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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sinh thời, Chủ tic̣h Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề con người. Ngay từ những 

ngày đầu hình thành chí hướng cứu nước cho đến những phút giây cuối đời, Người luôn 

khẳng điṇh “vấn đề đầu tiên là vấn đề con người”. Trong hoàn cảnh đất nước bi ̣ xâm lươc̣, 

Người nêu rõ cần thưc̣ hiêṇ cách maṇg để giải phóng dân tôc̣, giải phóng giai cấp, giải phóng 

con người. Khi giành được độc lập, Người nhắc nhở Đảng và Nhà nước phải làm thế nào giải 

quyết ngày càng tốt hơn những vấn đề: ăn, măc̣, ở, đi laị, hoc̣ hành, phòng và chữa bêṇh… 

tóm laị là không ngừng nâng cao đời sống vâṭ chất và tinh thần của nhân dân.  

Để giải quyết các vấn đề xã hội, Hồ Chí Minh đề ra những quan điểm có tính điṇh 

hướng, những chính sách cu ̣thể và cả những phương thức, biêṇ pháp nhằm thưc̣ hiêṇ chính sách 

xã hôị môṭ cách đúng đắn, hiêụ quả nhất. Người chủ trương moị chính sách của Đảng và Chính 

phủ đều nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Quan điểm và sự chỉ đạo của Hồ 

Chí Minh về thực hiện chính sách xã hội trong điều kiện Việt Nam có giá trị lý luận và thực 

tiễn sâu rộng rất cần được tiếp tục nghiên cứu để có thể vận dụng, phát triển trong công 

cuộc đổi mới hiện nay.  

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước Việt Nam đa ̃hoạch định và 

thực hiện nhiều chính sách xa ̃hôị đúng đắn. Đaị hôị đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 

coi chính sách xa ̃hôị là môṭ bô ̣phâṇ quan troṇg trong hê ̣thống chính sách của Đảng và Nhà 

nước, là môṭ bô ̣phâṇ của chiến lươc̣ kinh tế - xa ̃hôị, là đôṇg lưc̣ to lớn nhằm phát huy tính 

năng đôṇg, sáng taọ của nhân dân trong sư ̣nghiêp̣ xây dưṇg và bảo vê ̣Tổ quốc. Phát triển 

chủ trương của Đaị hôị VI, các Đaị hôị tiếp theo của Đảng Côṇg sản Viêṭ Nam tiếp tuc̣ có 

những bước phát triển mới về vi ̣trí, vai trò và nôị dung của chính sách xa ̃hôị. Từ đó, công 

tác hoạch định và thưc̣ hiêṇ chính sách xa ̃hôị đaṭ đươc̣ những thành quả tích cưc̣, góp phần 

khơi dậy những tiềm năng sáng taọ của nhân dân, tạo nên những thành công to lớn trong sư ̣

nghiêp̣ xây dưṇg và bảo vê ̣Tổ quốc Viêṭ Nam. Cùng với các chính sách khác, chính sách xa ̃

hôị đa ̃góp phần ổn điṇh chính tri,̣ phát triển kinh tế và đảm bảo tiến bô ̣xa ̃hôị, tiến dần đến 

muc̣ tiêu thưc̣ sư ̣đảm bảo cho moị người đươc̣ sống trong tình nhân ái, bình đẳng và công 

bằng xã hôị. Chính sách xa ̃hôị dần trở thành công cu ̣sắc bén của Nhà nước để điều chỉnh 

các mối quan hê ̣xa ̃hôị, xây dưṇg các chuẩn mưc̣ và điṇh hướng các giá tri ̣ xa ̃hôị mới. Vì 

vậy, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội 

có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

 Miền núi phía Bắc Việt Nam là khu vực định cư lâu đời và đông đúc của nhiều công 

đồng dân tộc, trong đó chủ yếu là các dân tộc thiểu số. Suốt thời kì đấu tranh giành đôc̣ lâp̣ 

dân tôc̣, đồng bào các dân tôc̣ khu vực miền núi phía Bắc đa ̃nêu cao tinh thần yêu nước, 

anh dũng chiến đấu, thể hiêṇ ý chí cách maṇg sáng ngời, góp phần vào thắng lơị vi ̃đaị của 

dân tôc̣. Chiến tranh đi qua, hòa bình lâp̣ laị, nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc laị đoàn 

kết môṭ lòng tiếp nối truyền thống vẻ vang, hăng hái tham gia vào công cuôc̣ bảo vệ và kiến 

thiết nước nhà. Nhằm khắc phuc̣ hâụ quả của chiến tranh, đẩy lùi những haṇ chế mang tính 

đăc̣ trưng của môṭ khu vực miền núi như: nhiều phong tuc̣ cổ hủ lac̣ hâụ, măṭ bằng dân trí 

còn thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; giúp đồng bào yên tâm sinh sống, nỗ lực 

cải thiện, nâng cao đời sống của gia đình, góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu, 
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đẹp… đồng thời có những sư ̣quan tâm, đền đáp kip̣ thời đối với những gia đình có công với 

cách maṇg, những năm qua chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân các tỉnh miền 

núi phía Bắc đa ̃tâp̣ trung thưc̣ hiêṇ các chính sách xa ̃hôị và đaṭ đươc̣ những kết quả đáng 

khích lê:̣ tỷ lệ hộ nghèo trong các tỉnh đã giảm, giáo dục và y tế có những bước tiến mới, 

chính sách đối với người có công được chú trọng thực hiện...  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ ấy, do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc 

thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong những năm vừa qua vẫn còn 

hạn chế nhất định, như: tình trạng giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn tương đối 

cao; giáo dục ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí chưa cao, một bộ 

phận người dân thuộc nhóm dân tộc thiểu số chưa biết chữ; công tác chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân chưa đạt hiệu quả cao, đồng bộ trên các địa bàn; tính đúng đắn, kịp thời của việc 

thực hiện chính sách đối với người có công vẫn chưa được đảm bảo ở nhiều địa phương trong 

khu vực...  Điều đó đòi hỏi cần nghiên cứu, tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc.  

 Mặc dù, trong thời gian qua đã có nhiều nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chính sách xã hội; chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc trên những phương diện và 

cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một 

cách chuyên sâu sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách xã hội vào việc 

thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Với lí do đó, tác giả choṇ đề tài “Thưc̣ hiêṇ chính sách xã hôị ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc hiêṇ nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh” làm luận án Tiến sĩ khoa học Chính trị, 

chuyên ngành Hồ Chí Minh học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ cở làm rõ nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội, thực 

trạng thực hiện chính sách xã hội tại các tỉnh miền núi phía Bắc, luận án đề xuất một số 

phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh 

miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài nhằm làm rõ những vấn đề đã 

được nghiên cứu và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu. 

- Xây dựng khung lý luận và phân tích, luận giải tư tưởng Hồ Chí Minh về chính 

sách xã hội. 

- Trình bày và đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã 

hội vào thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc (2011-2019). 

- Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả thực hiện 

chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội và sự 

vận dụng tư tưởng đó vào việc thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 
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- Phạm vi về nội dung: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội có nội hàm rất rộng. Luận án chỉ tập 

trung nghiên cứu nội dung và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách xã 

hội trên một số lĩnh vực cơ bản như: xóa đói giảm nghèo, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân và ưu đãi đối với người có công. 

- Phạm vi thời gian: 

Nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách xa ̃hôị ở các tỉnh miền núi phía Bắc từ 

năm 2011 đến năm 2019. Năm 2011 diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, mở ra 

giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt, triển khai thực hiện nhiều chiến lược quan trọng phát triển 

kinh tế và xã hội. Qua đó, các chính sách xã hội có bước phát triển cả về lý luận và thực 

hiện; mặt khác từ năm 2011 đến năm 2019 là giai đoạn các tỉnh miền núi phía Bắc đẩy 

mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Phạm vi về không gian:  

Các tỉnh miền núi phía Bắc là phần lãnh thổ với 14 tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Lào 

Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lai Châu, Điện 

Biên, Sơn La, Hòa Bình) phân chia thành hai vùng Đông bắc và Tây bắc. Luận án lựa chọn 

nghiên cứu là 4 tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai và Sơn La (trong đó 

có 2 tỉnh thuộc Đông bắc và 2 tỉnh thuộc Tây bắc). Đó là 4 tỉnh có các đặc trưng tiêu biểu 

của khu vực miền núi phía Bắc, như: có vị trí địa lý, địa hình khá phức tạp; là địa bàn sinh 

sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số - đối tượng dân cư có tỷ lệ đói, nghèo khá cao, mặt 

bằng dân trí tương đối thấp, có nhiều khó khăn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; có nhiều 

đối tượng chính sách thuộc diện người có công với cách mạng… 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu  

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử 

và phương pháp luận chính trị học; kế thừa các nghiên cứu đi trước về lĩnh vực liên quan đến 

chính sách xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để hoàn thành mục đích nghiên cứu, luâṇ án vận dụng các phương pháp như: 

Phương pháp logic kết hợp phương pháp lịch sử và các phương pháp tổng hợp, so sánh, 

thống kê, … Các phương pháp được sử dụng phù hợp yêu cầu của từng nội dung cụ thể của 

luận án. 

5. Đóng góp mới của luận án 

Một là, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện 

chính sách xã hội. 

Hai là, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh 

miền múi phía Bắc hiện nay. 

Ba là, một số giải pháp được đề xuất trong luận án có thể vận dụng trong thực hiện 

chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần gợi mở thêm một hướng nghiên cứu, vận 
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dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội. 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp cơ sở lý luận cho việc xây dựng 

và hoàn thiện quy trình thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời 

gian tới. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, 

giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội ở các trường chính trị, các trường đại 

học. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương, 

8 tiết.  

Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN  ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đề tài luận án 

1.1.1. Nghiên cứu về chính sách xã hội, thực hiện chính sách xã hội trong cả nước và ở 

miền núi phía Bắc  

 Nghiên cứu về chính sách xã hội  

Có các công trình: Chính sách xã hội và đổi mới cơ chế quản lý việc thực hiện của 

tác giả Trần Đình Hoan (chủ biên), Đổi mới chính sách xã hôị - luâṇ cứ và giải pháp của 

Phaṃ Xuân Nam (chủ biên), Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện 

nay của Mai Ngọc Cường, An sinh xã hội cho nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước của Đông Thị Hồng, Từ quan điểm, chủ trương đến kết quả giải 

quyết việc làm trong 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Phạm Đức Kiên, An sinh xã 

hội cho người cao tuổi ở nước ta hiện nay: chính sách và thực tiễn của Nguyễn Đình Tuấn 

và Phạm Thị Tính, Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình tăng 

trưởng của Ngô Ngọc Thắng, Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã 

hội do các tác giả Ngô Ngọc Thắng, Đoàn Minh Huấn, … 

Nghiên cứu về thực hiện chính sách xã hội trong cả nước và ở các tỉnh miền núi phía 

Bắc 

Tác động của kinh tế Nhà nước nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo trong quá trình 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ của Ngô Quang 

Minh, Chính sách an sinh xã hội - Thực trạng và giải pháp của tác giả Lê Quốc Lý, 30 năm 

đổi mới và phát triển ở Việt Nam của Đinh Thế Huynh và các cộng sự,  Những vấn đề xã 

hội cần được giải quyết ở nông thôn ngoại vi một số thị xã miền núi phía Bắc nước ta trong 

quá trình cải cách kinh tế của  Nguyễn Từ, Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo 

dục ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam do tác giả Nguyễn Văn 

Lộc (chủ biên), Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt 

Nam của Nguyễn Ngọc Thanh, Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền 

núi phía Bắc nước ta hiện nay của Lô Quốc Toàn, Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu 

số phía Bắc Việt Nam hiện nay của Nguyễn Lâm Thành,… 

1.1.2. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội và sự vận dụng tư tưởng 
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Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách xã hội  

 Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chính sách xã hôị do Lê Sĩ Thắng (chủ biên), 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hôị từ góc nhìn xã hôị hoc̣ của Nguyêñ Thế Thắng 

(chủ biên), “Từ lời căn dặn trong Di chúc, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và 

chính sách đối với con người”, của Nguyễn Đình Nhạ, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con 

người và chính sách đối với con người của Thành Duy, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính 

sách xã hội của Nguyễn Năng Nam, Triết lý xóa đói, giảm nghèo vì mục tiêu phát triển xã 

hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh” của Lê Quốc Lý, Suy nghĩ từ những lời dặn của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ trong Di chúc” của Lê Thị Liên,... 

Nghiên cứu sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội trong thời kỳ 

đổi mới 

Thưc̣ hiêṇ chính sách xã hôị theo Di chúc của Chủ tic̣h Hồ Chí Minh của Vũ Văn 

Thuấn, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội và sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta 

trong công cuộc đổi mới của Nguyễn Thị Minh Thùy, Chính sách xã hội và tinh thần thời 

đại của Hồ Chí Minh” của A.X.Varônhin, Quan điểm của Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng 

sản Việt Nam về hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội”, tác giả Phạm Xuân Nam, Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách xã hội trong xây dựng, phát triển đất 

nước của Hà Văn Tâm, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội thời kỳ đổi 

mới ở Việt Nam của Nguyễn Công Lập, Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

chính sách với người có công của Nguyễn Trọng Phúc, Đảng và Nhà nước thực hiện Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo củaLê Văn Tích... 

1.2. Khái quát tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề luận án cần 

tập trung nghiên cứu 

1.2.1. Những kết quả nghiên cứu liên quan đến luận án 

Một là các công trình nghiên cứu đã luận giải được khái niệm chính sách xã hội, bản 

chất và những nội dung cơ bản của chính sách xã hội. Một số công trình đã đi sâu phân tích, 

nghiên cứu các chính sách xã hội cơ bản như: chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách 

lao động – việc làm, chính sách giáo dục, chính sách y tế, chính sách an sinh xã hội, chính 

sách đối với người có công…  

Hai là Một số công trình nghiên cứu đã phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện 

chính sách xã hội nói chung, một số chính sách xã hội cơ bản nói riêng trên phạm vi cả 

nước, ở khu vực miền núi phía Bắc. Cùng với các tiền đề lý luận, kết quả đánh giá thực 

trạng, các tác giả đã đưa ra các kiến nghị, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả 

việc hoạch định và thực hiện chính sách xã hội. Đồng thời đề cập quá trình hoạch định và 

thực thi chính sách xã hội của một số nước. Từ đó, các công trình nêu ra và phân tích những 

bài bài học kinh nghiệm của các quốc gia có thể vận dụng trong hoạch định và thực hiện 

chính sách xã hội ở Việt Nam. 

Ba là một số công trình đã đưa ra quan điểm từ các nhà khoa học, các quốc gia trên 

thế giới về chính sách xã hội. Đồng thời đề cập quá trình hoạch định và thực thi chính sách 

xã hội của một số nước. Từ đó, các công trình nêu ra và phân tích những bài bài học kinh 

nghiệm của các quốc gia có thể vận dụng trong hoạch định và thực hiện chính sách xã hội ở 
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Việt Nam 

Bốn là các công trình đã làm khá rõ nội hàm của khái niệm chính sách xã hội theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh; khái quát được một số vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chính sách xã hội. khái quát được một số vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chính sách xã hội như: chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, chủ thể hoạch định, đối tượng của 

chính sách xã hội, mối quan hệ giữa chính sách xã hội với chính sách kinh tế, tác động của 

chính sách xã hội đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, một số công trình 

đã đi sâu phân tích, nghiên cứu một số chính sách xã hội cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

Năm là một số công trình đã phân tích, đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về chính sách xã hội trên phạm vi cả nước và ở một số địa phương cụ thể. Đặc 

biệt, có những công trình đã khái quát được các bước phát triển trong hoạch định và thực 

hiện chính sách xã hội ở nước ta dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Các công trình trên 

đã trực tiếp hoặc gián tiếp khẳng định giá trị thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chính sách xã hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Đồng thời, các tác giả cũng chỉ rõ 

tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội là một 

việc làm cần thiết, thường xuyên và mang tính chiến lược. 

Sáu là các công trình nghiên cứu đều khẳng điṇh tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chính sách xa ̃hôị. các công trình nghiên cứu đều khẳng điṇh tính nhân văn trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xa ̃hôị. Tư tưởng của Người luôn lấy con người, nhân dân 

làm trung tâm; hướng đến mục tiêu vì con người dựa trên động lực căn bản mang tính quyết 

định chính là con người. Mỗi quan điểm trong hệ thống tư tưởng của Người về chính sách xã 

hội đều thầm nhuần giá trị nhân văn cao cả. Đó cũng là một trong những khía cạnh được các 

tác giả tiếp cận, luận giả và làm rõ. 

1.2.2. Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu: 

Thứ nhất, định hình khung lý luận nghiên cứu đề tài, trong đó làm rõ một số khái 

niệm cơ bản: chính sách xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội.Trên cơ sở tiếp 

cận chính trị học, chuyên ngành Hồ Chí Minh học, luận án sẽ phân tích, luận giải một cách 

sâu sắc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách xã hội. 

Thứ hai, trên nền tảng lý thuyết của chương 2, luận án phân tích, đánh giá khách 

quan thực trạng thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay; làm rõ 

nguyên nhân của thành tựu và hạn chế; luận án phát hiện và luận giải những vấn đề đặt ra từ 

thực tiễn thực hiện chinhs ách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2011-2019. 

Thứ ba, bám sát khung lý thuyết và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện 

chính sách xã hội; đồng thời dự báo những nhân tố sẽ tác động đến thực hiện chính sách xã 

hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc, luận án đề xuất các phương hướng, giải pháp nâng cao 

hiệu quả thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Thực hiện khảo sát các công trình nghiên cứu về chính sách xã hội; thực hiện chính 

sách xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về thực hiện chính sách xã hội, cho thấy vấn đề liên quan đề tài đã được giải quyết 
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dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau. Trong đó đã làm rõ một số khái niệm liên quan đề tài; 

luận giải một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội như: luận cứ khoa học, nội dung, quy 

trình, thực tiễn hoạch định và thực hiện chính sách xã hội; đánh giá thực trạng thực hiện 

chính sách xã hội trên một số lĩnh vực cơ bản, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả thực hiện chính sách xã hội. Có công trình đã luận giải những nội dung cơ bản trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội trên các phương diện về khái niệm, nội dung, chủ 

thể hoạch định và thực hiện, phân tích nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về một số 

chính sách xã hội cơ bản, bước đầu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các 

chính sách đó. 

Qua khảo cứu các công trình đã công bố cũng cho thấy, đến nay chưa có công trình 

nghiên cứu nào đề cập hệ thống, chuyên sâu dưới góc độ chính trị học về đề tài “Thực hiện 

chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Từ đó 

đặt ra những vấn đề luận án cần tập trung nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản 

của đề tài; luận giải sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội; đánh giá thực trạng 

và những vấn đề đặt ra; đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực 

hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  

 

 

Chương 2 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG  

HỒ CHÍ MINH VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

2.1. Một số vấn đề lý luận 

2.1.1. Những khái niệm cơ bản 

 Chính sách trong khuôn khổ luận án chính sách được quan niệm là những quyết định, 

quy định của nhà nước được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án cùng các nguồn lực, 

các thể thức, quy trình hay cơ chế thực hiện nhằm tác động vào đối tượng có liên quan, thay 

đổi trạng thái của đối tượng theo hướng mà Nhà nước mong muốn.  

 Xã hội: hiểu theo nghĩa rộng xã hội bao gồm mọi mặt của đời sống xã hội, là một 

tổng thể thống nhất của bốn lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Theo nghĩa hẹp, xã 

hội là một trong những lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, cùng với kinh tế, chính trị, văn 

hóa…tạo nên toàn bộ hoạt động sống của con người trong một quốc gia.  

Chính sách xã hội:có thể quan niệm chính sách xã hội là những quan điểm, chủ 

trương, phương hướng của Đảng, nhà nước được thể chế hóa, cụ thể hóa thành sách lược và 

kế hoạch cùng các nguồn lực, các thể thức, quy trình hay cơ chế thực hiện nhằm tác động 

vào lĩnh vực xã hội nhằm thực hiện những mục tiêu đã được xác định.  

 Thực hiện chính sách xã hội là hiện thực hóa chính sách xã hội, tức là làm cho các 

chính sách xã hội đã hoạch định trở thành hiện thực bằng những hoat động cụ thể.   

 Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội thể hiện trên các các phương diện: 

nâng cao khả năng đề ra được mục tiêu, phương hướng, nội dung phát triển các lĩnh vực liên 

quan đến đời sống xã hội; nâng cao khả năng thể chế hóa cương lĩnh, đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao 
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khả năng định hướng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội; nâng cao khả năng kiểm 

tra, giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền trong thực hiện chính sách xã hội. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội là hệ thống các quan điểm sâu sắc về 

mục tiêu, vị trí, vai trò, nội dung, chủ thể, đối tượng, các phương châm, nguyên tắc và cách 

thức tiến hành hoạch đinh và thực hiện chính sách xã hội.  

2.1.2. Thực hiện chính sách xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

 Thực chất thực hiện chính sách xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc hiện thực 

hóa các quan điểm của Hồ Chí Minh về chính sách xã hội. Nói cách khác, đó là việc vận 

dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh về  chính sách xã hội, thông qua các giải pháp đưa 

chính sách xã hội vào đời sống xã hội. 

 Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội có nội hàm gồm các quan điềm 

về hoạch định chính sách và các quan điểm về thực hiện chính sách. Trong phạm vi nghiên 

cứu đã xác định, luận án tập trung nghiên cứu các quan điểm của Hồ Chí Minh về thực hiện 

chính sách xã hội. 

2.2. Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội  

2.2.1. Mục tiêu của chính sách xã hội 

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của chính sách xã hội là vì con 

người, lấy con người làm gốc, làm xuất phát điểm và đích hướng trong suốt quá trình hoạch 

định và thực hiện; thể hiện trước hết ở việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho nhân dân; chính sách xã hội còn hướng đến mục tiêu phát triển con người một cách 

toàn diện.  

2.2.2. Vị trí, vai trò của chính sách xã hội 

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, trước hết chính sách xã hội góp phần quan trọng 

vào xây dựng hạ tầng cơ sở của xã hội. Thứ hai, thông qua thực hiện các chính sách về dân 

số, gia đình, bảo vệ lao động, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tổ chức các hoạt động văn 

hóa tinh thần cho nhân dân, chính sách xã hội thực hiện vai trò góp phần tái sản xuất sức lao 

động, phát huy tiềm năng nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển 

đất nước. Thứ ba, chính sách xã hội góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa. Thứ tư, 

chính sách xã hội góp phần định hướng giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội. 

2.2.3. Chủ thể và đối tượng của chính sách xã hội 

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, chủ thể hoạch định chính sách xã hội chính là 

Đảng và nhà nước. Trong vai trò, tư cách là người đại diện của nhân dân, Đảng và Nhà nước 

đề ra những chủ trương, chính sách nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Các chủ trương, 

chính sách đó được đề ra phải “vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hoá lạc 

hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hoá tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm 

đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân 

dân”. 

Đối tượng mà chính sách xã hội chính tới là các tầng lớp nhân dân. Là đối tượng của 

chính sách xã hội, nhân dân được thụ hưởng những ưu đãi mà các chính sách đem lại. Song 

cũng chính “nhân dân ta phải dùng sáng kiến và nghị lực của mình để tự giải quyết khó 

khăn của mình, không nên hoàn toàn ỷ lại vào Chính phủ. 

2.2.4. Các yêu cầu trong thực hiện chính sách xã hội 
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Phương châm thực hiện: Trong tư tưởng và hành động thực tế của Hồ Chí Minh, 

thực hiện chính sách xã hội có thể được tiến hành với nhiều nội dung và hình thức khác 

nhau song ngay từ bước đầu, cần phải xác định theo đúng phương châm… Việc gì lợi cho 

dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh 

Điều kiện thực hiện:  

Theo Hồ Chí Minh điều kiện cần đầu tiên chính là phải có “chính sách đúng”. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi”. Một chính 

sách đúng đắn, khoa học và thiết thực chính là nguyên nhân, là xuất phát điểm để đưa thực 

hiện chính sách xã hội đi đến thành công. Phải thực hiện tốt các chính sách kinh tế là điều 

kiện cơ bản để thực hiện thực hiện chính sách xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ muốn 

thực hiện chính sách một cách thuận lợi, có hiệu quả “cán bộ Đảng và chính quyền từ trên 

xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải lãnh đạo tổ chức, 

giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách 

của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính 

sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được” 

Quy trình thực hiện:  

Hồ Chí Minh khẳng “ Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của 

chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra”. 

Luận điểm trên của Hồ Chí Minh cho thấy rõ hoạch định được một chính sách đúng là điều 

kiện tiên quyết, song để đi đến “thắng lợi thực sự”, để đạt mục tiêu đề ra thì yếu tố quyết 

định lại nằm ở khâu tổ chức thực hiện chính sách. Đó là việc đem lý luận vào thực tiễn đầy 

phức tạp và thử thách. Nó bao gồm cả một quá trình với các khâu cơ bản “tổ chức công 

việc”, “lựa chọn cán bộ” và “kiểm tra”. Người nhấn mạnh “Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính 

sách đúng mấy cũng vô ích”. Đồng thời, Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ các bước đi, biện pháp 

thực hiện thực hiện chính sách xã hội phải tiến hành một cách tuần tự, dần dần, không được 

chủ quan, nóng vội. 

Cách làm: Hồ Chí Minh chỉ rõ “cách làm: đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho 

dân”[59, tr.81] . Mục tiêu của thực hiện chính sách xã hội là vì dân, song việc thực hiện 

cũng phải xuất phát từ dân, huy động nguồn lực từ dân cả về phương diện vật chất và tinh 

thần. Đó là sức mạnh tổng hợp từ tài năng của dân, sức lực của dân và của cải của dân. Hồ 

Chí Minh khái quát lại “cách làm là: dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân”. Đồng 

thời, cần chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện thực 

hiện chính sách xã hội. 

2.2.5. Nội dung một số chính sách xã hội. 

2.2.5.1. Chính sách xóa đói giảm nghèo 

Về mục tiêu thực hiện chính sách, chính sách xóa đói giảm nghèo nhằm giúp cho 

nhân dân thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người không còn chịu đói, chịu rét, có đủ ăn, 

đủ mặc; hướng tới nâng cao đời sống nhân dân. Về biện pháp thực hiện chính sách xóa đói 

giảm nghèo, Hồ Chí Minh cho rằng cơ bản nhất là tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 

Về lực lượng thực hiện chính sách, theo Hồ Chí Minh đó chính các cán bộ phụ trách và nhân 

dân, trước hết là những người nghèo.  

2.2.5.2. Chính sách giáo dục 
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Mục tiêu và nội dung chính sách: nâng cao dân trí cho nhân dân;,giáo dục toàn dân, 

giáo dục toàn diêṇ; là nền giáo dục tiên tiến, hiêṇ đại; mục đích của giáo dục là đào tạo con 

người mới xã hôị chủ nghĩa cho đất nước. Biện pháp thực hiện: “Giáo dục là sự nghiệp của 

quần chúng”; Phải phát huy đầy đủ dân chủ, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt 

chẽ giữa các lưc lượng giáo dục xây dựng hệ thống trường, lớp, trang thiết bị học tập với 

chương trình và nội dung dạy học thật khoa học, hợp lý; xây dựng, củng cố, phát triển đội 

ngũ giáo viên, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục…  

2.2.5.3. Chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

Về mục tiêu của chính sách: Chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hướng đến 

mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, góp phần tạo nên động lực cho cách mạng; hướng 

đến mục tiêu xây dựng một nền y học của nước nhà. Về lực lượng thực hiện chính sách: đó 

là đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. và mỗi cá nhân người 

dân.Về biện pháp thực hiện chính sách: là tăng cường công tác vệ sinh, phòng bệnh và đẩy 

mạnh các phong trào tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe; cần tăng cường vai trò, trách 

nhiệm nâng cao trình độ chuyên môn và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phải nâng cao ý thức của nhân dân về sức 

khỏe và các kĩ năng về tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.  

2.2.5.4. Chính sách đối với người có công 

Về mục tiêu của chính sách: Chính sách đối với người có công  kế thừa và phát huy 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chính sách đối với người có công là nhằm cải thiện và 

nâng cao đời sống cho những người đã vì đất nước, vì dân tộc mà chịu hy sinh, chịu tổn 

thất, thiệt thòi. Về biện pháp thực hiện: Một là, đối với các đối tượng cần có những ưu đãi 

cụ thể. Hai là, thực thi chính xác, đúng đối tượng, tránh nhầm lẫn. Bởi nếu nhầm lẫn không 

những người có công thực sự không được quan tâm, chăm sóc, kẻ không có công lợi dụng 

mà ngay chính sách của nhà nước cũng mất tính nghiêm minh, đánh mất lòng tin và thái độ 

ủng hộ của nhân dân. Ba là, chú ý định hướng, khích lệ thái độ, tinh thần đúng đắn cho các 

đối tượng được hưởng thụ chính sách.  

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Trong chương 2, tác giả trình bày, luận giải một số vấn đề lý luận về chính sách xã hội 

(một số khái niệm cơ bản, những yếu tố tác động đến thực hiện chính sách xã hội, thực hiện 

chính sách xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh) và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chính 

sách xã hội (mục tiêu; vị trí, vai trò; chủ thể, đối tượng; nội dung và yêu cầu trong thực hiện 

chính sách xã hội). 

Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích các khái niệm chính sách, xã hội, chính sách xã hội; 

khái lược quá trình hình thành và phát triển các quan điểm của Hồ Chí Minh về chính sách xã 

hội, tác giả cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội là hệ thống các quan điểm 

sâu sắc về mục tiêu, vị trí, vai trò, nội dung, chủ thể, đối tượng, các phương châm, nguyên 

tắc và cách thức tiến hành hoạch định và thực hiện chính sách xã hội. Thực hiện chính sách 

xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc hiện thực hóa các quan điểm của Hồ Chí Minh về 

chính sách xã hội. Nói cách khác, đó là việc vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh về 

chính sách xã hội nhằm làm cho các chính sách xã hội trở thành hiện thực. Đồng thời, tác 
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giả cũng phân tích những yếu tố tác động đến thực hiện chính sách xã hội như: vị trí địa lý, 

điều kiện tự nhiên; đặc điểm kinh tế - văn hóa – xã hội; toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

Trọng tâm của chương 2 là phần phân tích, luận giải nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chính sách xã hội. Tác giả luận giải mục tiêu của chính sách xã hội theo quan điểm của 

Hồ Chí Minh là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và hướng đến phát 

triển con người một cách toàn diện. Chính sách xã hội có vị trí, vai trò quan trọng, góp 

phần: xây dựng cơ sở hạ tầng của xã hội; tái sản xuất sức lao động, phát huy tiềm năng nhân  

lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; nâng cao dân trí, phát 

triển văn hóa; định hướng giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội. Chủ thể hoạch định và 

hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội là Đảng, Nhà nước. Đối tượng thụ hưởng của chính 

sách xã hội là nhân dân. Luận án cũng làm rõ một số chính sách xã hội cơ bản như: chính 

sách xóa đói giảm nghèo, chính sách giáo dục, chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

và chính sách đối với người có công. 

 

 

 

Chương 3 

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  

Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

3.1. Thực trạng thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc (2011-2018) 

3.1.1. Đặc điểm địa lý, tự nhiện, kinh tế - văn hóa - xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc  

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

Các tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm 14 tỉnh được chia thành hai vùng: Đông Bắc và 

Tây Bắc.  

Địa hình của khu vực miền núi phía Bắc mang đặc điểm của cả trung du và miền 

núi; phía Bắc giáp với 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc, phía 

tây giáp Lào, phía nam giáp Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, phía đông giáp Vinh 

Bắc Bộ. Khu vưc miền núi phía Bắc có khí hậu nhiệt đới chịu ảnh hưởng của gió mùa. Miền 

núi phía Bắc là một trong những vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất Việt Nam.  

Đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc 

 Các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc trâu, 

ngựa, bò, dê (lấy thịt và lấy sữa). Về trồng trọt, lúa và các cây lương thực như ngô, khoai, 

sắn…là những cây trồng chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Về công nghiệp, các tỉnh 

miền núi phía Bắc có lợi thế trong các lĩnh vực sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng (đá, cát, 

sỏi), điện, chế biến nông lâm sản, khai thác quặng Bên cạnh đó, với nhiều danh lam thắng 

cảnh cùng với đặc trưng của khu vực giáp biên giới, các tỉnh miền núi phía Bắc còn có 

tiềm năng lớn để phát triển các hoạt động xuất nhập khẩu và du lịch   

 Các tỉnh miền núi phía Bắc có nguồn nhân lực khá dồi dào. Tuy nhiên, nguồn lao 

động của các tỉnh miền núi phía Bắc tập trung chủ yếu ở các ngành nông nghiệp, tỷ lệ lao 

động ở các ngành công nghiệp, dịch vụ còn ít nên việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách 

về lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo trong thời kì kinh tế thị trường, phát triển hội 

nhập còn nhiều lúng túng, khó khăn. Miền núi phía Bắc là địa bàn sinh sống của công đồng 
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nhiều dân tộc, trong đó chủ yếu là các dân tộc thiểu số. Song trong các nét văn hóa của đồng 

bào các dân tộc có không ít những tập tục, thói quen lạc hậu 

3.1.2. Thực tiễn thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc (2011-2019) 

Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giảm nghèo được tổ 

chức thực hiện sâu rộng và đồng bộ từ các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đến 

các tầng lớp nhân dân. Các tỉnh trong khu vực đã đặt ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo 

trong các tỉnh giảm theo chiều rộng và sâu... 

Thực hiện chính sách giáo dục:Việc thực hiên chính sách giáo dục tại các tỉnh miền 

núi phía Bắc đã được triển khai và tích cực thực hiện. Thực hiện tốt chính sách xã hội trên 

lĩnh vực giáo dục đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập, phong trào xây dựng cơ sở vật 

chất trường học và từng bước đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. … 

Chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân: Các tỉnh miền núi phía Bắc đã nỗ lực 

thực hiện chính sách xã hội trên lĩnh vực y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói 

riêng và hệ thống các vấn đề liên quan y tế nói chung không ngừng phát triển và nâng cao 

hiệu quả… 

Thực hiện chính sách đối với người có công: Phát huy truyền thống “uống nước nhớ 

nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, Đảng bộ và chính quyền các tỉnh miền núi phía 

Bắc luôn quan tâm, chú trong thực hiện chính sách đối với người có công. Với nhiều nội 

dung và hình thức phong phú, những năm qua, việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công ở các tỉnh miền núi phía đã và đang được triển khai ngày càng có hiệu quả. 

… 

3.2. Thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách xã hội ở các 

tỉnh miền núi phía Bắc  

3.2.1. Những thành tựu trong thực hiện chính sách hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

Thành tựu về thực hiện xóa đói, giảm nghèo 

Thực hiện tăng gia sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, kết quả đạt được tại các tỉnh 

miền núi phía Bắc khá rõ rệt. Trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt,…v.v các chỉ số phản ánh 

mức độ tăng trưởng, phát triển của năm sau đều cao hơn năm trước. Thực hiện tăng gia sản 

xuất kết hợp với tiết kiệm đã giúp cho cuộc sống đồng bào nghèo tại các tỉnh miền núi phía 

Bắc dần được cải thiện. Nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ phụ trách và nhân dân các 

tỉnh miền núi phía Bắc về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo  cũng được nâng cao, 

được phản ánh rõ thông qua những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn 

các tỉnh. Từ đó, việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo cũng đạt được hiệu quả rõ 

rệt. Cơ sở vật chất, kinh tế xã hội ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã đặc biệt khó 

khăn đã được cải thiện đáng kể góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc 

phòng trên địa bàn. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các tỉnh đã giảm dần theo từng năm... 

Thành tựu về thực hiện chính sách giáo dục 

Chính sách giáo dục tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong giai đoạn 2011-2019 đã 

được triển khai thực hiện với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân. Từ 

đó đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống các trường phổ thông trên địa bàn các 

tỉnh trong khu vực được xây dựng, tu bổ đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật 
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phục vụ cho giáo dục và đào tạo. Tại các thời điểm, các trường học được quy hoạch thích 

hợp nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng, quy mô, chất lượng. Kết quả thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông của các tỉnh miền núi phía Bắc trong những những năm gần đây luôn ổn 

định, chiếm tỷ lệ tốt nghiệp ở ngưỡng cao. Bên cạnh đó, nguồn ngân sách chi cho giáo dục 

đào tạo tại các tỉnh cũng ngày càng tăng… 

Thành tựu về thực hiện chính sách y tế 

Trước hết, về cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hiện chính sách y tế - chăm 

sóc sức khỏe cho nhân dân, hệ thống các cơ sở y tế tại các tỉnh trong giai đoạn 2011 -

2019 luôn giữ mức ổn định về số lượng và được đầu tư nâng cấp về mặt chất lượng. 

Các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình y tế dự phòng được triển khai 

hoạt động tích cực ngay từ đầu năm, kết quả thực hiện năm sau đều cao hơn năm trước; 

chất lượng hoạt động của các chương trình được nâng cao. Tinh thần thái độ phục vụ và 

chăm sóc người bệnh của các cán bộ ngành y luôn luôn được chú trọng rèn luyện và nâng 

cao…  

      Thành tựu về thực hiện chính sách đối với người có công 

      Đa số những người có công đã được xét công nhận và hưởng những chế độ ưu đãi 

cụ thể. Hàng năm công tác xét duyệt đối tượng người có công, tìm kiếm, di dời, quy tập mộ 

liệt sĩ. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có 

công với cách mạng về nhà ở, các tỉnh đã tích cực thực hiện và đạt được nhiều thành tựu…. 

Nguyên nhân của thành tựu 

Thứ nhất, chủ trương, chính sách xã hội đúng đắn của Đảng và Nhà nước.  

Thứ hai, các tỉnh miền núi phía Bắc có những thế mạnh riêng để thực hiện chính 

sách xã hội.  

Thứ ba, các cơ quan truyền thông, báo chí đã hỗ trợ, trong việc tuyên truyền sâu 

rộng các chủ trương, biện pháp, kế hoạch thực hiện chính sách xã hội.  

Thứ tư, các cấp ủy, chính quyền các tỉnh đã có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời việc thực 

hiện chính sách xã hội 

Thứ năm, sự đóng góp của các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực.  

Thứ sáu, ý thức và sự nỗ lực vươn lên của một bộ phận những đối tượng được hưởng 

các chính sách. 

3.2.2. Những hạn chế trong thực hiện chính sách hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

 Về thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo:Một là, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận 

tổ quốc, đoàn thể một số địa phương chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác 

giảm nghèo. Hai là, những điều kiện nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chính sách xóa đói 

giảm nghèo chưa thực sự được quan tâm, xây dựng.Ba là, ý thức vươn lên, nỗ lực thoát 

nghèo của một bộ phận người nghèo, hộ nghèo chưa cao. Một số đối tượng vẫn còn 

tâm lý ỉ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ; coi sự hỗ trợ như trợ cấp định kỳ, chưa tận dụng 

sự hỗ trợ như một bàn đạp, một động lực để bản thân tự lực cánh sinh vươn lên thoát 

nghèo hoàn toàn. 

Về thực hiện chính sách giáo dục: Thứ nhất, mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào 

tạo chưa được quy hoạch đồng bộ và xây dựng hoàn chỉnh, nhất là hệ thống giáo dục 

mầm non. Thứ hai, chất lượng giáo dục, đào tạo ở khu vực nông thôn, vùng cao, biên giới 

https://luatduonggia.vn/quyet-dinh-so-22-2013-qd-ttg-ngay-26-thang-4-nam-2013/
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còn nhiều hạn chế. Thứ ba, chưa đảm bảo được tính kịp thời, hợp lý trong chế độ đãi ngộ 

đối với giáo viên, cán bộ làm công tác giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

Về thực hiện chính sách y tế: Trước hết, đó là tình trạng cơ sở vật chất và chất lượng 

khám chữa bệnh chưa đáp ứng được so với nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.  Thứ hai, 

công tác chỉ đạo điều hành ở một số ít đơn vị chưa thực sự quyết liệt, chậm đổi mới để đáp 

ứng với tình hình thực tế; cán bộ lãnh đạo của một số đơn vị còn thiếu năng động, chưa chủ 

động và linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành.Thứ ba, công tác chỉ đạo tuyến và thực 

hiện các chương trình, đề án trong lĩnh vực khám chữa bệnh chưa thường xuyên và đạt hiệu 

quả cao. Do thiếu nhân lực đặc biệt là bác sĩ kể cả tuyến tỉnh và tuyến huyện nên gặp nhiều 

khó khăn khi cử cán bộ luân phiên hỗ trợ cho tuyến dưới. 

Về thực hiện chính sách đối với người có công: Một là, công tác xác nhận người có 

công còn nhiều khó khăn, phức tạp. Hai là, các thủ tục giấy tờ hành chính còn chưa tinh 

gọn, gây nhiều khó khăn cho đối tượng xin xét hưởng và các bên liên quan. Ba là, tại 

nhiều địa phương cán bộ phụ trách thường kiêm nhiệm, luân chuyển liên tục nên việc 

nắm chắc các văn bản pháp quy về chính sách ưu đãi người có công còn nhiều hạn chế. 

Bốn là, Công tác triển khai ưu đãi đối với người có công chưa đảm bảo hiệu quả đồng 

bộ. Công tác kiểm tra đánh giá chưa thực sự chưa phát huy được ý nghĩa.  

Nguyên nhân của hạn chế  

Một là, ngoài những thế mạnh, các tỉnh miền núi phía Bắc cũng có những khó 

khăn nhất định. Là khu vực miền núi, dân cư chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, 

điều kiện kinh tế xã hội của các tỉnh còn nhiều khó khăn. 

 Hai là, Vai trò của truyền thông đối với việc thực hiện chính sách xã hội chưa 

được phát huy một cách đồng bộ.  

Ba là, trong quá trình triển khai các chính sách còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế 

mang tính đặc thù.  

Bốn là, một bộ phận cán bộ làm công tác chính sách xã hội chưa phát huy được vai 

trò, chưa làm tốt vị trí, vai trò, nhiệm vụ. Năm là, hạn chế trong nhận thức và thái độ của 

một bộ phận thuộc đối tượng của các chính sách xã hội. Sáu là, công tác kiểm tra, đánh giá 

ở một số địa phương còn nhiều bất cập.  

3.2.3. Những vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía 

Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Thứ nhất, vấn đề nhận thức của các cấp lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ và nhân 

dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc về tầm quan trọng của thực hiện chính sách xã hội.  

Thứ hai, đảm bảo sự phù hợp giữa thực hiện chính sách xã hội và đặc điểm, yêu cầu 

của địa phương.  

Thứ ba, vấn đề phát huy tính chủ động của đối tượng thụ hưởng chính sách xã hội và  

xã hội hóa việc thực hiện chính sách xã hội. 

Thứ tư, giải quyết vấn đề hợp tác, tương trợ giữa các địa phương trong thực hiện 

chính sách xã hội. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

 Trong chương 3, tác giả đã phân tích các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và thực 
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tiễn thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đồng thời đánh giá thành tựu, hạn chế trong thực hiện chính sách xã hội tại khu vực này; 

chỉ rõ nguyên nhân của thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra. Tác giả cho rằng trên cơ 

sở phát huy những thế mạnh, tiềm năng về tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội, nhiều năm 

qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc đã nỗ lực thực hiện 

chính sách xã hội và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Các vấn đề trên mọi lĩnh 

vực của đời sống xã hội đã được từng bước giải quyết một cách có hiệu quả, đặc biệt là 

các vấn đề trên các lĩnh vực: xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, ưu đãi người có công. 

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; đáp ứng được 

những yêu cầu cơ bản của sự nghiệp đổi mới đất nước.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác thực hiện chính sách xã hội 

ở các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn còn nhiều khó khăn, chất lượng, hiệu quả thực hiện chính 

sách còn nhiều vấn đề. Hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo chưa đảm bảo được tính bền 

vững, tỷ lệ hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao. Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển; kết quả phổ cập giáo dục chưa đảm bảo được tính đồng bộ. Công tác bảo 

vệ, chăm sóc sức khỏe còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Mức 

trợ cấp ưu đãi người có công còn thấp, ở nhiều địa phương chưa đảm bảo tính kịp thời, đúng 

đối tượng…Đó là hệ quả của nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Đồng 

thời, thực tiễn thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía bắc theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh cũng đặt ra những vấn đề cần được giải quyết như: nhận thức về tầm quan trọng 

của thực hiện chính sách xã hội, sự phù hợp giữ thực hiện chính sách xã hội và thực tiễn của 

địa phương, mối quan hệ giữa phát huy tính chủ động của đối tượng thụ hưởng với vấn đề 

xã hội hóa thực hiện chính xã hội, giải quyết vấn đề hợp tác, tương trợ giữa các địa phương.. 

Thực tiễn đó đòi hỏi các tỉnh miền núi phía Bắc cần tiếp tục có những phương 

hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội, góp phần xây dựng 

địa phương và khu vực ngày càng giàu mạnh. 

 

Chương 4 

PHƯƠNG  HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ 

HỘI Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

4.1. Dự báo các nhân tố tác động đến thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc thời gian tới 

4.1.1. Tác động do sư ̣biến đổi của môi trường tự nhiên  

Thứ nhất, đó là tình trạng hủy hoại thảm thực vật, cạn kiệt nguồn nước ngầm đe dọa 

đến sản xuất và sinh kế của con người. 

Thứ hai, tình trạng sa mạc hóa, bão lụt diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp, mạnh 

mẽ đến thực hiện chính sách xã hội. 

 Thứ ba, tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí do nước thải, khí thải, rác thải.  

4.1.2. Tác đôṇg từ các yếu tố kinh tế, văn hóa, lịch sử, xã hội 

Trước hết, là cách biêṭ về trình đô ̣phát triển giữa tôc̣ người thiểu số và tôc̣ người đa số, 

giữa các tôc̣ người thiểu số với nhau, do điều kiêṇ điạ lý, ngôn ngữ, văn hoá tôc̣ người...  
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Thứ hai, phong tuc̣ tâp̣ quán văn hoá và các yếu tố tâm lý xa ̃hôị hình thành trong lic̣h 

sử tác đôṇg tích cưc̣ và tiêu cưc̣ đối với thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía 

Bắc.  

Thứ ba, hậu quả do hâụ quả của chiến tranh còn rất năṇg nề. Thứ tư, hậu quả của thể 

chế kinh tế kế hoac̣h hoá tâp̣ trung bao cấp vẫn năṇg nề trong hê ̣thống quản lý phát triển xa ̃

hôị.  

4.1.3. Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa; toàn cầu hóa 

Môṭ là, Công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm mức sản xuất và tiêu thu ̣quá mức của con 

người, trong điều kiêṇ nguồn dư ̣trữ tài nguyên, môi sinh có giới haṇ. 

 Hai là, Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo thêm những sản phẩm và dic̣h vu ̣mới, nâng 

cao mức thụ hưởng của con người, nhưng cũng đẩy con người trở thành nô lệ của các sản 

phẩm nhân tạo, kể cả chúng gây nên phản vị trí, vai trò với nhiều hệ lụy về phương diện xã 

hội.  

4.2. Phương hướng thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

4.2.1. Căn cứ xác định phương hướng 

Một là căn cứ trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội.  

Hai là căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.  

Ba là, xuất phát từ thực trạng thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía 

Bắc.  

Bốn là, dựa trên cơ sở dự báo những yếu tố tác động đến thực hiện chính sách xã hội 

ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới.  

4.2.2. Nội dung phương hướng thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

  Phương hướng chung 

Một là, tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện chính sách xã hội, trước hết là các chính 

sách cơ bản nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp 

phần đảm bảo phát triển xã hội công bằng, ổn định, bền vững. Hai là, thực hiện chính sách 

xã hội gắn với phát triển kinh tế và ổn định xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các địa 

phương. Thứ ba, thực hiện chính sách xã hội theo hướng xã hội hóa và sự hợp tác giữa các 

địa phương, các tỉnh trong khu vực.  

Phương hướng cho một số chính sách cơ bản 

Về chính sách xóa đói giảm nghèo, cần tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch, 

chương trình xoá đói, giảm nghèo ở các vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Đồng 

thời cần đa dạng hoá các nguồn lực, phương thức xoá đói, giảm nghèo; .. 

Về chính sách giáo dục, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách xã hội hoá giáo 

dục và đào tạo trên cả ba phương diện: động viên các nguồn lực trong xã hội; phát huy vai 

trò giám sát của cộng đồng; khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng 

xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập suốt đời.. 

Về chính sách y tế - chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cần tăng cường công tác y tế 

dự phòng và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tiếp tục ủng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế, đặc 

biệt là y tế cơ sở, nâng cao năng lực của bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã và tuyến tỉnh, 
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thành phố, hiện đại hoá một số bệnh viện đầu ngành. Chú trọng tăng đầu tư nhà nước đồng 

thời với đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y tế. Đồng thời cần nâng cao y đức cho đội ngũ 

cán bộ ngành y tế, … 

Về chính sách đối với người có công, tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội 

cùng với Nhà nước chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của những người và 

gia đình có công. Một mặt, giải quyết dứt điểm các tồn đọng về chính sách người có công, 

đặc biệt là người tham gia hoạt động bí mật, lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong 

trong các thời kỳ cách mạng và kháng chiến. Mặt khác, tạo điều kiện, khuyến khích người 

và gia đình có công tích cực tham gia phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần, có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư tại địa bàn. 

4.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiêụ quả thưc̣ hiêṇ chính sách xã hôị ở các tỉnh 

miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

4.3.1. Nâng cao lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các cấp ủy 

đảng, chính quyền địa phương đối với chính sách xã hội.  

 Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc hoạch định và 

thực hiện chính sách xã hội. Trước hết là nâng cao năng lực dự báo, phân tích, xây dựng và 

ngày càng hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội. Tiếp tục đổi mới tư duy về chính sách xã 

hội theo hướng hiện đại, khoa học, tiến bộ, luôn lấy lợi ích của nhân dân lao động, của cả 

dân tộc là mục tiêu hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng hệ 

thống công cụ, phương thức và đội ngũ nhân sự, tổ chức nhằm phục vụ có hiệu quả cho việc 

hoạch định và thực thi chính sách xã hội. Cần có bộ máy, đơn vị là cơ quan thường trực, có 

năng lực chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm có đội ngũ nhân sự đảm nhiệm chuyên về công 

tác tư vấn, tham vấn, dự báo trong hoạch định chính sách, chủ trương lớn của Đảng. 

Thứ hai, Tăng cường năng lực quản lý của nhà nước đối với chính sách xã hội. Điều 

đó, đòi hỏi cần thực hiện tốt các khâu sau: rà soát, hoàn thiện hệ thống chương trình, kế 

hoạch bảo đảm tính hệ thống và đồng bộ, đơn giản và hiệu quả; vừa hỗ trợ, vừa khuyến 

khích nỗ lực vươn lên của các đối tượng thụ hưởng, khắc phục sự ỷ lại vào Nhà nước. 

Thứ ba, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong chính 

sách xã hội. Các cấp quản lý ở địa phương chịu trách nhiệm quản lý nguồn lực, tổ chức thực 

hiện. Nâng cao năng lực thực thi chính sách của cấp cơ sở. Tuân theo quy trình thực hiện 

chính sách, các cấp ủy đảng, chính quyền tại các địa phương cần động viên, tập hợp, lãnh 

đạo, chỉ dẫn, kiểm tra, đánh giá,… việc thực hiện chính sách tại địa phương mình. Các cấp 

ủy đảng, chính quyền cần đồng hành cùng với nhân dân trong suốt quá trình thực hiện chính 

sách xã hội. 

4.2.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách xã hội có năng lực chuyên môn, 

tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt. 

 cần tập trung tiến hành tốt giải pháp này theo những nội dung sau: thực hiện tốt 

công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách, xây dựng quy chế luân chuyển, 

quy hoạch, thực hiện tốt cơ chế, chính sách về tuyển dụng, luân chuyển, sàng lọc, đãi 

ngộ và sử dụng cán bộ thực hiện chính sách. Tiếp tục đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn và 

đồng bộ đội ngũ cán bộ trong từng lĩnh vực. Những cán bộ có năng lực được sắp xếp cử 
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đi đào tạo bằng nguồn ngân sách của các tỉnh. Có chế độ, chính sách thu hút những 

người có trình độ, có năng lực về công tác tại các tỉnh trong khu vực. Tiếp tục đổi mới 

công tác đánh giá, xếp loại cán bộ nhằm thúc đẩy ý thức, khả năng tự học tập, bồi dưỡng 

nâng cao phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ. Gắn đánh giá xếp loại với việc quy hoạch, 

bổ nhiệm cán bộ quản lí, điều động, luân chuyển cán bộ; với công tác thi đua, khen 

thưởng: đảm bảo sự đánh giá, khen chê đúng mức, chống chạy theo thành tích.  

 4.2.3. Đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức 

của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân về chính sách xã hội 

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các 

cấp, các ngành, đoàn thể và người dân về chính sách xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu điện 

tử về chính sách xã hội tại mỗi địa phương để người dân có thể truy cập dễ dàng; gắn 

công tác tuyên truyền với các hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả. Hai là, thường 

xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, tăng các chuyên san, tạp chí, chuyên 

đề trên các phương tiện thông tin đại chúng để giúp nhân dân hiểu rõ hơn chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế và ưu đãi người có 

công với cách mạng. Ba là, nhân rộng các gương điển hình, tiên tiến trong thực hiện 

chính sách xã hội. Một mặt, nó tạo động lực cho những cá nhân, đơn vị đã thực hiên tốt 

có thêm niềm tin, sức mạnh để tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực của mình. Mặt khác, 

nó tạo sự thuyết phục, thu hút các đơn vi, cá nhân học tập, phần đấu thực hiện theo. 

4.2.4. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất tạo tiền đề thực 

hiện tốt chính sách xã hội  

 Một là, thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh tế nhằm đảm bảo đáp ứng 

những nhu cầu tối thiểu của nhân dân. Muốn thực hiện được điều đó, các tỉnh miền núi 

phía Bắc cần quán triệt một số định hướng giải pháp cho phát triển kinh tế ở các vùng 

miền trên cả nước nói chung như: đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao năng lực, 

hiệu lực và hiệu quả quản lý kinh tế của Nhà nước; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư 

nhân; khuyến khích áp dụng công nghệ và sự đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cơ cấu lại 

nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới;...Hai là, đầu tư cơ sở vật chất cho thực 

hiện chính sách xã hội. Để thực hiện tốt các chính sách xã hội cần có các cơ sở nhất 

định, đặc biệt là gắn với các chính sách đặc thù như y tế, giáo dục…(như bệnh viện, 

trường học…). Đó vừa là động lực, điều kiện để thực hiện vừa là một trong những nhiệm 

vụ phải thực hiện của chính sách xã hội. 

4.2.5. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính 

sách xã hội 

 Xã hội hóa các nguồn lực phục vụ cho chính sách xã hội đó chính là việc toàn thể 

xã hội cùng tham gia vào việc xậy dựng, lựa chọn, khai thác, phát huy tối đa các yếu tố 

thuộc các nguồn lực trên nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội.Đồng thời, 

thực hiện đa dạng hoá, xã hội hóa nguồn lực huy động để triển khai thực hiện chương 

trình, đề án trên địa bàn các tỉnh đảm bảo chương trình giảm nghèo bền vững, giáo dục, 

y tế phát triển ổn định, theo hướng ngày càng hiện đại, hiệu quả thiết thực, người có 

công được quan tâm, chăm sóc tốt hơn. 
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4.2.6. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả, đảm bảo quy trình, tránh chủ quan, nóng 

vội trong thực hiện chính sách xã hội.  

 Việc kiểm tra cần được tiến hành gắn với từng bước, từng giai đoạn của quá trình 

thực hiện chính sách xã hội. Tiến hành kiểm tra cần có hệ thống và đảm bảo tính chính 

xác, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và tháo gỡ những sai lầm, khó 

khăn. Đó có thể là việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chưa đúng, chưa hợp lý của các gia 

đình hộ nghèo; việc phòng, chữa bệnh chưa khoa học của đồng bào các dân tộc thiểu số; 

việc xem xét, trợ cấp các đối tượng thụ hưởng chính sách người có công chưa kịp thời, 

chưa đảm bảo sự hợp lý… Tăng cường kiểm tra dựa trên tinh thần nhìn nhận đúng, đánh 

giá đúng sự thật để khắc phục và tiến bộ. Thực hiện chính sách xã hội có nhiều nội dung, 

trong các nội dung lại có những phần cụ thể hơn. Để thực hiện được tốt các chính sách 

cần có sự phân bổ, trọng tâm và phối hợp khoa học. Vì vậy việc thực hiện chính sách xã 

hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc tuy cần được tiến hành linh hoạt, tăng cường sự liên 

kết, phối hợp giữa các nội dung, nhiệm vụ nhưng phải luôn trên tinh thần, quan điểm 

theo đúng trình tự, dần dần từng bước, không chủ quan, nóng vội 

   

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 

Trong chương 4, tác giả của luận án đã đề xuất các phương hướng, giải pháp thực 

hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở 

tập trung giải quyết các vấn đề sau: 

Dự báo về các nhân tố tác động đến việc thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền 

núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Luận án chỉ ra những dự báo 

về sự tác động của các nhân tố:sự biến đổi của môi trường tự nhiên, các yếu tố lịch sử, văn 

hóa, xã hội; công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa. 

Căn cứ xác định phương hướng thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía 

Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Các vấn đề lý luận và thực tiễn được luận án lý 

giải là cơ sở để xác định phương hướng bao gồm: tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã 

hội; Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách xã hội; thực 

trạng thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc những năm qua; những dự 

báo về các nhân tố tác động đến việc thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía 

Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 

Phương hướng và giải pháp thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Luận án đã chỉ ra các phương hướng chung là: tiếp tục 

triển khai, thực hiện chính sách xã hội, trước hết là những chính sách cơ bản nhằm không 

ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần đảm bảo phát triển 

xã hội công bằng, ổn định, bền vững; thực hiện chính sách xã hội gắn với phát triển kinh tế 

và ổn định xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương. Đồng thời, luận án cũng chỉ ra 

các phương hướng, đề xuất các giải pháp cụ thể cho các chính sách cơ bản là chính sách xóa 

đói giảm nghèo, chính sách giáo dục, chính sách y tế, chính sách đối với người có công.  

KẾT LUẬN 

 Nghiên cứu đề tài ‘‘Thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện 

nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh’, luận án đã đạt được những kết quả như: 
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 Thực hiện  khảo cứu các công trình liên quan đến đề tài. Làm rõ những kết quả 

nghiên cứu từ các công trình đi trước về chính sách xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính 

sách xã  hội, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội ;  đồng thời, cũng chỉ 

ra được  những vấn đề chưa được giải quyết luận án cần tiếp tục nghiên cứu. 

 Xây dựng nền tảng lý luận để nghiên cứu đề tài thông qua xác lập khung lý thuyết 

nghiên cứu. Trong đó làm rõ các khái niệm chính sách, chính sách xã hội, thực hiện chính 

sách xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội, thực hiện chính sách xã hội theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội. Nội dung này 

được triển khai thông qua làm rõ các khái niệm chính sách, chính sách xã hội, thực hiện 

chính sách xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội; phân tích các yếu tố tác động 

đến thực hiện chính sách xã hội; thực hiện chính sách xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh; 

nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội. 

 Để đánh giá khách quan thực trạng thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc. Luận án đã trình bày, mô tả thực tiễn thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 20101-

2019 ; từ đó đánh giá những thành tựu và hạn chế trong thực hiện chính sách xã hội tại các 

địa phương ; chỉ ra nguyên nhân của thành tựu và hạn chế. Trên cơ sở làm rõ thực trạng và 

nguyên nhân của thực trạng, luận án cũng chỉ rõ những vấn đề đặt ra đối với thực hiện chính 

sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian qua. 

 Căn cứ vào khung lý thuyết nghiên cứu đề tài và thực trạng thực hiện chính sách xã 

hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2011-2019, luận án đề xuất những phương 

hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở dự báo những yếu tố tác động đến thực 

hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới,  luận án đã chỉ ra 

những căn cứ, cơ sở xác định các phương hướng thực hiện chính sách xã hội, bao gồm cả cơ 

sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Từ đó, luận án đề xuất các phương hướng chung để thực hiện 

chính sách xã hội và các phương hướng thực hiện một số chính sách xã hội cơ bản: chính 

sách xóa đói giảm nghèo, chính sách giáo dục, chính sách y tế và chính sách đối với người 

có công.  Đồng thời, luận án cũng đề xuất các giải phấp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện 

các chính sách xã hội 

Từ những kết quả trên, tác giả luận án cho rằng: Các tỉnh miền núi phía Bắc với 

dân cư chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Đồng thời 

đây cũng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, bao gồm những tỉnh thuộc khu căn cứ 

cách mạng Cao - Bắc - Lạng trong thời kỳ kháng chiến nên trên địa bàn tỉnh đối tượng 

người có công với cách mạng cũng chiếm số lượng lớn. Vì vậy, vận dụng sáng tạo tư 

tưởng Hồ Chí Minh nhằm thực hiên tốt các chính sách về xóa đói giảm nghèo, chính sách 

xã hội về y tế, giáo dục và chính sách với người có công là một nội dung, biện pháp quan 

trọng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần xây dựng các tỉnh miền núi phía Bắc 

giàu, đẹp. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua dù còn nhiều khó khăn thử thách nhưng 

các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc đã nỗ lực thực hiện tốt 

chính sách xã hội, đặc biệt là các chính sách cơ bản nêu trên. Kết quả thực hiện các chính 

sách trên các lĩnh vực cụ thể đã đạt được những thành tựu nhất định. Đó là điều đáng 

khích lệ và là động lực để các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục thực hiện tốt chính sách xã 
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hội trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên bên cạnh đó, do nhiều nguyên nhân  khác nhau, 

quá trình thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó 

khăn, kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế. 

Trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục, đẩy lùi những khó 

khăn, hạn chế, thông qua những phương hướng và các giải pháp cụ thể, ác tỉnh miền núi 

phía Bắc quyết tâm thực hiện một cách có hiệu quả chính sách xã hội trong thời gian tới. Đó 

là một trong những nhiệm vụ thiết thực nhằm xây dựng quê hương phía Bắc Tổ quốc giàu 

đẹp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam phát triển, dân giàu, nước mạnh, 

xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
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