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1. Khái niệm cơ bản

• Học sinh nghèo là các em sống trong hộ gia
đình nghèo. 

(Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình
quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000
đồng/người/năm) trở xuống.

Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình
quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000
đồng/người/năm) trở xuống - Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 1 năm 2011 Về việc ban hành

chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giao đoạn 2011 - 2015).



1. Khái niệm cơ bản

Dịch vụ giáo dục:

• DVGD có chức năng và tính công ích của DVcông cộng. 

• DVGD là hoạt động cung cấp, đáp ứng nhu cầu cho các 

cá nhân, nhóm người nhất định nhằm bảo đảm cơ hội 

được giáo dục.

• Công dân có quyền được hưởng giáo dục theo pháp luật

và được nhà nước bảo đảm bằng nhiều biện pháp

• Việt Nam quy định rõ trong Hiến pháp và pháp luật mọi

công dân đều có quyền học tập, công bằng về cơ hội học

tập và công bằng về điều kiện học tập để phát triển cá

nhân.



2. Thực trạng tiếp cận DVGD

Đánh giá thực trạng khả năng tiếp cận DVGD cho

HS nghèo ở VN qua xem xét các chỉ tiêu về: 

• Tình hình đi học, tỉ lệ nhập học đúng độ tuổi

• Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn

• Mức chi tiêu cho giáo dục.



Bảng 1: Tỉ lệ đi học của dân số từ 5 tuổi trở lên
Chỉ số Tỷ lệ

%đang đi

học

Tỷ lệ %đã thôi

học

Tỷ lệ %chưa bao

giờ đến trường

Chung 24.7 70.2 5.1

Giới tính Nam 25.8 70.7 3.5

Nữ 23.6 69.7 6.7

Thành thị / nông

thông

Thành thị 25.7 71.7 2.6

Nông thôn 24.3 69.5 6.2

Dân tộc Kinh 24.7 72.2 3.1

Tày 25.5 70.8 3.7

Thái 25.5 59.8 14.7

Mường 23.2 73.1 3.7

Khmer 17.5 61.1 21.4

Mông 27.6 24.6 47.8

Tình trạng kinh

tế- xã hội của hộ

gia đình

Nghèo nhất 22.6 61.2 16.2

Nghèo 23.3 70.0 6.7

Trung bình 24.6 72.1 3.3

Giàu 24.5 73.2 2.3

Giàu nhất 27.2 71.4 1.4Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009

Tình hình đi học, học vấn và trình độ chuyên môn



Bảng 2: Tỉ lệ nhập học  đúng độ tuổi các cấp

Chỉ số Tiểu học THCS THPT Cao đẳng Đại học

Chung 95.5 82.6 56.7 6.7 9.6

Giới tính Nam 95.5 81.4 53.1 6.0 9.1

Nữ 95.4 83.9 60.6 7.4 10.1

Thành thị / nông

thông

Thành thị 97.2 88.8 68.4 12.9 23.3

Nông thôn 94.9 80.6 52.8 3.7 3.0

Dân tộc Kinh 97.0 86.7 61.8 7.7 11.1

Tày 97.5 87.6 55.5 3.0 3.2

Thái 92.7 73.3 29.9 1.6 1.1

Mường 95.7 83.3 41.4 1.3 1.7

Khmer 86.4 46.3 15.4 0.9 1.1

Mông 72.6 34.1 6.6 0.2 0.2

Tình trạng kinh tế-

xã hội của hộ gia

đình

Nghèo nhất 88.9 59.0 23.2 0.3 0.3

Nghèo 95.3 78.7 44.2 1.8 1.0

Trung bình 97.0 86.7 56.1 7.8 5.5

Giàu 97.5 89.6 64.6 8.6 10.6

Giàu nhất 98.3 94.9 82.3 11.6 26.3

Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009
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Hình1.  Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết theo tình trạng giàu nghèo của

hộ gia đình



Hình 2. Trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở lên theo 

tình trạng kinh tế- xã hội, 2009



Hình 3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đã đạt được của dân số từ 15 tuổi trở lên theo 

tình trạng kinh tế xã hội, 2009



Bảng 3. Tỷ trọng chi giáo dục & đào tạo trong chi tiêu cho đời

sống của hộ gia đình, 2010

Đơn vị: %

Chung Nghèo

nhất

Nghèo Trung

bình

Giàu Giàu

nhất

Cả nước 6.0 5.3 5.6 5.8 5.9 6.4

Thành thị 7.0 6.2 6.5 6.6 6.0 8.1

Nông thôn 5.2 4.7 5.8 5.2 5.5 4.9

Nguồn: Điều tra mức sống hộ gia đình, 2010



Bảng 4. Chi GD & ĐT bình quân 1 người đi học trong 12 tháng 

qua chia theo khoản chi và tình trạng kinh tế hộ gia đình

Nhóm Chung Học

phí

Đóng góp

trường lớp

Đồng phục

quần áo

SGK Dụng cụ

học tập

Học

thêm

Chi

Khác

TB cả nước 3028 1092 199 127 190 154 361 673

Nghèo nhất 1078 224 109 69 105 108 99 262

Nghèo 1729 466 155 103 156 135 185 407

Trung bình 2396 688 190 129 188 147 280 621

Giàu 3430 1088 228 150 226 178 458 845

Giàu nhất 6832 3137 326 190 285 210 830 1297

Chênh lệch 

giữa nhóm 

giàu nhất và 

nghèo nhất
6.3 14.0 3.0 2.8 2.7 1.9 8.4 5.0

Nguồn: Điều tra mức sống hộ gia đình 2010



Bảng 5 : Chi GD & ĐT bình quân 1 người đi học trong 12 tháng 

theo cấp học và tình trạng kinh tế- xã hội của hộ gia đình, 2010     

Nhóm Chung Nhà trẻ,

mẫu giáo

Tiểu

học

THCS THPT Dạy nghề Cao đẳng và

đại học

TB cả nước 3028 1425 1123 1519 2880 5976 10146

Nghèo nhất 1078 493 402 655 1343 5037 6612

Nghèo 1729 954 617 988 1833 5312 6987

Trung bình 2396 1138 894 1323 2312 5763 7293

Giàu 3430 1684 1328 2034 3349 5646 8120

Giàu nhất 6832 2856 3288 3604 5547 7824 15315

Chênh lệch giữa

nhóm giàu nhất

và nghèo nhất

(lần)

6.3 5.8 8.2 5.5 4.1 1.6 2.3

Nguồn: Điều tra mức sống hộ gia đình 2010



3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng

tiếp cận dịch vụ giáo dục

a) Về chính sách: 

• Do hạn chế của nguồn lực; Cơ chế chính sách chưa 

phù hợp với vùng miền và chưa đủ mạnh; đầu tư cho 

giáo dục, đặc biệt đầu tư cho giáo dục các vùng khó 

khăn còn hạn hẹp. Đầu tư chưa phù hợp với điều kiện 

thực tế của các vùng miền. 

• Xu hướng “thành thị hóa” tạo ra sự bất bình đẳng trong

cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân ở vùng nông

thôn, vùng sâu, vùng xa.



b) Về phía cung cấp dịch vụ giáo dục
• Mạng lưới trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu học tập, khoảng cách từ

nhà đến trường xa, tình trạng lớp ghép, lớp nhô, điểm lẻ còn khá phổ
biến ở các vùng sâu , vùng xa

• Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học thiếu thốn, Trường lớp ở 
thành thị đã hiện đại hóa, tin học hóa, đa phương tiện hóa, … còn
trường lớp ở nông thôn và miền núi vẫn thiếu thốn, không đảm bảo

• Đội ngũ giáo viên thiếu, Trình độ chuyên môn, kỹ năng tổ chức các 
hoạt động dạy học của GV vùng sâu/xa còn yếu. Chế độ, chính sách 
chưa khuyến khích GV nên họ không yên tâm công tác tìm mọi cách 
để chuyển đến dạy học ở những địa phương có điều kiện tốt hơn.

• Chương trình giáo dục phổ thông thiết kế hướng tới đối tượng là HS 
ở các vùng kinh tế- xã hội tương đối thuận lợi, CTchưa được thiết kế 
mở, chưa mang tính linh hoạt, tính hành dụng chưa cao, chưa gắn bó 
nhiều với thực tiễn Việt Nam.

• GD kỹ thuật nghề nghiệp nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao 
kỹ năng sản xuất nông nghiệp từ đó nâng cao trình độ sản xuất hiện 
đại hóa của nông nghiệp.



c) Về phía người tiếp nhận giáo dục

• Đa số người dân nghèo chưa thấy rõ được lợi ích của việc đi 

học,  lo về "tồn tại" nhiều hơn “học chữ" nên chưa quan tâm 

nhiều đến việc học tập. 

• Khoảng cách từ nhà đến trường xa, ảnh hưởng đến mức độ

chuyên cần

• Chi phí trực tiếp mà phụ huynh phải trả cho giáo dục vượt quá

khả năng tài chính của những gia đình nghèo và gây cản trở

cho việc đi học. Học tập chưa trở thành nhu cầu của bản thân

các em và cha mẹ các em. 

• Học sinh, đặc biệt là học sinh trung học là lực lượng lao động 

chính của nhiều gia đình. Các em phải bỏ học để đi kiếm sống, 

giúp đỡ gia đình. 

• Hủ tục lạc hậu, một số bộ phận không nhỏ các em ở độ tuổi 

17-18 đã phải lập gia đình. 



4. Các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận 

DVGD
a) Về mặt chính sách 

• NSNN tập trung hơn cho các bậc GD cơ sở vùng khó khăn và ưu 

tiên phân bổ kinh phí để xây dựng CSVC, đầu tư cho đào tạo, bồi 

dưỡng để nâng cao trình độ GV đồng thời tăng cường công tác 

quản lý, giám sát sử dụng kinh phí một cách có hiệu quả. 

• Cung cấp giáo dục nghề nghiệp trung cấp miễn phí cho HS nghèo.

• Đẩy mạnh công tác XHHGD nhằm huy động nguồn lực.

• Cần có các chính sách hỗ trợ về tài chính cho hộ gia đình nghèo, 

giảm bớt các chi phí cho GD đặc biệt ở các bậc học phổ cập để 

đảm bảo cơ hội tiếp cận GD công bằng cho trẻ em nghèo.

• Cần cung cấp hệ thống thông tin đầy đủ rõ ràng, kịp thời về các 

chính sách, cơ hội để trẻ em nghèo có thể tiếp cận được với GD và 

cha mẹ các em có thể giám sát đánh giá mức độ cam kết thực hiện 

cung cấp dịch vụ GD cho người dân. 



b) Giải pháp về phía cung cấp dịch vụ cơ sở

• Phát triển mạng lưới các trường lớp ở vùng khó khăn

• Đa dạng hóa các loại hình trường, lớp và hình thức học 

tập, tạo điều kiện thu hút những trẻ em có hòan cảnh đặc 

biệt khó khăn đến trường.  

• Tăng cường đầu tư phát triển GD, đặc biệt đầu tư nâng cấp 

CSVC, trang thiết bị dạy học; tổ chức quản lý, sử dụng 

hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho GD & ĐT. 

• Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên 

đủ về số lượng, chất lượng đồng bộ ở các môn học.. 

• Tổ chức và thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục



c) Giải pháp về phía người tiếp nhận dịch vụ giáo dục

• Cần trang bị cho các em kiến thức và công cụ nhằm giúp 

các em hiểu được các quyền của mình, thấy rõ được lợi 

ích của việc học tập .

• Cần nâng cao năng lực cho các hộ gia đình và HSnghèo 

thông qua việc tuyên truyền, tập huấn cho cha mẹ để họ 

có kiến thức về việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, xóa bỏ 

các hủ tục lạc hậu ….có khả năng giúp con em mình tiếp 

cận đầy đủ dịch vụ giáo dục.



Một số khuyến nghị

1. Chính phủ cần có chính sách tài chính đặc biệt cho vùng

khó khăn và cho HS nghèo.

2.  Các tỉnh cần xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục để

đảm bảo mạng lưới trường lớp, CSVC trang thiết bị dạy

học; Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu

nâng cao chất lượng giáo dục. Bảo đảm việc thực hiện

chế độ, chính sách cho GV và có những chính sách

riêng để hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên và hỗ trợ cho học

sinh nghèo.



Một số khuyến nghị

3. Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lượng

giáo dục cần được chú trọng. Nhà nước cần tăng

cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách học

phí, phụ phí để đảm bảo người nghèo có cơ hội được

tiếp cận dịch vụ GD có chất lượng.

4.  Cần có nghiên cứu chính sách để HS nghèo đi học

được hưởng chế độ miễn giảm học phí. Kinh phí

miễn giảm có thể chuyển thành tiền hỗ trợ để người

nghèo có thể sử dụng và lựa chọn ở những nơi có

dịch vụ giáo dục phù hợp với nhu cầu, điều kiện học

tập của mình. 




