vô cùng quan trọng trong những thời điểm khó
khăn, cũng như hỗ trợ người lao động nâng cao
trình độ và đào tạo lại để thích ứng tốt hơn với
bối cảnh trong nước và toàn cầu thay đổi nhanh
chóng, đồng thời đảm bảo mức lương tối thiểu
được điều chỉnh với tốc độ thích hợp vì lợi ích
của toàn bộ lực lượng lao động.

•

Thứ hai, điều quan trọng là phải cung cấp cho
mọi người các dịch vụ xã hội chất lượng cao.
• Trong lĩnh vực giáo dục, các chính sách cần
hướng tới (i) cải thiện giáo dục mầm non,
trong đó chú trọng giáo dục mầm non cho
trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ
em thuộc các gia đình có thu nhập thấp;
(ii) hướng tới phổ cập ở cấp trung học phổ
thông trong tương lai gần; (iii) thúc đẩy phát
triển các kỹ năng của thế kỷ 21 để thích ứng
với những đòi hỏi của thời đại kỹ thuật số; (iv)
tận dụng công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ
các chương trình giáo dục, nâng cao kỹ năng
và đào tạo lại kỹ năng; và (v) thực hiện các
chương trình hỗ trợ cho các nhóm yếu thế,
bao gồm cả đồng bào dân tộc thiểu số để họ
không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.
• Trong lĩnh vực y tế, điều quan trọng là (i) củng
cố hệ thống y tế cơ sở vì đây là tuyến gần
nhất với người dân, đặc biệt là người nghèo,
người có thu nhập thấp và người dân vùng
sâu, vùng xa; (ii) đẩy mạnh chất lượng khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế; và (iii) đặc biệt chú
trọng phát triển chăm sóc sức khỏe phục vụ
các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em
và người cao tuổi, trong bối cảnh dân số già
hoá nhanh chóng.

•

Thứ ba, hệ thống bảo trợ xã hội của Việt Nam
cần được mở rộng và tăng cường. Để đạt được
mục tiêu đó, các biện pháp chính sách thích
hợp cần được thực hiện để (i) đảm bảo rằng bảo
hiểm xã hội bắt buộc đạt được tính bền vững về
tài chính bằng cách mở rộng đăng ký tham gia
và áp dụng các quyền lợi bình đẳng hơn, thay
vì áp dụng giải pháp nâng mức phí đóng góp
cao – sẽ chỉ cản trở việc tham gia; (ii) đẩy nhanh
việc thực hiện Đề án đổi mới và phát triển trợ
giúp xã hội (MPSARD) đã được phê duyệt năm
2017 nhằm mở rộng hỗ trợ tiền mặt thường
xuyên cho tất cả người dân thuộc các nhóm dễ
bị tổn thương. Khi kết hợp với việc sử dụng các
công cụ thanh toán trực tuyến, một hệ thống
số hóa kết nối dữ liệu công dân không chỉ giúp
minh bạch hơn việc quản lý và thực hiện các
chương trình trợ giúp xã hội mà còn giúp việc
hỗ trợ tiền mặt được thực hiện nhanh chóng, an
toàn, dễ dàng cho việc hậu kiểm; (iii) thúc đẩy
các giải pháp đổi mới sáng tạo để đẩy nhanh
giảm nghèo đa chiều, trong đó tập trung vào
việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo thành
công trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tóm lại, mặc dù kỷ lục về giảm nghèo đa chiều
của Việt Nam là rất ấn tượng, nhưng việc duy trì
thành tích này trong trung và dài hạn sẽ đòi hỏi
các giải pháp toàn diện và đổi mới để thích ứng
tốt hơn với bối cảnh thay đổi nhanh chóng trong
nước và toàn cầu. Việc thực hiện có hiệu quả các
biện pháp này, kết hợp với động lực và sự năng
động của người dân Việt Nam, sẽ đưa đất nước đi
đúng hướng để đạt được các Mục tiêu Phát triển
Bền vững, bao gồm giảm nghèo ở mọi chiều cạnh
và mọi nơi.

THÚC ĐẨY

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO NHANH Ở MỌI CHIỀU CẠNH VÀ
MỌI NƠI TRÊN TOÀN LÃNH THỔ VIỆT NAM
Tóm tắt khuyến nghị chính sách
Việt Nam đã áp dụng phương pháp tiếp cận
đa chiều trong đo lường nghèo và để lập kế
hoạch chiến lược từ giữa thập kỷ trước
Năm 2015, theo Quyết định 59/2015/ QĐ-TTg ngày
19 tháng 11 năm 2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, Chính
phủ Việt Nam đã chính thức áp dụng phương
pháp đo nghèo đa chiều. Đây là một bước tiến
quan trọng trong quá trình Việt Nam chuyển đổi từ
phương pháp đo lường nghèo dựa trên thu nhập
sang nghèo đa chiều.
Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tại Việt
Nam (UNDP tại Việt Nam) đã xuất bản báo cáo đầu
tiên về nghèo đa chiều vào tháng 12 năm 2018. Báo
cáo đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về giảm
nghèo đa chiều ở Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến
đồng bào dân tộc thiểu số và người khuyết tật. Báo
cáo Nghèo đa chiều 2021 này cung cấp thông tin
cập nhật về tiến bộ của Việt Nam trong việc giảm
nghèo ở mọi chiều cạnh. Báo cáo cũng đưa ra phân

tích chi tiết về việc làm có năng suất, các dịch vụ
xã hội và bảo trợ xã hội cho tất cả mọi người – đây
là những trụ cột chính để duy trì các thành tựu
giảm nghèo đa chiều của Việt Nam. Ngoài ra, báo
cáo xem xét những tác động từ các xu hướng biến
động mới trong cũng như ngoài nước.
Dựa trên phân tích này, báo cáo đưa ra các khuyến
nghị để duy trì tốc độ giảm nghèo nhanh ở mọi khía
cạnh và mọi nơi trên khắp lãnh thổ Việt Nam theo
ba nhóm giải pháp: (i) thúc đẩy tăng trưởng trên
diện rộng và phát triển bao trùm thông qua việc
làm năng suất, (ii) cải thiện hệ thống cung cấp các
dịch vụ xã hội có chất lượng, và (iii) tăng cường khả
năng phục hồi thông qua mở rộng trợ giúp xã hội,
đặc biệt áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong
đăng ký và chi trả trợ cấp xã hội. Những giải pháp
này không chỉ giúp người nghèo ứng phó tốt hơn
với các cú sốc từ bên ngoài, mà còn tạo cơ sở cho
định hướng tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Với bất kể phương pháp đo lường nào được
sử dụng, thành tựu giảm nghèo đã rất ấn
tượng trong thập kỷ qua, nhưng tính dễ bị
tổn thương và tình trạng bất bình đẳng vẫn
là những thách thức đáng kể

có năng suất đã tăng nhanh chóng trong thập
kỷ qua, tăng từ 65,2% năm 2010 lên 80,2% năm
2014 và gần 90,7% năm 2020. Tuy nhiên, việc
làm có năng suất bị ảnh hưởng nặng nề bởi
đại dịch COVID-19. Dữ liệu hàng quý của Điều
tra Lao động Việc làm của Tổng cục Thống kê
cho thấy cho tỷ lệ lao động làm công ăn lương
giảm 12,3% và 18,6% so với quý trước tương
ứng trong quý II / 2020 và quý III / 2021.

Mặc dù có những tiến bộ đáng kể về tổng thể, tính
dễ bị tổn thương và tình trạng bất bình đẳng vẫn là
những thách thức đáng kể. Tình trạng nghèo về thu
nhập thoáng qua đã tăng lên đáng kể trong đại dịch
COVID-19, đặc biệt đối với người di cư và nhóm dân
tộc thiểu số. Tỷ lệ nghèo đói giảm trên diện rộng
nhưng vẫn còn cao ở một số nhóm đồng bào dân
tộc thiểu số. Chẳng hạn như, tỷ lệ nghèo đa chiều
của dân tộc H’Mông vẫn ở mức cao 45,1% vào năm
2020, mặc dù đã giảm đáng kể trong giai đoạn 20122020. Ngoài ra, có tới 1/5 người Khmer, Dao và các
đồng bào dân tộc thiểu số khác thuộc diện nghèo
đa chiều trong năm 2020.

• Y tế, khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của
người dân đã được cải thiện, nhưng sự chênh
lệch vẫn còn. Cụ thể, thống kê của Bảo hiểm xã
hội Việt Nam cho thấy, đến cuối năm 2021 có
91% dân số tham gia bảo hiểm y tế, cho thấy sự
tiến bộ vượt bậc khi tỷ lệ này chỉ đạt mức 76,5%
vào năm 2015 - khi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi
bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, dịch vụ khám,
chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn đang chưa đáp
ứng được mong đợi của người bệnh, nhất là
tuyến y tế cơ sở. Báo cáo đánh giá 1.400 bệnh
viện trên toàn quốc năm 2019 của Bộ Y tế cho
thấy, các bệnh viện tuyến huyện chỉ nhận được
3,02 điểm (trên thang 5 điểm chất lượng), thấp
hơn mức trung bình chung của cả nước là 3,19
điểm. Hơn nữa, tình trạng suy dinh dưỡng của
trẻ em tiếp tục cản trở cơ hội phát triển và phát
huy tiềm năng sau này của thế hệ này, đặc biệt
là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi.

Các kết quả nghèo đa chiều có liên quan chặt
chẽ đến những thành tựu tích cực trong việc
thúc đẩy việc làm năng suất, tăng cường
dịch vụ xã hội và trợ giúp xã hội

•

Việc làm năng suất:
• Tỷ lệ lao động làm công ăn lương có việc làm

•

Trợ giúp xã hội:
• Trong những năm gần đây, hệ thống trợ
giúp xã hội của Việt Nam đã có những thay
đổi đáng kể theo hướng mở rộng diện bao
phủ và nâng cao chất lượng. Đến năm 2021,

FEEDBACK MECHANISM
M C TIÊU

GI M NGHÈO A CHI U

C VÀ QU C T

Gi m nghèo

m i chi u c nh và

KÊNH TÁC

NG

TR C T II
TR C T I
Thúc y vi c
làm có n ng
su t cho m i
ng i

Nâng cao
n ng l c
thông qua c i
thi n vi c
cung c p các
d ch v xã h i

Các th ch , chính sách thúc

kh p m i n i

TR C T III
Nâng cao kh
n ng ch ng
ch u thông qua
m r ng và
t ng c ng h
th ng an sinh
xã h i

C CH PH N H I

• Giáo dục: Trong khi tiến bộ đã được ghi nhận
trong lĩnh vực giáo dục, kết quả học tập của
học sinh vẫn chịu tác động mạnh bởi điều
kiện gia đình. Điều này dẫn đến nghèo đói
và bất bình đẳng duy trì qua các thế hệ. Đặc
biệt, mức thu nhập của gia đình và trình độ
học vấn của người mẹ chi phối mạnh tới sự
phát triển của trẻ trong thời thơ ấu và ảnh
hưởng đến tỷ lệ hoàn thành cấp trung học
phổ thông. Hơn nữa, mặc dù chuyển đổi số
trong giáo dục đã tăng tốc trong những năm
gần đây, bất bình đẳng trong tiếp cận công
nghệ và thiết bị vẫn là một thách thức lớn.
Kể từ sau đại dịch COVID-19, khi học sinh,
sinh viên phải chuyển sang học trực tuyến,
khoảng cách kỹ thuật số càng trở nên rõ rệt
hơn.

Trong thập kỷ qua, thành tựu giảm nghèo ở Việt
Nam đã rất ấn tượng cho dù được đo lường bởi
bất kể phương pháp nào. Đáng chú ý, tỷ lệ nghèo
đa chiều giảm liên tục và đáng kể, từ 18,1% năm
2012 xuống 10,9% năm 2016 và 4,4% năm 2020.
Hơn nữa, trong khi 1/10 người nghèo về thu nhập
trong năm 2014, nhưng một nửa trong số họ đã
thoát nghèo bền vững trong thời kỳ trước đại dịch.

Nhìn chung, thành tựu giảm nghèo đã được thúc
đẩy bởi những bước tiến tích cực cả ở 3 trụ cột
chính: mở rộng nhanh chóng việc làm năng suất,
cải thiện đáng kể tiếp cận các dịch vụ xã hội và hệ
thống trợ giúp xã hội.

Dịch vụ xã hội:

B I C NH TRONG N

•

hơn 16,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã
hội, chiếm 33,8% lực lượng trong độ tuổi lao
động, tăng 2,1% so với năm 2020. Trên 1,4
triệu người (chiếm 2,9% lực lượng lao động)
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm
2021, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020. Hộ
nghèo được trợ cấp xã hội để cải thiện đời
sống. Các chương trình giảm nghèo đã nâng
cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và
tinh thần cho người nghèo, khu vực nghèo,
vùng đặc biệt khó khăn.

y gi m nghèo a chi u

Tuy nhiên, hệ thống bảo trợ xã hội vẫn còn nhiều
bất cập. Thứ nhất, lao động phi chính thức vẫn còn
gặp khó khăn trong tiếp cận hệ thống bảo trợ xã hội.
Trong cả thập kỷ 2011-2020, tỷ lệ việc làm phi chính
thức giảm dưới 2 điểm phần trăm, một mức giảm
rất khiêm tốn trong một thời gian tương đối dài.
Thứ hai, trợ giúp xã hội cần được thay đổi căn bản
về phương thức thực hiện. Hiện tại, chương trình trợ
giúp tiền mặt có phạm vi bao phủ hạn chế và mức
trợ cấp thấp. Vì vậy, chương trình không đủ khả năng
ứng phó với các cú sốc quy mô lớn và mang tính
hệ thống. Những hạn chế căn bản còn tồn tại do
chương trình vẫn dựa trên đăng ký cư trú (Hộ khẩu)
hơn là định danh công dân.

Khuyến nghị chính sách: Duy trì giảm nghèo
đa chiều nhanh chóng đến năm 2030
Nhìn về phía trước, bối cảnh toàn cầu và trong
nước đang có nhiều thay đổi, với những cơ hội
và thách thức đan xen nhau. Trong khi đó, trong
khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chính phủ
đã tăng gấp đôi ngưỡng thu nhập và bổ sung
thêm một chiều cạnh về việc làm với các chỉ số
đầy tham vọng trong chuẩn nghèo đa chiều có
hiệu lực từ năm 2022. Những thay đổi quan trọng

này rất phù hợp với Việt Nam - một quốc gia có
thu nhập trung bình thấp đang có tham vọng đạt
được thu nhập trung bình cao trong trung hạn.
Cần thực thi các chính sách toàn diện để giúp Việt
Nam đạt được các mục tiêu khắt khe hơn và đảm
bảo rằng mọi người đều được hưởng lợi từ phát
triển kinh tế và không ai bị bỏ lại phía sau.
Những thay đổi quan trọng như vậy đòi hỏi các
biện pháp chính sách phải mang tính toàn diện và
được thực hiện hiệu quả nếu Việt Nam muốn đạt
được các mục tiêu đầy tham vọng về giảm nghèo
nhanh và bền vững ở mọi chiều cạnh và ở mọi nơi
trong thập kỷ này.
Các biện pháp này có thể được phân thành 3 nhóm
dựa trên ba trụ cột của giảm nghèo đa chiều.

•

Thứ nhất, nền tảng của nền kinh tế cần được
củng cố để thúc đẩy việc làm có năng suất, với
trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, hội nhập toàn
cầu, cải thiện cơ sở hạ tầng thông suốt các kết
nối và tạo thuận lợi thương mại, cũng như tăng
tốc chuyển đổi cơ cấu từ các hoạt động năng
suất thấp sang nông nghiệp năng suất cao hơn,
hay sang sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo
hoặc dịch vụ. Điều này đòi hỏi một môi trường
đầu tư và kinh doanh thúc đẩy sự phát triển của
khu vực tư nhân cũng như sự dịch chuyển lao
động giữa các vùng địa lý và giữa các nghề,
cho phép người lao động, đặc biệt là những
người từ các tỉnh nghèo và gia đình nghèo hơn,
tham gia tốt hơn và hưởng lợi hơn từ quá trình
tăng trưởng. Hơn nữa, khi Việt Nam phấn đấu
trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm
2045, các chính sách cần được thiết kế để thúc
đẩy quá trình đô thị hóa bền vững và bao trùm,
đang ngày càng trở thành một động lực quan
trọng của tăng trưởng và phát triển kinh tế điều này đã được đúc kết từ kinh nghiệm các
nước khi vươn lên trên nấc thang phát triển cao
hơn. Việt Nam cũng nên tăng tốc chuyển đổi kỹ
thuật số để thúc đẩy việc làm có năng suất trong
kỷ nguyên số. Để đạt được mục tiêu đó, các hệ
sinh thái hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số toàn diện
phải được thiết lập, đồng thời với các chính sách
phù hợp thúc đẩy các lĩnh vực cụ thể có mức độ
liên quan cao đến tăng trưởng bao trùm, chẳng
hạn như điện toán đám mây, thương mại điện
tử, tài chính kỹ thuật số và thanh toán điện tử.
Việt Nam cũng cần tăng cường các chính sách
thị trường lao động. Việc thực hiện hiệu quả
các chính sách thị trường lao động tích cực là

to better adapt to rapidly changing domestic
and global contexts, while ensuring that the
minimum wage is adjusted at the appropriate
pace for the benefit of the workforce as a whole.

•

Second, it is critical to provide everyone with
high-quality social services.
• In the field of education, policies should
aim at (i) improving preschool education,
with a focus on early childhood education
for children from low-income families
and ethnic minorities; (ii) moving towards
universalization of the upper secondary
level in the near future; (iii) promoting
the development of 21st-century skills
to adapt to the demands of the digital
age; (iv) leveraging digital technology
to support education, upskilling, and reskilling programs; and (v) implementing
support programs for disadvantaged groups,
including ethnic minorities so that they are
not left behind in the digital age.
• In the field of health care, it is critical to
(i) strengthen the grassroots health care
system because it is the closest service to the
people, particularly the poor, low-income
people, and people living in remote areas; (ii)
promote the quality of medical examination
and treatment under health insurance; and
(iii) pay special attention to developing
health care to serve disadvantaged groups,
particularly women, children, and the elderly,
in the context of a rapidly aging population.

•

Third, Vietnam’s social protection system
should be expanded and strengthened. To that
end, appropriate policy measures should be
implemented to (i) ensure that contributory
mandatory insurance plans achieve financial
sustainability by expanding enrolment and
adopting more equal benefits, rather than
through high levels of contributions, which
only hinder participation; and (ii) accelerate the
implementation of the Master-plan for social
assistance reform and development (MPSARD)
to expand regular cash assistance to all people
in vulnerable groups. When combined with the
use of digital payment tools, this digital system
not only helps to make the management and
implementation of social assistance programs
more transparent, but it also helps to implement
cash assistance quickly and safely, with easy
post-supervision; (iii) promote innovative
solutions for accelerating MDP reduction, with a
focus on scaling up successful models of poverty
reduction among ethnic minority people.
In conclusion, while Vietnam’s record on
reducing multidimensional poverty has been
impressive, sustaining it in the medium and
long term will necessitate comprehensive and
innovative solutions to better adapt to rapidly
changing domestic and global contexts. The
effective implementation of these measures,
combined with the Vietnamese people’s drive
and dynamism, will keep the country on track to
meet its Sustainable Development Goals, which
include reducing poverty in all dimensions and
everywhere.

SUSTAINING

RAPID REDUCTION OF POVERTY IN ALL DIMENSIONS
AND EVERYWHERE IN VIETNAM
Policy Brief
Vietnam has embraced the approach
of multi-dimensional poverty (MDP)
measurement and used it for strategic
planning since the middle of the last
decade

MDG Report updates Vietnam’s progress in
reducing poverty in all dimensions. It also provides
a detailed analysis of productive employment,
social services, and social protection for all as key
pathways to sustaining Vietnam’s multidimensional
poverty reduction achievements, with analysis of
new global and domestic trends.

In 2015, by Decision 59/2015/QD-TTg dated
November 19, 2015 “On the issuance of the multidimensional poverty line for the period 2016-2020,”
the Government of Vietnam officially adopted a
multi-dimensional approach to measure poverty
for the first time. This was a significant step in
Vietnam’s transition from an income-based to an
MDP-based approach.

Based on this analysis, the report makes
recommendations for sustaining rapid reduction of
poverty in all dimensions and throughout Vietnam
along three pathways: (i) promoting broad-based
growth and inclusive development through
productive employment, (ii) improving delivery
of quality social services, and (iii) enhancing
resilience through expansion of social assistance,
particularly the adoption of digital technology in
registration and payment. These would not only
enable the poor to better cope during external
shocks, but also provide the basis for the future
direction for sustainable growth.

UNDP Viet Nam issued its first report on
multidimensional poverty in December 2018. The
report painted a broad picture of MDP reduction
in Vietnam, with a particular emphasis on ethnic
minorities and people with disabilities. The 2021

Regardless of the measure used, poverty
reduction has been impressive over the
last decade, but vulnerabilities and
disparities remain significant challenges

productive employment has risen rapidly in
the last decade from 65.2 percent in 2010,
80.2 percent in 2014, and nearly 90.7 percent
in 2020. However, access to productive
employment was heavily affected by the
COVID-19 pandemic. The Labor Force
Survey’s quarterly data for 2018-2021 shows
a 12.3 percent and 18.6 percent quarter-onquarter drop in productive employment of
wage workers in the second quarter of 2020
and the third quarter of 2021, respectively.

Despite remarkable overall progress, vulnerabilities
and disparities represent significant challenges.
Transient income poverty increased substantially
during the COVID-19 pandemic and was felt more
significantly among migrants and ethnic minority
groups. Poverty rates dropped across the board
but are still high among some ethnic minorities. For
example, the MDP rate of the H’Mong ethnic group
was still as high as 45.1% in 2020, despite substantial
reductions in 2012-2020. In addition, one in five
people from Khmer, Dao, and other ethnic minorities
was multi-dimensionally poor in that year.

• Health: Access to health services has
improved, but disparities remain. Specifically,
statistics from Vietnam Social Insurance
show that 91 percent of the population had
access to health insurance at the end of 2021,
remarkable progress from 2015 when only
76.5 percent of the population had health
insurance. However, medical examination
and treatment services covered by health
insurance continue to fall short of patient
expectations, particularly at the grassroots
level. The Ministry of Health’s evaluation
report of 1,400 hospitals nationwide in
2019 revealed that district-level hospitals
only received 3.02 (on a 5-point scale of
quality scores), which was lower than the
national average of 3.19. Furthermore,
undernutrition continues to hinder children’s
opportunities to develop and realize their
potential, especially in ethnic minorities and
mountainous areas.

MDP outcomes are closely linked to
positive developments in productive
employment, social services, and social
protection
Overall progress has been driven by positive
developments along all three main pathways:
rapid expansion of productive employment and
improvements to social services, and the social
protection system.
Productive employment:
• The proportion of wage workers with

•

Social protection:
• In recent years, Vietnam’s social protection
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challenges intertwined. Under the National
Targeting Program on Sustainable Poverty
Reduction for 2021-2025, the government has
doubled the income threshold and added a new
dimension of employment to the multidimensional
poverty line effective in 2022. These significant
changes are appropriate for a lower-middleincome country with ambitions to achieve uppermiddle-income status in the medium term.
Comprehensive policy measures are needed to
enable Vietnam to meet more rigorous targets
and to make sure that everyone benefits from the
mainstreamed economic development, and no
one is left behind.
The required policy measures can be grouped
into three categories based on the three pillars of
multidimensional poverty reduction, as follows:

MULTIDIMENSIONAL POVERTY REDUCTION
in all dimensions and everywhere

•

CHANNELS

PILLAR II

PILLAR I
Enhanced
opportuni�es
through more
produc�ve
employment

Enhanced
capabili�es
through
improved
health and
educa�on
services

PILLAR III

Greater
resilience
through
expanding and
strengthening
the social
security
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• Education: While progress has been
documented
in
education,
student
performance is still closely linked to
family circumstances, which may result in
intergenerational poverty and equality. The
income level of the family and the mother’s
education, in particular, are associated with
child development and influence upper
secondary school completion rates. While
digital transformation in the education sector
has accelerated in recent years, inequality
in access to technology and equipment
remains a major challenge. Since the
COVID-19 pandemic, which caused students
to shift to online learning, the digital divide
has grown even more pronounced.

In the last decade, poverty reduction in Vietnam
has been impressive regardless of the measure
used. The multi-dimensional poverty rate declined
consistently and significantly, from 18.1 percent
in 2012 to 10.9 percent in 2016 and 4.4 percent
in 2020. While one in ten people were poor in
income terms in 2014, half moved out of poverty
sustainably in the pre-pandemic period.

•

Social services:

NATIONAL AND INTERNATIONAL CONTEXT

•

system has undergone significant changes
towards expanding its coverage and
improving its quality. By 2021, more than
16.5 million people participated in social
insurance, accounting for 33.8 percent of the
labor force of working age, an increase of 2.1
percent compared to 2020. Over 1.4 million
people (or 2.9 percent of the labor force)
participated in voluntary social insurance
in the same year, an increase of 28 percent
compared to the same period in 2020. Poor
households receive social assistance to
improve living conditions. Poverty reduction
programs have raised incomes and improved
material and spiritual life for the poor, people
in poor areas, and areas with extreme
difficulties.

Policies and insitutu�ons
promo�ng mul�dimensional poverty reduc�on

However, the social protection system still suffers
from significant shortcomings. First, informal workers
are missing from the social protection system. For the
decade 2011-2020, the rate of informal employment
decreased by less than two percentage points, a
very modest reduction over a relatively long period.
Second, cash assistance programs have limited
coverage and low benefits, limiting the ability of the
Government to respond to systemic and large-scale
shocks. Social assistance programs are still based
on residence registration (Ho Khau) rather than
citizenship, which means the migrants are broadly
excluded.

Policy recommendations for sustaining
rapid multidimensional poverty reduction
up to 2030
Looking ahead, the global and domestic contexts
are changing, with both opportunities and

First, the economy’s foundations should
be strengthened to promote productive
employment, with a focus on macroeconomic
stability,
global
integration,
improved
connective infrastructure, and trade facilitation,
as well as accelerated structural change
from low-productivity activities to higherproductivity agriculture, manufacturing, and
services. This necessitates a business and
investment environment that promotes private
sector development as well as geographic and
occupational labor mobility, allowing workers,
particularly those from poorer provinces and
families, to better participate in and benefit from
the growth process. Furthermore, as Vietnam
strives to become a high-income country by
2045, policies should be designed to promote
sustainable and inclusive urbanization, which
is becoming an increasingly important driver
of economic growth as countries move up
the development ladder. Vietnam should also
accelerate its digital transformation in order to
foster productive employment in the digital age.
To that end, ecosystems supporting inclusive
digital transformation must be established, as
must appropriate policies promoting specific
areas of high relevance to inclusive growth,
such as cloud computing, e-commerce, digital
finance, and payments. Vietnam should also
strengthen labor market policies, with a focus
on the effective implementation of active
labor market policies in difficult times, as well
as assisting workers in upskilling and reskilling

