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Thưa quí vị và các bạn! Hô ̣ thuôc̣ diêṇ nghèo “bôñg dưng” laị đươc̣ 

thoát nghèo. Còn hô ̣đủ điều kiêṇ thoát nghèo laị bi ̣đẩy vào danh sách hô ̣

nghèo. Nghic̣h lý này đang diêñ ra taị nhiều điạ phương trong tỉnh Lào Cai  

với  tỉ lê ̣ hô ̣ nghèo  đươc̣ xem là những con số “bốc thuốc”. Vâỵ có hay 

không viêc̣ giao chỉ tiêu hô ̣ nghèo của huyêṇ? Và  điều này đã phản ánh 

đươc̣ bức tranh phát triển kinh tế- xã hôị ở các điạ phương vùng cao hay 

chưa? Sau đây mời quý thính giả lắng nghe phóng sư ̣sau của Trung Kiên - 

phóng viên Đài PT-TH Lào Cai 

 Thôn Pờ Sí Ngài là thôn đặc biệt khó khăn của xã Trung Chải, huyện 

Sa Pa, Lào Cai. Toàn thôn có 37 hộ dân nằm rải rác trên các triền núi hiểm 

trở và luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mỗi khi mùa mưa bão về. Kinh tế của 

người dân chủ yếu phụ thuộc vào cây ngô, cây lúa…  Năm nào mất mùa bà 

con lại phải đối đầu với cái đói mùa giáp hạt. Không chỉ nghèo về thu nhập, 

các hộ dân ở đây vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có công trình nước 



sạch, chưa có đường giao thông nông thôn … Đây được xem như là một 

tiêu chí xét hộ nghèo theo đánh giá chuẩn nghèo đa chiều. Ông Chảo Pây 

Lẩy- Phó chủ tịch UBND xã Trung Chải, huyêṇ Sa Pa cho hay:  Nếu  chỉ 

riêng xét về tiêu chí nước sạch và thông tin thì 100% hộ dân ở đây  đều 

chưa đảm bảo và đều  nằm trong diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. 

Tuy nhiên theo số liệu điều tra, thì cả thôn Pờ Sí Ngài chỉ có 50% hộ nghèo 

và con số này không phản ánh đúng thực tế đời sống đang diễn ra ở đây. 

Ông Lẩy cho rằng:  

      Băng…16s 

(Có thể sẽ cao hơn. Bởi vì theo quy điṇh tiêu chí mới. Chỉ cần 1 hô ̣

dân không có điêṇ sử duṇg, hoăc̣ là không có ti vi xem đã là không đaṭ tiêu 

chí hô ̣khá đươc̣. Chính vì thế xét theo quy điṇh thì phần lớn nằm trong diêṇ 

hô ̣nghèo)  

 

Gia đình anh Chảo Dào Tá  là một trong 10 hộ trong thôn Pờ Sí Ngài 

không phải là hộ nghèo. Nếu xét về thu nhập thì gia đình anh cũng chẳng 

khác gì các hộ dân trong thôn. Cũng giống như hầu hết các gia đình khác ở 

đây, anh vẫn chưa được sử dụng điện lưới ti vi, chưa có nước sạch đảm bảo 

vệ sinh. Lý do anh thoát nghèo, bởi vì anh làm trưởng thôn. Anh Tá nói: 

     Băng…8s 

(Gia đình tôi, năm 2015 thôn bảo cho thoát hô ̣nghèo nhưng gia đình 

khó khăn lắm) 

Ông Chảo Pây Lẩy- Phó chủ tịch UBND xã Trung Chải, huyêṇ Sa Pa 

cho hay: Đây là con số xã giao chỉ tiêu từ đầu năm, nên thôn phải điều 

chỉnh để phù hợp với tỉ lê ̣hô ̣nghèo chung của xa.̃           

     Băng…25s 

(Cái này chỉ tiêu giao hàng năm cũng gây nhiều khó khăn. Trong quá 

trình giám sát cũng có rất nhiều hô ̣ thắc mắc. Taị sao nhà tôi với nhà kia 

cũng ngang giống nhau, nhưng nhà kia đươc̣ hô ̣nghèo, nhà tôi không đươc̣. 

Ví du ̣như thế!  Cũng gây rất nhiều khó khăn cho phía xã, trưc̣ tiếp là cán 



bô ̣ rà soát. Về thôn rất nhiều người phản ánh tình traṇg như thế gây rất 

nhiều khó khăn).  

Trái ngươc̣ với câu chuyêṇ taị xa ̃Trung Chải, taị nhiều điạ phương tỉ 

lê ̣hô ̣nghèo laị đươc̣ điều chỉnh tăng lên, nhằm đảm bảo tỉ lê ̣nghèo chung 

của toàn huyêṇ. Gia đình anh Vương Quốc Trường vốn đươc̣ xem thuôc̣ 

diêṇ hô ̣khá ở thôn Lùng Vai 1, xã Lùng Vai, huyêṇ Mường Khương. Theo 

tính toán, mỗi năm gia đình anh thu nhâp̣ trên dưới 100 triêụ đồng  từ việc 

trồng chè, lúa, chăn nuôi lơṇ, trâu bò và đi làm thuê công nhân chế biến chè 

cho nhà máy trong xã. Cùng với đó, thì các vật dụng sinh hoạt trong gia 

đình cũng khá đầy đủ với ti vi, tủ lạnh, xe máy…Thế nhưng không hiểu vì 

lý do gì mà năm 2017 gia đình anh bỗng nhiên laị có tên trong danh sách hô ̣

nghèo trong xa.̃ Điều này khiến anh cũng cảm thấy không vui, thâṃ chí 

thấy xấu hổ, bởi anh vẫn có sức khỏe, đủ khả năng lao động và không cần 

sư hỗ trợ của nhà nước.   

   Băng- 17s 

(Gia đình tôi giờ cũng có nương chè, cũng có ruôṇg nương. Hàng 

tháng đi làm cũng có tý thu nhâp̣,không cần phu ̣ thuôc̣ vào nhà nước. Cán 

bô ̣ điều tra thì nhà cũng chẳng biết, mà cứ bảo gia đình thuôc̣ vào hô ̣

nghèo. Cũng chẳng mong muốn mình là hô ̣nghèo).  

Theo ông Nông Đức Chiến – Trưởng thôn Lùng Vai 1, xã Lùng Vai 

nếu xét về thu nhập, cũng như các tiêu chí khác trong phiếu đánh giá hộ 

nghèo thì gia đình của anh Vương Quốc Trường đều đảm bảo. Tuy nhiên, 

thôn buộc phải đưa anh Trường trong diện hộ nghèo cho đủ số lượng hộ 

nghèo theo kế hoạch giao của xã:  

  Băng- 11s 

(Theo tôi đánh giá và nhâṇ xét, cũng như là đối chiếu với các biểu điều tra 

thì anh không nằm trong hô ̣nghèo.  Lý do anh nằm trong hộ nghèo tức là ở 

trên giao chỉ tiêu xuống. Thì chúng tôi bắt buôc̣ choṇ loc̣). 

Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng lại là thực tế đang diễn ra tại xã Lùng 

Vai huyêṇ Mường Khương. Cũng theo ông trưởng thôn Nông Đức Chiến 

thì hiện nay  cả thôn Lùng Vai1 có tổng số 50 hộ gia đình. Sau khi điều tra, 



đánh giá hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều thì đang có 

25 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, theo như ông Chiến- người 

trực tiếp thực hiện việc khảo sát, ghi phiếu điều tra hộ nghèo, thì con số hộ 

nghèo thực sự qua trình khảo sát, điều tra theo kết quả thông qua phiếu điều 

tra toàn thôn chỉ còn 10 hộ nghèo. Có sự chênh lệch như vậy là bởi để đảm 

bảo chỉ tiêu được xã giao cho thôn thì sau quá trình lấy phiếu điều tra ban 

công tác mặt trận phải họp để lựa chọn theo từ trên xuống để lựa chọn thêm 

số hộ có thu nhập thấp hơn để đưa vào dánh sách hộ nghèo. Điều này đã 

khiến thôn vô cùng khó khăn trong  việc giải thích cho người dân hiểu. Ông 

Nông Đức Chiến – Trưởng thôn Lùng Vai 1, xã Lùng Vai bức xúc cho hay:    

     Băng-14s 

(Theo tôi như thế thì nó không đươc̣ khách quan lắm. Bởi vì mình cứ 

làm theo cái phiếu điều tra thì hô ̣ nghèo thưc̣ sư ̣ nghèo thì mình mới đưa 

vào hô ̣ nghèo thì nó đỡ phải ty ̣ nhau. Cái quan troṇg bây giờ nếu mà để 

chúng tôi phải giảm xuống thì đấy mới là cái khó khăn cho chúng tôi).  

Theo kết quả đánh giá hộ nghèo thì hiện nay toàn xã Lùng Vai đang 

có tổng số 400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ  32%. Tuy nhiên, chính lañh đaọ xa ̃

này thừa nhâṇ con số đó chưa thực sự được đánh giá một cách khách quan, 

bởi qua quá trình rà soát, đánh giá một cách chính xác thì toàn xã tỷ lệ hộ 

nghèo chỉ khoảng 20%. Hàng năm, phòng lao động thương binh và xã hội 

huyện đều  “chỉ đạo” các xa ̃  xây dựng tỷ lệ hộ nghèo nhằm đảm bảo theo 

đúng quy định tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện. Thậm chí theo như ông Nông 

Văn Chương – Phó chủ tịch UBND xã Lùng Vai, huyêṇ Mường Khương 

thông tin: Có gia đình, trong quá trình điều tra, cán bộ phải kê khai giảm bớt 

tài sản đi để trở thành hộ nghèo, đảm bảo chỉ tiêu huyêṇ giao:  

     Băng…30s 

(Về cái hô ̣nghèo thì hàng năm huyêṇ Mường Khương giao chỉ tiêu từ 

trên huyêṇ xuống. Xã rất bức xúc, gửi xét từ thôn rồi. Nhưng gửi lên huyêṇ 

thì huyêṇ không chấp nhâṇ. Cuối cùng laị quay laị. Laị xuống thôn laị xét 

lại. Đâm ra cái ông không nghèo, bây giờ bắt người ta nghèo.  Riêng điều 



tra có những hô ̣có 3,4 xe máy phải bỏ đi. Có điêṇ thoaị không đươc̣ kê vào. 

Vì kê vào nó không rơi vào hô ̣nghèo nữa).  

Tuy nhiên  trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Vũ Đức Luâṇ- 

Phó trưởng phòng lao động thương binh xa ̃hôị huyện  thì laị phủ nhâṇ viêc̣ 

“giao chỉ tiêu hô ̣nghèo cho từng xa.̃ Thay vào đó, ông Luận laị đổ lỗi cho 

cán bô ̣xa,̃ thôn làm sai lêc̣h số liêụ khi tiến hành điều tra hô ̣nghèo: 

     Băng-11s 

(Trưc̣ tiếp giao chỉ tiêu thoát nghèo trong quá trình điều tra hô ̣ nghèo là 

không có. Nếu như mà cán bô ̣đi điều tra cố ý thêm bớt, số liêụ bằng cách 

này, cách khác làm sai lêc̣h số liêụ là vâñ có thể xảy ra).  

Nhiều người làm chính sách cũng thẳng thắn thừa nhâṇ: Câu chuyêṇ 

các điạ phương ở Lào Cai tư ̣cân đối, điều chỉnh tỉ lê ̣ hô ̣nghèo là thưc̣ tế 

diêñ ra từ nhiều năm nay taị Lào Cai. Huyêṇ giao chỉ tiêu cho xa,̃ xa ̃laị giao 

chỉ tiêu cho thôn để tỉ lê ̣hô ̣nghèo luôn đaṭ so với muc̣ tiêu đề ra hàng năm. 

Theo ông Trinh Quang Chinh- Nguyên Giám đốc Sở lao đôṇg và thương 

binh xa ̃ hôị tỉnh Lào Cai thì chính từ những áp lưc̣ phải giảm nghèo và 

những chính sách hỗ trơ ̣của nhà nước dành cho hô ̣nghèo là nguyên nhân 

dâñ đến thưc̣ traṇg này:  

      Băng-11s 

(Mong muốn rằng, các cấp các ngành khi đi điều tra hô ̣ nghèo coi 

đây là môṭ điều vô cùng hê ̣troṇg để làm cơ sở chính sách cho mình cả năm. 

Và không những mình sai, cả huyêṇ sai. Cả huyêṇ sai, sẽ là tỉnh sai và cả 

nước không chính xác).  

  Tỉ lệ hộ nghèo là một tiêu chí quan troṇg trong chương trình xây 

dưṇg nông thôn mới, nó  phản ánh bức tranh phát triển kinh tế- xã hội ở một 

địa phương. Tuy nhiên, có thể thấy việc đánh giá hộ nghèo của các địa 

phương trong những năm qua vẫn còn rất nhiều vấn đề. Việc không đánh 

giá đúng bản chất của chuẩn nghèo đa chiều, sẽ khiến những hộ thực sự 

nghèo không nhận được nhiều sự hỗ trợ của nhà nước dành cho để vươn lên 

thoát nghèo và sẽ là rào cản rất lớn cho các cấp, ngành trong việc hoạch 

định chính sách xóa đói, giảm nghèo bền vững cho địa phương. Cùng với 



đó, điều này sẽ tạo tâm lý không tốt trong nhân dân, gây mất niềm tin của 

bà con đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước.  

     

  Phát sóng vào ngày 19  tháng 6 năm 2017 

   

 

 


