh phát triển NNCNC hiện là vấn đề thời sự ở nước ta nói chung và tỉnh Sơn La
nói riêng – địa phương giàu tiềm năng phát triển NNCNC. Tại Sơn La đã dụng công
nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (trồng giống mới, ghép mắt, tưới nước kết hợp
bón phân hòa tan cho cây trồng theo công nghệ của Israel; ứng dụng công nghệ cao
trong chăn nuôi, nhất là ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý môi trường, phát triển chăn
nuôi trên nền đệm lót sinh học …). Các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học bước
đầu được đánh giá rất khả quan, giảm chi phí đầu tư, tận dụng triệt để phế phụ phẩm
nông nghiệp, giảm công lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cho hiệu quả
kinh tế cao, đặc biệt giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường.
Điển hình tại huyện Mộc Châu có 24 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh
doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp đạt giá trị sản xuất bình quân từ 200
triệu đồng/ha; có 495 hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông
nghiệp đạt giá trị sản xuất bình quân từ 300 triệu đồng/ha trở lên. Năng suất, sản
lượng, giá trị sản xuất, lợi nhuận của phương thức canh tác NNCNC cao gấp nhiều
lần so với canh tác phổ biến. Do đó, phát triển sản xuất NNCNC góp phần nâng cao
thu nhập cũng như mức sống cho người dân, đem đến người tiêu dùng những sản
phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng (Phụ lục 26).
b. Nuôi cá lồng lòng hồ. Khai thác tiềm năng lợi thế của lòng hồ thủy điện
Sơn La, nuôi cá lồng là thế mạnh của huyện Quỳnh Nhai. Các mô hình này mang lại
hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân... Bên
cạnh việc phát triển về số lượng, sản lượng lồng cá thì chất lượng sản phẩm đang
được huyện Quỳnh Nhai đặc biệt quan tâm, hướng tới phát triển nuôi cá lồng theo
hướng hiệu quả, BV. Có thể nói phát triển nuôi thủy sản đã mang lại hiệu quả kinh
tế cao, ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho người dân ven lòng hồ thủy điện
Sơn La. Mô hình nuôi cá rô phi thương phẩm trong lồng trên hồ chứa - thực hiện
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năm 2016-2017 với quy mô 900m3/lồng – cho doanh thu 1,65 tỷ đồng, lợi nhuận là
289 triệu đồng.
c. Du lịch cộng đồng. Sơn La là tỉnh đa dân tộc, mỗi dân tộc có những bản
sắc văn hóa riêng rất đặc sắc, độc đáo, đây chính là lợi thế để Sơn La phát triển loại
hình du lịch khám phá, trong đó có du lịch cộng đồng. Các mô hình phát triển du
lịch cộng đồng đã mang lại những nét mới trong đời sống của đồng bào các dân tộc
tỉnh Sơn La. Điển hình như các mô hình thưởng thức những món ẩm thực độc đáo
của địa phương, nghỉ giá rẻ, giao lưu văn hóa văn nghệ,… của dân tộc Thái tại TP.
Sơn La, tại huyện Mường La. Hay các mô hình homestay của đồng bào H’Mông tại
huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu,… Hoặc các gia đình dân tộc H’Mông sống
cạnh các điểm du lịch còn kinh doanh dịch vụ cho thuê và bán trang phục dân tộc
cho du khách, vào những ngày cao điểm có thể thu nhập từ 400.000 – 600.000
đồng. Các mô hình này đã giúp các gia đình cải thiện và nâng cao mức sống.
3.1.4. Dân cư và chất lượng nguồn lao động
3.1.4.1. Dân cư
a. Dân số. Sơn La là một tỉnh có dân số đông, với 1.208,2 nghìn người năm 2016,
đứng thứ 4/14 tỉnh của vùng TDMNPB (sau Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên).
Năm 2016 tỉ lệ gia tăng tự nhiên là 1,69% năm, thấp hơn so với năm 2010
(1,89%) do Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn
La đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ gia tăng dân số trong những năm gần
đây. Song gia tăng tự nhiên của tỉnh vẫn cao hơn nhiều mức TB của cả nước (0,92%)
và vùng TDMNPB (1,26%), đứng thứ hai cả nước sau Lào Cai (1,80%). Sơn La hiện là
tỉnh xuất cư, tỷ lệ gia tăng cơ học là -1,3%. Vì thế, gia tăng dân số còn 1,56%, đứng thứ
5/14 tỉnh của vùng TDMNPB. Mỗi năm, dân số Sơn La vẫn tăng thêm gần 19 nghìn
người. Gia tăng tự nhiên cao chủ yếu ở các huyện vùng cao và khó khăn của tỉnh, nơi
cư trú của đồng bào DTTS, dân trí thấp, nhiều hủ tục và tâm lý sinh nhiều con vẫn nặng
nề. Gia tăng dân số tự nhiên cao nên quy mô gia đình lớn trong khi trình độ phát triển
kinh tế thấp dẫn tới mức sống người dân rất khó được cải thiện.
Mật độ TB toàn tỉnh năm 2016 là 86 người/km2. Dân cư Sơn La tập trung
chủ yếu ở nông thôn (86,4% dân số) với các hình thức quần cư chính là thôn, bản.
Dân cư thành thị chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 13,6%, ít biến động và có xu hướng giảm
tỷ trọng (14,0% – năm 2010). Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ dân thành thị
vùng TDMNPB (20,3 %) và cả nước (34,5%). Điều này phản ánh trình độ CNH –
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HĐH của tỉnh còn hạn chế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, là nguyên nhân
quan trọng khiến mức sống của dân cư Sơn La chưa cao.
Tại Sơn La, sự di chuyển của 12.584 hộ dân với 58.337 nhân khẩu để tạo nên
các khu TĐC thủy điện Sơn La là sự di cư mang tính chất, quy mô lớn nhất từ trước
tới nay của Tỉnh. Sự di chuyển này ảnh hưởng rất lớn tới mức sống, đời sống của
những hộ gia đình di cư và cộng đồng người bản địa nơi có dân di cư tới.
b. Dân tộc. Lịch sử phát triển lâu đời đã hình thành nên cơ cấu dân tộc ở Sơn
La với 41 dân tộc anh em cùng cư trú. Trong đó, có 12 dân tộc có số dân trên 100
người. Dân tộc Thái đông nhất chiếm 53,9%. Các dân tộc có dân số đông tiếp theo
là Kinh chiếm 16,1%; Mông 15,4%; Mường 7,5% ; Dao 1,8%; Khơ Mú 1,3%; Xinh
Mun 2,1%; Kháng 0,8%; La Ha 0,7%, Lào 0,3%; các dân tộc còn lại (Tày, Hoa…)
chiếm 0,1%. Các dân tộc ở Sơn La có địa bàn cư trú đan xen nhau, tất cả các huyện,
TP đều có hầu hết các dân tộc cùng sinh sống, xây dựng quê hương.
Nhìn chung, cuộc sống của đại bộ phận đồng bào các dân tộc đã cải thiện đáng
kể. Phong tục tập quán, bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, các hủ tục lạc hậu,
mê tín dị đoan đang dần được xóa bỏ. Tuy nhiên, Sơn La là tỉnh có số trường hợp kết
hôn cận huyết nhiều thứ 2 cả nước với 4.086 người (1.981 nam và 2.104 nữ), chiếm
7,3% người DTTS của tỉnh. Sơn La còn có số lượng người tảo hôn lớn nhất cả nước
với 8.108 người (3.723 nam và 4.385 nữ), chiếm 45,8% người DTTS của Tỉnh. Tỉnh
cũng có nhiều trường hợp kết hôn ở độ tuổi trẻ em (người dưới 16 tuổi) nhất cả nước
với 734 trường hợp (125 trẻ em trai, 608 trẻ em gái) [78].
Mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Sơn La có những đặc điểm riêng về
phong tục, tập quán, truyền thống sản xuất, tổ chức xã hội, địa bàn cư trú đã tạo nên
bức tranh dân tộc nhiều màu sắc và bản sắc văn hóa đa dạng của Sơn La. Đây là
nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phân hóa sâu sắc mức sống giữa các dân tộc.
c. Nhận thức và quyết tâm của người dân đối với phát triển sản xuất
Nhận thức của người dân tỉnh Sơn La đối với sản xuất và tiêu dùng; quyết
tâm phát triển sản xuất hàng hóa; ý thức về sự thua kém và nhu cầ u nâng cao mức
số ng đã ảnh hưởng lớn tới thực trạng mức sống hiện tại.
Không ít người dân tại Sơn La còn trông chờ ỉ lại vào sự cứu trợ của Nhà
nước, của Tỉnh. 2,5% số hộ nghèo qua khảo sát có nguyên nhân do chây lười lao
động, muốn nghèo BV còn nhận trợ cấp. Tại các vùng bản xa vẫn diễn ra tình trạng
người dân bỏ trống đất vườn nhưng lại dùng tiền được trợ cấp đi mua rau ăn hàng
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ngày (trường hợp các bản thuộc xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu).
Người dân không có ý chí và kiến thức để phát triển sản xuất kinh doanh, không
dồn vốn dư thừa cho phát triển sản xuất. Đồng thời, ý thức của người dân về tiêu dùng
và chi tiêu cũng đã ảnh hưởng rất lớn tới MSDC. Thực tế điều tra các bản TĐC và xã
vùng III thấy rằng: có nhiều hộ gia đình tuy có nhận trợ cấp rất lớn từ Nhà nước và tỉnh
Sơn La nhưng chi tiêu không đúng (hoang phí) nên cuộc sống trở nên khó khăn, thậm
chí đã trở thành hộ nghèo. Kết quả điều tra hộ nghèo của Tỉnh cũng cho thấy: 1,5% hộ
nghèo có nguyên nhân do gia đình có người mắc các tệ nạn xã hội (Phụ lục 27).
Đặc biệt, năm 2016 số người nghiện ma túy của tỉnh Sơn La (8.383 người)
xếp thứ 4 cả nước sau TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Điện Biện. Số người nghiện ma
túy của Sơn La chiếm 4% tổng số người nghiện ma túy cả nước (210.751 người),
trong khi dân số chiếm 1,3% dân số cả nước. Tỷ lệ người nghiện ma túy/tổng dân
của Sơn La là 0,7% xếp thứ 2 cả nước chỉ sau Điện Biên (1,7%), đây chính là hai
tỉnh nghèo nhất của Việt Nam. Như vậy, rõ ràng những người nghiện ma túy không
những chẳng tham gia vào lao động, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia
đình mà còn là những đối tượng làm tiêu tán tài sản, khiến các gia đình có người
nghiện lâm vào tình cảnh nghèo khó, mức sống ngày càng kiệt quệ.
3.1.4.2. Chất lượng nguồn lao động
Dân số trong độ tuổi lao động của Tỉnh năm 2016 là gần 750,8 nghìn người,
chiếm 62,2% dân số. Đây là nguồn lao động dồi dào để triển khai các hoạt động
phát triển kinh tế. Lao động đang làm việc trong nền kinh tế là gần 744,6 nghìn
người, chiếm 61,2% tổng dân số. Lao động của tỉnh chất lượng còn thấp, nhất là lao
động ở vùng cao, vùng xa. Năm 2016, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo chiếm 13,2%,
thấp hơn mức TB cả nước (20,6%) và vùng TDMNPB (17,5%). Bên cạnh đó, bình
quân hàng năm lực lượng lao động của tỉnh tăng khoảng 20 nghìn người, chủ yếu là
lao động nông thôn. Vì vậy, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động là rất
cấp bách, nhất là hiện nay thủy điện Sơn La đã hoàn thành có khoảng 15.283 ha
diện tích đất bị ngập, trong đó có khoảng 6.321 ha đất nông nghiệp. Việc làm của
người dân khu vực bị ngập có ảnh hưởng rất lớn tới mức sống của họ.
3.1.5. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa, thị trường và giá cả
3.1.5.1. Toàn cầu hóa
a. Biến động của toàn cầu hóa và áp lực cạnh tranh từ bên ngoài. Toàn cầu hóa
kéo theo sự phát triển sản xuất hàng hóa hoặc sẽ gây áp lực cho cạnh tranh mà người
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yếu thế sẽ gặp bất lợi (bị phá sản, không tiêu thụ được sản phẩm). Toàn cầu hóa đem
tới nhiều lợi ích cho người dân: được hưởng lợi từ giá hàng hóa rẻ hơn, được sử dụng
các phương tiện, thiết bị thông minh,… Những vấn đề này cũng ảnh hưởng tới đời
sống của người dân tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh từ bên ngoài quốc gia và
bên ngoài tỉnh cũng ảnh hưởng gay gắt tới giá cả tại Sơn La, nhất là giá nông sản, do
đó cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới vấn đề nâng cao MSDC theo hướng BV.
b. Quan tâm của các nhà đầu tư. Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh đang
triển khai 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng kinh phí khoảng 130 triệu
USD (2.860 tỷ đồng), chủ yếu là các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, trồng và
chế biến chè, rau quả. Từ năm 2014, huyện Mộc Châu và một phần huyện Vân Hồ
được quy hoạch để thành lập Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đây là địa bàn có thế
mạnh lớn nhất về du lịch và phát triển nông nghiệp của tỉnh Sơn La, do đó đã và
đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư. Các dự án đầu tư đang mở ra
nhiều triển vọng mới trong vấn đề lao động việc làm, nâng cao thu nhập và MSDC.
3.1.5.2. Thị trường
Điều kiện địa lý của Sơn La ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tiếp cận thị
trường của người dân. Đặc biệt, ở nông thôn miền núi, khả năng tiếp cận và tham
gia thị trường người dân kém, thiếu khả năng nắm bắt thị trường,… do đó mức thu
nhập của người dân lao động ở nông thôn Sơn La càng thấp hơn. Những năm gần
đây, thị trường nông sản (mận hậu, bí đỏ,…) tại Sơn La thường xuyên bị rớt giá.
Đầu ra của nông sản hầu hết vẫn là tiêu thụ tươi, các sản phẩm chế biến chưa có
nhiều; việc xây dựng thương hiệu và chuỗi tiêu thụ cho nông sản chưa đảm bảo, chủ
yếu đều do các tư thương đứng ra tiêu thụ nên giá cả thường xuyên biến động. Bên
cạnh đó, thời gian thu hoạch nông sảnthường rất ngắn nên sức mua của thị trường
chưa đáp ứng được. Ở Sơn La vẫn chưa hình thành được cầu nối tiêu thụ và bình ổn
giá cho người nông dân. Tiêu thụ hàng hóa nông sản hiện vẫn đang là bài toán khó
của ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La. Do đó, muốn nâng cao MSDC cần tạo hàng
hóa để đẩy mạnh thị trường ngoại tỉnh.
Sức mua tại chỗ có hạn do số đông người dân tự cung tự cấp các sản phẩm
hàng hóa, chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp. Tại các xã vùng cao, vùng xa cũng đã
xuất hiện các hộ buôn bán, kinh doanh dịch vụ, xong hầu hết chỉ là các cửa hàng rất
nhỏ, hàng hóa đơn sơ; phổ biến là loại hình chợ phiên diễn ra 2 lần/tháng. Song
những người bán hàng lại hoàn toàn từ nơi khác tới.
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3.1.5.3. Giá cả
Giá cả hàng hóa không chỉ quyết định đến sản xuất mà còn quyết định cả tới
tiêu dùng của dân cư và MSDC tỉnh Sơn La. Sau 3 năm (2015, 2016, 2017) Tổng
cục Thống kê công bố Báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (Scoli), Sơn La
liên tục nằm trong tốp đầu các tỉnh có giá cả hàng hóa cao, với vị trí xếp hạng lần
lượt sau 3 năm là số 4, số 3 và số 6.
Giá cả hàng hóa ở Sơn La rất đắt đỏ, xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân.
Trước hết, Sơn La là một tỉnh miền núi, cư dân phân bố phân tán, xa trung tâm, giao
thương không thuận lợi. Thứ nữa, nhiều hàng hóa không được sản xuất tại chỗ mà
phải đưa từ miền xuôi lên, trong khi đó đường sá đi lại khó khăn khiến giá cước vận
tải hàng hóa tăng cao. Ngoài ra, hệ thống phân phối trong Tỉnh cũng rất phân tán,
chi phí duy trì hệ thống cao, cùng với chi phí cho việc dự trữ hàng hóa trong kho bãi
đã làm cho giá cả bị đẩy lên cao so với các tỉnh khác. Mặc dù Nhà nước đã có
những chính sách trợ giá một số mặt hàng cơ bản như muối, giống cây trồng, dầu
hỏa, thuốc chữa bệnh, giấy vở, phân bón, thuốc trừ sâu, than… song giá cả các hàng
hóa phục vụ đời sống vẫn còn cao. Sơn La lại chưa thực hiện được các chương trình
bình ổn giá (nhất là các mặt hàng như thực phẩm, may mặc, đồ uống, thuốc lá).
Tóm lại, khi thị trường bất ổn định và giá cả cao thì MSDC tỉnh Sơn La bị ảnh
hưởng rất lớn, nếu không có những giải pháp hữu hiệu để ổn định thì rất khó để cải
thiện MSDC theo hướng BV.
3.1.6. Kết cấu hạ tầng kĩ thuật
Kết cấu hạ tầng kĩ thuật của tỉnh Sơn La ngày càng được đầu tư, hoàn thiện,
đặc biệt là hệ thống giao thông vận tải, điện, thông tin liên lạc, cung cấp nước
sạch,... Các hệ thống này đã góp phần quan trọng trong công cuộc nâng cao MSDC
theo hướng BV cho người dân tỉnh Sơn La (Phụ lục 28; 29; 30).
Nhìn chung, trong công cuộc phát triển KT – XH, nâng cao MSDC tỉnh Sơn
La có nhiều những điểm mạnh và cơ hội như: Tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển
kinh tế nhất là NNCNC, du lịch; Tỉnh có dân số đông, văn hóa đa dạng, lực lượng
lao động dồi dào. Bên cạnh đó, Tỉnh còn được Nhà nước quan tâm, đầu tư, hỗ trợ
trên nhiều phương diện. Song tỉnh Sơn La cũng còn rất nhiều điểm yếu phải khắc
phục và các thách thức phải đối mặt. Đó là: trình độ phát triển kinh tế của tỉnh còn
kém, xuất phát điểm thấp; nhận thức và quyết tâm phát triển kinh tế của phần lớn
dân cư rất kém; chất lượng lao động còn rất kém. Ngoài ra, tai biến thiên nhiên ngày
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càng gây ảnh hưởng nặng nề cho đời sống, tài nguyên thiên nhiên suy giảm. Đặc
biệt, đời sống dân cư phần lớn còn khó khăn và có sự chênh lệch mức sống rất lớn.
3.2. Thực tra ̣ng mức số ng dân cư ở tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2010 – 2016
Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu đã được xác định ở chương 2 và khả năng số
liệu thống kê có được của tỉnh Sơn La cũng như kết quả điều tra của tác giả, luận án
sẽ phân tích cụ thể thực trạng MSDC của tỉnh Sơn La.
3.2.1. Đánh giá khái quát về mức số ng dân cư của tỉnh
3.2.1.1. Nhận xét chung
MSDC của tỉnh Sơn La nhìn chung còn thấp khi so với mặt bằng chung của
toàn vùng TDMNPB và cả nước; khi so sánh với Thái Nguyên (tỉnh có các chỉ tiêu
MSDC cao nhất trong 14 tỉnh của vùng TDMNPB) cho thấy sự chênh lệch khá lớn.
Thực trạng MSDC của tỉnh Sơn La được biểu hiện qua một số chỉ tiêu sau:
a. Về GRDP/người/năm: Dù GRDP của tỉnh Sơn La đứng đầu trong 4 tỉnh ở
tiểu vùng Tây Bắc (29.979,0 tỷ đồng năm 2016 – giá thực tế), chiếm 38,2% tiểu
vùng, đứng thứ 5/14 tỉnh vùng TDMNPB và 45/63 tỉnh, TP cả nước, song do dân số
đông nên GRDP/người của Sơn La năm 2016 đứng thứ 2/4 tỉnh Tây Bắc (sau Hòa
Bình), đứng thứ 9/14 tỉnh vùng TDMNPB và đứng thứ 57/63 tỉnh, TP cả nước; và
chỉ bằng 51% TB cả nước (48.576 nghìn đồng/năm).
b. Về TNBQĐN/tháng của toàn tỉnh:
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Hình 3.4. TNBQĐN/tháng của tỉnh Sơn La và các đối tượng so sánh năm 2016
(giá hiện hành)

(Nguồn: tác giả xử lý từ [66] đến [70])
TNBQĐN/tháng của tỉnh Sơn La rất thấp, bằng 63,5% của vùng TDMNPB,
chỉ bằng 42,7% của tỉnh Thái Nguyên và 42,3% của mức TB cả nước.
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Khi xếp thứ hạng, mức TNBQĐN/tháng của tỉnh Sơn La so với các tỉnh
trong vùng TDMNPB cho thấy: Sơn La có mức TNBQĐN/tháng rất thấp, xếp thứ
13/14 tỉnh trong Vùng (chỉ đứng trên tỉnh Điện Biên). Tương tự, khi so sánh với các
địa phương khác trong cả nước, TNBQĐN/tháng của Sơn La cũng xếp áp chót ở vị
trí 62/63 tỉnh, TP.
Năm 2016, TNBQĐN/năm của dân cư tỉnh Sơn La là 15.480 nghìn đồng. Trong
khi đó, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (GRDP/người) là 24.812 nghìn
đồng (1.127,8 USD/năm). Như vậy, mức sống của Sơn La không chỉ phụ thuộc vào sự
phát triển kinh tế tại chỗ mà còn phụ thuộc nhiều vào tài sản nơi khác đưa tới. Chênh
lệch giữa GRDP/người và TNBQĐN năm 2016 là 9.332 nghìn đồng. Với một tỉnh
kinh tế khó khăn như Sơn La thì chỉ tiêu này có ý nghĩa thể hiện mức sống tại chỗ có
sự thay đổi, một phần nhờ vào nguồn tiền gửi về của con em đi làm ăn xa. Tại một số
địa bàn khảo sát (phường Chiềng Lề, TP Sơn La; thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc
Châu; thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên) tỷ lệ gửi về ước tính 5 – 7% GRDP.
c. Về tỷ lệ hộ nghèo
TB cả nước
8,2

Thái Nguyên
11,2

TDMNPB
22,5

Sơn La
31,9

(%)
0

5

10

15

20

25

30

35

Hình 3.5. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh Sơn La và
các đối tượng so sánh năm 2016
(Nguồn: tác giả xử lý từ [8])
Đây là hình ảnh ngược của biểu đồ về TNBQĐN. Tỷ lệ hộ nghèo của Sơn La
lớn gấp 2,8 lần Thái Nguyên, gấp 1,4 lần TDMNPB và gấp 3,9 lần TB cả nước.
Bảng 3.3. Số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2016
Xếp hạng Đơn vị hành chính
1
Điện Biên
2
Hà Giang

Số hộ nghèo (hộ)
54.723
67.297

Tỷ lệ hộ nghèo (%)
44,8
38,8
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3
4
5

Cao Bằng
Lai Châu
Sơn La
Tây Bắc
TDMNPB
Cả nước

48.070
32.259
87.146
218.240
671.082
1.986.697

38,6
34,8
31,9
31,2
22,5
8,2
(Nguồn: tác giả xử lý từ [8])
Tỷ lệ hộ nghèo của Sơn La còn rất cao (31,9%) đứng thứ 3/4 tỉnh Tây Bắc,

5/14 tỉnh vùng TDMNPB và 5/63 tỉnh, TP cả nước. Dù xét theo tiểu vùng Tây Bắc
hay đại vùng TDMNPB thì Sơn La đều nằm trong vùng nghèo lớn nhất cả nước.
Điều đó đồng nghĩa với việc tỉnh Sơn La đang nằm trong lõi nghèo của Việt Nam.
Còn khi xét tới 10 chỉ số thiếu hụt nghèo đa chiều năm 2016 của Sơn La nhận thấy:
ngoài chỉ số thiếu hụt về Bảo hiểm y tế và Trình độ giáo dục người lớn thì tất cả các
chỉ số còn lại của Sơn La đều thấp hơn mặt bằng chung của cả nước (Phụ lục 31).
Sơn La còn là tỉnh có số thôn ĐBKK nhiều nhất cả nước với 1.708 thôn
(chiếm 8,5% cả nước); trong đó, 300 thôn thuộc vùng II, 1.408 thôn thuộc vùng III
[61]. Đặc biệt, Sơn La hiện vẫn còn 259 thôn ĐBKK thuộc diện đầu tư của Chương
trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 (chiếm 6,5% cả nước), đứng thứ 3 cả nước (sau Gia
Lai, Nghệ An), đứng đầu vùng TDMNPB [77]. Tại Sơn La vẫn còn xảy ra tình
trạng thiếu đói giáp hạt tại một số địa bàn nông thôn thuộc 7 huyện: Quỳnh Nhai,
Thuận Châu, Mường La, TP Sơn La, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn với 5.520 hộ
và 24.744 nhân khẩu [81].
Qua điều tra, có thể đưa ra một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng
nghèo tại Sơn La như sau: thiếu đất canh tác trong sản xuất nông nghiệp; thiếu lao
động, đặc biệt lao động có trình độ; trình độ dân trí chưa cao; gia đình đông con,
nhiều người ăn theo; công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân về kiến thức, vay vốn và
vật tư vẫn còn hạn chế,... Ngoài ra, còn một bộ phận nhỏ dân cư có tâm lý lười lao
động, sống dựa vào phụ cấp và trợ cấp xã hội, mắc tệ nạn xã hội cũng là những
nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng đói nghèo còn tồn tại nghiêm trọng tại Sơn La.
d. Về một số chỉ tiêu bổ trợ khác
Do thiếu số liệu điều tra nên tác giả chỉ phân tích mang tính minh chứng để
phản ánh cơ cấu chi ở tỉnh Sơn La qua chỉ tiêu Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng
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chi. Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi của tỉnh rất thấp (3,7%), chỉ bằng 64,9%
so với TB chung cả nước (5,7%), bằng 80,4% của Thái Nguyên (4,6%), gần bằng
mức chung toàn vùng TDMNPB (3,8%).
Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh của Tỉnh đạt 82,0%. Tỷ lệ này cao
100,7% so với TB toàn Vùng (81,3%) và cũng cao hơn Thái Nguyên (79,2%)
103,5%. Song thấp hơn TB cả nước (93,4%), so với cả nước chỉ đạt hơn 87,8%.
Tới năm 2016, tỷ lệ nhà kiên cố của tỉnh Sơn La là 33,4%. Tỷ lệ này kém xa so
với TB vùng TDMNPB (49,0%) và TB cả nước (49,7%), chưa bằng 1/2 của tỉnh Thái
Nguyên (70,0%). Bên cạnh đó, tỷ lệ nhà bán kiên cố chiếm tỷ trọng rất lớn 45,9%. Tỷ lệ
nhà thiếu kiên cố vẫn còn 12,8% và đặc biệt tỷ lệ nhà đơn sơ còn tới 7,9%.
Bảng 3.4. So sánh MSDC của tỉnh Sơn La năm 2016 với một số đối tượng khác

Chỉ tiêu so sánh

TNBQĐN/tháng (nghìn đồng)
Chênh lệch giữa 20% số người có mức
thu nhập cao nhất so với 20% số người
có mức thu nhập thấp nhất (lần)
Tỷ lệ người nghèo (đa chiều) (%)
Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi (%)
Tỷ lệ nhà kiên cố (%)
Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ
sinh (%)

1.290

Tỉnh
Sơn La
so với
TB cả
nước
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Tỉnh Sơn La
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nhất vùng Thái
Nguyên(%)
42,7

7,2

73,5

82,8
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47,7
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68,2
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67,2
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tuyệt đối
của tỉnh
Sơn La

(Nguồn: tổng hợp từ tác giả)
e. Về mức chênh lệch thu nhập giữa các đối tượng nghiên cứu của tỉnh Sơn La
Sự chênh lệch thu nhập giữa các đối tượng nghiên cứu (các tầng lớp dân cư,
các dân tộc, các vùng lãnh thổ) ở tỉnh Sơn La có chiều hướng gia tăng, dẫn tới nhiều
hệ lụy KT – XH, trong đó phải kể tới vấn nạn di cư tự do. Năm 2010, tại Sơn La số
người di cư đi khỏi Tỉnh khoảng 21.920 (chiếm khoảng 2,4% dân số) thì năm 2016
vẫn có khoảng 17.000 người (chiếm khoảng 1,3% dân số). Nguyên nhân chủ yếu là
do mức sống của đồng bào thấp, đời sống khó khăn.
Trong các cộng đồng dân tộc của tỉnh Sơn La thì dân tộc Thái là cộng
đồng đông nhất với hơn 65 vạn người (chiếm 53,9% dân số). Để phục vụ cho
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công tác xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La đã có 12.584 hộ của tỉnh Sơn La
thuộc ba huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu phải đến các điểm TĐC,
trong đó chủ yếu là người dân tộc Thái (chiếm 84,0%). Do đó, trong quá trình điều
tra luận án, tác giả còn phân tích sự phân hóa mức sống xét theo cộng đồng người
Thái bản địa và người Thái TĐC (Phụ lục 32).
3.2.1.2. Đánh giá cụ thể
a. Thành công
Trong giai đoạn 2010 – 2016, nền kinh tế tỉnh Sơn La đã có những chuyển
biến quan trọng nên TNBQĐN/tháng không ngừng tăng lên qua các năm. Tỷ lệ hộ
nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La có xu hướng giảm dần. Tỷ lệ hộ nghèo (đơn chiều) ở
Sơn La năm 2016 là 20,0% giảm 17,9% so với năm 2010, TB giảm gần 3%/năm. Tốc
độ giảm của TDMNPB, Thái Nguyên và cả nước tương ứng là 2,6%; 2,0%; 1,4%.
Mức chênh lệch thu nhập giữa 20% số người có mức thu nhập cao nhất so
với 20% số người có mức thu nhập thấp nhất đứng thứ 8/14 tỉnh trong Vùng, thấp
hơn so với TB vùng TDMNPB và TB cả nước. Song, sự chênh lệch có xu hướng
tăng dần đều dù mức độ chậm hơn so với vùng TDMNPB và cả nước. Các chỉ tiêu
về tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi, tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, tỷ
lệ nhà kiên cố,… cũng có những thay đổi theo chiều hướng tích cực.
b. Hạn chế, yếu kém
TNBQĐN/tháng của tỉnh Sơn La có xu hướng tăng dần đều, song rất thấp,
bằng 63,5% của vùng TDMNPB, chỉ bằng 42,3% của mức TB cả nước, xếp thứ
13/14 tỉnh trong Vùng (chỉ đứng trên tỉnh Điện Biên), xếp áp chót ở vị trí 62/63
tỉnh, TP trong cả nước.
Tỷ lệ hộ nghèo của Sơn La tuy có giảm qua từng năm song chưa BV, nguy
cơ tái nghèo cao, số hộ nghèo phát sinh hàng năm phát sinh cũng lớn. Tỷ lệ hộ
nghèo của Sơn La rất cao, đứng thứ 5/63 tỉnh, TP cả nước; tỷ lệ hộ nghèo tuy có
giảm qua từng năm song chưa BV, nguy cơ tái nghèo cao. Sơn La còn là tỉnh có số
thôn ĐBKK nhiều nhất cả nước và hiện vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu đói giáp hạt
tại một số địa bàn nông thôn của 7/12 huyện, TP của Tỉnh.
Về cơ cấu chi tiêu của tỉnh Sơn La, khi xét trên số liệu chi tiêu chung thì
chưa phản ánh ngay thực tế mức sống của Tỉnh. Đặc biệt khi đi sâu vào tỷ trọng các
khoản chi cho đời sống và chi cho LTTP đã thấy rõ ngay mức sống còn rất thấp của
Tỉnh (khoản chi cho lương thực, nhất là chi cho gạo các loại còn rất lớn). Tỷ lệ chi
cho giáo dục còn thấp.
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Tỷ lệ nhà kiên cố của tỉnh Sơn La kém xa so với TB vùng TDMNPB và TB
cả nước, chưa bằng một nửa của tỉnh Thái Nguyên và lại có xu hướng bị giảm sút.
Bên cạnh đó, tỷ lệ nhà đơn sơ còn tới 7,9%.
Sự chênh lệch thu nhập giữa các tiểu vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa
các đơn vị hành chính, giữa các tầng lớp, cộng đồng dân cư có xu hướng gia tăng.
Sự chênh lệch và phân hóa MSDC được thể hiện rõ nét khi phân tích đánh giá theo
các chỉ tiêu cụ thể trong phần sau.
3.2.2. Đánh giá theo chỉ tiêu và đối tượng nghiên cứu
3.2.2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu
a. Thu nhập bình quân đầu người/tháng
Theo tài liệu khảo sát MSDC năm 2016, TNBQĐN/tháng của Sơn La là
1.290 nghìn đồng, so với năm 2010 (802 nghìn đồng) tăng gấp 1,6 lần, chậm hơn
mức tăng của cả nước (2,2 lần). Và nếu so với TB cả nước và TB vùng TDMMPB
thì thu nhập của tỉnh Sơn La vẫn ở mức rất thấp (bằng 63,5% của vùng TDMNPB
và chỉ bằng 42,7% của tỉnh Thái Nguyên; 42,3% của mức TB cả nước).

Hình 3.6. TNBQĐN/tháng của tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2016
(Nguồn: tác giả xử lý từ [13], [14])
Cơ cấu thu nhập của người dân tỉnh Sơn La cũng có những chuyển biến
tích cực theo hướng CNH – HĐH, tuy nhiên tốc độ chuyển dịch còn chậm. Trong
vòng 6 năm qua, tỷ trọng thu nhập từ tiền công, tiền lương có xu hướng tăng
(tăng 1,3 lần); tỷ trọng thu từ nông – lâm – thủy sản đang có xu hướng giảm đi
đáng kể (giảm 0,8 lần); thu từ sản phẩm phi nông – lâm – thủy sản và nguồn thu
khác tăng không đáng kể, mức tăng biến thiên thất thường và chỉ chiếm tỷ trọng
nhỏ trong cơ cấu.
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Hình 3.7. Cơ cấu thu nhập chia theo các khoản thu
của tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2016
(Nguồn: Tác giả xử lý từ [66])
Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo khoản chi của tỉnh Sơn La chỉ
nên tới “ngưỡng” vì nông nghiệp và du lịch là hai thế mạnh cơ bản của Tỉnh. Do đó
không nên tiếp tục giảm tỷ trọng của nông – lâm – thủy sản, mà công việc cần làm là
áp dụng các tiến bộ NNCNC vào sản xuất để tăng giá trị của nguồn thu này, từ đó sẽ
góp phần quan trọng vào cải thiện mức sống cho đại bộ phận dân cư của Tỉnh.
Cơ cấu thu nhập chia theo khoản thu của tỉnh Sơn La thể hiện rõ trình độ sản
xuất còn thấp của nền kinh tế của Tỉnh (Phụ lục 33). Tỷ trọng thu từ nông – lâm –
thủy sản chiếm gần 1/2 tổng thu, tỷ trọng thu nhập từ tiền công, tiền lương chiếm
hơn 1/3 tổng thu. Tỷ trọng thu từ nguồn phi nông lâm thủy sản (công nghiệp, xây
dựng, bán buôn bán lẻ và dịch vụ khác) và thu khác (Các nguồn thu không do hộ gia
đình tự làm ra như: được thừa kế, gửi nơi khác về, biếu, cho, tặng,…) rất khiêm tốn.
Như vậy, cơ cấu nguồn thu nhập của người dân vẫn phần nhiều từ sản xuất nông
nghiệp, năng suất lao động chưa cao. Các hoạt động có nguồn thu từ sản xuất công
nghiệp và dịch vụ còn rất hạn chế đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân
và điều này chứng tỏ vẫn còn một bộ phận rất lớn dân cư có mức sống chưa cao.
Nguyên nhân của tình trạng này là do nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo của
Tỉnh, lao động chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các điều kiện canh
tác gặp nhiều khó khăn, hình thức sản xuất còn nhiều lạc hậu, thiếu kiến thức khoa
học kỹ thuật cũng như vốn đầu tư sản xuất... Hoạt động công nghiệp, xây dựng và
dịch vụ nhỏ bé đơn điệu, chưa tương xứng với tiềm năng cũng là những khó khăn
ảnh hưởng tới việc cải thiện cơ cấu thu nhập của người dân.
Do đó, cùng với việc gia tăng mức TNBQĐN thì việc thay đổi cơ cấu thu

98
nhập của người dân cũng là việc làm quan trọng trong việc cải thiện MSDC. Trong
điều kiện KT – XH của tỉnh Sơn La hiện nay, việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp
và dịch vụ, thay đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật
vào trong sản xuất cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là những việc
làm tiên quyết để cải thiện và nâng cao mức thu nhập cho người dân, cải thiện cơ
cấu thu nhập, từng bước nâng cao MSDC theo hướng BV.
Bảng 3.5. Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập của tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2016
Năm
2010
2012
2014
2016

TNBQĐN/tháng
(nghìn đống)
802,0
1.020,0
1.178,0
1.290,0

CTBQĐN/tháng
Tỷ lệ tích lũy so với
(nghìn đồng)
thu nhập (%)
769,0
4,1
952,5
6,6
1.083,5
8,0
1.228,5
4,8
(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])

Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập của toàn tỉnh Sơn La trong cả giai đoạn 2010 2016 có tăng lên, song mức tăng này quá chậm (chỉ tăng gần 1,2 lần) khi so với TB
cả nước (tăng hơn 2,3 lần) hay TB vùng TDMNPB (tăng hơn 4,3 lần). Và đặc biệt,
chỉ tiêu này của Sơn La biến đổi trồi sụt, thất thường.
Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập của Sơn La rất khiêm tốn, kém xa so với TB
của Vùng, so với Thái Nguyên cũng như TB của cả nước.
Nghìn đồng
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Chênh lệch thu chi (nghìn đồng)

Tỉ lệ tích luỹ so với thu nhập (%)

Hình 3.8. Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập của tỉnh Sơn La so với
các đối tượng khác năm 2016
(Nguồn: tác giả xử lý từ [66] đến [70])
b. Chỉ số chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn
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Bảng 3.6. Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn của tỉnh Sơn La
giai đoạn 2010 – 2016
Năm

TNBQĐN/tháng (nghìn đồng)

Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và

Thành thị

Nông thôn

nông thôn (lần)

2010

1.402,0

737,9

1,9

2012

1.996,0

868,3

2,3

2014

3.019,8

1.038,5

2,9

2016

3.546,8

1.097,7

3,2
(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])

TNBQĐN/tháng ở tỉnh Sơn La có sự khác biệt lớn giữa thành thị và nông thôn và
khoảng cách chênh lệch ngày càng gia tăng. Khu vực thành thị có TNBQĐN cao hơn
nông thôn song tỷ lệ số người nghèo thu nhập ở thành thị lại cao hơn nông thôn. Điều
này xuất phát từ sự khác nhau về đặc điểm nguồn thu (Phụ lục 34). Khu vực thành thị là
nơi tập trung nhiều cơ quan Nhà nước, nhiều công ty, doanh nghiệp, trình độ dân trí cao,
cơ cấu nền kinh tế đa dạng, công nghiệp và dịch vụ bước đầu có sự phát triển, nguồn thu
nhập từ tiền công, tiền lương, từ hoạt động phi nông nghiệp, ngoài ra còn có nhiều nguồn
thu nhập khác. Trong khi đó thu nhập ở nông thôn chủ yếu từ nông, lâm, thủy sản mà
năng suất lại không cao. Thu nhập thấp, nền kinh tế chưa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn
cao là những khó khăn mà nông thôn tỉnh Sơn La cần phải khắc phục.
Bảng 3.7. TNBQĐN/tháng và số hộ có thu nhập dưới chuẩn nghèo phân
theo thành thị, nông thôn của tỉnh Sơn La năm 2016
Khu vực

TNBQĐN/
tháng (nghìn

Hộ nghèo có TNBQĐN/tháng dưới 700.000 đ
ở nông thôn; dưới 900.000 đ ở thành thị (hộ)

đồng)

Số hộ

Tỷ lệ so với tổng số hộ (%)

1.290

78.865

28,9

Thành thị

3.546,8

1.655

38,6

Nông thôn

1.097,7

77.210

33,5

TB chung tỉnh
Sơn La

(Nguồn: Tác giả xử lý từ [70]và [82])
Do thu nhập chênh lệch nên tỷ lệ tích lũy so với thu nhập có sự khác biệt sâu
sắc giữa mức sống của thành thị và nông thôn Sơn La. Tại thành thị, mặc dù chi tiêu
gấp 2,1 lần nông thôn, nhưng do thu nhập cao nên tỷ lệ tích lũy vẫn đạt tới gần 1/3
thu nhập (30,5%), cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh tới 25,7%. Còn tại nông thôn, dù
chi tiêu còn kém mức TB của toàn tỉnh song do thu nhập quá thấp dẫn tới thâm hụt,
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tích lũy âm (-7,5%).
c. Chỉ số chênh lệch thu nhập giữa các tiểu vùng
Căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH của tỉnh Sơn La và dựa
trên phân tích về sự phân hóa của địa hình, khí hậu, phân bố dân cư theo dân cư, tác
giả đã nghiên cứu sự phân hóa về MSDC xét theo 3 tiểu vùng, đó là: vùng phát triển
(vùng dọc đường quốc lộ 6), phát triển TB (vùng dọc sông Đà), kém phát triển
(vùng cao - biên giới) (Phụ lục 35).
Sự chênh lệch giữa tiểu vùng có TNBQĐN cao nhất (vùng dọc đường quốc
lộ 6) và tiểu vùng có TNBQĐN thấp nhất (vùng cao – biên giới) tại tỉnh Sơn La khá
lớn, đặc biệt chỉ số này có xu hướng gia tăng. Cụ thể, năm 2010 chỉ số này là 8,7
lần, sang tới năm 2012 tăng lên mức 9,1 lần, tới năm 2014 là 9,6 lần và năm 2016 là
10,1 lần. Tốc độ tăng trung bình cả giai đoạn là 2,52 %/năm.
Bên cạnh đó, các chỉ tiêu MSDC của 3 tiểu vùng phản ánh rõ nét sự phân
vùng kinh tế phù hợp với sự phân chia theo đặc điểm địa lý và thực trạng phát triển
kinh tế cũng như mức sống của từng vùng.
Bảng 3.8. So sánh MSDC của các tiểu vùng ở tỉnh Sơn La năm 2016
Chỉ tiêu
TNBQĐN/tháng (nghìn đồng)
Chênh lệch thu nhập giữa 20% số người
có mức thu nhập cao nhất so với 20%
số người có mức thu nhập thấp nhất
(lần)
Cơ cấu chi tiêu (%)
- Tỷ trọng chi cho ăn, uống, hút
- Tỷ trọng chi cho ngoài ăn, uống, hút
- Tỷ trọng chi khác tính vào chi tiêu
Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi (%)
Tỷ lệ hộ nghèo (%)
Tỷ lệ nhà ở kiên cố (%)
Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ
sinh (%)

TB chung
tỉnh Sơn
La
1.290
7,2

Vùng
dọc
đường 6
3.542
7,7

Vùng
dọc sông
Đà
1.066,5

Vùng
cao, biên
giới
350,7

6,8

5,6

49,0
46,3
4,7
3,7
31,9
33,4

43,5
50,9
5,6
5,9
12,3
65,8

53,2
42,0
4,8
3,5
36,7
23,1

65,3
31,0
2,7
0,8
47,9
11,3

82,0

89,2

81,1

74,3

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ [48], [50], [70], [80], [81])
Vùng phát triển – vùng dọc quốc lộ 6 là địa bàn cư trú chủ yếu của người
Kinh và người Thái, là vùng kinh tế phát triển nhất nên các chỉ số về mức sống
thuộc tiêu chuẩn của mức sống tương đối khá. Vùng phát triển TB – dọc sông Đà là
vùng có sự phát triển ở mức TB, các chỉ số về mức sống khá gần với mức TB toàn
tỉnh. Còn tại vùng kém phát triển, các chỉ số rất tiêu cực, thể hiện mức sống rất thấp,
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nhiều hộ dân vẫn còn rơi vào tình trạng thiếu đói.
d. Chỉ số chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp dân cư
Bảng 3.9. Chênh lệch thu nhập của tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2016
Năm

TNBQĐN/tháng
nhóm thu nhập
thấp nhất (nghìn
đồng)

2010
2012
2014
2016

258,0
351,0
431,0
451,0

TNBQĐN/tháng
nhóm thu nhập
cao nhất (nghìn
đồng)

Chênh lệch thu nhập giữa 20% số
người có mức thu nhập cao nhất
so với 20% số người có mức thu
nhập thấp nhất (lần)

1.750,0
2.465,0
3.055,0
3.237,0

6,8
7,0
7,1
7,2
(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])

Trong giai đoạn (2010 – 2016), TNBQĐN của nhóm thu nhập thấp nhất tăng
1,7 lần, còn nhóm thu nhập cao nhất tăng 1,8 lần nên do đó chênh lệch thu nhập
giữa hai nhóm tăng lên và tăng dần đều. Mức tăng này (tăng thêm 0,4) vẫn chậm
hơn so với mức tăng của cả nước (tăng thêm 0,6), nó thể hiện sự chênh lệch bớt gay
gắt hơn so với TB cả nước. Song sự chênh lệch này đang có xu hướng doãng ra, đi
ngược lại với yêu cầu BV (mức chênh lệch cần giảm dần).
TNBQĐN/tháng và cơ cấu nguồn thu của nhóm thu nhập cao nhất và thấp
nhất có sự chênh lệch và khác biệt rất xa. Nguồn thu của nhóm 5 phần lớn từ tiền
công và lương, còn nhóm 1 chủ yếu là từ nông, lâm, thủy sản (Phụ lục 36).
CTBQĐN của nhóm 1 dù chỉ bằng khoảng 1/2 mặt bằng chung cả tỉnh và
1/4 của nhóm 5, song do TNBQĐN rất thấp nên tỷ lệ tích lũy so với thu nhập của
nhóm 1 bị âm nghiêm trọng (-38,1%). Trong khi đó, tỷ lệ tích lũy so với thu nhập
của nhóm 5 gấp 3,8 lần TB cả tỉnh. Còn mức độ chênh lệch thu nhập giữa 2 nhóm
thu nhập này là gần 7,2 lần (Phụ lục 37).
Bên cạnh đó, tại thành thị của Sơn La chênh lệch thu nhập giữa nhóm cao
nhất và thấp nhất là 7,6 lần lớn hơn mặt bằng chung của tỉnh (7,2 lần), gấp 1,3 lần
so với khu vực nông thôn (5,8 lần). Tuy nhiên, mức chênh lệch này vẫn thấp hơn so
với mặt bằng chung của cả vùng TDMNPB và cả nước.
e. Chỉ số chênh lệch thu nhập giữa các dân tộc
Bảng 3.10. TNBQĐN/tháng chia theo các dân tộc ở tỉnh Sơn La năm 2016
Dân tộc
TB chung tỉnh Sơn La

TNBQĐN/tháng (nghìn
đồng)
1.290,0

% so với TB toàn tỉnh (%)
100,0
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Kinh

3.558,7

275,9

Tày

3.356,3

260,2

Thái

1.387,3

107,5

Hoa

2.335,0

181,0

Mường

833,9

64,6

H'Mông

650,4

50,4

Dân tộc khác

621,9

48,2

(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])
TNBQĐN/tháng cũng có sự phân hóa lớn giữa các dân tộc trong tỉnh Sơn La.
Toàn tỉnh hiện có tới 8/12 dân tộc có mức TNBQĐN/tháng thấp hơn TB toàn tỉnh;
đặc biệt có dân tộc H’Mông, Xinh Mun và Khơ Mú thu nhập chỉ bằng hơn một nửa
TB toàn tỉnh, bằng khoảng 1/6 dân tộc Kinh. Chênh lệch thu nhập thể hiện trình độ
phát triển cách biệt nhau giữa các dân tộc, đây cũng là bài toán khó đặt ra cho tỉnh
Sơn La về vấn đề an ninh và đại đoàn kết các dân tộc của Tỉnh. Bên cạnh đó, nguồn
thu nhập của các dân tộc cũng phân chia rất đa dạng (Phụ lục 38).
Bảng 3.11. TNBQĐN, CTBQĐN và Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập chia theo
các dân tộc ở tỉnh Sơn La năm 2016
Dân tộc
TB chung tỉnh Sơn La
Kinh
Tày
Thái
Hoa
Mường
H'Mông
Dân tộc khác

TNBQĐN/tháng
(nghìn đồng)
1.290,0
3.558,7

CTBQĐN/tháng
(nghìn đồng)
1.228,5
3.315,5

3.356,3
1.387,3
2.335,0
833,9
650,4
621,9

3.247,0
1.233,1
1.522,3
1.236,7
695,1
1.008,5

Tỷ lệ tích lũy so
với thu nhập (%)
4,8
6,8
3,3
11,1
34,8
- 48,3
- 6,9
- 62,2

(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])
Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập là chỉ số thể hiện rất rõ nét sự phân hóa mức
sống rất sâu sắc giữa các dân tộc tại Sơn La. Độ chênh lệch giữa các DTTS có tích
lũy âm so với dân tộc Hoa (tích lũy cao nhất) lên tới 97%. Chỉ có 4/12 dân tộc có tỷ
lệ tích lũy dương, trong đó 3/4 dân tộc có tỷ lệ tích lũy lớn hơn mức TB của Tỉnh.
Khi xét chênh lệch thu nhập giữa 20% số người có mức thu nhập cao nhất so
với 20% số người có mức thu nhập thấp nhất theo dân tộc thì dân tộc Thái có sự
chênh lệch thu nhập lớn nhất (tương đương mức TB cả nước), tiếp đó là dân tộc
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Kinh. Các dân tộc còn lại có mức chênh lệch nhỏ hơn TB toàn tỉnh, dân tộc Hoa có
sự chênh lệch thu nhập nhỏ nhất (Phụ lục 39).
f. Cơ cấu chi (Tỷ lệ chi cho giáo dục (%))
Bảng 3.12. Cơ cấu chi tiêu của tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2016
Năm

Tổng
(%)

2010
2012
2014
2016

100,0
100,0
100,0
100,0

Cơ cấu chi tiêu theo các khoản chi (%)
Tỷ trọng chi cho
ăn, uống, hút

55,6
59,1
58,6
49,0

Tỷ trọng chi cho
ngoài ăn, uống, hút

Tỷ trọng chi khác
tính vào chi tiêu

38,5
5,9
34,5
6,4
34,5
6,9
46,3
4,7
(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])

Nếu xét trên tổng thể cả giai đoạn 2010 - 2016, cơ cấu chi tiêu của tỉnh Sơn
La nhìn chung thay đổi theo chiều hướng tích cực, giảm tỷ trọng chi cho ăn, uống,
hút và tăng tỷ trọng chi cho ngoài ăn, uống, hút. Tuy nhiên, qua từng năm, sự thay
đổi này cũng biến động, không ổn định, trồi sụt thất thường.
Nếu chỉ xét tỷ trọng các nhóm trong tổng chi tiêu (Phụ lục 40) thì chưa thấy
ngay được thực tế mức sống của tỉnh Sơn La trong trường hợp này bởi tỷ trọng chi
cho ăn, uống, hút của Sơn La (49,0%) lớn hơn mặt bằng chung của cả nước (47,6%),
song lại nhỏ hơn so với Thái Nguyên (51,3%) và vùng TDMNPB (49,8%). Do đó,
cần đi sâu hơn vào tỷ trọng các khoản chi cho đời sống và chi cho LTTP.
Trong phần chi cho ăn, uống, hút: khoản chi cho thực phẩm và nhất là ăn uống
ngoài gia đình của Thái Nguyên cao hơn hẳn Sơn La (Phụ lục 41). Ngược lại, khoản
chi cho lương thực của Sơn La lại lớn hơn Thái Nguyên 3,2%. Trong phần chi cho
ngoài ăn, uống, hút: các khoản chi thể hiện mức sống cao hơn thì rõ ràng Thái
Nguyên đã vượt Sơn La như chi cho giáo dục, chi cho văn hóa, thể thao, giải trí,…
Như vậy, tỷ trọng các khoản chi tiêu cho đời sống đã phần nào phản ánh mức sống
cao hơn của Thái Nguyên so với Sơn La.
Trong các khoản chi cho LTTP (Phụ lục 42), các khoản chi thể hiện mức
sống cao (Đường, mật, sữa, bánh mứt kẹo; Chè, cà phê; Quả chín, Ăn uống ngoài
gia đình,…) của Sơn La đều chỉ sấp xỉ trên dưới một nửa của Thái Nguyên. Ngược
lại, các khoản chi thiên về nhu cầu ăn uống cơ bản, nhất là gạo các loại của Sơn La
cao hơn Thái Nguyên. Các số liệu này là biểu hiện sinh động, cho thấy rõ hơn nữa
sự khác biệt trong mức sống của hai tỉnh.
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Tỷ trọng chi tiêu cho đời sống đã thấy rõ ngay sự khác biệt trong tiêu dùng
và mức sống của hai khu vực thành thị và nông thôn trong tỉnh Sơn La (Phụ lục 43).
Đặc biệt, trong cơ cấu chi tiêu theo các khoản chi và cơ cấu chi cho LTTP cũng thể
hiện rõ sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn (Phụ lục 44; 45).
Trong cơ cấu chi tiêu, nhóm 1 dành tới gần 2/3 để cho cho ăn, uống, hút;
điều này thể hiện mức sống rất thấp của nhóm này. Còn cơ cấu chi tiêu của nhóm 5
hợp lý và tiến bộ hơn (Phụ lục 46). Cơ cấu các khoản chi cho đời sống và chi cho
LTTP càng thấy rõ hơn nữa sự tương phản mức sống giữa 2 nhóm. Trong khi nhóm
5 chi tiêu nhiều hơn cho các hoạt động để nâng cao đời sống thì các khoản chi của
nhóm 1 chủ yếu chi để việc phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho đời sống hàng ngày
(Phụ lục 47; 48).
Dân tộc Kinh và Tày có cơ cấu chi tiêu tích cực nhất, các chi phí cho ăn,
uống, hút chỉ chiếm khoảng 1/3 chi tiêu. Trong khi đó, dân tộc H’Mông và nhóm
các dân tộc khác thì ngược lại, dành tới 2/3 chi tiêu cho nhu cầu ăn uống thiết yếu
(Phụ lục 49). Hơn nữa, cơ cấu các khoản chi tiêu cho đời sống và chi cho LTTP
(Phụ lục 50; 51) càng thể hiện rõ nét hơn nữa sự phân hóa mức sống của các dân
tộc tại tỉnh Sơn La.
Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi
Bảng 3.13. Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi tiêu
của tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2016
2010

2012

2014

2016

16,6

25,9

31,7

47,6

2,1

2,6

2,9

3,7

Chi tiêu cho giáo dục của
hộ gia đình/tháng (nghìn
đồng)
Tỷ lệ chi cho giáo dục trong
tổng chi (%)

(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])
Nhìn chung trong cả giai đoạn tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi tăng.
Song sự gia tăng này không ổn định và mức gia tăng rất chậm (tốc độ tăng bình
quân cả giai đoạn là 2,42%) .
Bên cạnh đó, chi tiêu cho giáo dục/1 người đi học tại thành thị ở Sơn La năm
2016 đạt 6.782,1 nghìn đồng năm 2016, cao gấp 3,6 lần mức chung toàn tỉnh. Còn
mức chi này tại nông thôn Sơn La chỉ đạt 1.202,4 nghìn đồng/năm/1 người đi học.
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Trong đó, tại thành thị chi lớn nhất cho học phí, trái tuyến với 21,9%. Còn ở nông
thôn, chi cho đóng góp có trường, lớp là nhiều nhất với 18,6% [70].
Dân tộc Kinh có mức chi cho giáo dục cao gấp 2,7 lần so với mức chung toàn
tỉnh, tiếp đó là dân tộc Tày và Hoa. Dân tộc H’Mông có mức chi chưa bằng 1/10 mức
chi của dân tộc Kinh và chỉ gần bằng 1/4 mức chung của cả tỉnh. Dân tộc Mường và
các dân tộc còn lại cũng có mức chi dưới 900 nghìn đồng/năm (Phụ lục 52).
Nhóm 5 có mức chi cho giáo dục (6.320,3 nghìn đồng) gấp 3,4 lần mức chung
của cả tỉnh và gấp 8,2 lần so với nhóm 1 (767,3 nghìn đồng) . Trong đó, nhóm 1 chi
cho đóng góp cho trường, lớp là nhiều nhất (chiếm 24% tổng lượng chi), còn nhóm 5
chi cho học phí trái tuyến là nhiều nhất (chiếm 22,3% tổng lượng chi).
3.2.2.2. Các chỉ tiêu bổ trợ
a. Tỷ lệ hộ nghèo
Theo xu thế chung của cả nước cũng như vùng TDMNPB, tỷ lệ hộ nghèo
trên địa bàn tỉnh Sơn La có xu hướng giảm dần.
40
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Hình 3.9. Tỷ lệ hộ nghèo (đơn chiều) của tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2016
(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])
Tỷ lệ hộ nghèo (đơn chiều) ở Sơn La năm 2016 là 20,0% giảm 17,9% so với
năm 2010, TB giảm gần 3%/năm. Tốc độ giảm của TDMNPB, Thái Nguyên và cả
nước tương ứng là 2,6%; 2,0%; 1,4%.
Bảng 3.14. Số hộ và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đa chiều
của tỉnh Sơn La năm 2015 và năm 2016
Năm
2015

Nghèo chung

Nghèo DTTS

Cận nghèo chung

Số hộ

Tỷ lệ (%)

Số hộ

Tỷ lệ (%)

Số hộ

Tỷ lệ (%)

92.754

34,4

89.386

96,4

25.048

9,3
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2016

87.146

31,9

79.502

95,8

29.812

10,9

(Nguồn: tác giả xử lý từ [82])
Xét theo chuẩn nghèo đa chiều, năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo giảm đi 2,5% so
với năm 2015, song tỷ lệ hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo DTTS tăng lên. Tính tới
năm 2016, tỉnh Sơn La vẫn còn 5 huyện thuộc 62 huyện nghèo được hưởng chương
trình giảm nghèo nhanh và BV theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.
Đáng quan ngại là tỷ lệ hộ nghèo của Sơn La tuy có giảm qua từng năm song
chưa BV, nguy cơ tái nghèo cao. Riêng năm 2016, toàn tỉnh có 10.349 hộ tái nghèo
(chiếm 11,9% tổng số hộ nghèo), 10.060 hộ nghèo phát sinh (chiếm 11,5% tổng số
hộ nghèo) (Phụ lục 53).
Năm 2016, số hộ nghèo tại nông thôn chiếm 98,1% tổng số hộ nghèo của
tỉnh. Tại vùng nông thôn của Sơn La vẫn còn trên 1/3 số hộ gia đình là hộ nghèo.
Đây thực sự là khó khăn rất lớn của tỉnh trong vấn đề xóa đói, giảm nghèo.
Bảng 3.15. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tỉnh Sơn La phân theo thành thị nông thôn, theo dân tộc năm 2016
Số hộ (hộ)

Số hộ nghèo (hộ)

Tỷ lệ hộ nghèo (%)

Toàn tỉnh Sơn La

273.185

87.146

31,9

Thành thị

43.462

1.695

3,9

Nông thôn

229.723

85.451

37,1

Kinh

52.848

2.661

5,0

Thái

144.155

50.378

35,0

H’Mông

32.712

21.775

66,6

Mường

20.435

6.207

30,4

Xinh Mun

5.573

4.109

73,7

Dao

4.714

2.322

49,3

Khơ Mú

3.139

2.247

71,6

Kháng

2.039

1.276

62,6

La Ha

2.034

1.420

69,8

Lào

873

339

38,8

Tày

137

2

1,5

Hoa

26

3

11,5

Các dân tộc khác

131

16

12,2

(Nguồn: tác giả xử lý từ [5]; [82])
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So sánh tỷ lệ hộ nghèo giữa các dân tộc cho thấy: dân tộc Xinh Mun (tỉ lệ hộ
nghèo cao nhất) chênh lệch với dân tộc Tày (tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất) lên tới 49 lần.
Có tới 10/12 dân tộc có tỉ lệ hộ nghèo cao hơn mức TB cả nước và 4/12 dân tộc tỉ lệ
hộ nghèo cao hơn nhiều mức TB toàn tỉnh. Với thực trạng phân hóa MSDC ở các
địa phương và giữa các dân tộc như trên, Sơn La cần phải quyết tâm hơn nữa, nỗ
lực hơn nữa trong công tác giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu
nghèo trong tỉnh và từng bước cải thiện đời sống của người dân.
Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của nhóm thu nhập thấp nhất rất cao với 58,6%.
Đặc biệt, tỷ lệ này của nhóm thu nhập thấp nhất lại có xu hướng gia tăng theo thời
gian (2010: 38,0%; 2012: 39,2%; 2014: 41,0%). Còn nhóm có thu nhập cao nhất,
trong năm 2016 cũng như cả giai đoạn 2010 - 2016 không có hộ nghèo [70].
b. Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố
MSDC trong tỉnh ngày càng được cải thiện, nhà ở của dân cư trong những
năm gần đây cũng được quan tâm, song nhìn chung tỷ lệ các loại nhà tăng giảm
không ổn định, nhất là tỷ lệ nhà ở kiên cố.
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Hình 3.10. Tỷ lệ hộ dân cư phân theo loại nhà của tỉnh Sơn La
giai đoạn 2010 – 2016
(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])
Năm 2010, tỷ lệ số hộ dân có nhà ở kiên cố trong toàn tỉnh là 39,0% nhưng
đến năm 2016, con số này lại giảm xuống còn 33,4%, giảm 5,6%. Riêng giai đoạn
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2010 – 2012 tại Sơn La có sự suy giảm mạnh về tỷ lệ nhà kiên cố; do đây là thời
gian thực hiện tái định cư và một bộ phận lớn dân cư phải dời đi, hoặc sống theo
hình thức di vén nên nhà ở không ổn định (Sơn La có 12.584 hộ phải di chuyển để
phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La).
Tỷ lệ hộ có nhà bán kiên cố tăng lên, từ năm 2010 đến năm 2016 tăng thêm
4,6%. Tỷ lệ hộ có nhà khác (nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ) cũng giảm song vẫn ở
mức cao, tuy nhiên riêng từ năm 2014 đến năm 2016 lại tăng thêm 1,9%.
Tỷ lệ nhà kiên cố và cơ cấu các loại nhà đã thể hiện rõ mức sống cao hơn nhiều
của người dân thành thị Sơn La. Đặc biệt, tại thành thị của Sơn La không còn tồn tại nhà
thiếu kiên cố và nhà đơn sơ. Còn tại vùng nông thôn, dù tỷ lệ nhà kiên cố đã đạt tỷ lệ gần
1/3, song vẫn còn tới hơn 1/10 hộ dân nông thôn còn sống trong các căn nhà đơn sơ.
Tỷ lệ các loại nhà, nhất là tỷ lệ nhà kiên cố thể hiện rõ mức sống khác biệt
trong 2 nhóm thu nhập được nghiên cứu. Nhóm thu nhập thấp nhất chỉ có 16,9% số
hộ có nhà kiên cố và còn tới 27,4% hộ dân đang phải cư trú trong các căn nhà tạm,
đơn sơ. Còn nhóm thu nhập cao nhất có 50,8% hộ dân đã có nhà kiên cố và cũng
không còn hộ dân nào phải sống trong các căn nhà thiếu kiên cố và đơn sơ.
Tỷ lệ các loại nhà và nhất là tỷ lệ nhà ở kiên cố theo dân tộc ở Sơn La có sự
phân hóa khá phức tạp. Chỉ có dân tộc Kinh và Thái có tỷ lệ nhà kiên cố lớn hơn
mức TB của tỉnh, trong đó dân tộc Kinh không còn nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ.
Dân tộc Thái tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ vẫn còn 18,5%. Dân tộc Tày và
Hoa có tỷ lệ nhà bán kiên cố là 100% nhưng lại không có các loại nhà khác. Dân tộc
H’Mông tỷ lệ nhà kiên cố bằng 0,0% và tỷ lệ nhà đơn sơ lớn nhất tỉnh là 27,8%
(Phụ lục 54).
c. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh
Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh của tỉnh Sơn La còn đang ở mức thấp
so với cả nước, tỷ lệ này cũng tăng giảm thất thường. Năm 2010, tỷ lệ này của Tỉnh đạt
70,8%, năm 2012 tăng lên đạt tới 86,7%, nhưng năm 2014 lại giảm chỉ còn 63,5%.
Hiện tới năm 2016, tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh của TB toàn
Tỉnh đạt 82,0%. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh tại thành thị 94,9%, còn
tại nông thôn Sơn La chỉ tiêu này mới đạt được 60,5%. Trong đó, tại thành thị Sơn
La, 59,7% các hộ có nước máy vào tới nhà [70]. Xét theo dân tộc thì dân tộc Tày và
Hoa có tỷ lệ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100,0% số hộ dân cư và nguồn
nước của các hộ này 100% là nước máy. Dân tộc H’Mông có tỷ lệ này rất thấp, chỉ
đạt 33,5%; trong đó, đáng lưu ý, có tới 10,3% số hộ dân của dân tộc H’Mông dùng
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nước từ nguồn nước giếng đào không được bảo vệ. Còn xét theo nhóm thu nhập thì
nhóm 5 có tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%. Trong khi đó, tỷ lệ
này của nhóm 1 chỉ đạt 60,7% [70].
d. Mức chênh lệch thu nhập của tỉnh Sơn La và các tỉnh xung quanh
Bảng 3.16. Chênh lệch thu nhập của tỉnh Sơn La và một số tỉnh xung quanh
2010

2012

2014

2016

802

1.020

1.178

1.290

Thái Nguyên

0,70

0,58

0,53

0,43

Điện Biên

1,31

1,25

0,98

1,05

Lai Châu

1,41

1,35

1,19

0,98

Hòa Bình

0,97
0,84
0,74
0,67
(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])

TNBQĐN/tháng của tỉnh Sơn La (nghìn đồng)
Chênh lệch
TNBQĐN/tháng của
tỉnh Sơn La so với các
tỉnh (lần)

Như vậy, so với các tỉnh trong cùng tiểu vùng Tây Bắc thì TNBQĐN/tháng
của tỉnh Sơn La ở vào mức TB, hiện tới năm 2016 xếp thứ 3/4 tỉnh vùng Tây Bắc.
Mặc dù mức thu nhập của tỉnh Sơn La có tăng dần đều nhưng qua chỉ số chênh lệch
có thể thấy rõ mức tăng thu nhập của tỉnh Sơn La chậm hơn so với các tỉnh lân cận,
thứ bậc xếp hạng thu nhập ngày càng xuống thấp (Phụ lục 19). Còn khi so sánh với
Thái Nguyên (tỉnh có TNBQĐN/tháng cao nhất trong vùng TDMNPB) thì thấy rõ
sự chênh lệch về thu nhập và mức độ chênh lệch thu nhập ngày càng lớn hơn.
3.2.2.3. Đánh giá tổng hợp
Sau khi tiến hành phân tích, nghiên cứu các khía cạnh về MSDC của tỉnh
Sơn La, tác giả đã lựa chọn 6 chỉ tiêu đánh giá MSDC theo hướng BV theo các đơn
vị hành chính của tỉnh Sơn La. Các chỉ tiêu đều được phân chia thành 5 mức là thấp,
khá thấp, TB, khá cao, cao.
Bảng 3.17. Khung xác định mức (bậc), giá trị và điểm
cho từng chỉ tiêu đánh giá MSDC
Chỉ tiêu
TNBQĐN/tháng
(nghìn đồng)
Chênh lệch thu nhập giữa 20% số
người có mức thu nhập cao nhất so với
20% số người có mức thu nhập thấp
nhất (lần)

Mức
Thấp
Khá thấp
TB
Khá cao
Cao
Thấp
Khá thấp
TB
Khá cao

Giá trị
Dưới 1.200
1.200 - 1.500
1.501 - 1.800
1.801 – 2.100
Trên 2.100
Dưới 6,0
6,0 - 7,0
7,1 - 8,0
8,1 - 9,0

Điểm
1
2
3
4
5
5
4
3
2
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Tỷ lệ hộ nghèo (%)

Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi
(%)

Tỷ lệ nhà ở kiên cố (%)

Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ
sinh (%)

Cao
Thấp
Khá thấp
TB
Khá cao
Cao
Thấp
Khá thấp
TB
Khá cao
Cao
Thấp
Khá thấp
TB
Khá cao
Cao
Thấp
Khá thấp
TB
Khá cao
Cao

Trên 9,0
Dưới 10,0
10,0 - 20,0
20,1 - 30,0
30,1 - 40,0
Trên 40,0
Dưới 2,0
2,0 – 3,0
3,1 – 4,0
4,1 – 5,0
Trên 5,0
Dưới 20,0
20,0 - 30,0
30,1 - 40,0
40,1 - 50,0
Trên 50,0
Dưới 80,0
80,0 - 85,0
85,1 - 90,0
90,1 - 95,0
Trên 95,0

1
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

(Nguồn: tác giả đề xuất)
Từ khung xác định mức (bậc), giá trị và điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá
MSDC, tác giả đã đánh giá các chỉ tiêu phản ánh MSDC theo hướng BV ở các đơn
vị hành chính của tỉnh Sơn La như sau:
Bảng 3.18. Đánh giá TNBQĐN phân theo huyện, TP tỉnh Sơn La năm 2016
Huyện, TP
TB tỉnh Sơn La
TP Sơn La
Mai Sơn
Yên Châu
Phù Yên
Mường La
Mộc Châu
Thuận Châu
Bắc Yên
Sông Mã
Quỳnh Nhai
Vân Hồ

TNBQĐN/tháng (nghìn đồng)
1.290
2.745
2.475
2.142
2.000
1.958
1.675
1.590
1.300
1.250
1.240
1.208

Phân nhóm

Cao

Khá cao
TB

Khá thấp

Điểm số
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
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Sốp Cộp

1.083

Thấp
1
(Nguồn: tác giả tổng hợp)

Như vậy, TNBQĐN giữa các địa phương trong tỉnh không đồng đều, căn cứ
vào mức TNBQĐN/tháng có thể phân nhóm 5 như sau:
- Nhóm 1: thấp (dưới 1.200 nghìn đồng) có huyện Sốp Cộp.
- Nhóm 2: khá thấp (1.201 – 1.500 nghìn đồng) bao gồm 4 huyện Bắc Yên,
Sông Mã, Quỳnh Nhai, Vân Hồ.
- Nhóm 3: TB (1.501 – 1.800 nghìn đồng) có 1 huyện là Thuận Châu.
- Nhóm 4: khá cao (1.801 – 2.100 nghìn đồng) gồm 3 huyện là Phù Yên,
Mường La và Mộc Châu.
- Nhóm 5: cao (trên 2.100 nghìn đồng) có 3 huyện, TP là TP Sơn La, Mai
Sơn, Yên Châu.
Bảng 3.19. Đánh giá chênh lệch thu nhập của nhóm thu nhập phân theo huyện,
TP tỉnh Sơn La năm 2016
Huyện, TP
Toàn tỉnh
Yên Châu
Mai Sơn
TP Sơn La
Phù Yên
Mộc Châu
Bắc Yên
Quỳnh Nhai
Sông Mã
Mường La
Thuận Châu
Vân Hồ
Sốp Cộp

Chênh lệch thu nhập giữa 20% số người
có mức thu nhập cao nhất so với 20% số
Phân
Điểm
người có mức thu nhập thấp nhất (lần)
nhóm
số
7,2
9,3
Cao
1
8,8
2
8,7
Khá cao
2
8,5
2
7,8
3
7,2
TB
3
7,1
3
7,0
4
6,9
4
Khá thấp
6,8
4
6,2
4
5,9
Thấp
5
(Nguồn: tác giả tổng hợp)

Chênh lệch thu nhập giữa 20% số người có mức thu nhập cao nhất so với
20% số người có mức thu nhập thấp nhất có sự phân hóa 5 nhóm như sau:
- Nhóm 1: thấp (dưới 6,0) có huyện 1 huyện là Sốp Cộp.
- Nhóm 2: khá thấp (6,1 – 7,0) có 4 huyện là Sông Mã, Mường La, Thuận
Châu, Vân Hồ.
- Nhóm 3: TB (7,1 – 8,0) có 3 huyện là Mộc Châu, Bắc Yên, Quỳnh Nhai.
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- Nhóm 4: khá cao (8,1 – 9,0) có 3 huyện, TP là Mai Sơn, TP Sơn La, Phù Yên.
- Nhóm 5: cao (trên 9,0) có Yên Châu.
Bảng 3.20. Đánh giá tỷ lệ hộ nghèo đa chiều phân theo huyện, TP tỉnh Sơn La
năm 2016
Huyện, TP
Toàn tỉnh
Mường La
Thuận Châu
Vân Hồ
Sốp Cộp
Yên Châu
Sông Mã
Bắc Yên
Phù Yên
Mai Sơn
Quỳnh Nhai
Mộc Châu
TP Sơn La

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (%)
31,9
48,3
48,1
46,8
45,9
43,2
41,8
37,2
25,4
24,6
20,5
12,8
1,5

Phân nhóm

Điểm số

1
1
1
Cao
1
1
1
Khá cao
2
3
TB
3
3
Khá thấp
4
Thấp
5
(Nguồn: tác giả tổng hợp)

Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện, TP trong tỉnh phân thành 5 nhóm:
- Nhóm 1: thấp (dưới 10,0%) có TP Sơn La.
- Nhóm 2: khá thấp (10,1 – 20,0%) có huyện Mộc Châu.
- Nhóm 3: TB (20,1 – 30,0%) có 3 huyện là Phù Yên, Mai Sơn, Quỳnh Nhai.
- Nhóm 4: khá cao (30,1 – 40,0%) có huyện là Bắc Yên.
- Nhóm 5: cao (trên 40,0%) có tới 6 huyện là Mường La, Thuận Châu, Vân
Hồ, Sốp Cộp, Yên Châu, Sông Mã.
Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các huyện trong tỉnh còn cao.
Chênh lệch về tỷ lệ hộ nghèo của Mường La (cao nhất) và TP Sơn La (thấp nhất)
lên tới 32,2 lần. Khoảng cách càng chênh lệch công tác xóa đói giảm nghèo càng trở
nên khó khăn và trở thành một gánh nặng cho nền kinh tế, đặc biệt là các hộ vùng
sâu, vùng xa càng khó có cơ hội để nâng cao mức sống.
Bảng 3.21. Đánh giá tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi theo huyện,
TP tỉnh Sơn La năm 2016
Huyện, TP
TB tỉnh Sơn La
TP Sơn La

Tỷ lệ chi cho giáo dục trong
tổng chi (%)
3,7
6,1

Phân nhóm

Điểm số

Cao

5
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Mai Sơn
Yên Châu
Phù Yên
Mộc Châu
Thuận Châu
Mường La
Sông Mã
Bắc Yên
Quỳnh Nhai
Vân Hồ
Sốp Cộp

4,9
4,2
3,3
3,0
2,2
1,9
1,9
1,8
1,6
1,4
1,3

4
4
TB
3
2
Khá thấp
2
1
1
1
Thấp
1
1
1
(Nguồn: tác giả tổng hợp)
Khá cao

Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi phân hóa theo 5 nhóm như sau:
- Nhóm 1: thấp (dưới 2,0%) có 6 huyện Mường La, Sông Mã, Bắc Yên,
Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Sốp Cộp.
- Nhóm 2: khá thấp (2,0 – 3,0%) bao gồm 2 huyện Mộc Châu, Thuận Châu.
- Nhóm 3: TB (3,1 – 4,0%) có 1 huyện là Phù Yên.
- Nhóm 4: khá cao (4,1 – 5,0%) gồm 2 huyện Mai Sơn, Yên Châu.
- Nhóm 5: cao (trên 5,0%) có TP là TP Sơn La.
Bảng 3.22. Đánh giá tỷ lệ nhà ở kiên cố phân theo huyện, TP tỉnh Sơn La năm 2016
Huyện, TP

Tỷ lệ nhà kiên cố (%)

Phân nhóm

Điểm số

Toàn tỉnh

33,4

TP Sơn La

71,1

Mai Sơn

54,1

5

Yên Châu

45,4

4

Mộc Châu

43,4

Phù Yên

41,8

4

Thuận Châu

38,2

3

Sông Mã

32,4

Quỳnh Nhai

32,1

Bắc Yên

29,7

Mường La

28,7

Sốp Cộp

19,9

Cao

Khá cao

TB

5

4

3
3

Khá thấp
Thấp

2
2
1
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Vân Hồ

18,7

1
(Nguồn: tác giả tổng hợp)

Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ dân tại các huyện, TP trong tỉnh phân thành 5
nhóm sau:
- Nhóm 1: thấp (dưới 20,0%) có 2 huyện là Sốp Cộp và Vân Hồ.
- Nhóm 2: khá thấp (20,1 – 30,0%) có 2 huyện là Bắc Yên và Mường La.
- Nhóm 3: TB (30,1 – 40,0%) có 3 huyện là Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã.
- Nhóm 4: khá cao (40,1 – 50,0%) có 3 huyện là Yên Châu, Mộc Châu, Phù Yên.
- Nhóm 5: cao (trên 50,0%) có TP Sơn La và Mai Sơn.
Tỷ lệ hộ dân có nhà ở kiên cố có sự khác biệt giữa các huyện thị. Tỷ lệ hộ
dân có nhà kiên cố chiếm tỷ lệ cao là TP Sơn La, Mai Sơn. Đây là những nơi có
kinh tế tương đối phát triển, thu nhập của người dân tương đối cao, do vậy chất
lượng nhà ở cũng được nâng lên rõ rệt. Các huyện Sốp Cộp, Vân Hồ có tỷ lệ số hộ
dân có nhà kiên cố rất thấp chủ yếu là do thu nhập của người dân còn nhiều khó
khăn, tiền đầu tư cho xây dựng nhà cửa còn hạn chế, nhiều đồng bào thiểu số cư trú
và vẫn còn tình trạng sống du canh du cư.
Bảng 3.23. Đánh giá tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh theo huyện, TP
tỉnh Sơn La năm 2016
Huyện, TP
Toàn tỉnh
TP Sơn La
Mai Sơn
Thuận Châu
Mộc Châu
Yên Châu
Mường La
Quỳnh Nhai
Bắc Yên
Sốp Cộp
Sông Mã
Phù Yên
Vân Hồ

Tỉ lệ hộ dân sử dụng
nguồn nước hợp vệ sinh
82,0
96,9
91,4
90,1
89,3
87,4
86,8
84,2
80,0
77,1
76,5
74,2
72,2

Phân nhóm

Điểm số

Cao

5
4
Khá cao
4
3
TB
3
3
2
Khá thấp
2
1
1
Thấp
1
1
(Nguồn: tác giả tổng hợp)

Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh giữa các địa phương trong tỉnh
cũng có sự phân hóa lớn theo nhóm 5 như sau:
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- Nhóm 1: thấp (dưới 80,0%) có 4 huyện là Sốp Cộp, Sông Mã, Phù Yên, Vân Hồ.
- Nhóm 2: khá thấp (80,0 – 85,0%) có 2 huyện là Quỳnh Nhai, Bắc Yên.
- Nhóm 3: TB (85,1 – 90,0%) có 3 huyện là Yên Châu, Mường La, Mộc Châu.
- Nhóm 4: khá cao (90,1 – 95,0%) có huyện Mai Sơn, Thuận Châu.
- Nhóm 5: cao (trên 95,0%) có TP Sơn La.
Sự phân hóa này phản ánh thực tế thực trạng phát triển kinh tế, đồng thời
cũng phản ánh phần nào lợi thế so sánh về các điều kiện tự nhiên, KT – XH giữa
các huyện trong tỉnh. Căn cứ từng mức trong mỗi chỉ tiêu đạt được phân theo các
huyện, TP tác giả đã tổng hợp về MSDC tỉnh Sơn La năm 2016.
Bảng 3.24. Đánh giá tổng hợp MSDC tỉnh Sơn La năm 2016

Tỷ lệ
hộ
nghèo

Tỷ lệ
nhà ở
kiên
cố

3

2

4

3

2

16

2
2
3
1
2
3
4
4
4
3
5
4

5
3
4
1
3
3
1
1
1
2
1
1

5
4
2
4
3
1
2
1
1
1
1
1

5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1

5
4
3
3
1
4
2
3
2
1
1
1

27
23
20
18
17
16
15
14
14
11
10
10

TN
BQ
ĐN/
tháng

Toàn tỉnh

2

TP Sơn La
Mai Sơn
Mộc Châu
Yên Châu
Phù Yên
Quỳnh Nhai
Thuận Châu
Sông Mã
Mường La
Bắc Yên
Sốp Cộp
Vân Hồ

5
5
4
5
4
2
3
2
4
2
1
2

Huyện, TP

Tỷ lệ
hộ sử
dụng
nguồn
nước
hợp vệ
sinh

Tỷ lệ
chi
cho
giáo
dục
trong
tổng
chi

Chênh lệch thu
nhập giữa 20% số
người có mức thu
nhập cao nhất so
với 20% số người
có mức thu nhập
thấp nhất

Tổng
cộng

(Nguồn: tác giả tổng hợp)
Như vậy, khi đánh giá tổng hợp các chỉ tiêu MSDC năm 2016 phân theo địa
phương cho thấy sự phân hóa rõ nét MSDC, cụ thể là:
- Nhóm 1: MSDC thấp (dưới 11 điểm) có 2 huyện là Vân Hồ, Sốp Cộp.
- Nhóm 2: MSDC khá thấp (11 – 15 điểm) có 4 huyện gồm Thuận Châu,
Sông Mã, Mường La, Bắc Yên.
- Nhóm 3: MSDC TB (16 – 20 điểm) có 4 huyện là Mộc Châu, Yên Châu,
Phù Yên, Quỳnh Nhai.
- Nhóm 4: MSDC khá cao (21 – 25 điểm) có 1 huyện là Mai Sơn.
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- Nhóm 5: MSDC cao (trên 25 điểm) có TP Sơn La.
MSDC thuộc nhóm cao và khá cao của tỉnh có TP Sơn La, Mai Sơn.
Những địa phương này nằm dọc quốc lộ 6, dân cư chủ yếu là người Kinh, Thái,
Hoa; có TNBQĐN/tháng khá, có nhiều điều kiện để chăm sóc sức khỏe cũng như
đầu tư cho con em học hành và nâng cao trình độ dân trí. Tại đây đặt những
trung tâm kinh tế – chính trị của Tỉnh, tập trung nhiều ngành kinh tế nên có điều
kiện thu hút đầu tư; cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện là điều kiện thúc đẩy KT
– XH phát triển, nâng cao MSDC.
Bốn huyện có MSDC ở nhóm TB là Mộc Châu, Yên Châu, Phù Yên, Quỳnh
Nhai và bốn huyện có MSDC khá thấp là các huyện Thuận Châu, Sông Mã, Mường
La, Bắc Yên. Đây là các huyện có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, du lịch và
các ngành tiểu thủ công nghiệp. Song có nhiều xã vùng cao biên giới, cơ sở hạ tầng cấp
xã chưa phát triển, đặc biệt là hệ thống giao thông. Các huyện là nơi cư trú của nhiều
đồng bào DTTS, đời sống rất khó khăn như H’Mông, Xinh Mun, Mường, Thái,…
MSDC ở nhóm thấp là các huyện Vân Hồ, Sốp Cộp. Đây là hai huyện nghèo
nhất của tỉnh, đại đa số các xã của huyện thuộc vùng cao biên giới; giao thông đi lại
còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa tại Sốp Cộp thường xuyên xảy ra sạt lở
gây tắc đường. Tỷ lệ hộ nghèo cao, hơn nữa dân cư của hai huyện này chủ yếu là
đồng bào DTTS như Lào, La Ha, Khơ Mú, Dao, H’Mông, Kháng… trình độ dân trí
thấp nên MSDC vẫn ở nhóm thấp.
Bảng 3.25. Tổng hợp một số chỉ tiêu đánh giá về MSDC theo hướng bền
vững của tỉnh Sơn La
Tốc độ tăng trưởng
2010 2012 2014 2016
bình quân 2010 –
2016 (%)
802
1.020 1.178 1.290
8,24
1. TNBQĐN/tháng của toàn tỉnh
Chỉ số chênh lệch thu nhập giữa năm đầu và cuối giai
(nghìn đồng)
đoạn: 1,6 (lần)
2. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa 20% nhóm cao nhất và 20%
6,8
7,0
7,1
7,2
0,96
nhóm thấp nhất (lần)
3. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa dân tộc cao nhất và dân tộc
4,9
5,1
5,4
5,5
1,94
thấp nhất (lần)
4. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
1,9
2,3
2,9
3,2
9,07
giữa thành thị và nông thôn (lần)
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5. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa tiểu vùng cao nhất và tiểu
vùng thấp nhất (lần)
6. Tỷ lệ chi cho giáo dục (%)
7. Tỷ lệ hộ nghèo đơn chiều (%)
8. Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố (%)
9. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước
hợp vệ sinh (%)
10. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
của tỉnh Sơn La với tỉnh Thái
Nguyên (lần)

8,7

9,1

9,6

10,1

2,52

2,1
37,9
39,0

2,6
32,0
27,4

2,9
25,5
39,9

3,7
20,0
33,4

2,42
-10,10
-2,55

70,8

86,7

63,5

82,0

2,48

0,7

0,6

0,5

0,4

-8,91

(Nguồn: tác giả tổng hợp)
MSDC của tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2010 – 2016 có nhiều khởi sắc,
nhưng so với tiềm năng thì chưa tương xứng.
Xét theo phương diện thứ nhất thì MSDC BV là mức độ đạt được để thỏa
mãn nhu cầu về vật chất, tinh thần của người dân luôn tăng và với mức tăng tương
đối ổn định, người dân tỏ ra hài lòng. Tuyệt đối đó không phải là MSDC trồi sụt,
thất thường hoặc suy giảm, gây mất ổn định. Theo đó, các chỉ tiêu đạt được mức độ
cải thiện theo chiều hướng tích cực và thể hiện tính BV. Cụ thể: chỉ tiêu về
TNBQĐN/tháng, tỷ lệ nhà kiên cố, tỷ lệ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh cần gia
tăng một cách tương đối ổn định; chỉ tiêu về chênh lệch thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo
cần giảm tương đối ổn định; chỉ tiêu về cơ cấu chi cần thay đổi theo hướng gia tăng
tỷ lệ chi cho ngoài ăn, uống, hút (bên cạnh đó tỷ lệ chi cho thịt, cá, trái cây, giáo
dục, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật cũng cần tăng tỷ trọng). Tại Sơn La,
TNBQĐN/tháng có tăng dần đều, tỷ lệ tích lũy được tăng lên. Song tỷ trọng chi tiêu
vẫn quá lớn, phần lớn các hộ dân không có tích lũy để quay vòng phát triển sản xuất
hay có những khoản để đề phòng thiên tai, đau ốm. Do đó, nhiều gia đình nếu có
người ốm hay gặp phải thiên tai bị dẫn tới tình cảnh mức sống sa sút nghiêm trọng,
lâm vào cảnh nghèo đói. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ có nhà kiên cố, tỷ lệ hộ được sử dụng
nguồn nước hợp vệ sinh, cơ cấu chi, nhất là tỷ trọng chi cho giáo dục thay đổi
không ổn định.
Xét theo phương diện thứ hai thì MSDC BV là khi đã đạt được phương diện
thứ nhất cùng với đó là MSDC của các vùng lãnh thổ cũng như của các tầng lớp,
cộng đồng dân cư được người dân chấp nhận, không có sự chênh lệch đến mức gây
bất lợi cho phát triển ổn định. Khi phân tích các chỉ số so sánh về MSDC trong giai
đoạn 2010 - 2016 của Sơn La nhận thấy: sự chênh lệch đều bị kéo doẵng ra cả giữa
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các vùng lãnh thổ cũng như giữa các tầng lớp, cộng đồng dân cư. Trong đó, sự chênh
lệch gia tăng mạnh nhất và sâu sắc nhất là chênh lệch giữa vùng thành thị và vùng
nông thôn. Thực tế nhiều quốc gia trên thế giới, nếu sự chênh lệch thu nhập lớn hơn
9,0% sẽ dẫn tới sự đấu tranh về kinh tế, chính trị mặc dù TNBQĐN của TB dân số ở
mức cao. Với tỉnh miền núi Sơn La - nơi có thu nhập rất thấp thì đây thật sự là thách
thức và khó khăn rất lớn để có thể cải thiện được MSDC theo hướng BV.
Như vậy, trên cả hai phương diện thể hiện MSDC BV thì mức sống của tỉnh
Sơn La đều chưa đạt yêu cầu. Các chỉ tiêu thay đổi chưa ổn định, chưa theo yêu cầu
BV; MSDC giữa các tiểu vùng cũng như của các tầng lớp dân cư còn có sự chênh
lệch lớn; nhiều nơi trong Tỉnh (các khu vực cư trú của 100% đồng bào DTTS thuộc
vùng núi cao của Thuận Châu, Vân Hồ,…) còn tiềm ẩn bất ổn về chính trị – xã hội
đến mức gây bất lợi cho phát triển ổn định; nhiều địa phương tại Tỉnh (điển hình là
các huyện Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Mộc Châu…. ) người dân sử dụng tràn lan các
loại hóa chất bảo vệ thực vật gây nhiều hệ lụy tiêu cực, ảnh hưởng tới cả ba mặt của
PTBV (kinh tế – xã hội – môi trường). Do đó cần phải phân tích để thấy rõ được
nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong việc tạo dựng MSDC theo hướng
BV của tỉnh Sơn La.
3.2.3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém đối với mức số ng dân cư theo
hướng bền vững ở tỉnh Sơn La
3.2.3.1. Trình độ phát triển kinh tế
Trình độ phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La còn hạn chế, năng suất lao động
chưa cao. Hầu hết địa bàn nông thôn miền núi của Sơn La cơ cấu kinh tế chủ yếu là
phát triển nông, lâm nghiệp có năng suất rất thấp, rất khó chuyển dịch. Số thôn đặc
biệt khó khăn còn chiếm tới 55,9% tổng số thôn của Tỉnh (Phụ lục 55).
3.2.3.2. Giá cả, thị trường
Với lãnh thổ rộng lớn, địa hình chia cắt nên các xã, bản tại Sơn La phân bố
phân tán, chủ yếu nằm xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn do đó giá cả hàng
hóa ở Sơn La rất đắt đỏ, sự thông thương buôn bán với thị trường bên ngoài kém
phát triển (có tới 39,2% số hộ điều tra xa chợ, bệnh viện, UBND xã, nhà văn hóa,
điểm bưu điện trên 10 km).
3.2.3.3. Đặc điểm của dân cư
Sơn La có dân số đông, gia tăng dân số tự nhiên cao nên quy mô gia đình
lớn (46,9% số hộ điều tra có từ 3 con trở lên) trong khi trình độ phát triển kinh tế
thấp dẫn tới mức sống người dân rất khó được cải thiện. Cơ cấu dân tộc ở Sơn La đa
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dạng nên có sự chênh lệch lớn trong trình độ phát triển.
Đặc biệt, nhận thức của người dân tỉnh Sơn La đối với sản xuất và tiêu dùng,
quyết tâm phát triển sản xuất hàng hóa, ý thức về sự thua kém và nhu cầ u nâng cao
mức số ng của người dân,… còn kém; số người mắc các tệ nạn xã còn rất lớn (Phụ
lục 56). Những vấn đề này đã ảnh hưởng rất lớn tới thực trạng mức sống hiện tại.
Qua thực tế nghiên cứu tại Sơn La cho thấy: trình độ học vấn cao sẽ cho mức
thu nhập khá hơn và ngược lại. Trình độ dân trí thấp sẽ ảnh hưởng tới động cơ lao
động, tới sự phát triển xã hội. Người dân chỉ lấy sự an toàn về mặt lương thực làm mục
đích, thiếu tính năng động và năng lực tiếp cận thị trường do đó thu nhập còn thấp. Đa
số người dân tại nông thôn chỉ tập trung lo làm ruộng vườn kết hợp chăn nuôi gia súc,
gia cầm. Với thực trạng nguồn thu như trên nhưng qua phỏng vấn, đại bộ phận người
nông dân vẫn chưa có ý thức vươn lên làm giàu. Sự nghèo đói và không có tri thức đã
làm hạn chế nhu cầu của họ và họ tạm bằng lòng với cuộc sống hiện có. Do đó, ngoài
Nhà nước và địa phương hỗ trợ thì bản thân mỗi hộ gia đình cần tự mình vươn lên để
nâng cao mức thu nhập, từ đó từng bước cải thiện mức sống.
Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập quá thấp do trong cộng đồng các dân tộc Sơn
La, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều hủ tục (trong cưới hỏi, ma
chay…), đồng bào nhiều vùng không có tâm lý tích lũy, ỉ lại vào sự hỗ trợ…
3.2.3.4. Chính sách và sự lãnh đạo của chính quyền địa phương
Một số chính sách còn chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung, địa
bàn… (như Chương trình 135, Chương trình 30a, Xây dựng nông thôn mới… đều
có chính sách hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã thuộc huyện
nghèo) nên khó khăn cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các địa phương và
cơ sở, gây phân tán nguồn lực, làm giảm hiệu quả của các chương trình.
Công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, cơ chế thực hiện các
chương trình hỗ trợ của Trung ương chưa được các cấp chính quyền phổ biến sâu
rộng và đầy đủ đến người dân, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa. Điều này làm hạn
chế mức độ tham gia, giám sát của người dân và cộng đồng, hạn chế khả năng tham
gia và huy động nguồn lực trong dân.
Chất lượng công tác tham mưu còn hạn chế, sự phối hợp giữa các cấp chính
quyền và các sở, ban, ngành của tỉnh còn chưa chặt chẽ, đồng bộ. Các cơ quan
chuyên môn của tỉnh chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc các quá trình
thực hiện các chương trình hỗ trợ, phát triển KT – XH,…
3.2.3.5. Một số nguyên nhân khác
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Phần lớn lãnh thổ của tỉnh thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, điều kiện tự
nhiên hết sức khó khăn. Trong giai đoạn gần đây, tỉnh Sơn La còn thường xuyên
gánh chịu nhiều tai biến thiên nhiên gây thiệt hại nặng về kinh tế và con người,
khiến cho nhiều nơi MSDC bị sụt giảm nghiêm trọng (Phụ lục 24).
Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, còn nhiều khó khăn, yếu kém, nhất là hệ thống
đường giao thông tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới (còn 16,4% số
hộ điều tra không có điện lưới).
Tóm lại, việc nhìn nhận rõ các hạn chế, yếu kém trong việc tạo dựng MSDC
theo hướng BV cũng như chỉ rõ được những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế,
yếu kém này sẽ là căn cứ quan trọng để tác giả xây dựng các giải pháp thiết thực
nhằm nâng cao MSDC theo hướng BV cho tỉnh Sơn La trong giai đoạn tiếp theo.
Tiể u kế t chương 3
Kết quả nghiên cứu của chương 3 chỉ ra rằng:
(i) Sơn La là một tỉnh mà các yếu tố phát triển như dân số, dân tộc, chất lượng
nguồn lao động, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên,… cho phép phát triển kinh tế tổng hợp
để nâng cao MSDC và nâng cao MSDC theo hướng BV. Trong các yếu tố đó thì chính
quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân; tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế
giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với nâng cao MSDC.
(ii) Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ Sơn La, chính quyền tỉnh Sơn La
đã quyết tâm thu hút đầu tư để phát triển kinh tế, do đó nền kinh tế của Sơn La đã
có bước chuyển biến tương đối rõ, thu nhập dân cư tăng lên qua các năm; bộ mặt
KT – XH ở thành thị và nông thôn đều có sự tiến bộ hơn trước. Do đó, trên thực tế
mức sống của các tầng lớp dân cư và các vùng đều được nâng lên. Song so với mức
TB của cả nước và so với nhiều tỉnh trong vùng TDMNPB thì MSDC của Sơn La
còn ở mức thấp. Đồng thời, do điều kiện phát triển của các xã vùng cao, biên giới
rất khó khăn nên một bộ phận không nhỏ dân cư của Sơn La rời đi.
(iii) Tuy MSDC có được cải thiện nhưng chênh lệch thu nhập giữa 20% nhóm
cao nhất và 20% nhóm thấp nhất cũng như chênh lệch thu nhập giữa thành thị và
nông thôn, giữa các tiểu vùng, giữa các đơn vị hành chính là tương đối lớn; tiềm ẩn
những bất ổn do sự chuyển động của các luồng dân cư và lao động đối với phát
triển của tỉnh là hiện hữu khá rõ.
(iv) Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn tới hạn chế và yếu kém trong việc nâng
cao MSDC theo hướng BV phải kể đến những nguyên nhân chủ yếu như: yếu kém
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trong quản lý của chính quyền địa phương; phát triển kinh tế còn hạn chế chưa
tương xứng với tiềm năng; sinh kế của người dân, đặc biệt của người dân ở những
nơi vùng sâu vùng xa còn chưa được định hình rõ; ý thức vươn lên của người dân
còn hạn chế, người dân đang thiếu thông tin về phát triển kinh tế, chưa tìm được
phương hướng phát triển sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm.
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Chương 4
GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC SỐNG DÂN CƯ Ở TỈ NH SƠN LA
THEO HƯỚNG BỀN VỮ NG
Từ kết quả nghiên cứu ở chương 2 (nhất là những bài học kinh nghiệm của
vùng TDMNPB và tỉnh Thái Nguyên) và kết quả nghiên cứu ở chương 3 (nhất là
nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đã được xác định), cũng như căn cứ vào
định hướng phát triển KT – XH của tỉnh trong dài hạn, tác giả đề xuất giải pháp
nâng cao MSDC của tỉnh Sơn La theo hướng BV đến 2025 với các nội dung chính
như sau:
4.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng nâng cao mức sống dân cư ở
tỉnh Sơn La theo hướng bền vững
4.1.1. Quan điểm
Theo tác giả để nâng cao MSDC theo hướng BV theo sát các quan điểm sau: (i)
Nâng cao MSDC theo hướng BV trong cả trước mắt và lâu dài một cách hợp lý; (ii)
Việc nâng cao MSDC theo hướng BV phải dựa trên cả gia tăng thu nhập và cả cải thiện
cơ cấu chi theo hướng ngày càng hoàn thiện con người; (iii) Phải coi MSDC BV là yêu
cầu và cũng là mục tiêu phát triển KT – XH của tỉnh Sơn La; (iv) Không phát triển
kinh tế đồng đều giữa các huyện mà cần phải phát triển có trọng điểm; (v) PTBV trên
cơ sở tập trung cho vấn đề nâng cao dân trí và tạo lập tài sản sinh kế.
Tỉnh Sơn La cần hướng tới khai thác, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, thế
mạnh về nguồn nhân lực, đất đai, nguồn nước và các nguồn tài nguyên khác bằng
cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện tái cấu trúc đầu tư, đổi mới mô hình tăng
trưởng tạo bước đột phá về phát triển KT – XH nhằm nâng cao MSDC.
Trong “Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La
thời kỳ 2006 – 2020” (điều chỉnh theo thực tế khi Quốc hội phê chuẩn chính thức
Dự án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La và Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết
định số 92/QĐ-TTg ngày 15/1/2004 về việc phê duyệt đầu tư Dự án thuỷ điện Sơn
La) đã chỉ rõ: Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội để
giảm nghèo nhanh, BV;... từng bước nâng cao mức sống của người dân, giảm dần
chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư và giữa các vùng trong tỉnh, thực
hiện tốt hơn các chính sách dân tộc và các chính sách về thuế tài nguyên, phát triển
vùng biên giới khó khăn.
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4.1.2. Mục tiêu
4.1.2.1. Mục tiêu tổng quát [79]
Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc để xây dựng Sơn La trở
thành tỉnh phát triển khá trong vùng TDMNPB, phấn đấu trở thành trung tâm của
tiểu vùng Tây Bắc vào năm 2025 trên cơ sở tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình
tăng trưởng để khai thác các tiềm năng, lợi thế vùng Tây Bắc.
Nền kinh tế phát triển theo xu hướng CNH – HĐH với cơ cấu kinh tế công
nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp được củng cố vững chắc dựa trên các lợi thế về điều
kiện tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, lịch sử, xã hội và được vận hành trên cơ sở
nền hành chính được cải cách theo hướng cởi mở, thân thiện.
Đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao, TNBQĐN đạt mức
khá trong khu vực, khoảng cách ngày càng được rút ngắn so với mức TB cả nước.
Đời sống tinh thần được duy trì và phát triển trên cơ sở nền văn hóa đa dân
tộc, nền an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, môi trường sống của người dân luôn
được củng cố và cải thiện vững chắc.
4.1.2.2. Mục tiêu cụ thể [79]
a. Về kinh tế
Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2025 là 8,5 %/năm. Đến năm
2025: TNBQĐN đạt 62,9 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế phân theo ngành nông – lâm –
thủy sản, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tương ứng là 32,5%, 28,5%, 39,0%.
b. Về mặt xã hội
Đến năm 2025: Tỷ lệ tăng dân số bình quân là 1,35%/năm; tỷ lệ lao động qua
đào tạo đạt 52,0%, là trung tâm giáo dục – đào tạo vùng Tây Bắc; bảo tồn và phát huy
di sản văn hóa dân tộc Thái và các dân tộc khác. Nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp
đúng độ tuổi. Chất lượng giáo dục các bậc học được nâng cao mạnh mẽ, 100% số xã
phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập trung học phổ thông
năm 2025.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,0% – 3,0% (đến 2025 giảm tỷ lệ xuống dưới 10,0%
theo tiêu chí hiện hành); tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất là 98,0%.
Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, mọi người dân đều
được hưởng thụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiếp cận và sử dụng dịch vụ
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chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Nâng cao tuổi thọ bình quân lên 72 – 73 tuổi vào
năm 2025. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 6,0%; về cơ bản thanh toán
các loại bệnh sốt rét, bướu cổ, lao, ngăn chặn có hiệu quả HIV/AIDS; đảm bảo đạt
trên 95,0% trẻ em tiêm chủng mở rộng đủ 6 loại vacxin. Mở rộng bảo hiểm y tế và
các hình thức hỗ trợ đồng bào dân tộc các xã vùng sâu, vùng xa được chăm sóc sức
khoẻ. 100% dân có màn chống muỗi, ăn chín, uống sôi, dùng muối Iốt.
c. Về hệ thống kết cấu hạ tầng
Phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, 100% xã có đường ô tô tới trung tâm
xã đi được 4 mùa vào năm 2025. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ bản
tại khu vực nông thôn, ưu tiên đặc biệt đối với các xã nghèo ở vùng sâu, vùng xa,
vùng biên giới và các khu tái định canh, định cư thủy điện.
d. Về môi trường
Phát triển BV theo Chương trình nghị sự 21, bảo vệ và phát triển tài nguyên
rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng độ che phủ của rừng lên 60,0% vào năm
2025. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt 100%; 100% cơ sở gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng được xử lý; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh là trên 90%.
4.1.3. Định hướng
4.1.3.1. Định hướng chung
Đến năm 2025, Sơn La phấn đấu: GRDP đạt 1.800 USD/người/năm tương
đương (36,9 triệu đồng/người/năm); năng suất lao động đạt 62,9 triệu
đồng/người/năm [79]. Trong đó, lấy phát triển NNCNC và du lịch là hai ngành mũi
nhọn để nâng cao thu nhập và tận dụng triệt để lợi thế của tỉnh.
Tiếp tục hỗ trợ, đầu tư cho các huyện nghèo, xã ĐBKK nhằm giảm dần sự
chênh lệch mức sống giữa các vùng miền và các cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh xã
hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, đi đôi với xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.
4.1.3.2. Định hướng cụ thể [79]
a. Về phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, mức sống
* Phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Phát triển đa dạng, BV theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; đổi
mới tổ chức không gian sản xuất, mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao tính cạnh
tranh của các sản phẩm chủ lực và đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực.
Về nông nghiệp: Phát triển vành đai rau xanh, trái cây, hoa theo mô hình tập
trung tại các khu vực tiềm năng gắn với sản xuất các sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu
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cầu nhân dân và xuất khẩu; đẩy mạnh phát triển các vùng cây công nghiệp đã và
đang phát triển như chè, cà phê, cao su, mía, bông tạo ra thế và lực mới. Phát triển
chăn nuôi hàng hóa giá trị kinh tế cao, gồm trâu, bò, lợn nạc, baba, cá tầm, tôm càng
xanh, gà, vịt... để cung cấp cho thị trường trên cơ sở tận dụng ưu thế của một tỉnh
miền núi có điều kiện diện tích chăn thả, nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn.
Về lâm nghiệp: Quản lý BV tài nguyên rừng, tập trung xây dựng hệ thống
rừng phòng hộ đầu nguồn các thủy điện, đầu nguồn sông Mã. Đồng thời, bảo tồn và
PTBV các khu rừng đặc dụng Xuân Nha, Sốp Cộp, Co Mạ, Tà Xùa. Tập trung hoàn
thiện, triển khai chính sách thu phí môi trường rừng nhằm góp phần giảm nghèo và
phát triển thủy điện BV.
Về thủy sản: Khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả diện tích thủy sản tại các
sông, các hồ thủy điện, thủy lợi và ao của dân để phát triển hàng hóa thủy sản chất
lượng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập.
* Phát triển công nghiệp và xây dựng
Tập trung đầu tư có trọng điểm vào phát triển sản phẩm chủ lực có tiềm
năng, lợi thế gắn với đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ quản lý nhằm gia tăng
giá trị của chúng. Phát triển công nghiệp trên cơ sở phát triển đồng bộ về nhân lực,
kết cấu hạ tầng; trước hết ưu tiên phát triển khu công nghiệp Mai Sơn, các cụm
công nghiệp, cụm tương hỗ nông sản (chế biến các sản phẩm nông, lâm sản chất
lượng cao), dịch vụ gắn liền với hoàn chỉnh các công trình xử lý nước thải và chất
thải rắn. Nâng cấp nhà máy xi măng Mai Sơn với công nghệ thân thiện môi trường,
sản xuất vật liệu xây dựng như tấm lợp, gạch không nung, khung nhà thép, đá xây
dựng; từng bước tạo dựng khu gang thép Mường La.
* Phát triển thương mại và dịch vụ
Đầu tư xây dựng TP Sơn La, thị xã Mộc Châu, thị xã Mai Sơn trở thành trung
tâm thương mại, dịch vụ vùng Tây Bắc, cung cấp các dịch vụ đào tạo, khám chữa bệnh,
viễn thông, thương mại... Phát triển đồng bộ hệ thống chợ, ưu tiên đảm bảo các nhu cầu
cơ bản cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới, vùng cao đồng thời triển khai mạnh
mẽ các giải pháp chống buôn bán trái phép, đặc biệt là buôn bán ma túy.
Phát triển thương mại, dịch vụ quốc tế trên cơ sở nâng cấp lên cửa khẩu quốc
tế Loóng Sập và cửa khẩu Chiềng Khương. Cả ba khu vực kinh tế đều hướng tới
thực hiện tốt các dự án theo Quy hoạch của tỉnh (Phụ lục 57, 58).
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b. Về giảm nghèo, phát triển kết cấu hạ tầng
* Giảm nghèo.
Thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm
nghèo; xây dựng các giải pháp, mô hình giảm nghèo BV, tạo điều kiện cho người
nghèo phát triển sản xuất; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp dạy nghề,
tạo việc làm cho người nghèo.
* Phát triển kết cấu hạ tầng
Giao thông. Phát triển hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, tăng cường
tính kết nối liên vùng, các trung tâm đô thị lớn và các khu vực quan trọng trong tỉnh
đảm bảo vận chuyển hàng hóa, hành khách an toàn và bảo đảm quốc phòng, an ninh
vùng cao, vùng biên giới.
Hệ thống cấp điện. Đầu tư xây dựng nhà máy điện và mạng lưới phân phối
điện đồng thời đổi mới việc khai thác, quản lý hiệu quả hệ thống này nhằm cung
cấp đủ điện cho sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Chú trọng phát triển lưới điện
nông thôn; nhanh chóng hoàn thành trạm 500 KV (Pi Tông), trạm 220 KV (Mường
Bằng) và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu cấp điện.
Tiếp tục đầu tư vốn để nâng cấp, cải thiện hệ thống lưới điện gồm hệ thống
đường điện và hệ thống các trạm biến thế. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng một số
nhà máy thuỷ điện khác như suối Chim, suối Sập, Xím Vàng (Bắc Yên), Huổi
Quảng, Nậm Chiến (Mường La).
Thông tin truyền thông. Xây dựng đồng bộ hạ tầng bưu chính, viễn thông,
chú trọng phát triển vùng dọc Quốc lộ 6; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại
hình dịch vụ. Hiện đại hóa, mở rộng mạng lưới đi đôi với việc ứng dụng công nghệ
hiện đại, đảm bảo an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu phát triển KT – XH.
Hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường. Đầu tư xây dựng hệ thống cấp,
thoát nước, trước tiên tại các khu đô thị trọng điểm và các khu vực sản xuất, kinh
doanh hàng hóa chủ lực. Đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các khu xử lý nước thải
công nghiệp và chất thải rắn các loại khu đô thị đảm bảo quy chuẩn quốc gia.
c. Về định hướng tổ chức không gian phát triển nhằm giảm bớt chênh lệch
mức sống
* Phát triển không gian KT – XH
Vùng dọc Quốc lộ 6: Nằm chủ yếu trên các huyện Mộc Châu, Yên Châu,
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Mai Sơn, TP. Sơn La và một phần các huyện Thuận Châu, Vân Hồ; nơi cư trú chủ
yếu của dân tộc Kinh, Thái và một số dân tộc khác. Định hướng phát triển chính là
đưa vùng trở thành vùng động lực trên hành lang kinh tế Tây Bắc, trung tâm vùng
Tây Bắc và của tỉnh Sơn La về dịch vụ và nông, công nghiệp chất lượng. Tập trung
xây dựng 3 khu đô thị là TP. Sơn La, thị xã Mộc Châu, thị xã Hát Lót để tạo ra động
lực tăng trưởng kinh tế cho Tỉnh. Sớm hình thành trung tâm dịch vụ Tây Bắc, nhằm
cung cấp các dịch về du lịch, giáo dục đào tạo (khu Đại học Tây Bắc), y tế (bệnh
viện đa khoa vùng).
Vùng dọc sông Đà: Chủ yếu thuộc các huyện Mường La, Bắc Yên, Phù Yên,
Quỳnh Nhai và một phần trên các huyện Mai Sơn, Mộc Châu và Thuận Châu, Vân
Hồ; với chủ yếu là người dân tộc Thái, Khơ Mú, Mông... Định hướng chung là khai
thác, phát huy thế mạnh về nguồn nước, đất đai, khí hậu và khoáng sản... để phát
triển các ngành công nghiệp thủy điện, gang thép và nông sản chất lượng cao. Xây
dựng các đô thị Ít Ong, Phù Yên, Bắc Yên; cụm thủy điện, khu gang thép Mường
La tạo điểm nhấn đô thị, đảm bảo điều phối phát triển vùng và tăng trưởng kinh tế.
Vùng cao, biên giới Việt - Lào: Nằm chủ yếu ở các huyện Sông Mã, Sốp
Cộp và một phần các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn,
Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Vân Hồ; tập trung chủ yếu đồng bào DTTS
(Lào, Kháng, Mông, Xinh Mun, Mường, Dao, La Ha). Định hướng chung là phát
triển kinh tế nông nghiệp, thương mại gắn liền đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật
tự an toàn xã hội; đầu tư xây dựng các đô thị Sốp Cộp, Sông Mã, cửa khẩu Lóng
Sập, khu thương mại cửa khẩu Chiềng Khương để phát triển thương mại vùng biên;
chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng biên giới (đường tuần tra biên giới, trường học...) tạo
điều kiện phát triển KT – XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
* Hoàn thiện khu TĐC và xây dựng nông thôn mới
Hoàn thiện khu TĐC: Giải quyết dứt điểm các khâu tồn tại để ổn định và
nâng cao mức sống của người dân tại các điểm di dân, TĐC thủy điện Sơn La, thủy
điện Hòa Bình bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội nhanh và BV.
Xây dựng nông thôn mới: Tạo ra bộ mặt nông thôn mới thông qua việc nâng
cao thu nhập, dân trí của người dân, giải quyết việc làm, đào tạo đội ngũ cán bộ cơ
sở và xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển hướng sang sản xuất hàng hóa.
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4.2. Các giải pháp chủ yếu nâng cao mức sống dân cư ở tỉnh Sơn La theo
hướng bền vững đến năm 2025
Để nâng cao MSDC tỉnh Sơn La theo hướng BV cần thực hiện đồng bộ các
nhóm giải pháp như sau:
Nâng cao thu nhập

Giải pháp nâng cao
MSDC ở tỉnh Sơn La
theo hướng bền vững
Nâng cao vai trò quản

Giảm chênh lệch mức
sống dân cư

lý của chính quyền các
cấp

Hình 4.1. Các nhóm giải pháp nâng cao MSDC theo hướng bền vững cho tỉnh
Sơn La đến năm 2025
(Nguồn: tác giả đề xuất)
4.2.1. Giải pháp nâng cao thu nhập
4.2.1.1. Nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
a. Nâng cao chất lượng dân số
Tỉnh Sơn La cần tiếp tục thực hiện tốt công tác Dân số – kế hoạch hoá gia đình,
đặc biệt chú trọng tới khu vực vùng cao biên giới và các huyện (Thuận Châu, Sông Mã,
Quỳnh Nhai...) nơi có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao, chủ yếu thuộc các dân tộc Thái,
Mông, Kháng, Khơ Mú... Xây dựng các chính sách nhằm giảm mức sinh: động viên
khen thưởng các tổ chức, đoàn thể, cá nhân tham gia tích cực và thực hiện tốt công tác
dân số; tăng tỉ trọng ngân sách Nhà nước cho việc khám chữa bệnh, đặc biệt chú trọng
cho vùng cao, vùng ĐBKK, đảm bảo công bằng xã hội trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe,
tạo môi trường thuận lợi cho việc nâng cao dân trí, thực hiện bình đẳng giới trong chăm
sóc, giáo dục, đào tạo, dạy nghề và phân công lao động; thực hiện nghiêm túc việc thực
hiện quản lý di dân và lao động phù hợp với quá trình phát triển KT – XH của tỉnh.
Ngoài ra, tỉnh Sơn La cần quan tâm, chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả hơn
nữa các vấn đề về: tranh chấp đất đai, di cư tự do, tệ nạn ma túy,…
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b. Nâng cao nhận thức và quyết tâm của người dân đối với phát triển sản xuất
Qua đổi mới tư duy kinh tế, thực hiện cách nghĩ, cách làm mới (bởi qua điều
tra vẫn còn tới 41,9% số hộ dân thiếu hiểu biết về cách làm ăn) là các yêu cầu
trọng tâm trong việc nâng cao MSDC theo hướng BV cho tỉnh Sơn La. Cụ thể cần:
Tuyên truyền về sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất giữa người sản xuất
với nhà nước, nhà khoa học, nhà bảo hiểm, ngân hàng, nhà phân phối... Hình
thành tâm lý sử dụng công nghệ cao và tham gia toàn cầu hóa cho người dân.
Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và theo các tổ hợp sản xuất nông – công
nghiệp, lâm – công nghiệp...),…
Tỉnh Sơn La cần thường xuyên tổ chức các Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, chủ hợp tác xã nông nghiệp, nuôi
thủy sản,…
Tăng cường tổ chức Ngày hội thương hiệu và tôn vinh các sản phẩm nông
nghiệp như chè shan tuyết Mộc Châu, nhãn Sông Mã, xoài Yên Châu, cà phê Mai
Sơn, cam Phù Yên. Với đề án phát triển cây ăn quả trên đất dốc, toàn tỉnh cần tiếp
tục giảm diện tích trồng ngô thu nhập chỉ khoảng 10 triệu đồng/ha, chuyển sang
trồng cây ăn quả, thu nhập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/ha.
Cách tiếp cận sản xuất mới của Sơn La không được chỉ dừng ở yêu cầu hàng hóa
sản phẩm số lượng nhiều, chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn phải ở
việc giải quyết vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm (có tới 51,9% hộ dân được điều tra
thiếu nơi tiêu thụ sản phẩm). Tỉnh cần tiếp tục thực hiện chuyển đổi vùng chuyên canh,
sản xuất nguyên liệu, xây dựng bốn cánh đồng lớn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản
phẩm. Người nông dân có đất sản xuất gắn với doanh nghiệp có công nghệ, chế biến sản
phẩm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 6 nhà máy quy mô lớn chế biến rau, hoa quả,
sữa, chè, mía đường. Tập đoàn TH đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến hoa quả có
tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng tại huyện Vân Hồ, với mục tiêu trở thành vùng sản xuất
chanh leo lớn xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ.
Tỉnh cần có thêm các chính sách ưu đãi, khuyến khích sự phát triển của các hợp
tác xã sản xuất nông nghiệp, các chuỗi cung ứng rau, quả, thịt, thủy sản an toàn. Cần
duy trì bền vững sản phẩm nông nghiệp mang “thương hiệu Sơn La” để tiếp tục duy trì
và chiếm lĩnh các thị trường tại Hà Nội và các tỉnh trong khu vực. Đặc biệt, duy trì các
thị trường xuất khẩu nông sản đòi hỏi chất lượng cao tại nước ngoài mà tỉnh đã tiếp cận
được như: xuất khẩu xoài da xanh và nhãn sang thị trường Ô-xtrây-li-a, chanh leo sang
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thị trường Pháp, nhãn sang thị trường Mỹ. Con đường phát triển kinh tế bền vững, nâng
cao MSDC theo hướng BV đã được mở ra từ chính tiềm năng của tỉnh.
c. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Nguồn nhân lực qua đào tạo chất lượng cao là yếu tố đặc biệt quan trọng
trong việc nâng cao năng suất lao động, từ đó góp phần nâng cao MSDC theo
hướng BV. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cơ
bản, lâu dài, vừa bức xúc trong quá trình CNH – HĐH ở tỉnh Sơn La hiện nay.
* Phát triển lao động nghề
Cần gắn đào tạo, phát triển lao động nghề của tỉnh Sơn La với doanh nghiệp và
đồng thời tính đến yếu tố cung cầu của thị trường lao động trên cơ sở đổi mới cơ bản
và toàn diện công tác đào tạo nghề. Cần có quy định, văn bản xác định rõ vị thế của
doanh nghiệp là một chủ thể chính của đào tạo nghề. Về tăng cường hợp tác gắn kết
giữa nhà trường và doanh nghiệp, cần đẩy mạnh mô hình, phương thức hợp tác, gắn kết
giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; mở rộng hình thức dạy nghề theo hợp đồng đào
tạo hoặc đặt hàng giữa doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề; tăng cường sự tham gia của
doanh nghiệp, hợp tác xã vào xây dựng chương trình dạy nghề, tiêu chuẩn kỹ năng
nghề, cùng tuyển chọn học viên. Thực hiện từng bước công tác kiểm tra, kiểm định
chứng nhận “sản phẩm đầu ra” cho các cơ sở đào tạo và tư vấn nghề nghiệp cho người
học, sắp xếp bố trí đầu ra cho hoạt động đào tạo. Tất cả hướng tới đào tạo những gì
doanh nghiệp và xã hội đang cần chứ không phải đào tạo những gì đang có.
Tỉnh Sơn La cần bổ sung thêm các chính sách cho người học sau tốt nghiệp.
Mặc dù đã có một số chính sách cho người học, tạo sức hút đối với người học như
chính sách miễn, giảm học phí; cơ chế dạy nghề “mở” (vừa học vừa làm, học từ xa,
liên thông dọc, ngang trong hệ thống…), hình thức học tập đa dạng (chính quy, thường
xuyên), nội dung học tập phong phú (vừa học nghề, vừa học văn hóa) bảo đảm quyền
học nghề của mỗi người, song những chính sách này còn chưa đủ mạnh, chưa sát với
đặc điểm, tính chất của dạy nghề của tỉnh. Vì vậy, bên cạnh các cơ chế, chính sách nêu
trên nên bổ sung thêm các chính sách cho người học sau khi tốt nghiệp (chính sách tiền
lương cho người học sau tốt nghiệp, tôn vinh người lao động .v.v…) để người lao động
chuyên tâm với nghề. Đây cũng là giải pháp để thu hút người học đến với học nghề.
Mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách cho người DTTS để góp phần xóa
đói giảm nghèo, phát triển KT – XH vùng DTTS, thu hút học sinh DTTS tham gia
học nghề là hết sức cần thiết. Do đó, cần phải mở rộng đối tượng thụ hưởng chính
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sách dạy nghề cho người DTTS thuộc nhóm yếu thế (người nghèo, cận nghèo và
người khuyết tật).
Miễn học phí học nghề là giải pháp quan trọng để tạo điều kiện cho người
học nghề, thu hút người học nghề, đặc biệt cần có cơ chế miễn học phí cho tất cả
các đối tượng yếu thế khi tham gia học nghề.
Tỉnh Sơn La cần hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho người lao động
chuyển đổi nghề nghiệp ở các vùng nông nghiệp, nông thôn là những hoạt động cần
thiết để chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải tạo thu nhập
nhằm nâng cao mức sống, thay đổi bộ mặt nông thôn.
Tại các khu vực TĐC cần tiếp tục quan tâm hơn nữa về hạ tầng xã hội, nhất là
đào tạo lao động, giải quyết việc làm, tư vấn, hỗ trợ đồng bào sản xuất, kinh doanh, giữ
gìn văn hóa, bản sắc dân tộc tốt đẹp, chứ không chỉ quan tâm về kinh tế, lo cơm ăn ba
bữa. “Trao cần câu chứ không không trao con cá” bởi nếu đưa một khoản tiền, gạo, xây
hạ tầng nhưng không tổ chức sản xuất, tạo việc làm thì khi người dân hết gạo, hết tiền
sẽ tái nghèo. Xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu TĐC,
trung tâm khuyến công, khuyến nông, hỗ trợ cách làm du lịch cộng đồng.
* Phát triển doanh nhân
Doanh nhân tại Sơn La đã góp phần quan trọng vào hình thành cơ cấu xã hội
và quan hệ xã hội mới, hệ giá trị và lối sống phù hợp với điều kiện CNH – HĐH và
hội nhập quốc tế. Cơ cấu xã hội mới ở Sơn La có thêm đội ngũ hàng nghìn doanh
nhân với vai trò quan trọng trong phát triển KT – XH. Họ là mắt xích không thể
thiếu trong các liên kết, hợp tác KT – XH, trong đó có liên kết “5 nhà” (Nhà nước,
nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà băng và nhà nông). Đội ngũ doanh nhân Sơn
La góp phần hình thành lối sống sáng tạo, tự lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám
đương đầu với khó khăn, dám chấp nhận rủi ro, có chí làm giàu, sống có trách
nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Những doanh nhân giàu có,
thành đạt trở thành mục tiêu, khát vọng phấn đấu của nhiều người, nhất là giới trẻ.
Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đội ngũ doanh nhân tại Sơn
La đã góp phần quan trọng trong tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thực
hiện chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Sự ra đời, phát triển của doanh
nghiệp, doanh nhân đã mang lại việc làm và sinh kế cho nhiều người lao động trên
các vùng miền của tỉnh, đặc biệt là đội ngũ công nhân, nông dân, đồng bào DTTS ở
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biên giới, miền núi, kể cả thương binh, bệnh binh, người yếu thế, người khuyết tật.
Doanh nhân cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: đền ơn đáp nghĩa,
xóa đói giảm nghèo, đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ khắc phục hậu quả
thiên tai, xây dựng các công trình phúc lợi góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Doanh nhân còn tham gia vào các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức
chính trị - xã hội, một số trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã góp phần
quan trọng trong góp ý, phản biện, xây dựng, thực hiện chính sách phát triển KT –
XH của các địa phương của tỉnh Sơn La. Như vậy hiện nay, doanh nhân là một
trong những lực lượng cơ bản tham gia xây dựng, thực hiện chính sách phát triển xã
hội và quản lý phát triển xã hội. Do đó, để phát triển đội ngũ doanh nhân cần thực
hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất, cần nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân.
Tạo điều kiện thuận lợi; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tại
Sơn La, để họ thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH HĐH và hội nhập kinh tế, bảo đảm tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Khuyến
khích tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh để tạo ra nhiều việc làm, nhiều
sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của xã hội.
Thứ hai, công khai, minh bạch các định hướng, quy hoạch phát triển KT –
XH, các chính sách hỗ trợ để bảo đảm quyền lợi đầu tư và giảm thiểu rủi ro kinh
doanh cho doanh nhân, doanh nghiệp; đồng thời hạn chế tình trạng tham nhũng, hối
lộ, lợi ích nhóm giữa doanh nhân với những người hoạch định chính sách.
Thứ ba, phát huy vai trò của các tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh
nghiệp và đội ngũ doanh nhân. Qua tổ chức đại diện để tập hợp ý kiến, nguyện
vọng, sáng kiến của doanh nhân từ đó tham mưu cho tỉnh Sơn La trong xây dựng,
thực hiện các chính sách phát triển KT – XH, bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp,
doanh nhân, người lao động, lợi ích cộng đồng và lợi ích quốc gia dân tộc.
Thứ tư, đề cao văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nhân,
xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bảo vệ môi trường và PTBV. Xây dựng chuẩn
mực của doanh nhân: yêu nước, sáng tạo, đam mê kinh doanh, chủ động hội nhập,
dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng, có văn hóa
và tuân thủ pháp luật. Xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp ở khu
vực nông thôn, miền núi, vùng DTTS; khuyến khích sử dụng lao động địa phương,
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lao động người DTTS, lao động nữ, con em gia đình chính sách, người khuyết tật.
Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích để bảo đảm tính hiệu quả, bền vững của liên
kết “5 nhà” trong quá trình phát triển. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nhân đầu tư đổi
mới công nghệ theo hướng “công nghệ xanh”, đổi mới sản phẩm dịch vụ và tăng
cường liên kết doanh nghiệp, chú trọng xây dựng, tôn vinh, quảng bá, khẳng định
giá trị hàng hóa và thương hiệu của Sơn La.
4.2.1.2. Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm hàng hóa
Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hoá là do nguồn gốc địa lý tạo nên.
Việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông sản đối với các sảm phẩm
chủ lực của Sơn La có ý nghĩa hết sức quan trọng để đẩy mạnh phát triển sản xuất
BV, đưa sản phẩm nông sản Sơn La phục vụ rộng rãi tiêu dùng trong nước và tham
gia thị trường xuất khẩu. Do đó, Sơn La cần triển khai mô hình liên hoàn giữa sản
xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm NNCNC và nhân rộng các mô hình có hiệu quả
kinh tế, gắn với chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Sơn La phấn đấu
đến năm 2025 có 19 sản phẩm xây dựng thượng hiệu chỉ dẫn địa lý.
Sơn La hiện đã công bố chỉ dẫn cho 4 sản phẩm: chè Shan Tuyết Mộc Châu,
xoài Yên Châu, nhãn Sông Mã và cà phê Sơn La. Sơn La cần tiếp tục tập trung
nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực
của tỉnh gồm: cá tầm hồ thủy điện Sơn La, cá vùng lòng hồ sông Đà (Quỳnh Nhai),
quả na Mai Sơn, quả bơ Mộc Châu, gạo nếp Mường Và (Sốp Cộp), quả sơn tra - táo
mèo (Bắc Yên, Mường La), chè Phỏng Lái và khoai sọ Cụ Cang (Thuận Châu).
4.2.1.3. Có chính sách ưu tiên cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi theo quy định của nhà
nước đối với NNCNC, như chính sách hỗ trợ hoạt động tạo ra công nghệ cao, phát
triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; Chính sách hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp ứng dụng NNCNC; Chính sách hỗ trợ đối với khu, vùng NNCNC;
Chính sách thu hút, sử dụng nhân lực… Đặc biệt là chính sách trong quản lý, sử
dụng đất phục vụ phát triển NNCNC.
Tỉnh Sơn La cần đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, ứng dụng khoa học kĩ thuật,
quy trình canh tác tiên tiến và các giống mới cho năng suất, chất lượng cao, có khả
năng chống chịu sâu bệnh vào sản xuất. Phát triển, nhân rộng các mô hình rau an
toàn, hoa chất lượng cao ở Mộc Châu, TP, Mường La và các địa bàn có điều kiện tự
nhiên, khí hậu phù hợp, hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ, liên kết với thị trường
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trong nước và khu vực. Chuyển đổi một số loại cây không hiệu quả trên địa bàn
sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao.
Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp
với bón phân hòa tan theo công nghệ Israel để nâng cao năng suất, giá trị xuất khẩu
cà phê Arabica trên địa bàn TP Sơn La, Mai Sơn, Thuận Châu.
4.2.1.4. Nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả
Bảng 4.1. Các mô hình sinh kế hiệu quả cần nhân rộng tại Sơn La
Đối tượng

Mô hình
Các ngành dịch vụ, thương mại

Thành thị

Du lịch

Theo

Tiểu thủ công nghiệp

thành thị –

Sản xuất nông sản sạch

nông thôn

Nông thôn

Du lịch khám phá, du lịch nghỉ dưỡng, Home
stay
Tiểu thủ công nghiệp

Mông, Dao, Xinh

Lâm nghiệp

Mun, Kháng, La

Nông – lâm kết hợp

Ha, Lào (Vùng

Các nghề tiểu thủ công nghiệp (rèn, làm trang

cao, biên giới – địa sức bạc, mây tre đan,…)
hình cao)

Nuôi cá đặc sản ưa nước lạnh (cá hồi, cá tầm,…)
Trồng cây ăn quả đặc sản, sạch

Theo dân
tộc (theo

Thái, Khơ Mú,

tiểu vùng

Mường (Vùng dọc

– đặc

sông Đà – địa hình

trưng địa

đồi thấp, thung

hình)

lũng)

Chăn nuôi các giống vật nuôi bản địa (vịt, gà
đen,…)
Nông nghiệp dinh dưỡng
Nuôi cá lồng bè
Du lịch khám phá lòng hồ, du lịch cộng đồng
Các nghề tiểu thủ công nghiệp (dệt thổ cẩm, mây
tre đan,

Kinh, một số dân
tộc khác (Vùng dọc
quốc lộ 6 – địa
hình thấp)

Du lịch nghỉ dưỡng
Chế biến nông sản sạch
Trồng hoa chất lượng cao
(Nguồn: tác giả đề xuất)
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Mô hình nuôi cá lồng: Với mục tiêu phát triển nuôi cá lồng theo hướng hiệu
quả, BV, huyện Quỳnh Nhai đã thành lập Tổ tư vấn thuỷ sản, trực tiếp hỗ trợ, tư
vấn các hợp tác xã, tìm một số đơn vị, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho các hợp
tác xã; vận động, hỗ trợ, định hướng các hợp tác xã nuôi cá lồng trên lòng hồ theo
tiêu chuẩn VietGAP; phát huy vai trò của Liên hiệp hợp tác xã thủy sản để liên kết
các hợp tác xã hỗ trợ nhau từ khâu lựa chọn giống, đến chăm sóc, bao tiêu sản
phẩm, đặc biệt là việc sản xuất của các hợp tác xã phải thực hiện theo hình thức gối
vụ để luôn đảm bảo số lượng, chất lượng cung cấp ra thị trường. Huyện đang hỗ trợ
Liên hiệp hợp tác xã thủy sản của huyện xây dựng nhà sơ chế, bảo quản cá để đóng
gói sản phẩm gửi đi các tỉnh; xây dựng thương hiệu cá sông Đà, đưa sản phẩm cá
sông Đà tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh...
Để giúp người dân nuôi thủy sản hiệu quả, nâng cao giá trị Sở Khoa học và
công nghệ tỉnh Sơn La đã xây dựng và được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận
đăng ký nhãn hiệu “Cá Sông Đà – Sơn La” và “Cá tầm Sơn La”. Đối tượng mang
nhãn hiệu là cá tươi và cá chế biến với 7 loài cá chính là: cá lăng, cá trê, cá trắm, cá
chép, cá diêu hồng, cá rô, cá nheo. Sở cũng đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu “Cá
Sông Đà – Sơn La” cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nuôi cá của 3 huyện:
Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu. Logo cá lòng hồ Sông Đà - Sơn La có thể
gắn lên phương tiện vận chuyển, bao bì... Việc sản phẩm cá khu vực sông Đà của
tỉnh Sơn La được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận sẽ góp
phần quảng bá sản phẩm “Cá sông Đà – Sơn La”, đưa sản phẩm cá có giá trị cao,
đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của
tỉnh Sơn La tới tay người tiêu dùng, nâng cao thu nhập người dân vùng lưu vực
sông Đà, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm thủy sản Sông Đà, tạo chỉ dẫn
địa lý cá Sông Đà; phát triển nuôi, đánh bắt thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy
sản, đảm bảo đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy kinh tế của
tỉnh phát triển.
Mô hình du lịch cộng đồng: Theo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030, sản phẩm du lịch cộng đồng
được định hướng phát triển ở 18 xã trên địa bàn 6 huyện, TP là: Mộc Châu, Vân Hồ,
Quỳnh Nhai, Mường La, Phù Yên, TP Sơn La. Trong đó, chú tro ̣ng đế n viê ̣c đầ u tư
cơ sở ha ̣ tầ ng, cảnh quan môi trường phù hơ ̣p với điề u kiê ̣n và điạ hiǹ h của từng
huyê ̣n, từng điạ điể m để thu hút ngày càng nhiề u du khách đế n với những điể m du
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lich
̣ cô ̣ng đồ ng. Với những giải pháp đồng bộ trong xây dựng kế hoạch phát triển,
quảng bá các sản phẩm địa phương, các hoạt động du lịch cộng đồng trên địa bàn sẽ
có nhiều bước chuyển, thu hút thêm nhiều khách, tạo việc làm ổn định cho lao động
khu vực nông thôn.
Đặc biệt, ngành du lịch của tỉnh Sơn La cần tạo điều kiện cho những người
làm du lịch cộng đồng tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng du lịch.
Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẵn có trong ngành du
lịch mà còn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đóng góp tích cực vào
việc chuyển dịch cơ cấu lao động, xóa đói giảm nghèo.
Một số mô hình sinh kế bền vững khác
Cần phát triển lĩnh vực “Nông nghiệp dinh dưỡng” tại một trong những khu
vực có nhiều người DTTS nghèo và ở vùng xa xôi nhất tại Sốp Cộp. Những khu
vực này rất xa các khu vực trung tâm nên chính quyền cần giúp người dân tự cung
tự cấp bền vững, đồng thời cải thiện sự tiếp cận đối với thực phẩm dinh dưỡng đặc
biệt là đối với trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai trong bối cảnh rừng và các tài nguyên
thiên nhiên đang bị suy giảm.
Chính quyền hỗ trợ kiến thức, kĩ thuật để người dân phát triển nông nghiệp hữu
cơ, sản xuất nông sản sạch, phát huy thế mạnh sản xuất hoa quả của Sơn La. Đặc biệt,
hướng dẫn để người dân không sử dụng tràn lan các loại hóa chất bảo vệ thực vật như
hiện nay, nhất là người dân tại các huyện Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã,…
4.2.1.5. Nâng cao trình độ phát triển kinh tế
a. Hiện đại hóa cơ cấu kinh tế với những sản phẩm chủ lực có khối lượng
lớn, chất lượng cao và có nhiều giá trị gia tăng; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh
tế trong nội bộ từng nhóm ngành
* Trong nông – lâm nghiệp – thuỷ sản
Sản xuất cây trồng theo hướng thâm canh, đưa những giống mới có năng
suất, chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất; xây dựng vành đai thực phẩm, các loại
rau, đậu theo hướng sạch cho TP, khu công nghiệp và chuyển về miền xuôi; tập
trung phát triển các loại cây ăn quả như mận hậu, xoài, nhãn, quýt, hồng giòn... gắn
với thị trường tiêu thụ.
Lựa chọn những cây trồng phù hợp với địa hình, đất, khí hậu vùng cao (cây
ngô, cà phê, chè...) có giá trị kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
Tại huyện Mộc Châu (nhất là xã Chiềng Sơn, Loóng Sập) và Mường La (nhất là xã
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Hua Trai, Ngọc Chiến) đời sống của đồng bào các dân tộc Mông, Thái vùng cao
biên giới nơi đây rất khó khăn. Song các địa phương này có điều kiện đất đai và khí
hậu lạnh rất phù hợp trồng các giống hoa ôn đới cho giá trị kinh tế cao, nâng cao thu
nhập nhanh chóng. Vì vậy, tỉnh Sơn La và các huyện cần có sự đầu tư về vốn và kĩ
thuật chăm sóc hoa cho đồng bào Mông, Thái nơi đây.
Cần chuyển đổi mạnh cơ cấu giữa trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ theo
hướng nâng cao giá trị, tích cực ứng dụng công nghệ nhằm tạo ra giá trị hàng hóa
lớn, đảm bảo nông nghiệp PTBV. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá có giá trị
kinh tế cao trên cơ sở tận dụng ưu thế tỉnh miền núi, tiếp tục tập trung phát triển đàn
trâu, bò (Mộc Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Bắc Yên); lợn (Mai Sơn, Mộc Châu, Sông
Mã, TP. Sơn La); dê (Thuận Châu, Mai Sơn, Bắc Yên); nuôi gia cầm theo quy mô
trang trại, hộ gia đình (Sông Mã, Mai Sơn, Mộc Châu). Bên cạnh đó cần khảo sát,
thử nghiệm và đầu tư cho các huyện nghèo Mường La, Bắc Yên, Vân Hồ, Sốp Cộp
để đồng bào các dân tộc Thái, Kháng, La Ha, Mông, Mường... nơi đây biết chăn
nuôi các con giống phù hợp điều kiện địa phương.
Xây dựng hệ thống rừng đặc dụng, hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, kết
hợp trồng mới và khoanh nuôi tái sinh, phát triển hệ thống rừng sản xuất gồm rừng
nguyên liệu giấy lấy gỗ công nghiệp, hồi, quả, chè đắng, đưa che phủ rừng đạt trên
60% vào năm 2025.
Khai thác diện tích mặt nước hiện có, đặc biệt khai thác có hiệu quả các hồ
thủy điện tại Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Mường La, Mộc Châu... Xây dựng thêm các hồ
thuỷ lợi kết hợp nuôi trồng thuỷ sản tập trung với mục đích sản xuất hàng hoá, xây
dựng cơ sở ươm cá giống phục vụ cho nhu cầu tại chỗ và các tỉnh lân cận.
Chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa cho vùng nghèo, vùng biên giới,
vùng nhiều đồng bào dân tộc ít người; đặc biệt hai huyện có TNBQĐN thấp nhất là
huyện Vân Hồ (nhất là xã Tân Xuân, Xuân Nha, Mường Men, Song Khủa với chủ
yếu là dân tộc H’Mông), huyện Sốp Cộp (nhất là Dồm Cang, Mường Và, Púng
Bánh chủ yếu là dân tộc H’Mông, Khơ Mú, Lào). Cần giúp đỡ, hỗ trợ người nông
dân nơi đây về vốn, giống cây con và nhất là kinh nghiệm sản xuất.
Các cấp chính quyền từ tỉnh tới huyện, đặc biệt là các cơ quan khuyến nông
ngoài giúp đỡ người dân về vốn, công nghệ cần chú trọng tìm đầu ra của các sản
phẩm nông nghiệp cho người dân; các địa phương xây dựng “quỹ rủi ro nông
nghiệp” để giúp đỡ người dân trước thiên tai, dịch bệnh trong nông nghiệp...
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* Trong công nghiệp – xây dựng
Khai thác và chế biến khoáng sản, bảo đảm không tàn phá gây ô nhiễm môi
trường, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các loại khoáng sản, khuyến khích đầu tư
khai thác gắn với công nghiệp chế biến.
Tiếp tục đầu tư để phát triển hơn nữa công nghiệp chế biến lương thực, thực
phẩm dựa trên lợi thế nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương. Chú trọng hơn cả
vào các mặt hàng có giá trị cao như mứt hoa quả sấy; các loại vang, rượu, nước ép
hoa quả; các sản phẩm từ sữa...
Phát triển thuỷ điện: khảo sát, quy hoạch và đẩy mạnh khai thác tiềm năng
thuỷ điện trên các sông, suối thuộc địa bàn tỉnh, đưa ra các cơ chế, chính sách thu
hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ. Hoàn thành đưa vào
khai thác thủy điện Xím Vàng 2 và Mường Sang 2 gắn với phát triển rừng và phát
triển KT – XH địa bàn nông thôn.
Ưu tiên những cơ sở sản xuất các sản phẩm công nghiệp có giá trị cao, tham
gia đóng góp lớn vào giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh như: nhà máy chế
biến sữa Mộc Châu, các nhà máy chế biến chè tại Mộc Châu, nhà máy chế biến
quặng Nikel, nhà máy xi măng Mai Sơn,… Thu hút các nhà đầu tư, các cơ sở sản
xuất công nghiệp tập trung vào Khu công nghiệp Mai Sơn, các Cụm công nghiệp,…
Bảo tồn và phát triển các ngành nghề thủ công, khôi phục cho các làng nghề
truyền thống. Phát triển các hợp tác xã hiện có như dệt thổ cẩm trên địa bàn TP Sơn
La và nghề gò hàn tại Quỳnh Nhai. Các ngành, nghề truyền thống của đồng bào
DTTS Sơn La cần chú trọng phát triển như nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái,
Mường, Dao; nghề đan lát (làm rương, hòm, mâm, bàn ghế... bằng mây) của đồng
bào Thái, Khơ Mú...; nghề gốm và làm vật liệu xây dựng (gạch, ngói) của đồng bào
Thái, Tày, Hoa; nghề rèn, chế tác công cụ sản xuất của đồng bào Mông, Dao; nghề
làm đồ trang sức (vòng bạc, hoa tai của người H’Mông, Dao; khuy áo, xà tích của
người Thái). Các sản phẩm truyền thống này không chỉ để phục vụ nhu cầu hàng
ngày của đồng bào hay bán cho người Kinh mà hiện nay còn là loại hàng hóa có giá
trị kinh tế cao khi bày bán tại các điểm tham quan, du lịch. Đây là hướng đi rất khả
thi để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS ở Sơn La.
* Trong ngành dịch vụ
Tăng cường đầu tư hạ tầng thương mại, nâng cấp các chợ và trung tâm mua
sắm, đẩy mạnh giao thương với bên ngoài qua việc nâng cấp các cửa khẩu quốc gia
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là Lóng Sập và Chiềng Khương dựa trên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực (nông
sản: ngô, sắn, rong, hoa quả...).
Khôi phục, duy trì và tổ chức tốt các lễ hội truyền thống (tuần lễ văn hóa
Mông, Chợ tình tại Mộc Châu; Lễ hội hoa Ban – đồng bào Thái tại TP Sơn La; Lễ
hội Mợi – dân tộc Mường tại Phù Yên; Lễ hội Mah grợ – dân tộc Khơ Mú...). Phát
triển du lịch văn hoá lịch sử (Nhà tù Sơn La, Bảo tàng tỉnh, Tượng đài chiến thắng
Cò Nòi, Thủy điện Sơn La...); du lịch sinh thái, du lịch cảnh quan (Rừng thông Mộc
Châu, Thác Dải Yếm Mộc Châu, Thung lũng tình yêu Mộc Châu, Làng chè Mộc
Châu, Tour du lịch lòng hồ sông Đà...), du lịch cộng đồng (Mộc Châu, Vân Hồ, TP
Sơn La...), du lịch nghỉ dưỡng (các suối khoáng nóng tại Mường La, TP Sơn La...)...
Nâng cấp hạ tầng cơ sở và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tài chính, ngân
hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông tại các địa phương, nhất là tại 4 huyện nghèo
của tỉnh... góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của tỉnh.
b. Tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại. Khuyến khích các hợp tác xã, tổ
chức, doanh nghiệp cá nhân tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại (theo chuỗi giá
trị, theo các tổ hợp, theo các hình thức sản xuất hiện đại) và mở rộng liên kết
ngoài tỉnh.
Tại Sơn La, từ việc xây dựng thương hiệu, áp dụng khoa học công nghệ nâng
cao năng suất, chất lượng đã tạo ra những sản phẩm địa phương có ý nghĩa quốc gia
như: Chè shan tuyết Mộc Châu xuất khẩu sang nhiều nước Trung Đông; xoài da
xanh Yên Châu đã xuất sang thị trường Úc; cà phê Sơn La xuất khẩu tại một số
nước như Nhật Bản, EU...
Xây dựng chương trình, tổ chức xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư – nuôi – chế biến – tiêu thụ sản phẩm thủy sản.
Hướng tới khai thác hiệu quả diện tích nước mặt vùng hồ Sông Đà của thủy điện
Sơn La và thủy điện Hòa Bình để phát triển nuôi cá lồng, bè với trọng tâm là cá
tầm; gắn với tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.
Xây dựng và nhân rộng mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm, nông
lâm thủy sản an toàn, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp VietGAP, hình thành
hệ thống cửa hàng kinh doanh, phân phối thực phẩm nông nghiệp, thủy sản an toàn.
Tỉnh cần đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển loại
hình dịch vụ du lịch gắn với các yếu tố văn hóa, tâm linh, du lịch lòng hồ các thủy
điện. Huy động, thu hút các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, kĩ thuật du
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lịch vào các khu du lịch trọng điểm như: Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, vùng
lòng hồ thủy điện Sơn La, các điểm du lịch cộng đồng,… Gắn hoạt động du lịch với
các hoạt động thương mại, dịch vụ để phát huy được tiềm năng, lợi thế các sản
phẩm du lịch (du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn
hóa lịch sử, du lịch hội nghị – tổ chức các sự kiện, du lịch mạo hiểm). Xây dựng các
tour du lịch giữa Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu với Hà Nội, với các tỉnh lân cận
(Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa,…), với thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, cố đô
Luông Pha Băng của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
4.2.1.6. Phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên
Tỉnh cần đẩy mạnh giao lưu kinh tế và văn hóa với các tỉnh lân cận. Phát
triển thương mại, dịch vụ quốc tế, chú trọng hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa với
các địa phương của nước bạn Lào. Chuẩn bị các điều kiện để nâng cấp các cửa khẩu
quốc gia Lóng Sập và Chiềng Khương.
Gần đây nhất vào năm 2017, tỉnh Sơn La phải trải qua hai trận lũ quét lịch
sử, tổn thất nặng nề về người và tài sản, tổng thiệt hại lên tới 2.600 tỷ đồng. Ðối với
một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, đời sống sản xuất của người dân còn nhiều
khó khăn thì đây là một thiệt hại lớn. Do đó, việc phát huy đi đôi với bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên, đảm bảo môi trường BV là một yêu cầu hết sức quan trọng
trong việc hướng tới một mức sống BV cho dân cư của tỉnh Sơn La.
Về đất đai: Tỉnh vẫn còn gần 1/4 diện tích đất bằng và một phần đất đồi núi
có thể khai thác để phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển cây công nghiệp dài
ngày như cà phê, chè, cây ăn quả, chăn nuôi… nhằm cải thiện mức thu nhập. Bên
cạnh đó cần tăng cường công tác quản lý đất đai.
Về thủy văn: cần tiếp tục tận dụng tốt diện tích nước mặt, nhất là các khu
vực lòng hồ chứa nhà máy các thủy điện để nuôi thủy sản. Tiếp tục khảo sát, đánh
giá và sử dụng tiềm năng thủy điện của các sông lớn ở Sơn La.
Về khí hậu: địa hình bị chia cắt sâu và mạnh hình thành nhiều tiểu vùng khí
hậu cho phép phát triển một nền sản xuất nông - lâm nghiệp phong phú. Đặc biệt,
phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại các địa phương có địa hình cao, góp phần thay đổi
cơ cấu và nâng cao thu nhập cho người dân.
Về tài nguyên rừng: cần tiến hành bàn giao toàn bộ diện tích rừng cho các hộ
gia đình tự quản lý chăm sóc và bảo vệ. Việc làm này không chỉ có giá trị quan
trọng với môi sinh mà còn có ý nghĩa rất lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo,
góp phần nâng cao mức sống cho người dân.

141
4.2.2. Giải pháp nhằm giảm bớt sự chênh lệch mức sống dân cư
Sự chênh lệch về mức sống trong các tiểu vùng, các tầng lớp dân cư, các
nhóm dân tộc đang đặt ra những thách thức to lớn đối với các chính sách về thực
hiện công bằng xã hội của tỉnh Sơn La. Việc giảm bớt sự chênh lệch về mức sống là
một yêu cầu cấp bách, cần được khắc phục trong thời gian tới.
4.2.2.1. Giải pháp về chính sách kinh tế vĩ mô
a. Về chính sách thuế. Tỉnh cần tính toán khi quyết định ban hành chính
sách thuế. Bởi TNBQĐN của tỉnh Sơn La ở mức thấp so với cả nước, do đó điều
tiết tái phân phối qua thuế thu nhập cá nhân hay tài sản đánh vào cá nhân, hộ gia
đình cần phải tính toán kỹ. Nếu nâng thuế đánh vào người lao động đang có mức
sống TB thấp có thể đẩy một bộ phận cận nghèo trở về nghèo, người thu nhập
TB trở về cận nghèo. Mặt khác lại đặt ra vấn đề mâu thuẫn, tỉnh thu ở đầu này lại
phải trợ cấp ở đầu kia.
Thuế là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm đối với sản xuất. Nó có tác động rất
lớn đến đời sống KT – XH, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp
và tác động tới sự ổn định kinh tế vĩ mô (tăng trưởng, lạm phát, công ăn việc
làm...). Do đó, tỉnh Sơn La cần tiếp tục vào cải cách thủ tục hành chính thuế, để
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành
chính thuế sẽ tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, giảm bớt chi phí và
thời gian cho đối tượng nộp thuế. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp, chống thất thu thuế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo nguồn
thu ổn định, BV.
Để nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân cần thực hiện nhiều giải pháp, trong
đó có giảm nghĩa vụ thuế. Trong một nền kinh tế khó khăn, Tỉnh cần “khoan sức
dân để làm kế bền gốc”, đó là thượng sách tạo động lực cho sự PTBV; không nên
chọn phương án khiến người dân phải thêm căng mình đóng thuế.
Bên cạnh đó, Tỉnh cần miễn thuế đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp
phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ
lúa trong năm; đất nông nghiệp giao cho hộ nghèo; đất trong hạn mức. Ngoài ra,
một số sản phẩm sản xuất nông nghiệp cũng có thể không phải chịu thuế Giá trị gia
tăng, nếu là các sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt
lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.
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b. Về chính sách phúc lợi, hỗ trợ người nghèo. Sơn La cần xây dựng chiến
lược tăng trưởng phù hợp với đặc điểm của tỉnh, xác định rõ mục tiêu ưu tiên nhằm
tận dụng tốt lợi thế, thu hút nguồn lực cho tăng trưởng BV. Nhiệm vụ trước mắt là
thúc đẩy giảm nghèo và tăng thu nhập thông qua nỗ lực gia tăng phúc lợi xã hội.
Hiện tại Sơn La vẫn còn tới 81,5% lao động làm nông nghiệp, chính vì vậy,
cần có những chính sách hỗ trợ để chuyển dịch hiệu quả cơ cấu nền kinh tế. Bên
cạnh đó, cần chú trọng khía cạnh giáo dục trong giảm nghèo. Thực tế điều tra của
tác giả cho thấy: tỷ lệ người không có bằng cấp có xác suất rơi vào nhóm nghèo cao
gần gấp 5 lần so với nhóm được tiếp cận giáo dục đầy đủ.
c. Về nguồn vốn. Sơn La cần có sự đầu tư hơn nữa về vốn sản xuất song song
với đầu tư nâng cao dân trí để sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Giảm bớt các thủ tục
trong khi vay vốn, giảm lãi suất cho các hộ nghèo.
d. Về chính sách trợ giá. Từ năm 1998, Nhà nước đã thực hiện chính sách trợ
giá, trợ cước vận chuyển đối với muối Iốt, giống cây trồng và trợ cước vận chuyển
đối với dầu hỏa thắp sáng, giấy viết học sinh, phát hành sách, thuốc chữa bệnh,
phân bón, thuốc trừ sâu, than. Tỉnh cần tiếp tục thực hiện các chính sách này, đồng
thời thực hiện trợ cước vận chuyển tiêu thụ nông – lâm sản, nhất là sản phẩm sản
xuất từ các vùng khó khăn.
4.2.2.2. Giải pháp nhằm giảm sự chênh lệch mức sống theo vùng lãnh thổ
Trước hết, cần tăng cường đầu tư cho các vùng chậm phát triển, MSDC thấp
nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn.
Khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư, tạo việc làm ở các vùng nghèo, hỗ trợ
phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển nhằm tăng thêm nguồn thu.
Cơ cấu chi ngân sách của tỉnh cần tập trung vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là
giao thông, điện, thủy lợi, thông tin liên lạc… tạo điều kiện thu hút các nguồn đầu
tư và việc làm phi nông nghiệp trong dân cư vùng nông thôn. Đổi mới cơ chế đầu tư
phát triển cơ sở hạ tầng cho vùng nghèo, đặc biệt là giao thông nhằm khắc phục tình
trạng chia cắt lãnh thổ. Có chính sách ưu đãi đặc biệt để đầu tư phát triển giao thông
nông thôn và nâng cấp các tuyến đường hiện có.
Đối với các huyện có MSDC thấp (Mường La, Sốp Cộp, Vân Hồ), các xã
nằm ở vùng cao biên giới cần tranh thủ mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát
triển kinh tế. Thực hiện thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư của cả trung ương
và địa phương, các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để đầu tư phát triển sản xuất.
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Các huyện, TP cần đề ra những chính sách phát triển kinh tế riêng sao cho phù hợp
với thực tế địa phương.
Giải pháp đột phá cho các địa phương này là xây dựng mạng lưới giao thông
và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bởi mạng lưới đường sá hiện nay ở các
huyện nghèo đang là yếu tố cản trở cho lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế của
huyện. Cùng với nguồn nhân lực thiếu kinh nghiệm sản xuất lạc hậu, thiếu hiểu biết
về nền kinh tế thị trường… nên việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
phục vụ phát triển kinh tế còn rất yếu kém.
Với phạm vi toàn tỉnh, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế phân bổ, điều
phối nguồn vốn hỗ trợ và chỉ tiêu trong công nghiệp và phát trển nông thôn như
công tác khuyến nông, khuyến lâm… thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn
mới cho địa phương căn cứ vào mức độ chênh lệch về phát triển kinh tế xã hội, tỷ lệ
hộ nghèo và khả năng tự cân đối ngân sách từng địa phương.
4.2.2.3. Giải pháp nhằm nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số của
tỉnh Sơn La
Với các DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn, MSDC còn thấp, đặc biệt là
đồng bào Xinh Mun, H’Mông, Khơ Mú, Kháng...), tỉnh Sơn La cần quan tâm, ưu
tiên đầu tư trong mọi lĩnh vực và thực hiện đồng bộ các giải pháp được đề xuất sau:
Thứ nhất, tạo điều kiện cho các tộc người thiểu số khắc phục khó khăn về đất
đai, lao động, năng lực sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng hiệu quả thành
tựu khoa học kĩ thuật vào phát triển kinh tế và đời sống.
Thứ hai, nâng cao dân trí (miễn giảm học phí, hỗ trợ sách vở, tăng trợ cấp
cho học sinh, sinh viên dân tộc), xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, từng bước cải
tạo phong tục tập quán lạc hậu trong nếp sống gia đình, cộng đồng.
Thứ ba, nâng cao chất lượng dân số về sức khỏe, trí tuệ, tuổi thọ, học vấn,
điều kiện kinh tế...
Thứ tư, quy hoạch, khắc phục nguy cơ bị tác động của các yếu tố môi trường
(lũ quét, sạt lở đất, cháy rừng...) làm tổn thương tới sự ổn định đời sống và phát
triển của các tộc người.
Thứ năm, tiếp tục đầu tư, quy hoạch kết cấu hạ tầng. Tỉnh cần ưu tiên trong
việc xây dựng các dự án về hưởng thụ phúc lợi (xóa nhà tạm, cấp điện, cấp thoát
nước) tại khu vực có nhiều DTTS cư trú.
Thứ sáu, tạo điều kiện tăng cường các dịch vụ xã hội như miễn giảm viện phí

144
và chi phí khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc...
Thứ bảy, tăng cường hiệu quả hoạt động quản lí công tác dân tộc của cán bộ
về cả số lượng và chất lượng.
4.2.2.4. Giải pháp về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ
và hiện đại
a. Phát triển hệ thống đường sá; hệ thống nhà ở, cung cấp điện, nước
* Về hệ thống đường sá.
Đầu tư kiên cố hóa và mở rộng hệ thống giao thông đường bộ rộng khắp đến
những xã, bản ĐBKK. Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nội bản, tiểu khu,
tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện
phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” các huyện, TP trên địa bàn tỉnh
Sơn La cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp
ngày công lao động, vật liệu xây dựng để thực hiện làm đường giao thông nông
thôn. Công khai, minh bạch tài chính thông qua các cuộc họp bản để được nhân dân
đồng thuận, nhất trí cao. Hằng năm, các xã, bản tiểu khu cần tổ chức đăng ký thực
hiện bê tông các tuyến đường nội bản.
* Về nhà ở.
Huy động mọi nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo, xây dựng các khu đô thị, tập
thể. Tại các vùng đô thị, tạo điều kiện để người dân có thể mua đất, mua nhà một
cách thuận lợi như hỗ trợ về giá, các phương thức thanh toán... Hỗ trợ bằng các
nguồn vốn để giúp người dân xây dựng nhà ở, xóa bỏ nhà tạm, nhà tranh, tre, nứa,
lá... Nhất vùng đồng bào DTTS tại huyện Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Bắc Yên... chuyên
có truyền thống du canh, du cư.
* Về hệ thống cung cấp điện, nước.
Tăng cường đầu tư hạ tầng cung cấp điện lưới cho người dân, đặc biệt là
huyện Sông Mã, Sốp Cộp và vùng nhiều đồng bào Mông, Dao cư trú; có hình thức
trợ giá với thiết bị điện và giá tiêu dùng điện cho các vùng, các đối tượng khó khăn.
Duy trì và thành lập mới Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về
nước sạch môi trường nông thôn từ tỉnh đến huyện; có sự phối hợp chặt chẽ từ tỉnh
đến huyện và các ban ngành; ban hành quy chế hoạt động giữa 3 ngành: Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; tăng cường công tác
truyền thông, tập huấn hướng dẫn vận hành công trình, góp phần thay đổi dần tập
quán lạc hậu của người dân nông thôn miền núi về sử dụng nước, chăn nuôi và vệ
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sinh làng bản; đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ cấp nước phù hợp với điều kiện
từng vùng; thực hiện có hiệu quả cơ chế lồng ghép các chương trình dự án đầu tư
trên địa bàn, triển khai lập kế hoạch từ cơ sở thôn bản, thực hiện cơ chế công khai
dân chủ đến từng người dân sử dụng; xây dựng được mô hình điểm đại diện hộ, xã,
bản ở từng vùng, từng dân tộc về cấp nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, qua
đó rút kinh nghiệm để phục vụ tham quan học tập và nhân rộng điển hình.
Nâng cấp các công trình cấp nước (hồ chứa nước bản Mòng, hồ Chiềng
Khoi, hồ Lái Bay...), công ty cấp nước để tăng cường sản lượng nước, đảm bảo
nhu cầu sử dụng ở TP, các huyện, xã, đặc biệt ở các khu vực thiếu nước mùa khô.
Tận dụng triệt để các nguồn vốn vay từ kinh phí hỗ trợ của các tổ chức phi chính
phủ, vốn huy động trong nhân dân để thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt và
sản xuất. Chú trọng đầu tư cho 4 huyện có tỉ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ
sinh chưa đạt 80% là Bắc Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ và các vùng cư trú của
đồng bào Mông.
b. Phát triển hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo
Phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo theo cả chiều rộng và chiều
sâu. Duy trì và nhân rộng các lớp xóa mù chữ nhất là tại huyện Sốp Cộp, Quỳnh
Nhai và vùng đồng bào dân tộc Khơ Mú, Mông, Kháng (nơi tỉ lệ biết chữ chưa đạt
60%). Chú ý đầu tư phát triển giáo dục tại 4 huyện nghèo; nâng cao chất lượng giáo
dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông.
Xây dựng cơ chế khuyến khích người dân tham gia vào công việc phát triển
hệ thống giáo dục ngoài công lập để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách địa phương.
Mở rộng các hình thức đào tạo, dạy nghề, trong đó tập trung vào các ngành
nghề như: y tế, giáo dục, chế biến nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, sản xuất hàng tiêu
dùng, xây dựng, khai khoáng, cơ khí sửa chữa, du lịch, tin học, quản lý kinh tế...
bằng các hình thức chính quy, tại chức, ngắn hạn, dài hạn. Phối hợp với các đơn vị
quản lý lao động và các nhà thầu của công trình thuỷ điện Huổi Quảng, Nậm
Chiến... để tổ chức đào tạo và tuyển dụng lao động có tay nghề trên địa bàn tỉnh
tham gia xây dựng, vận hành công trình.
Đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo của tỉnh với các trung tâm đào tạo, dạy
nghề ở Hà Nội và các TP lớn để mở rộng quy mô và các hình thức đào tạo cho lực
lượng lao động của tỉnh Sơn La. Triển khai kế hoạch mở lớp đào tạo đặc biệt để đào
tạo đủ số bác sỹ cần thiết cho mạng lưới y tế xã. Ưu tiên đào tạo công nhân lành
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nghề, cán bộ kỹ thuật có trình độ để tham gia xây dựng, vận hành các công trình
thủy điện lớn trong khu vực... Chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ để tiếp cận với
khách du lịch và hội nhập.
Tăng cường ưu đãi đặc biệt cho giáo viên, cán bộ vùng sâu, vùng cao để thu
hút nhân tài. Có chính sách ưu tiên đào tạo cán bộ người DTTS, nhất là con em các
dân tộc vùng cao biên giới (đặc biệt là con em dân tộc Kháng, Mông, Khơ Mú)
nhằm mục đích vừa có đội ngũ quản lý và nghiệp vụ tại chỗ, vừa tận dụng được các
giá trị nhân văn của các dân tộc trong quản lý KT – XH, vừa đảm bảo được sự ổn
định xã hội để phát triển kinh tế.
c. Phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe
Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát
triển, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe. Chú trọng đầu tư hệ thống y tế thôn, bản và có chính sách đãi ngộ thích
hợp với cán bộ y tế, đặc biệt tại các xã vùng cao biên giới, nhất là tại 4 huyện nghèo
(Bắc Yên, Mường La, Sốp Cộp, Vân Hồ) là vùng nhiều đồng bào DTTS (Mông,
Mường, Dao, La Ha, Xinh Mun, Khơ Mú, Lào...) sinh sống, đây cũng là các huyện
có mức chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe thấp nhất tỉnh. Đồng bào nơi đây còn nhiều
hủ tục, tập quán lạc hậu trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (còn thường xuyên
cúng ma, cúng tà trị bệnh; nhờ các bà đỡ giúp sinh đẻ tại nhà...).
Quan tâm phát triển các dịch vụ y học với công nghệ, kỹ thuật cao, phát triển
hài hoà giữa y tế phổ cập với y tế chuyên sâu, kết hợp phát triển y học hiện đại với y
học cổ truyền. Thúc đẩy các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập được phát triển
về quy mô và chất lượng, nâng cấp các cơ sở y tế đạt trình độ tiên tiến trong khu
vực; Từng bước hiện đại hoá, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong phòng
bệnh, khám chữa bệnh và điều hành quản lý bệnh viện,…
Áp dụng có hiệu quả các phương pháp khoa học công nghệ tiên tiến trong xử
lý chất thải y tế đối với mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh từ tỉnh đến xã, phường
nhằm bảo vệ môi trường.
Đẩy mạnh xã hội hoá y tế bằng việc triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật
Bảo hiểm y tế trên địa bàn. Có chính sách ưu đãi đặc biệt trong khám chữa bệnh cho
các hộ nghèo, người DTTS (nhất là đồng bào Mông, Khơ Mú, Kháng, Lào...), người
dân vùng cao biên giới (nhất là huyện Sốp Cộp, Bắc Yên...).
4.2.3. Nâng cao vai trò quản lý của chính quyền các cấp
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4.2.3.1. Về hoàn thiện định hướng phát triển kinh tế
a. Quy hoạch tổng thể
Tỉnh cần đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH;
quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm; quy hoạch đô thị,... Trong đó, tập trung rà soát,
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển NNCNC trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ
quy hoạch đô thị mới TP Sơn La giai đoạn 2016 – 2025, phấn đấu xây dựng TP Sơn La
đến năm 2025 trở thành đô thị loại II, mang bản sắc của tiểu vùng Tây Bắc.
b. Có cơ chế ẩy mạnh chuyên môn hóa và phát triển sản phẩm chủ lực của
Tỉnh
Đặc biệt, trong nông nghiệp cần hỗ trợ nông dân tại các vùng có tiềm năng
phát triển NNCNC về cây giống, vật nuôi, kĩ thuật… chứ không chỉ hỗ trợ về vốn.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, trọng tâm là phát triển cây cà phê, chè,
mía đường, mắc ca, cây ăn quả, cây dược liệu.
4.2.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý
a. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng nguồn nhân
lực quản lý.
Trong công tác quy hoạch, tỉnh Sơn La cần xác định trước những dự báo
chiến lược về nhu cầu nguồn nhân lực quản lý, trên cơ sở đó có sự đầu tư đúng
mức, hợp lý cho từng loại hình cơ sở, vật chất nhằm phát triển nguồn nhân lực quản
lý một cách hợp lý và đưa lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển KT – XH. Bộ
máy nhân lực quản lý phải được tổ chức gọn nhẹ có hiệu lực và hiệu quả; phương
pháp quản lý phải thường xuyên đổi mới.
Để có được nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao cho Sơn La, việc đào tạo,
phân bổ và sử dụng có mối quan hệ mật thiết và tác động lẫn nhau. Tạo ra nguồn
nhân lực quản lý có trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp và sức khỏe tốt là vấn đề
quan trọng trong các chiến lược phát triển của Sơn La đến 2025, nhưng vấn đề quan
trọng hơn là việc phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực quản lý đó một cách hợp lý làm
cho nó trở thành động lực thúc đẩy phát triển KT – XH của tỉnh. Do đó cần phát hiện,
bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Sơn La là một tỉnh nghèo, thực tế còn thiếu nhân tài
là các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia giỏi,… Vì vậy, vấn đề đặt ra cho
tỉnh là phải có chính sách thu hút nhân tài mạnh mẽ hơn; để thu hút họ vào phát triển
KT – XH của tỉnh, tránh để xảy ra chảy máu chất xám đi các tỉnh, TP khác và các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
b. Phát triển nhân lực quản lý từ cộng đồng.
Phát triển nhân lực quản lý, nhất là tại hệ thống chính trị cơ sở TĐC, phải
tận dụng đội ngũ cán bộ từ cộng đồng di cư đến để có sự chia sẻ, đồng cảm, đoàn
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kết dân tộc. Phải ưu tiên trực tiếp cho việc giảm nghèo bền vững, thoát nghèo
sớm cho vùng TĐC.
4.3. Đánh giá khả năng đạt được về mức sống dân cư ở tỉnh Sơn La theo
hướng bền vững đến năm 2025
4.3.1. Đánh giá khái quát
Nếu thực hiện thành công định hướng, giải pháp như đã đề xuất và kiến nghị
thì dù tính toán sơ bộ cũng cho thấy MSDC ở tỉnh Sơn La sẽ có sự cải thiện đáng kể.
Các chỉ số về thu nhập, nhà ở, sử dụng nước... đều có cải thiện rõ, thay đổi cơ cấu chi
(chi nhiều hơn cho thịt cá, học hành, vui chơi giải trí,…). Đồng thời, tỷ lệ hộ nghèo
và số người nghèo giảm rõ rệt, sự chênh lệch mức sống cũng sẽ được giảm đi.
Cùng với đó, khi MSDC đã có sự cải thiện thì các chỉ số so sánh chênh lệch
mức sống giữa các tiểu vùng cũng như các tầng lớp dân cư được giảm xuống, được
người dân chấp nhận, không gây bất lợi cho phát triển ổn định.
4.3.2. Đánh giá cụ thể
Tác giả dự báo các chỉ tiêu và chỉ số so sánh có thể đạt được về mức sống
của tỉnh Sơn La như sau:
4.3.2.1. Phương diện thứ nhất
Bảng 4.2. Dự báo khả năng đạt được về MSDC của tỉnh Sơn La năm 2025
Chỉ tiêu
2016
2025
1. TNBQĐN/tháng (nghìn đồng)
1.290
> 3.000
2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (%)
31,9
< 20,0
3. Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi (%)
12,7
> 13,0
4. Tỷ lệ nhà kiên cố (%)
33,4
> 45,0
5. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%)
82,0
> 85,0
(Nguồn: tác giả tổng hợp, tính toán, dự báo)
TNBQĐN/tháng của tỉnh Sơn La năm 2016 xếp áp chót ở vị trí 62/63 tỉnh,
TP trực thuộc Trung ương trong cả nước. Song nếu tỉnh Sơn La tận dụng, khai thác
triệt để được hai thế mạnh mũi nhọn là phát triển NNCNC, du lịch thì vào năm 2025
TNBQĐN của tỉnh dự báo tăng lên gấp 3 lần. Cùng với đó, tăng TNBQĐN là cơ sở
quan trọng nhất để tăng tỷ lệ tích lũy so với thu nhập.
Theo tính toán, vào năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của Sơn La sẽ giảm xuống
khoảng hơn một nửa so với hiện nay. Song giảm nghèo cần đi đôi với các giải pháp
giúp người dân thoát nghèo BV; xóa bỏ triệt để tình trạng thiếu đói, giảm số thôn
ĐBKK và nâng cao tỷ lệ chi cho giáo dục, tỷ lệ hộ có nhà kiên cố, tỷ lệ hộ sử dụng
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nguồn nước hợp vệ sinh.
4.3.2.2. Phương diện thứ hai
Để đảm bảo có được MSDC theo hướng BV thì khi TB toàn xã hội đã đạt
được các chỉ tiêu ở phương diện thứ nhất, ta cần tính tới phương diện thứ hai, đó là
giảm sự chênh lệch mức sống giữa các tiểu vùng cũng như của các tầng lớp dân cư
và giảm dần tỷ trọng chi tiêu trong tổng thu nhập nhằm tăng tỷ trọng tích lũy. Với
một tỉnh miền núi, mức sống bị chi phối bởi rất nhiều các yếu tố như Sơn La thì
việc giảm bớt sự chênh lệch để được người dân chấp nhận là một yêu cầu hết sức
khó khăn. Tuy nhiên, nếu để mức sống có sự chênh lệch quá lớn sẽ dẫn đến gây bất
lợi cho phát triển ổn định. Do đó, vấn đề giảm bớt khoảng cách chênh lệch mức
sống vẫn luôn là yêu cầu cấp thiết đối với tỉnh Sơn La.
Qua thực tiễn nghiên cứu, tỉnh Sơn La có sự chênh lệch mức sống khá sâu sắc
giữa các vùng lãnh thổ và các cộng đồng dân cư. Hơn nữa, tại hầu hết các vùng và
cộng đồng đều có tỷ lệ tích lũy rất nhỏ, thậm chí một số vùng (vùng nông thôn, vùng
khó khăn) và một số cộng đồng (20% người có mức thu nhập thấp nhất; dân tộc
Mường, dân tộc H’Mông và các dân tộc thiểu số khác) có mức chi tiêu quá lớn, gấp
nhiều lần thu nhập.
Mức chênh lệch thu nhập giữa 20% số người có mức thu nhập cao nhất so
với 20% số người có mức thu nhập thấp nhất của Sơn La thuộc tốp TB thấp của cả
nước. Với sự đầu tư mạnh mẽ và hỗ trợ tích cực cho vùng nông thôn, vùng nghèo,
vùng khó khăn của Sơn La trong thời gian sắp tới, dự báo tới 2025 sự chênh lệch
thu nhập sẽ giảm còn khoảng 6,5% vẫn thấp hơn TB toàn vùng và cả nước.
Bảng 4.3. Dự báo một số chỉ tiêu so sánh MSDC của các đối tượng nghiên cứu
ở tỉnh Sơn La năm 2025
Chỉ số so sánh (lần)

2016

2025

1. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN giữa thành thị và nông thôn
2. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN giữa tiểu vùng cao nhất và tiểu vùng
thấp nhất
3. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN giữa nhóm có mức thu nhập cao nhất
với nhóm có mức thu nhập thấp nhất
4. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN giữa dân tộc cao nhất và dân tộc thấp
nhất
5. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN của tỉnh Sơn La với tỉnh Thái Nguyên

3,2

< 3,0

10,1

< 9,0

7,2

< 7,0

5,5

< 5,0

0,4

> 0,8

150
(Nguồn: tác giả tổng hợp, tính toán, dự báo)
Như vậy, để nâng cao MSDC theo hướng BV, đòi hỏi tỉnh Sơn La phải hướng
tới thực hiện và hoàn thành hai phương diện đã đề xuất, đánh giá ở trên. Với những
tiềm năng vốn có của Tỉnh và trên cơ sở nhìn nhận khách quan các hạn chế, yếu kém
trong mức sống cũng như thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực đã đề xuất, tác giả
kì vọng Sơn La sẽ đạt được MSDC theo hướng BV vào khoảng năm 2025.
Tiể u kế t chương 4
Chương 4 đã chỉ ra một số điểm quan trọng như sau:
(i) Trên cơ sở kế thừa các báo cáo quy hoạch phát triển KT – XH đến năm
2020 của tỉnh Sơn La tác giả đã đề xuất những chỉ tiêu định hướng phát triển KT –
XH của tỉnh Sơn La đến 2025: dân số, tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế,
sản phẩm chủ lực,… của tỉnh, của thành thị, nông thôn và của các tiểu vùng.
(ii) Đề xuất định hướng nâng cao MSDC đến 2025 của toàn tỉnh, của thành
thị và nông thôn, của các tiểu vùng,…
(iii) Đề xuất ba nhóm giải pháp chủ yếu để nâng cao MSDC ở tỉnh Sơn La
theo hướng BV đến 2025 đó là: (1) gia tăng thu nhập dân cư một cách tương đối ổn
định; (2) giảm thiểu chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành thị và
nông thôn, giữa các tiểu vùng; (3) phát huy cao độ vai trò của chính quyền các cấp
với phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập và giảm thiểu mức chênh lệch giữa các đối
tượng nghiên cứu.
(iv) Qua quá trình nghiên cứu luận án, tác giả kiến nghị:
Nhà nước cần đổi mới công tác thống kê về MSDC theo các chỉ tiêu đã đề
cập ở chương 2 về mặt lý thuyết và đã phân tích ở chương 3, chương 4; cần có
hướng dẫn đánh giá MSDC BV hàng năm cho các địa phương cấp tỉnh, cấp huyện.
Chính quyền tỉnh Sơn La cần quan tâm đúng mức tới vấn đề nâng cao MSDC
theo hướng bền vững. Đồng thời với việc hướng dẫn phát triển sản xuất hàng hóa,
hướng dẫn tổ chức sản xuất, mở rộng liên kết, xây dựng các mô hình sinh kế bền vững
thì cần phải đẩy mạnh việc tuyên truyền về ý nghĩa của MSDC theo hướng bền vững.
Hàng năm cần tổ chức đánh giá MSDC theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh. Ngoài
ra, chính quyền tỉnh Sơn La cần có chính sách và giải pháp cụ thể để nâng cao MSDC
theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh.
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KẾT LUẬN
Sau khi tổng quan cơ sở lí luận, kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao MSDC
theo hướng BV, kết hợp với nguồn thông tin thu thập được từ thực địa, luận án đã
tập trung phân tích vấn đề nâng cao MSDC theo hướng BV của tỉnh Sơn La và đã
đạt được những mục tiêu đề ra, đó là:
1) Qua tổng quan các công trình nghiên, tác giả rút ra những nhận định chủ
yếu: Về những điểm có thể kế thừa cho luận án (Tư tưởng, quan điểm về MSDC
theo yêu cầu BV đối với quốc gia; Một số yếu tố ảnh hưởng tới MSDC; Một số nội
dung đánh giá MSDC đối với cấp quốc gia nhưng có thể ứng dụng đối với cấp tỉnh;
Một số chỉ tiêu đánh giá MSDC đối với cấp quốc gia có thể vận dụng cho cấp tỉnh;
Một số giải pháp nâng cao MSDC có thể phục vụ việc nghiên cứu của luận án); Về
những vấn đề luận án cần đi sâu, nghiên cứu làm rõ (Quan niệm về nâng cao MSDC
theo hướng BV; Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao MSDC theo hướng
BV; Đề xuất các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá MSDC theo hướng BV; Đề xuất các
điều kiện cần thiết để nâng cao MSDC theo hướng BV).
2) Trên cơ sở các kết quả tổng quan, phân tích kinh nghiệm thực tiễn về nâng
cao MSDC, tác giả đã làm rõ những vấn đề lý luận quan trọng về: MSDC và nâng
cao MSDC theo hướng BV. Cụ thể: (i) Quan niệm về MSDC theo hướng BV; (ii)
Xác định 6 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến MSDC theo hướng BV và chỉ rõ 5 điều kiện
đảm bảo MSDC BV; (iii) Khẳng định 2 nhóm chỉ tiêu đánh giá MSDC theo hướng
BV (nhóm chỉ tiêu chủ yếu gồm 6 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu bổ trợ gồm 4 chỉ tiêu).
3) Thông qua việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới MSDC theo hướng BV và
thực trạng MSDC theo hướng BV của tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2016 nhận thấy:
(i) Sơn La là một tỉnh mà các yếu tố như dân số, dân tộc, vị trí địa lý, điều kiện tự
nhiên,… cho phép phát triển kinh tế tổng hợp để nâng cao MSDC và nâng cao MSDC
theo hướng BV. Trong các yếu tố đó thì chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người
dân; tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với nâng
cao MSDC.
(ii) Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ Sơn La, chính quyền tỉnh Sơn La
đã quyết tâm thu hút đầu tư để phát triển kinh tế, do đó nền kinh tế của Sơn La đã
có bước chuyển biến tương đối rõ, thu nhập dân cư tăng lên qua các năm. Do đó,
trên thực tế mức sống của các tầng lớp dân cư và các vùng đều được nâng lên. Song
so với mức TB của cả nước và so với nhiều tỉnh trong vùng TDMNPB thì MSDC
của Sơn La còn ở mức thấp. Tuy MSDC có được cải thiện nhưng chênh lệch thu
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nhập của 20% số người giàu so với 20% số người nghèo cũng như chênh lệch thu
nhập giữa thành thị và nông thôn, giữa các tiểu vùng, giữa các đơn vị hành chính là
tương đối lớn; tiềm ẩn những bất ổn do sự chuyển động của các luồng dân cư và lao
động đối với phát triển của tỉnh là hiện hữu khá rõ.
(iii) Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn tới hạn chế và yếu kém trong việc nâng
cao MSDC theo hướng BV ở tỉnh Sơn La phải kể đến những nguyên nhân chủ yếu
như: yếu kém trong quản lý của chính quyền địa phương; phát triển kinh tế còn hạn
chế chưa tương xứng với tiềm năng; sinh kế của người dân, đặc biệt của người dân
ở những nơi vùng sâu vùng xa còn chưa được định hình rõ,…
4) Trên cơ sở những định hướng phát triển KT – XH của Tỉnh, từ thực trạng đã
phân tích, luận án đã kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao MSDC theo hướng BV
phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh. Cần tập trung chủ yếu vào một số giải pháp
như: (i) gia tăng thu nhập dân cư một cách tương đối ổn định; (ii) giảm thiểu chênh
lệch mức sống giữa các tầng lớp, cộng đồng dân cư và giữa các vùng lãnh thổ; (iii) phát
huy cao độ vai trò của chính quyền các cấp với phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập và
giảm thiểu mức chênh lệch giữa các đối tượng nghiên cứu.
5) Luận án đã được tác giả nghiên cứu nghiêm túc và công phu, song do hạn chế
về mặt số liệu nên tác giả vẫn chưa đánh giá được đầy đủ một số mặt phản ánh MSDC
BV như cơ cấu chi tiêu, số năm đi học của người dân,… Nếu tác giả được tiếp tục thực
hiện các công trình khác theo hướng nghiên cứu này hoặc các tác giả khác nếu nghiên
cứu theo hướng này nên có những điều tra, đánh giá cụ thể hơn về cơ cấu chi, mức độ
giáo dục, sự tiến bộ trong trình độ dân trí của dân cư,…

153
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
CÓ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
Năm
Tên công trin
̀ h

TT

Nơi công bố

công

Mã số

Trang

bố
Một số nguyên nhân chủ
quan ảnh hưởng tới thu
1.

nhập hộ gia đình nông thôn 12/
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2016

ISSN
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2354-

16-24

1091

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh
Sơn La.
Những thế mạnh để phát
triển mô hình kinh tế xanh
2.

tại vùng cư trú của người
dân tộc H’Mông, huyện

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa
12/

2016 Nhơn, Nxb Khoa học tự nhiên
và Công nghệ.

Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Các yếu tố ảnh hưởng tới
3.

mức sống dân cư theo
hướng bền vững

4.

lý toàn quốc lần thứ 9, Quy
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ISBN:
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ISBN:
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nghệ.
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978-604-

Solutions for sustainable

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa
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ISBN:

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa
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lý toàn quốc lần thứ 10, Nxb

2018 Khoa học tự nhiên và Công
nghệ.

Phát triển nông nghiệp ứng

4/

dụng công nghệ cao nhằm

2018 Quốc gia Phát triển kinh tế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học
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978-604913-693-1

ISBN:
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nâng cao mức sống dân cư

địa phương: Cơ hội, thách
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Mười bảy mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)
(Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030, 25-27/9/2015, NewYork)
Mục tiêu 1. Xóa nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi
Mục tiêu 2. Xóa đói, đảm bảo anh ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng,
phát triển nông nghiệp bền vững.
Mục tiêu 3. Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả
mọi người ở mọi lứa tuổi.
Mục tiêu 4. Đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng và nâng cao
cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.
Mục tiêu 6. Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện
các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người.
Mục tiêu 7. Đảm bảo việc tiếp cận năng lượng với giá cả hợp lý, tin cậy, bền
vững và hiện đại cho tất cả mọi người.
Mục tiêu 8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, rộng mở và bền vững, việc
làm đầy đủ và năng suất và công việc tốt cho tất cả mọi người.
Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa
rộng mở và bền vững, khuyến khích đổi mới.
Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia.
Mục tiêu 11. Xây dựng các đô thị và các khu dân cư mở cửa cho tất cả mọi
người, an toàn, vững chắc và bền vững.
Mục tiêu 12. Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững.
Mục tiêu 13. Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác
động của nó.
Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn
tài nguyên biển cho phát triển bền vững.
Mục tiêu 15. Bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh
thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống xói mòn
đất và mất đa dạng sinh học.
Mục tiêu 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình và rộng mở cho phát triển bền vững,
mang công bằng đến với tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có
trách nhiệm và rộng mở ở tất cả các cấp.
Mục tiêu 17. Đẩy mạnh cách thức thực hiện và đem lại sức sống mới cho quan
hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững.
(Nguồn: [117])

Phụ lục 2. Các yếu tố khí hậu nông nghiệp và kinh tế - xã hội có thể ảnh hưởng
tới tỉ lệ đói nghèo
STT
Tên biến
Biến ngoại sinh
1
Độ cao
2
Độ dốc/Độ gồ ghề
3
Loại đất
4
Đất mặt
5
Số giờ nắng
6
Lượng mưa hàng năm
7
Khoảng cách tới thị xã và TP
Biến nội sinh
1
Dân số
2
Số lượng và mật độ chợ
3

Chiều dài và mật độ đường sá

4
5

Chiều dài và mật độ sông
Thời gian ra tới thị xã và TP

Mối quan hệ kỳ vọng với đói nghèo
Độ cao lớn ↔ tỉ lệ đói nghèo cao
Độ dốc lớn → tỉ lệ đói nghèo cao
Đất cát và cằn → tỉ lệ đói nghèo cao
Không rõ
Ít được chiếu sáng → tỉ lệ đói nghèo cao
Lượng mưa ít → tỉ lệ đói nghèo cao
Khoảng cách xa → tỉ lệ đói nghèo cao
Không rõ
Mật độ chợ thấp ↔ tỉ lệ đói nghèo cao
Mật độ đường sá thấp ↔ tỉ lệ đói nghèo
cao
Mật độ sông thấp ↔ tỉ lệ đói nghèo cao
Thời gian dài ↔ tỉ lệ đói nghèo cao
(Nguồn: [42, tr.55])

Phụ lục 3. Một số chỉ số liên quan tới mức sống trong Bộ chỉ thị của CSD
Chủ đề

1. Công
bằng

Chủ đề nhánh
“Lĩnh vực xã hội”

1. Nghèo đói
2. Công bằng giới
3. Tình trạng dinh
dưỡng
4. Tỷ lệ chết

2. Y tế

3. Giáo
dục
4. Nhà ở

Chỉ tiêu

1. Tỷ lệ người nghèo
2. Chỉ số Gini về bất cân đối thu nhập
3. Tỷ lệ thất nghiệp
4. Tỷ lệ lương trung bình của nữ so với nam
5. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em
6. Tỷ lệ chết <5tuổi
7. Kỳ vọng sống của trẻ mới sinh

5. Điều kiện vệ
8. % dân số có thiết bị vệ sinh phù hợp
sinh
6. Nước sạch
9. Dân số được dùng nước sạch
10. % dân số được tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu
7. Tiếp cận dịch vụ
11. Tiêm chủng cho trẻ em
y tế
12. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai
13. Phổ cập tiểu học đối với trẻ em
8. Cấp giáo dục
14. Tỷ lệ người trưởng thành đạt mức giáo dục cấp II
9. Biết chữ
15. Tỷ lệ biết chữ của người trưởng thành
10. Điều kiện sống 16. Diện tích nhà ở bình quân đầu người
(Nguồn: tác giả xử lý từ [84])

Phụ lục 4. Cách thức xác định nghèo đa chiều ở Việt Nam
Hộ nghèo trong 5 năm (giai đoạn 2016 -2020) bao gồm người có thu nhập
dưới 700.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở thành
thị. Hoặc các hộ gia đình có TNBQĐN/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000
đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội
cơ bản trở lên (Khu vực nông thôn). Hoặc các hộ có TNBQĐN/tháng trên 900.000
đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp
cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (Khu vực thành thị). Các chỉ số đo lường và
mức độ thiếu hụt như bảng sau:
Chiều
nghèo
1)
Giáo
dục

Chỉ số đo lường

Mức độ thiếu hụt

1.1 Trình độ giáo Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên đủ 15 tuổi sinh từ năm
dục của người lớn
1986 trở lại không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện
không đi học
1.2 Tình trạng đi học Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em trong độ tuổi đi học (5 - 14
của trẻ em
tuổi) hiện không đi học

2) Y tế 2.1 Tiếp cận các Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám
dịch vụ y tế
chữa bệnh (ốm đau được xác định là bị bệnh/ chấn thương
nặng đến mức phải nằm một chỗ và phải có người chăm
sóc tại giường hoặc nghỉ việc/học không tham gia được
các hoạt động bình thường)
2.2 Bảo hiểm y tế
Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên hiện
tại không có bảo hiểm y tế
3) Nhà 3.1. Chất lượng nhà Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn
ở
ở
sơ (Nhà ở chia thành 4 cấp độ: nhà kiên cố, bán kiên cố,
nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ)
3.2 Diện tích nhà ở
Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ
bình quân đầu người hơn 8m2
4)
Điều
kiện
sống
5)
Tiếp
cận
thông
tin

4.1 Nguồn nước sinh
hoạt
4.2. Hố xí/nhà vệ
sinh
5.1 Sử dụng dịch vụ
viễn thông
5.2 Tài sản phục vụ
tiếp cận thông tin

Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh
Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê bao
điện thoại và internet
Hộ gia đình không có tài sản nào trong số các tài sản:
Tivi, đài, máy vi tính; và không nghe được hệ thống loa
đài truyền thanh xã/thôn

(Nguồn: tác giả xử lý từ [7])

Phụ lục 5. Một số chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam
Chỉ tiêu
1. GDP/người (USD giá thực tế)
2. Cơ cấu ngành (%)
- Nông nghiệp
- Công nghiệp – xây dựng
- Dịch vụ
- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp
3. Lương thực
4. Thể chế kinh tế
5. Chi phối
6. Thành phần kinh tế
7. Tỷ lệ hộ nghèo (%)

Trước 1988
98 (1990)*

2016
2.215

40,0
30,0
30,0
Nhập khẩu
Kế hoạch hóa tập trung
Nhà nước
Chưa có kinh tế tư nhân
chính thức
34,2

16,3
32,7
40,9
10,1
Xuất khẩu
Thị trường
Thị trường
Đã có kinh tế tư
nhân khá
5,8

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ [66])
(Ghi chú: 1990: Lào 186 USD/người; Camphuchia 191 USD/người).
Phụ lục 6. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá hiện
hành của các quốc gia khu vực Đông Nam Á (USD)
2010
Bru-nây

2011

2012

2013

2014

2015

2016

35.268,0 41.787,0 46.974,0 44.597,0 41.531,0 30.968,0 26.939,0

Cam-pu-chia

786,0

879,0

946,0

1.028,0

1.099,0

1.163,0

1.270,0

In-đô-nê-xi-a

3.113,0

3.648,0

1.445,0

3.621,0

3.492,0

3.336,0

3.570,0

Lào

1.141,0

1.301,0 10.835,0

1.839,0

2.018,0

2.159,0

2.339,0

Ma-lai-xi-a

9.071,0 10.428,0

1.137,0 10.882,0 11.184,0

9.649,0

9.508,0

2.605,0

1.171,0

1.260,0

1.139,0

1.196,0

2.372,0 54.451,0

2.760,0

2.843,0

2.878,0

2.951,0

Mi-an-ma

988,0

Phi-li-pin

2.129,0

Xin-ga-po
Thái Lan
Đông Ti-mo
Việt Nam

..

46.570,0 53.121,0

5.915,0 56.029,0 56.336,0 53.630,0 52.962,0

5.075,0

5.539,0

1.125,0

6.171,0

5.942,0

5.815,0

5.911,0

806,0

1.016,0

3.701,0

1.191,0

1.196,0

1.295,0

1.405,0

1.273,0

1.517,0

1.748,0

1.907,0

2.052,0

2.109,0

2.215,0

(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])

Phụ lục 7. So sánh năng suất lao động của Việt Nam và một số quốc gia Châu
Á
Quốc gia
Xing ga po
Đài Loan
Nhật Bản
Hàn Quốc
Ma lai xi a
Thái Lan
In đô nê xi a
Trung Quốc
Phi lip pin
My an ma
Cam pu chia
Việt Nam

Năng suất lao động
(nghìn USD)
132,8
99,2
74,2
72,7
59,1
29,9
25,7
26,8
19,4
9,7
6,2
11,0

So với Việt
Nam (VN = 1)
12,1
9,0
6,7
6,6
5,4
2,7
2,3
2,4
1,8
0,6
0,9
1,0

Mức năng suất 2016
so với 2010
1,9
2,3
1,2
2,4
2,0
2,3
2,3
9,5
1,7
3,0
6,0
3,2

(Nguồn: tác giả xử lý từ [86])
Phụ lục 8. Chuẩn nghèo đơn chiều qua các năm của Việt Nam
Chuẩn nghèo của Việt Nam (nghìn đồng/người/tháng)
Năm
Thành thị
Nông thôn
2010
500,0
400,0
2011
600,0
480,0
2012
660,0
530,0
2013
710,0
570,0
2014
750,0
605,0
2015
760,0
615,0
2016
900,0
700,0
(Nguồn: tác giả tổng hợp từ [66])
Phụ lục 9. So sánh MSDC của tỉnh nghiên cứu so với một số đối tượng khác

Chỉ tiêu so sánh

1. TNBQĐN/tháng của toàn tỉnh
(nghìn đồng)
Chỉ số chênh lệch thu nhập
giữa các năm (lần)
2. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa 20% nhóm cao nhất và 20%
nhóm thấp nhất (lần)

Giá trị
tuyệt đối
của tỉnh
nghiên
cứu

Tỉnh
nghiên
cứu so
với TB cả
nước*

Tỉnh
nghiên
cứu so
với TB
vùng lớn
hơn*

Tỉnh
nghiên cứu
so với tỉnh
có mức
sống cao
nhất vùng*

3. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa dân tộc cao nhất và dân tộc
thấp nhất (lần)
4. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa thành thị và nông thôn (lần)
5. Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa tiểu vùng cao nhất và tiểu
vùng thấp nhất (lần)
6. Tỷ lệ chi cho giáo dục (%)
7. Tỷ lệ hộ nghèo (%)
8. Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố (%)
9. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước
hợp vệ sinh (%)
(Nguồn: đề xuất của tác giả)
(Ghi chú: * tính bằng phần trăm hoặc tính bằng lần)
Phụ lục 10. Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập của Việt Nam và các vùng năm 2016 (%)
TNBQĐN (nghìn CTBQĐN (nghìn Tỷ lệ tích lũy so với
đồng)
đồng)
thu nhập (%)
TB cả nước

3.049

2.157

29,3

ĐB sông Hồng

3.610

2.528

30,0

TDMNPB

2.033

1.655

18,6

BTB và DHNTB

2.432

1.809

25,6

Tây Nguyên

2.562

1.766

31,1

Đông Nam Bộ

4.485

3.018

32,7

ĐB sông Cửu Long

2.798

1.872
33,1
(Nguồn: tác giả xử lý từ [68], [69])

Phụ lục 11. Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập của Việt Nam và các vùng
giai đoạn 2010 - 2016 (%)
2010

2012

2014

2016

TB cả nước

12,7

19,9

28,4

29,3

Đồng bằng sông Hồng

9,0

17,7

31,4

30,0

2010

2012

2014

2016

TDMNPB

4,3

7,0

4,6

18,6

BTB và DHNTB

0,3

4,3

16,9

25,6

Tây Nguyên

10,8

9,1

17,3

31,1

Đông Nam Bộ

25,2

33,8

41,6

32,7

Đồng bằng sông Cửu Long

15,2

23,6

31,2

33,1

(Nguồn: tác giả xử lý từ [68], [69])
Phụ lục 12. Chênh lệch giữa 20% số người có mức thu nhập cao nhất so với
20% số người có mức thu nhập thấp nhất của Việt Nam và các vùng năm 2016
Chênh lệch giữa 20% số người có mức thu nhập
cao nhất so với 20% số người có mức thu nhập
thấp nhất (lần)
Về TNBQĐN

Về CTBQĐN

TB cả nước

9,8

3,9

ĐB sông Hồng

7,9

3,3

TDMNPB

8,7

4,1

BTB và DHNTB

7,8

3,7

Tây Nguyên

9,2

5,1

Đông Nam Bộ

6,9

2,8

ĐB sông Cửu Long

7,6

2,7
(Nguồn: tác giả xử lý từ [68], [69])

Phụ lục 13. Cơ cấu chi tiêu của Việt Nam và các vùng năm 2016 (%)
Tổng chi
tiêu (%)

TB cả nước
ĐB sông Hồng
TDMNPB
BTB và DHNTB

100,0
100,0
100,0
100,0

Chi
tiêu
đời
sống
93,5

93,5
93,7
93,1

Chi tiêu
đời sống chia ra
Chi ăn,
Chi không phải
uống, hút
ăn, uống, hút
47,6
45,9

45,5
49,8
50,7

48,0
43,9
42,4

Chi
khác
tính vào
chi tiêu
6,5

6,5
6,3
6,9

Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

100,0
100,0
100,0

91,7
94,3
93,0

46,9
44,8
8,3
46,9
47,4
5,7
47,4
45,6
7,0
(Nguồn: tác giả xử lý từ [68], [69])

Phụ lục 14. So sánh cơ cấu chi cho đời sống giữa hai nhóm thu nhập
của Việt Nam năm 2016
Cơ cấu chi (%)
Nhóm 1
Nhóm 5
Ăn, uống, hút nói chung
62,6
46,7
Lương thực
15,9
4,6
Ăn,
Thực phẩm
33,2
25,0
uống,
Chất đốt
4,4
1,8
hút
Uống và hút
2,9
2,2
Ăn uống ngoài gia đình
6,3
13,2
Ngoài ăn, uống, hút nói chung
37,4
53,3
May mặc, mũ nón, giày dép
3,8
3,6
Y tế, chăm sóc sức khỏe
6,3
4,7
Ngoài
Nhà ở, điện, nước, vệ sinh
3,7
7,8
ăn,
Thiết bị, đồ dùng gia đình
6,5
7,8
uống,
Du lịch và giao tiếp
9,3
18,0
hút
Giáo dục
4,3
5,4
Văn hóa, thể thao, giải trí
0,1
2,0
Chi phí về đồ dùng và dịch vụ khác
3,4
4,0
Tổng
100
100
(Nguồn: tác giả xử lý từ [69])
Phụ lục 15. Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi của các vùng (%)
Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi (%)
2010

2012

2014

2016

TB cả nước

6,0

4,3

5,4

5,7

ĐB sông Hồng

6,1

4,4

6,0

6,6

TDMNPB

4,3

3,1

3,8

3,8

BTB và DHNTB

6,6

4,9

6,1

5,7

Tây Nguyên

6,6

4,5

6,7

6,6

Đông Nam Bộ

7,7

5,1

5,7

6,5

ĐB sông Cửu Long

3,7

2,8

3,8

4,0

(Nguồn: tác giả xử lý từ [66], [69])

Phụ lục 16. Số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của Việt Nam và
các vùng năm 2016
Đơn vị hành chính

Số hộ nghèo (hộ gia đình)

Tỷ lệ hộ nghèo (%)

1.986.697

8,2

ĐB sông Hồng

197.745

3,43

TDMNPB

671.082

22,5

BTB và DHNTB

506.796

10,2

Tây Nguyên

204.996

15,3

43.831

1,1

361.247

8,0

Cả nước

Ðông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

(Nguồn: tác giả xử lý từ [8])
Phụ lục 17. Tổng hợp một số chỉ tiêu đánh giá về MSDC theo hướng bền vững
của vùng TDMNPB
Tốc độ tăng
TDMNPB

2010

2012

2014

2016

trưởng bình
quân 2010-2016
(%)

TNBQĐN/tháng (nghìn
đồng)

905

1.285 1.613 1.963

13,77

Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa 20% nhóm cao nhất và

7,6

7,8

8,1

8,8

2,47

2,0

2,3

2,3

2,3

2,36

Tỷ lệ chi cho giáo dục (%)

4,3

3,1

3,8

3,8

-2,04

Tỷ lệ hộ nghèo (%)

29,4

23,8

18,4

13,8

-11,84

Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố (%)

47,8

48,2

50,2

49,0

0,41

Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước

80,2

67,0

81,3

81,3

0,23

20% nhóm thấp nhất (lần)
Chỉ số chênh lệch TNBQĐN
giữa tỉnh cao nhất (Thái
Nguyên) và tỉnh thấp nhất
(Lai Châu) (lần)

hợp vệ sinh (%)
(Nguồn: tác giả tổng hợp)
Phụ lục 18. Chênh lệch thu nhập giữa 20% số người có mức thu nhập cao nhất
so với 20% số người có mức thu nhập thấp nhất của các tỉnh vùng TDMNPB
giai đoạn 2010 - 2016 (lần)
Sự gia tăng chênh lệch giữa
năm 2016 và 2010

2010

2012

2014

2016

TDMNPB

1,1

7,6

7,8

8,1

8,8

Hà Giang

0,7

5,5

5,9

5,9

6,2

Cao Bằng

0,4

9,0

9,1

9,1

9,4

Bắc Kạn

0,5

7,5

7,7

7,8

8,0

Tuyên Quang

0,4

6,5

6,9

6,8

6,9

Lào Cai

0,5

7,6

7,8

7,8

8,1

Yên Bái

1,1

6,8

7,1

7,3

7,9

Thái Nguyên

0,2

7,5

7,7

7,7

7,7

Lạng Sơn

0,2

7,0

7,0

7,0

7,2

Bắc Giang

0,8

5,8

6,3

6,4

6,6

Phú Thọ

0,3

6,8

6,9

6,9

7,1

Điện Biên

0,5

6,7

6,9

7,0

7,2

Lai Châu

0,5

6,9

7,1

7,2

7,4

Sơn La

0,5

6,8

7,0

7,1

7,3

Hòa Bình

0,3

7,2
7,1
7,2
7,5
(Nguồn: tác giả xử lý từ [69])

Phụ lục 19. TNBQĐN/tháng của các tỉnh vùng TDMNPB giai đoạn 2010 – 2016
(giá thực tế) (nghìn đồng)
2010

2012

2014

2016

TDMNPB

905

1.258

1.613

1.963

Hà Giang

610

850

1.121

1.324

Cao Bằng

749

1.054

1.252

1.643

2010

2012

2014

2016

Bắc Kạn

776

1.142

1.216

1.401

Tuyên Quang

887

1.162

1.571

1.759

Lào Cai

819

1.085

1.468

1.856

Yên Bái

844

1.114

1.386

1.805

1.149

1.747

2.238

3.023

929

1.212

1.437

1.684

Bắc Giang

1.103

1.568

2.174

2.778

Phú Thọ

1.126

1.579

1.954

2.375

Điện Biên

611

819

1.200

1.221

Lai Châu

567

758

987

1.312

Sơn La

802

1.020

1.178

1.290

Hòa Bình

829

1.219

Thái Nguyên
Lạng Sơn

1.598
1.925
(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])

Phụ lục 20. Tỉ lệ hộ nghèo, số thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135
của các tỉnh vùng TDMNPB năm 2016
Tỉnh
Hà Giang
Cao Bằng
Bắc Kạn
Tuyên Quang
Lào Cai
Yên Bái
Thái Nguyên
Lạng Sơn
Bắc Giang
Phú Thọ
Điện Biên
Lai Châu
Sơn La
Hòa Bình

Tỉ lệ hộ nghèo (%)
Đơn chiều
Đa chiều
20,8
38,8
21,9
38,6
15,8
26,6
12,0
23,3
18,1
27,4
17,5
27,0
7,1
11,2
14,5
22,4
6,3
11,7
6,3
10,5
26,1
44,8
27,9
34,8
20,0
31,9
13,4
20,9

Số thôn ĐBKK
158
98
153
123
157
177
94
121
99
239
36
105
259
99

(Nguồn: tác giả xử lý từ [8]; [66]; [77])

Phụ lục 21. Một số văn bản liên quan đến vấn đề nâng cao mức sống dân cư
của Trung ương
Số, kí hiệu, thời gian
ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số
Về phát triển kinh tế - xã hội 6 tỉnh (Bắc Cạn, Hà Giang, Cao
186/2001/QĐ-TTg ngày Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La) đặc biệt khó khăn miền núi
7/12/2001
phía Bắc giai đoạn 2001 - 2005.
Quyết định số
Về quy định về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân
03/2005/QĐ-BNN ngày
tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.
07/01/2005
Quyết định số
Về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm
146/2005/QĐ-TTg ngày
trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
15/6/2005
Quyết định số
Về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội
267/2005/QĐ-TTg ngày
trú.
31/10/2005
Quyết định số
Về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã
07/2006/QĐ-TTg ngày
đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi (CT 13510/01/2006
II) giai đoạn 2006-2010.
Quyết định số
Về vốn vay ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó
32/2007/QĐ-TTg ngày
khăn.
05/3/2007
Quyết định số
33/2007/QĐ-TTg ngày
Về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư
05/3/2007
Quyết định số
Về những chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội các xã
160/2007/QĐ-TTg ngày
biên giới thuộc các tỉnh biên giới Việt - Lào - Cam Pu Chia.
17/10/2007
Quyết định số
Về ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội
27/2008/QĐ-TTg ngày
đối với các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010
5/2/2008
Quyết định số 1956/QĐ- Phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến
TTg ngày 27/11/2009
năm 2020”
Quyết định số 2123/QĐ- Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít
TTg ngày 22/11/2010
người giai đoạn 2010 – 2015
Quyết định số
Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú
85/2010/QĐ-TTg ngày
và trường phổ thông dân tộc bán trú.
21/12/2010
Quyết định số
Về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân
18/2011/QĐ-TTg ngày
tộc thiểu số.
18/3/2011
Quyết định số
Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu
1270/2011/QĐ-TTG
số Việt Nam đến năm 2020”.
ngày 27/7/2011
Quyết định số 432/QĐPhê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn
TTg ngày 12/4/2012
2011 – 2020

Quyết định số
42/2012/QĐ-TTg ngày
08/10/2012
Quyết định số
59/2012/QĐ-TTg ngày
24/12/2012
Quyết định số
12/2013/QĐ-TT ngày
24/01/2013
Quyết định số
59/2012/QĐ-TTg ngày
15/02/2013
Quyết định số 755/QĐTTg ngày 20/05/2013
Quyết định số
36/2013/QĐ-TTg ngày
18/6/2013
Quyết định số
66/2013/QĐ-TTg ngày
11/11/2013
Quyết định số 2085/QĐTTg ngày 31/10/2016
Quyết định số 2086/QĐTTg ngày 31/10/2016
Quyết định số
50/2016/QĐ-TTg ngày
3/11/2016
Quyết định số 582/QĐTTg ngày 28/4/2017
Quyết định số 900/QĐTTg ngày 20/6/2017
Quyết định số 666/QĐTTg ngày 31/5/2018
Quyết định số 712/QĐTTg ngày 12/6/2018
Nghị quyết
30a/2008/NQ-CP ngày
27/12/2008
Nghị quyết 80/2011/NQCP ngày 19/5/2011
Nghị định 86/2015/NĐCP ngày 02/10/2015

Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân
tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân
tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.
Về quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân
tộc thiểu số.
Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã, thôn,
bản đặc biệt khó khăn.
Về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Về quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên
là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.
Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội
vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc
thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025
Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.
Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III,
khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2016 - 2020.
Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an
toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017
- 2020.
Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng
tái định cư thủy điện Sơn La
Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt
Nam đến năm 2025
Nghị quyết của Chỉnh phủ
Về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện
nghèo .
Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến
năm 2020
Nghị định của Chính phủ
Về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm

học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm
học 2020 - 2021.
Nghị định
116/2016/NĐ-CP ngày
18/7/2016
Thông tư 01/2006/TTBXD ngày 17/5/2006
Thông tư
43/2007/TTLT-BTCBGDĐT ngày 2/5/2007
Thông tư
52/2008/TTLT-BNNBTC ngày 14/4/2008
Thông tư 97/2008/TTBTC ngày 28/10/2008
Thông tư
109/2009/TTLT-BTCBGDĐT ngày 29/5/2009
Thông tư
05/2013/TTLT-UBDTNNPTNT-BKHĐT-TCXD ngày 18/11/2013

Về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ
thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Thông tư của Chính phủ và các Bộ
Về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các
xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai
đoạn 2006-2010.
Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh dân tộc.
Về việc hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc tại chỗ ở
miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.
Về hỗ trợ đầu tư phát triển mạng lưới điện nông thôn, vùng
miền núi và hải đảo.
Về hỗ trợ cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.
Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ cơ sở hạ tầng,
hỗ trợ sản xuất các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an
toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn.
Văn bản của Ủy ban dân tộc

Quyết định số
166/2001/QĐUBDTMN ngày
05/9/2001
Quyết định số
393/2005/QĐ-UBDT
ngày 29/8/2005
Công văn số 20/UBDTCSDT ngày 10/1/2008
Quyết định số 414/QĐUBDT ngày 11/7/2017

Về việc ban hành quy định tiêu chí Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt
khó khăn.
Về việc ban hành quy định Tiêu chí phân định vùng dân tộc
thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.
Về trợ giá và cước giao thông cho vùng núi và vùng dân tộc
thiểu số.
Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của
Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
(Nguồn: tổng hợp từ tác giả)

Phụ lục 22. Một số văn bản liên quan đến vấn đề nâng cao mức sống dân cư của
tỉnh Sơn La
Số, kí hiệu, thời gian
ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Về việc ban hành quy định sử dụng vốn hỗ trợ sản xuất dự án
Quyết định số 2932/QĐỔn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân
UBND ngày 05/12/2006
Sông Đà tỉnh Sơn La.
Chỉ thị số 23-CT/TU
Về việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc

ngày 27/12/2006
Quyết định số
1833/QĐ-UBND ngày
08/8/2007
Kết luận số 1317KL/TU
ngày 30/5/2009
Nghị quyết số 02NQ/TU
ngày 02/11/2010
Kết luận số 02-KL/TU
ngày 03/12/2010
Nghị quyết số
370/2011/NQ-HĐND
ngày 18/3/2011
Quyết định số 924/QĐUBND ngày 07/5/2013
Quyết định số
2478/QĐ-UBND
23/10/2013

vận động “Ngày vì người nghèo”, xóa nhà tạm, nhà dột nát giai
đoạn 2007 – 2010.
Về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề đối với học sinh dân tộc
thiểu số nội trú.
Về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương,
giải quyết vấn đề tín ngưỡng tôn giáo trong dân tộc Mông ở
Sơn La hiện nay.
Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh
đại đoàn kết các dân tộc trong công cuộc giảm nghèo nhanh và
bền vững của tỉnh Sơn La.
Về giải pháp giải quyết một số tồn tại vướng mắc trong việc
thực hiện hỗ trợ sản xuất cho các hộ di dân tái định cư Dự án
thủy điện Sơn La.
Về ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện
kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015.
Ban hành Kế hoạch về Chính sách trợ giúp pháp lý cho người
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo ở tỉnh Sơn
La giai đoạn 2013 - 2020.
Về phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm văn hoá, nghệ thuật tiêu
biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La phục vụ phát triển du lịch.

Quyết định số
2810/QĐ-UBND ngày
26/11/2013

Về việc quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh
không thể đi đến trường và trở về trong ngày do địa hình cách
trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ hỗ trợ học sinh trung
học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nghị quyết số
61/2013/NQ-HĐND
ngày 12/12/2013

Về việc quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường
phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số
93/2014/NQ-HĐND
ngày 17/9/2014
Nghị quyết số
29/2017/NQ-HĐND
ngày 15/3/2017
Nghị quyết số
55/2017/NQ-HĐND
ngày 21/7/2017
Quyết định số
3324/QĐ-UBND ngày
10/08/2017

Quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thời gian và
mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh
đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát
triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2016 – 2020.
Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí
sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Về việc phê duyệt “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
(Nguồn: tác giả tổng hợp)

Phụ lục 23. Diện tích, dân số, các đơn vị hành chính tỉnh Sơn La năm 2016

Diện tích (km2)

Dân số (nghìn người) Mật độ (người/km2)

Tổng số

14.123,5

1.208,2

86

TP Sơn La

323,5

104,1

323

Quỳnh Nhai

1.056,0

64,0

61

Thuận Châu

1.533,4

166,5

109

Mường La

1.425,4

95,3

67

Bắc Yên

1.098,6

64,1

58

Phù Yên

1.234,2

119,1

96

Mộc Châu

1.071,7

110,3

103

Yên Châu

857,8

77,7

91

Mai Sơn

1.426,7

156,1

109

Sông Mã

1.639,9

144,3

88

Sốp Cộp

1.473,4

46,0

31

Vân Hồ

982,89

60,4

61

(Nguồn: tác giả xử lý từ [14])
Phụ lục 24. Thống kê thiệt hại do thiên tai tại Sơn La (2012 - 2016)
Thiệt hại do thiên tai
Thiệt hại về người (chết, mất tích,
bị thương)
Thiệt hại về nhà ở (sạt lở, hư
hỏng, tốc mái…)
Thiệt hại về diện tích lúa (ngập,
hư hỏng)
Thiệt hại về diện tích nuôi trồng
thủy sản (ngập, hư hỏng)
Thiệt hại về đường giao thông
(sạt lở, cuốn trôi)
Thiệt hại về gia súc (rét đậm, rét
hại)
Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại

Đơn vị tính

2012

Người

2014

2016

25

21

42

Nhà

2.782

1.964

11.280

Ha

2.006

1.420

2.139

Ha

200

113

387

Mét

356.393

Con

1.934

Tỷ đồng

-

24.000
795

15.904

331
170
433
(Nguồn: tác giả xử lý từ [14])

Phụ lục 25. Hộp tư liệu số 1
Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế của tỉnh Sơn La

Ngành nông, lâm, thủy sản của Tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng đẩy mạnh
thâm canh, tăng năng suất, khai thác và phát triển các lợi thế của tỉnh miền núi, gắn
với thị trường; đảm bảo an ninh lương thực; giải quyết công ăn việc làm cho người

lao động. Tỷ trọng của ngành trong cơ cấu GDP đã giảm mạnh. Tốc độ tăng trưởng
thấp hơn tốc độ tăng TB của nền kinh tế do tác động của điều kiện tự nhiên và thị
trường. Trong cơ cấu nội bộ ngành, tỷ trọng nông nghiệp chiếm vai trò quan trọng
và ngày càng tăng, năm 2016 chiếm 90,5% giá trị sản xuất của cả nhóm ngành.
Nguyên nhân là do ngành nông ngiệp đã khai thác được thế mạnh về đất đai, khí hậu
và nhu cầu thị trường như trồng ngô, chè, cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa...
Ngành công nghiệp và xây dựng của Tỉnh đã có nhiều khởi sắc, giá trị sản
xuất công nghiệp tăng trưởng khá nhanh. Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển
dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỷ trọng ngành
công nghiệp chế biến nhất là các ngành có lợi thế về nguyên liệu tại địa phương là
sản xuất, chế biến thực phẩm (chiếm 42,5% giá trị sản xuất công nghiệp). Tại Tỉnh
đã hình thành rõ nét các cụm công nghiệp tại Mộc Châu, TP Sơn La, Mường La,
Mai Sơn. Tiểu thủ công nghiệp cũng đóng góp nhất định vào quá trình công nghiệp
hóa nông thôn; giải quyết việc làm; nhiều ngành nghề truyền thống được khôi phục.
Nhìn chung, ngành công nghiệp của Tỉnh phát triển chưa bền vững và xứng tầm với
tiềm năng sẵn có.
Ngành dịch vụ phát triển cả về quy mô, ngành nghề, thị trường… đáp ứng
yêu cầu kinh tế và đời sống xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng đều. Du lịch
phát triển mạnh cả về số lượng khách, loại hình và sản phẩm; hạ tầng du lịch được
tập trung quy hoạch và đầu tư mới (khu du lịch lòng hồ sông Đà, khu du lịch quốc
gia Mộc Châu…), loại hình du lịch sinh thái kết hợp với du lịch lịch sử, văn hoá
ngày càng phát triển. Các ngành dịch vụ đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm
và nâng cao thu nhập cho người dân.
(Nguồn: phân tích của tác giả)

Phụ lục 26. Hộp tư liệu số 2
Một số chỉ tiêu mức sống của nhóm đối tượng khảo sát so với TB của huyện
Mộc Châu và tỉnh Sơn La năm 2016
Chỉ tiêu

Nhóm
đối

Huyện
Mộc

TB toàn
tỉnh

tượng
khảo sát

Châu

Sơn La

1.793

1.675

1.290

2. Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập (%)

8,1

7,4

4,8

3. Chênh lệch giữa thu nhập của 20% số người có
mức thu nhập cao nhất so với 20% số người có
mức thu nhập thấp nhất (lần)

6,9

7,8

7,2

- Tỷ trọng chi cho ăn, uống, hút

45,0

45,8

49,0

- Tỷ trọng chi cho ngoài ăn, uống, hút

50,5

49,2

46,3

- Tỷ trọng chi khác tính vào chi tiêu

4,5

5,0

4,7

5. Tỷ lệ nhà ở kiên cố (%)

61,3

33,8

32,4

6. Tỷ lệ hộ nghèo (%)

7,3

12,8

31,9

7. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%)

92,0

89,3

82,0

1. TNBQĐN/tháng (nghìn đồng)

4. Cơ cấu chi tiêu (%)

(Nguồn: Tác giả tổng hợp kết quả khảo và tính toán)
Qua khảo sát 150 hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tại 5 xã, thị trấn trên địa
bàn huyện Mộc Châu có phát triển sản xuất theo các hình thức NNUDCNC nhận
thấy: TNBQĐN/tháng, tỷ lệ tích lũy so với thu nhập, tỷ trọng chi ngoài ăn – uống –
hút, tỷ lệ nhà ở kiên cố của nhóm các hộ này cao hơn mặt bằng chung của toàn
Huyện và toàn Tỉnh. Các chỉ số còn lại thấp hơn mức chung. Đây là sự biến đổi
mức sống rất rõ rệt và theo hướng tích cực, bền vững; là kênh thông tin xác thực để
khẳng định hiệu quả của việc phát triển NNUDCNC tại huyện Mộc Châu.

Phụ lục 27. Phân tích hộ nghèo tỉnh Sơn La theo các nguyên nhân gây nghèo năm 2016 [5]

Huyện.
TP

Tổng
số hộ
nghèo

Mộc
Châu

3.472

Bắc Yên

4.928

Phù Yên

6.926

Sông Mã

13.047

Mai Sơn

9.007

Sốp Cộp

4.646

Yên
Châu
Quỳnh
Nhai
Thuận
Châu
Mường
La
Vân Hồ
TP. Sơn
La
Tổng
cộng

7.912
2.872
17.264
10.091
6.630

Thiếu
phương
tiện sản
xuất
Tỷ
Số
lệ
hộ
(%)

Thiếu vốn
sản xuất

Thiếu đất
canh tác

Số
hộ

Tỷ lệ
(%)

Số
hộ

Tỷ lệ
(%)

63,2

515

19,0

424

31,4

1.71
0
2.13
3
3.62
9
3.72
4
2.31
0
1.78
9
2.99
4
1.05
1
6.88
5
2.21
0
2.66
2

63,6
71,5
49,8
36,6

1.05
4
1.51
6
2.00
2
1.46
8

Thiếu lao
động

Hộ nghèo do các nguyên nhân
Có lao
Không biết
Đông
động nhưng cách làm ăn
người ăn
không có
không có
theo
việc làm
tay nghề
Tỷ
Tỷ
Tỷ
Số
Số
Số
lệ
lệ
lệ
hộ
hộ
hộ
(%)
(%)
(%)

Số
hộ

Tỷ
lệ
(%)

15,7

157

5,8

144

5,3

439

16,2

114

686

20,4

515

15,3

215

6,4

1005

29,9

29,9

1.62
9

32,1

420

8,3

690

13,6

509

26,8

943

12,6

434

5,8

494

6,6

23,3

618

9,8

241

3,8

340

Ốm đau
nặng

Mắc tệ
nạn xã hội

Chây lười
lao động

Nguyên
nhân khác

Số
hộ

Tỷ
lệ
(%)

Số
hộ

Tỷ
lệ
(%)

Số
hộ

Tỷ
lệ
(%)

Số
hộ

Tỷ
lệ
(%)

4,2

166

6,1

107

4,0

98

3,6

476

17,6

293

8,7

36

1,1

2

0,1

114

3,4

115

3,4

10,0

553

10,9

279

5,5

22

0,4

108

2,1

29

0,6

1789

23,9

469

6,3

152

2,0

397

5,3

284

3,8

280

3,7

5,4

1554

24,6

204

3,2

152

2,4

68

1,1

72

1,1

167

2,6

58,3

374

12,2

214

7,0

104

3,4

4

0,1

129

4,2

213

6,9

48

1,6

3

0,1

19

0,6

173

5,6

59,8

2.11
9

42,3

645

12,9

466

9,3

166

3,3

1617

32,3

494

9,9

225

4,5

38

0,8

313

6,2

788

15,7

38,7

341

12,6

408

15,0

116

4,3

33

1,2

791

29,1

21

0,8

40

1,5

2

0,1

99

3,6

39

1,4

45,4

1.31
5

14,6

553

6,1

727

8,0

1013

11,2

142
3

15,7

316

3,5

84

0,9

171

1,9

642

7,1

23,9

668

11,6

256

4,5

601

10,5

393

6,8

558

9,7

105

1,8

32

0,6

90

1,6

441

7,7

76,2
38,5

4.10
6
1.36
9

41,2

766

11,8

1.01
8

15,7

190

2,9

128

2,0

560

8,7

160

2,5

86

1,3

75

1,2

51

0,8

51

0,8

351

98

51,6

24

12,6

74

38,9

32

16,8

11

5,8

15

7,9

23

12,1

49

25,8

6

3,2

2

1,1

43

22,6

87.146

31.1
95

54,6

15.6
54

27,4

8.64
2

15,1

3.48
4

6,1

3.553

6,2

9.814

17,2

4.52
5

7,9

1.65
4

2,9

836

1,5

1.42
1

2,5

3.2
44

5,7

Phụ lục 28. Tổng hợp tình hình kết cấu hạ tầng cấp xã của tỉnh Sơn La năm 2016

Huyện, TP

Tổng số
xã

Có đường ô tô
đến quanh năm

Có điểm bưu
điện văn hóa

Có nhà văn
hóa xã

Có sân thể
thao xã

Có hệ thống loa
truyền thanh xã

Có trạm y tế

Có công trình
cấp nước sinh
hoạt tập trung

Có rác thải sinh
hoạt được tổ chức
thu gom

Số xã

Tỷ lệ
(%)

Số
xã

Tỷ lệ
(%)

Số
xã

Tỷ lệ
(%)

Số
xã

Tỷ lệ
(%)

Số xã

Tỷ lệ
(%)

Số xã

Tỷ lệ
(%)

Số xã

Tỷ lệ
(%)

Số xã

Tỷ lệ
(%)

TP Sơn La

5

5

100,0

2

40,0

5

100,0

2

40,0

2

40,0

5

100,0

3

60,0

2

40,0

Quỳnh Nhai

11

11

100,0

6

60,0

10

90,9

4

36,4

7

63,6

11

100,0

10

90,9

2

18,1

Thuận Châu

28

26

92,9

19

67,9

25

89,3

14

50,0

8

28,6

28

100,0

18

64,3

2

7,1

Mường La

15

15

100,0

5

33,3

13

86,7

11

73,3

13

86,7

15

100,0

10

66,7

-

0,0

Bắc Yên

15

9

60,0

8

53,3

14

93,3

9

60,0

4

26,7

15

100,0

11

73,3

1

6,7

Phù Yên

26

23

88,5

21

80,8

21

80,8

14

53,8

10

38,5

26

100,0

22

84,6

3

11,5

Mộc Châu

13

10

76,9

12

93,2

8

61,5

8

61,5

6

46,2

13

100,0

13

100,0

2

15,4

Yên Châu

14

14

100,0

12

85,7

13

92,9

10

71,4

11

78,6

14

100,0

8

57,1

7

50,0

Mai Sơn

21

17

81,0

19

90,5

15

71,4

8

38,1

4

19,0

21

100,0

11

52,4

3

14,3

Sông Mã

18

18

100,0

18

100,0

15

83,3

11

61,1

6

33,3

18

100,0

17

94,4

-

0,0

Sốp Cộp

8

8

100,0

7

87,5

8

100,0

4

50,0

-

0,0

8

100,0

8

100,0

1

12,5

Vân Hồ

14

13

92,9

11

78,6

14

100,0

5

35,7

11

78,6

14

100,0

8

57,1

4

28,6

Tổng cộng

188

169

89,9

140

74,5

161

85,6

100

53,2

82

43,6

188

100,0

139

73,9

27

14,4

(Nguồn: tác giả xử lý từ [14])

Phụ lục 29. Tổng hợp tình hình kết cấu hạ tầng cấp thôn của tỉnh Sơn La năm 2016

Huyện, TP

Tổng
số
thôn

Có lưới điện
Quốc gia

Có đường ô tô
đến trụ sở
UBND xã

Có nhà văn
hóa/nhà sinh
hoạt cộng đồng

Có khu thể
thao thôn

Có hệ thống
loa truyền
thanh

Có nhân viên
y tế/cô đỡ
thôn, bản

Có công trình cấp
nước sinh hoạt tập
trung

Có rác thải
sinh hoạt
được tổ chức
thu gom

Số
thôn

Tỷ lệ
(%)

Số
thôn

Tỷ lệ
(%)

Số
thôn

Tỷ
lệ
(%)

Số
thôn

Tỷ lệ
(%)

Số
thôn

Tỷ lệ
(%)

Số
thôn

Tỷ lệ
(%)

Số thôn

Tỷ lệ
(%)

Số
thôn

Tỷ lệ
(%)

TP Sơn La

68

68

100,0

68

100,0

64

94,1

52

76,5

-

0,0

68

100,0

3

4,4

17

25,0

Quỳnh Nhai

195

171

87,7

184

94,4

123

63,1

-

0,0

40

20,5

193

99,0

116

59,5

18

9,2

Thuận Châu

547

453

82,8

427

78,1

273

49,9

73

13,3

57

10,4

545

99,6

150

27,4

11

2,0

Mường La

267

208

77,9

253

84,8

213

79,8

81

30,3

-

0,0

267

100,0

98

36,7

-

0,0

Bắc Yên

143

112

78,3

131

91,6

127

88,8

55

38,5

-

0,0

130

90,9

96

67,1

2

1,4

Phù Yên

304

217

71,4

275

90,5

171

56,3

51

16,8

-

0,0

288

94,7

133

43,8

8

2,6

Mộc Châu

171

162

94,7

105

61,4

131

76,7

105

61,4

-

0,0

154

90,1

108

63,2

13

7,6

Yên Châu

189

171

90,5

177

93,7

173

91,5

45

23,8

80

42,3

188

99,5

54

28,6

19

10,1

Mai Sơn

435

389

89,4

430

98,9

364

83,7

54

12,4

11

2,5

424

97,5

123

28,3

25

5,7

Sông Mã

454

367

80,3

375

78,6

253

55,7

188

41,4

21

4,6

445

98,0

122

26,9

-

0,0

Sốp Cộp

127

94

74,0

125

98,4

78

61,4

43

33,9

-

0,0

127

100,0

93

73,2

5

3,9

Vân Hồ

145

124

85,5

133

91,7

117

80,7

62

42,8

48

33,1

137

94,5

40

27,6

26

17,9

3.054

2.509

82,2

2.683

87,9

2.087

68,3

809

26,5

257

84,2

2.966

97,1

1.136

37,2

144

4,7

Tổng cộng

(Nguồn: tác giả xử lý từ [14])
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Phụ lục 30. Hộp tư liệu số 3
Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật của tỉnh Sơn La
Cơ sở hạ tầng
Hệ thống giao thông vận tải
Giao thông đường bộ: những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà
nước bằng các chương trình, dự án, đến nay nhiều công trình giao thông qua tỉnh đã
được nâng cấp (như quốc lộ 6, quốc lộ 37, quốc lộ 4G, quốc lộ 43, quốc lộ 279, tỉnh
lộ 107, tỉnh lộ 104…) và làm mới (các tuyến đường giao thông liên xã; đường giao
thông nông thôn vào các điểm, khu TĐC thủy điện Sơn La…). Hiện tại, trên địa bàn
tỉnh vừa hoàn thành nâng cấp tuyến quốc lộ 6 từ TP Sơn La đi Tuần Giáo; xây dựng
cầu cứng Pá Uôn (Quỳnh Nhai) qua sông Đà.
Đến nay có 158/188 xã được đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa đường giao thông
đến trung tâm cụm xã; 169/188 xã có đường ô tô đến được trung tâm xã quanh năm.
Ngoài ra tại địa bàn các xã có các tuyến đường liên bản. Trong 03 năm (201-2016),
Tỉnh đã huy động được 1.500 tỷ đồng để làm đường bê tông nội tổ bản (trong đó
vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 31%); đã làm được 6.402 tuyến đường, dài 1.600,5
km. Trong đó, có 74/112 xã vùng III làm được đường bê tông theo cơ chế “Nhân
dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và hoàn thành 3.511 tuyến đường, dài 674 km. Nhìn
chung, giao thông nông thôn trên địa bàn các xã những năm qua tương đối phát
triển, nhiều tuyến đường được mở mới, nâng cấp đã đáp ứng nhu cầu đi lại của
người dân cũng như việc vận chuyển hàng hóa được dễ dàng và thuận lợi hơn, từ đó
đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa và cũng góp phần nâng cao
MSDC cho người dân. Mặc dù hệ thống giao thông nông thôn tương đối phát triển
nhưng nhìn chung đến nay còn huyện Quỳnh Nhai và các xã vùng sâu, vùng xa,
vùng cao biên giới đường ô tô chỉ đi được một mùa khô, về mùa mưa thường xuyên
bị ách tắc. Vấn đề giao thông vận tải vẫn còn khó khăn, chất lượng đường thấp, một
số tuyến chưa có vốn nâng cấp hoặc sửa chữa.
Giao thông đường thủy: ngoài hệ thống giao thông đường bộ, Sơn La còn có
khoảng 300 km giao thông đường sông với 2 tuyến chính trên địa bàn là tuyến sông
Đà dài 230 km và tuyến sông Mã dài 70 km. Tuyến đường thủy sông Đà có cảng Tà
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Hộc - Mai Sơn đang được khai thác sử dụng phục vụ vận chuyển hành khách, hàng
hóa với năng lực hàng hoá thông qua 197.000 tấn/năm; 10.000 lượt hành
khách/năm. Ngoài ra có cảng Vạn Yên - Phù Yên nhưng chưa được xây dựng hệ
thống kho chứa. Tuyến đường thủy sông Mã chủ yếu phục vụ vận tải dân sinh. Tuy
vậy, việc khai thác, sử dụng và phát huy giao thông đường thủy của tỉnh còn thấp,
chưa tương xứng với tiềm năng.
Hệ thống thông tin liên lạc
Hệ thống thông tin liên lạc ngày càng được hiện đại hoá đáp ứng yêu cầu
phát triển KT-XH của tỉnh. So với cả nước hệ thống hạ tầng bưu chính, phát hành
báo chí của Sơn La phát triển còn chậm cả về năng lực và trình độ. Mặc dù vậy quy
mô, phạm vị phục vụ của ngành ngày càng được mở rộng do ngành đã không ngừng
phát triển hệ thống các bưu cục, ki ốt, đại lý trong toàn tỉnh. Hàng năm, bưu điện
tỉnh xây thêm hàng chục điểm bưu điện văn hoá xã tại các xã vùng sâu, vùng xa.
Toàn tỉnh có 140 điểm bưu điện văn hoá xã. Hiện nay đã có 100% số xã, phường có
điện thoại tại UBND xã. Hệ thống thông tin di động mới phủ sóng được 12/12
huyện, TP.
Công tác phát thanh, truyền hình được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất
được đầu tư đáng kể từ đài tỉnh đến huyện và các trung tâm cụm xã, các trạm phát
sóng truyền hình, trạm phát sóng FM. Năm 2016, 82 xã có hệ thống loa truyền
thanh xã. Toàn tỉnh có 57 trạm thu phát lại truyền hình, đã phát phủ sóng truyền
hình cho 12/12 huyện, TP và một số cụm dân cư vùng cao, 89% số hộ được xem
truyền hình.
Hệ thống lưới điện
Hệ thống lưới điện của Sơn La được đầu tư phát triển mạnh và rộng khắp.
Đến hết năm 2005, Sơn La đã xây dựng xong toàn bộ hệ thống đường dây 35 kV.
Đặc biệt, tháng 12/2012, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (chủ đầu tư) đã đóng
điện trạm biến áp đầu tiên của dự án “Cung cấp điện quốc gia cho đồng bào các dân
tộc tỉnh Sơn La”. Dự án có quy mô đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, cung cấp điện cho
khoảng hơn 30 nghìn hộ dân của 557 bản thuộc 106 xã của tỉnh Sơn La.
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Tỉnh còn tập trung đầu tư phát triển lưới điện khu vực nông thôn, triển khai
các dự án cấp điện cho các khu điểm TĐC Thủy điện Sơn La, cải tạo lưới điện của
TP Sơn La, chống quá tải cho nhiều khu vực phụ tải trong toàn tỉnh... đến nay các
dự án này đều cơ bản hoàn thành, đóng góp rất lớn trong việc nâng cao đời sống
cho nhân dân Sơn La. Tính đến hết năm 2016, Sơn La có 90,5% hộ dân có điện,
trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện chiếm 87,9%. Tuy nhiên, với hệ
thống điện lưới hiện tại, các trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn phải hoạt
động hết công suất. Khi có trục trặc kỹ thuật, việc khắc phục sự cố điện thường gây
ra hiện tượng mất điện trên diện rộng và thời gian kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sinh
hoạt của người dân.
Hệ thống cung cấp nước sạch. Sơn La hiện đang khai thác 34 nguồn nước,
ngoài các nguồn nước mặt còn có 13 nguồn nước ngầm. Các công ty cấp nước, nhà
máy nước là các hạt nhân chủ lực trong việc cung cấp nước, đảm bảo vệ sinh môi
trường nước. Đến nay, có 139/188 xã đã xây dựng được công trình cấp nước sinh
hoạt tập trung. 82,0% dân số được sử dụng nước sạch.
Cơ sở vật chất kĩ thuật
Trong ngành nông nghiệp: hệ thống các trạm trại kỹ thuật phục vụ nông
nghiệp của Tỉnh đang dần được kiện toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sản
xuất nông nghiệp. Tỉnh có Trung tâm khuyến nông tỉnh, 12 trạm Khuyến nông tại
các huyện, TP. Ngoài ra, một số địa phương có khuyến nông cụm xã. Toàn tỉnh có
138 câu lạc bộ khuyến nông. Sơn La đã có các Trung tâm giống cây trồng vật nuôi
và thủy sản: Trại thực nghiệm nhân giống cây trồng cạn tại TP Sơn La, Trại ăn quả
ôn đới Phiêng Cằm trên địa bàn huyện Mai Sơn, Trại giống Sông Mã; Công ty thủy
sản Sơn La; Trại giống lúa Phù Yên, Trại cá Tông Cọ - Thuận Châu. Ngoài ra trên
địa bàn tỉnh còn có Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Tây Bắc làm công tác
nghiên cứu khảo nghiệm và xây dựng các mô hình lâm nghiệp; Trạm nghiên cứu và
phát triển nông thôn Tây Bắc.
Hệ thống các cơ sở hoạt động sản xuất, dịch vụ và cung ứng vật tư – kỹ thuật
trên địa bàn tỉnh đã phát triển với Công ty cổ phần vật tư – kỹ thuật nông nghiệp có
mạng lưới các cửa hàng dịch vụ trải khắp các huyện, TP chủ yếu cung cấp các loại
giống cây nông nghiệp như các giống ngô, lúa… các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh,
phân bón…
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Những năm qua, cùng với sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo
hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với kinh tế thị trường, trên địa bàn tỉnh đã hình
thành lên các vùng sản xuất với quy mô tập trung theo vùng. Gắn với các vùng sản
xuất các cơ sở chế biến cũng phát triển theo làm tăng giá trị sản phẩm như các cơ sở
chế biến chè, cà phê, tinh bột sắn, đường, sữa, hoa quả, lâm sản...
Hiện nay, trên toàn tỉnh đã xây dựng được 2.387 hệ thống công trình thủy
lợi, trong đó có khoảng 105 hồ chứa nước có số liệu quản lý, với tổng dung tích
thiết kế khoảng 25,269 triệu m3. Đây là tiền đề quan trọng cung cấp nước tưới để
Tỉnh tiếp tục phát triển thế mạnh nông nghiệp, hướng tới nâng cao MSDC.
Trong ngành công nghiệp: với lợi thế về nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa
phương, Sơn La đã tập trung xây dựng các nhà máy chế biến nông sản với quy mô
lớn để sản xuất sữa, đường, chè, rượu... Các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng (đá
xây dựng, xi măng, gạch...) cũng đang được đầu tư, nâng cấp nhà xưởng để đáp ứng
nhu cầu xây dựng ngày càng cao của người dân. Đặc biệt, Sơn La có thế mạnh về
sản xuất điện. Nhà máy thủy điện lớn nhất của tỉnh là nhà máy thủy điện Sơn La
công suất 2.400 MW, đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á hiện
nay, cung cấp điện năng với sản lượng điện bình quân hàng năm là 9,429 tỷ Kwh/
năm. Đồng thời với Thủy điện Sơn La là hàng loạt các nhà máy thủy điện khá lớn
như Huổi Quảng: công suất 520 MW, Nậm Chiến I: công suất 200 MW, Nậm Chiến
II: công suất 12 MW, Nậm Chiến III: công suất 20 MW và các thủy điện nhỏ khác
có tổng công suất 307 MW. Đây chính là thời cơ để thúc đẩy nền kinh tế của Sơn
La phát triển nhanh chóng, tạo ra sự đột biến về tốc độ tăng trưởng, là cơ hội để
phát triển mạnh cơ sở vật chất các ngành công nghiệp khác của Sơn La, mở ra cơ
hội mới để cải thiện MSDC cho người dân.
Trong ngành dịch vụ: cơ sở vật chất kĩ thuật trong ngành dịch vụ của Sơn La
đang được quan tâm đầu tư lớn để phát triển. Nhiều hệ thống nhà hàng, khách sạn,
khu vui chơi, giải trí, ngân hàng, trung tâm mua sắm được xây dựng tại các khu
trung tâm của TP Sơn La, Mai Sơn, Mộc Châu... Đặc biệt các cơ sở du lịch được tập
trung quy hoạch, nâng cấp và đầu tư mới như: Nhà tù Sơn La (TP Sơn La), khu du
lịch lòng hồ sông Đà (Quỳnh Nhai), khu du lịch Quốc gia (Mộc Châu)... Việc đầu
tư cơ sở vật chất cho ngành dịch vụ đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm và
nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển tự do toàn diện con người, nâng cao
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MSDC.
(Nguồn: phân tích của tác giả)
Phụ lục 31. Các chỉ số thiếu hụt nghèo đa chiều năm 2016
Các chỉ số thiếu hụt
Tiếp
Tổng số
Địa
cận
Bảo
hộ
phương
dịch hiểm
nghèo
vụ y y tế
tế

Trình
độ
giáo
dục
người
lớn

Đơn vị: hộ
Cả
1.986.6
nước
97
Tây
Bắc
Sơn La

218.240
87.146

Đơn vị: %
Cả
100
nước
Tây
100
Bắc
Sơn La 100

Tình
trạng Chất
đi học lượng
của
nhà ở
trẻ em

Diện
tích
nhà
ở

Nguồn
nước
sinh
hoạt

Hố
xí
hợp
vệ
sinh

Sử
dụng
dịch
vụ
viển
thông

Tài
sản
phục
vụ
tiếp
cận
thông
tin

422.2
61

339.1
68

24.15
0
10.71
0

49.14
1
20.16
9

123.
185

458.
471

7.51
4
3.25
6

9.41
6
3.72
3

Trong đó số hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số
389.6 134.4 740.8 571. 421.42 1.11
72
47
22
941 1
6.09
6
51.20 9.883 82.03 92.1 44.095 164.
9
0
78
768
22.00 5.322 37.70 36.8 20.597 67.9
0
8
84
69

6,2

23,1

Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số so với tổng số hộ nghèo
19,6
6,8
37,3
28,8 21,2
56,2 21,3

17,1

3,4

4,3

23,5

4,5

37,6

42,2

20,2

75,5

11,1

22,5

3,7

4,3

25,2

6,1

43,3

42,3

23,6

78,0

12,3

23,1

(Nguồn: Tác giả xử lý từ [8])

Phụ lục 32. Hộp tư liệu số 4
Phân hóa MSDC xét theo cộng đồng người Thái bản địa và người Thái
tái định cư
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La (1/10/2016)
để nhường đất cho nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất Đông Nam Á số dân phải
di chuyển, bố trí TĐC lớn nhất từ trước tới nay với 20.340 hộ và 93.201 người thuộc 8
huyện, thị xã của các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã tham gia di cư. Sau 15 năm
thực hiện, dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La đã cơ bản hoàn thành, góp phần đưa nhà
máy thủy điện Sơn La vào hoạt động vượt tiến độ 3 năm.
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Theo số liệu của Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La: Sơn La đã di
chuyển an toàn 12.584 hộ với 58.337 nhân khẩu tại 169 bản của 17 xã thuộc ba
huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu đến TĐC tại 70 khu, 276 điểm TĐC
tập trung nông thôn, đô thị và xen ghép ở 8/12 huyện, TP trong tỉnh. Số lượng
người dân tại Sơn La bị ảnh hưởng trực tiếp khi mức nước của hồ thủy điện Sơn La
dâng lên 215 m tính theo dân tộc chủ yếu là người Thái với 84,0%; ngoài ra, người
Kinh 6,8%, La Ha 5,5%, Xinh Mun 3,3%, Kháng 0,4%.
Dân tộc Thái là cộng đồng đông nhất ở Sơn La với hơn 65 vạn người
(chiếm 53,9% dân số). Người Thái có nhiều kinh nghiệm đắp phai, đào mương,
bắc máng lấy nước làm ruộng. Lúa nước là nguồn lương thực chính, đặc biệt là
lúa nếp. Người Thái cũng làm nương để trồng lúa, hoa màu và nhiều thứ cây
khác. Các gia đình người Thái còn chăn nuôi gia súc, gia cầm, đan lát, dệt vải,
một số nơi làm đồ gốm. Sản phẩm nổi tiếng của người Thái là vải thổ cẩm, với
những hoa văn đặc sắc, màu sắc tươi hài hòa, bền đẹp. Người Thái tập trung
đông ở các huyện: Thuận Châu (chiếm 77,6% dân số toàn huyện), Mường La
(64,3%), Sông Mã (59,9%), Mai Sơn (57,1%),...
Năm 2016, cộng đồng người Thái chiếm 52,8% tổng số hộ của Tỉnh, song
cũng chiếm 57,8% số hộ nghèo và 60,5% số hộ cận nghèo toàn tỉnh. Đặc biệt, khi
xây dựng thủy điện Sơn La, một bộ phận rất lớn của cộng đồng người Thái Sơn La
(52.411 người) đã phải di cư để nhường đất cho công trình lịch sử này. Do đó, sự di
cư này đã ảnh hưởng rất lớn tới mức sống và mọi mặt của đời sống của cộng đồng
người Thái TĐC.
Bảng tổng hợp MSDC của tỉnh Sơn La năm 2016 xét theo cộng đồng người
Thái bản địa và người Thái TĐC
Chỉ tiêu
TNBQĐN/tháng (nghìn đồng)
Chênh lệch thu nhập giữa 20% số
người có mức thu nhập cao nhất so
với 20% số người có mức thu nhập
thấp nhất (lần)

Người
Thái
bản địa

Người
Thái
TĐC

1.290

TB
chung
Người
Thái
1.387,3

1.391,4

1.365,7

7,2

9,8

11,4

8,2

TB chung
tỉnh
Sơn La
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Tỷ lệ hộ nghèo (%)

31,9

35,0

38,4

32,8

Tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi
(%)

3,7

4,3

4,5

4,1

Tỷ lệ nhà kiên cố (%)

33,4

38,3

43,1

27,6

Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp
vệ sinh (%)

82,0

66,4

79,6

30,1

(Nguồn: tổng hợp từ tác giả)
Về mức sống của người Thái TĐC tại các điểm khảo sát:
TNBQĐN của các hộ TĐC năm 2005 (trước khi TĐC) là khoảng 0,3 triệu
đồng/người/tháng; tới năm 2016 thu nhập đã tăng lên gần 5 lần, do đó tỷ lệ tích lũy
đạt mức cao hơn TB toàn tỉnh. Chênh lệch thu nhập thấp hơn so với người Thái bản
địa và mặt bằng chung của cả tỉnh. Cơ cấu chi tiêu của các hộ người Thái TĐC có
xu hướng thay đổi theo hướng tích cực hơn các hộ người Thái bản địa.
Nhà ở của người dân được xây dựng phù hợp với quy hoạch và phong tục tập
quán của dân tộc, chất lượng xây dựng đảm bảo, khang trang tốt hơn nơi ở cũ. Đến
hết năm 2016, tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ dân người Thái TĐC đạt tiêu chuẩn
của Bộ Xây dựng là 27,6%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 1,9 lần.
Hệ thống cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm TĐC được quy hoạch và xây dựng
đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất. 100% số hộ TĐC được đầu tư hệ thống
nước sinh hoạt tự chảy, trong đó: 69,9% số hộ được sử dụng nước sạch theo tiêu
chuẩn của Bộ Y tế, 30,1% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ
người dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,7%. 100% số hộ TĐC được dùng
điện thoại. Tỷ lệ trẻ em tại các khu, điểm TĐC trên địa bàn đến tuổi đi học được
đến trường là 100%; tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học là 99,98%, tỷ lệ phổ cập giáo
dục Trung học cơ sở là 98,26%; tỷ lệ người dân TĐC biết chữ là 89,6%.
Tuy nhiên, mức sống và đời sống người Thái TĐC còn chưa ổn định, khó
PTBV do nhiều bất cập tại nơi ở mới. Cụ thể như: còn những vướng mắc trong việc
đền bù, chuyển đổi phương thức sản xuất, thiếu đất canh tác; nhiều dự án treo (khu
TĐC Phiêng Nèn, Quỳnh Nhai; Quỳnh Lỷ, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn); nơi
cư trú mới không an toàn bị đá lăn, đất lở (bản Quỳnh Sơn, xã Yên Sơn, huyện Yên
Châu); thiếu đất, nước phục vụ sản xuất, đặc biệt là đất cho trồng lúa nước chưa đạt
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yêu cầu (bản Noong Luông, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn)… Đặc biệt, còn những
mâu thuẫn, tranh chấp nơi chôn cất, an tang của người dân bản địa và người dân
TĐC (điểm TĐC bản Hoa, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La); xây nhà ở còn chưa phù
hợp với tập quán của người dân, một số công trình hạ tầng chất lượng thấp; một số
huyện, xã chậm cấp sổ đỏ cho người dân TĐC; chính sách bồi thường còn một số
hạn chế, chưa tạo việc làm, thu nhập cho người dân và gắn người dân với mảnh đất
của họ,…

Phụ lục 33. Cơ cấu thu nhập chia theo các khoản thu tỉnh Sơn La và các đối
tượng so sánh năm 2016
Cơ cấu thu nhập chia theo các khoản thu (%)
Tổng
Tiền công,
Nông, lâm,
Phi nông,
Thu khác
(%)
tiền lương
thủy sản
lâm, thủy sản
TB cả nước
100,0
47,5
17,0
24,4
11,1
TDMNPB
100,0
44,6
27,4
18,4
9,6
Thái Nguyên 100,0
53,7
18,3
21,8
6,2
Sơn La
100,0
35,4
46,7
10,8
7,1
(Nguồn: tác giả xử lý từ [66])
Phụ lục 34. Cơ cấu thu nhập chia theo các khoản thu phân theo thành thị, nông
thôn của tỉnh Sơn La năm 2016 (%)
Cơ cấu thu nhập chia theo các khoản thu
Tổng
Tiền công, Nông, lâm,
Phi nông,
Thu
tiền lương
thủy sản
lâm, thủy sản khác
TB chung tỉnh Sơn La
100,0
35,4
46,7
10,8
7,1
Thành thị
100,0
53,8
32,3
10,8
3,1
Nông thôn
100,0
26,8
53,5
10,7
9,0
(Nguồn: Tác giả xử lý từ [70])
Phụ lục 35. Số đơn vị xã, phường, thị trấn
của tỉnh Sơn La năm 2016 phân theo 3 vùng kinh tế
Vùng dọc
Vùng dọc
Vùng cao,
Huyện, TP
Tổng số
đường 6
sông Đà
biên giới
Toàn tỉnh
204
67
61
76
TP Sơn La
Mai Sơn
Yên Châu
Phù Yên
Mường La

12
22
15
27
16

12
15
10
-

3
18
10

4
5
9
16
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Mộc Châu
Thuận Châu
Bắc Yên
Sông Mã
Quỳnh Nhai
Vân Hồ
Sốp Cộp

15
29
16
19
11
14
8

8
16
1
5
-

4
3
4
9
8
8
19
8
2
6
3
8
(Nguồn: Tác giả xử lý từ [14])

Phụ lục 36. TNBQĐN/tháng, cơ cấu nguồn thu nhập phân theo nhóm thu nhập
cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất của tỉnh Sơn La năm 2016

TB chung tỉnh

Sơn La
Nhóm 1
Nhóm 5

Cơ cấu thu nhập chia theo các khoản
thu (%)
Tiền
Nông,
Phi nông,
Thu
công, tiền lâm, thủy lâm, thủy
khác
lương
sản
sản

TNBQĐN/
tháng
(nghìn
đồng)

Tổng
(%)

1.290,0

100,0

35,4

451,0
3.237,0

100,0
100,0

3,7
52,0

46,7

10,8

7,1

81,2
2,7
12,4
29,7
15,2
3,1
(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])

Phụ lục 37. Tỷ lệ tích lũy so với thu nhập phân theo nhóm thu nhập cao nhất
và nhóm thu nhập thấp nhất của tỉnh Sơn La năm 2016
TNBQĐN/tháng
(nghìn đồng)

CTBQĐN/tháng
(nghìn đồng)

Nhóm 1
Nhóm 5

1.290,0
451,0
3.237,0

1.228,5
622,9
2,649,9

Tỷ lệ tích lũy so
với thu nhập
(%)
4,8
- 38,1
18,1

Thành thị

3.546,8

2.466,1

30,5

Nông thôn

1.097,7

1.179,6

- 7,5

TB chung tỉnh Sơn La

(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])

Phụ lục 38. Cơ cấu nguồn thu nhập chia theo
các dân tộc ở tỉnh Sơn La năm 2016
Tổng

Tiền
lương
tiền

Nông
nghiệp

Lâm
nghiệp

Thuỷ
sản

Công
nghiệp
xây

Thương
nghiệp

Dịch
vụ

Khác
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công
TB chung
tỉnh Sơn La
Kinh
Tày
Thái
Hoa
Mường
H'Mông
Dân tộc khác

dựng

100,0

35,4

41,4

2,8

2,5

0,8

7,3

2,7

7,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

55,0
96,8
30,5
77,3
36,0
8,5
8,6

15,1
0,0
48,4
18,6
41,0
72,7
60,6

0,0
0,0
3,5
0,0
3,2
4,4
7,3

0,1
0,0
3,7
0,0
0,1
1,4
3,2

2,2
0,0
0,4
0,0
2,0
0,0
0,0

18,1
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
12,9

7,5
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0

2,0
3,2
8,1
4,1
17,7
13,1
7,3

(Nguồn: Tác giả xử lý từ [70])
Phụ lục 39. Chênh lệch thu nhập phân theo dân tộc của tỉnh Sơn La năm 2016
Dân tộc

TB chung tỉnh Sơn La
Kinh
Tày
Thái
Hoa
Mường
H'Mông
Dân tộc khác

TNBQĐN/
tháng
(nghìn
đồng)

TNBQĐN/
tháng
nhóm 1
(nghìn
đồng)

TNBQĐN/
tháng
nhóm 5
(nghìn
đồng)

1.290,0
3.558,7
3.356,3
1.387,3
2.335,0
833,9
650,4
621,9

451,0
496,0
493,6
444,0
730,0
468,3
515,6
460,4

3.237,0
4.415,1
3.356,3
4.326,9
4.161,2
3.231,2
3.196,7
3.268,8

Chênh lệch giữa nhóm
5 và nhóm 1 (lần)
7,2
8,9
6,8
9,8
5,7
6,9
6,2
7,1

(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])
Phụ lục 40. Tỷ trọng các khoản chi tiêu trong tổng chi tiêu của tỉnh Sơn La
năm 2016 so với các đối tượng khác
Thái
TDMN
TB cả
Cơ cấu chi tiêu (%)
Sơn La
Nguyên
PB
nước
Tỷ trọng chi cho ăn, uống, hút
49,0
51,3
49,8
47,6
Tỷ trọng chi cho ngoài ăn, uống, hút

46,3

43,0

43,9

45,9

Tỷ trọng chi khác tính vào chi tiêu

4,7

5,7

6,3

6,5

Tổng chi

100,0

100,0
100,0
100,0
(Nguồn: tác giả xử lý từ [69],[70])

Phụ lục 41. Cơ cấu các khoản chi tiêu cho đời sống của tỉnh Sơn La
và Thái Nguyên năm 2016
Các khoản chi (%)
Chi ăn uống, hút
Lương thực
Thực phẩm
Chất đốt
Ăn uống ngoài gia đình
Uống và hút

Sơn La
51,4
12,1
30,3
2,8
3,7
2,5

Thái Nguyên
54,4
8,9
33,4
2,3
7,7
2,1
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Chi không phải ăn uống, hút
May mặc, mũ nón, giày dép
Nhà ở, điện nước, vệ sinh
Thiết bị và đồ dùng gia đình
Y tế, chăm sóc sức khoẻ
Đi lại và bưu điện
Giáo dục
Văn hoá, thể thao, giải trí
Chi phí về đồ dùng và dịch vụ khác
Tổng chi

48,6
4,4
7,6
7,7
4,8
17,9
3,7
0,3
2,3
100,0

45,6
4,0
10,8
6,8
4,0
12,1
4,6
0,9
2,4
100,0

(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])
Phụ lục 42. Cơ cấu chi cho LTTP của tỉnh Sơn La và Thái Nguyên năm
2016
Sơn La
22,7
34,4
2,3
4,6
0,9
3,3
3,8
1,7
7,7
18,7
100,0

Các khoản chi cho LTTP (%)
Gạo các loại
Thịt các loại
Trứng gia cầm các loại
Đường, mật, sữa, bánh mứt kẹo
Chè, cà phê
Rượu, bia
Rau các loại
Quả chín
Ăn uống ngoài gia đình
Các loại LTTP khác28
Tổng

Thái Nguyên
13,3
32,9
1,8
7,1
2,2
2,5
4,4
4,2
15,0
16,6
100,0

(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])
Phụ lục 43. Tỷ trọng các khoản chi tiêu trong tổng chi tiêu chia theo khoản chi,
thành thị, nông thôn
Tổng
chi
tiêu
(%)
TB chung tỉnh Sơn La 100,0
Thành thị
100,0
Nông thôn
100,0

Chi
tiêu
đời
sống
95,3
95,4
95,2

Chi tiêu đời sống chia ra

Chi
khác
Chi ăn,
Chi không phải
tính vào
uống, hút
ăn, uống, hút
chi tiêu
49,0
46,3
4,7
42,5
52,9
4,6
50,9
44,3
4,8
(Nguồn: Tác giả xử lý từ [70])

Gồm: lương thực khác (quy gạo), mỡ, dầu ăn, tôm, cá, đậu phụ, nước mắm, nước chấm, đồ uống khác, đỗ
các loại, lạc, vừng.
28
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Phụ lục 44. Cơ cấu các khoản chi tiêu cho đời sống của tỉnh Sơn La
phân theo thành thị, nông thôn
Các khoản chi (%)
Chi ăn uống, hút
Lương thực
Thực phẩm
Chất đốt
Ăn uống ngoài gia đình
Uống và hút
Chi không phải ăn uống, hút
May mặc, mũ nón, giày dép
Nhà ở, điện nước, vệ sinh
Thiết bị và đồ dùng gia đình
Y tế, chăm sóc sức khoẻ
Đi lại và bưu điện
Giáo dục
Văn hoá, thể thao, giải trí
Chi phí về đồ dùng và dịch vụ khác
Tổng chi

TB chung
tỉnh Sơn La
51,4
12,1
30,3
2,8
3,7
2,5
48,6
4,4
7,6
7,7
4,8
17,9
3,7
0,3
2,3
100,0

Thành thị nông thôn
Thành thị

Nông thôn

44,5
53,5
6,6
13,8
28,6
30,9
1,4
3,3
6,0
3,0
2,0
2,6
55,5
46,5
4,2
4,5
21,1
3,4
8,1
7,6
2,5
5,5
9,2
20,6
6,8
2,8
0,8
0,1
2,8
2,1
100,0
100,0
(Nguồn: Tác giả xử lý từ [70])

Phụ lục 45. Cơ cấu chi cho LTTP của tỉnh Sơn La
phân theo thành thị, nông thôn
Các khoản chi cho LTTP (%)
Gạo các loại
Thịt các loại
Trứng gia cầm các loại
Đường, mật, sữa, bánh mứt kẹo
Chè (trà), cà phê
Rượu, bia
Rau các loại
Quả chín
Ăn uống ngoài gia đình
Các thứ khác
Các loại LTTP khác
Tổng

Thành thị nông thôn
TB chung
tỉnh Sơn La Thành thị Nông thôn
22,7
12,4
25,4
34,4
35,0
34,3
2,3
2,6
2,2
4,6
6,5
4,1
0,9
1,9
0,6
3,3
2,1
3,6
3,8
5,9
3,2
1,7
3,0
1,4
7,7
14,1
6,0
3,3
3,5
3,3
18,7
13,1
16,01
100,0
100,0
100,0
(Nguồn: Tác giả xử lý từ [70])
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Phụ lục 46. Tỷ trọng các khoản chi tiêu trong tổng chi tiêu chia nhóm thu nhập
Chi tiêu đời sống chia ra Chi khác tính
Tổng chi Chi tiêu
vào chi tiêu
Chi ăn, Chi không phải
tiêu (%) đời sống
uống, hút ăn, uống, hút
TB chung 100,0
95,3
49,0
46,3
4,7
tỉnh Sơn La
Nhóm 1
100,0
96,5
65,0
31,5
3,5
Nhóm 5
100,0
94,7
44,6
50,1
5,3
(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])
Phụ lục 47. Cơ cấu các khoản chi tiêu cho đời sống của tỉnh Sơn La phân theo
nhóm thu nhập
Các khoản chi (%)
Chi ăn uống, hút
Lương thực
Thực phẩm
Chất đốt
Ăn uống ngoài gia đình
Uống và hút
Chi không phải ăn uống, hút
May mặc, mũ nón, giày dép
Nhà ở, điện nước, vệ sinh
Thiết bị và đồ dùng gia đình
Y tế, chăm sóc sức khoẻ
Đi lại và bưu điện
Giáo dục
Văn hoá, thể thao, giải trí
Chi phí về đồ dùng và dịch vụ khác
Tổng chi

TB chung tỉnh
Sơn La
51,4
12,1
30,3
2,8
3,7
2,5
48,6
4,4
7,6
7,7
4,8
17,9
3,7
0,3
2,3
100,0

Nhóm thu nhập
Nhóm 1
Nhóm 5
67,3
47,1
22,7
6,6
34,1
30,9
4,7
1,9
3,1
5,7
2,8
2,1
32,7
52,9
5,3
4,3
2,2
16,3
6,7
10,5
3,2
3,3
10,0
9,4
3,4
5,7
0,0
0,8
1,8
2,7
100,0
100,0

(Nguồn: Tác giả xử lý từ [70])
Phụ lục 48. Cơ cấu chi cho LTTP của tỉnh Sơn La phân theo nhóm thu nhập
Các khoản chi cho LTTP (%)
Gạo các loại
Thịt các loại
Trứng gia cầm các loại
Đường, mật, sữa, bánh mứt kẹo
Chè, cà phê
Rượu, bia
Rau các loại
Quả chín
Ăn uống ngoài gia đình
Các loại LTTP khác
Tổng

TB chung tỉnh Sơn La
22,7
34,4
2,3
4,6
0,9
3,3
3,8
1,7
7,7
18,7
100,0

Nhóm thu nhập
Nhóm 1
Nhóm 5
34,7
11,6
29,7
36,3
1,9
2,7
2,4
8,3
0,2
1,8
2,6
2,6
3,1
4,3
0,8
2,9
5,0
12,7
19,6
16,7
100,0
100,0

(Nguồn: Tác giả xử lý từ [70])
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Phụ lục 49. Cơ cấu các khoản chi tiêu của các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2016
Tổng
chi
tiêu
(%)
TB chung tỉnh Sơn La
Kinh
Tày
Thái
Hoa
Mường
H'Mông
Dân tộc khác

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Chi tiêu
đời sống chia ra

Chi
tiêu
đời
sống
95,3
95,3
95,8
95,5
88,1
92,6
98,0
92,9

Chi
khác
tính
Chi không phải
vào
ăn, uống, hút
chi tiêu
46,3
4,7
61,6
4,7
61,2
4,2
44,0
4,5
38,5
11,9
35,6
7,4
34,4
2,0
31,4
7,1

Chi ăn,
uống, hút
49,0
33,7
34,6
51,5
49,6
57,0
63,6
61,6

(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])
Phụ lục 50. Cơ cấu các khoản chi tiêu cho đời sống của các dân tộc tỉnh Sơn La
Các khoản chi (%)
Chi ăn uống, hút
Lương thực
Thực phẩm
Chất đốt
Ăn uống ngoài gia đình
Uống và hút
Chi không phải ăn uống,
hút
May mặc, mũ nón, giày
dép
Nhà ở, điện nước, vệ sinh
Thiết bị và đồ dùng gia
đình
Y tế, chăm sóc sức khoẻ
Đi lại và bưu điện
Giáo dục
Văn hoá, thể thao, giải trí
Chi phí về đồ dùng và dịch
vụ khác
Tổng chi

Dân tộc

TB
chung
tỉnh
Sơn La
51,4
12,1
30,3
2,8
3,7
2,5

35,4
5,1
22,3
1,4
5,3
1,3

36,1
7,5
26,2
1,9
0,00
0,5

48,6

64,6

4,4

61,5
10,3
26,6
3,0
19,5
2,2

64,9
22,1
36,8
3,5
0,8
1,7

Dân
tộc
khác
66,3
19,4
39,7
4,0
0,4
2,8

63,9 46,1

43,7 38,5

35,1

33,7

3,4

3,2

4,8

3,1

3,1

5,5

4,6

7,6

18,9

6,5

4,8

3,9

5,2

0,7

1,2

7,7

7,5

15,8 8,2

14,5 6,8

5,0

5,7

4,8
17,9
3,7
0,3

3,3
25,9
3,6
0,3

9,0
28,8
0,0
0,0

5,9
15,2
4,3
0,3

1,0
14,1
5,3
0,0

8,7
11,0
0,8
0,1

1,0
18,6
2,8
0,0

2,5
15,7
1,7
0,0

2,3

1,6

0,7

2,6

1,8

2,8

1,4

2,4

100,0

100,0

100,
100,
100,0
100,0
0
0

100,0

100,0

Kinh Tày Thái Hoa Mường H'Mông
54,0
13,1
31,8
3,2
2,7
3,1

56,3
6,4
44,1
2,1
3,1
0,7

(Nguồn: Tác giả xử lý từ [70])
Phụ lục 51. Cơ cấu chi cho LTTP của tỉnh Sơn La phân theo dân tộc
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Các khoản chi
cho LTTP (%)
Gạo các loại
Thịt các loại
Trứng gia cầm
các loại
Đường, mật, sữa,
bánh mứt kẹo
Chè (trà), cà phê
Rượu, bia
Rau các loại
Quả chín
Ăn uống ngoài gia
đình
Các loại LTTP
khác
Tổng

TB
chung
tỉnh
Kinh Tày
Sơn
La
22,7
11,8 16,0
34,4
31,1 38,1

Thái

Hoa

Mườn
g

H'Môn
g

Dân
tộc
khác

23,8
35,7

8,2
35,5

16,6
25,0

34,7
36,4

28,7
35,1

2,3

3,6

2,5

1,9

2,8

1,2

1,8

2,9

4,6

6,8

1,8

4,6

24,7

4,0

1,2

2,6

0,9
3,3
3,8
1,7

2,5
2,3
5,0
3,5

3,8
1,3
8,8
4,2

0,6
3,9
3,4
1,6

0,7
0,8
2,6
0,5

1,1
3,1
2,6
0,9

0,2
2,1
4,6
0,4

0,2
2,8
3,6
1,5

7,7

15,8

0,0

5,3

5,8

33,5

1,4

0,6

18,7

17,7

23,5

19,3

18,7

12,1

17,4

22,2

100,0

100,
0

100,
0

100, 100,0
100,0
100,
0
0
(Nguồn: Tác giả xử lý từ [70])

100,0

Dân tộc

Phụ lục 52. Chi tiêu cho giáo dục/1 người đi học của tỉnh Sơn La
phân theo dân tộc
Dân tộc
Kinh
Tày
Thái
Hoa
Mường
H'Mông
Dân tộc khác

Chi tiêu cho giáo dục/1 người đi học/năm
(nghìn đồng)
2014
2016
1.178,4
5.030,4
1.001,5
4.502,8
290,4
2.067,0
2.051,3

2.130,0

140,4
199,2
344,4

511,6
508,9
892,6

(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])
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Phụ lục 53. Tổng hợp kết quả giảm nghèo đa chiều của tỉnh Sơn La năm 2016
Số hộ nghèo
đầu năm
Đơn vị
hành chính

Số hộ

Tỷ
lệ

Số hộ nghèo

Diễn biến hộ nghèo trong năm

Số hộ
thoát
nghèo

Tỷ
lệ

Số hộ
tái
nghèo

cuối năm

Số hộ
Tỷ

nghèo

Tỷ

lệ

phát

lệ

Số hộ

Tỷ
lệ

sinh

Toàn tỉnh

92.482 34,3 16.512 17,9 10.349 11,9 10.060 11,5 87.146 31,9

TP Sơn La

416

1,7

Mai Sơn

9.223

Yên Châu

146

35,1

-

0,0

81

22,8 351

1,5

25,5 1.465

16,0

125

1,4

1.124

12,5 9.007

24,6

7.664

42,5 755

9,9

6.909

87,3 994

12,6 7.912

43,2

Mộc Châu

3.961

14,7 1.237

31,2

83

2,4

665

19,1 3.472

12,8

Thuận Châu

17.277 49,0 2.593

15,0

-

0,0

2.580

14,9 17.264 48,1

Sông Mã

13.980 45,5 1.962

14,0

35

0,27 994

7,6

13.047 41,8

Vân Hồ

7.067

50,9 911

12,9

51

0,8

6,4

6.630

46,8

Phù Yên

8.037

29,9 2.459

30,6

2.371

34,2 1.063

15,4 6.926

25,4

Mường La

11.273 55,0 2.046

18,2

93

0,9

771

7,6

Bắc Yên

5.136

39,6 962

18,7

194

3,9

559

11,3 4.928

37,2

Quỳnh Nhai

3.464

24,9 1.081

31,2

413

14,4 324

11.3 2.872

20,5

Sốp Cộp

4.984

50,6 895

18,0

75

1,6

10,4 4.646

45,9

424

482

10.091 48,3

(Nguồn: Tác giả xử lý từ [82])
Phụ lục 54. Tỷ lệ các loại nhà của tỉnh Sơn La phân theo dân tộc năm 2016
Dân tộc

Tổng

TB chung tỉnh Sơn La
Kinh
Tày
Thái
Hoa
Mường
H'Mông
Dân tộc khác

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Nhà kiên
cố
33,4
49,8
0,0
38,3
0,0
33,3
0,0
9,2

Loại nhà
Nhà bán
Nhà thiếu
Nhà đơn
kiên cố
kiên cố
sơ
42,6
14,4
9,6
50,2
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
43,1
11,1
7,5
100,0
0,0
0,0
66,7
0,0
0,0
28,1
44,1
27,8
34,8
32,6
23,4

(Nguồn: tác giả xử lý từ [70])
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Phụ lục 55. Số thôn đặc biệt khó khăn phân
theo đơn vị hành chính tỉnh Sơn La năm 2016
Huyện, TP
Thôn ĐBKK
Tổng số thôn
Tỷ lệ (%)
Toàn tỉnh
1.708
3054
55,9
TP Sơn La
1
68
1,5
Mai Sơn
144
435
33,1
Yên Châu
93
189
49,2
Phù Yên
145
304
47,7
Mường La
220
267
82,4
Mộc Châu
43
171
25,1
Thuận Châu
407
547
74,4
Bắc Yên
113
143
79,0
Sông Mã
296
454
65,2
Quỳnh Nhai
47
195
24,1
Vân Hồ
95
145
65,5
Sốp Cộp
104
127
81,9
(Nguồn: Tác giả xử lý từ [14] và [61])
Phụ lục 56. Số người nghiện ma túy, tỷ lệ người nghiện ma túy
tại tỉnh Sơn La năm 2016
Tỷ lệ người
Tỷ lệ gia tăng người
Đơn vị hành Số người nghiện
STT
nghiện/
nghiện giai đoạn
chính
ma túy (người)
Tổng dân (%)
2013* - 2016 (%)
Toàn tỉnh
8.383
0,69
104,4
7 huyện, TP ngoài 30a
1.
TP Sơn La
529
0,51
91,4
2.
Mai Sơn
1.455
0,93
132,9
3.
Yên Châu
208
0,27
76,8
4.
Mộc Châu
1.511
1,37
89,8
5.
Thuận Châu
1.193
0,72
104,4
6.
Sông Mã
1.163
0,81
87,6
7.
Vân Hồ
524
0,87
106,5
5 huyện 30a
1.
Phù Yên
317
0,27
166,8
2.
Mường La
482
0,51
95,6
3.
Bắc Yên
224
0,38
122,4
4.
Quỳnh Nhai
150
0,23
76,9
5.
Sốp Cộp
383
0,83
103,8
(Nguồn: Tác giả xử lý từ [14])
(* Từ năm 2013 huyện Vân Hồ được thành lập, tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành
chính)
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I
Dự
1
2
3
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Phụ lục 57. Danh mục các dự án đầu tư của tỉnh Sơn La đến năm 2025
CÁC DỰ ÁN DO BỘ NGÀNH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:
Dự án tiếp tục xây dựng hồ chứa bản Mòng, TP Sơn La
Dự án nâng cấp Quốc lộ: 6, 32, 37, 43, 279, 4G, đường tránh TP Sơn La,…;
nâng cấp sân bay Nà Sản.
Các dự án Giao thông nông thôn 3, vốn vay WB/DFID
CÁC DỰ ÁN DO TỈNH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ:
Dự án phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực thương hiệu Sơn La: Chè,
sữa, cà phê, hoa, rau sạch...
Dự án quản lý, bảo vệ và xây dựng hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
Các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương; hệ thống kè chống lũ,
chống sạt lở.
Cải tạo hệ thống điện các huyện, xã
Quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu đô thị dân cư
Dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Cụm
tương hỗ Mộc Châu
Dự án xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ: Bến, bãi, trạm dừng nghỉ...
Dự án đại lộ từ Tỉnh ủy đến Sân vận động tỉnh
Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, đường huyện, đường tuần
tra biên giới, đường đô thị.
Dự án cầu Vạn Yên; cảng Vạn Yên, cảng Tạ Bú.
Xây dựng công trình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Sơn La: Tượng đài Bác Hồ
với nhân dân các dân tộc Tây Bắc, quảng trường, công viên, làng văn hóa
Tây Bắc,…
Dự án thiết chế văn hóa cơ sở; khôi phục các khu di tích, văn hóa lịch sử; hệ
thống thư viện,...
Dự án bảo tồn và phát triển các điệu múa, làn điệu dân ca các dân tộc trong
tỉnh
Phát triển hệ thống phát thanh truyền hình
Dự án khu văn hóa, thể thao các huyện,TP.
Dự án xây dựng khu di tích cách mạng lịch sử Lào - Việt bản Lao Khô, Yên
Châu.
Xây dựng, nâng cấp: Bệnh viện đa khoa tỉnh; các bệnh viện chuyên khoa của
tỉnh; trung tâm y tế các huyện.
Xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, các huyện
Thành lập mới các trường Trung cấp ngành, nghề
Dự án đào tạo nguồn nhân lực theo ngành, lĩnh vực chất lượng cao.
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Dự án tiếp tục nâng cấp trường Đại học Tây Bắc; Dự án xây dựng Trường
Cao đẳng Y tế, Đại học Sơn La.
22 Các dự án công nghệ thông tin
23 Phát triển hệ thống phát thanh truyền hình
24 Dự án xây dựng khu cơ quan Đảng, Chính quyền, khối đoàn thể tỉnh Sơn La
Dự án xây dựng khu trung tâm hành chính TP Sơn La tại Chiềng Sinh, trung
25
tâm hành chính huyện mới Vân Hồ.
26 Hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh.
Dự án quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh: Trường Quân sự tỉnh, khu tập
27
trung bí mật, thao trường, đồn biên phòng...
28 Xây dựng hạ tầng các cửa khẩu Chiềng Khương, Lóng Sập
29 Dự án xây dựng trạm quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường Sơn La
III CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƯ:
Dự án Hạ tầng khu du lịch Mộc Châu; hạ tầng dịch vụ, du lịch lòng hồ thủy
1
điện Sơn La.
Dự án Cụm tương hỗ du lịch Mộc Châu, cụm tương hỗ nông sản cao cấp
2
Mộc Châu.
3
Dự án khu dịch vụ tổng hợp TP Sơn La, đô thị Mộc Châu, đô thị Hát Lót
Dự án xây dựng nhà máy thủy điện tích năng Đông Phù Yên; Đầu tư xây
4
dựng các công trình thủy điện nhỏ và vừa.
5
Dự án đào tạo, xây dựng nhân lực cho lĩnh vực, sản phẩm chủ lực
6
Xây dựng khu văn hóa ven suối Nậm La
7
Dự án trồng rừng kinh tế
8
Dự án chăn nuôi, phát triển đại gia súc cung cấp thịt
9
Dự án phát triển vùng chuyên canh bông Bắc Yên - Phù Yên
10 Dự án phát triển vùng chuyên canh cao su
Phát triển nuôi trồng thủy sản trên các lòng hồ thủy điện và ao hồ, sông,
11
suối...
12 Dự án xây dựng khu thương mại 2 cửa khẩu Lóng Sập, Chiềng Khương
13 Dự án Trung tâm công nghệ cao sinh học Mộc Châu
Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Bắc; các trung tâm khám chữa bệnh chất
14
lượng cao.
Dự án khai thác, chế biến khoáng sản: Đồng, gang, thép…; khai thác vật liệu
15
xây dựng.
Hệ thống chợ nông thôn; hệ thống cung cấp xăng dầu, khí hóa lỏng...; hạ
16
tầng thông tin, viễn thông.
(Nguồn: tác giả xử lý từ [79] và [81])
Phụ lục 58. Tổng hợp vốn đầu tư cho Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (cho tỉnh Sơn La)
21
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Hạng mục

Tổng vốn
đầu tư
5.141

Giai đoạn
2018-2020
1.800

Giai đoạn
2021-2025
3.341

4.348

1.598

2.750

2.110

633

1.477

1.838

965

873

400

0

400

316

38

278

I. Đầu tư trong chính sách Quyết định
64/QĐ-TTg29
Trong đó
- Hỗ trợ phát triển sản xuất
- Sửa chữa, nâng cấp các công trình cơ sở hạ
tầng
- Sắp xếp ổn định dân cư
II. Đầu tư ngoài chính sách Quyết định
64/QĐ-TTg (Sửa chữa, nâng cấp, xây mới
công trình cơ sở hạ tầng)
III. Chi phí khác
IV. Dự phòng

232
80
152
245
84
161
(Nguồn: tác giả xử lý từ [81])

Phụ lục 59: Danh sách các chuyên gia đã phỏng vấn
Địa chỉ

Họ và tên
Nguyễn Thị Hồng

Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Sơn La

Vũ Thành Công

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Doãn Thị Tuyết Mai

Cục thống kê tỉnh Sơn La

Hoàng Diệu Linh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Vân Anh Ngân hàng chính sách tỉnh Sơn La
Lò Ngọc Phôm

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La

Trần Xuân Khánh

Hội đồng nhân dân huyện Vân Hồ

Bùi Thị Đào

Bảo hiểm xã hội huyện Vân Hồ

Lò Văn Phú

UBND huyện Mộc Châu

Lò Văn San

Đảng ủy xã Chiềng Bôm, Thuận Châu, Sơn La
(Nguồn: tác giả tổng hợp)

29

Quyết định Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

174

Phụ lục 60. Tổng hợp kết quả điều tra về
Nâng cao mức sống dân cư ở tỉnh Sơn La theo hướng bền vững
60.1. Địa điểm điều tra
Huyện,
TP
TP Sơn
La

Mai Sơn

Yên Châu

Điểm điều tra
Vùng dọc đường 6 Vùng dọc sông Đà
Phường Chiềng Lề,
xã Chiềng Xôm

-

Xã Hát Lót, xã
Chiềng Kheo, xã
Chiềng Mai, xã
Chiềng Ve
-

Xã Tân Lập, TT
Mộc Châu Nông trường, xã
Đông Sang

Vùng cao, biên giới
-

-

Xã Chiềng Nơi

-

Xã Phiêng Khoài

Xã Tà Lai

Ghi chú

Xã Lóng Sập

Điểm TĐC
bản Hoa

Thuận
Châu

-

-

Xã Chiềng Bôm, xã Co
Mạ

Sông Mã

-

-

Xã Chiềng Khoong, xã Điểm TĐC
Mường Lầm, xã Nậm Ty C5

-

Xã Tân Xuân, xã Chiềng
Xuân

Vân Hồ

Xã Tô Múa, xã
Lóng Luông

Phù Yên

-

Xã Gia Phù, xã
Sập Xa

Xã Suối Bau, xã Tân
Lang

Mường La

-

Xã Chiềng Lao

Xã Nậm Păm

-

Xã Phiêng Côn, xã
Chim Vàn, xã
Xã Háng Đồng
Song Pe, xã Tạ
Khoa

Quỳnh
Nhai

-

Xã Chiềng Ơn, xã
Mường Giàng

Sốp Cộp

-

Bắc Yên

60.2. Tính toán quy mô mẫu

-

Xã Mường Giôn
Xã Mường Và, xã Sam
Kha

Khu TĐC
Chiềng Lao

Khu TĐC
Phiêng
Lanh
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Ta có công thức tính dung lượng mẫu cần chọn như sau:
Trong đó: n: Dung lượng mẫu cần chọn.
N: Kích thước của tổng thể.

N x t2 x 0,25
n=

t: Hệ số tin cậy của thông tin.
N x є2 + t2 x 0,25

є: Phạm vi sai số chọn mẫu.
(Nguồn: [45, tr.201])

Với địa bàn Sơn La và yêu cầu luận án, các thông số cụ thể như sau:
N: Kích thước của tổng thể - Tổng số hộ dân của tỉnh Sơn La năm 2016 là 273.108
(hộ).
t: Hệ số tin cậy của thông tin – t = 3, tức là độ tin cậy cao nhất 99,7%.
є: Phạm vi sai số chọn mẫu – mức sai số không quá 8% (0,08).
Áp dụng công thức trên, ta có:
273108 x 32 x 0,25
n=
273108 x 0,082 + 32 x 0,25
n ≈ 351
Như vậy, số mẫu nghiên cứu cần chọn tối thiểu là 351 hộ, tác giả chọn 360 hộ do Sơn La
có 12 huyện, thành phố nên tương ứng số mẫu của mỗi huyện, thành phố là 30.
Đối tượng chọn mẫu. Các mẫu được chọn theo cách chọn mẫu phân tầng ngẫu
nhiên, với mỗi địa bàn được lựa chọn đảm bảo yêu cầu về tầng như sau:
Tầng 1: số lượng mẫu theo giới tính phải gần như cân bằng.
Tầng 2: các mẫu phải trải đều và phủ được hầu khắp các dân tộc của địa bàn, trong
đó dân tộc Kinh không được chiếm quá 20% mẫu.
Tầng 3: các mẫu thuộc gia đình làm nông nghiệp không dưới 80%.
Tầng 4: địa bàn cư trú của mẫu chia đều cho 3 tiểu vùng của Tỉnh.
60.3. Tổng hợp kết quả điều tra
60.3.1. Một số thông tin chung
Đặc điểm mẫu
Giới tính: - Nam
- Nữ
Dân tộc: - Kinh
- DTTS
Nghề nghiệp: - Cán bộ công chức
- Nông dân

Tổng số phiếu
189/360
171/360
70/360
290/360
53/360
289/360

Tỷ lệ (%)
52,5
47,5
19,4
80,6
14,7
80,3
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- Nghề khác
Địa bàn: - Vùng dọc quốc lộ 6
- Vùng dọc sông Đà
- Vùng cao, biên giới
Diện gia đình: - Chính sách
- Hộ nghèo
Chủ hộ có từ 3 con trở lên
Học vấn 12/12 trở lên
60.3.2. Một số kết quả điều tra chủ yếu

18/360
120/360
120/360
120/360
293/360
113/360
169/360
84/360

5,0
33,33
33,33
33,33
81,4
31,4
46,9
23,3

Thu nhập; chi tiêu; đồ dùng bền lâu; điều kiện nhà ở, điện, nước, vệ sinh; khả
năng tiếp cận
Nội dung

Chỉ số cụ thể

700.000đ trở xuống (đối với nông thôn);
900.000đ trở xuống (đối với thành thị)
Nguồn thu chủ yếu từ nông nghiệp
Dưới 1.300.000đ/người/tháng
Chi cho ăn, uống, hút chiếm trên 60% trong
cơ cấu chi
Chi tiêu cho giáo dục/1 người đi học của hộ gia
Chi tiêu
đình/1 năm dưới 2.000 nghìn đồng
Thu nhập không đủ chi tiêu cho các nhu cầu
thiết yếu
Hộ gia đình còn bị đói
Đồ dùng bền lâu
Hộ gia đình không có đồ dùng bền lâu nào
Nhà ở là nhà đơn sơ
Nhà ở
Nhà ở là nhà kiên cố
Nguồn nước
Tự đi lấy nước mưa, nước khe suối
Nguồn điện
Không có điện lưới
Điều kiện vệ sinh
Không có nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại
Xa chợ, bệnh viện, UBND xã, nhà văn hóa,
Khoảng cách tiếp cận
điểm bưu điện trên 10 km
Bảo hiểm y tế
Hộ gia đình không có ai có bảo hiểm y tế
Vay vốn
Hộ gia đình không được vay vốn sản xuất
Sự thay đổi mức sống giai đoạn 2010 - 2016
Nội dung
Phương án
Mức sống của gia
1. Tốt hơn
đình năm 2016 so
2. Như cũ
với năm 2010:
3. Giảm sút
Lý do quan trọng 1. Chi phí sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
nhất làm mức sống tăng
của gia đình năm 2. Giá bán các sản phẩm nông, lâm nghiệp
2016 so với năm thuỷ sản thấp
2010 giảm sút hoặc 3. Hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh, dịch bệnh, mất
như cũ:
mùa ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp,
Thu nhập
(người/tháng)

Trả lời

Tỷ lệ %

141/360

39,2

274/360
333/360

76,1
92,5

203/360

56,4

215/360

59,7

199/360

55,3

74/360
22/360
44/360
90/360
98/360
59/360
172/360

20,6
6,1
12,2
25,0
27,2
16,4
47,8

141/360

39,2

38/360
81/360

10,6
22,5

Trả lời
168/360
128/360
64/360
48/192

Tỷ lệ %
46,7
35,6
17,7
25,0

19/192

9,9

34/192

17,7
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thuỷ sản…
4. Gia đình có người ốm/bệnh hoặc mất
5. Giá LTTP và các mặt hàng tiêu dùng khác
cao
6. Thu nhập thấp
7. Mất việc hoặc không tìm đủ việc làm
8. Diện tích đất canh tác/mặt nước nuôi trồng
thuỷ hải sản giảm.
9. Không may mắn (cháy nhà, mất trộm, tai
nạn giao thông,…)
10. Lý do khác
Những khó khăn trong lao động – sản xuất
Khó khăn

4/192
16/192

2,1
8,3

31/192
14/192
22/192

16,1
7,3
11,5

3/192

1,6

1/192

0,5

Trả lời

Tỷ lệ %

Thiếu vốn sản xuất kinh doanh

81/360

22,5

Thiếu người làm

59/360

16,4

Thiếu dụng cụ lao động

70/360

19,4

Thiếu hiểu biết về cách làm ăn

151/360

41,9

Thiếu nơi tiêu thụ sản phẩm

187/360

51,9

Thiếu đất canh tác
Thiếu vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y…)

67/360

18,6

142/360

39,4

45/360

12,5

Thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Hình thức hỗ trợ được nhận năm 2016 và ý nghĩa của sự hỗ trợ đó
Được hỗ trợ từ 2 lần trở
Sự hỗ trợ đó rất quan
lên
trọng
Hình thức hỗ trợ
Trả lời
Tỷ lệ %
Trả lời
Tỷ lệ %
100,0
Tín dụng ưu đãi
29/360
8,1
29/29
95,6
Trợ cấp lương thực
45/360
12,5
43/45
96,7
Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế
152/360
42,2
147/152
100,0
Chăm sóc sức khỏe miễn phí
32/360
8,9
32/32
100,0
Miễn giảm học phí
102/360
28,3
102/102
Hỗ trợ tìm việc làm
11/360
3,1
6/11
54,5
Hỗ trợ chỗ ở
34/360
9,4
34/34
100,0
Hỗ trợ tiền điện
62/360
17,2
62/62
100,0
Hỗ trợ máy móc, vật tư
65/360
18,1
60/65
92,3
Khác
59/360
16,4
47/53
88,7
60.4. Mẫu phiếu điều tra
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PHIẾU ĐIỀU TRA
(Về vấn đề mức sống dân cư tỉnh Sơn La)
Nhằm tìm hiểu vấn đề “Mức sống dân cư tỉnh Sơn La” phục vụ cho việc nghiên cứu đề
tài luận án Nâng cao mức sống dân cư tỉnh Sơn La theo hướng bền vững, tôi tiến hành điều
tra, khảo sát thực tế trên địa bàn nghiên cứu. Tôi rất mong nhận được sự hợp tác của ông (bà)
qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu bằng cách chọn phương án ông (bà) cho là phù hợp
(bằng cách khoanh tròn chữ số ghi phương án lựa chọn hoặc điền nội dung còn khuyết).
Những thông tin mà ông (bà) cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ phục vụ vào mục đích nghiên
cứu khoa học.
Xin trân trọng cảm ơn!
I – Thông tin chung của người trả lời
Nội dung
Phương án
hỏi

Nội dung hỏi

Phương án

5. Nghề nghiệp
(chính)

1. Họ và tên

6. Học vấn (hết
lớp mấy?)
7. Vai trò trong
hộ?

2. Tuổi
3. Giới tính

8. Địa chỉ

4. Dân tộc

II – Nội dung điều tra
1. Thông tin về hộ gia đình
TT

Nội dung hỏi

1

Số thành viên của hộ

2

Số con của chủ hộ

3

Năm 2010, gia đình ông
(bà) thuộc diện nào?

4

Hiện nay, gia đình ông (bà)
thuộc diện nào?

5

Hộ gia đình thuộc diện
chính sách ưu tiên không?
2. Thu nhập và chi tiêu

Phương án
…………………………………….
……………………………………
1. Nghèo
2. Cận nghèo
3. Trung bình
4. Khá giả
1. Nghèo
2. Cận nghèo
3. Trung bình
4. Khá giả
1. Có (……………………………)
2. Không

Ghi chú
→ (Ghi rõ)
→ (Ghi rõ)
Chọn 1
phương án

Chọn 1
phương án
1 → (Ghi rõ)
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TT
1

Phương án

Nội dung hỏi
Thu nhập bình quân đầu
người 1 tháng của hộ?

………………………………………
1. Nông nghiệp
2. Tiểu thủ công nghiệp
Những hoạt động tạo ra
3. Dịch vụ
nguồn thu nhập của gia đình
4. Công nhân/viên chức Nhà nước
là gì?
5. Tiền gửi về
6. Khác:…………………………….
1. Nông nghiệp
2. Tiểu thủ công nghiệp
Nguồn thu nhập chính của
3. Dịch vụ
gia đình từ:
4. Tiền lương của Nhà nước
5. Tiền gửi về
6. Khác:……………………………
Chi tiêu bình quân đầu người
1 tháng của hộ gia đình là ………………………………………
bao nhiêu?

2

3

4

Ghi chú
(Nghìn
đồng)
Được chọn
nhiều
phương án

→ (Ghi rõ)
Chọn 1
phương án

→ (Ghi rõ)
(Nghìn
đồng)

5

Cơ cấu chi

1. Chi cho ăn, uống, hút:…………….
2. Chi cho ngoài ăn, uống, hút:………

(%)

6

Chi tiêu cho giáo dục/1
người đi học của hộ gia đình
trong 1 năm là bao nhiêu?

……………………………………..

(Nghìn
đồng)

7

Thu nhập có đủ chi tiêu cho 1. Có
các nhu cầu thiết yếu không? 2. Không

8

Gia đình còn bị đói không?

9

Chênh lệch Thu – Chi của hộ
1 tháng là bao nhiêu?

1→9
2→8

1. Có → (Mấy tháng/năm:………….)
2. Không
………………………………………

(Nghìn
đồng)

3. Đồ dùng bền lâu
Gia đình ông (bà) có những loại tài sản nào sau đây?
TT

Loại tài sản

Tài sản
1. Xe đạp

1

Phương tiện đi lại

2

Phương tiện tiếp cận thông
5. Đài
tin
6. Điện thoại

2. Xe máy
3. Ô tô
4. Ti vi

Số lượng
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3

Đồ dùng sinh hoạt

4

Phương tiện sản xuất

5

Khác (ghi rõ)

7. Máy tính
8. Tủ lạnh
9. Máy giặt quần áo
10. Bếp ga/điện
11. Bình nóng lạnh
12. Máy cày/ máy gặt/ máy kéo
13. Cưa máy
……………………………………

4. Điều kiện nhà ở, điện, nước, vệ sinh
TT
Nội dung hỏi
Phương án
1. Nhà đơn sơ
Loại hình nhà ở của ông (bà) là
1
2. Nhà kiên cố
gì?
3. Khác (ghi rõ):………………
Diện tích nhà ở bình quân đầu
2
…………………………………
người:
1. Đất ở:………………………..
3
Diện tích đất
2. Đất nông nghiệp:…….............

4

5
6
7

1. Nước máy
2. Nước mua xi téc, đóng bình/chai
Nguồn nước chính dùng cho ăn 3. Giếng khoan/ đào
uống của hộ là gì?
4. Nước mưa
5. Nước suối/khe
6. Khác:………………………
1. Không có điện
Nguồn điện mà hộ đang sử dụng
2. Điện lưới
là gì?
3. Khác:………………………
Mức điện sử dụng bình quân đầu
…………………………………
người/tháng
Hộ gia đình sử dụng loại nhà vệ 1. Tự hoại/bán tự hoại
sinh nào?
2. Khác:………………………

5. Khả năng tiếp cận
TT
Nội dung hỏi

1

2
3

Phương án
1. Nhà tới chợ gần nhất……………………
2. Nhà tới bệnh viện gần
nhất………………………………………..
Khoảng cách từ:
3. Nhà tới UBND gần nhất
…………………………………………..
4. Nhà tới điểm bưu điện/nhà văn hóa gần nhất
………………………………………
Hộ có bảo hiểm y tế 1. Có
không?
2. Không
Hộ có vay vốn không? 1. Có

Ghi chú
Chọn 1
phương án
m2
m2
Chọn 1
phương án

→ (Ghi rõ)
1→7
→ (Ghi rõ)
kWh
→ (Ghi rõ)

Ghi chú

(Km)

1 → 4; 5

181

4

5

6

7

2. Không
1. Hội nông dân/Hội phụ nữ
2. Ngân hàng chính sách/ngân hàng NN &
Vay tại đâu?
PTNT
3. Họ hàng, bạn bè
4. Khác:………………………………….
1. Đầu tư vào sản xuất nông nghiệp
2. Đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp
3. Đầu tư vào du lịch
Mục đích vay là gì?
4. Sắm sửa (xây nhà, mua xe …)
5. Đầu tư cho con học hành
6. Khác:…………………………………
Hộ có dự định/nhu cầu 1. Có
vay vốn không?
2. Không
1. Đầu tư vào sản xuất nông nghiệp
2. Đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp
Hộ dự định vay vốn để 3. Đầu tư vào du lịch
làm gì?
4. Sắm sửa (xây nhà, mua xe …)
5. Đầu tư cho con học hành
6. Khác:…………………………………

6. Sự thay đổi mức sống giai đoạn 2010 - 2016
TT Nội dung hỏi
Phương án
Mức sống
của gia đình
1. Tốt hơn
1
năm 2016 so 2. Như cũ
với năm
3. Giảm sút
2010?
1. Chi phí sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng
2. Giá bán các sản phẩm nông, lâm nghiệp thuỷ sản thấp
Lý do quan 3. Hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh, dịch bệnh, mất mùa ảnh
trọng
nhất hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản…
làm
mức 4. Gia đình có người ốm/bệnh hoặc mất
sống của gia 5. Giá LTTP và các mặt hàng tiêu dùng khác cao
2
đình
năm 6. Thu nhập thấp
2016 so với 7. Mất việc hoặc không tìm đủ việc làm
năm
2010 8. Diện tích đất canh tác/mặt nước nuôi trồng thuỷ hải sản
giảm sút hoặc giảm.
như cũ?
9. Không may mắn (cháy nhà, mất trộm, tai nạn giao
thông,…)
10. Lý do khác
7. Những khó khăn trong lao động, sản xuất (nếu có)
TT
Khó khăn
1 Thiếu vốn sản xuất kinh doanh
2 Thiếu người làm

Trả lời

Lãi suất?
→ (Ghi rõ)
Được chọn
nhiều
phương án
→ (Ghi rõ)
1→7

→ (Ghi rõ)

Ghi chú
Chọn một
phương án
2; 3 → 2

Chọn một
phương án

Ghi chú
Tích dấu
[X] vào
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3
4
5
6
7
8

Thiếu dụng cụ lao động
Thiếu hiểu biết về cách làm ăn
Thiếu nơi tiêu thụ sản phẩm
Thiếu đất canh tác
Thiếu vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, giống vật
nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y…)

phương án
lựa chọn trả
lời. Được
chọn nhiều
phương án

Thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai

8. Hình thức hỗ trợ gia đình ông (bà) nhận được trong 12 tháng qua là gì (nếu có)?
Sự hỗ trợ đó có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình ông (bà)?
Mức độ quan trọng đối với gia đình
Số lần
(tích dấu [X] vào mức độ lựa chọn)
TT
Hình thức hỗ trợ
được
Không quan Quan trọng Rất quan
hỗ trợ
trọng
trọng
1
Tín dụng ưu đãi
2
Trợ cấp lương thực
3
Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế
4
Chăm sóc sức khỏe miễn phí
5
Miễn giảm học phí
6
Hỗ trợ tìm việc làm
7
Hỗ trợ chỗ ở
8
Hỗ trợ tiền điện
9
Hỗ trợ máy móc, vật tư
10 Khác (ghi rõ):………………
Sơn La, ngày……tháng…...năm…….
Người điều tra
Người trả lời

Trần Thị Thanh Hà
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Phụ lục 63. Phụ lục ảnh
Một số nhân tố ảnh hưởng tới mức sống dân cư tỉnh Sơn La

Trung tâm TP Sơn La

Cụm công nghiệp Mai Sơn

Quốc lộ 6 (Mộc Châu)

Khu du lịch Hồ rừng thông bản Áng
(Mộc Châu)

Thủy điện Sơn La (Mường La)

Đại học Tây Bắc (TP Sơn La)

Nhà tù Sơn La (TP Sơn La)

Cửa khẩu Chiềng Khương (Sông Mã)
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Điểm sạt lở trên quốc lộ 6 (Lóng Luông, Vân Hồ)

Lũ quét tàn phá (Nậm Păn, Mường La)

Giờ ra chơi vào mùa đông
(Tô Múa, Vân Hồ)

Mất mùa mận do mưa đá
(Thị trấn Nông trường, Mộc Châu)

Con đường vào bản Hua Pư
(Chiềng Nơi, Mai Sơn)

Cầu tạm qua sông (Sam Kha, Sốp Cộp)

Gia tăng tự nhiên cao, tảo hôn, kết hôn cận huyết
Người Mông (Co Mạ, Thuận Châu)
Người Khơ Mú (Dồm Cang, Sốp Cộp)
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Một số hình ảnh về mức sống dân cư của tỉnh Sơn La

Người La Ha phơi khô sắn làm lương thực dự trữ
(Nậm Păm, Mường La)

Gia đình chị Thào Thị Cha - Hộ nghèo
(Chiềng Xuân, Vân Hồ)

Bữa ăn “siêu đạm bạc” của học sinh bán trú
(Háng Đồng, Bắc Yên)

Lớp học đơn sơ (Nậm Ty, Sông Mã)

Người dân phải dùng nước mất vệ sinh (Chiềng
Ngần, TP Sơn La)

Các mái nhà vách liế p, lợp rạ
tại bản suối Chèo (Suối Bau, Phù Yên)

Thiếu nước sinh hoạt (Tân Lang, Phù Yên)

Nhiều trẻ em vẫn mặc quần rách, áo không có cúc
và đi chân trầ n quanh năm (Chiềng Nơi, Mai Sơn)
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Nhà mới của chị Vi Thị Mai trong chương trình
“xóa nhà tạm” (Phiêng Khoài, Yên Châu)

Nhà ở của người Tày (Tân Xuân, Vân Hồ)

Điểm tái định cư tại xã Chiềng Khoong (Sông Mã)

Nhà sàn bê tông tại Khu TĐC bản Hoa
(Tân Lập, Mộc Châu)

Tết no đủ và vui lễ hội của đồng bào Thái (Chiềng Xôm, TP Sơn La)

Điện đã về khu tái định cư Phiêng Lanh (Quỳnh Nhai)

Công trình đường dây 110 kV Sơn La - Sông Mã
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Khám bệnh cho đồng bào nghèo
(Gia Phù, Phù Yên)

Phòng chờ đăng kí khám bệnh Bệnh viện đa khoa
tỉnh (TP Sơn La)

Cấp phát thuốc miễn phí (Sập Vạt, Yên Châu)

Tiêm chủng mở rộng (Bon Phặng, Thuận Châu)

Phiên chợ vùng cao (Co Mạ, Thuận Châu)

Lễ hội đua thuyền (Quỳnh Nhai)

Thu hoạch cá ở HTX thuỷ sản Hồ Quỳnh
(Chiềng Ơn, Quỳnh Nhai)

Chanh leo xuất khẩu sang Pháp (Mộc Châu)

