1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững vùng dân tộc
thiểu số của tỉnh Đồng Nai
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đông Nai
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ông Võ Minh Quang
Cá nhân tham gia:
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
“Taäp trung khaûo saùt, ñieàu tra, phaân tích thöïc traïng, nghieân cöùu, thieát keá, ñeà xuaát
xaây döïng moâ hình xoùa ñoùi giaûm ngheøo beàn vöõng vuøng daân toäc thieåu soá cuûa tænh
Ñoàng Nai ñeå tieáp tuïc caûi thieän vaø naâng cao ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn vaø vò trí
xaõ hoäi cuûa ñoàng baøo daân toäc thieåu soá tænh nhaø theo kòp vôùi coäng ñoàng trong giai
ñoaïn môùi 2001 - 2010”.
5. Kết quả thực hiện:
- Lựa chọn đối tượng nghiên cứu là 10/39 dân tộc thiểu số thuộc 4 ấp, 3 xã trên địa
ban 2 huyện Tân Phú và Xuân Lộc
- Điều tra khảo sát, phỏng vấn được 4615 hộ trên 4684 hộ tại các điểm nghiên cứu
(chiến 98,5%)
- Tập hợp, phân tích kết quả đưa ra hệ thống bảng biểu với số liệu đáng tin cậy.
Tập phụ lục với hơn 70 bảng biểu đồ, mô hình có giá trị lý luận cao.
- Phân tích hiện trạng, xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững với 1 mô
hình lý tuyết và 3 mô hình ứng dụng có sự kết hợp chặt chẽ giữa mô hình lý thuyết
và thực tiễn cuộc sống tại các điểm nghiên cứu với sự sáng tạo để đưa ra mô hình ở
3 cấp đội giải quyết: hộ gia đình, cộng đồng và trên cộng đồng.
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 8/2002 đến tháng 8/2004
7. Kinh phí thực hiện: triệu đồng

