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Tóm tắt: Hòa Bình là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc tập trung đông đồng bào dân tộc 

thiểu số (DTTS). Trong những năm qua tỉnh đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện 

thực hiện chủ trương, chính sách về an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho nhân dân. Tuy vậy, do điều kiện thực tế của địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, nên việc 

thực hiện chính sách an sinh xã hội vẫn còn những hạn chế nhất định. Các hoạt động trợ cấp xã hội, 

hỗ trợ sản xuất cũng như giải quyết công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đạt 

hiệu quả cao.  
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Abstract: Hoa Binh is one of the mountainous provinces in northern Vietnam which is home to 

many ethnic minority people. In recent years, the Party and the State have been paying major 

attention to the province, facilitating the implementation of policies on social security to improve 

the material and non-material aspects of life of the people. However, due to the difficult local 

conditions in a mountainous area, the implementation still has certain limitations. Activities of 

social support and support to production as well as hunger eradication and poverty reduction in the 

province have not been highly effective. 
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1. Mở đầu 

 

Hòa Bình là tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, 

Việt Nam. Trong đó, dân số đông nhất là 

người Mường chiếm 63,3%; người Kinh 

chiếm 27,73%; người Thái chiếm 3,9%; 

người Dao chiếm 1,7%; người Tày chiếm 

2,7%; người Mông chiếm 0,52%; ngoài ra 

còn có người Hoa sống rải rác ở các địa 

phương trong tỉnh và một số người thuộc 

các dân tộc khác chủ yếu do kết hôn với 

người Hòa Bình công tác ở các tỉnh miền 

núi khác. Trong hơn 30 năm đổi mới, mặc 

dù phải đối mặt với những khó khăn, thách 

thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân các dân tộc trong tỉnh luôn nêu cao 

tinh thần đoàn kết, tự lực cánh sinh, huy 

động tối đa nội lực, kiên quyết chống lại tư 

tưởng bảo thủ, ỷ lại, huy động và tranh thủ 

mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, phấn 

đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao và vững 

chắc, lấy công nghiệp và du lịch làm khâu 

đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

Cùng với chủ trương phát triển kinh tế 

nhanh, hiệu quả, tỉnh Hòa Bình luôn coi 

trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội cho 

người dân, nhất là đảm bảo an sinh xã hội 

cho bà con đồng bào DTTS. Bài viết này 

phân tích thực trạng và giải pháp tăng 

cường an sinh xã hội đối với đồng bào 

DTTS ở tỉnh Hòa Bình. 
  
 
2. Thực trạng an sinh xã hội đối với đồng 
bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình 
 
2.1. Kết quả đạt được 
 
An sinh xã hội đã góp phần tạo động lực 
quan trọng vào quá trình phát triển bền 
vững của tỉnh, tạo động lực quan trọng cho 

việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội, xóa đói giảm nghèo… Bà Đinh Thị 
Thảo, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa 
Bình cho rằng: tỉnh Hòa Bình là tỉnh có 
đông đồng bào DTTS, chiếm trên 73% dân 
số toàn tỉnh… Đời sống vật chất, tinh thần 
của đồng bào dân tộc ở các xã, thôn, bản 
đặc biệt khó khăn đã từng bước được nâng 
lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung 
toàn tỉnh năm 2016 còn khoảng 20,38% 
(giảm 4% so với năm 2015) [6]. Tỉnh Hòa 
Bình đã xây dựng được hệ thống an sinh xã 
hội đa dạng, triển khai nhiều chương trình, 
chính sách xã hội quan trọng, huy động 
được nhiều nguồn lực tham gia trợ giúp các 
đối tượng khó khăn, yếu thế. Các chính 
sách an sinh xã hội được tiến hành đồng bộ 
trên các phương diện: khả năng tiếp cận các 
dịch vụ công cộng của các đối tượng; hỗ trợ 
phát triển sản xuất thông qua các chương 
trình, tổ chức và phát triển kết cấu hạ tầng 
cho các thôn, bản phục vụ cho cuộc sống 
người dân được tốt hơn. 

- Cơ sở hạ tầng ngày càng được quan 
tâm và thu được những hiệu quả cao góp 
phần vào phát triển kinh tế - xã hội và tạo 
điều kiện cho đồng bào các dân tộc bớt 
khó khăn. 

Để tạo nguồn lực cho đồng bào các xã 
đặc biệt khó khăn, việc hỗ trợ phát triển sản 
xuất, việc đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn là 
một trong những việc làm đầu tiên, có ý 
nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - 
xã hội. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh 
uỷ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, 
cùng các sở, ban, ngành, đến nay việc đầu 
tư có trọng điểm mà đặc biệt là cơ sở hạ 
tầng vùng đồng bào DTTS tiếp tục được cải 
thiện, cơ bản các xã có đủ trường tiểu học 
và trung học cơ sở, điện sinh hoạt, đường ô 
tô đến trung tâm xã, 100% xã có điểm bưu 
điện văn hoá xã, 100% xã có trạm y tế, đảm 
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bảo thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch, 
khám chữa bệnh ban đầu. Cụ thể, tổng số 
vốn đầu tư 2 năm 2016-2017 là 228 tỷ đồng 
đầu tư xây dựng 239 công trình, bao gồm: 
125 công trình giao thông; 01 công trình 
điện; 53 công trình nhà văn hóa, nhà sinh 
hoạt cộng đồng; 22 công trình trường học 
và hạng mục phụ trợ; 31 công trình thủy 
lợi; 03 công trình nước sinh hoạt; 04 công 
trình khác ở những xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, tiêu biểu như ở các huyện Lạc Thuỷ, 
Kim Bôi, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thuỷ, 
Tân Lạc... [5]. 

Bên cạnh việc đầu tư vào các công trình 

hạ tầng cơ bản, tỉnh Hoà Bình triển khai có 

hiệu quả các hợp phần khác của Chương 

trình 135. Trong 2 năm 2016-2017, toàn 

tỉnh triển khai gần 80 tỷ đồng để phát triển 

sản xuất, duy tu bảo dưỡng các công trình 

sau đầu tư, nâng cao năng lực cho cộng 

đồng và cán bộ cơ sở. Hiện nay, Ủy ban 

Nhân dân các huyện đã trình Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định 

danh mục các mô hình hỗ trợ phát triển sản 

xuất. Về công tác duy tu bảo dưỡng các 

công trình, Ủy ban Nhân dân các huyện đã 

phê duyệt kinh phí và kế hoạch chi tiết giao 

Ủy ban Nhân dân xã tổ chức thực hiện. Nội 

dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và 

cán bộ cơ sở, Ban Dân tộc đang được xây 

dựng kế hoạch chi tiết báo cáo Ủy ban 

Nhân dân tỉnh phê duyệt tổ chức thực hiện. 

Các nội dung hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp 

thực hiện hết năm 2017 đạt khoảng 100% 

kế hoạch giao. 

Với số tiền đầu tư phát triển kinh tế, cơ 

sở hạ tầng và an sinh xã hội đã giúp các 
chương trình, dự án, hỗ trợ cho đồng bào 

dân tộc được triển khai, thực hiện và phát 
huy hiệu quả. Các công trình hạ tầng thiết 

yếu đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và 
đời sống của đồng bào. 

Theo báo cáo của Ban Dân tộc Hòa 
Bình, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 537 

công trình trên địa bàn các xã đặc biệt khó 
khăn. Trong đó có 66 công trình điện sinh 

hoạt; 141 công trình trường, lớp học; 124 
công trình thủy lợi; 153 công trình giao 

thông nông thôn; 19 trạm y tế; 18 nhà sinh 
hoạt cộng đồng; 7 công trình chợ và 8 công 

trình nước sinh hoạt tập trung.  
- Hoạt động hỗ trợ sản xuất, giải quyết 

việc làm, xóa đói giảm nghèo đạt được 
những thành tựu đáng tự hào, góp phần 

vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của 
quốc gia. Để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ 

hộ nghèo nhanh, bền vững đối với vùng 
cao, tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện các 

chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước có 
hiệu quả đối với đồng bào DTTS. 

Nhiều năm qua, nguồn vốn từ Chương 
trình 135 đã góp phần giảm nghèo nhanh và 

bền vững cho người dân vùng cao Hòa 
Bình, đặc biệt là đồng bào DTTS. Bên cạnh 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác đào 
tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cơ sở 

và người dân đã trực tiếp giúp cho hàng 
trăm lượt cán bộ cơ sở có thêm kiến thức 

trong lãnh đạo, quản lý; có gần 21 nghìn 
lượt người có thêm kỹ năng sản xuất; các 

xã đã tạo thêm nhiều việc làm khi thực hiện 
các công trình xây dựng hạ tầng thông qua 

mục tiêu “xã có công trình, dân có việc 
làm”. Công tác dạy nghề cho đối tượng là 

thanh niên người DTTS bước đầu đã mang 
lại hiệu quả. Nhiều người đã biết áp dụng 

kiến thức được học để phát triển sản xuất, 
tạo việc làm xóa đói, giảm nghèo. Công tác 

hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời 
sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao 

nhận thức pháp luật đã được thực hiện hiệu 



Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 - 2020 

 76

quả. Tỉnh đã hỗ trợ cho gần 23 nghìn lượt 
học sinh con em hộ nghèo; hàng nghìn hộ 

được hỗ trợ cải thiện vệ sinh, môi trường; 
thực hiện chế độ thu hút, ưu đãi đối với học 

sinh DTTS vùng khó khăn... Tỉnh cũng đã 
thành lập 73 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý với 

gần 3 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt 
thường xuyên. Bên cạnh đó, trung tâm trợ 

giúp pháp lý tỉnh đã tổ chức được 105 đợt 
tuyên truyền lưu động tới các đối tượng 

thuộc xã nghèo. Qua đó nhận thức về luật 
dân sự, khiếu nại tố cáo, dân số hay về đất 

đai của bà con được nâng lên, hạn chế 
những thắc mắc không đáng có, giúp chính 

quyền địa phương có thêm thời gian tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, 

thực hiện an sinh xã hội [4].  
Thực hiện các chương trình tín dụng ưu 

đãi, Ngân hàng Chính sách xã hội chi 
nhánh Hòa Bình đã cho 32.513 lượt khách 

hàng vay số vốn 843.586,08 triệu đồng để 
phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết 

việc làm, gồm: 8.163 hộ nghèo vay số vốn  
260.639 triệu đồng; 5.587 hộ cận nghèo 

vay số vốn 179.618 triệu đồng; 1.408 hộ 
mới thoát nghèo vay số vốn  51.895,2 triệu 

đồng; 386 hộ dân tộc thiểu số vay số vốn 
12.525 triệu đồng; 5.546 hộ gia đình sản 

xuất kinh doanh tại vùng khó khăn số vốn 
160.628,4 triệu đồng; 8.541 hộ vay số tiền 

99.374,5 triệu đồng để làm công trình 
nước sạch vệ sinh môi trường; 1.053 hộ 

nghèo vay số tiền 26.352 triệu đồng để làm 
nhà ở; 1.595 dự án vay vốn giải quyết việc 

làm số tiền 40.438,5 triệu đồng… [3]. 
Ngoài ra, Hòa Bình còn tiến hành tổ 

chức, khảo sát địa bàn thực hiện Dự án 
nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018 

tại huyện Lạc Thủy và Yên Thủy. Kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện dự án nhân rộng mô 

hình giảm nghèo “nuôi ong lấy mật” tại xã 

Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn được hỗ trợ từ 
kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2017, bước đầu 
dự án đã đạt được kết quả tích cực, mỗi hộ 

tham gia mô hình đã thu được 30-40 lít mật 
góp phần tăng thêm thu nhập cho hộ gia 

đình từ 5-7 triệu đồng, đến nay dự án đã 
thực hiện nhân rộng thêm 15 hộ nghèo, hộ 

cận nghèo tham gia [3]. 
- Họat động chăm sóc sức khỏe, nâng cao 

đời sống nhân dân. Công tác chăm sóc sức 
khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số trong 

những năm qua có nhiều chuyển biến tích 
cực, hệ thống trạm y tế các xã, các bệnh viện 

tuyến huyện được đầu tư nâng cấp, đội ngũ y 
bác sỹ tiếp tục được bổ sung về số lượng, 

nâng cao tay nghề, cơ bản đáp ứng yêu cầu 
khám, chữa bệnh của nhân dân…  

Tỉnh Hòa Bình tập trung đẩy mạnh tuyên 
truyền về bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm 

xã hội tự nguyện đến tận thôn, bản nhằm 
đảm bảo quyền về an sinh xã hội cho người 

dân địa phương. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa 
Bình đã chủ động phối hợp với các sở, 

ngành, đoàn thể chính trị trong tỉnh tuyên 
truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế. Các địa phương đã thực 
hiện cấp 603.648 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí 

cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ DTTS, đối 
tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, người 

nghèo: 33.163 thẻ; bảo trợ xã hội: 13.282 
thẻ; DTTS: 411.402 thẻ; người sống tại khu 

vực đặc biệt khó khăn: 11.657 thẻ; trẻ em 
dưới 6 tuổi: 94.393 thẻ; cận nghèo 100%: 

3.232; cận nghèo 70%: 5.534 thẻ… [3]. 
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban 

Nhân dân tỉnh nhằm giúp các đối tượng hộ 
nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp 
với Sở Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân 

tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí cho 38.293 

http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/yen-bai-vai-net-tong-quan/131009.html
http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/yen-bai-vai-net-tong-quan/131009.html
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hộ nghèo ăn tết với mức 350.000 đồng/hộ, 
tổng kinh phí bằng 13.402.550.000 đồng. 

Có 3.309 hộ nghèo (13.332 nhân khẩu) 
thuộc 6 huyện  Đà Bắc, Cao Phong, Kim 

Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn  được Ủy 
ban Nhân dân tỉnh cứu trợ với 184.620 kg 

gạo, tổng trị giá 2,2 tỷ đồng. Tiếp nhận 
128.490 kg gạo do Chính phủ cấp để hỗ trợ 

cho 2.154 hộ nghèo trong dịp giáp hạt. 
Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo 

và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu 
Tuất 2018 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam phát động, các cấp hội trên địa 
bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền vận động 

các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà 
hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ bằng 

quà và hiện vật để tặng 23.798 suất quà cho 
người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 
bằng 10.319 triệu đồng [3]. 

Công tác chăm sóc người cao tuổi luôn 

được quan tâm, chú trọng nhằm động viên, 

khích lệ các cụ sống vui, khỏe như xây dựng 

kế hoạch và hướng dẫn các huyện tổ chức 

công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao 

tuổi trong tỉnh. Kết quả có 35 cụ tròn 100 tuổi 

và 472 cụ tròn 90 tuổi được tặng quà của Chủ 

tịch nước với kinh phí 223.800.000 đồng. 

Ngoài ra các huyện thành phố, các nhà hảo 

tâm, đơn vị, doanh nghiệp đã thăm, chúc thọ 

và tặng quà đến 3.958 người cao tuổi bằng 

1.149.800.000 đồng. Ban công tác người cao 

tuổi tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tháng 

hành động vì người cao tuổi năm 2018 với 

chủ đề “Xã hội chung tay chăm sóc người cao 

tuổi có hoàn cảnh khó khăn” thông qua tháng 

hành động nhằm thúc đẩy phong trào toàn xã 

hội chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi, 

giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống 

hạnh phúc...  

- Hoạt động giáo dục đào tạo vùng dân 
tộc thiểu số được đổi mới căn bản, toàn 

diện, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, tạo sự bình đẳng trong giáo 

dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 
các địa phương và của cả nước. Nhiều 

chương trình hoạt động vì học sinh được 
mở rộng nhằm bảo đảm môi trường học tập, 

phát triển cho các em. 
Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 

2018 chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành 
mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ 

số”; tổ chức các hoạt động vận động ủng 
hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em; gặp mặt, tặng quà 

cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; toàn 
tỉnh có 54 diễn đàn trẻ em các cấp được tổ 

chức; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải 
trí bổ ích cho trẻ em trên địa bàn dân cư; 

phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử 
dụng các thiết bị công nghệ số an toàn, 

lành mạnh cho trẻ; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát thực hiện quyền trẻ em 

để đảm bảo trẻ em được phát triển toàn 
diện, an toàn trong cuộc sống cũng như 

trên môi trường mạng Internet…  
Phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới 

tổ chức sự kiện cấp tỉnh hưởng ứng sáng 
kiến “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em 

trong gia đình và trường học cần bạn, cần 
tôi, cần cả thế giới” góp phần xây dựng một 

môi trường sống lành mạnh, an toàn, đảm 
bảo cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em dễ 

bị tổn thương.  
Đã tổ chức được 26 lớp tập huấn tuyên 

truyền Luật Trẻ em và Nghị định 
56/2017/NĐ-CP, Phòng chống tai nạn 

thương tích, xâm hại trẻ em (3 lớp cho 232 
cán bộ lao động thương binh xã hội cấp xã 

và cấp huyện, 23 lớp cho 1.840 phụ huynh, 
học sinh, giáo viên các trường). Phối hợp 

với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 
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tỉnh Hòa Bình, thuộc Sở Tư pháp mở 02 lớp 
tập huấn truyền thông chuyển đổi hành vi, 

cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha 
mẹ, người chăm sóc trẻ em với 180 người 

tham gia. 

Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo 

tâm tặng quà bằng tiền mặt và hiện vật cho 

425 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng 

trị giá 230 triệu đồng. Nhân dịp Tháng hành 

động vì trẻ em năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em 

đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các 

nhà hảo tâm vận động hỗ trợ và tổ chức trao 

tặng 376 suất quà cho 376 trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích tốt 

trong học tập; tặng 03 thùng quà tại 03 điểm 

tặng; hỗ trợ cho 01 trẻ em bị tai nạn thương 

tích, với tổng kinh phí là 207.500.000 đồng. 

Hỗ trợ đột xuất cho 01 trẻ em là nạn nhân 

bị xâm hại tình dục giá trị 1.000.000 đồng; 

02 trẻ em đuối nước tại thôn Quyền 

Chương, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn 

mỗi trẻ em 1.000.000 đồng.  

Hiện toàn tỉnh có có 100% các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện ít nhất 02 mô 

hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em 

vào các vấn đề về trẻ em. 100% trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, tỷ lệ trẻ 

em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi 

và thể nhẹ cận giảm còn 24,5%0, tỷ lệ trẻ 

em dưới 1 tuổi bị tử vong giảm còn 12%0, 

tỷ lệ trẻ em tử vong dươi s5 tuổi giảm còn 

13,5%o;  tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo 

được học tập, giáo dục tại các cơ sở giáo 

dục mầm non đạt 96,8%; có 200 xã, 

phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em 

(chiếm 95,2%) [3]. 

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 

đạt được những thành quả đáng kể, góp 

phần làm sạch những điểm nóng. Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội tham mưu cho 

Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

về công tác phòng, chống mại dâm và hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình năm 2018; ban hành quy chế 

phối hợp trong việc lập hồ sơ tổ chức cai 

nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp 

dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền phòng, 

chống mại dâm với tổng số 340 lượt người 

tham gia tại các xã Tân Minh - Đà Bắc (2 hội 

nghị), xã Thu Phong - Cao Phong (1 hội 

nghị), xã Tân Mỹ - Lạc Sơn ( 1 hội nghị ), xã 

Kim Bình và Hạ Bì thuộc Huyện Kim 

Bôi. Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 

Tổ chức kiểm tra 23 lượt các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ dễ bị hoạt động mại dâm tại 

các huyện Mai Châu, Tân Lạc; nhắc nhở 

07 cơ sở chưa thực hiện cấp đổi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 

(ANTT) theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP, 

lập biên bản xử lý hành chính 01 cơ sở cố 

tình không thực hiện cấp đổi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện về ANTT theo Nghị 

định 96/2016/NĐ-CP (đã được cơ quan 

chức năng kiểm tra và hướng dẫn nhưng 

vẫn không thực hiện). Điều  tra người hoạt 

động mại dâm trên địa bàn tỉnh; phối hợp 

với công an tỉnh điều tra tình hình người 

nghiện và người sau cai nghiện. 

Công tác cai nghiện phục hồi; quản lý 

sau cai và điều trị Methadone tại các Cơ sở 

cai nghiện ma túy được thực hiện khá tốt. 

Các cơ sở đã thực hiện tốt công tác khám, 

chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho học 

viên; phối hợp với phòng khám ngoại trú 
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thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh lấy máu xét 

nghiệm HIV/AIDS, điều trị ARV cho 15 

học viên nhiễm HIV/AIDS. Tổ chức tuyên 

truyền, giáo dục về chính sách pháp luật, 

nội quy, quy chế của đơn vị cho 1.027 lượt 

học viên. Tổ chức 03 lớp dạy nghề sản xuất 

gạch nung cho 80 học viên. Thường xuyên 

tổ chức từ 60% số học viên tham gia hoạt 

động lao động trị liệu nhằm cải thiện thêm 

bữa ăn cho học viên trong đơn vị [3]. 

 
2.2. Hạn chế và nguyên nhân 

 

Một là, công tác an sinh xã hội cho đồng bào 

DTTS chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi 

của sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất 

là khi Hòa Bình là trung tâm của vùng Tây 

Bắc, nằm cách trung tâm thủ đô Hà 

Nội 73 km. Trong quy hoạch xây dựng, tỉnh 

này thuộc vùng Hà Nội. Đây sẽ là đầu mối 

và trung độ của các tuyến giao thông đường 

bộ, đường sắt, có các tuyến quốc lộ 6, 21, 

12B, 15, 37C, đường Hồ Chí Minh… 

Hai là, mặc dù, Đảng bộ và chính quyền, 

sở, ban ngành của tỉnh tạo mọi điều kiện để 
phát triển kinh tế xã hội nói chung và chú 

trọng đến vấn đề an sinh xã hội cho đồng 
bào DTTS vùng sâu, vùng xa của tỉnh nói 

riêng, song, do vị trí địa lý, sự phân bố dân 
cư rải rác, cách xa nhau, nhất là những dân 

tộc ở vùng sâu, vùng xa làm cho việc đầu tư 
về cơ sở hạ tầng, các điều kiện phát triển 

còn gặp không ít khó khăn. Điều đó vô hình 
chung đã tạo ra sự chênh lệch giữa các dân 

tộc, các vùng phát triển kinh tế - xã hội 
khác nhau trong toàn tỉnh. 

Ba là, thực hiện các Chương trình 135, 

các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 

hoạt động an sinh xã hội, chính sách, pháp 

luật về bảo vệ và phát triển rừng gắn với 

giảm nghèo bền vững vùng DTTS và miền 

núi tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều thành 

tựu quan trọng nhưng quá trình thực hiện 

còn nhiều bất cập. Do trình độ dân trí thấp, 

tình trạng người dân không biết chữ, không 

thông thạo tiếng phổ thông ở vùng cao, 

vùng sâu, vùng xa còn khá phổ biến, do ảnh 

hưởng của phong tục tập quán lạc hậu của 

đồng bào, mặt khác đội ngũ cán bộ làm 

công tác tuyên truyền trong vùng dân tộc 

còn thiếu và còn yếu cả về kiến thức và kỹ 

năng truyền đạt, chưa am hiểu phong tục 

của đồng bào và do bất đồng ngôn ngữ… 

các hình thức tổ chức tuyên truyền nhiều 

khi còn cứng nhắc, không thu hút được sự 

quan tâm của đồng bào.  

Bốn là, nguồn lực thực hiện an sinh xã 

hội còn nhiều hạn chế, nguồn lực chủ yếu 

được cấp từ ngân sách nhà nước và việc 

phân bố các nguồn lực này không được 

đồng đều giữa các đối tượng và khu vực 

trong tỉnh. Nguồn kinh phí từ các đoàn thể, 

tổ chức, doanh nghiệp và các mạnh thường 

quân chiếm một phần nhỏ. Vì vậy, việc 

thực hiện an sinh xã hội chưa thực sự sâu 

rộng trong nhân dân nên chưa phát huy 

được sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng 

trong xã hội.  

Năm là, công tác tuyên truyền, phổ biến 

về nội dung và yêu cầu của chính sách an 

sinh xã hội chưa đầy đủ, kịp thời đối với 

những đối tượng liên quan, nhất là vấn đề 

về ngôn ngữ (do có nhiều đồng bào dân tộc 

cùng sinh sống). Đồng bào DTTS sinh 

sống, phân bố rải rác trên các đồi, núi cho 

nên việc thông báo, tuyên truyền gặp không 

ít khó khăn, vất vả. Trong khi đó, cán bộ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_ho%E1%BA%A1ch_v%C3%B9ng_th%E1%BB%A7_%C4%91%C3%B4_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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làm công tác an sinh xã hội còn hạn chế về 

năng lực, trình độ, thủ tục hành chính giải 

quyết các vấn đề liên quan còn phức tạp.  

 
 

3. Giải pháp tăng cường an sinh xã hội 
đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 

Hòa Bình 
 

Thứ nhất, chủ động, sáng tạo trong việc xây 
dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 

chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân 
tộc thiểu số  

Muốn hoạt động an sinh xã hội cho đồng 

bào DTTS hiệu quả thì Đảng ủy, chính 

quyền tỉnh Hòa Bình phải luôn phát huy tính 

chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng 

chương trình, kế hoạch. Mới đây, Quốc hội 

đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, đòi 

hỏi Hòa Bình cần chú trọng, chủ động triển 

khai chương trình góp phần phát triển kinh 

tế xã hội. 

Nguồn lực để thực hiện chính sách, hoạt 

động an sinh xã hội có hiệu quả là cần thiết. 

Chúng ta có thể khai thác các nguồn lực 

trong nhân dân, các tổ chức và Chính phủ. 

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện chính sách, hoạt động an sinh xã hội là 

quan trọng và cần thiết; không chỉ phát hiện 

các sai trái mà còn thúc đẩy thi đua làm tốt 

hơn trong quản lý và thực thi chính sách, 

hoạt động an sinh xã hội. Từ đó, đề ra biện 

pháp khắc phục những sai trái, thiếu sót góp 

phần thực hiện an sinh xã hội có hiệu quả. 

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động xã hội, tổ chức và nhân dân tham 

gia tích cực vào hoạt động an sinh xã hội 

cho đồng bào dân tộc thiểu số 

Việc thu hút sự tham gia tích cực của 

nhân dân thực hiện hoạt động an sinh xã 

hội cho đồng bào DTTS chưa cao. Vì vậy, 

công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát 

huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân là rất 

cần thiết. Điều đó đòi hỏi cần phải đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã 

hội, tổ chức và nhân dân nhằm tăng cường 

tinh thần nhân văn, nhân đạo, tích cực 

tham gia hoạt động an sinh xã hội vì đồng 

bào DTTS. 

Hình thức tuyên truyền, vận động phải 

đa dạng, phong phú phù hợp với phong tục 

của từng đồng bào dân tộc như phát thanh 

trên loa, tivi, ngôn ngữ… Cụ thể như tuyên 

truyền, vận động tham gia Bảo hiểm y tế; 

vinh danh các tổ chức, cá nhân tích cực 

đóng góp trong việc thực hiện các hoạt 

động an sinh xã hội. 

Ba là, đầu tư, phát triển đội ngũ cán bộ và 

cơ sở vật chất khi thực hiện hoạt động an 

sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số 

Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cao, thông thạo ngôn ngữ của các 

dân tộc để thực hiện các hoạt động an sinh 

xã hội là rất quan trọng. Bởi vậy, tỉnh Hòa 

Bình nên đầu tư, phát triển đội ngũ cán bộ 

chuyên trách thực hiện công việc có trách 

nhiệm, đủ đức, đủ tài. Tiến hành mở các lớp 

bồi dưỡng, tập huấn định kỳ, các khóa đào 

tạo liên quan đến hệ thống an sinh xã hội… 

Cùng với đó, cần đầu tư cơ sở vật chất để 

thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Nếu 

cơ sở vật chất, trang thiết bị không đảm bảo 

sẽ gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, 

vận động toàn xã hội tham gia và không thể 

đạt hiệu quả cao. 

Bà Đinh Thị Thảo, Phó Trưởng Ban Dân 

tộc tỉnh Hòa Bình cho rằng: trong thời gian 

tới Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình cần thực 

hiện tốt công tác tham mưu đề xuất, cơ chế, 
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chính sách, hỗ trợ đầu tư cho vùng đồng 

bào DTTS, vùng đồng bào khó khăn. Bổ 

sung hoàn thiện, kịp thời phát hiện, điều 

chỉnh những phát sinh, vướng mắc từ cơ sở. 

Bên cạnh đó, tăng cường, khuyến khích, 

huy động nguồn lực từ các nhà tài trợ quốc 

tế, người dân và cộng đồng xã hội để thực 

hiện Chương trình. Các cơ quan, đơn vị 

được phân công, bằng nhiều hình thức giúp 

xã, thôn bản đặc biệt khó khăn xoá đói 

giảm nghèo. Vận động người dân các xã, 

thôn bản đặc biệt khó khăn tự chủ vươn lên 

thoát nghèo, có cơ chế phù hợp đối với hộ 

thoát nghèo, hộ cận nghèo nhằm hạn chế tái 

nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững. 

Ngoài ra, cần tăng cường công tác đào 

tạo nâng cao năng lực cho cán bộ xã, bản 

về kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức 

quản lý dự án thực hiện các nội dung của 

Chương trình. Đẩy mạnh việc áp dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản 

xuất, thực hiện có hiệu quả nguồn hỗ trợ 

đầu tư cho sản xuất theo hướng sản xuất 

hàng hoá gắn với thị trường, nâng cao thu 

nhập cho người dân. Thường xuyên kiểm 

tra, giám sát và đánh giá hiệu quả việc sử 

dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình, 

đảm bảo Chương trình thực hiện đúng 

mục đích, đúng đối tượng, tránh thất 

thoát, lãng phí [3]. 

 

 

4. Kết luận 

 

Với tinh thần “Nhân dân các dân tộc tỉnh 

Hòa Bình đoàn kết, phát huy nội lực, hội 

nhập và phát triển”, trong những năm qua, 

Hòa Bình luôn chú trọng vấn đề an sinh xã 

hội và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. 

Cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội, Đảng, chính quyền tỉnh không ngừng 

chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 

nhân dân, nhất là đồng bào DTTS. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, quá 

trình thực hiện hoạt động an sinh xã hội đối 

với đồng bào DTTS đã nảy sinh một số hạn 

chế, tiêu cực (bảo hiểm xã hội, hỗ trợ sản 

xuất …) tác động không nhỏ đến đời sống 

đồng bào. Những hạn chế đó trở thành rào 

cản, ngăn trở sự phát triển chung của tỉnh. 

Vấn đề đặt ra hiện nay đối với tỉnh Hòa Bình 

là phải thực hiện tốt các giải pháp trên để 

tăng cường an sinh xã hội đối với đồng bào 

DTTS nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 

chung “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh”. 
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