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LỜI NÓI ĐẦU
Hội thảo Quốc tế “Phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số
ở khu vực miền núi”, đồng tổ chức bởi Ngân hàng Thế giới và Đại học Thái Nguyên đã diễn ra tại Đại
học Thái Nguyên, Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 năm 2014. Hội thảo tổ chức với mục đích
tạo cơ hội đối thoại giữa các cơ quan Chính phủ, các bên liên quan (bao gồm cả cộng đồng xã hội), và
các đối tác phát triển về các kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại vùng núi Việt
Nam, để tìm ra hướng tiếp cận phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho các dân tộc thiểu số khu
vực miền núi.
Đặc biệt, hội thảo này cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xóa đói giảm nghèo cho dân tộc thiểu
số tại những vùng núi và vùng xa xôi hẻo lánh, nhất là các khu vực có điều kiện địa lí, kinh tế tương
đồng; xem xét và thảo luận (i) các chương trình/dự án hiện tại hướng tới các dân tộc thiểu số khu vực
miền núi phía Bắc; và (ii) các giải pháp lựa chọn khác cho vùng núi phía Bắc để nhận được nhiều hơn
và sâu sắc hơn những sự can thiệp tích cực; và xây dựng các chính sách và lựa chọn dự án về các sáng
kiến giảm nghèo có thể phổ biến rộng rãi trong khu vực, từ đó giới thiệu chính quyền địa phương xem
xét.
Hội thảo là một diễn đàn đa ngành với sự tham gia của các chuyên gia, nhà lãnh đạo với cách
nhìn về chính sách tại Việt Nam từ góc độ của Chính phủ và các nhà tài trợ; các nhà khoa học, chuyên
gia nghiên cứu và phân tích với các kinh nghiệm thực tiễn và chuyên sâu trong các lĩnh vực sinh kế và
liên kết thị trường, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng văn hóa, giáo dục và chăm sóc sức khỏe; biến đổi
khí hậu và môi trường; và phân tích đánh giá nghèo đói. Tại hội thảo, bên cạnh các báo cáo toàn văn
nhiều báo cáo được trình bày dạng poster và video đã tạo lên sự đa dạng và chia sẻ kinh nghiệm tới
những người tham dự.
Hội thảo đã thu hút trên 200 đại biểu cả trong và ngoài nước, 15 quốc gia và nhiều tổ chức quốc
tế. Qua ba ngày làm việc hiệu quả, các phiên thảo luận sôi nổi và đóng góp thiết thực, Hội thảo đã đạt
được những mục tiêu quan trọng nhất. Theo đó, những thông tin cần thiết và vấn đề cấp bách về phát
triển bền vững và giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi đã được đề cập và bàn luận
đầy đủ và rõ ràng.
Với ý nghĩa đó, cuốn kỷ yếu Hội thảo này được biên soạn với hy vọng đem lại cho độc giả nguồn
tham khảo trong các vấn đề về phát triển bền vững và giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số
khu vực miền núi.
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LỜI CẢM ƠN
Hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc
thiểu số ở khu vực miền núi” được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam từ ngày 11
đến ngày 13 tháng 6 năm 2014. Với sự cố gắng nỗ lực và đóng góp của rất nhiều tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước, Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia
và hỗ trợ của tất cả các nhà quản lý, nhà khoa học - những người đã góp phần làm nên thành
công của Hội thảo này.
Nhân dịp này, Ban tổ chức hội thảo xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ngân hàng
Thế giới đã cùng phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức thành công Hội thảo, đặc biệt là
bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, với những đóng
góp hết sức quan trọng mang lại thành công cho Hội thảo.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng – Phó Chủ
nhiệm Ủy Ban Dân tộc, ông Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái
Nguyên, đã dành thời gian quý báu đến tham dự Hội thảo;
Đồng thời, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia sẻ những kiến thức bổ
ích trong việc phát triển chính sách, những đánh giá và chỉ dẫn quan trọng trong việc xóa đói
giảm nghèo, phát triển sinh kế trong những năm tới đây; và xác định rõ phát triển bền vững là
một nhiệm vụ tối quan trọng mà chúng ta phải làm và làm tốt để mang lại lợi ích cho các dân
tộc thiểu số và thế hệ tương lai – những người đang và sẽ bị ảnh hưởng bởi sự nghèo đói;
Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các diễn giả trong và ngoài nước, những
người tham dự hội thảo về những đóng góp học thuật trong Hội thảo này. Những ý kiến đóng
góp đó đã giải quyết một loạt các vấn đề và thách thức trong phát triển bền vững và xóa đói
giảm nghèo cho dân tộc thiểu số; tập trung vào tác động của các mối liên kết thị trường, quản
lý tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu, y tế và giáo dục, đa dạng văn hóa, phân tích và
đánh giá nghèo đói;
Cuối cùng, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể các cán bộ của Ngân hàng Thế
giới và Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên, các cơ quan hữu quan trong việc hỗ trợ và nỗ
lực tổ chức Hội thảo này.
Ban Tổ chức Hội thảo
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ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO ĐỐI VỚI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
THIỂU SỐ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO VÙNG ĐỒNG
BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN TỚI

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với
vai trò là cơ quan thường trực Chương trình
giảm nghèo và cơ quan quản lý nhà nước về
lĩnh vực dạy nghề, lao động, việc làm đã tham
mưu, trình ban hành các chính sách, chương
trình giảm nghèo, giảm nghèo vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và hướng dẫn các địa phương
tổ chức thực hiện, kết quả cụ thể giai đoạn
2005-2012 như sau:
I. Trách nhiệm là cơ quan thường trực
Chương trình giảm nghèo
1. Đề xuất ban hành chính sách giảm
nghèo đặc thù vùng miền núi, dân tộc thiểu số
a) Đề xuất Chính phủ ban hành Nghị
quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12
năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ
trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61
huyện nghèo (nay là 64 huyện)
Xuất phát từ thực tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động đề xuất
với Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đối
với các huyện nghèo có tỷ lệ nghèo từ 50% trở
lên theo số liệu hộ nghèo cuối năm 2006, trên
cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết
30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008
về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và
bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64
huyện).
(Chính sách hỗ trợ đặc thù theo Nghị
quyết 30a - phụ lục số 1)
Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập
trung xây dựng, trình ban hành và ban hành
các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện
Nghị quyết; xây dựng khung kế hoạch tổng
thể, cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án;
cơ chế giải ngân, thanh quyết toán; Khung
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị
quyết; Hàng năm thống nhất với Bộ Tài chính,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc phân

Ngô Trường Thi, Vụ trưởng,
Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
bổ vốn cho các địa phương; xây dựng kế hoạch
và tổ chức các đoàn liên Bộ để kiểm tra tình
hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa
bàn các huyện nghèo, qua đó phát hiện những
tồn tại, hạn chế, có các đề xuất, kiến nghị với
Chính phủ bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách
phù hợp hơn.
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 30a,
xuất phát từ nhu cầu thực tế và đề xuất của các
địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội đã phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu,
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết
định 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 về hỗ trợ có
mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 7 huyện,
Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013
về hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương
cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp
dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng
theo quy định của Nghị quyết 30a và Quyết
định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 về
việc bổ sung huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu;
huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (do tách huyện)
vào danh mục các huyện nghèo được hưởng
các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết
số 30a. Như vậy đến nay, cả nước có 64 huyện
thuộc diện thụ hưởng của Nghị quyết 30a và
30 huyện được hưởng cơ chế, chính sách và sự
hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương để đầu tư cơ
sở hạ tầng như Nghị quyết 30a.
Cùng với các nguồn lực khác, nguồn lực
hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương, từ các doanh
nghiệp thông qua thực hiện Nghị quyết 30a, tỷ
lệ hộ nghèo các huyện nghèo giảm bình quân
7%/năm, từ 43% năm 2009 xuống còn 37%
năm 2010 (theo chuẩn cũ); từ 58,33% năm
2010 xuống còn 50,97% năm 2011, 43,89%
năm 2012 và 38,20% năm 2013 (theo chuẩn
nghèo mới).
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b) Phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu
xây dựng đề án, trình Chính phủ ban hành
Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 về
định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ
năm 2011 đến năm 2020, trong đó tập trung ưu
tiên nguồn lực đầu tư cho các huyện nghèo, xã
nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn; hình thành
02 nhóm chính sách: nhóm chính sách giảm
nghèo chung áp dụng trên cả nước; nhóm
chính sách đặc thù áp dụng đối với hộ nghèo,
hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện
nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn.
(Chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị
quyết 80/NQ-CP- phụ lục số 2)
c) Phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu,
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2012-2015, trong đó ưu tiên nguồn
lực đầu tư cho các huyện nghèo, xã đặc biệt
khó khăn vùng bãi ngang và hải đảo, xã biên
giới, xã an toàn khu, xã và thôn, bản đặc biệt
khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.
Có thể nói đến giai đoạn này, các chính sách
và chương trình giảm nghèo của Quốc gia chủ
yếu tập trung vào vùng dân tộc và miền núi.
Hiện đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đang
được thụ hưởng hàng chục chính sách hỗ trợ
của nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực của đời
sống như: Hỗ trợ sản xuất; giáo dục; y tế; nhà
ở, đất ở, đất sản xuất, nước sạch, vệ sinh; tiếp
cận thông tin trợ giúp pháp lý…
Từ năm 2011 đến nay, nguồn lực đầu tư
cho các huyện, xã nghèo, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số chiếm trên 90% tổng nguồn vốn
của cả chương trình trong cả nước.
2. Về xác định đối tượng hộ nghèo dân
tộc thiểu số
a) Xây dựng, trình ban hành chuẩn hộ
nghèo, hộ cận nghèo áp dụng trong từng giai
đoạn
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 về việc ban
hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 20062010 và Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày
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30 tháng 01 năm 2011 về ban hành chuẩn hộ
nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện chính
sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong giai
đoạn 2011-2015;
Để tổ chức xác định đối tượng hộ nghèo,
hộ cận nghèo hàng năm, Bộ đã ban hành
Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày
28/02/2007 và Thông tư số 21/2012/TTBLĐTBXH ngày 05/9/2012 hướng dẫn quy
trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo
hàng năm, hướng dẫn xác định, phân loại đối
tượng hộ nghèo, trong đó có đối tượng hộ
nghèo dân tộc thiểu số, làm cơ sở để thực hiện
các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù (như
chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, đất
sản xuất, nước sinh hoạt...).
b) Kết quả giảm nghèo vùng dân tộc thiểu
số giai đoạn 2005-2010
Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 22%
(năm 2005) xuống còn 18,1% (năm 2006);
14,75% (năm 2007); 12,1% (năm 2008);
11,3% (năm 2009) và 9,45% (năm 2010), hoàn
thành kế hoạch trước 01 năm so với mục tiêu
Chương trình và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ X đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa
bàn 62 huyện nghèo giảm xuống còn 37%,
hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 30a/2008/NQCP đề ra (đến năm 2010, giảm tỷ lệ hộ nghèo
xuống dưới 40%);
Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt
khó khăn đã giảm từ 47% năm 2006 xuống còn
28,8% năm 2010 (mục tiêu Chương trình đến
hết năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới
30%);
Giai đoạn 2010-2012
Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2%
năm 2010 (3.055.565 hộ) xuống còn 11,76%
năm 2011 (2.580.885 hộ) và 9,6% năm 2012
(2.149.110 hộ), thực hiện năm 2013 là 7,8%
(1.797.889 hộ).
Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 giảm 2,24% so
với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 giảm
2,16% so với năm 2011 và năm 2013 tỷ lệ hộ
nghèo giảm 1,8% so với năm 2012. Bình quân
tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm, đạt mục tiêu kế
hoạch đề ra theo Nghị quyết số 80/NQ-CP

ngày 19/5/2011 về định hướng giảm nghèo bền
vững thời kỳ từ năm 2011-2020 và Quyết định
số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 phê duyệt
nội dung chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015.
Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo ở miền núi Tây
Bắc cao gấp 2,97 lần so với tỷ lệ hộ nghèo của
cả nước; miền núi Đông Bắc là 1,81 lần, Bắc
Trung Bộ và Tây Nguyên là 1,56 lần, Duyên
hải miền Trung là 1,27 lần.
Tỷ lệ hộ nghèo tại 62 huyện nghèo theo
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (nay là 64 huyện
nghèo) đã giảm từ 58,33% (năm 2010) xuống
còn 50,97% (năm 2011) và 43,89% (năm
2012), thực hiện cuối năm 2013 là 38,20%, tỷ
lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân
5-7%/năm.
Tỷ lệ hộ nghèo tại 07 huyện nghèo theo
Quyết định 615/QĐ-TTg đã giảm từ 43,56%
(năm 2011) xuống 30,13% năm 2012 và
26,01% năm 2013; Tỷ lệ hộ nghèo tại 23
huyện nghèo (theo Quyết định 293/QĐ-TTg
ngày 05/02/2013) đã giảm từ 43,14% năm
2012 xuống còn 38,66% năm 2013.
II. Trách nhiệm quản lý nhà nước về
lĩnh vực Lao động - Việc làm và Dạy nghề
1. Tham mưu, trình Thủ tướng Chính
phủ ban hành chính sách đào tạo nghề cho
lao động nông thôn theo Quyết định số
1956/QĐ-TTg, trong đó có chính sách ưu tiên
cho lao động nghèo dân tộc thiểu số, cụ thể
như sau: Lao động nông thôn thuộc diện được
hưởng chính sách ưu đãi người có công với
cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số,
người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác
được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình
độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với
mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học (mức
hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học
nghề thực tế); hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000
đồng/ngày thực học/người; hỗ trợ tiền đi lại
theo giá vé giao thông công cộng với mức tối
đa không quá 200.000 đồng/người/khoá học
đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km
trở lên;

Lao động nông thôn là người dân tộc
thiểu số thuộc diện được hưởng chính sách ưu
đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo và
hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của
hộ nghèo học các khóa học trình độ trung cấp
nghề, cao đẳng nghề được hưởng chính sách
dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội
trú.
- Kết quả thực hiện chính sách dạy nghề
theo Quyết định số 1956:
Trong 3 năm (2010-2012), các địa phương
đã tổ chức dạy nghề cho 223.792 người dân
tộc thiểu số (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề
dưới 3 tháng), chiếm 20,6% tổng số người
được hỗ trợ học nghề của cả nước:
+ Vùng Trung du miền núi phía Bắc có tỷ
lệ người dân tộc thiểu số được hỗ trợ học nghề
đạt cao nhất (59%) tổng số người được hỗ trợ
học nghề trong vùng, tiếp đến là vùng Tây
Nguyên (50%), vùng Bắc Trung Bộ và Duyên
hải miền Trung (15%) và miền Tây Nam Bộ
(13%).
+ Những địa phương có tỷ lệ người dân
tộc thiểu số được hỗ trợ học nghề đạt cao trong
tổng số người được hỗ trợ học nghề của địa
phương trong vùng:
- Trung du miền núi phía Bắc: Lai Châu
(100%), Sơn La (96%), Lạng Sơn (88%), Hà
Giang (85%), Yên Bái (77%), Bắc Kạn (75%),
Hòa Bình (71%), Cao Bằng (63%), Lào Cai
(58%), Điện Biên (57%).
- Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền
Trung: Ninh Thuận (44%), Thanh Hóa (30%),
Bình Thuận (19%).
- Tây Nguyên: Gia Lai (85%), Đắk Lắk
(75%), Kon Tum (66%), Đắk Nông (54%).
- Tây Nam Bộ: Sóc Trăng (48%), Kiên
Giang (25%), Trà Vinh (16%).
- Riêng Bình Phước vùng Đông Nam
Bộ có 40% số người được hỗ trợ học nghề là
người dân tộc thiểu số.
+ Về nghề người dân tộc thiểu số theo
học: gần 60% lao động học nghề nông nghiệp,
trong đó: vùng trung du miền núi phía Bắc
71%, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền
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Trung là 61%, Tây Nguyên là 58,3% và đồng
bằng sông Cửu Long là 51,5%.
Ngoài ra, các địa phương đã tổ chức đặt
hàng dạy nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp
với 26 cơ sở đào tạo để dạy nghề cho 8.555 lao
động là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo
và hộ gia đình bị thu hồi đất canh tác có khó
khăn về kinh tế, trong đó người dân tộc thiểu
số chiếm khoảng 22% tổng số được đào tạo.
- Kết quả dạy nghề theo các chính sách
khác:
Thực hiện dạy nghề theo chính sách cử
tuyển tại 04/63 tỉnh, thành phố (Lạng Sơn,
Bình Phước, Sóc Trăng và An Giang), cử
tuyển được 936 học sinh tốt nghiệp các trường
trung học cơ sở dân tộc nội trú, trung học phổ
thông dân tộc nội trú và nội trú dân nuôi học
nghề, trong đó 911 học sinh tốt nghiệp trung
học phổ thông và 25 học sinh tốt nghiệp trung
học cơ sở. Theo cấp trình độ đào tạo có 11 học
sinh học nghề trình độ cao đẳng và 925 học
sinh học nghề trung cấp.
Chương trình dạy nghề theo Quyết định
số 81/2005/QĐ-TTg trong giai đoạn 20062009 đã tổ chức dạy nghề cho khoảng 84.000
người (chiếm khoảng 6% tổng số lao động
nông thôn được hỗ trợ học nghề). Theo báo
cáo của các địa phương và qua khảo sát thực
tiễn cho thấy, sau khi tham gia các khóa đào
tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của
người lao động đã được nâng lên; một số nghề
người học đã có năng lực tiếp cận và làm chủ
máy móc, thiết bị mới, hiện đại; kỷ luật lao
động, tác phong công nghiệp đã có nhiều tiến
bộ, nhờ đó khoảng 60% người học sau khi tốt
nghiệp đã tìm được việc làm hoặc tự tạo việc
làm tại chỗ.
Cùng với thực hiện dạy nghề cho lao
động khu vực nông thôn vùng dân tộc theo
Quyết định 1956, hai tỉnh Sóc Trăng và Trà
Vinh được triển khai Dự án Đào tạo nghề theo
nhu cầu nhằm hỗ trợ giảm nghèo tại Đồng
bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Phát triển
Châu Á (ADB) và Chính phủ Nhật Bản tài trợ,
có 3.450 người thuộc hộ nghèo và người dân
tộc thiểu số được học nghề (Sóc Trăng 2.100
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người, Trà Vinh 1.350 người) và có việc làm,
góp phần giảm đói nghèo.
2. Tham mưu cho Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định số 71/2009/QĐTTg ngày 29/4/2009 về việc phê duyệt Đề án
Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu
lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2009-2020 với mục tiêu: nâng cao chất
lượng lao động và tăng số lượng lao động ở
các huyện nghèo tham gia xuất khẩu lao động,
góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thực
hiện giảm nghèo bền vững; lao động trên địa
bàn các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động
được hưởng các chính sách: hỗ trợ nâng cao
trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao
động; Hỗ trợ người lao động học nghề, ngoại
ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy
định của Luật Người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ
chi phí khám sức khỏe; làm hộ chiếu, visa và
lý lịch tư pháp để tham gia xuất khẩu lao động
(riêng người lao động thuộc hộ nghèo, người
dân tộc thiểu số được ưu tiên hơn về chính
sách); hỗ trợ rủi ro khi tham gia xuất khẩu lao
động; được vay vốn tín dụng ưu đãi đi làm
việc ở nước ngoài...
Từ năm 2009 đến nay, đã có hơn 20.000
lao động các huyện nghèo đăng ký tham gia
Đề án xuất khẩu lao động, trong đó trên 10.000
lao động được được đi làm việc tại các thị
trường như Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nhật
Bản, Ả rập xê út, Đài Loan… trong đó lao
động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số
chiếm khoảng 95%.
Nhìn chung, người lao động các huyện
nghèo đi làm việc ở nước ngoài đều có việc
làm và thu nhập ổn định, trung bình khoảng
6,5-7,5 triệu đồng/tháng ở thị trường Lybia,
UAE, Ả rập xê út và Macao; từ 5-7 triệu
đồng/tháng ở thị trường Malaysia; 15-20 triệu
đồng/tháng ở thị trường Hàn Quốc và Nhật
Bản.
3. Chính sách việc làm cũng đã góp phần
thực hiện giảm nghèo vùng dân tộc miền núi,
cụ thể:
a) Kết quả giải quyết việc làm chung

Trong những năm qua, song song với việc
đẩy mạnh giải quyết việc làm cho lao động nói
chung, công tác hỗ trợ tạo việc làm cho lao
động là đồng bào dân tộc thiểu số cũng được
các địa phương đẩy mạnh. Theo báo cáo của
các địa phương, trong giai đoạn 2011-2013, cả
nước đã giải quyết việc làm cho hàng trăm
nghìn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số,
nhiều địa phương đã quan tâm, tích cực tạo
việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số
như: Hà Giang: 41.270 lao động (chiếm
88,31% lao động được giải quyết việc làm toàn
tỉnh); Tuyên Quang: 26.000 lao động (chiếm
48% lao động được giải quyết việc làm toàn
tỉnh); Đắk Lắk: 23.724 lao động (chiếm
30,85% lao động được giải quyết việc làm toàn
tỉnh); Đắk Nông: 15.557 người (chiếm 29,99%
lao động được giải quyết việc làm toàn tỉnh;
Bình Phước: 17.582 lao động (chiếm trên 20%
lao động được giải quyết việc làm toàn tỉnh),
Ninh Thuận: 8.536 người (chiếm 18,14% lao
động được giải quyết việc làm toàn tỉnh), Trà
Vinh: 27.653 lao động (chiếm hơn 39% lao
động được giải quyết việc làm toàn tỉnh),..
b) Hỗ trợ tạo việc làm thông qua Quỹ
quốc gia về việc làm
Cùng với việc thúc đẩy phát triển kinh
tế giải quyết việc làm cho lao động, chính sách
hỗ trợ tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc
làm cũng góp phần vào việc giải quyết việc
làm cho đồng bào dân tộc thiểu số trên cả
nước. Trong giai đoạn từ năm 2005 - 2013,
Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm
đã bổ sung cho Quỹ quốc gia về việc làm
2.130,5 tỷ đồng (năm 2013: 45,993 tỷ đồng),
nâng tổng nguồn Quỹ quốc gia về việc làm lên
4.332 tỷ đồng (được phân bổ cho 63 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và các Hội
đoàn thể), cùng với nguồn vốn Quỹ giải quyết
việc làm địa phương (45 tỉnh, thành phố đã
thành lập Quỹ việc làm địa phương với số vốn
là 1.457 tỷ đồng) đã góp phần hỗ trợ giải quyết
việc làm hơn 150 nghìn lao động mỗi năm.
Giai đoạn 2005 - 2013, thông qua Quỹ
Quốc gia về việc làm đã hỗ trợ giải quyết việc
làm cho 1,93 triệu lao động, trong đó 90% lao

động ở khu vực nông thôn; trong đó riêng 3
năm (2011-2013) đã giải quyết việc làm cho
hơn chục nghìn lao động là đồng bào dân tộc
thiểu số, nhiều địa phương thực hiện tốt như:
Hà Giang: 4.467 lao động, Tuyên Quang:
3.200 lao động, Đắk Lắk: 2.130 lao động, Đắk
Nông: 797 lao động,… Nhờ được hỗ trợ về
vốn từ chương trình, nhiều người lao động, hộ
gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số đã có thể
tự tạo việc làm giúp ổn định và nâng cao chất
lượng cuộc sống, đã xuất hiện nhiều mô hình
tự tạo việc làm hiệu quả như: Sản xuất tiểu thủ
công nghiệp (Mô hình dệt thổ cẩm của đồng
bào Khmer, mô hình may gia công trang phục
của đồng bào Khmer ở An Giang; mô hình xâu
kết hạt cườm, thành lập tổ chằm nón ở Hậu
Giang,..), kinh tế trang trại (mô hình kinh tế
trang trại tổng hợp kết hợp giữa chăn nuôi gia
súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và khoanh
nuôi trồng rừng, mô hình nuôi cá ở Điện Biên;
mô hình trồng, chăm sóc cây công nghiệp, cây
ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Đắk
Lắk,...), khôi phục và phát triển các nghề
truyền thống,…
III. Những hạn chế, tồn tại trong lĩnh
vực dân tộc thiểu số và nguyên nhân
1. Tồn tại, hạn chế
- Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc,
chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm
dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực
miền núi phía Bắc và Tây Nguyên1.
- Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các
huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng
bào dân tộc, nhưng nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn
còn trên 50%, cá biệt còn trên 60-70%; Tỷ
trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm gần
50% tổng số hộ nghèo trong cả nước, thu nhập
bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6
mức thu nhập bình quân của cả nước2. Tỷ lệ hộ
tái nghèo, phát sinh nghèo hàng năm còn cao,

Khoảng cách chênh lệch về mức độ nghèo có xu hướng tăng
hơn: Khu vực Tây Nguyên, năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo cao gấp
1,53 lần so với bình quân của cả nước, năm 2012 con số này gấp
1,6 lần; Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo
cao gấp 2,34 lần so với bình quân của cả nước, năm 2012 con số
này là 2,52 lần.
2
Báo cáo của Ủy ban Dân tộc
1
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chủ yếu do hậu quả thiên tai, lũ lụt và nhu cầu
tách hộ.
- Hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù đối với
khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nhìn chung phát huy được hiệu quả, góp phần nâng
cao đời sống người dân, tuy nhiên số lượng văn bản
chính sách được các Bộ, ngành trình, ban hành
nhiều nhưng thiếu sự phối hợp dẫn đến trùng chính
sách (như chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng,
chính sách hỗ trợ học nghề…), manh mún, thiếu
đồng bộ.
- Một số chính sách chưa phù hợp với đặc
điểm, điều kiện của từng vùng dân tộc thiểu số nên
hiệu quả tác động chưa cao như chính sách hỗ trợ
nhà ở mức hỗ trợ còn bình quân và thấp, chính sách
đầu tư nguồn nhân lực cho người dân tộc thiểu số,
chính sách cử tuyển chưa gắn với sử dụng sau đào
tạo, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú...
- Việc tổ chức thực hiện chính sách ở một số
nơi còn chưa kịp thời, còn chậm và bỏ sót đối
tượng, nhất là trong tổ chức chi trả cho các đối
tượng thụ hưởng nên chưa phát huy được hiệu quả
của chính sách.
- Thiếu sự gắn kết giữa hỗ trợ đời sống, phát
triển sản xuất với chuyển giao khoa học công nghệ,
tiến bộ kỹ thuật, bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư.
- Nguồn lực thực hiện chính sách dàn trải,
chưa đủ mạnh (theo rà soát có hơn 100 văn bản
chính sách hiện hành nhưng nguồn lực bố trí không
đảm bảo nên mục tiêu đề ra chưa thực hiện được
theo yêu cầu); chính sách gắn với Chương trình, dự
án theo giai đoạn mà chưa hướng tới đối tượng thụ
hưởng, vì vậy khi kết thúc chương trình, dự án, mục
tiêu đề ra chưa thực hiện được đầy đủ (như chính
sách gắn với Chương trình 134, 135...).
- Còn nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với
hộ nghèo, ít chính sách hỗ trợ cộng đồng nên tạo sự
so bì trong nhân dân và chưa khuyến khích được
người nghèo, vùng nghèo tích cực vươn lên thoát
nghèo; chưa tạo được tác động rõ nét đến sự thay
đổi về nhận thức và đời sống của đồng bào dân tộc
thiểu số; thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan
trong thực hiện chính sách dân tộc thiểu số.

2. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại
- Nguyên nhân khách quan:
+ Điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực
miền núi có xuất phát điểm thấp, mặt bằng dân
trí nói chung còn hạn chế; địa hình hiểm trở,
chia cắt phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, thường
xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, đòi
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hỏi suất đầu tư lớn…; Hệ thống cơ sở hạ tầng
thiết yếu chưa đảm bảo; trình độ sản xuất của
đồng bào vẫn còn dựa trên nền tảng đơn giản
lạc hậu, chủ yếu là quảng canh, tự cấp, tự túc,
dựa vào thiên nhiên.
+ Khả năng tiếp nhận chính sách hỗ trợ
của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế,
nhất là khó khăn về ngôn ngữ, trình độ giao
tiếp; Tâm lý của người dân tộc thiểu số không
muốn xa nơi cư trú, nên hiệu quả công tác đào
tạo nghề, xuất khẩu lao động đối với người dân
tộc thiểu số chưa cao; Việc tiếp nhận áp dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất của đồng bào
còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả sản xuất chưa
cao.
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Công tác thông tin truyền thông, tuyên
truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước đối với người nghèo, đồng bào dân tộc
thiểu số còn nhiều hạn chế; do địa bàn chia cắt;
rào cản ngôn ngữ…
+ Tỷ lệ vốn hàng năm chủ yếu đầu tư hạ
tầng, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc
làm tăng thu nhập cho các đối tượng này còn
chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số vốn được bố trí;
mặt khác, chưa quy định tỷ lệ vốn đầu tư dành
cho cộng đồng dân cư tự tổ chức thực hiện,
góp phần tạo thu nhập trực tiếp cho người dân,
trong đó có người nghèo dân tộc thiểu số;
+ Chưa có cơ chế lồng ghép các nguồn
vốn đầu tư cho cùng một đối tượng, cùng một
địa bàn để đảm bảo tập trung nguồn lực thực
hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo.
IV. Định hướng giảm nghèo vùng đồng
bào dân tộc thiểu số sau năm 2015
1. Định hướng chung
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống
chính sách về dân tộc thiểu số và miền núi
theo định hướng hình thành chính sách tổng
thể, đa mục tiêu, dài hạn, trong đó có chính
sách ưu tiên cho một số nhóm dân tộc ít
người.
- Chính sách cần tập trung hỗ trợ cho hộ
gia đình phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng
thu nhập, hỗ trợ bảo đảm đủ mức để làm
chuyển biến thật sự đời sống của đồng bào

dân tộc thiểu số, nhu cầu cụ thể do hộ gia đình
lựa chọn.
- Nghiên cứu ban hành cơ chế phân cấp,
trao quyền cho cộng đồng trực tiếp tổ chức
thực hiện các chính sách giảm nghèo, gắn với
nhu cầu thực tế của người dân, giữ gìn và phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc.
- Nghiên cứu, bổ sung chính sách hỗ trợ
sản xuất đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, nhất là ở khu vực miền núi, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số.
- Tăng cường sự phối, kết hợp giữa các
Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng,
ban hành và tổ chức thực hiện, giám sát đánh
giá chính sách giảm nghèo đối với đồng bào
dân tộc thiểu số và khu vực miền núi.
2. Nội dung cụ thể hướng sửa đổi cơ
chế, chính sách giảm nghèo sau năm 2015
- Về chính sách tín dụng ưu đãi đối với
hộ nghèo: Nghiên cứu thí điểm cho vay theo
hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình ở các địa
phương có điều kiện, làm cơ sở để sau năm
2015 sửa đổi Nghị định số 78/2002/NĐ-CP
theo hướng tiếp tục phát huy các chính sách tín
dụng có hiệu quả, tích hợp các chương trình
cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện hành
thành chính sách cho vay tín dụng ưu đãi lấy
đối tượng hộ gia đình làm trung tâm, xây dựng
hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình, quy định
mục đích và nội dung vay vốn để hộ gia đình
lựa chọn các nhu cầu ưu tiên để vay vốn.
- Về chính sách hỗ trợ giáo dục - đào tạo
đối với học sinh nghèo: tích hợp các chính
sách giảm nghèo hiện hành thành văn bản
chính sách mang tính hệ thống, dựa trên nhu
cầu tối thiểu thiết yếu mà đối tượng người
nghèo cần phải có để tiếp cận được dịch vụ
giáo dục - đào tạo; trước mắt tích hợp các
chính sách cấp học bổng và cấp gạo cho học
sinh bán trú, học sinh dân tộc thiểu số… ; Mở
rộng các chính sách trong Đề án Phát triển giáo
dục đối với dân tộc ít người giai đoạn 20102015 cho 16 dân tộc ít người và điều kiện thụ
hưởng là người dân tộc ít người theo quy định
hiện hành; nghiên cứu, xây dựng chính sách
quy định vị trí việc làm đặc thù cho các trường

phổ thông dân tộc bán trú, trong đó có vị trí
nhân viên cấp dưỡng theo định suất 01
người/30 học sinh có ăn bán trú tại trường.
- Về chính sách hỗ trợ sản xuất đối với
hộ nghèo: xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất
chung đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo sau năm
2015, trong đó có các mức hỗ trợ ưu tiên cho
hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn các
huyện, xã nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo.
- Về chính sách trợ giúp pháp lý cho
người nghèo: tích hợp lại chính sách trợ giúp
pháp lý chung đối với hộ nghèo, hộ đồng bào
dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách ưu tiên
đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã
nghèo; mở rộng đối tượng thụ hưởng là người
nghèo thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo.
- Về chính sách đặc thù đối với đồng bào
dân tộc thiểu số: tích hợp chính sách chung đặc
thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó
ưu tiên nhóm đồng bào dân tộc thiểu số ít
người.
- Về chính sách đào tạo nghề, tạo việc
làm, xuất khẩu lao động: tích hợp chính sách
chung về đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu
lao động, trong đó có ưu tiên cho hộ nghèo dân
tộc thiểu số, hộ sinh sống trên địa bàn các
huyện, xã nghèo với tiêu chí, định mức hỗ trợ
thống nhất, cụ thể:
+ Đối với chính sách tạo việc làm: xây
dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Việc
làm, trong đó có các quy định chính sách hỗ
trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm cho
lao động khu vực nông thôn, chính sách tín
dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm,.. và
đặc biệt là chính sách tạo việc làm công nhằm
cung cấp việc làm tạm thời cho người lao động
thông qua việc thực hiện các dự án hoặc các
hoạt động với quy mô đầu tư nhỏ trên địa bàn
xã, phường, thị trấn, tập trung chủ yếu khu vực
nông thôn, khu vực khó khăn.
+ Đối với chính sách dạy nghề: sửa đổi,
bổ sung chính sách dạy nghề cho lao động
nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg
cho phù hợp với biến động của giá cả thị
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trường, trong đó có chính sách hỗ trợ tiền ăn,
đi lại đối với lao động nông thôn thuộc hộ
nghèo và cận nghèo; các chương trình, đề án,
chính sách có liên quan đến việc dạy nghề cần
thống nhất thực hiện theo Quyết định 1956.
+ Đối với chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao
động: nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ
điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho người lao động
đi xuất khẩu và mở rộng địa bàn được áp dụng
mức và nội dung hỗ trợ như đối với lao động
thuộc huyện nghèo.
- Về chính sách hỗ trợ chuyển giao khoa
học kỹ thuật: tích hợp chính sách hỗ trợ
chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trong đó ưu
tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số.
+ Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ
cán bộ làm công tác nghiên cứu ứng dụng,
chuyển giao khoa học và công nghệ nhằm thúc
đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn các huyện
nghèo theo hướng sản xuất hàng hóa. Bố trí
kinh phí hỗ trợ cao gấp 2 lần so với mức bình
quân chung của các huyện khác; hỗ trợ 100%
giống mới, vật tư cho xây dựng mô hình ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật; người dân tham gia đào
tạo, huấn luyện được cấp tài liệu, hỗ trợ 100%
tiền ăn ở, đi lại.
+ Nghiên cứu, đề xuất trình ban hành cơ
chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện và
có chính sách ưu đãi thu hút các tổ chức, nhà
khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao tiến bộ KH&CN ở địa bàn, nhất là
việc tuyển chọn, chuyển giao giống cây trồng,
giống vật nuôi có hiệu quả cao, phù hợp với
điều kiện đặc thù (khí hậu, thổ nhưỡng, tập
quán canh tác,...) của từng địa phương. Chú
trọng phát triển các các loại cây trồng, vật nuôi
là đặc sản bản địa, có giá trị hàng hóa và có
hiệu quả cao. Đồng thời phát triển có chọn lọc
những tri thức bản địa nhằm tạo bước chuyển
biến mạnh mẽ trong sản xuất.
+ Hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu ứng
dụng cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Tăng
cường hỗ trợ công tác ứng dụng và chuyển
giao các kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu
vào sản xuất.
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- Về chính sách hỗ trợ đất cho hộ nghèo
dân tộc thiểu số: tích hợp chính sách hỗ trợ đất
sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số: hoàn
thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đất
đai sửa đổi, trong đó cần định hướng về việc
hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc
thiểu số nghèo, hộ nghèo tránh tạo tiền lệ cứ là
hộ nghèo, hộ nghèo DTTS là được cấp đất; đối
với những nơi không còn quỹ đất, cần chuyển
sang các hình thức hỗ trợ khác như hỗ trợ
chuyển đổi nghề, hỗ trợ xuất khẩu lao động,
giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng…
- Về chính sách hỗ trợ tiền điện: sửa đổi
chính sách hỗ trợ tiền điện cho tất cả hộ nghèo
theo chuẩn quốc gia (chuyển đổi hình thức hỗ
trợ); đề xuất bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa
thắp sáng đối với hộ dân tộc thiểu số ở những
nơi chưa có điện lưới.
- Về chính sách giảm nghèo gắn với an
ninh quốc phòng: nghiên cứu, xây dựng cơ chế
lồng ghép để lực lượng quân đội tham gia thực
hiện các Chương trình, dự án trạm trại, khuyến
nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công
và nhân rộng mô hình giảm nghèo…
- Về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ
nghèo: nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ
nhà ở cho hộ nghèo, hộ ở vùng bị thiên tai, lũ
lụt; chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo
chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.
- Về bố trí bộ máy, cán bộ cộng tác viên
giảm nghèo: xây dựng phương án thành lập
Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh trên cơ sở tổ
chức bộ máy, biên chế hiện có và đề xuất chế
độ cho cộng tác viên giảm nghèo cấp xã.
- Về cơ chế quản lý: nghiên cứu, xây
dựng cơ chế quản lý vốn đầu tư cho giảm
nghèo, cơ chế lập và giao kế hoạch hàng năm
sang trung hạn để tăng cường phân cấp, trao
quyền cho địa phương, cơ sở, cộng đồng;
hướng tích hợp các chương trình, dự án để hạn
chế tình trạng trùng lắp trong đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã, dưới xã.
- Về cơ chế thanh quyết toán vốn giao cho
cộng đồng làm chủ đầu tư: nghiên cứu hướng
dẫn vận dụng cơ chế quản lý, thanh toán vốn
của Chương trình Nông thôn mới cho
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

CHÍNH SÁCH DÂN TỘC NHẰM GIẢM NGHÈO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ,
XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI: KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN
2005-2013 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2020
Võ Văn Bảy- Chánh Văn phòng điều phối chương trình 135 ,Ủy ban Dân tộc
TS. Phạm Thái Hưng, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương (IRC)
1. Khái quát đặc điểm kinh tế, xã hội
vùng dân tộc và miền núi
Vùng dân tộc và miền núi chiếm gần 3/4
diện tích tự nhiên của Việt Nam, là địa bàn
sinh sống của 54 dân tộc, trong đó có 53 dân
tộc thiểu số với trên 13 triệu người, chiếm
14,28% dân số cả nước. Vùng dân tộc và miền
núi là nơi tập trung tài nguyên, khoáng sản và
tiềm năng lớn về thủy điện, là đầu nguồn của
hàng ngàn sông, suối, cung cấp nước ngọt, duy
trì cân bằng sinh thái, điều kiện khí hậu nhiều
tiểu vùng thuận lợi cho việc phát triển nông,
lâm nghiệp và chăn nuôi. Ngoài ra, vùng dân
tộc và miền núi giàu tiềm năng về du lịch, đặc
biệt trong điều kiện mở rộng giao lưu giữa
nước ta với các nước trong khu vực và thế
giới.
Bên cạnh những thuận lợi trên, vùng dân
tộc và miền núi còn gặp nhiều khó khăn, thách
thức. Về điều kiện địa lý, tự nhiên, khó khăn
lớn nhất là địa hình vùng dân tộc và miền núi
rất phức tạp, hiểm trở, thường xuyên chịu ảnh
hưởng và tác động lớn của thiên tai, lũ lụt hạn
chế lớn cho việc mở rộng giao lưu, nhất là
những vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên
giới. Nhiều vùng có độ dốc lớn, đất đai bị xói
mòn, bạc màu, cằn cỗi (nhất là khu vực Tây
Bắc, Đông Bắc và miền Trung). Về kinh tế, xã
hội, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ
quan, kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc và miền
núi còn chậm phát triển. Kết cấu hạ tầng ở một
số vùng cao, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng
còn thấp kém. Một số nơi còn tồn tại tập quán
lạc hậu, hiện tượng mê tín dị đoan. Tình trạng
du canh du cư, di cư tự do, chặt phá rừng,
khiếu kiện tranh chấp đất đai, hoạt động tôn
giáo trái pháp luật, buôn bán người, vận
chuyển, buôn bán ma túy trái pháp luật vẫn
còn diễn biến phức tạp. Môi trường sinh thái bị

suy thoái nghiêm trọng. Tác động của biến đổi
khí hậu dẫn tới thiên tai, lũ ống, lũ quét hàng
năm gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi. Tỷ lệ hộ
nghèo, cận nghèo còn cao so mới mức bình
quân của Việt Nam.
2. Thực hiện một số chính sách dân tộc
chủ yếu nhằm giảm nghèo và phát triển kinh
tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn
2005-2013
Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của
Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả
nước. Đối với việc giải quyết những vấn đề
liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện
mục tiêu giảm nghèo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Ủy ban Dân tộc được Thủ tướng Chính phủ
giao nhiệm vụ là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của
Chính phủ thực hiện các Chương trình giảm
nghèo giai đoạn 2006-2010 và Phó Trưởng
Ban Chỉ đạoTrung ương về giảm nghèo bền
vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
Trong giai đoạn 2005-2013 Uỷ ban Dân
tộc đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban
hành nhiều chính sách dân tộc trên các lĩnh
vực nhằm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ
trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, dân
trí…cho người dân thuộc vùng dân tộc và miền
núi. Đặc biệt Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho
Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân
định vùng dân tộc và miền núi theo trình độ
phát triển theo từng giai đoạn; trình Thủ tướng
Chính phủ ban hành và trực tiếp ban hành danh
sách xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc
và miền núi, tổng cộng 1.871 xã khu vực 1,
1.031 xã khu vực 2, 2.068 xã khu vực 3 và
18.280 thôn đặc biệt khó khăn. Đây chính là cơ
sở để xác định đối tượng, địa bàn thực hiện các
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chính sách nhằm giảm nghèo và phát triển kinh
tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi cho phù
hợp.
Kết quả thực hiện một số chính sách chủ
yếu như sau:
2.1. Chương trình Phát triển kinh tế xã hội các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
vùng đồng bào dân tộc và miền núi Chương
trình 135 (Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg
ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ và
Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013
của Thủ tướng Chính phủ)
Trong giai đoạn 2006-2010, tổng ngân
sách Trung ương đã bố trí 14.025,25 tỷ đồng,
trong đó định mức đầu tư các dự án thành phần
được tăng theo hàng năm, cụ thể: Năm 2006 và
năm 2007 tăng từ 860 triệu đồng/xã/năm lên
1.064 triệu đồng/xã/năm. Năm 2010 tăng lên
1.364 triệu đồng/xã/năm. Đồng thời Chương
trình đã huy động 7 nhà tài trợ gồm Ngân hàng
Thế giới, Ai Len, Australia, Phần Lan, Bộ Phát
triển vương quốc Anh (DFID), Liên minh
Châu Âu, Thuỵ Sĩ hỗ trợ khoảng 367 triệu
USD, tương đương 6.240 tỷ đồng theo hình
thức hỗ trợ ngân sách để tăng thêm kinh phí
đầu tư hỗ trợ Chương trình. Ngoài ra, các nhà
tài trợ UNDP, Phần Lan, Ai Len còn hỗ trợ kỹ
thuật thông qua các dự án với tổng mức tài trợ
khoảng 10 triệu Euro. Trong giai đoạn này, các
địa phương đã triển khai đầu tư xây dựng
12.646 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu với
số vốn đã thực hiện 8.496 tỷ đồng, đạt 98,2%
kế hoạch giao, tổ chức tập huấn được 4.112
lớp cho hơn 160 lượt cán bộ xã, thôn, bản,
231.000 lượt người dân về các nội dung: kiến
thức quản lý dự án, khoa học kỹ thuật, nâng
cao nhận thức và vận dụng vào phát triển kinh
tế hộ gia đình, hỗ trợ dạy nghề cho đồng bào
dân tộc thiểu số.
Năm 2011, định mức vốn phân bổ cho các
địa phương được tiếp tục thực hiện theo Quyết
định 101/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ với tổng kinh phí là 3.214 tỷ đồng. Năm
2012-2013, Chương trình được thực hiện dưới
hình thức Dự án 2 thuộc Chương trình mục
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tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Kinh phí
năm 2012 được giao là 2.300 tỷ đồng, đã phân
bổ 2.279,2 tỷ đồng cho các địa phương, năm
2013 là 2.494 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng công trình sau
đầu tư.
Ngày 04/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư cơ
sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các
xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn
khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn
2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 tại
Quyết định số 551/QĐ-TTg. Ngay sau khi
Chương trình được phê duyệt, Ủy ban Dân tộc
đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên
quan triển khai xác định đối tượng đầu tư, xây
dựng các văn bản hướng dẫn, đảm bảo các nội
dung của Chương trình 135 được thực hiện tốt
ngay từ đầu năm 2014.
Trong giai đoạn 2011-2015, việc huy động
nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế đầu
tư cho Chương trình 135 tiếp tục được quan
tâm, chú trọng. Năm 2011-2012, nguồn vốn
tăng thêm cho Chương trình 135 do Chính phủ
Ai Len viện trợ là 13 triệu Euro. Năm 2013,
Chính phủ Ai Len cam kết hỗ trợ ngân sách
13,29 triệu Euro tài trợ cho Chương trình 135
trong giai đoạn 2013-2015. Ngoài ra, nhà tài trợ
Ai Len và UNDP còn hỗ trợ kỹ thuật cho
Chương trình.
2.2. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho
người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn
(Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày
07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ)
Ngày 07/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về
chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc
hộ nghèo ở vùng khó khăn thay cho chính sách
trợ giá trợ cước. Đối tượng thụ hưởng chính
sách là hộ nghèo thuộc khu vực khó khăn theo
qui định của Quyết định 30/2007/QĐ-TTg.
Mức hỗ trợ là 80.000đ/khẩu đối với khu vực II;
100.000đ/khẩu đối với khu vực III.
Từ năm 2010 đến 2012, kinh phí thực
hiện chính sách là 1.762,889 tỷ đồng hỗ trợ
trực tiếp cho 17.956.048 lượt người dân thuộc

hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn 57 tỉnh.
Các địa phương đã thực hiện 1.599,764 tỷ
đồng, đạt 90,7% kế hoạch, trong đó hỗ trợ trực
tiếp bằng tiền mặt đã thực hiện là 987,283 tỷ
đồng, chiếm 61,7% và kinh phí hỗ trợ theo
hình thức cấp bằng hiện vật là 612,481 tỷ
đồng, chiếm 38,3% tổng kinh phí thực hiện.
2.3. Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định
canh định cư (Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg
và Quyết định số 1342/QĐ-TTg)
Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định
canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số
nhằm tạo điều kiện cho số hộ đồng bào còn du
canh, du cư chưa được hưởng các chính sách
theo quy định có nơi ở ổn định, có điều kiện
phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần, xóa đói, giảm nghèo; góp phần
bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và
giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã
hội là một chủ trương hợp lòng dân, đáp ứng
yêu cầu thực tế của các địa phương. Theo kế
hoạch phê duyệt, cả nước có 29.718 hộ và
140.313 khẩu cần được bố trí sắp xếp định
canh, định cư tại 297 dự án; tổng nhu cầu vốn
là 2.717 tỷ đồng. Từ năm 2008-2912 ngân sách
Trung ương mới bố trí được 1.253 tỷ đồng,
bằng 46% kế hoạch vốn.
Qua 05 năm (2008-2012) thực hiện, đã
hoàn thành 6/44 dự án định canh định cư xen
ghép và 14/253 dự án định canh định cư tập
trung; Thực hiện dở dang 36 dự án định canh
định cư xen ghép và 162 dự án định canh định
cư tập trung, ổn định định canh định cư cho
9.827 hộ với 46.187 khẩu.
Tính đến hết năm 2012, cả nước vẫn còn
19.891 hộ với 94.126 khẩu cần được hỗ trợ
định canh định cư. Do vậy, ngày 04 tháng 6
năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban
hành Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg về
Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh,
định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến hết
năm 2015.
2.4. Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà
ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc
thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (Quyết định

số 134/2004/QĐ-TTg và Quyết định số
1592/QĐ-TTg)
Thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg,
Trung ương đã cấn đối, bố trí 4.482 tỷ đồng,
đạt 100% so với kế hoạch. Một số địa phương
đã cân đối được 20% vốn đối ứng từ ngân sách
địa phương để thực hiện chính sách.
+ Về nội dung hỗ trợ nhà ở: sau 4 năm
thực hiện (2004-2008), Chính phủ đã hỗ trợ
xây dựng 373.400 ngôi nhà, đạt 111% kế
hoạch với tổng kinh phí là 1920 tỷ đồng. Nhìn
chung chất lượng nhà ở mới đảm bảo trên mức
nhà tạm với tiêu chuẩn 3 cứng: Nền cứng, vách
cứng và mái cứng. Với mức hỗ trợ bình quân
từ 7 - 10 triệu đồng, một số gia đình vay mượn
từ người thân, đầu tư thêm… đã xây dựng
được những căn nhà khang trang, kiên cố với
giá trị từ 20 – 30 triệu đồng. Ngoài ra có nơi
còn huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh
nghiệp hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình làm
nhà.
+ Về hỗ trợ đất ở: đã hỗ trợ 1.552 ha cho
71.713 hộ, đạt 82% kế hoạch.
+ Về đất sản xuất: được triển khai tại 43
tỉnh, với tổng diện tích đất sản xuất đã hỗ trợ là
27.763 ha cho 85.563 hộ. Vùng Đông Nam bộ
có tỷ lệ hoàn thành cao nhất so với kế hoạch
(đạt 98% về số hộ, 88% về diện tích), tiếp theo
là vùng Bắc Trung Bộ (đạt 61% về số hộ, 54%
về diện tích). Thấp nhất là vùng Đông Bắc (chỉ
đạt 34% về số hộ, 38% về diện tích).
+ Về nước sinh hoạt: đã hỗ trợ nước sinh
hoạt phân tán cho 198.702 hộ, đạt 71% kế
hoạch. Vùng Đông Nam bộ đạt tỷ lệ hoàn
thành cao nhất (101%), vùng có tỷ lệ hoàn
thành thấp nhất là Tây Nguyên (40%). Đối với
công trình nước sinh hoạt tập trung: đã xây
dựng được 4.663 công trình, đạt 77% kế
hoạch. Nhìn chung các công trình nước tập
trung đã phát huy được hiệu quả, góp phần cải
thiện điều kiện sinh hoạt cho hàng trăm ngàn
hộ dân ở vùng khó khăn.
Thực hiện Quyết định 1592/QĐ-TTg,
tổng nhu cầu vốn thực hiện chính sách (theo
dự án được phê duyệt) là 7.906 tỷ đồng, gồm:
kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt là 4.235 tỷ
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đồng; kinh phí hỗ trợ đất sản xuất là 3.657,085
tỷ đồng; kinh phí quản lý là: 13,792 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do gặp khó khăn, vướng mắc
về rà soát, phê duyệt đối tượng và cân đối
nguồn lực, năm 2009-2010 chưa được bố trí
kinh phí đầu tư. Năm 2011-2012, ngân sách
Trung ương bố trí chỉ đạt 1.050 tỷ đồng. Các
địa phương đã hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán
cho 15.764 hộ (tại 10 tỉnh), xây dựng được 910
công trình nước tập trung (ở 33 tỉnh) và bố trí
được 2.738 ha đất sản xuất (ở 04 tỉnh).
Sau nhiều năm thực hiện chính sách hỗ
trợ đất ở, đất sản xuất, đến nay, vẫn còn trên
326.909 hộ dân tộc thiểu số nghèo thiếu và
không có đất ở, đất sản xuất, trong đó số hộ
cần hỗ trợ đất sản xuất là 293.934 hộ, số hộ
thiếu đất ở là 32.975 hộ. Về nước sinh hoạt,
đến nay vẫn còn 294.230 hộ cần được hỗ trợ
nước sinh hoạt, trong đó: Số hộ khó khăn về
nước sinh hoạt cần hỗ trợ nước sinh hoạt phân
tán là 134.150 hộ; số hộ khó khăn về nước sinh
hoạt cần hỗ trợ về nước sinh hoạt tập trung là
160.080 hộ/2.462 công trình.
Do số đối tượng còn nhiều, ngày 20 tháng
5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 755/QĐ-TTg phê duyệt Chính
sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ
nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đến
năm 2015.
2.5. Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và
giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc
thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng
bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2010
(Quyết định 74/2008/QĐ-TTg)
Tổng số hộ cần hỗ trợ là 43.395 hộ, trong đó
9.808 hộ không có đất ở; 33.587 hộ không có
đất sản xuất hoặc thiếu đất sản xuất (trên 90%
là dân tộc Khmer); 41.518 lao động có nhu cầu
đào tạo nghề; 75.130 lao động có nhu cầu
chuyển đổi nghề, mua máy móc thiết bị phục
vụ sản xuất.
Tổng nhu cầu vốn thực hiện là 1.978,83 tỷ
đồng trong đó: Vốn ngân sách trung ương
802,02 tỷ đồng; vốn vay Ngân hàng Chính sách
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xã hội 1.128,11 tỷ đồng; ngân sách địa phương
48,70 tỷ đồng.
Đến hết năm 2011, Trung ương đã phân bổ
các địa phương 1.087,91 tỷ đồng bằng 54,96%
kế hoạch vốn thực hiện: hỗ trợ đất ở cho 5.584
hộ, hỗ trợ đất sản xuất được 4.553/33.587 hộ,
đào tạo nghề được 22.542/41.518 lao động, hỗ
trợ chuyển đổi ngành nghề cho 38.513/74.605
lao động.
Quyết định 74/2008/QĐ-TTg hết hiệu lực
vào năm 2010 nhưng nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất
sản xuất và giải quyết việc làm của đồng bào
dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng sông
Cửu Long còn rất lớn vì vậy ngày 20 tháng 5
năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg thay thế Quyết
định 74/2008/QĐ-TTg.
2.6. Chính sách cho vay vốn đối với hộ đồng
bào DTTS để phát triển sản xuất (Quyết định
số 32/2007/QĐ-TTg và Quyết định số
126/2008/QĐ-TTg)
Từ năm 2007 đến năm 2011, ngân sách
Trung ương chuyển qua Ngân hàng chính sách
xã hội thực hiện chính sách là 532 tỷ đồng,
bằng 38,6% so với nhu cầu chính sách; đã hỗ
trợ cho 118.530 hộ đồng bào dân tộc thiểu số
đặc biệt khó khăn vay vốn để phát triển sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó: 33.969 hộ
vay để phát triển sản xuất, 80.218 hộ vay để
mở rộng chăn nuôi và 4.343 hộ vay để mở
rộng sang ngành nghề dịch vụ khác.
Năm 2012, ngân sách Trung ương đã bố
trí 110 tỷ đồng cho việc thực hiện Quyết định
32/2007/QĐ-TTg
và
126/2008/QĐ-TTg,
nhưng do Quyết định đã hết hiệu lực nên Ngân
hàng Chính sách Xã hội dừng việc giải ngân.
Tuy nhiên, đối tượng của chính sách còn
nhiều, số hộ có nhu cầu vay vốn vẫn còn
156.802 hộ tương đương 61,4%. Vì vậy, Ủy
ban Dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg về
chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối
với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai
đoạn 2012 – 2015.
2.7. Thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm
báo, tạp chí cho vùng dân tộc và miền núi và

miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (Quyết định
số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ
tướng Chính phủ).
Thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg,
ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về
việc cấp 19 loại ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng
dân tộc miền núi giai đoạn 2012-2015, ngày
13/12/2012 Uỷ ban Dân tộc phối hợp với các
Bộ: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa-Thể
thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch số
02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL
hướng dẫn các địa phương, các Báo, Tạp chí
thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2012 đã thực hiện cấp các loại ấn phẩm,
báo chí đảm bảo đúng đối tượng với tổng kinh
phí 162 tỷ đồng.
2.8. Thực hiện 6 dự án hỗ trợ phát triển kinh
tế, xã hội cho 5 dân tộc Si La, Pu Péo, Ơ Đu,
Brâu, Rơ Măm từ năm 2006 - 2010 (có dân số
dưới 1.000 người)
Tổng kinh phí của các dự án là: 76,835 tỷ
đồng, thực hiện đến cuối năm 2010. Nhờ sự
đầu tư của nhà nước, cơ sở hạ tầng của các
làng bản đã thay đổi đáng kể, sản xuất và đời
sống của người dân từng bước được cải thiện,
chấm dứt được nạn đói, tăng tỷ lệ trẻ em đến
trường và nâng cao chất lượng giáo dục cho
người dân, góp phần bảo tồn văn hóa truyền
thống của các dân tộc.
3. Đánh giá kết quả của các chính sách
dân tộc nhằm giảm nghèo, phát triển kinh tế,
xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn
2005-2013, những hạn chế, vướng mắc và
nguyên nhân
3.1. Kết quả đạt được và tác động của các
chính sách dân tộc nhằm giảm nghèo, phát
triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi
đối với người dân vùng dân tộc và miền núi
Giai đoạn 2005-2013, với đường lối đúng
đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự chỉ
đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành
Trung ương, các cấp ở địa phương, cùng với
sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các
dân tộc, kết quả đã làm thay đổi bộ mặt nông
thôn vùng dân tộc và miền núi. Nếu như năm

2006, tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại các xã, thôn
bản đặc biệt khó khăn trên 47%; nhiều các
thôn, bản đặc biệt khó khăn trên 80%; cá biệt
có xã, thôn, bản tỷ lệ hộ nghèo 100% thì đến
năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn bản
đặc biệt khó khăn đã giảm xuống còn 28,8%.
Đời sống của người dân trong vùng ngày càng
được cải thiện, tỷ lệ đói nghèo giảm bình quân
3 - 5%/năm. Các chính sách đầu tư phát triển
kinh tế xã hội, giảm nghèo đã tạo ra sự chuyển
biến rõ nét về cơ sở hạ tầng. Tính đến năm
2012, 97,42% số xã đã có đường ô tô đến trung
tâm xã; hơn 80% thôn bản thuộc xã đặc biệt
khó khăn có đường giao thông đến đường trục;
hơn 84% số xã đặc biệt khó khăn có điện lưới
quốc gia đến trung tâm xã, với gần 70% số hộ
được dùng điện, 100% số xã có trường tiểu
học, trung học cơ sở, 100% số xã có trạm y tế
xã...
Sản xuất nông lâm nghiệp vùng dân tộc
và miền núi đang có chuyển biến tích cực.
Giao lưu hàng hóa được mở rộng. Người dân
khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đang
từng bước gắn với lợi ích từ việc khoanh nuôi
và bảo vệ rừng... Từng bước chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cuộc sống của
người nông dân ngày càng được cải thiện, góp
phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống
của người dân.
Công tác giáo dục và đào tạo nghề ở vùng
dân tộc và miền núi đã có nhiều tiến bộ, hình
thành nhiều loại hình đào tạo như nội trú, bán
trú dân nuôi, dạy nghề và đào tạo nghiệp vụ
các cấp. Kết quả của công tác giáo dục đã góp
phần đáng kể vào việc nâng cao mặt bằng dân
trí và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc
và miền núi.
Mạng lưới y tế các cấp phát triển, đảm
bảo cho đồng bào dân tộc được tiếp cận dịch
vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản. Chính sách bảo
hiểm y tế được thực hiện đúng quy định. Các
dịch bệnh ở vùng dân tộc và miền núi như sốt
rét, bướu cổ cơ bản được khống chế; giảm
đáng kể tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng... góp
phần cải thiện chất lượng dân số trong vùng.
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Giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn và
phát huy như: Khôi phục các lễ hội truyền
thống, tổ chức Ngày hội văn hóa – nghệ thuật,
thể thao khu vực... Hạ tầng kỹ thuật phát thanh
truyền hình, thông tin liên lạc được quan tâm
đầu tư, đến nay đã phủ sóng phát thanh được
trên 90% và sóng truyền hình đạt gần 80%, số
xã có bưu điện văn hóa xã là 98,7%... từng
bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa,
tinh thần của người dân.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật trong vùng dân tộc và miền núi đang
có chuyển biến tích cực, dịch vụ trợ giúp pháp
lý đang tiếp cận với người dân. Công tác dân
vận, vận động quần chúng nhân dân, phát huy
vai trò người có uy tín trong cộng đồng được
chú trọng. Công tác bình đẳng giới giúp người
dân nâng cao nhận thức vươn lên phát huy vai
trò của bản thân trong gia đình và xã hội.
Hệ thống chính trị thường xuyên được
xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển,
nhất là hệ thống chính trị cơ sở. Hệ thống cơ
quan làm công tác dân tộc từng bước được
kiện toàn với 3 cấp Trung ương, cấp tỉnh và
cấp huyện. Tình hình chính trị - xã hội được ổn
định, an ninh - quốc phòng được giữ vững.
Cơ chế chính sách đã từng bước thay đổi
về quan điểm, tư duy, từ cơ chế nặng về áp đặt
chuyển sang cơ chế phân cấp mạnh cho địa
phương trên cơ sở công khai, minh bạch trong
công tác xây dựng và lập kế hoạch, từ hỗ trợ
trực tíếp cho hộ chuyển dần sang hỗ trợ cho
cộng đồng, nhóm hộ, từ cho không chuyển
sang mô hình cho vay. Các chính sách cũng
được sự quan tâm, phối hợp giữa các bộ ngành
và địa phương, vai trò của người dân được
phát huy, tạo được sự đồng thuận từ trung
ương đến địa phương trong các khâu xây dựng,
thực hiện và kiểm tra, đánh giá chính sách.
3.2. Những hạn chế, vướng mắc
Bên cạnh những thành tựu cơ bản trên,
việc xây dựng và thực hiện chính sách giảm
nghèo và phát triển kinh tế, xã hội vùng dân
tộc và miền núi vẫn còn nhiều hạn chế, vướng
mắc cần được tiếp tục giải quyết trong giai
đoạn hiện nay, đó là:

24

- Việc xây dựng các chính sách thường có
mục tiêu lớn nhưng thời gian thực hiện không
tương xứng, vẫn mang tính nhiệm kỳ, ngắn hạn.
Cơ chế quản lý điều hành các chính sách không
đồng bộ, việc phân công quản lý, điều hành một
số chương trình, dự án có sự chồng chéo về đối
tượng và địa bàn, trùng lắp về nội dung giữa các
bộ, ngành, địa phương... Một số chính sách do
các Bộ ngành ban hành còn thiếu sự phối hợp
hoặc bỏ sót vai trò của hệ thống các cơ quan
làm công tác dân tộc dẫn đến khó khăn trong
triển khai; chính sách dân tộc ngoài mặt tích cực
là cơ bản, vẫn còn có mặt hạn chế là có một số
chính sách còn nặng tính cho không như chính
sách hỗ trợ về gạo, vải mặc, dầu hỏa thắp sáng,
cấp tiền điện...; chưa có chính sách khuyến
khích đối với các hộ tự vươn lên thoát nghèo,
ổn định cuộc sống vươn lên làm giàu và chính
sách đối với các hộ cận nghèo...
- Việc thực hiện chính sách, cân đối, bố trí
nguồn lực không song hành, không bám sát
với thực trạng và nhu cầu phát triển kinh tế xã
hội của địa phương, chưa đảm bảo cho các
mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt. Phần
lớn các chính sách đều mang tính hỗ trợ, định
mức suất đầu tư thấp dẫn đến tình trạng manh
mún; có chính sách chậm bố trí vốn, phải kéo
dài thời gian thực hiện dẫn đến định mức
không còn phù hợp. Có chính sách cấp vốn
thiếu đồng bộ (vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, vốn
vay...) khó khăn trong thực hiện; có chính sách
cấp không đủ vốn, các địa phương bố trí dàn
trải không dứt điểm từng công trình, ảnh
hưởng đến hiệu quả của chính sách. Cơ chế
phân bổ nguồn lực chưa hợp lý, còn mang
nặng tính bình quân, chưa căn cứ vào quy mô
dân số, vị trí địa lý, điều kiện phát triển và mức
độ nghèo của địa phương.
- Việc tổ chức thực hiện chính sách pháp
luật về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho
đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa được
giải quyết dứt điểm; Việc quy hoạch, đền bù,
tái định cư tại một số dự án kinh tế - xã hội
như: các dự án thủy điện, khai khoáng, các dự
án thu hồi đất và giao đất cho nông, lâm
trường... chưa thỏa đáng, chưa phù hợp với

phong tục, tập quán, văn hóa của từng dân tộc,
chưa gắn nơi ở với địa bàn canh tác do đó
đồng bào không thích nghi với cuộc sống mới,
nguy cơ di cư tự do và tái nghèo cao.
- Văn bản hướng dẫn thực hiện một số
chính sách chậm được ban hành, một số chính
sách khó thực hiện, không còn phù hợp nhưng
sửa đổi, bổ sung, thay thế chưa kịp thời.
- Tỷ lệ nghèo đói nhiều khu vực vùng dân
tộc và miền núi còn ở mức rất cao, cách biệt
trong phát triển ngày càng tăng, năm 2013 tỷ lệ
hộ nghèo và cận nghèo của khu vực miền núi
Tây Bắc là 38,78 %, miền núi Đông Bắc là
24,54%, Bắc Trung Bộ là 24,28%, các địa bàn
này đều cao hơn khoảng 2 đến 3 lần so với
mức nghèo và cận nghèo 14,12% của cả nước.
Mặc dù đồng bào dân tộc thiểu số chỉ chiếm
khoảng 14% dân số nhưng lại chiếm gần 50%
số người nghèo toàn quốc, khoảng cách chênh
lệch về thu nhập đang ngày càng nới rộng, thu
nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ
bằng 1/6 thu nhập bình quân của cả nước.
3.4. Nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc
- Nguyên nhân khách quan:
+ Vùng dân tộc và miền núi diện tích rộng
lớn, địa hình hiểm trở, chia cắt phức tạp, thời
tiết khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng
của thiên tai, lũ lụt. Dân cư sinh sống ở vùng
sâu, vùng xa phân tán, đi lại khó khăn, đồng bào
ít cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ, phúc lợi xã
hội và thông tin kinh tế của thị trường.
+ Kinh tế - xã hội của nhiều tỉnh trong
vùng có xuất phát điểm thấp, đặc biệt là về hệ
thống cơ sở hạ tầng thiết yếu; trình độ sản xuất
của đồng bào vẫn còn dựa trên nền tảng đơn
giản lạc hậu chủ yếu là quảng canh, tự cấp, tự
túc, dựa vào thiên nhiên; mặt bằng dân trí nói
chung còn hạn chế.
+ Tình hình thế giới diễn biến phức tạp
như thay đổi thể chế chính trị, xung đột tôn
giáo, sắc tộc, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng
chung của suy thoái kinh tế trong nước và thế
giới... đã tác động không nhỏ đến sự phát triển
kinh tế, xã hội Việt Nam nói chung và vùng
dân tộc, miền núi nói riêng.
- Nguyên nhân chủ quan:

+ Nhận thức về vai trò, vị trí của công tác
dân tộc, tầm quan trọng của chính sách dân tộc
trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an
ninh của một số cán bộ trong các Bộ, ngành
trung ương, địa phương tuy có được nâng lên
nhưng chưa tương xứng với yêu cầu; chưa thực
sự coi công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ
thống chính trị.
+ Việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện đường
lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về
chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân
tộc và miền núi còn hạn chế. Công tác tuyên
truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của cả xã hội; công tác kiểm tra,
giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách
chưa được quan tâm thường xuyên, kịp thời,
chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được
giao.
+ Quản lý nhà nước, chỉ đạo thực hiện các
chính sách về đất sản xuất ở vùng dân tộc và
miền núi còn bất cập và bộc lộ nhiều yếu kém;
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn lập quy hoạch,
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất còn hạn chế.
Thực hiện mục tiêu thu hồi đất từ các nông,
lâm trường, giải pháp để tạo quỹ đất, giao cho
các hộ dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất, không
có đất sản xuất, đã triển khai trong thời gian
khá dài, nhưng kết quả chưa đạt mục tiêu đề ra.
+ Quản lý nhà nước về công tác dân
tộc có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng
mức. Hệ thống tổ chức làm công tác dân tộc từ
Trung ương đến địa phương chưa hoàn chỉnh,
thiếu đồng bộ, chậm được quan tâm kiện toàn.
4. Một số bài học kinh nghiệm trong
việc xây dựng và thực hiện chính sách dân
tộc nhằm giảm nghèo và phát triển kinh tế,
xã hội vùng dân tộc và miền nú giai đoạn
2005-2013
Thứ nhất, cần có sự quyết tâm cao và
thống nhất của cả hệ thống chính trị từ Trung
ương đến cơ sở, nhất là sự tham gia tích cực
của các tổ chức chính trị xã hội tập trung cho
công tác giảm nghèo.
Với quan điểm, công tác dân tộc và thực
hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của các
cấp, các ngành và của toàn hệ thống chính trị,
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trong đó ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội vùng
dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn,
do vậy các cấp, các ngành từ Trung ương đến
địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
quyết liệt, thường xuyên và sâu sát. Chính phủ
đã ban hành những quyết sách, tăng cường sự
lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các tỉnh,
huyện, coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
trong chương trình hành động của mình. Kinh
nghiệm những năm qua cho thấy, cùng một
chính sách, cùng cơ chế quản lý, song mỗi địa
phương có sự chỉ đạo, giải pháp tổ chức thực
hiện khác nhau thì kết quả cũng rất khác nhau.
Do vậy cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách
nhiệm của lãnh đạo các cấp đối với công tác
xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội
đối với các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn
vùng đồng bào dân tộc và miền núi.
Thứ hai, phải xác định đúng thực trạng
nghèo, xác định đúng mục tiêu cơ bản phải giải
quyết, đúng địa bàn ưu tiên là các vùng ‘lõi
nghèo’, xã nghèo nhất, thôn bản khó khăn
nhất, để tập trung nguồn lực đầu tư, không dàn
trải. Đồng thời phải huy động tổng hợp các
nguồn lực, kể cả từ Ngân sách nhà nước, tín
dụng, đóng góp của người dân và sự hỗ trợ,
giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế, các doanh
nghiệp cho sự nghiệp xoá đói, giảm nghèo trên
địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
vùng dân tộc và miền núi.
Thứ ba, đi đôi phân cấp, trao quyền, tạo
sự chủ động cho cơ sở, các cấp từ Trung ương
đến tỉnh, huyện cần tăng cường sự kiểm tra
giám sát để hỗ trợ, phát hiện sai sót, kịp thời
giúp các xã khắc phục mọi khó khăn trong quá
trình tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc
nhằm giảm nghèo và phát triển kinh tế, xã hội
vùng dân tộc và miền núi.
Qua thực tế cho thấy, ở đâu có sự phân
cấp, trao quyền mạnh cho cơ sở, ở đó việc thực
hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo
đạt được hiệu quả cao, chất lượng công trình,
dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và phù hợp
với nhu cầu của người dân. Cùng với phân cấp,
trao quyền cần có sự quan tâm, hướng dẫn,
giúp đỡ cho cơ sở, không “khoán trắng” cho cơ
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sở trong quản lý, tổ chức thực hiện, nhất là đối
với cấp xã. Bên cạnh đó phải thường xuyên
chăm lo, phát triển đào tạo, nâng cao chất
lượng nguồn lực trong đồng bào dân tộc.
Thứ tư, xây dựng các chính sách dân tộc,
chương trình, dự án nhằm giảm nghèo và phát
triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi
phải gọn, phù hợp với yêu cầu thực tế và năng
lực, trình độ quản lý của cơ sở, đồng thời trong
tổ chức thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc dân
chủ, công khai và minh bạch.
Bài học từ chính sách dân tộc nhằm giảm
nghèo và phát triển kinh tế, xã hội vùng dân
tộc và miền núi cho thấy phải có cơ chế vận
hành thông thoáng, đơn giản phù hợp với trình
độ quản lý, dễ thực hiện là điều kiện tiên quyết
đảm bảo tính khả thi. Việc công khai, dân chủ
phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và
thông tin đầy đủ, kịp thời đến các đối tượng
hưởng lợi. Bên cạnh đó phải có sự phân công,
phân nhiệm rõ ràng giữa Trung ương và địa
phương, giữa các cấp, các ngành. Trung ương
hỗ trợ theo khả năng cân đối của ngân sách và
ban hành cơ chế để địa phương tổ chức thực
hiện. Các địa phương chủ động, bám sát thực
tiễn để có cơ chế thích ứng trong điều hành.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và
truyền thông./.
5. Nhiệm vụ và giải pháp trong xây dựng
và thực hiện chính sách dân tộc nhằm giảm
nghèo và phát triển kinh tế, xã hội vùng dân
tộc và miền núi đến năm 2020
5.1. Nhiệm vụ trong xây dựng và thực
hiện chính sách dân tộc nhằm giảm nghèo và
phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền
núi đến năm 2020
- Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc
thiểu số, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác
dân tộc đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn
mới.
Đổi mới các chính sách giáo dục ở các
cấp, mở rộng việc dạy và học ngôn ngữ dân
tộc thiểu số trong các trường phổ thông; đổi
mới, nâng cao hiệu quả các chính sách cử
tuyển dành cho con em các dân tộc thiểu số

vào học tại các trường đại học, cao đẳng và
trung học chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng,
hiệu quả trường phổ thông dân tộc nội trú; mở
rộng các khoa dự bị đại học trong các trường
đại học cho người dân tộc thiểu số; xây dựng
chính sách hỗ trợ phù hợp cho học sinh, sinh
viên là người dân tộc thiểu số theo từng cấp
học, ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn.
Đa dạng hóa, phát triển nhanh các loại
hình đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề ở vùng dân
tộc và miền núi; ưu tiên đào tạo vừa học vừa
làm; đưa chương trình dạy nghề vào các
trường dân tộc nội trú; phát triển các loại mô
hình trường dạy nghề gắn với các doanh
nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương, ưu tiên đào tạo con em
đồng bào vùng dân tộc và miền núi, miền núi,
biên giới và vùng sâu, vùng xa.
Thực hiện các chương trình, mô hình đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, hình thành
thế hệ nông dân mới, biết ứng dụng tiến bộ
khoa học - kỹ thuật, thích ứng với cơ chế thị
trường trong vùng dân tộc và miền núi.
Thực hiện công tác luân chuyển, chính
sách khuyến khích, thu hút các nhà khoa học,
nhà quản lý giỏi đến tham gia phát triển kinh tế
- xã hội các xã vùng cao, biên giới, vùng đặc
biệt khó khăn.
Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân
tộc thiểu số, cán bộ làm công tác dân tộc. Hình
thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo là người dân tộc
thiểu số có năng lực, trình độ, trí tuệ, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
- Phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác
xóa đói giảm nghèo đồng bào vùng dân tộc và
miền núi
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
giảm tỷ trọng các ngành nông nghiệp, tăng dần
tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; có
chính sách chuyển đổi nghề, tạo việc làm, để
ổn định và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc
thiểu số. Triển khai có hiệu quả chương trình
đào tạo nghề và xuất khẩu lao động ở vùng dân
tộc.

Phát huy lợi thế so sánh, hình thành vùng
chuyên canh sản xuất hàng hóa, như cà phê,
điều, tiêu, cao su, chè và đồ gỗ xuất khẩu vùng
dân tộc và miền núi ở Tây Nguyên. Phát triển
vùng chuyên canh ngô hàng hóa cung cấp cho
sản xuất thức ăn gia súc trong nước, phát triển
hoa, rau công nghệ cao, phát triển kinh tế trang
trại để chăn nuôi trâu, bò, lợn tập trung ở một
số vùng dân tộc và miền núi miền núi phía
Bắc; xây dựng chính sách thu hút đầu tư phát
công nghiệp chế biến để tăng thêm giá trị cho
các sản phẩm mũi nhọn. Phát triển sản xuất lúa
gạo, hình thành vùng chuyên canh thâm canh
quy mô lớn, phát triển cây ăn quả, tạo thành
vùng tập trung sản xuất hàng hóa, xuất khẩu
kết hợp du lịch sinh thái miệt vườn vùng dân
tộc và miền núi ở Tây Nam Bộ. Quản lý được
dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng,
hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng
chính sách về hỗ trợ, đầu tư phát triển ngành
nghề chế biến, tiêu thụ sản phẩm của đồng bào.
Tạo cơ hội bình đẳng để đồng bào tiếp
cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ dịch
vụ, phúc lợi xã hội; tạo môi trường thuận lợi
để thu hút mọi nguồn lực vào phát triển nông
nghiệp, nông thôn nhất là đầu tư của các doanh
nghiệp nhỏ và vừa, thu hút nhiều lao động
người dân tộc; giải quyết cơ bản tình trạng
thiếu và tranh chấp đất sản xuất, đất ở cho
đồng bào vùng dân tộc và miền núi, nhất là ở
Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Tập trung nguồn lực thực hiện tốt các
chương trình hỗ trợ vùng dân tộc và miền núi
như nhà ở, quy hoạch dân cư hộ nghèo, hộ
sống ở vùng bão, lũ, ven sông, suối theo hướng
ổn định, phát triển bền vững.
- Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội
vùng dân tộc và miền núi
Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa bàn dân tộc và
miền núi, trước hết là hoàn thành việc xây
dựng các tuyến đường giao thông kết nối liên
vùng sản xuất hàng hóa, trung tâm các xã,
thôn, bản; đảm bảo điện thắp sáng, các công
trình nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế,
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chợ; gắn với sắp xếp, ổn định dân cư thuận lợi
cho phát triển; hạn chế tình trạng di cư tự do.
Phát triển hạ tầng truyền dẫn phát sóng
đồng bộ, đảm bảo chuyển tải được các dịch vụ
phát thanh, truyền hình, viễn thông và công
nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh
hoạt của người dân trong vùng.
- Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn
hóa, xã hội vùng dân tộc và miền núi.
Nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa
bệnh và thực hiện các dịch vụ y tế của trạm y
tế xã, bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện tuyến
tỉnh, bảo đảm công bằng, hiệu quả ở vùng dân
tộc và miền núi. Thực hiện tốt chính sách bảo
hiểm y tế khám chữa bệnh cho người dân tộc
thiểu số và chính sách dân số và kế hoạch hóa
gia đình, đặc biệt đối với các dân tộc thiểu số
rất ít người.
Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới,
sự tiến bộ của phụ nữ; chăm sóc và bảo vệ
quyền trẻ em dân tộc thiểu số; bảo đảm quyền
tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân theo
quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa.
Xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán,
tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào
dân tộc thiểu số; tăng thời lượng và nâng cao
chất lượng các chương trình phát thanh, truyền
hình bằng tiếng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ
thống thiết chế văn hóa cơ sở vùng dân tộc và
miền núi gắn với di tích lịch sử ở từng vùng,
từng địa phương; tiếp tục đổi mới cơ chế quản
lý, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa,
thông tin; nâng cao chất lượng tuyên truyền,
vận động chống các biểu hiện mê tín, dị đoan,
suy thoái đạo đức, lối sống.
- Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị,
củng cố an ninh nông thôn vùng dân tộc và
miền núi.
Xây dựng và đẩy mạnh hiệu quả hoạt
động của tổ chức đảng, đoàn thể đến từng bản,
làng, phum, sóc. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, quan tâm
phát hiện nguồn, quy hoạch và đào tạo bồi
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dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là ở
khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam
Bộ, duyên hải miền Trung.
Trong những năm trước mắt, cần tăng
cường lực lượng cán bộ có năng lực, phẩm
chất tốt đến công tác ở địa bàn dân tộc và miền
núi, nhất là những nơi xung yếu về quốc
phòng, an ninh; thực hiện tốt chính sách động
viên, khuyến khích già làng, trưởng bản, người
có uy tín tham gia công tác kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự
án vùng dân tộc và miền núi theo phương
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra”.
Tiếp tục xây dựng vững chắc thế trận
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm
đảm bảo duy trì trật tự, an toàn xã hội trên địa
bàn vùng dân tộc và miền núi.
- Tập trung đầu tư phát triển địa bàn đặc
biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số.
Huy động và lồng ghép các nguồn lực để
thực hiện tốt các chính sách đặc thù, các
chương trình phát triển kinh tế xã hội ở các
huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Rà soát, bổ sung, sửa đổi tiêu chí phân định địa
bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo trình
độ phát triển để có chính sách bố trí nguồn lực
đầu tư cho phù hợp.
Xây dựng chính sách cho vay vốn tín
dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất hàng
hóa, dịch vụ; chính sách chuyển đổi ngành,
nghề, giải quyết tình trạng thiếu nước sản xuất
và sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số ở
địa bàn đặc biệt khó khăn vùng cao, núi đá,
biên giới. Đối với những địa bàn dân tộc thiểu
số quá khó khăn, không thể sản xuất được,
Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ ổn định
lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết để
người dân yên tâm giữ gìn tài nguyên, bảo vệ
an ninh biên giới.
Đối với vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và
Tây Nam Bộ cần tiếp tục quán triệt thực hiện
tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội
vùng dân tộc thiểu số theo các nghị quyết của
Bộ Chính trị.

- Đảm bảo nước sinh hoạt và vệ sinh môi
trường vùng dân tộc thiểu số.
Đánh giá các chính sách đã thực hiện
trong việc đầu tư cung cấp nước sạch trong
vùng dân tộc thiểu số; xác định nhu cầu, đề
xuất chính sách để giải quyết dứt điểm tình
trạng thiếu nước sinh hoạt, đảm bảo đủ nước
sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch. Có
chính sách ưu tiên về mặt bằng, thuế... để huy
động mọi thành phần kinh tế đầu tư và tổ chức,
cung cấp nước cho các vùng dân tộc thiểu số.
5.2. Giải pháp trong xây dựng và thực hiện
chính sách dân tộc nhằm giảm nghèo và phát
triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi
đến năm 2020
- Ưu tiên bố trí đủ vốn thực hiện các
chương trình, chính sách dân tộc đã được phê
duyệt. Để đảm bảo chủ động trong việc xây
dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc
cần quy định tỷ lệ chi ngân sách nhà nước
hàng năm. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà
nước cần huy động các nguồn vốn ODA và các
nguồn vốn khác.
- Tổng hợp, rà soát hệ thống chính sách hiện
hành nhằm loại bỏ các chính sách trùng lắp,
chồng chéo; Bổ sung, sửa đổi các chính sách
không còn phù hợp với tình hình thực tế. Giảm
các chương trình mục tiêu quốc gia, giao các
chính sách cho Bộ, ngành quản lý theo chức
năng. Hợp nhất các chính sách dân tộc của
từng Bộ, ngành quản lý thành một văn bản
chung. Nghiên cứu, xây dựng các chính sách
mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn
tới. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp với đặc thù từng vùng.
- Trên cơ sở kết quả rà soát, nghiên cứu
xây dựng chính sách đa mục tiêu, dài hạn, phù
hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
của Đại hội Đảng, theo đặc thù từng vùng
miền. Xác định rõ chính sách hỗ trợ phát triển
và chính sách bảo trợ xã hội cho từng đối
tượng. Áp dụng hệ số ưu tiên cho vùng khó
khăn trong việc phân bổ nguồn lực thực hiện
chính sách. Tăng cường phân cấp mạnh cho
địa phương. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng
kinh tế xã hội cho vùng dân tộc và miền núi;

tiếp tục giải quyết nhu cầu thiết yếu của đồng
bào như: đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh
hoạt, đào tạo nghề và tạo việc làm nâng cao
thu nhập, cho vay tín dụng; phát triển nguồn
nhân lực; tăng khả năng tiếp cận dịch vụ của
người dân về y tế, giáo dục, văn hoá và môi
trường. Hạn chế tình trạng di cư tự do và
những ảnh hưởng xấu do biến đổi khí hậu tại
vùng dân tộc và miền núi. Có chính sách
khuyến khích thoát nghèo bền vững.
- Thể chế quan điểm ưu tiên cho chính
sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng
dân tộc và miền núi thành những quy chuẩn cụ
thể, làm cơ sở xác định mức độ ưu tiên trong
từng chính sách, nhất là các chính sách do các
Bộ, ngành quản lý.
- Nghiên cứu cơ chế điều phối và giám sát
sự phối kết hợp giữa các Bộ, ngành trong việc
hoạch định, xây dựng, phân bổ ngân sách và
hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận
động người dân hiểu, nắm chắc và chủ động
tích cực tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện
và giám sát chính sách. Nâng cao ý thức tự lực
vươn lên thoát nghèo bền vững của người
dân./.
Ghi chú:
1

Cần nhấn mạnh rằng việc nêu tên một số DP và
những can thiệp do DP đó hỗ trợ trong báo cáo này
không có nghĩa là các DP và dự án được nêu mang
tính đại diện cho các DP khác. Thay vào đó, một số
DP và các dự án/chương trình được nêu tên ở trong
báo cáo chỉ nằm mục tiêu cung cấp ví dụ, làm cơ sở
cho các phân tích. Mục tiêu của báo cáo này không
phải là ‘vẽ bản đồ’ các can thiệp của DP.
2

Cần lưu ý rằng chênh lệch về mức sống giữa
nhóm đa số và EM như được chỉ ra trong các
VHLSS cũng là một thực tế được phát hiện thông
qua các cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ của CT135II (với mẫu khảo sát gồm khoảng 6000 hộ gia đình
từ 400 xã). Dữ liệu này cho thấy ngay cả tại những
vùng nghèo nhất cả nước thì các hộ dân tộc Kinh
cũng có mức sống cao hơn đáng kể so với các hộ
DTTS.
3

Báo cáo 486/BC-CP ngày 20/11/2013 của Chính
phủ gửi Quốc Hội, trong đó nêu rõ có khoảng 78
chính sách và chương trình giảm nghèo. CEMAUNICEF-IRC (2014) tổng hợp và đưa ra con số
khoảng 63 chính sách và chương trình giảm nghèo.
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4

Kết quả tham vấn với chính quyền nhiều huyện và
xã thuộc CT30a cho thấy một hiện tượng ‘quá
nhiều chính sách’. Không khó để tìm ra một số xã
đặc biệt khó khăn được thụ hưởng đến hơn 10
chính sách và chương trình giảm nghèo. Hiểu về
mục tiêu, nội dung, các thức tổ chức thực hiện của
số lượng các chính sách và chương trình này đã là
một thách thức lớn. Tham vấn với cấp cơ sở cho
thấy một yêu cầu từ dưới lên đối với việc đơn giản
hóa hệ thống các chính sách và chương trình giàm
nghèo trong thời gian tới.
5

Những cách diễn đạt khác là “tâm lý trông chờ, ỷ
lại vào hỗ trợ”, “cố tình không muốn thoát nghèo
để được nằm trong danh sách nghèo thụ hưởng
chính sách”… Vài năm trước đây, những cách diễn
đạt này thường chỉ được nêu ra trong những thảo
luận mang tính không chính thức. Nhưng gần đây,
vấn đề này đã được thảo luận rộng rãi hơn trong
những diễn đàn chính thức cấp cao. Đây cũng là
vấn đề được các vị đại biểu QH13 thảo luận sâu
trong phiên họp ngày 6/6/2014.
6

Giám đốc Quốc gia của NHTG tại Việt Nam đại
diện cho các nhà tài trợ đã gửi công thư ngày
22/9/2009 đến Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng
bày tỏ lo ngại của các đối tác phát triển về vấn đề
chồng chéo và phân tán của hệ thống chính sách,
chương trình giảm nghèo; cũng như bày tỏ thiện chí
của cộng đồng DP trong hỗ trợ Chính phủ giải
quyết tồn tại đó.
7

Tỷ lệ nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển
CSHT thay đổi trong các chương trình giảm nghèo
khác nhau. Trong CT135, giai đoạn 1 về cơ bản có
thể coi là giai đoạn tập trung vào đầu tư phát triển
CSHT; giai đoạn 2 có 4 hợp phần thì riêng hợp
phần CSHT chiếm khoảng 76% tổng ngân sách.
CT30a là một ví dụ khác. Nghị Quyết 30a không
xác định rõ con số về nguồn lực nhưng thực tế thực
hiện tại địa phương cho thấy nguồn vốn đầu tư cho
CSHT có thể lên đến gần 90%.
8

Cần lưu ý rằng để làm cho các chính sách, chương
trình ở cấp quốc gia có thể linh hoạt và đáp ứng
được với đặc điểm của từng nhóm DTTS riêng là
rất khó khăn. Thay vào đó, các chương trình như
CT135 có thể trở nên linh hoạt hơn, phù hợp hơn
với đặc điểm của địa phương và các nhóm DTTS
nếu có cơ chế phi tập trung hóa hiệu quả.
9

Trong CTMQGGN thì nguồn vốn cho CSHT có
thể đến con số 85%.
10

Có nhiều ví dụ cho thấy một số cơ chế thực hiện
sáng tạo và thực hành tốt đã được thể chế hóa ở cấp
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tỉnh như phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia
tại Hòa Bình; mô hình hỗ trợ trọn gói đang thảo
luận tại Cao Bằng. Tuy nhiên, thể chế hóa ở cấp
quốc gia những cơ chế thực hiện sáng tạo vẫn còn
là một chặng đường rất khó khăn.
11

Vào thời điểm kết thúc thực hiện CT135-II, đã có
nhiều nỗ lực chung của cộng đồng DP, nhất là của
NHTG, EUD, Irish Aid, UNDP, AusAID (bây giờ
là DFAT), SDC, Phần Lan bảy tỏ lo ngại do những
cơ chế thực hiện sáng tạo và thực hành tốt không
được thể chế hóa. Ở một số phiên bản dự thảo của
CT135 mới và CTMTQGGN, một số những ý
tưởng thể chế hóa đã được thể hiện nhưng cuối
cùng lại không xuất hiện một cách rõ ràng trong
văn kiện chính thức của những Chương trình này.
12

Ví dụ, Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm hỗ trợ
phát triển sinh kế bền vững (trong bối cảnh biến đổi
khí hậu), Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế chịu trách nhiệm
quản lý hỗ trợ về dịch vụ công, Bộ KH&ĐT chịu
trách nhiệm về đầu tư phát triển, cơ sở hạ tầng, Bộ
LĐTBXH chịu trách nhiệm về đào tạo nghề, chính
sách cho thị trường lao động.
13

Có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy những cải
cách này đã được thảo luận ở cấp cao (Chính phủ
và Quốc hội). (a) Văn phòng Chính phủ, trong
Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 8/4/2014 đến tất
cả các cơ quan cấp bộ trong phiên làm việc của Ban
chỉ đạo quốc gia về Giảm nghèo bền vững ngày
26/3/2014, yêu cầu phải rà soát và hệ thống hóa/sắp
xếp lại các chương trình và chính sách giảm nghèo
hiện nay. (b) Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 (từ
20/5 đến 24/6/2014) có phiên làm việc để thảo luận
về các phát hiện của Đoàn giám sát tối cao về
Chính sách và Chương trình giảm nghèo (theo Nghị
quyết của Quốc hội số 661/NQ-UBTVQH13 ngày
04/09/2013). Một vấn đề trung tâm trong các phát
hiện đã được báo cáo là tình trạng manh mún và
chồng chéo của các chương trình, chính sách giảm
nghèo và phương hướng thời gian tới.
Báo cáo này được thực hiện bởi TS. Phạm
Thái Hưng, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông
Dương (IRC) theo chỉ định của Irish Aid và Phái
đoàn EU tại Việt Nam. Tác giả Báo cáo đã tham
vấn nhiều đại diện các đối tác phát triển và cơ quan
Chính phủ. Nhưng những phân tích và khuyến nghị
trình bày trong Báo cáo thể hiện quan điểm của tác
giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của Irish
Aid, Phái đoàn EU tại Việt Nam, hay bất kỳ bên
thứ 3 nào khác đã tham gia vào quá trình tham vấn.

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG, CÁC NHÀ TÀI TRỢ QUỐC TẾ TRONG
CÔNG CUỘC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT
NAM
Gavan McCann, Chủ tịch nhóm Dân tộc thiểu số ,
Phó Đại Sứ, Trưởng phòng Phát triển, Irish Aid
Khái quát về sự tham gia của cộng đồng các nhà tài trợ trong công cuộc giảm nghèo cho đồng bào
DTTS
1. Dù đã đạt được những tiến bộ trong giảm
nghèo ở cấp quốc gia, đưa Việt Nam lên hàng
một trong những nước đang phát triển dẫn đầu
về thành tích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và
giảm nghèo, phần đông DTTS ở Việt Nam vẫn
còn nghèo. Trong khi chỉ khoảng 13% dân tộc
Kinh là nghèo vào năm 2010 thì có đến 63%
DTTS là nghèo. Chỉ chiếm 14,6% tổng dân số
nhưng DTTS chiếm đến gần 50% tổng dân số
nghèo năm 2010 (xem hình dưới đây). Đáng lo
ngại hơn, khoảng cách giữa nhóm đa số và

thiểu số (đo lường theo thu nhập và nhiều khía
cạnh khác của mức sống) có xu hướng tăng
theo thời gian và tốc độ giảm nghèo cho DTTS
cũng đã chậm dần. Chính vì vậy, hỗ trợ giảm
nghèo cho DTTS đã luôn là một ưu tiên trong
chiến lược hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế
(DP) cho công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam.
Một cách chung nhất, sự tham gia của cộng
đồng các nhà tài trợ quốc tế vào giảm nghèo
cho DTTS ở Việt Nam có thể chia thành bốn
giai đoạn dưới đây.

2012
P135-I

P135-II

30A

2014 2015

NTP SPR 2012-15
P135-‘3’

Stage 1

Stage 2
Tuyên bố
Khung Hà nội

CPRGS

Stage 3

Stage 4

VDBF

Nguồn: tính toán từ các cuộc Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) giai đoạn 19922010, sử dụng chuẩn nghèo NHTG-TCCK.
Ghi chú: CT135 là Chương trình 135; 30a là ký hiệu của Chương trình 30a; CTMTQGGN là Chương
trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững, ‘CT135-3’ là cách ký hiệu ngắn gọn trong báo cáo
này của CT135 giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020 hiện nay; CPRGS là Chiến lược Toàn diện về Tăng
trưởng và Giảm nghèo; VDPF là Quan hệ Đối tác Phát triển Việt Nam, thay thế cho Nhóm Tham vấn
các nhà tài trợ.
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Thay đổi trong sự tham gia của cộng đồng DP với giảm nghèo DTTS
2. Giai đoạn 1 (khoảng 1990-1998) bắt đầu
với khoảng 86% DTTS nghèo trong khi tỷ lệ
nghèo trung bình toàn quốc là 58% (năm
1993). Đây cũng là giai đoạn đầu của công
cuộc Đổi mới và vì vậy rất nhiều DP hoặc bắt
đầu hoặc nối lại quan hệ hỗ trợ cho Việt Nam.
Do (i) trọng tâm của hỗ trợ là chuyển đổi sáng
nền kinh tế thị trường và (ii) tỷ lệ nghèo chung
toàn quốc đang ở mức rất cao nên không có hỗ
trợ đặc thù riêng cho DTTS. Vào đầu giai đoạn
này, mới chỉ có 18% người nghèo là DTTS. Cả
giai đoạn này chứng kiến hỗ trợ ngày càng
tăng của các DP, chủ yếu theo những hình thức
hỗ trợ ODA truyền thống, nhất là các dự án
riêng biệt. Các cơ quan Liên Hợp Quốc là
những DP quan trọng trong giai đoạn này với
nhiều hỗ trợ khác nhau. Đồng thời nhiều tổ
chức INGO cũng bắt đầu mở rộng hoạt động
tại Việt Nam.
3. Giai đoạn 2 (khoảng 1999-2005) bắt đầu
với Chương trình 135 giai đoạn 1, Chương
trình MTQG Giảm nghèo đầu tiên nhằm đẩy
nhanh tốc độ giảm nghèo cho đồng bào DTTS.
Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Giảm
nghèo được Chính phủ thông qua vào 2002 với
sự hỗ trợ của các DP. Chiến lược này trở thành
một khung quan trọng để Chính phủ và DP
hợp tác trong công cuộc giảm nghèo. Với
chương trình Hỗ trợ Tín dụng cho Giảm nghèo
ở Việt Nam do NHTG dẫn đầu với sự tham gia
của ngày các nhiều các nhà tài trợ, hỗ trợ ngân
sách bắt đầu trở thành một hình thức hỗ trợ
quan trọng, dù các DP vẫn duy trì những hỗ trợ
theo hình thức ODA truyền thống (như Dự án
CBRIP, NMPRP-1 của NHTG, Dự án phát
triển CSHT nông thôn Miền Trung của ADB,
các Dự án của IFAD và nhiều cơ quan UN
khác). Trong giai đoạn 2 này, đã có nhiều cơ
chế thực hiện và thực hành tốt trong giảm
nghèo được các DP giới thiệu và thí điểm. Một
ví dụ phải kể đến là Dự án Chia sẻ của Thụy
điển, trên cơ sở kế thừa những thí điểm được
thực hiện bởi một số DP trước đó, hỗ trợ lập kế
hoạch có sự tham gia và cơ chế cơ sở làm chủ
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đầu tư (trong giai đoạn đầu là thôn bản, sau đó
là cả thôn bản và xã). Do có nhiều nhà tài trợ
quan tâm đến thúc đẩy giảm nghèo và hình
thức hỗ trợ lại chưa thống nhất nên viện trợ
phát triển trong giai đoạn này trở nên ngày
càng phân tán, thậm chí là manh mún. Chính vì
vậy, giai đoạn này kết thúc với Tuyên bố
Khung Hà nội (HCS), theo đó Chính phủ và
cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế cam kết đẩy
mạnh sự hài hòa trong các can thiệp giảm
nghèo ở cả cấp quốc gia và cấp vùng/ngành.
4. Giai đoạn 3 (khoảng 2006-2010) là giai
đoạn chứng kiến sự hợp tác giữa cộng đồng
các nhà tài trợ quốc tế với Chính phủ Việt
Nam theo tinh thần của Tuyên bố Khung Hà
nội. Hỗ trợ ngân sách mục tiêu, hỗ trợ chương
trình, hỗ trợ theo ngành trở thành những hình
thức hỗ trợ chính, mặc dù một số nhà tài trợ
trong khi đó vẫn duy trì song song cách thức
can thiệp ODA truyền thống. Tình trạng đồng
bào DTTS có xu hướng bị ‘bỏ lại phía sau’ và
chênh lệch về mức sống giữa nhóm đa số với
nhóm thiểu số ngày càng tăng làm cho vấn đề
giảm nghèo cho DTTS trở thành một thách
thức quan trọng đối với các nỗ lực giảm nghèo.
Chương trình 135-II là một chương trình lớn
nhận được sự ủng hộ của cộng đồng các nhà
tài trợ quốc tế. Chương trình bắt đầu đi vào
thực hiện từ năm 2006 và có 7 nhà tài trợ tham
gia hỗ trợ. Một Cơ chế Đối tác được thảo luận
và hình thành để làm cơ sở cho quan hệ hợp
tác giữa Chính phủ và các nhà tài trợ. Trong
khuôn khổ Cơ chế Đối tác đó, lập kế hoạch có
sự tham gia, xã làm chủ đầu tư, cơ chế huy
động ngân sách cho công tác VH&BT đã được
khuyến khích như là cơ chế thực hiện của
Chương trình. Ngoài Chương trình 135-II, hầu
hết các đối tác phát triển đều khuyến khích
thực hiện lập kế hoạch có sự tham gia trong
các can thiệp giảm nghèo. Mô hình Quỹ Phát
triển xã (CDF) được thí điểm ở nhiều nơi, ví
dụ như bởi Dự án Cung cấp Dịch vụ Công cho
Phát triển nông thôn (PS ARD) của Thụy sỹ
(SDC và Helvetas) tại Hòa Bình và Cao Bằng,

và Dự án Giảm nghèo Núi Phía Bắc giai đoạn
2 (NMPRP-2) của NHTG. Mô hình hỗ trợ trọn
gói, thôn bản/xã làm chủ đầu tư được thực hiện
tại nhiều địa phương, trong đó có các xã thuộc
Chương trình Hỗ trợ thực hiện (ISP) của Úc tại
Quảng Ngãi, Dự án VOICE của Irish Aid ở
Bắc Kạn. Ngoài ra, các vấn đề khác trong giảm
nghèo như quản trị địa phương, vai trò của các
tổ chức xã hội dân sự, kết nối người nghèo với
thị trường, nâng cao năng lực cho người dân và
cộng đồng cũng là những vấn đề rất được các
tổ chức phi chính phủ quan tâm và thúc đẩy (ví
dụ như Oxfam, SNV, Helvetas, Plan…). Giai
đoạn này cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể
số các chính sách, chương trình giảm nghèo
của Chính phủ. Mặc dù vậy, tốc độ giảm nghèo
DTTS có xu hướng chững lại.
5. Giai đoạn 4 (2011-nay) đánh dấu bởi sự
kết thúc của CT135-II và bắt đầu chu kỳ kế
hoạch 5 năm 2011-2015; quan trọng nhất là
việc Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập
trung bình. Trở thành quốc gia thu nhập trung
bình, việc suy giảm các nguồn tài trợ đối với
giảm nghèo là một xu hướng được dự đoán
trước; đồng thời, Chính phủ cũng sẽ phải
nguồn lực từ trong nước cho các nỗ lực giảm
nghèo nhiều hơn so với trước đây. Trong bối
cảnh đó, nhiều nhà tài trợ đã điều chỉnh để đưa
ra chiến lược rút lui trong khi nhiều nhà tài trợ
khác chuyển đối cách thức hỗ trợ theo phương
châm “từ viện trợ đến hợp tác cùng có lợi”.
Mặc dù có những thay đổi lớn về bối cảnh
nhưng một số nhà tài trợ (EU, Irish Aid, SDC,
UNDP) trên cơ sở những kết quả tích cực đạt
được trong khuôn khổ quan hệ đối tác của
CT135-II vẫn sẵn sàng hỗ trợ cho giai đoạn
tiếp theo của CT135. Đã có một quá trình tham
vấn chặt chẽ giữa cộng đồng các nhà tài trợ
quốc tế với Chính phủ, đặc biệt là CEMA và

MOLISA, trong quá trình xây dựng văn kiện
CT135 và CTMTQGGN giai đoạn mới. Cộng
đồng các nhà tài trợ hy vọng rằng những cơ
chế thực hiện và thực hành tốt đã được thí
điểm thành công, chứng tỏ được hiệu quả trong
giai đoạn trước sẽ được tiếp tục kế thừa Tuy
nhiên, bối cảnh những năm đầu tiên của giai
đoạn mới là khá phức tạp. Phải đến tận tháng
10/2012, CTMTQG GN 2012-2015 mới được
thông qua. Sáu tháng sau đó Thủ Tướng Chính
phủ có quyết định phê duyệt CT135 giai đoạn
2013-2015 và 2016-2020. Do đó, nhiều nhà tài
trợ dự định hỗ trợ cho một giai đoạn mới của
CT135 (như EU và SDC) không thể chờ đợi
được đến thời điểm Chương trình này ra đời.
Do đó, nguồn lực này được chuyển sang các
hình thức hỗ trợ khác (Chương trình Hỗ trợ
ngành Y tế của EU; Dự án Cung cấp Dịch vu
công cho phát triển nông nghiệp của SDC và
Helvetas). Chỉ còn Irish Aid là nhà tài trợ duy
nhất tiếp tục quan hệ đối tác với CEMA để
thực hiện một giai đoạn chuyển tiếp của
CT135 trong 2011 và 2012 thông qua cung cấp
các nguồn lực cho các công trình CSHT quy
mô nhỏ được lập kế hoạch và giám sát thực
hiện bởi cộng đồng. Đồng thời, cùng với
UNDP, Irish Aid hỗ trợ cho Dự án Chương
trình và Chính sách Giảm nghèo (PRPP) để
thúc đẩy đối thoại chính sách và hỗ trợ thực
hiện CTMTQGGN. Đáng lưu ý là rất nhiều
những thực hành tốt và những cơ chế sáng tạo
đã được đề xuất bởi DP trên cơ sở kinh nghiệm
triển khai thực hiện trong giai đoạn trước cuối
cùng đã không được thể hiện rõ trong văn kiện
chính thức của CTMTQGGN và CT135 mới.
Đây được xem như là một bước lùi trong thúc
đẩy sáng tạo và thực hành tốt đối với giảm
nghèo DTTS.
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Hỗ trợ của DP đối với giảm nghèo DTTS trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia thu nhập trung bình
6. Những thay đổi trong sự tham gia của các
DP trong giảm nghèo DTTS như nói trên diễn
ra trong điều kiện DTTS chỉ chiếm 14,6% tổng
dân số nhưng lại đóng góp đến gần ½ tổng dân
số nghèo, đồng thời đà giảm nghèo DTTS
cũng đã chững lại từ khoảng 2004 đến nay. Đồ
thị bên cạnh (sử dụng dữ liệu từ các VHLSS)
cho thấy có khoảng cách đáng kể giữa DTTS
và nhóm đa số ở hầu hết các khía cạnh của
mức sống như tiếp cận điện lưới quốc gia, có
nhà xí hợp vệ sinh, có nước sạch sinh hoạt, tỷ
lệ biết chữ, tỷ lệ nhập học tiểu học, và tỷ lệ suy
dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi.
Nhưng dữ liệu đó chỉ ra rằng hỗ trợ giảm
nghèo DTTS cần phải được coi là một ưu tiên
hàng đầu trong các can thiệp giảm nghèo ở
Việt Nam. Thực tế đó gợi ra ít nhất hai câu hỏi
quan trọng: (i) tại sao hầu hết các DP lại rút lui
khỏi hình thức hỗ trợ ngân sách đã đạt được
nhiều kết quả tích cực trong CT135-II? Và liệu
rằng sự thay đổi trong cách thức hỗ trợ của DP
với giảm nghèo DTTS có phù hợp với bối cảnh
mới như hiện nay?
7. Đối với câu hỏi thứ nhất, nghiên cứu này
chỉ ra rằng việc các DP rút lui khỏi hình thức
hỗ trợ ngân sách để chuyển sang những hình
thức hỗ trợ ‘truyền thống’ hơn là vì nhiều lý do
rất đáng lưu ý như dưới đây:
8. Một lý do được công nhận rộng rãi là rất
khó để các DP có thể điều chỉnh nguồn lực của
mình để hỗ trợ cho một hệ thống rất nhiều các
chính sách và chương trình giảm nghèo hiện
nay của Chính phủ có liên quan đến DTTS.
Kết quả rà soát chính thức của MOLISA để
báo cáo Chính phủ cho thấy Việt Nam hiện có
khoảng 78 chính sách và chương trình giảm
nghèo, trong đó DTTS hầu như đều được xác
định là đối tượng ưu tiên. Điều đó dẫn đến sự
chồng chéo và phân tán chính sách ở góc độ rất
đáng kể trong khi Việt Nam chưa có các cơ
chế đảm bảo điều phối hiệu quả sự phối hợp
giữa các bộ ngành liên quan trong thực hiện
giảm nghèo. Sự chồng chéo và phân tán đó đã
dẫn đến gánh nặng lớn cho tổ chức thực hiện
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các chính sách và chương trình giảm nghèo ở
cấp cơ sở. Quan trọng hơn, sự tồn tại của số
lượng lớn các chính sách và chương trình, bao
phủ một phạm vi rộng những khía cạnh của
đời sống, đã vô hình chung tạo ra một tâm lý ỷ
lại và giảm động lực thoát nghèo đối với nhiều
hộ DTTS. Sự trùng lắp và phân tán này đã
được cộng đồng DP thảo luận với Chính phủ
từ nhiều năm trước nhưng rõ ràng là chưa có
những kết quả cụ thể trong việc sắp xếp lại hệ
thống các chính sách và chương trình giảm
nghèo.
9. Các chương trình và chính sách giảm
nghèo DTTS hiện tại có một số bất cập về cách
tiếp cận. Trước hết, việc nhấn mạnh vào phát
triển CSHT làm cho những can thiệp này
không khác nhiều so với những khoản đầu tư
phát triển CSHT nông thôn. Theo tính toán sơ
bộ, có đến khoảng 90% nguồn lực từ các
chương trình giảm nghèo lớn hiện nay là dành
cho phát triển CSHT. Do đó, tỷ trọng ngân
sách dành cho các hoạt động quan trọng khác
như phát triển sinh kế, nâng cao năng lực, thúc
đẩy tiếng nói của cộng đồng… trở thành những
nội dung ít được hỗ trợ trong tương quan với
nguồn lực dành cho CSHT. Mặc dù, CSHT
vẫn được coi là một yếu tố cản trợ phát triển
kinh tế-xã hội tại vùng tập trung nhiều DTTS
nhưng các nội dung khác ngoài CSHT cần
được cân nhắc ưu tiên nhiều hơn. Bên cạnh đó,
các chính sách và chương trình hiện tại của
Chính phủ cũng gặp phải vấn đề với cách tiếp
cận theo kiểu ‘một can thiệp phù hợp cho tất
cả’ vì thiếu sự linh hoạt và nhạy bén với các
đặc điểm riêng của khu vực, và của từng nhóm
DTTS. CT135 mới và CTMTQGGN là một ví
dụ cụ thể cho việc ưu tiên dồn gần như toàn bộ
nguồn lực chính cho phát triển CSHT (ước tính
khoảng 85%), đây không còn là lĩnh vực ưu
tiên hàng đầu của DP trong hỗ trợ phát triển
DTTS hiện nay.
10. Rất nhiều các thực hành tốt và những cơ
chế thực hiện sáng tạo đã được thí điểm và
triển khai thành công qua sự tham gia của DP

(hoặc hợp tác với Chính phủ hoặc những can
thiệp theo kiểu dự án độc lập) nhưng hầu như
những kinh nghiệm đều chưa được thể chế
hóa. Có rất nhiều bài học từ các cách thức can
thiệp giảm nghèo DTTS như lập kế hoạch có
sự tham gia, xã/thôn bản làm chủ đầu tư, hỗ trợ
trọn gói, chuỗi giá trị vì người nghèo, tín dụng
vi mô… Bên cạnh một số thí điểm chưa thực
sự thành công, đã có sự công nhận rộng rãi
rằng lập kế hoạch có sự tham gia, xã/thôn bản
làm chủ đầu tư, hỗ trợ trọn gói là những cơ chế
quan trọng để cải thiện hiệu quả của các nỗ lực
giảm nghèo. Tuy nhiên, cho đến nay những cơ
chế thực hiện sáng tạo và thực hành tốt đó vẫn
chưa được thể chế hóa ở cấp quốc gia. Sự thiếu
vắng những cơ chế và thực hành tốt này trong
văn kiện chính thức của những chương trình
giảm nghèo quan trọng hiện nay như
CTMTQGGN, CT135 mới trong cách nhìn
nhận của các DP là một bước lùi đáng kể trong
cách thức triển khai thực hiện các nỗ lực giảm
nghèo DTTS.
11. Đối với câu hỏi thứ hai là liệu những thay
đổi ở trên trong tham gia của các DPs đối với
công cuộc giảm nghèo DTTS có phù hợp với
bối cảnh mới thì câu trả lời có lẽ là không thể
kết luận.
12. Như đã nói ở trên, nhiều DP đã chuyển
hướng các nguồn lực để có thể hỗ trợ theo
ngành hoặc thực hiện các dự án giảm nghèo
độc lập. Phương pháp tiếp cận hỗ trợ ngành là
một lựa chọn tốt nếu biện pháp can thiệp của
DP phù hợp với các chiến lược và chính sách
của Chính phủ trong ngành đó. Nhưng đối với
các dự án độc lập thì khác. Thực hiện vào các
dự án độc lập có thể là một lựa chọn để ‘lấp
một số chỗ trống’ không thể được giải quyết

hiệu quả bằng cách gắn kết nguồn lực của DP
với các chiến lược và chương trình của Chính
phủ. Chắc chắn, những dự án độc lập sẽ tạo ra
nhiều tác động tích cực về giảm nghèo DTTS
nhưng những dự án đóng góp như thế nào vào
thực hiện các chiến lược và chương trình của
Chính phủ dẫn đầu là một câu hỏi lớn. Ngoài
ra, làm thế nào để những cách thức tổ chức
thực hiện sáng tạo và thực hành tốt trong
những dự án này được nhân rộng và thể chế
hóa sẽ vẫn là một thách thức lớn.
13. Tiếp tục quan hệ đối tác với Chính phủ để
hỗ trợ đối thoại chính sách, hỗ trợ việc thực
hiện các cơ chế sáng tạo và thực hành tốt trong
giảm nghèo là một lựa chọn thứ hai (bên cạnh
việc chuyển sang các hỗ trợ theo kiểu dự án
độc lập khi mà hỗ trợ ngân sách không được
tiếp tục sử dụng). Irish Aid và UNDP là hai DP
thực hiện lựa chọn này trong bối cảnh hiện nay
(như trên). Tác động và những ưu việt của lựa
chon này sẽ được đánh giá trong thời gian tới.
Tuy nhiên, phân tích sơ bộ cho thấy với lựa
chon này, Dự án PRPP đã và đang có đóng góp
tích cực cho những thảo luận chính sách ở tầm
quốc gia về sắp xếp lại các chính sách và
chương trình giảm nghèo. Đồng thời, PRPP
cũng cung cấp một ‘hành lang’ để tiếp tục triển
khai thực hiện các thực hành tốt (như lập kế
hoạch có sự tham gia, hỗ trợ trọn gói) trong
triển khai thực hiện CTMTQGGN tại 8 tỉnh dự
án. Xuất phát từ những quan sát như vậy,
phương thức này có thể phù hợp hơn với thách
thức giảm nghèo DTTS ở Việt Nam và có thể
được coi là một ví dụ tốt về sự tham gia của
DP đối với giảm nghèo DTTS trong bối cảnh
Việt Nam là quốc gia thu nhập trung bình thấp.

Cơ sở để tiếp tục duy trì hỗ trợ giảm nghèo DTTS và lĩnh vực hỗ trợ
Cơ sở để tiếp tục duy trì hỗ trợ. Mặc dù
còn nhiều vấn đề về thế chế trong lĩnh vực
giảm nghèo nhưng phân tích trên đây cho thấy
việc hỗ trợ đối với đồng bào DTTS (DTTS)
vẫn là trọng tâm của các can thiệp giảm nghèo
tương lai. Nhiều Đối tác phát triển vẫn thể hiện

sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề phát triển của
đồng bào DTTS. Những đối tác đã hỗ trợ thời
gian qua sẽ tìm các biện pháp/phương thức tiếp
tục hỗ trợ. Những cơ sở nền tảng để duy trì hỗ
trợ, có thể, bao gồm: (i) tổng hợp những thành
tựu đã đạt được của hơn hai thập kỷ qua; (ii)
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hoàn thành những nội dung chưa được hiện
thực hóa trong lộ trình giảm nghèo quốc gia
của Việt Nam (tức tiếp tục hỗ trợ nhóm dân cư
nghèo nhất và nhóm dễ tổn thương nhất); (iii)
hỗ trợ đồng bào DTTS trong quản lý thảm họa
và thích ứng với biến đổi khí hậu; (iv) ngăn
chặn xu hướng/rủi ro là đồng bào DTTS tiếp
tục bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là trong bối cảnh
của “bẫy” thu nhập trung bình; và (v) đảm bảo
quá trình truyển đổi “từ viện trợ sang hợp tác
cùng có lợi” không loại trừ/lề hóa đồng bào
DTTS. Mặc dù tiếp tục hỗ trợ là cần thiết,
nhiều DP cùng nhìn nhận rằng việc nhà tài trợ
tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo DTTS sẽ được
quyết định khi những cải cách mạnh mẽ được
thực thi trong tương lai gần cả ở khía cạnh thể
chế và các tiếp cận trong giảm nghèo.
14. Lĩnh vực hỗ trợ. Dưới đây là các lĩnh vực
tiềm năng có thể cần nhất sự hỗ trợ của các
DP.
15. Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc
khắc phục tình trạng manh mún và chồng chéo
trong các chính sách và chương trình giảm
nghèo. Khoảng 78 chính sách và chương trình
hiện nay cần phải được rà soát và hệ thống
hóa. Để thực hiện việc “tái cấu trúc” [chính
sách] này, UBDT tập trung vào chức năng/sứ
mệnh là cơ quan kiểm tra/giám sát các vấn đề
về DTTS. UBDT cần được trao quyền để chấp
thuận/không chấp thuận các chính sách mà các
bộ, ngành, địa phương đề xuất nếu các chính
sách đó được đánh giá là không phù hợp với
đồng bào DTTS. Mỗi lĩnh vực hỗ trợ (ví dụ cơ
sở hạ tầng, sinh kế bền vững) khi được các
bộ/ngành khác thực hiện sẽ có tính phù hợp
với đồng bào DTTS. Việc phân bổ nguồn lực
cho các chương trình (đã được giới hạn về số
lượng) cần được thực hiện cho trung hạn (thay
vì hàng năm như hiện nay) và cần thông báo
nguồn lực sẵn sàng cho sử dụng đến tất cả các
bên hữu quan nhằm khắc phục cách lập kế
hoạch hiện nay là các cơ quan xây dựng kế
hoạch chỉ đưa ra “nhu cầu” không dựa trên
thông tin về nguồn lực. Quá trình này cần có
hỗ trợ kỹ thuật từ các nhà tài trợ, đặc biệt là
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trong việc biện giải sự dư thừa/chồng chéo các
chính sách và chương trình hiện nay cũng như
nâng cao năng lực cho UBDT.
16. Hỗ trợ nhằm thể chế hóa các mô hình và
cơ chế sáng tạo đã được thử nghiệm thành
công, gồm lập kế hoạch có sự tham gia, xã làm
chủ đầu tư, hỗ trợ trọn gói - – đây là những
công cụ chính giúp tăng hiệu quả các sáng kiến
giảm nghèo cho đồng bào DTTS trong tương
lai. Những mô hình/cách làm này được coi là
những công cụ/phương tiện giúp cho chính
quyền địa phương thực thi các hoạt động hỗ
trợ phù hợp nhất với hoàn cảnh thực tiễn và
đáp ứng cao nhất nhu cầu của đồng bào DTTS.
Kinh nghiệm từ thử nghiệm các mô hình/cơ
chế này cho biết điều kiện tiên quyết để thành
công là nâng cao năng lực cho cộng đồng.
Thêm vào đó, cải thiện công tác quản trị địa
phương và vai trò của các tổ chức dân sự sẽ là
các yếu tố quyết định giúp cho Chính quyền
trung ương có thể giao phó cho cấp cơ sở trong
thực hiện các cơ chế/mô hình này (và nhờ đó
việc phân cấp mới được thực hiện thực chất).
Đây rõ ràng là những lĩnh vực mà nhiều nhà tài
trợ có “lợi thế so sánh”.
17. Các Đối tác phát triển có thể đóng góp
vào nhiều sáng kiến và yêu cầu mới trong phát
triển cho đồng bào DTTS. Nhưng sáng kiến và
yêu cầu này có đào tạo nghề, chuyển tiền có
điều kiện, tiếp cận theo nhân chủng học trong
giảm nghèo cho DTTS, tiếp cận nghèo đa
chiều (cho cả công tác giám sát và xác định đối
tượng), thích ứng với biến đổi khí hậu và quản
lý rủi ro thiên tai. Những sáng kiến này đã
được thảo luận trong xây dựng các chính sách
và sáng kiến mới trong giảm nghèo cho đồng
bào DTTS ở Việt Nam. Đây chính là những
lĩnh vực thực sự cần hỗ trợ và đóng góp của
các Đối tác phát triển.

Kết luận
18. Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn
tượng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và
xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, DTTS vẫn còn
là nhóm nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất ở
Việt Nam. Các số liệu về nhiều khía cạnh của
đời sống đồng bào DTTS cho thấy ‘công việc
vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù vậy, nhiều DP đã
rút những cam kết hỗ trợ ngân sách cho CT135
sau khi kết thúc thực hiện giai đoạn II; một số
DP thông báo chiến lược rút lui, trong khi
nhiều DP vẫn tiếp tục quan tâm đến giảm
nghèo DTTS chuyển sang những hình thức hỗ
trợ ODA truyền thống hơn như hỗ trợ ngành,
nhất là thực hiện các dự án độc lập.

19. Mặc dù có những thay đổi về bối cảnh,
nhiều DP vẫn tiếp tục quan tâm và hỗ trợ công
cuộc giảm nghèo DTTS. Dù có cơ sở cho việc
tiếp tục duy trì hỗ trợ giảm nghèo DTTS, việc
các Đối tác phát triển tiếp tục hỗ trợ cho đồng
bào DTTS phụ thuộc vào những cam kết mạnh
mẽ của Chính phủ Việt Nam trong giải quyết
2016 – 2020. Trong chừng mực nhất định, việc
nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo DTTS sẽ
được quyết định khi những cải cách mạnh mẽ
được thực thi trong tương lai gần cả ở khía
cạnh thể chế và các tiếp cận trong giảm nghèo.

Ghi chú:
Báo cáo này được thực hiện bởi TS. Phạm Thái Hưng, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương (IRC) theo
chỉ định của Irish Aid và Phái đoàn EU tại Việt Nam. Tác giả Báo cáo đã tham vấn nhiều đại diện các đối tác
phát triển và cơ quan Chính phủ. Nhưng những phân tích và khuyến nghị trình bày trong Báo cáo thể hiện quan
điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của Irish Aid, Phái đoàn EU tại Việt Nam, hay bất kỳ
bên thứ 3 nào khác đã tham gia vào quá trình tham vấn.
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CHIẾN LƯỢC BẢO TỒN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO KHU VỰC MIỀN NÚI CỦA
NEPAL
Tiến sĩ Prabhu Budhathoki
PO Box 4252, Kathmandu, Nepal
TÓM TẮT:
Khu vực Himalay của Nepal là khu dự trữ đa dạng sinh học lớn và là quê hương của nhiều nhóm
dân tộc khác nhau. Khu vực đồi núi này cũng là địa bàn dân cư sinh sống; sự tương tác của con người
với thiên nhiên có thể thấy là khá trực tiếp và mạnh mẽ. Tại đây, thiên nhiên phần lớn được định hình
do sự có mặt của con người và ngược lại, hệ thống sinh kế văn hóa xã hội của người dân lấy thiên
nhiên để làm nên khuôn mẫu cho mình. Mặc dù người dân địa phương được coi là thiểu số về số
lượng, nhưng họ lại là những người chủ sở hữu của các nguồn dự trữ sinh học và kiến thức quản lý của
mình.
Để bảo đảm rằng việc bảo tồn hệ sinh thái đồi núi nơi đây và các nguồn sinh học mang tính chất
bền vững, Nepal đã và đang thiết lập mạng lưới khá ấn tượng các lĩnh vực hạng mục khác nhau của
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). 50% diện tích được bảo vệ của đất nước này nằm ở
dãy Himalaya. Mạng lưới khu vực được bảo hộ này gồm Vườn Quốc gia Núi Everest và hệ sinh thái
đông Himalya – một trong những điểm nóng về đa dạng sinh học toàn cầu. Vô số mô hình quản trị bảo
tồn đã được thông qua nhằm bảo đảm sự tham gia của người dân. Hơn nữa, các cơ chế chia sẻ lợi ích
bảo tồn tương đối tinh vi đã được giới thiệu tới người dân như một phần thưởng, giúp cải thiện cơ hội
kiếm sống cho người dân trong vùng. Bài báo này thảo luận và phân tích các phương pháp tiếp cận
khác nhau hiện nay đang được thực hiện tại các khu vực được bảo vệ ở Himalaya và trình bày những
thiếu sót cũng như thế mạnh của chúng trong việc đạt các mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói
giảm nghèo.
Bài báo cũng đề xuất rằng mỗi một phương pháp bảo tồn đều có những hạn chế riêng và cần thiết
phải kết hợp các công cụ bảo vệ và có sự tham gia của người dân để bảo tồn bền vững và cải thiện sinh
kế cho người dân. Tương tự, quá trình quản lý có sự tham gia của đông đảo mọi người và sự bình đẳng
khi chia sẻ lợi ích là điều quan trọng để mở rộng các khu vực bảo tồn và sự tham gia của các cộng
đồng thứ yếu và thiểu số vào chương trình bảo tồn.
Từ khóa: dãy Himalaya, các khu vực được bảo vệ, cai quản bảo tồn, xóa đói giảm nghèo
Đặt vấn đề:
Là một đất nước núi non với dáng hình
của một viên gạch nhỏ, Nepal nằm ở sườn nam
của dãy Himalaya và tiếp giáp với Ấn Độ từ ba
hướng và với Trung Quốc (Tây Tạng) ở phía
Bắc. Với chiều rộng bình quân là 193 km, các
dải cao độ của Nepal nằm trong khoảng từ
vùng đất trũng nhiệt đới Terai (khoảng 90 m
trên mực nước biển) tiếp giáp với đồng bằng
Ấn Độ ở phía Nam đến ngọn núi Everest (
8848 m so với mực nước biển), ngọn núi cao
nhất thế giới này nằm ở phía bắc đất nước.
Quốc gia này tọa lạc trên khu vực chuyển tiếp
giữa vùng địa sinh học Ấn-Mã Lai với vùng
Palaearctic. Vị trí địa lý độc đáo này cùng với
các dải cao độ và khí hậu của Nepal giúp
Nepal là vùng đất kết nối chứ không hẳn là
vùng đất bị cô lập, nơi hội tụ đa dạng sinh học
phong phú và độc đáo.
Diện tích tự nhiên của Nepal là 147 181 km
vuông, chỉ tương đương với 0,1% diện tích thế
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giới và nhỏ hơn một nửa so với diệc tích của
Việt Nam. Nepal sở hữu hơn 2% số loài thực
vật có hoa trên thế giới, 8% các loài chim và
4% các loài động vật có vú [1]. Có thể nói rằng
Nepal rất giàu có về đa dạng sinh học (ĐDSH)
so với kích thước khiêm tốn của mình.
Đây cũng là quốc gia đa dạng sắc tộc với hơn
125 nhóm dân tộc thiểu số, 123 nhóm ngôn
ngữ đều được sử dụng với vai trò là tiếng mẹ
đẻ[2]. Người dân Nepal có truyền thống văn
hóa-xã hội giàu có và độc đáo, có nhiều hiểu
biết về sử dụng và quản lý ĐDSH. Vi dụ, theo
một nghiên cứu, ở KVBT Gaurishankar , rất
nhiều loài động vật hoang dã được người dân
bản địa dùng làm thức ăn (11 loài), thuốc (11
loài) và các mục đích văn hóa (12 loài).
Các thành tựu và thách thức trong hoạt
động bảo tồn:
Nepal thành công trong việc thiết lập các
khu vực bảo tồn (KVBT) khá ấn tượng để bảo
tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) của nước mình.

Tính đến nay có 20 khu vực được bảo tồn
[xem hình 1] thuộc các nhóm IUCN khác
nhau. Các khu vực này chiếm hơn 23%
(34186km2) diện tích bề mặt của đất nước.
Nepal là một trong số 20 nước đứng đầu của
thế giới và đứng thứ 2 ở Nam Á về tỷ lệ %
lãnh thổ nằm trong các khu vực bảo tồn. Nepal
cũng có nhiều thành công vì đạt được các mục

tiêu mở rộng các khu vực bảo tồn của Tổ chức
Công ước về đa dạng sinh thái (CBĐ).
Các nỗ lực bảo tồn của Nepal cũng khá
thành công khi bảo vệ và khôi phục quần thể
của nhiều nhóm loài quan trọng trên thế giới
như tê giác một sừng của Châu Á, giống hổ
của vùng Bengan và voi Châu Á tại khu vực
Terai (khu vực đồng bằng) và báo tuyết, cày
hương và gấu trúc đỏ... ở khu vực Himalya.

Hình 1: Mạng lưới KVBT ở Nepall
Khu vực được bảo tồn cũng thành công ở
chỗ thu hút du khách quốc tế và trong nước.
Gần 50% du khách (502092 vào năm tài chính
2010 - 2011) tới thăm Nepal đã ghé thăm
nhiều khu vực bảo tồn khác nhau dưới hình
thức đi bộ đường dài và ngắm động vật hoang
dã. Họ cũng đem lại nguồn thu chủ yếu cho
khu vực. Các kết quả bảo tồn ấn tượng này đạt
được thông qua việc gán một lượng lớn chi phí
cụ thể cho cộng đồng sống xung quanh khu
vực được bảo vệ. Điều này cho thấy rằng
phương pháp quản lý các KVBT cần phải cân
bằng, tổng thể tích hợp hơn vì mối quan hệ
giữa người dân và quốc gia khá trực tiếp và
mạnh mẽ bởi vì con người phụ thuộc rất lớn
vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên để sinh
sống.

Tổng quan về chính sách và việc thực hiện
bảo tồn
Từ những năm 1970 Nepal đã bắt đầu bắt
đầu triển khai các chương trình bảo tồn hiện
đại. Ban dầu, những chương trình này chủ yếu
dựa trên các chính sách bảo vệ nghiêm ngặt và
quy tắc, tức sử dụng phương pháp "phòng
tránh và xử phạt". Các đạo luật ban đầu chủ
yếu được tập trung vào việc bảo vệ các loài và
môi trường sống của chúng tách biệt với con
người [4,5]
Tuy nhiên, chế độ bảo tồn ở Nepal luôn tỏ
ra năng động và tiến bộ. Nhìn chung, xu hướng
bảo tồn đề xuất rằng chỉ trong quãng thời gian
bốn thập kỷ diễn ra các hoạt động bảo tồn
thiên nhiên, có nhiều thay đổi trong chính sách
bảo tồn và các chiến lược để nhấn mạnh từ
việc đơn thuần bảo tồn thiên nhiên sang việc
huy động sự tham gia của cộng đồng và từ các
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loài sang tập trung vào toàn bộ hệ sinh thái.
Nepal đã có nhiều nỗ lực nhằm cân bằng giữa
phương pháp bảo vệ thiên nhiên và phương
pháp có sự tham gia của người dân đối với việc
đồng thời bảo tồn các nguồn tài nguyên. Trên
diện rộng, quốc gia này đã thông qua một mô
hình khu vực bảo tồn (bảo tồn với người dân)
trong việc xây dựng các khu vực được bảo tồn
mới và vành đai đệm (bảo tồn thông qua người
dân) trong việc quản lý các vườn quốc gia và
khu vực dự trữ hiện nay, công nhận vài trò và
tầm quan trọng của người dân sống xung
quanh cho việc bảo tồn đa dạng sinh học về lâu
về dài. [6]. Tính tới nay 60% KVBT ở Nepal
gồm các nhóm định cư và nông trại, tất cả các
khu vực bảo tồn cũng có 1 số cơ chế quản lý
của sự phối hợp. Chính phủ Nepal đã và đang
áp dụng các chiến lược quản trị và cai quản
phối hợp. Theo phân tích của chính phủ về các
khu bảo tồn, chính phủ vẫn có vai trò chủ yếu
trong các hoạt động bảo tồn chịu trách nhiệm
trực tiếp cho hơn 70% các khu vực bảo tồn
nằm trong các nhóm IUCN và người dân địa
phương không có hoặc có rất ít vai trò quản lý.
Tính tổng thể các tổ chức phi chính phủ và các
tổ chức cộng đồng phụ trách quản lý 30% các
KVBT, trong khi thành phần tư nhân hoàn toàn
không tham gia vào quá trình quản lý ĐDSH,
tuy nhiên các khu vực trong diện phối hợp
quan lý (61,5%) rộng hơn khu vực chịu sự
quản lý của chính phủ (38,49%). 40 năm trước
sự tham gia của tổ chức phi chính phủ và các
tổ chức cộng đồng là không có và ít khi được
nghĩ đến.
Hơn nữa phân tích trên cũng chỉ ra rằng
các KVBT ở Himalya được sắp xếp quản lý
với sự tham gia của người dân nhằm đảm bảo
sự tham gia của người dân địa phương và bản
xứ đối với việc quản lý và bảo tồn ĐDSH
Các chương trình bảo tồn tại khu vực
Himalaya
Các chính sách và chương trình bảo tồn
của chính phủ tại khu vực Himalaya thường
mang tính hòa giải và thực dụng. Tại đây, việc
gắn kết bảo tồn với quá trình phát triển kinh tế
xã hội không chỉ có vai trò thiết yếu với việc
bảo tồn bền vững mà cũng là một ràng buộc/
mệnh lệnh đạo đức vì phần lớn khu bảo tồn ở
khu vực này nằm ở khu vực là nơi sinh sống
của phần đông người nghèo với chỉ số phát
triển con người (HDI) thấp.
Ví dụ, chỉ số HDI của quận Dolpha, địa
bàn có Vườn quốc gia Phokshundo chỉ là
0.371, ít hơn 43% so với Kathmandu và nhiều
hơn 21% so với mức bình quân quốc gia.
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Tương tự ở vùng Himalya tỷ lệ người gần phụ
thuộc vào các nguồn tài nguyên KVBT là rất
cao. Tại một số vườn quốc giá chỉ có 5%
nguồn nhiên liệu dùng cho nấu ăn được lấy từ
rừng [7]. Đại đa số thu nhập của các gia đình
bắt nguồn từ tài nguyên của các vườn quốc gia
thông qua chăn nuôi gia súc, thảo dược, và các
sản phẩm không làm từ gỗ khác (NWFP). Điều
dễ thấy là sự có mặt của người dân địa phương
hầu khắp mọi nơi trong KVBT ở Himalya.
Ngay từ đầu phương pháp tiếp cận “vườn
quốc gia với người dân” được phát huy tại các
KVBT ở Himalya đối ngược với phương pháp
tiếp cận “vườn quốc gia không có người dân”
như được thực hiện tại các khu vực đồng bằng
khác. Và năm 1979 chính phủ đã áp dụng các
quy tắc cho Vườn quốc gia Himalya, thừa nhận
người dân bản địa có quyền sống tại quê
hương của mình khi nhường chỗ cho các
KVBT mà không làm ảnh hưởng tới kế sinh
nhai, văn hóa và tập quán truyền thống của
người dân địa phương.
Chính sách hòa giải cho phép chính phủ
thiết lập thêm các KVBT ở vùng Himalya mà
không gặp phải sự phẫn nộ nào từ công chúng.
Tính đến nay, trong số 20 KVBT của Nepal,
thì có đến 9 KVBT nằm ở vùng Himalaya,
chiếm 77% diện tích khu vực( 26917 km2) theo
các hệ thống KVBT. Trong số 9 KVBT này, có
tới 4 KVBT là vườn quốc gia (VQG) và 5 là
KVBT ( mục V/VI theo IUCN).
Mặc dù các nhóm quản lý tại các KVBT
tương tự nhau cơ chế quản lý (sự tham gia của
công chúng vào các quá trình ra quyết định và
quyền quyết định của họ) lại khác nhau ở các
KVBT khác nhau. [bảng 1]. Nhìn chung, hai
nhóm mô hình quản trị được áp dụng. Các
vườn quốc gia nằm hoàn toàn trong quản lý
của chính phủ v sự tham gia của người dân vào
quản lý cũng như quá trình ra quyết định phần
lớn bị khước từ. Mặt khác, phương pháp tiếp
cận ra quyết định có sự phối hợp được áp dụng
trong việc quản lý VĐĐ và KVBT. Tại các
khu vực này, giới chức trách và các tổ chức phi
chính phủ như NTNC mới người dân tham gia
vào việc lên kế hoạch chương trình thực hiện
và một phần ra quyết định và cả huy động
nguồn lực. Tuy nhiên mức độ và bản chất của
cơ chế quản trị ở mỗi KVBT là khác nhau.
[bảng 1].
Các KVBT ở khu vực Himalya của Nepal
(VQG đỉnh núi Everest, VQG Sagarmatha,
KVBT Annapurna và KVBT Kanchenjunga)
không chỉ được biết đến trên khắp thế giới vì
vẻ đẹp tuyệt vời mà còn được công nhận vì có

các mô hình quản lý KVBT thành công và tiêu
biểu.
KVBT
Annapurna
và
KVBT
Kanchenjunga là các KVBT đầu tiên của

Nepal được quản lý bởi 1 tổ chức phi chính
phủ quốc gia và sau đó là cộng đồng địa
phương.

Bảng 1.Mục tiêu quản lý, các kiểu quản lý và ra quyết định tại các KVBT ở Himalaya.
Tên của các SNP, LNP &
ANCA
VĐĐ SNP,
ACA, MCA & KCA
khu vực bảo SPNP
LNP và
GSCA
tồn (KVBT)
SPNP
Nhóm
II
V
VI
V
V
Mục tiêu và Một khu vực
định
nghĩa được thiết lập để
quản lý
bảo tồn, quản lý,
và tận dụng thế
giới hoang dã và
cảnh quan cùng
với môi trường tự
nhiên.

Khu vực
được quản
lý với các kế
hoạch tiếp
hợp đối với
việc bảo tồn
môi trường
tự nhiên và
việc sử dụng
bền vững
các nguồn
tài nguyên
thiên nhiên.

Khu vực
được thiết lập
quanh một
vườn quốc
gia hoặc khu
dự trữ để
người dân địa
phương để
khai thác các
sản phẩm
rừng thường
xuyên.

Khu vực được
quản lý với
một kế hoạch
kết hợp để bảo
tồn môi trường
tự nhiên và sử
dụng bền vững
các nguồn tài
nguyên thiên
nhiên.

Khu vực được
quản lý bằng
một kết hoạch
kết hợp để
bảo tồn môi
trường tự
nhiên và sử
dụng bền
vững các
nguồn tài
nguyên thiên
nhiên.

Loại quản trị

Chính phủ quản Chính phủ
lý
quản lý với
sự hỗ trợ
của cộng
đồng địa
phương.

Chính phủ
quản lý cùng
với w hợp tác
của cộng
đồng địa
phương

Các tổ chức
phi chính phủ
quản lý với sự
hợp tác của
cộng đồng địa
phương

Cộng đồng
địa phương
với sự giúp
đỡ của chính
phủ

Quyết định

Duy nhất nhất Quyết định
chính phủ ra được đưa ra
quyết định
có sự tham
vấn và hợp
tác của
chính phủ

Chính phủ
cùng ra quyết
định

Ra quyết định
theo kiểu đại
diện

Ra quyết định
theo kiểu đại
diện

Mức độ tham
gia của công
chúng vào việc
quản lý và ra
quyết định.
THẤP

CAO
(Nguồn: Tác giả, 2014)

Cơ chế quản lý và quản trị của các KVBT
do các tổ chức phi chính phủ quản lý
Vào năm 1986 chính phủ Nepal đã bàn
giao trách nhiệm quản lý của ACA cho NTNC
để phát huy ý tưởng bảo tồn thiên nhiên dựa
vào người dân vì người dân thông qua phương
pháp tiếp cận phát triển kết hợp với bảo tồn để
phát triển kinh tế xã hội vùng bền vững. Cùng
với các cơ quan quản lý, các tổ chức phi chính
phủ cũng đã ủy quyền cho người dân để cố
định và thu phí du khách đến thăm khu vực

này cũng như thu lợi từ việc bán các sản phẩm
rừng. Nguồn thu nhập này được quay vòng để
thực hiện các hoạt động phát triên và bảo tồn
cho khu vực. ACA đã thu được 200 triệu Rupi
Nepal (2 tỷ đô la Mỹ) và đây là KVBT duy
nhất ở Nepal tự phát triển mà không cần chính
phủ và NTNC hỗ trợ tài chính. Tổ chức NTNC
tạo điều kiện cho việc thực hiện các hoạt động
phát triển cộng đồng và bảo tồn được thực hiện
bởi các ủy ban bảo tồn địa phương được biết
đến như (CAMC) [xem hình 1]. Những ủy ban
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này được hình thành tại mỗi khu vực có Ủy
ban Phát triển Làng (đây là đơn vị hành chính
nhỏ nhất của chính phủ) với các đại diện là phụ
nữ, các nhà kinh doanh du lịch, nhóm văn hóa,
thanh niên và người nông dân ... Tính đến nay
ACA có 57 CAMC. Các cơ chế quản trị và
quản lý của 2 KVBT do tổ chức phi chính phủ
quản lý cũng tương tự với ACA tuy nhiên quy
mô hoạt động của MCA và GSCA còn rất hạn
chế vì thiếu thu nhập khi so sánh với ACA.
Cơ chế quản trị và quản lý của KVBT do
cộng đồng quản lý
Chính phủ ban hành KCA vào năm 1986
và bắt đầu các hoạt động bảo tồn thông qua các
ủy ban bảo tồn địa phương với sự giúp đỡ của
các cơ quan bảo tồn quốc tế như: Quỹ động vật
hoang dã thế giới WWF trong vòng 1 thập kỷ
nay chính phủ đã chính thức bàn giao lại trách
nhiệm quản lý của KCA cho hội đồng quản lý
vùng bảo tồn Kanchenjunga KCAMC vào năm
2006 đây là KVBT rộng hơn (200km2) do cộng
đồng địa phương quản lý. Đại diện của các
cộng đồng địa phương này gồm phụ nữ, nhóm
dân tộc thiểu số và thiệt thòi khác, chịu trách
nhiệm cho tất cả các khía cạnh của việc quản
lý KVBT như lên kế hoạch, thực hiện, thu vốn,
áp dụng các quy tắc và kiểm soát các hoạt
động trái phép. Một nhóm nhỏ các quan chức
chính phủ gắn liền với KCAMC giúp hội đồng
này về vấn đề kỹ thuật và thực thi luật.
Chú thích 1: Thành tựu vắn tắt của ACAP
ACAP có khả năng kết hợp giáo dục quản lý
tài nguyên thiên nhiên với nguồn năng lượng
thay thế, du lịch sinh thái, phát triển giới và
nhiều chương trình phát triển khác. Các hoạt
động bảo tồn và phát triển của CAP được tài
trợ phần lớn bởi phí vào cửa các khu bảo tồn.
Nhận thấy rằng sự tham gia của người dân địa
phương là một yếu tố cơ bản của việc bảo tồn
môi trường tự nhiên, ACPA kết hợp cộng đồng
địa phương vào tất cả các giai đoạn của quá
trình phát triển từ lập kế hoạch cho tới thực
hiện và giám sát. Phương pháp tiếp cận này đã
đặt vai trò của ACA là một dự án mẫu ở châu
Á. (Nguồn: [10])
Các cơ chế quản lý và cai quản đối với các
khu vực bảo tồn (KVBT) do chính phủ quản
lý
KVBT Api Nampa (ANCA) được thiết
lập vào năm 2010 và là KVBT duy nhất do
chính phủ quả lý trực tiếp với sự hỗ trợ bảo tồn
của các cộng đồng địa phương. Bời vì vườn
quốc gia này còn mới mẻ, các cơ chế quản lý
nơi đây không được phát triển đầy đủ. Các cơ
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chế quản lý (CCQL) được áp dụng hiện nay
nhìn chung thuộc các KVBT do vành đai đệm
(VĐĐ) và các tổ chức phi chính phủ quản lý.
Văn phòng công viên thực hiện tất cả các
quyết định của mình dựa trên phương pháp ra
quyết định có sự tham vấn và thực hiện các
hoạt động bảo tồn với sự tham gia hinh thức từ
phía người dân. Năm ngoái ( Năm tài chính
2010 – 2011) chính phủ đã phân bổ 15,42 triệu
đồng Rubi Nepal để thực hiện các hoạt động
phát triển địa phương và các hoạt động bảo tồn
khác nhau. Hi vọng rằng sau vài năm tới các
KVBT sẽ được quản lý theo đúng tinh thần của
chính sách bảo tồn của chính phủ.
Cơ chế quản lý và cai quản của các vành đai
đệm (VĐĐ):
Chính phủ Nepal đã áp dụng quản lý
VĐĐ vào năm 1996 với mục tiêu cải thiện mối
quan hệ giữa người dân và vườn quốc gia
thông qua việc giảm sự phụ thuộc của người
dân vào các nguồn tài nguyên của vườn quốc
gia và tác động của các loài vật nơi đây đối với
sinh kế của người dân địa phương. Quy định
này cho phép giới chức trách của vườn quốc
gia quy vòng 30% đến 50% nguồn thu nhập
thông qua các hoạt động phát triển tại các khu
vực tiếp giáp với vườn quốc gia và việc bàn
giao các khu vực rừng VĐĐ cho cộng đồng địa
phương coi đây là cánh rừng do họ quản lý và
sử dụng. Khu vực VĐĐ của mối vườn quốc
gia được chia thành nhiều đơn vị khác nhau
dựa trên kích cỡ quần thể sinh vật và diện tích
của VĐĐ. Tại mỗi đơn vị thành lập ủy ban sử
dụng VĐĐ (BZUC). Hiện nay có 3, 12, 21, 17
UB sử dụng VĐĐ tại lần lượt SNP, MBNP,
LNP và SPNP. Những cơ quan dựa trên cộng
đồng này chịu trách nhiệm cho việc lập kế
hoạch và thực hiện các hoạt động phát triển và
bảo tồn tại lãnh thổ của mình. Một hội đồng
được thành lập, bao gồm thành phần từ chủ
tịch của các ủy ban sử dụng VĐĐ và quản lý
vườn quốc gia với tư cách là thư ký là đơn vị
ra quyết định chính cho việc phê duyệt các kế
hoạch và ngân sách của UB sử dụng VĐĐ
cũng như giám sát tiến độ. Trong năm tài
chính 2010 – 2011 chính phủ Nepal đã dành
23,4 Rupi Nepal (tương đương khoảng 246
nghìn Đô la Mỹ theo năm 2014) cho việc thực
hiện nhiều hoạt động VĐĐ tại các vườn quốc
gia này. [11].

Các thách thức, thiếu sót và thành tựu của
các phương pháp quản trị bảo tồn
(PPQTBT) có hợp tác
Mỗi một cơ chế quản trị và quản lý
KVBT được thực hiện tại khu vực Himalya
của Nepal có những nhược điểm và ưu điểm
nhất định. Hầu hết những nhược điểm này liên
quan tới vấn đề tổ chức và thực hiện cũng như
động lực và thái độ cá nhân. Tuy nhiên các cơ
chế bảo tồn hợp tác được lựa chọn tại các
KVBT ở Himalya cũng đem lại thành công
trong việc thúc đẩy ở mỗi quan hệ giữa người
dân và vườn quốc gia và sự hỗ trợ của cộng
đồng đối với hoạt động bảo tồn thiên nhiên, sự
trao quyền cho người dân, những tiến triển đối
với kế sinh nhai của người dân, sự cải thiện và
mở rộng môi trường sống, bảo tồn động vật
hoang dã và giảm tình trạng săn trộm động vật.
Những thách thức và tồn tại.
i. Khả năng của các cơ quan cộng đồng
còn yếu đã cản trở việc thiết lập các hệ thống
quản trị phù hợp. Thậm chí sau hơn 2 thập kỷ
có sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, các
ủy ban bảo tồn của ACA vẫn không thật sự sẵn
sàng để đảm nhiệm các trách nhiệm quản lý
được quy định tại điều lệ của ACA.
ii. Các khu vực được bảo vệ phiếu thu
nhập cũng gây cản trở quyền sở hữu quản lý
tối đa của các cơ quan địa phương.
iii. Các cơ quan chính phủ và tổ chức phi
chính phủ không sẵn sàng giao lại cho các cơ
quan quản lý cũng là 1 chướng ngại vật khác
để xây dựng các khu bảo tồn do cộng đồng
quản lý,
iv. Những khó khăn để cân bằng quá trình
phát triển và hoạt động bảo tồn là 1 trong
những thách thức chính để đạt được tính hiệu
quả cho khu bảo tồn được quản lý bởi cộng
đồng.
v. Quá trình ra quyết định và các lợi ích
của các cơ quan đã thu hẹp các tác động xã hội
của những chương trình trên và dẫn tới tình
trạng công chúng ít tham gia vào các công
trình đó.
vi. Mâu thuẫn gia tăng giữa con người –
thế giới hoang dã nằm ngoài vành đai chủ chốt
do những tiến bộ của môi trường sống động
vật hoang dã và cơ chế đền bù lâu dài là chủ đề
chính trong các cuộc đàm thoại của người dân
địa phương về việc quản lý môi trường sống và
bảo tồn thế giới hoang dã.
vii. Tình trạng giới chức trách không ủy
quyền đầy đủ cho cộng đồng biến họ thành
những con người què quặt. Hầu hết các tổ chức

cộng đồng như CAMC, BZMC không được
giao quyền đầy đủ và tự hoạt động.
viii. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia
của nhiều bên liên quan hiện chưa được áp
dụng mặc dù bài toán bảo tồn vô cùng đa chiều
và đa cấp. Các mô hình cai quản hiện nay phần
lớn là sự giàn xếp có hợp tác giữa DNPWC,
các tổ chức phi chính phủ về bảo tồn thiên
nhiên và các cộng đồng người địa phương. Vai
trò của các bên liên quan còn lại những người
có thể trực tiếp hoặc gián tiếp đem lại lợi ích
và ảnh hưởng cho các kết quả của trương trình
bảo tồn từ trước tới nay vẫn chưa được kết hợp
vào các mô hình quản lý hiện có.
Các thành tựu chủ yếu
i. Các phương pháp tiếp quản theo kiểu
phối hợp đã giúp làm tăng hoặc nâng cao nhận
thức và lợi ích của người dân nơi đây đối với
vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các
khu vực được bảo tồn.
ii. Những tiến triển về mối quan hệ giữa
con người và môi trường hoang dã cũng như
sự hợp tác bất chấp nhiều xung đột.
iii. Những tiến triển về các cơ hội đem lại
kế sinh nhai cho người dân và cơ sở hạ tầng
nông thôn được ghi nhận sau khi các cơ chế
quản lý hợp tác được áp dụng.
iv. Những tiến triển về sản xuất và phân
phối các sản phẩm lâm nghiệp cơ bản đã giúp
làm giảm áp lực sử dụng tài nguyên tại nhiều
khu vực quan trọng
v. Nững tiến triển về thảm thực vật và
nhóm quần thể động vật hoang dã tăng cũng
được ghi nhận tại hầu hết các vườn Quốc gia
nhờ vào các cơ chế quản lý hợp tác.
vi. Gánh nặng tài chính của chính phủ đã
được xóa bỏ tại nhiều khu vực được bảo tồn.
VD. ACA đề xuất rằng việc quản lý các khu
vực trên có thể sẽ hiệu quả hơn và bền vững về
mặt tài chính nếu như các hệ thống cai quản do
cộng đồng nắm giữ được thực hiện 1 cách phù
hợp.
vii. Hệ thống quản lý bảo tồn dựa trên
cộng đồng đã trao quyền cho người dân địa
phương đặc biệt là phụ nữ và phát huy tính dân
chủ tại cấp địa phương.
viii. Phương pháp tiếp cận quản lý và
giám sát có sự phối hợp và dựa trên cộng đồng
đã giúp chính phủ Nepal thực hiện được cam
kết quốc tế của mình, và làm gia tăng diện tích
các khu vực được bảo tồn và thu hút sự ủng hộ
của quốc tế.
ix. Những cơ chế trên đây đã tạo nhiều cơ
hội bảo tồn hơn cho các khu dự trữ thiên nhiên
lớn, điều này sẽ đẩy mạnh khả năng đàn hồi
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của xã hội và hệ sinh thái trước những tác
động của BĐKH.
Kết Luận:
Những kinh nghiệm về quản lý các khu
vực bảo tồn ở khu vực Himalaya của Nepal
cho thấy rằng: Các khu vực được bảo tồn với
các hệ thống quản lý có sự tham gia của cộng
đồng sẽ được xã hội chấp nhận, tiết kiệm chi
phí kinh tế, và bền vững về mặt sinh thái. Tại
quốc gia như Nepal và có thể tại nhiều quốc
gia đang phát triển khác nơi mà các cơ quan
phụ trách còn non yếu, người dân còn nghèo
khó và áp lực của họ đối với nguồn tài nguyên
thiên nhiên rất lớn, thì các chiến lược bảo tồn
dựa trên sự ủy quyền cho người dân và phương

pháp tích hợp chương trình sẽ phù hợp hơn để
đem lại những kết quả bảo tồn tốt hơn so với
phương pháp ép buộc và cô lập. Ngoài ra bài
báo này cũng nhấn mạnh rằng sự đa dạng của
các mô hình quản trị cần phải được thiết kế
cùng với việc cân nhắc bối cảnh sinh thái, kinh
tế, xã hội. Hệ sinh thái đa dạng được quản lý
hiệu quả tại các khu vực rộng lớn đối với con
người và môi trường bao gồm cả khả năng đàn
hồi trước những tác động của BĐKH sẽ chỉ
khả thi nếu thông qua các cơ chế quản lý bảo
tồn khác nhau.
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GIẢM NGHÈO VÀ CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHO
ĐỒNG BÀO VÙNG CAO Ở VÙNG TRUNG TÂM ANDES, NAM MỸ
Alejandro Camino D.C.
Khu vực trung tâm Andes hiện gồm các
quốc gia Ecuador, Peru và Bolivia. Địa hình nơi
đây chủ yếu gồm các dãy núi nhiệt đới lớn nhất
và cao nhất trên thế giới, và có lịch sử dân cư
sinh sống lâu đời với nhiều thành tựu văn hóa,
Inca là đỉnh cao của sự phát triển nền văn minh
nội sinh và tự chủ từ cách đây khoảng hơn
15,000 năm.
Đặc trưng của vùng cao nguyên Andes là
chuỗi các dải núi nhiệt đới (một số đỉnh núi cao
tới 7000 mét so với mực nước biển), các thung
lũng trung gian vừa hẹp hoặc rộng, nằm dọc
phía tây là các bãi biển Thái Bình Dương và
sườn phải là một vùng chần núi thoải dần xuống
rừng rậm Amazon. Khu vực đồi núi này phần
lớn được bao phủ bởi môi trường khắc nghiệt
nhưng cũng rất màu mỡvới những thời tiết thay
đổi bất thường khó có thể dự đoán, có các điều
kiện khí hậu cơ bản vừa tiềm ẩn nguy cơ đe
dọa nghiêm trọng sự phát triển của các loài thực
vật song đồng thời cũng kích thích sự đa dạng
thực vật.
Cách đây khoảng 15,000 đến 20,000 năm,
những cư dân đầu tiên từ vùng rừng nhiệt đới
chuyển tới đây sinh sống. Họ săn bắt, hái
lượmvà dần dần phát triển thành những cộng
đồng nông nghiệp trình độ cao dựa vào trồng
cấy hơn một trăm loài thực vật giàu dinh dưỡng
và thuần dưỡng các loài camelids Nam Mỹ (lạc
đà không bướu- một gia súc để thồ, và
alpacamột vật nuôi lấy len chất lượng cao), và,
sau cùng là cả loài chuột lang làm một nguồn
cung cấp protein động vật.
Cơ chế tự cung tự cấp của người Andes
dần được phát triển như một hình thức vừa để
ứng phó với các điều kiện thời tiết khó khăn và
khó lường, vừa tận dụng nguồn đa dạng sinh
học nơi đây, vì điều kiện đa dạng ở đây rất
thuận lợi để hình thành một hệ thống tự cung tự
cấp cực kỳ đa dạng.
Qua nhiều thế kỷ, các cộng đồng bộ tộc ở
đây đã phát triển thành những khu tự trị, tiểu
bang, và cuối cùng là các đế chế đa sắc tộc có
tư tưởng bành trướng, tiến hành thống trị thông
qua việc kiểm soát vô số những con đường
thông thương dọc vùng thung lũng ( khắp từ các
thung lũng hình thành do các dòng sông chảy từ
dãy Andes, tới bờ biển phía Thái Bình Dương
khô cằn, băng qua các sa mạc duyên hải phía

Tây, trải trênnhiều kinh tuyến xuyên khắp các
dãy núi cao và thung lũng Andes, tới khu vực
đồng bằng phía đông của vùng Đông Andes
vùng chậu thượng lưu rừng nhiệt đới Amazon).
Hệ thống trao đổi hàng hóaphức tạp được duy
trì nhờ vào việc gia tăng mạng lưới các hoạt
động thương mại và trao đổi hàng hóa giữa các
vùng xa xôi nhắm đến các sản phẩm nhiều
ngách sinh tháiđa dạng. Do vậy, mong muốn đa
dạng hóa các nguồn tài nguyên thực vật cũng
như đảm bảo đủ thực phẩm cho cả năm đã dẫn
tới một cơ sở bổ sung ngày càng nhiều các
nguồn thực phẩm. Đồng thời, việc phát triển
các ngành công nghệ bảo quản thực phẩm (từ
các nguồn hải sảnướp mặn từ dọc bờ biển TBD
và vùng bình địa phía đông Amazon, cho tới
các loại củ và rau thân ống khô hoặc đông lạnh
( khoai tây, oca-Oxalis tuberosa, ollucoOllucustuberosus, etc.) tại các cao độ khác
nhau, các loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng được
trồng trên núi sấy khô (quinoa -Chenopodium
quinoa-,
kiwicha–
Amaranthuscuadatus-,
cañihua- Chenopodiumpalidicaule), và cả các
loại rau quả đa dạngkhác. Bằng việc chuyển đổi
tất cả những sản phẩm này, bao gồm các loại
thực phẩm , cũng như các loại len alpaca cần
trong thời tiết lạnh sang thành sản phẩm chế
biến và có thể tích trữ, người dân ở đây có thể
vượt qua những năm thời tiết khắc nghiệt có thể
xảy ra lũ lụt, hạn hán, mất mùa do sương muối,
tuyết may mưa đá, v.v. (1,2).
Với việc hình thành các chính quyền của
dân địa phương, thường mang tính thần quyền
và độc tài, việc tích trữ thực phẩm và đồ ăn có
thể bảo quản trở thành quốc sách khi các rủi ro
thời tiết thường xuyên xảy ra ngoài khả năng dự
đoán của con người. Nhờ sự thiết lập một mô
hình chính quyền phúc lợi tập trung, sự mở
rộng các liên kết tương hỗ và các liên minh gia
đình trị, sự gắn bó của hầu hết các nhóm thiểu
số nơi đây đã tạo điều kiện đẩy mạnh đa dạng
hóa thực phẩm, quần áo, đồ dùng và các mặt
hàng xa xỉ. Trong số nhóm mặt hàng xa xỉ này,
vàng, bạc và các đá quý khác được sử dụng
riêng cho các mục đích nghi thức tôn giáo và
trang sức, tuy nhiên, chúng chưa bao giờ được
dùng làm phương tiện mua bán hàng hóa nằm
ngoài mục đích lễ tế. (3)
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Toàn bộ các chính sách tự cung tự cấp
được đề ra nhằm giảm thiểu mất mùa và các rủi
ro thông qua tích lũy các khoản thặng dư tại
kho. Trong bối cảnh mất mùa thường xuyên xảy
ra do các điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại các
cao độ ở vùng nhiệt đới, một trong những vai
trò của Đế chế Inca là bảo đảm lương thực và
quần áo cho các thành viên bộ tộc với đặc thù
đa dạng sắc tộc vốn có thường bị chi phối bởi
các loại quà tặng, hôn nhân ràng buộc, hay sự
thống lĩnh trực tiếp. Đặc biệt, các loại lương lực
hay quần áo được lưu kho phòng cho các năm
thiên tai hay đói kém, mất mùa.
Dọc theo bờ biển TBD khô cằn, từ trước
khi Inca thống trị, phần lớn các công việc thủy
lợi tưới tiêu đã được thực hiện. Năng suất của
họ rất cao đã đem lại lợi ích cho vùng cao
nguyên Inca, giúp người Inca mở rộng đế chế
của mình ra khắp vùng bờ biển tới tận
Colombia ở phía nam và Chile và Achentia ở
phía Bắc.
Mô hình Nhà nước phúc lợi tương đối hiệu
quả này đã thay đổi hoàn toàn khi Châu Âu
(Tây Ban Nha) bắt đầu xâm chiếm vùng đất này
vào năm 1542, một đội quân hiếu động với một
tay cầm gươm, tay cầm cây Thánh giá, đội quân
này nhắm đến một trong những nguồn tài
nguyên chính sẵn có tại khu vực này: vàng. Bị
Châu Âu xâm chiếm, vai trò của vàng như Thần
Mặt trời trong các nghi lễ cơ bản của người
Inca đã chấm dứt. Tuy nhiên, mặc dù tới đất
này với khao khát tìm kiếm vàng, những người
đến từ Tây Ban Nha – 1 quốc gia nghèo lại hết
sức ngạc nhiên trước nguồn thức ăn dồi dào,
đa dạng, và khối lượng tích trữ trong kho chung
đồ sộ với đồ ăn và quần áo. Chính những kho
dự trữ lương thực lớn ấy (tambos), cách nhau
khoảng 50km dọc theo tuyến đường chính của
Inca, đã cung cấp lương thực cho các đội quân
xâm lược suốt hơn hai thập kỷ.
Chỉ trong vài thập kỷ sau khi Tây Ban Nha
xâm lược, một cộng đồng bản địa dĩ nông vi
trung đã từng bước chuyển thành một xã hội bị
thống trị bởi hệ thống trong đó hình thành
nhóm công nhân bị buộc lao động. Tiếp theo
sau đó là chính sách nông nô bắt buộc do nhà
vua Tây Ban Nha đứng đầu, nhằm mục đích
khai thác vàng bạc tại các mỏ. Trong vòng ba
thế hệ, người bản sứ đã bị tàn sát, số lượng
giảm xuống chỉ còn khoảng 10% so với tổng số
dân cư ban đầu. Các nô lệ da đen được mang tới
làm nhân công. Tuy vậy, trong ba thế kỷ tiếp
đó, người bản xứ đã dần dần lấy lại vị thế của
mình, và đến nay họ vẫn là nhóm dân cư chiếm
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đa số tại vùng cao nguyên của ba quốc gia
đương đại.
Người Tây Ban Nha không sử dụng vốn của cải
bất ngờ đó để cải thiện điều kiện sống nghèo
khổ của mình tại quốc gia của chính họ. Phần
lớn vàng lại được đem đến Anh và Hà Lan,
châm ngòi cho cuộc cách mạng công nghiệp.
Trong thời gian cầm quyền của người Tây Ban
Nha, một phần tỷ trọng vàng khác rơi vào tay
triều đại Minh của Trung Quốc nhập khẩu từ
tay gia đình hoàng gia Viceroyalty, Peru qua
đường Philipine. Người Tây Ban Nha đã bán
vàng để đổi lấy lụa và các sản phẩm gốm sứ
hảo hạng của Trung Quốc phục vụ đức vua Tây
Ban Nha.
Xã hội thống trị thuộc địa mới cho rằng
các nông sản bản địa của vùng Andes chỉ là “
thức ăn của các tầng lớp hạ lưu”, và do vậy, để
phục vục nhu cầu tiêu dùng của mình, họ đẩy
mạnh việc nhập khẩu từ Peru, hay cho trồng
nông sản có nguồn gốc ngoại lai (như lúa mì,
lúa mạch, gạo, ô liu, nho sản xuất rượu vang,
cùng với lợn, ngựa, bò), rất ít trong số các cây
trồng, vật nuôi này thích nghi được với môi
trường mới. Trong hầu hết các trường hợp, điều
này đã làm giảm năng suất canh tác so với canh
tác truyền thống . Hơn nữa một số các loại cây
trồng và vật nuôi cũng như một số nông cụ mới
(chẳng hạn như máy cày do bò kéo) đã ảnh
hưởng tiêu cực đến lớp đất ở độ cao dễ bị xói
mòn của dãy núi Andes. Các loại cây trồng bản
địa (như khoai tây) ban đầu được đưa vào Tây
Ban Nha để nước mẹ của họ nuôi tù nhân;
nhưng loại cây này đã cho năng suất cao nhờ
khả năng thích ứng cao của nó (sau này, khoai
tây trở nên phổ biến hơn nữa ở Đức, Ireland và
Anh, sau ở Ấn Độ và miền Nam và Trung Á).
Thậm chí ngay cả kiến thức của dân địa phương
về các loại thảo dược cũng không được lưu tâm,
mặc dù sau này nguồn của cải quý giá này
được dâng nộp hoàng đế Tây Ban Nha, và
những phát hiện về các thuộc tính của một số
loại thảo dược thiên nhiên này đã cứu sống
hàng triệu người Châu Âu, chẳng hạn cây ký
ninh của Peru (cây chữa bệnh sốt rét) mà người
Tây Ban Nha biết được là từ một thầy thuốc
đông dược bản địa cuối thời kì thống trị thuộc
địa, và loài cây này đã trở thành nguồn thu nhập
chính của đế chế tư bản độc quyền Tây Ban
Nha thời bấy giờ tới hết thế kỷ I8. (5)
Trong suốt giai đoạn thuộc địa, người dân
tại các khu vực đồi núi trở thành nô lệ của các
kẻ xâm chiếm, bị ép theo Nhà thờ Thiên chúa
giáo và làm việc cho họ cũng như nhà vua Tây
Ban Nha. Rất ít các đạo luật chống lại thói lạm

dụng cực đoan được ban hành, và nhìn chung
không có chính sách nào bảo vệ những người bị
xâm lược, và họ dần trở thành đối tượng nghèo
khó nhất trong một xã hội thuộc địa mới.
Tuy giành được độc lập (1821), và được
sự hậu thuẫn của những nhà trí thức tiến bộ
mới, những người dân bản địa đã không được
hưởng nhiều lợi ích lắm mặc dù một vài đạo
luật bảo vệ họ khỏi lao động cưỡng bức đã
được ban hành. Tình hình cũng không biến
chuyển là mấy tại một đất nước bị trị dưới ách
đô hộ của hậu duệ người Tây Ban Nha, những
người đã coi thường tầm quan tọng của thiên
nhiên trù phú của Peru (ngoại trừ nguồn khoáng
sản giá trị), với hơn 6000 loại khoai tây khác
nhau, nhiều loài thân củ và ống giàu dinh
dưỡng, và vô số các loại cây trồng gieo hạt và
cây ăn quả được thuần hóa được khắp toàn cầu
ghi nhận.
Sau khi giành độc lập và chấm dứt chế độ
độc quyền của người Tây Ban Nha, các nhà
khoa học nước ngoài đến từ các nước châu Âu
đã thực hiện rất nhiều chuyến thám hiểm trong
vùng Andes và Amazon để nghiên cứu hệ thực
vật giàu có và thu thập các loại hạt của một số
thực vật đang trở thành các mặt hàng giá trị trên
thị trường thế giới thời đó. Các loại hạt được
đem đến trồng tại các thuộc địa ở châu Phi,
Nam Á như cây ký ninh, cây coca, và cao su.
Chế độ nông nô và nô lệ được dỡ bỏ nhưng
điều đó không hề thay đổi tình trạng nghèo đói
nặng nề của người Peru bản xứ tại khu vực
nông thôn. Những người bản xứ vẫn chịu lệ
thuộc vào các xu hướng của nền kinh tế bị chi
phối bở nhu cầu khoáng sản của các quốc gia
Âu Mĩ.
Vào đầu thế kỷ 20, cùng với việc bắt đầu
hoạt động khai mỏ kỹ thuật cao ở các vùng cao
nguyên (hoạt động có tác động khá nghiêm
trọng đến các khu vực đất đai để canh tác và
chăn thả), dãy duyên hải trở thành vùng đất để
trồng mía và các đồn điền cao su. Dần dần,
nhiều cộng đồng hẻo lánh và nghèophải tự tiêu
thụ các nông sản địa do điều kiện đi lại khó
khăn.
Chỉ sau những năm 1920, quốc gia Peru
hiện đại mới bắt đầu đưa ra các đạo luật để bảo
vệ đất đai của các chủ sở hữu bản xứnhững
người đang bị xâm lấn nhiều diện tích đất đai.
Đồng thời, nhà nước Peru cũng bắt đầu mở
rộng giáo dục toàn quốc, thấm nhuần với quan
điểm hội nhập và tiếp biến văn hóa các cộng
đồng người bản địa nông thôn thành một xã hội
đô thị. Các dịch vụ y tế cơ bản bắt đầu được áp
dụng và đẩy mạnh trên khắp cả nước trong khi

một lượng lớn của cải hiện thời từ các loại dược
thảo truyền thống bị xem nhẹ. Các thói quen
chữa bệnh truyền thống vẫn tồn tại tại các khu
vực nông thôn hẻo lánh tại các rừng rậm phía
thượng Andes và Amazon mặc dù các khu vực
này đang bị giới trẻ quên lãng vì họ chịu tác
động bởi các sản phẩm công nghiệp y học luôn
được giới truyền thông quảng bá.
Khi đề cập tới các hệ thống canh tác truyền
thống, nhu cầu về môi trường đô thị đối với một
số loại cây trồng ( như khoai tây trắng, ngô, lúa
mạch để sản xuất bia, thịt gia súc và các sản
phẩm bơ, v.v) đã tạo thêm áp lực quá trình xói
mòn gen.
Chính phủ đã có những nỗ lực nhằm cải
thiện chất lượng gia súc có nguồn gốc từ châu
Âu (bò, cừu), xem nhẹ các loại động vật bản xứ
được đã thích nghi nhưlạc đà và alpaca. Các kết
quả lại bị bỏ bẵng. Điều tương tự cũng xảy ra
đối với các dự án nhằm đẩy mạnh mùa vụ và
các công nghệ mà theo đó, qua thời gian, thấy
được rằng dãy Andes không phải là môi trường
sống phù hợp và năng suất của các loại cây
trồng này chứng tỏ các loại nông sản này không
thật sự cạnh tranh.
Nghèo đói kéo dài đối với dân cư vùng cao
nguyên đã làm nảy sinh tình trạng di cư dần dần
nhưng theo từng vùng của người dân bản địa
đến các thành phố kể từ những năm 1950. Các
dự án mới nhằm thúc đẩy “phát triển” song
song với các dự án trước đó đã không giúp thay
đổi xu thế. Tuy nhiên, sự có mặt của những
người nhập cư từ các vùng cao nguyên và sự
tham gia ngày một nhiều của họ vào đời sống
chính trị của quốc gia đã bắt đầu việc chuyển
đổi các quan điểm liên quan đến quyền chọn
lựa cách xóa đói giảm nghèo tại các vùng quê
cao nguyên của họ.
Vào những năm 1960 và 1970, quá trình
tái đánh giá các tập quán truyền thống bản địa
của người dân vùng cao bản xứ bắt đầu diễn ra
dần dần, bao gồm cả các loại cây trồng truyền
thống và bí quyết của họ trong việc quản lý môi
trường tự nhiên. Điều này được phản ánh bởi
thực tế là ngày càng có nhiều nghiên cứu và
chuyên đề về một chủ đề trước đó bị quên lãng
(7,8, 9,10,11,12, 13).
Lần đầu tiên, các cây trồng bản địa bắt đầu
được nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng, và được
thúc đẩy không chỉ để tiêu thụ tại chỗ mà cả
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các thị
trường đô thị. Các nghiên cứu khác về công
nghệ canh tác truyền thống và phần nhiều kiến
thức của người dân đối với đất trồng trên núi và
các điều kiện thời tiết đã bắt đầu điều chỉnh
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phương pháp tiếp cận đối với “phát triển bền
vững” từ phía chính phủ, hợp tác quốc tế và cả
các tổ chức phi chính phủ.
Nhu cầu sử dụng len từ alpaca cả trong
nước và quốc tế ngày một lớn đã đặt người dân
Nam Mỹ trở lại với câu hỏi cần phải làm gì đối
với các loài lạc đà. Thu nhập đem lại từ len
alpaca khuyến khích chính phủ thiết lập các
chương trình đặc biệt để thúc đẩy loại động vật
bản địa trên. Tuy vậy, với 500 năm quen với
các loại gia súc của châu Âu vẫn khiến việc
thay đổi các xu hướng trên tại cấp độ hộ nông
dân rất khó , đặc biệt là dưới tình cảnh nhu cầu
về bơ, thịt và da từ các khu vực đô thị nôngcông nghiệp ngày một lớn.
Bước ngoặt thật sự trong xu thế chuyển
sang khôi phục nhiều loại cây trồng giá trị của
vùng Andes chính là khái niệm cuộc cách mạng
“ ẩm thực của người sành ăn Peru”. Chỉ trong
vòng chưa đầy 20 năm, cuộc cách mạng này đã
thúc đẩy nền ẩm thực của Peru trên các thị
trường nhà hàng trên thế giới. Hiện tượng này
hiện nay đang làm gia tăng nhu cầu đối với các
loại nông sản bản địa vốn trước bị sao nhãng
của vùng Andes, và cũng mở ra nhiều cơ hội
cho các tá điền nhỏ lẻ trong vùng.
Tuy nhiên, là một phần trong tác động từ
việc có thêm nguồn thu nhập tại một xã hội
truyền thống, các con đường lớn và các phương
tiện truyền thông đã vươn đến các cộng đồng xa
xôi hẻo lánh nhất ở vùng cao nguyên, tác động
mạnh mẽ lên cư dân trẻ tuổi tại các làng mạc.
Các thế hệ trẻ tuổi đã bắt đầu nhìn thấy một
tương lai đầy hứa hẹn khi họ có cơ hội đến các
trung tâm thành phố. (14)
Về tác động tâm lý này, các dịch vụ y tế và giáo
dục công cộng còn hạn hẹp tại các vùng nông
thôn, cao nguyên tiếp tục là nguyên nhân thúc
đẩy phong trào di dân đến các thành phố. Một
bộ phận dân cư di cư do thiếu trình độ, có
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những công việc mà thu nhập thấp, khiến họ
cảm thấy bực dọc và rồi phạm tội.
Người dân sinh sống tại các đồi núi hiện
nay, nơi mà cơ hội có thêm thu nhập chỉ đến từ
các cây trồng, đôi khi đang phải gồng mình
đương đầu với tình trạng thiếu ưu đãi để ở lại
làng bản của mình. Họ đánh giá những điều thú
vị từ cuộc sống thành thị thông qua các phương
tiện đại chúng. Hơn nữa, việc bùng nổ quá trình
khai khoáng trong thập kỷ trước và mức lương
cực kì cạnh tranh đối với các đồng bào vùng
cao thiếu kĩ năng để làm các công việc thiếu
trình độ tại các khu trại, mỏ càng làm giảm hoạt
động canh tác nông nghiệp tại các khu vực có
điều kiện khắc nghiệt của dãy Andes.
Mặt khác, tại các thành phố ngày nay, quá
trình khôi phục các nét truyền thống của cha
ông đã mai một ngày càng trở nên phổ biến mặc
dù quá trình khôi phục này có những cách biệt
so với nguồn gốc nông nghiệp ban đầu.
Một chính sách do chính phủ tài trợ và được
công chúng tán thành mang tên “hòa nhập xã
hội”. Mặc dù chính sách này tập trung vào việc
tiếp cận các cơ hội kinh tế để cải thiện điều kiện
kinh tế xã hội cho người nghèo, nó phần nào
tương tự với vai trò thúc đẩy tiếp biến văn hóa.
Xưa nay nông thôn luôn gắn liền với 2 biểu
hiện là nghèo đói và lạc hậu. Thiếu thu nhập
cạnh tranh xảy ra với các lao động tại các điều
kiện khắc nghiệt đã thu hút lượng cư dân sống
tại các vùng cao nguyên đi khỏi môi trường
sống, nơi đã tạo dựng gốc cội văn hóa cho họ
trong hàng thiên niên kỷ.
Những thế hệ con cháu người Peru có
nguồn gốc văn hóa núi đồi, cũng như những
người hàng xóm đến từ Bolivia và Ecuado phải
đối mặt với tình cảnh mai một bản sắc văn hóa
của mình để đổi lấy những lợi ích vật chất của
thế giới hiện đại, để thoát ra khỏi cảnh thiếu
thốn và điều đó diễn ra với cái giá không thể
nào đảo ngược được.
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CHƯƠNG TRÌNH LIÊN MINH NÔNG THÔN Ở BOLIVIA TĂNG THU NHẬP
CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP QUY MÔ NHỎ
Jhonny Delgadillo, Điều phối viên dự án
(Bộ Phát triển Nông thôn và Đất đai)
Tóm tắt:
Dự án Liên minh Nông thôn (Proyecto Allianzas Rurales- PAR) do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ
vốn được Bộ Phát triển Nông thôn và Đất đai Bolivia thực hiện. Dự án đã vượt mức kỳ vọng khi hỗ
trợ tài chính cho khoảng 770 liên minh, bao gồm nhiều sản phẩm nông nghiệp cũng như phi nông
nghiệp tại 110 vùng nông thôn kém phát triển. Được phê duyệt năm 2005, PAR I được coi là dự án thí
điểm nhằm đánh giá các phương pháp mới giúp cho những nhà sản xuất nhỏ lẻ có cơ hội tiếp cận thị
trường hiệu quả hơn.
Từ khóa: Liên minh Nông thôn, tạo thu nhập, các tổ chức của nhà sản xuất, phát triển bền vững, vùng
đồi núi.
1. Bối cảnh của dự án
Nằm ở trung tâm miền Tây của Nam Mỹ,
Cộng Hòa Bolivia có dân số khoảng 10,1 triệu
người. Bolivia tiếp giáp với Brazil về phía bắc
và phía đông, với Paraguay và Argentine về
phía nam, với Chile và Peru về phía tây. Đây là
đất nước lớn thứ 6 Nam Mỹ với diện tích
1.098.581 km². Với vị trí địa lý như vậy cùng
vùng núi có độ cao 6542 m, vùng thung lũng

và đồng bằng có độ cao 70 m so với mực nước
biển, Bolivia có khí hậu đa dạng, từ nóng đến
lạnh, từ ẩm ướt đến khô hạn. Do đó đất nước
này có nhiều hệ sinh thái phong phú như hệ
sinh thái cao nguyên hay hệ sinh thái thảo
nguyên nhiệt đới. Đó là lý do vì sao Bolivia là
một trong những nước sở hữu tính đa dạng
sinh học cao nhất thế giới.

Bolivia là nước có số lượng người dân tộc
thiểu số đông nhất Nam Mỹ bao gồm 36 tộc
người. Hiện nay 60% dân số vẫn sử dụng tiếng
bản địa, trong đó 12% coi đây như ngôn ngữ
mẹ đẻ (12%) còn 48% coi như ngôn ngữ thứ
hai sau tiếng Tây Ban Nha. Mặc dù Bolivia
thường được coi là một quốc gia nằm trên dãy
Andes với hầu hết dân số thuộc tộc người
Quechua và Aimara, vùng đất đai rộng lớn của
đất nước này lại nằm ở vùng đồng bằng khô
cạn (Chaco) và vùng nhiệt đới ẩm (Amazon).
Ở đây, người ta dễ dàng tìm thấy sự phong phú
về sắc tộc và ngôn ngữ.
Kể từ khi tổng thống người bản địa đầu
tiên, ông Evo Morales, đắc cử năm 2005,
Bolivia đã trải qua thời kỳ với những thay đổi

quan trọng. Trong những năm gần đây, nghèo
đói và bất bình đẳng đã được đẩy lùi đáng kể.
Tuy vậy ở những vùng nông thôn nơi 34% dân
số sinh sống, nạn nghèo đói vẫn ở mức cao. Tỉ
lệ hộ nghèo và cực nghèo ở vùng nông thôn
lần lượt là 66.4% và 45.5%, so với 43.6% và
16.1% ở các đô thị. Vấn đề bình đẳng cũng
tương tự như vậy: hệ số Gini ở nông thôn là
0.53, còn ở thành thị là 0.45.
Hoạt động nông nghiệp chiếm 9.8% GDP
trong khi 76% người dân nông thôn tham gia
ngành nông nghiệp. Hơn nữa, sản xuất nông
nghiệp gặp nhiều trở ngại do địa hình khó
khăn, phân bố đất đai không đồng đều, mức độ
xói mòn đất cao, biến động khí hậu lớn. Do
vậy, năng suất nông nghiệp còn thấp. Thêm
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vào đó, dân số phân bố rải rác, dẫn đến khó
khăn trong việc cung ứng cơ sở hạ tầng như
đường giao thông, hệ thống tưới tiêu, cũng như
cơ sở kỹ thuật và nguồn hỗ trợ.
Chính vì vậy, chi phí giao dịch đã làm ảnh
hưởng nguồn đầu tư tư nhân và giảm việc tiếp
cận với tiền vốn và khoa học kỹ thuật.
Gần đây, việc cung cấp tiền vốn đã được cải
thiện nhờ vào khả năng thanh toán cao của
ngành tài chính và sự phê chuẩn của đạo luật
ngân hàng mới tập trung vào tài chính cho
ngành sản xuất có hiệu quả.
Dù các nhà sản xuất nông nghiệp nhỏ có
nhiều cơ hội tiếp cận với nguồn vốn thì đến với
vốn đầu tư và vốn lưu động vẫn còn hạn chế.
Để giảm thiểu nạn nghèo đói ở nông thôn,
chính phủ đã nhận định rõ rằng đầu tư vào lĩnh
vực này là điều thiết yếu, và rằng cần khởi
xướng hàng loạt đổi mới nhằm hỗ trợ những
người sản xuất nông nghiệp.
2. Chương trình Liên minh Nông thôn
Là chương trình thực hiện chính sách
cộng đồng, Liên minh Nông thôn đã hưởng
ứng chiến lược phát triển ngành sản xuất trong
Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Mục tiêu của kế
hoạch là nhằm cải tổ đất nước, giúp Bolivia trở
nên có tầm vóc, dân chủ và toàn diện, mang lại
đời sống no đủ cho nhười dân.
Chương trình Liên minh Nông thôn nhằm
kết nối các nhà sản xuất nông nghiệp với thị
trường dựa trên việc chuyển đổi một phần hệ

thống sản xuất của họ, từ chỗ sản xuất tập
trung vào tự cung tự cấp và một phần bán ra thị
trường, thì nay chuyển sang sản xuất theo nhu
cầu của thị trường.
Vùng thí điểm được lựa chọn dựa trên: i)
Nhân tố bao gồm; nhóm các vùng được chọn
dựa trên tốc độ tăng trưởng dân số trung bình,
tỉ lệ dân số ii) Nhân tố loại trừ; mật độ dân số
thấp, tỉ lệ cực nghèo cao.
Ở các vùng được chọn, dân số mang tính đa
dạng cao về sắc tộc và cơ cấu kinh tế tổ chức.
70.4% dân số ở đây là người bản địa nên cấu
trúc của chương trình cần phù hợp với bối cảnh
này.
Mục tiêu của chương trình là nhằm nâng
cao khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà
sản xuất nhỏ ở các vùng nông thôn được chọn.
Mục tiêu này dựa trên a) Xúc tiến thực hiện
sự hợp tác mang tính chiến lược giữa tổ chức
các nhà sản xuất nhỏ và khách hàng. b) Trao
quyền cho các nhà sản xuất trong việc sáng tạo
và cải tiến chức năng của các tổ chức họ tham
gia; c) Tăng cường sản xuất hàng hóa có lợi
nhuận, tiếp cận công nghệ và các dịch vụ tài
chính; d) Khuyến khích việc cải thiện dịch vụ
và cơ sở hạ tầng ở địa phương; e) Chú trọng
sản xuất nông nghiệp đi liền với bảo vệ môi
trường bền vững.
3. Nguyên tắc hoạt động của chương trình
Những cam kết kinh tế giữa tổ chức các
nhà sản xuất và khách hàng cần dựa trên các
nguyên tắc sau:
 Hỗ trợ các cơ hội kinh tế chứ không
phải các nhu cầu nhỏ lẻ hàng ngày. Liên
minh được phát triển dựa trên quá trình phân
tích vấn đề cùng nhà sản xuất, tập trung vào cơ
hội thị trường.
 Liên minh cần phải bền vững về mặt xã
hội, môi trường, kinh tế và tài chính.
 Cùng xuất vốn, nhà sản xuất cần xuất ít
nhất 30% tiền vốn.
 Quản lý xã hội, tính minh bạch thể hiện ở
hóa đơn giữa nông dân và các cơ sở cộng
đồng.
4. Quá trình hình thành và thực hiện một
liên minh
Bước đầu tiên trong quá trình hình thành
một liên minh là các ý kiến kinh doanh do
nông dân và các tổ chức đóng góp. Sau đó các
ý kiến này được xếp hạng dựa trên khả năng
sinh lợi theo tiềm năng thị trường. Tiếp đó,
những ý kiến ưu việt được người nông dân và
một khách hàng tiềm năng phát triển thành kế
hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. Bước cuối cùng
trước khi được phê duyệt là tất cả các kế hoạch
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kinh doanh phải được một đơn vị ngoài đánh
giá. Một khi được thông qua, nguồn vốn sẽ
được chuyển đến các tổ chức nông dân để họ
tiến hành kế hoạch, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật
và hành chính của những người có chuyên
môn.
5. Kết quả của chương trình
Kết quả quan trọng nhất là 30.000 hộ gia
đình sản xuất nhỏ, nằm trong 769 tổ chức của
chương trình, đã tăng thu nhập hàng năm lên
đến 300% (từ USD 686.- đến USD 2.095.-).
RUBRO
Agrícola (Agricultura)
Apicultura
Artesanía
Forestal
Minería
Pecuario (Ganadería)
Piscicultura
Turismo
Total

INGRESO POR FAMILIA ($us)
SIN PAR PROYECTADO CON PAR
373
1.000
1.897
2.949
18
180
928
1.493
24
308
751
794
1
40
872
938
2
260
408
2.192
344
414
925
1.316
5
96
879
1.088
2
250
789
934
769
686
1.389
2.095

N° OPP's

Ở những liên minh hoàn thiện có mức
tăng trong sản xuất là 116%, lượng bán ra
trung bình tăng 114%, năng suất tăng 51% và
giá sản phẩm tăng 40%.
Việc can thiệp vào hoạt động nông nghiệp
đã giúp các nhà sản xuất tăng năng suất lao
động về cả chất lượng và số lượng, đáp ứng
nhu cầu thị trường, đảm bảo sự tiếp nối và bền
vững của hệ thống sản xuất. Tất cả là do nhà
sản xuất đã trở thành người chủ động trong quá
trình sản xuất.
Chương trình Liên minh Nông thôn cũng
nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, có tác động
tích cực đến thu nhập của hộ gia đình, trao
quyền cho các tổ chức nông dân về tiếp cận thị
trường và phát triển cộng đồng. Hơn 90% các
tổ chức nông dân đã đầu tư và thu được kết
quả tích cực, dù ban đầu chương trình cũng đã
dự đoán đến 20% không mang lại kết quả như
ý. Phần lớn kết quả này là do dự án đã đáp ứng
được nhu cầu thị trường do các nhà sản xuất
tìm hiểu, dựa trên việc thực hiện có hiệu quả
cơ cấu có tính cạnh tranh.
Một thống kê độc lập của tổ chức tài
chính SEMBRAR, chỉ ra rằng các dự án được
hỗ trợ tài chính bởi chương trình tại sáu vùng
đã tác động mạnh đến GDP, đạt mức Bs.
543.599.940, tức là tăng 2%.
Trong quá trình thực hiện chương trình, 42
nghiên cứu chuẩn bị cho các dự án con nhằm
bổ trợ cơ sở hạ tầng công cộng được tiến hành,
trong đó 32 nghiên cứu được thông qua, số còn
lại bị loại bỏ.
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Theo một nghiên cứu của CARE (2008), từ
khâu hình thành, chương trình đã trở thành một
ví dụ về hợp tác và kiểm soát xã hội.
Đối với chính phủ Bolivia, chương trình
thành công này có tiềm năng nhân rộng trên
toàn quốc. Gần đây, chương trình đã được ứng
dụng ở các quốc gia như Argentina và Cộng
hòa Dominica nhờ giải quyết hiệu quả các
khúc mắc của những nhà sản xuất nhỏ và khả
năng mang lại kết quả trong thời gian ngắn.
Unidades/ Producción de
alimentos
Toneladas agropecuarios
Litros de leche
Unidades de huevo
Unidades/ Producción de
alimentos
Toneladas agropecuarios
Litros de leche
Unidades de huevo

No. Alianzas
Cerradas
507
211
9
No. Alianzas
Cerradas
507
211
9

Cantidad
Cantidad Producida Cantidad Producida
Producida SIN
PROGRAMADA
CON PAR
PAR
99.469
137.456
154.736
49.984.195
68.036.003
77.948.902
20.473.101
26.293.669
33.213.848
Cantidad
Comercializada
SIN PAR
90.625
48.471.743
20.263.431

Cantidad
Comercializada CON
Comercializada
PAR
PROGRAMADO
128.136
140.988
66.278.094
75.635.658
26.130.275
32.192.121

6. Hai điển hình thành công ở vùng thung
lũng và cao nguyên
Liên minh "Bella Vista”. Sau khi xây
dựng nhà kính và giới thiệu các cải tiến công
nghệ, nhà sản xuất Bella Vista đã tăng gấp đôi
sản lượng của họ. Kết quả là thu nhập của các
hộ gia đình đã tăng từ US$ 200 lên US$ 3,000
chỉ sau 2 năm. Liên minh hiện đang đa dạng
hóa việc sản xuất và thâm nhập vào những thị
trường mới.
Các Liên Minh Quinoa ở Altiplano.
Khoảng 95% sản phẩm hữu cơ sản xuất ở
Bolivia được chuyển sang các nước phương
Tây và nhu cầu cho sản phẩm liên tục tăng
trong thập kỷ vừa qua. Do đó, PAR đã cung
cấp vốn cho 100 liên minh các tổ chức Quinoa,
mang lại lợi ích cho gần 4000 người. Một
trong những liên minh này (Liên Minh Các
Nhà Sản Xuất Quinua Quillacas Marca, bao
gồm 54 hộ gia đình) đã đạt được thành công
đáng kể nhờ sự hỗ trợ của PAR. Sau khi giới
thiệu các kỹ thuật mới và đầu vào chất lượng
cao như giống tốt, tổ chức này đã tăng sản
lượng lên 30%.
7. Sự bền vững của mô hình liên minh
Sự bền vững của mô hình liên minh dựa
trên bốn yếu tố tương quan sau:
a) Ở cấp độ đơn vị sản xuất gia đình: dựa trên
khả năng cho vay của nhà đầu tư, việc ứng
dụng khoa học công nghệ làm tăng thu nhập
gia đình và có khả năng tăng trưởng trong
tương lai.
b) Ở cấp độ tổ chức, tiền đầu tư nên tập trung
vào các dịch vụ có tác động kinh tế tích cực
đến các thành viên và mang tính bền vững
trong tương lai.

c) Ở cấp độ liên minh với khách hàng, mối
quan hệ giữa người sản xuất và người mua nên
dựa trên trao đổi thương mại và giao lưu kiến
thức khoa học kỹ thuật.
d) Ở cấp độ môi trường thể chế, hỗ trợ về quy
chuẩn và cơ cấu tổ chức sẽ góp phần thực hiện
các liên minh.
8. Các bài học kinh nghiệm
 Phương pháp tập hợp thành các tổ chức
nông dân, các tộc người thiểu số nhưng có khả
năng sinh lời và được tổ chức bài bản và nhiệt
tình đã giúp nâng cao thu nhập cũng như tiếp
cận thị trường tốt hơn.
 Việc tập trung vào phát triển bền vững,
giảm thiểu tác động đến môi trường đã khiến
nhiều liên minh hướng đến thị trường hữu cơ
và sinh thái. Về khía cạnh này, có những liên
minh coi trọng thu nhập gia đình quá mức.
 Trách nhiệm cao của nhà sản xuất đã giúp
quá trình trao quyền nhanh hơn và toàn diện
hơn. Điều thú vị là quá trình này đã giảm thiểu
chi phí thực thi của các tổ chức.
 Nhiều nhà sản xuất góp vốn của mình vào
dự án đã giúp xác định quy mô của liên minh.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là việc đóng
góp này đã nâng cao quyền sở hữu và trách
nhiệm, đồng thời tăng cường quá trình quản lý
xã hội.
 Sự bền vững của liên minh (mối quan hệ
nhà sản xuất – khách hàng) phụ thuộc rất lớn
vào điều kiện thị trường và mức độ tự tin giữa
các tổ chức. Cần có một cách tiếp cận linh
hoạt, thừa nhận rằng các mối quan hệ có thể
thay đổi trong suốt quá trình thực hiện và cả
sau này.

 Chương trình đã tác động quan trọng đến
an ninh lương thực và khả năng độc lập về
lương thực của đất nước nhờ sản lượng tăng
lên, đáp ứng thị trường và giảm sự phụ thuộc
vào nhập khẩu lương thực.
 Thu nhập tăng lên đã có tác động tích cực
trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát
triển các dịch vụ của địa phương.
 Tác động khác của chương trình là năng
lực kỹ thuật được nâng cao, đặc biệt trong việc
đưa vào những can thiệp theo định hướng thị
trường.
 Khi lựa chọn các tác động can thiệp, cần
nhận rõ tầm quan trọng của nhà lãnh đạo và
nhà cải cách trong tổ chức nông dân.
9. Thách thức trong tương lai
 Ở Bolivia có khoảng 700.000 đơn vị sản
xuất nông nghiệp, 30.000 trong số đó đã được
chương trình hỗ trợ. Vấn đề là cần nhân rộng
chương trình cho tất cả các đơn vị.
 Chương trình đã mang lại những cải thiện
trong công nghệ kỹ thuật, cơ sở vật chất để sản
xuất và khả năng tổ chức. Điều quan trọng hiện
giờ là ngành tài chính cần đầu tư vào lĩnh vực
này để đảm bảo các chương trình đã được khởi
xướng sẽ phát triển bền vững.
 Chương trình hiện được Ngân hàng Thế
giới hỗ trợ tài chính. Để đảm bảo tính bền
vững, bộ máy chính quyền các cấp cần tham
gia đầu tư trực tiếp vào chương trình này.
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PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CẢI THIỆN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG
DỰA TRÊN TIỀM NĂNG TRI THỨC BẢN ĐỊA CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

I.Thực trạng sinh kế và những tác động của
tri thức bản địa vào sự phát triển sinh kế
1.Sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS
Sinh kế bền vững của đồng bào DTTS là
sinh kế có thể đương đầu với khủng hoảng và
phục hồi sau khủng hoảng, duy trì hoặc nâng
cao năng lực, tài sản và cung cấp những cơ hội
sinh kế bền vững cho những thế hệ tương lai
của họ và đóng góp lợi ích lâu dài cho những
nghề nghiệp khác ở các cấp địa phương, quốc
gia trong một thời gian ngắn và dài hạn. Nội
hàm sinh kế của đồng bào DTTS bao gồm 2
thành tố cơ bản: các nguồn lực, nguồn vốn để
đảm bảo sinh kế và các hoạt động sinh kế cụ
thể.
Lai Châu và Đắk Lắk là hai tỉnh miền núi
vùng cao đặc thù nằm trong 2 khu vực đặc thù
của Việt Nam. Lai Châu thuộc Tây Bắc, là địa
phương có khoảng 20 dân tộc cùng sinh sống,
trong các dân tộc thiểu số (DTTS), người Thái
chiếm trên 30%; Mông chiếm 30%; Dao
khoảng 7%...Với Ðắk Lắk là tỉnh nằm ở phía
Tây Nam dãy Trường Sơn, cũng là tỉnh có
nhiều dân tộc cư trú (có khoảng 41 dân tộc),
trong các DTTS thì người Ê Ðê chiếm 13,98%;
Mông chiếm gần 10%; M'Nông, chiếm 4,4%;
Gia Rai chiếm 0,8%...Qua nghiên cứu trường
hợp điểm 4 dân tộc thiểu số tại chỗ Ê Đê, Gia
Rai của Đắk Lắk và Mông, Dao của Lai Châu
từ năm 2010 – 2013, chúng ta có thể rút ra một
số nhận xét về về các loại vốn sinh kế và các
hoạt động sinh kế như sau:
(1) Các loại vốn sinh kế
Qua phân tích kết quả cho thấy: nguồn vốn,
nguồn lực tài sản cho sinh kế bền vững có 5
loại cơ bản (vật chất, tài chính, xã hội, con
người và tự nhiên) đã và đang từng bước được
cải thiện về chất lượng và số lượng trong đó
đặc biệt vốn vật chất (hạ tầng cơ sở được đầu
tư, nâng cấp, các điều kiện vật chất cho từng
hộ gia đình được nâng lên…); vốn tài chính
ngày càng mạnh hơn (thu nhập được tăng lên,
hộ nghèo giảm đi, cơ hội nghề nghiệp nhiều
hơn, khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu
đãi dễ dàng hơn, trợ cấp của nhà nước ngày
càng nhiều và mở rộng đối tượng…;vốn con
người về thể lực, trí lực và cả tâm lực được cải
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PGS.TS. Ngô Quang Sơn
Viện trưởng Viện Dân tộc
Ủy ban Dân tộc
thiện rõ rệt. Tuy nhiên cũng còn những vấn đề
đặt ra là:
- Vốn vật chất bao gồm kết cấu hạ tầng và
các loại hàng hóa con người sản xuất cần để
hậu thuẫn sinh kế. Vốn vật chất ở một số nơi
còn không được đảm bảo. Kết cấu hạ tầng còn
yếu kém nhất là giao thông liên xã, liên thôn,
bản rất khó khăn, gần 30% xã không có đường
đi được ô tô cả 4 mùa, 2% số thôn, bản không
có đường đi xe máy, 30% các xã chưa có trạm
y tế đạt chuẩn và trường học kiên cố…, điện,
nước, thủy lợi cũng rất khó khăn, số hộ thiếu
nhà ở, ở nhà tạm, thiếu thốn các vật dụng cho
sinh hoạt tối thiểu còn nhiều, nhất là đối với
dân tộc Mông, Dao
- Vốn tài chính là các nguồn tài chính mà
con người sử dụng để đạt được các mục tiêu
sinh kế của mình. Vốn tài chính yếu: nguồn thu
tài chính chủ yếu dựa vào các nguồn thu tiền
mặt có được do tiết kiệm, đi làm thuê, bán sản
phẩm nông nghiệp, sản phẩm thủ công và
khoản trợ cấp của nhà nước…Nguyên nhân là
do sản xuất kém hiệu quả, tiếp cận và sử dụng
vốn vay ưu đãi chưa nhiều…
- Vốn xã hội gồm các nguồn lực xã hội
mà con người sử dụng để theo đuổi các mục
tiêu sinh kế như quan hệ, mạng lưới, thành
viên nhóm, niềm tin. Vốn xã hội còn hạn chế:
hợp tác trong sản xuất nhất là hợp tác với các
dân tộc thiểu số khác sống trên cùng địa bàn
còn yếu, còn tự ti, có lúc còn định kiến dân tộc,
vai trò của các tổ chức truyền thống cũng như
luật tục, quy định làng bản đang giảm
sút…Các tổ chức đoàn thể ở cộng đồng hoạt
động chưa hiệu quả.
- Vốn con người đại diện cho các kỹ năng,
tri thức, khả năng làm việc và sức khỏe tốt
giúp cho con người theo đuổi và đạt được các
mục tiêu sinh kế của mình. Vốn con người còn
nhiều bất cập: Thể lực yếu thể hiện các chỉ số
về chiều cao, cân nặng cũng như tuổi thọ đều
thấp hơn so với bình quân chung của cả nước,
dân tộc Mông 66,5 tuổi, các dân tộc khác là
69,2 tuổi, trí lực hạn chế. Tình trạng không biết
đọc, biết viết tiếng phổ thông còn cao (dân số
từ 7 tuổi trở lên còn chưa biết đọc, biết viết
tiếng phổ thông của dân tộc Gia Lai là 35,7%,
dân tộc Ê Đê là 27,5%, dân tộc Mông là

39,2%, dân tộc Dao là 46,1%), tỷ lệ chủ hộ
chưa từng đi học còn cao như dân tộc Mông là
36,9%, Dao là 43,3%, Gia Lai là 40,8%, Gia
Lai là 32,1%. 95% lao động của 4 dân tộc
không được đào tạo chuyên môn, không có
chuyên môn kỹ thuật, 5% còn lại chủ yếu có
trình độ chuyên môn kỹ thuật từ sơ cấp; khả
năng hội nhập, hiểu biết về xã hội bên ngoài
còn rất hạn chế, kỹ năng sống chưa được hoàn
thiện và phù hợp với sự phát triển chung của
xã hội…
- Vốn tự nhiên gồm các nguồn lực,
nguyên nhiên liệu tự nhiên để tạo dựng các
sinh kế như đất đai, nguồn nước, rừng…Vốn
tự nhiên ngày càng khan hiếm: Đất cho sản
xuất ngày càng ít, rừng bị khai thác kiệt quệ,
tàn phá năng nề, suy thoái nghiệm trọng, quyền
sử dụng, sở hữu rừng và đất rừng của đồng bào
DTTS không còn nhiều, diện tích rừng nghèo
kiệt nhiều, nguồn sinh thủy nhiều song chỉ ở
dạng là tiềm năng, nguồn nước bị ô nhiễm do
khai thác bừa bãi, không quản lý được các tài
nguyên thiên nhiên…
(2) Về các hoạt động sinh kế
Các hoạt động như sản xuất nông
nghiệp, ngành nghề truyền thống, sinh kế săn
bắt, hái lượm từ rừng…vẫn là những hoạt động
sinh kế chủ yếu và phổ biến trong đó sản xuất
nông nghiệp và khai thác nguồn lợi tự nhiên là
2 hoạt động sinh kế quan trọng nhất của đồng
bào DTTS. Sinh kế của 4 dân tộc thiểu số ở 2
tỉnh Tây Bắc và Tây Nguyên vẫn còn mang
nặng tính sản xuất giản đơn, nông nghiệp
truyền thống với kỹ thuật canh tác chủ yếu là
dựa vào khai thác tự nhiên với những kinh
nghiệm và tri thức bản địa là chủ yếu, chưa
tiếp cận và sử dụng nhiều các tiến bộ khoa học
công nghệ hiện đại vào sản xuất. Mục đích của
sản xuất là đáp ứng nhu cầu tự cung, tự cấp.
2.Phát triển sinh kế bền vững gắn liền với tri
thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số
2.1 Hoạt động sinh kế chủ yếu của dân tộc Ê
Đê ở Đắk Lắk
Sản xuất nông nghiệp: người Ê Đê làm rẫy
là chính với cây trồng là lúa, ngoài ra còn có
ngô, khoai, bầu, thuốc lá, bí, hành, ớt,
bông…Chăn nuôi cũng đã và đang trở thành
một ngành sản xuất quan trọng với các vật nuôi
có giá trị hàng hóa nuôi heo, trâu, bò, voi và
các loại gia cầm…Ngành nghề truyền thống
của đồng bào dân tộc Êđê: phổ biến có nghề
đan lát mây tre (đồ gia dụng), nghề dệt cổ
truyền (thổ cẩm). Ngoài ra còn có nghề thuốc
dân tộc (thuốc nam), nghề rèn (rèn thủ công
loại nhỏ để sửa chữa nông cụ và các vật dụng

gia đình ), nghề làm rượu (rượu cần) và nghề
mộc (kiến trúc nhà ở, nhà mồ, cột klao, kbao,
hoa văn trang trí )...
2.2 Hoạt động sinh kế chủ yếu của dân tộc
Gia Rai ở Đắk Lắk
Người Gia Rai sống chủ yếu bằng nghề
trồng trọt nương rẫy, lúa tẻ là cây lương thực
chính. Những năm gần đây việc chăn nuôi trâu,
bò, lợn, chó, gà đã phát triển và đem lại nguồn
thu nhập đáng kể cho kinh tế hộ. Ngành nghề
truyền thống có nghề đan lát (các loại gùi, giỏ),
nghề dệt (khố váy, mền đắp, vải may áo hoặc
để làm trang phục và các nhu cầu khác cho gia
đình, cộng đồng). Ngoài ra, săn bắn, hái lượm,
đánh cá là những hoạt động kinh tế phụ khác
có ý nghĩa đáng kể đối với đời sống của họ xưa
và nay.
2.3 Hoạt động sinh kế chủ yếu của dân tộc
Mông ở Lai Châu
Người Mông ở Lai Châu chủ yếu làm
nương rẫy và trồng lúa nước. Về chăn nuôi chủ
yếu là trâu, bò, lợn, gà, ngựa. Nghề thủ công
truyền thống của người Mông có: đan lát (tận
dụng nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên như tre,
trúc, vầu, giang, mây… để đan lát những dụng
cụ thiết thực phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt
hàng ngày, phên cót dùng để quây thóc, phơi
lúa… cái địu dùng để đựng thóc và đi nương,
rổ, rá, gầu xúc ngô, thóc), nghề mộc (đóng
thùng đựng nước, nhuộm chàm, làm chậu,
muôi, thìa gỗ…), thêu dệt (trồng lanh, bông để
dệt vải nhuộm chàm may thành quần áo, túi
sách, chăn, gối…) , nghề rèn đúc (lưỡi cày,
dao, cuốc bướm, nòng súng.
2.4 Hoạt động sinh kế chủ yếu của dân tộc
Dao ở Lai Châu
Người Dao làm ruộng nước là chủ yếu. Đối
với chăn nuôi, người Dao thường nuôi các loại
gia súc như: trâu, ngựa, lợn, gà, chó, mèo. Một
số ít gia đình chăn nuôi thêm bò, vịt, ngan,
ngỗng. Ngành nghề truyền thống có dệt vải
(các trang phục, vật dụng truyền thống), nghề
mộc (sản xuất công cụ lao động cũng như đồ
dùng sinh hoạt trong gia đình như: yên ngựa,
bàn ghế, tủ, dựng nhà…).
2.5 Tri thức bản địa tác động tích cực đến
phát triển sinh kế
Tri thức bản địa là những kinh nghiệm đã
được thử thách, tôi luyện qua nhiều năm sử
dụng. Tri thức bản địa là những kinh nghiệm,
nhưng nó lại phải phù hợp với môi trường, văn
hóa từng vùng, từng cộng đồng và từng tộc
người. Tri thức bản địa tuy là những kinh
nghiệm sống, nhưng lại động và thay đổi phù
hợp với những điều kiện mới, cơ cấu xã hội
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mới. Thông thường, tri thức bản địa được phân
thành hai nhóm: một nhóm là các tri thức dưới
dạng “kỹ thuật”; nhóm khác là các tri thức
dưới dạng văn hoá tín ngưỡng, luật tục...Tri
thức bản địa chính là nền tảng cơ sở để duy trì
cuộc sống xã hội truyền thống của đồng bào
các dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại
và phát triển đến nay. Ngay cả khi có sự xuất
hiện của tri thức khoa học hiện đại thì tri thức
bản địa vẫn đã, đang song hành tồn tại và đóng
góp một phần quan trọng vào việc giải quyết
các vấn đề của địa phương. Thực trạng tri thức
bản địa liên quan trực tiếp đến sinh kế đang tồn
tại của đồng bào 4 dân tộc Ê Đê, Gia Rai (tỉnh
Đắk Lắk), và Mông, Dao (tỉnh Lai Châu) như
sau:
- Tri thức bản địa trong sử dụng, bảo vệ và
quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên
Chúng ta đã biết cuộc sống của đồng bào
DTTS luôn gắn bó mật thiết với tự nhiên, đặc
biệt là 3 nguồn tài nguyên: rừng, đất đai và
nguồn nước. Vì thế, việc khai thác, sử dụng,
bảo vệ và quản lý các nguồn tài nguyên này
(khai thác lâm thổ sản, bảo vệ rừng đầu nguồn;
bảo vệ thú hoang; bảo vệ nguồn nước, đất
đai...) luôn được 4 dân tộc Ê Đê, Gia Rai,
Mông và Dao coi trọng. Hệ tri thức đầu tiên
được nhắc đến đó chính là các giá trị được quy
định trong Luật tục và các quy ước cộng đồng
của từng dân tộc. Đây là một sản phẩm chứa
đựng những giá trị tri thức truyền thống quan
trọng mà cả 4 dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Mông,
Dao đều có để quy định hành vi ứng xử của
mọi thành viên trong cộng đồng khi sử dụng,
khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Ngoài luật tục, trong những trường hợp cụ thể
để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mỗi một dân
tộc đều xây dựng nên những truyền thuyết,
huyền thoại để thiêng hóa, thần thánh hóa với
mục tiêu không để ai xâm phạm, phá hoại
(rừng ma, rừng thiêng của người Mông, Dao;
thần nước, vua nước của người Ê Đê, Gia
Rai...).
- Tri thức bản địa trong sản xuất nông
nghiệp
Đồng bào 4 DTTS sống chủ yếu dựa vào
sản xuất nông nghiệp, vì thế hệ thống tri thức
truyền thống về lĩnh vực này khá đa dạng
phong phú. Các kiến thức về đất canh tác
(chọn và làm đất đặc thù): người Mông ở Lai
Châu với vốn tri thức bản địa về quy trình khai
khẩn ruộng bậc thang (chọn vùng đất có sườn
núi, độ dốc dưới 400, có nguồn nước tự nhiên
hoặc nước mạch đùn tương đối bằng phẳng và
có mùn dày); dân tộc Dao có kiến thức chọn
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đất làm nương ở rừng già, rừng nứa, những nơi
nhiều mùn...; người Ê Đê và Gia Rai có các kỹ
năng chọn đất để làm rẫy để canh tác ngoài
đảm bảo về chất lượng đất, còn phải gần bến
nước và tránh được sự phá hoại của thú rừng;
canh tác luân khoảnh khép kín...
Hệ tri thức về nông lịch cũng được coi là
sản phẩm được hình thành trong thực tiễn sản
xuất nông nghiệp truyền thống và gắn bó mật
thiết đối với mỗi một dân tộc. Cách tính nông
lịch được dựa trên những hiểu biết về đặc điểm
sinh trưởng, phát triển của từng loại cây trồng,
vật nuôi, vào sự diễn biến của điều kiện tự
nhiên, thời tiết khí hậu và đặc điểm canh tác
đặc thù.
- Tri thức bản địa về các nghề thủ công
truyền thống
Mỗi một dân tộc đều có những nghề thủ
công truyền thống mang tính bản sắc rõ rệt của
dân tộc mình, nó chứa đựng những giá trị tri
thức đặc biệt, thể hiện trình độ và sức sáng tạo
trong từng sản phẩm làm ra. 4 dân tộc Ê Đê,
Gia Rai, Mông và Dao đều có một số nghề thủ
công giống nhau như dệt, đan lát, mộc... nhưng
hình thức, giá trị và cách tạo ra sản phẩm của
mỗi dân tộc lại rất khác nhau. Cùng là nghề
mộc, người Ê Đê có các kỹ thuật làm nhà sàn,
chế tác cầu thang độc đáo, trình độ chạm khắc
tinh xảo nhất là trong chế tác tượng nhà mồ,
trong khi đó người Mông chỉ một chiếc rìu,
một con dao không có bào, đục, cưa nhưng vẫn
dựng được nhà, sản xuất đồ dùng, ghép thùng
nước không sử dụng đinh mà chủ yếu dùng kỹ
thuật ghép mộng rất chắc chắn...
Ngoài ra, mỗi dân tộc lại có những nghề
truyền thống mang tính riêng có như: người
Mông với nghề rèn đúc lưỡi cày rất khỏe, cắt
được rễ cây, cỏ tranh, cày đất khô dốc vùng
núi đá với độ sâu từ 10 đến 15 cm, dao được
tôi rèn vừa sắc, vừa bền hơn bất cứ loại dao
của các dân tộc khác và dao công nghiệp; rèn
và khoan nòng súng bằng phương pháp khoan
nước...; nghề thêu đặc sắc của người Dao với
đường nét chỉ thêu và các hoa văn tinh tế trên
vải hoặc quần áo có sẵn mang đậm sắc thái văn
hoá; nghề săn bắt và thuần hóa voi rừng, nghề
làm rượu cần nổi tiếng của dân tộc Ê Đê, Gia
Rai đã và đang trở thành sản phẩm hàng hóa
dịch vụ đem lại giá trị kinh tế cao...
- Tri thức bản địa về y học dân gian và chăm
sóc sức khỏe
Với những đặc điểm về điều kiện tự
nhiên, kinh tế xã hội đặc thù, để duy trì sự tồn
tại và phát triển của mình, các dân tộc đều hình
thành những tri thức về y học dân gian truyền

thống và kiến thức chăm sóc sức khỏe. Chính
những tri thức này đã giúp cho cộng đồng các
dân tộc tự giải quyết được các mối đe dọa từ
bệnh tật và bảo tồn nòi giống của họ.
- Tri thức bản địa về điều hành và quản lý
cộng đồng, xã hội
Cả 4 dân tộc thiểu số đều có những tri
thức truyền thống về điều hành và quản lý
cộng đồng xã hội mà tri thức giá trị nhất có
ảnh hưởng đến sự tồn tại của từng dân tộc đó
chính là thiết chế thôn, bản, buôn và các quy
định chung về các mối quan hệ, điều chỉnh các
mối quan hệ trong cộng đồng dưới dạng luật
tục và các quy ước. Về thiết chế thôn, bản (đối
với đồng bào Mông, Dao) và buôn (đối với dân
tộc Ê Đê và Gia Rai), đây là các đơn vị quần
cư khá bền vững là nơi quần tụ của vài chục,
có đến khi vài trăm nóc nhà (đối với buôn).
Mỗi buôn, bản có phạm vi rừng và phạm vi cư
trú riêng, ranh giới của phạm vi này là các ranh
giới tự nhiên như một dòng suối, một gốc cây
hay một mỏm đá. Trong phạm vi đất rừng và
đất cư trú của buôn, bản mình, mọi người dân
đều có quyền tự do khai thác, săn bắt, hái
lượm, chọn đất làm nương rẫy nhưng vi phạm
sang khu vực khác là điều cấm kỵ.
2.6 Tri thức bản địa tác động tiêu cực đến
phát triển sinh kế
Cùng với những yếu tố tác động mang
chiều hướng tích cực, các yếu tố tri thức bản
địa của đồng bào 4 dân tộc thiểu số Ê Đê, Gia
Rai, Mông, Dao cũng tạo ra không ít những
rào cản, bất lợi đến sinh kế của chính họ.
- Tập quán đời sống lạc hậu ảnh hưởng đến
phát triển sinh kế
+ Tảo hôn và hôn nhân cận huyết: tình trạng
tảo hôn chưa được kiểm soát
+ Thói quen sinh đẻ tại nhà và đẻ nhiều:
cùng với tảo hôn và hôn nhân cận huyết, trong
quá trình tiếp cận với các cán bộ y tế cơ sở, các
trưởng buôn, bản và người dân, kết quả cho
thấy tình trạng tự phụ nữ các dân tộc sinh con
tại nhà không có sự giúp đỡ nhân viên y tế vẫn
xảy ra, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa (có nơi
chiếm tới 80% số ca đẻ trong đó có 40% số ca
do mụ vườn hay người nhà đỡ).
- Tập quán ăn ở và thói quen sinh hoạt lạc
hậu chưa đảm bảo vệ sinh: Tỷ lệ hộ sử dụng
nước sinh hoạt hợp vệ sinh khu vực đồng bào
Mông, Dao là không đáng kể. Đối với các dân
tộc Ê Đê và Gia Rai, tình hình có cải thiện hơn
nhưng cũng còn gần 40% hộ không sử dụng
nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
- Tập tục ma chay, cưới xin và các lễ hội
truyền thống: Mỗi một dân tộc đều có những

tập tục, quy định về ma chay, cưới xin, lễ hội
truyền thống trở thành một nét văn hóa riêng
biệt, 4 dân tộc thiểu số Mông, Dao, Ê Đê và
Gia Rai cũng không là ngoại lệ. Bên cạnh
những giá trị do các hoạt động văn hóa này
đem lại, hiện nay ma chay, cưới xin và một số
lễ hội cũng bộc lộ những tác động tiêu cực đến
sinh kế của người dân, nhất là trong điều kiện
kinh tế hộ còn quá khó khăn, trong khi đó lại
phải bỏ ra một khoản kinh phí lớn đến 20 -30
triệu cho 1 sự kiện với thời gian tổ chức quá
dài...
- Tập quán sản xuất lạc hậu ảnh hưởng đến
phát triển sinh kế
+ Về xây dựng kế hoạch sản xuất của gia
đình: điều dễ nhận thấy khi trao đổi thảo luận
với người dân đó là họ không có thói quen xây
dựng kế hoạch sản xuất của gia đình mình, mà
chủ yếu làm theo cộng đồng xung quanh.
- Người ra quyết định về hoạt động sản
xuất: trong đa số các gia đình dân tộc Việt
Nam, đàn ông thường giữ vai trò chủ hộ và là
người ra quyết định chính trong mọi công
việc. 2 dân tộc Mông và Dao cũng nằm trong
xu thế này, với gần 50% ý kiến các hộ cho
rằng các quyết định trong sản xuất đều do
người chồng đưa ra, chỉ có một số ít hộ (dân
tộc Mông - 2,78%, Dao - 6,67%) là do phụ nữ
quyết định. Đối với đồng bào Ê Đê, Gia Rai
chiều hướng lại diễn ra ngược lại. Đây là 2
dân tộc theo chế độ mẫu hệ, trước khi làm một
việc gì đó thì mọi ý kiến người chồng đều bàn
bạc với vợ và có sự đồng thuận của cả vợ và
chồng.
- Các hoạt động sản xuất lạc hậu: nổi
cộm nhất hiện nay trong hoạt động sản xuất
của các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Mông và Dao
đó là tập quán chăn nuôi gia súc (trâu, bò,
lợn...). Việc mở rộng, phát triển chăn nuôi
không đi cùng với việc thay đổi thói quen,
phương thức chăn thả gia súc và nhận thức về
bảo vệ môi trường sống đã dẫn đến đàn gia súc
ngày càng phát triển, nhưng hình thức thả rông
vẫn là phổ biến. 2 hình thức thả rông (trong
điều kiện chăn thả và đồng cỏ ngày càng hạn
hẹp) và nuôi nhốt dưới sàn nhà đều được xác
định là một phương thức không còn phù hợp
trong điều kiện hiện nay và rất dễ gây ra ô
nhiễm môi trường sống, là nguyên nhân làm
gia tăng các loại bệnh làm ảnh hưởng đến cả sự
phát triển của vật nuôi và sức khỏe của con
người.
- Thói quen khai thác các nguồn lợi tự
nhiên: Cuộc sống của 4 dân tộc thiểu số
Mông, Dao, Ê Đê, Gia Rai vẫn phụ thuộc khá
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nhiều vào khai thác nguồn lợi tự nhiên, nhất là
từ rừng. Nếu trước đây, độ che phủ và nguồn
lợi của rừng còn cao, các hoạt động khai thác
có thể gần như vô hại thì nay với việc rừng
đang bị kiệt quệ do các hoạt động khai thác
quá mức, các sản phẩm tự nhiên cũng ngày
càng khan hiếm hơn thì các hoạt động săn bắn,
hái lượm, đốt rừng làm nương rẫy, thậm chí
chặt gỗ trái phép sẽ không chỉ làm cho nguồn
lợi tự nhiên cạn kiệt, dẫn đến nguy cơ tận diệt
mà còn ảnh hưởng đến môi trường và sự an
toàn của chính cộng đồng.
- Văn hóa giao lưu trao đổi và tác phong
sản xuất ảnh hưởng đến phát triển sinh kế
Về văn hóa giao lưu, trao đổi với bên
ngoài, kết quả điều tra cho thấy hơn khoảng
40-45% các chủ hộ trả lời họ chỉ đi trong nội
xã mà chưa từng đi xa hơn, trên 55% ý kiến
còn lại cho là thường đi đến các nơi khác trong
nội huyện, nội tỉnh hoặc xa hơn.
II. Các biện pháp cải thiện sinh kế dựa trên
tiềm năng tri thức bản địa phong phú của
các dân tộc thiểu số
1.Định hướng xây dựng các biện pháp
Từ những vấn đề đặt ra hiện nay về thực
trạng sinh kế và sự tác động tích cực/tiêu cực
của một số yếu tố văn hóa, tri thức bản địa đến
sinh kế của đồng bào 4 dân tộc thiểu số tại chỗ:
Ê Đê, Gia Rai (tỉnh Đắk Lắk), Mông, Dao (tỉnh
Lai Châu). Xuất phát từ những đặc điểm đặc
thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, việc
tiếp cận và xây dựng các biện pháp nhằm mục
tiêu cải thiện sinh kế cho 4 dân tộc thiểu số nói
trên cần dựa trên một số quan điểm sau đây:
- Trình độ phát triển của 4 dân tộc thiểu số
còn thấp, các nguồn lực cũng như hoạt động
sinh kế phần lớn gắn chặt với những nét văn
hóa truyền thống, tri thức bản địa của cộng
đồng và của từng dân tộc.
- Thực trạng sinh kế của đồng bào các dân
tộc thiểu số còn yếu và thiếu bền vững, nguyên
nhân của vấn đề này là do tác động tổng hòa
của nhiều nhân tố: cả về khía cạnh vốn sinh kế
và chất lượng từng hoạt động sinh kế; cả yếu tố
chủ quan từ chính đồng bào DTTS và yếu tố
khách quan bên ngoài; cả kinh tế và văn hóa,
xã hội...
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- Khác với các đối tượng khác, biện pháp
cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
nói chung và 4 dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Mông,
Dao nói riêng cần phải có lộ trình tổ chức thực
hiện theo hướng giải quyết từng bước, kiên trì
và không nóng vội để tránh tạo ra các "cú sốc".
- Việc đề xuất các gỉải pháp cải thiện sinh kế
cho đồng bào 4 dân tộc thiểu số phải đặt trong
bối cảnh chung của một hệ thống thống nhất về
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật và các quy định có liên quan của nhà
nước. Đảm bảo sự hài hòa và phù hợp với mặt
bằng và hoàn cảnh chung của các dân tộc khác
trong cùng cộng đồng và phạm vi cả nước.
- Các biện pháp phải hướng đến sự tự thay đổi
các yếu tố văn hóa, tri thức bản địa không phù
hợp, là rào cản và có những tác động tiêu cực;
duy trì, phát huy các yếu tố văn hóa phù hợp,
tiến bộ, có giá trị...
2. Một số biện pháp cải thiện sinh kế phù
hợp với giá trị văn hóa truyền thống, tri thức
bản địa
2.1. Biện pháp 1: Tuyên truyền, vận động
nâng cao nhận thức
Đây là một trong những biện pháp quan
trọng nhất để cải thiện và nâng cao chất lượng
sinh kế của người dân phù hợp với văn hóa, tri
thức bản địa. Việc tuyên truyền nâng cao nhận
thức không chỉ thực hiện với đối tượng là đồng
bào 4 dân tộc thiểu số (Ê Đê, Gia Rai, Mông,
Dao) mà còn áp dụng cả với nhóm đối tượng là
đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị có liên
quan nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.
2.2.Biện pháp2: Xây dựng chính sách cải
thiện sinh kế phù hợp với văn hóa, tri thức
bản địa
Trong giai đoạn trước mắt thì lựa chọn
biện pháp cần thiết để thúc đẩy cải thiện sinh
kế phù hợp với văn hóa được xác định đó là
cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính
sách liên quan đến vốn và hoạt động sinh kế
cho đồng bào 4 dân tộc thiểu số:
- Chính sách liên quan đến tăng cường
năng lực vốn vật chất và vốn tự nhiên
- Chính sách liên quan nâng cao năng lực
vốn tài chính

- Chính sách đối với vốn con người và vốn
xã hội
Cùng với tổ chức thực hiện có hiệu quả
các chính sách nêu trên, thực trạng vốn và hoạt
động sinh kế của 4 dân tộc đòi hỏi cần phải bổ
sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, trong đó
chú ý xem xét ban hành, sửa đổi một số chính
sách sau:
- Chính sách về đầu tư kết cấu hạ tầng
- Chính sách về nguồn lực tự nhiên
- Chính phủ cần nghiên cứu, ban hành
một só chính sách mới để nâng cao vốn con
người và xã hội cho các DTTS nói chung và 4
dân tộc nói riêng
Để cải thiện sinh kế phù hợp với giá trị văn
hóa thì việc hỗ trợ của nhà nước là rất quan
trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng vốn sinh
kế và hoạt động sinh kế của đồng bào các dân tộc
nói chung và 4 dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Mông,
Dao nói riêng còn thiếu hiệu quả, không bền
vững. Hệ thống chính sách còn chưa đồng bộ,
thiếu thống nhất cả về cơ chế quản lý và thực
hiện, tính công bằng giữa các dân tộc, các vùng
miền chưa được đảm bảo. Một số chính sách có
thể đem lại những lợi ích kinh tế nhất định,
nhưng lại gây ra tác động tiêu cực ở góc độ văn
hóa lại, làm giảm tính tự lực tự cường và làm
tăng tính trông chờ ỷ lại; có những chính sách
hoặc hành động hỗ trợ của Nhà nước cho vùng,
cho dân tộc mang tính tình thế, không những
không giải quyết được nguyên nhân sâu xa mà
còn tạo ra rào cản cho sự ổn định, phát triển..Vì
vậy cần phải thực hiện đổi mới cơ chế xây dựng
và tổ chức triển khai thực hiện chính sách, mà
việc làm đầu tiên đó là cần phải nhanh chóng thể
chế hóa quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện
chính sách.
2.3. Biện pháp 3: Chuyển giao tiến bộ khoa
học- kỹ thuật phù hợp với văn hóa, tri thức
bản địa
Để cải thiện sinh kế cho đồng bào 4 dân
tộc thiểu số tại chỗ thì không thể chỉ dựa vào
những kinh nghiệm tri thức bản địa sẵn có của
người dân và cộng đồng. Điều tất yếu phải làm
đó là chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật
vào trong đời sống và sản xuất trên cơ sở phù
hợp với giá trị văn hóa, tri thức bản địa của
từng dân tộc. Lồng ghép kiến thức khoa học –
kỹ thuật hiện đại vào tri thức bản địa của từng
dân tộc: cần có sự nghiên cứu sâu, đánh giá
đúng những giá trị khoa học và phát hiện các
khía cạnh, những điểm khiếm khuyết, hạn chế,

hoặc không còn phù hợp trên cơ sở đó đưa các
tiến bộ khoa học - kỹ thuật hiện đại vào thay
thế để bảo tồn và phát huy cao nhất tri thức
bản địa của người dân và cộng đồng, nhất là
các tri thức kỹ thuật.
Lựa chọn các kiến thức khoa học kỹ thuật
phù hợp với trình độ nhận thức, điều kiện sản
xuất của đồng bào, từng bước chuyển giao vào
trong sản xuất và đời sống với các hình thức
chuyển giao đa dạng, có sự tham gia ngay từ
đầu của đồng bào để có thể tiếp nhận, học tập,
vận dụng làm theo (đào tạo, tập huấn tại chỗ;
xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa
học - kỹ thuật...).
2.4. Biện pháp 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ,
người có uy tín của 4 dân tộc thiểu số
Xuất phát từ quan điểm để giải quyết các
vấn đề liên quan đến sinh kế, văn hóa của đồng
bào 4 dân tộc, không ai khác phải do chính các
dân tộc này tự quyết định và thực hiện với sự
trợ giúp đắc lực và có hiệu quả của bên ngoài
(nhà nước và các thành phần khác). Tuy nhiên
với trình độ phát triển như hiện nay, việc để
đồng bào tự nhận thức và quyết định cải thiện
sinh kế trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa
tốt đẹp, loại bỏ các yếu tố văn hóa lạc hậu là
vấn đề hết sức nan giải nếu không có ai trong
số họ nhận thức, hiểu biết về những vấn đề này
để vận động, dẫn dắt tổ chức cho người dân,
cộng đồng làm theo.
Nhà nước quan tâm và thực hiện việc xây
dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín của 4 dân
tộc thiểu số là một giải pháp quan trọng. Đội
ngũ cán bộ, trí thức, người có uy tín của từng
dân tộc thiểu số sẽ trở thành những hạt nhân
cùng với cộng đồng dân tộc đưa ra những lựa
chọn và tự quyết định giải quyết các vấn đề
mang tính rào cản, những yếu tố tác động bất
lợi, phát huy những yếu tố tích cực đến sự phát
triển của dân tộc mình.
2.5. Biện pháp 5: Xây dựng mô hình phát triển
sinh kế bền vững dựa trên tiềm năng các tri thức
bản địa
Xây dựng các mô hình ứng dụng các biện
pháp cải thiện sinh kế phù hợp với giá trị văn
hóa của đồng bào 4 dân tộc thiểu số là rất quan
trọng, nó tác động và giúp cho đồng bào có cơ
hội tiếp cận hoặc cùng tham gia để nâng cao
nhận thức, kiến thức cải thiện sinh kế cho
chính mình. Cũng thông qua xây dựng các mô
hình sẽ là cơ sở để đề xuất các chính sách có
liên quan. Các mô hình có thể xây dựng:
- Xây dựng mô hình trọn gói
- Xây dựng mô hình lễ hội truyền thống và
các giá trị tín ngưỡng của từng dân tộc
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- Xây dựng mô hình tuyên truyền tại cơ sở
cho 4 dân tộc thiểu số của 2 tỉnh
- Xây dựng mô hình tích hợp giữa tri thức
bản địa với tri thức khoa học - kỹ thuật hiện
đại
- Xây dựng mô hình thay đổi tập quán thói
quen lạc hậu
2.6. Biện pháp 6: Tăng cường nguồn lực tài
chính
Đây là biện pháp mấu chốt và là điều kiện

quyết định đến việc các biện pháp nêu trên có
thể tổ chức thực hiện thành công được hay
không. Từ biện pháp về tuyên truyền, nâng cao
nhận thức, biện pháp về cơ chế chính sách,
biện pháp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ
thuật đến biện pháp về xây dựng đội ngũ cán
bộ, người có uy tín và biện pháp xây dựng các
mô hình đều đòi hỏi cần phải có nguồn kinh
phí để triển khai thực hiện.
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PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Ở ĐÔNG
NEPAL: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ THÁCH THỨC PHÍA TRƯỚC
Brian J. Peniston, Giám đốc Trung tâm sinh kế miền núi và đổi mới,
Viện Nghiên cứu miền núi Hoa Kỳ
Giới thiệu của Viện Nghiên cứu Miền núi
Từ năm 1972, Viện nghiên cứu Miền núi
đã bắt đầu đi vào hoạt động, hỗ trợ cho cộng
đồng dân cư ở vùng Andes, Appalachian và
dãy Himalaya thông qua giáo dục, bảo tồn và
phát triển bền vững. Kể từ khi thành lập như
một tổ chức phi chính phủ quốc tế 40 năm
trước, Trung tâm TMI đã phối hợp chặt chẽ
với người dân miền núi, cơ bản là đồng bào
dân tộc thiểu số, để nhận định những thách
thức đe dọa sinh kế và sức khỏe của dân cư và
môi trường và ứng dụng giải pháp cho những
vấn đề đó. Nhiệm vụ của TMI là bảo đảm rằng
vùng núi sẽ tiếp tục được bảo tồn và là nguồn
cung cấp thiết yếu về tự nhiên, văn hóa và cảm
hứng, cần thiết cho sự sống còn của loài người
trên một hành tinh khỏe mạnh. Trung tâm TMI
xây dựng mối quan hệ đối tác giữa chính phủ
sở tại, các tổ chức xã hội và cộng đồng địa
phương, tạo cơ chế để vừa bảo tồn môi trường
nhưng vẫn giúp cải thiện sinh kế bền vững tại
địa phương và phát huy kiến thức và văn hóa
bản địa.
Sơ lược về các doanh nghiệp cây dược liệu
và hương liệu ở Đông Nepal
Khởi đầu chỉ với 30 nông dân năm 2001
tại Ilam, chương trình cây dược liệu vùng
Đông Nepal của Trung tâm TMI đã từng bước
phát triển và chương trình đang áp dụng với
hơn 16.000 nông dân ở 12 huyện miền núi phía
đông và trung tâm Nepal từ phía bắc Dhading
của tỉnh Kathmandu tới tỉnh Illam và Panchtar
ở miền đông Nepal. Trước tiên, Trung tâm
TMI đầu tư cho con người, cụ thể là sử dụng
việc trồng cây dược liệu và hương liệu (CDLs)
để bước đầu tạo động lực kinh tế trực tiếp, xây
dựng mối quan hệ, và lấy niềm tin của cộng
đồng. Tiếp theo, Trung tâm giới thiệu dần các
hoạt động lâm nghiệp, bảo tồn, xây dựng năng
lực tổ chức và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
Các hoạt động này tiến hành theo hướng tiếp
cận 3 nhân tố cốt lõi, đó là: cung cấp sinh kế
và lợi ích kinh tế, giúp giảm áp lực lên việc thu
hái cây dược liệu hoang (lợi ích sinh thái) và
đề cao tính công bằng khi tiếp cận cộng đồng

dân cư miền núi thường ít nhận được sự quan
tâm, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.
Chương trình ban đầu tập trung vào trồng trọt,
làm cỏ, tỉa thưa, cấy ghép và thu hoạch các loài
cây dược liệu và hương liệu có nguy cơ tuyệt
chủng. Khi kỹ năng và năng lực của người
nông dân được nâng cao hơn, chương trình sẽ
chuyển từ phương pháp đào tạo nhóm nông
dân sang nhóm doanh nghiệp, trang bị thêm kỹ
năng phát triển quan hệ có mức độ hợp tác cao
hơn, kỹ năng kinh doanh và quản lý doanh
nghiệp, và phát triển thị trường (chẳng hạn như
gia tăng giá trị hàng hóa, thương mại công
bằng, v.v…).
Đến năm 2012, Trung tâm TMI đào tạo,
giúp nông dân bán nguyên liệu thực vật được
gần 1.400.000 đô la cho thị trường Ấn Độ và
Trung Quốc, chiếm gần 10% tổng số tiền thu
mua cây dược liệu của Nepal và Ấn Độ. Năm
2013, doanh thu từ cây dược liệu giảm 780.000
đô la Mỹ, do có sự biến động về sản lượng cây
trồng vì cây trồng trưởng cần nhiều năm mới
thu hoạch được. Hiện nay dự án đang tiến triển
tốt, cán bộ dự án của chúng tôi đang tìm hiểu
làm thế nào để gia tăng lợi ích cho nông dân
qua giá trị thặng dư từ việc sấy khô, phân loại
nguyên liệu, tăng chế biến nguyên liệu tại chỗ
và tạo thương hiệu. Ngoài ra, dự án chuyển từ
các nhóm nông dân sang hợp tác xã, doanh
nghiệp sản xuất nhỏ hay thậm chí các doanh
nghiệp làng có sức cạnh tranh cao hơn, giúp
trang bị cho nông dân miền núi các kỹ năng
quản lý tài chính, hành chính và tổ chức để họ
có thể cạnh tranh hiệu quả hơn trên các thị
trường địa phương, quốc gia và khu vực. Kết
quả có thể dự đoán là nông dân miền núi sẽ có
năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bài
viết này chia sẻ một số bài học kinh nghiệm và
thách thức phía trước.
Tiến trình dự án và bài học kinh nghiệm cơ
bản
Năm 2001, Trung tâm TMI bắt đầu
chương trình CDL khi Trung tâm nghiên cứu
về những phương thức sinh kế mới và cách
thức để làm việc trong tình hình xung đột của
cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ tại Nepal.
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Một cán bộ của Trung tâm, anh Karma Bhutia,
đã tiến hành một chuyến khảo sát 6 tháng
nghiên cứu tính khả thi trong việc đánh giá các
điều kiện thị trường của chương trình CDLs,
giá cả, và các chuỗi giá trị. Làm việc với 37 Uỷ
ban phát triển thôn bản (UBTB) ở các huyện
Panchthar
Rasuwa,
Sankhuwasabha,
Taplejung, Ilam, anh Bhutia đã tới thăm những
vùng tập trung cây dược liệu, khu rừng địa
phương và cánh đồng CDL. Cùng đi với những
người cung cấp thông tin địa phương, như
người thu hái CDL, những người chăn nuôi gia
súc, và thành viên nhóm khai thác rừng cộng
đồng (KRC), anh đã thu thập dữ liệu về việc
thu hái cây dược liệu, đồng thời bắt đầu xây
dựng các mối quan hệ và niềm tin cộng đồng
cho công việc này.
Nghiên cứu tính khả thi đối với sản phẩm
địa phương, kỹ năng và thị trường
Dựa trên những phát hiện về tính khả thi,
chúng tôi thấy việc thu hái cây dược liệu và
hương liệu hoang từng được coi là nguồn thu
nhập quan trọng trong đời sống của người dân
nông thôn, nhưng nguồn cây dược liệu hoang
đã bị tận thu, gây tổn hại môi trường và suy
giảm sinh kế của cộng đồng. Chúng tôi cũng
xác định sự phát triển chương trình CDL cần
dựa vững chắc trên một số kiến thức khá cơ
bản về tái sản xuất sinh học và hệ sinh thái cây
dược liệu. Cuối cùng, nghiên cứu về tính khả
thi đã chứng minh sự tồn tại những thị trường
tiêu thụ mạnh mẽ một số cây trồng thương
mại. Và chúng tôi đã bắt đầu bằng việc đào tạo
ba mươi nông dân tại một làng thuộc huyện
Ilam. Phản ứng ban đầu của cộng đồng hết sức
tích cực, rất nhanh sau đó các nhóm nông dân
khác yêu cầu chúng tôi đào tạo canh tác, đây là
những hoạt động đào tạo ngoài chương trình
tại các làng lân cận. Việc đào tạo thâm canh
tiến hành ngay trên những mảnh đất thâm canh
truyền thống, ban đầu đào tạo mẫu, sau chính
những người nông dân được đào tạo lại trở
thành những người hỗ trợ đào tạo đắc lực. Việc
sử dụng chính nông dân làm người đào tạo trở
nên rất hiệu quả, tạo dựng niềm tin, đồng thời
tăng sự tự tin và kỹ năng ban đầu của người
nông dân. Người ta nói rằng cách tốt nhất để
làm chủ một kỹ năng là dạy người khác. Hoạt
động đào tạo canh tác ngày càng được mở
rộng, số lượng nông dân được đào tạo đã dần
tăng từ 30 người ban đầu lên tới hơn 16.000
người năm 2014. Trong đó cán bộ dự án đào
tạo trực tiếp gần 7.500 nông dân, sau đó những
người này lại đào tạo thêm 8.500 nông dân
theo hình thức nông dân đào tạo nông dân. Số
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lượng đất canh tác tăng từ 6,1 ha ban đầu lên
trên 1.800 ha năm 2014.
Thành lập các nhóm để tăng hiệu suất và
hiệu quả
Sau khi thực hiện tốt công tác đào tạo
canh tác, người nông dân đã được sắp xếp lại
thành các nhóm để công tác đào tạo, bồi dưỡng
và thực hiện giám sát hiệu quả hơn. Khi các
nhóm đã được thành lập, chủ đề đào tạo cũng
được mở rộng, bao gồm thành lập vườn ươm,
cấy, làm cỏ, thu hoạch và kỹ thuật ghép. Nông
dân cũng được dạy trồng các loài cây khác,
nhằm đa dạng hóa cây trồng phòng trường hợp
khí hậu thay đổi hoặc biến động thị trường.
Khi đã có nhiều tiến bộ về kỹ năng, cán bộ dự
án sẽ đào tạo tiếp về kỹ thuật và quảng bá sản
phẩm cho nhóm nông dân đầu tiên, đồng thời
mở rộng hoạt động bằng cách lập vườn ươm
minh họa tại cộng đồng và đào tạo những nông
dân mới ở các huyện lân cận. Người dân thành
lập các nhóm bảo tồn và trồng CDL, nhằm tạo
điều kiện cung cấp dịch vụ khuyến nông và
đào tạo tiếp theo, tăng cường mối liên kết trực
tiếp giữa nông dân và thương nhân địa phương.
Dần dần, các hoạt động dự án được nhiều
người trong vùng biết tiếng, khách thăm quan
từ các dự án phát triển khác và các tổ chức phi
chính phủ trên địa bàn cũng đến tìm hiểu, học
tập chương trình, nâng cao hơn nữa vị thế của
người nông dân địa phương và tạo dựng niềm
tin của họ đối với vai trò mới làm cán bộ tập
huấn "cầm tay chỉ việc" gần gũi và là trung
tâm chuyển giao kiến thức.
Bổ sung hệ thống canh tác hiện tại
Nhiều người trong số những người nông
dân đầu tiên áp dụng kỹ thuật canh tác CDL
ngày càng phát đạt, vì họ có các nguồn tài
nguyên và đất đai để mạo hiểm thử cây trồng
và hoạt động mới. Tuy nhiên, những người
nông dân vẫn chỉ nhắm đến tăng thêm thu nhập
của gia đình mình. CDL được họ trồng như 1
loại cây trồng xen, giữa những luống khoai tây
và ngô, trên các bức tường sân thượng, trong
đồng cỏ và rừng cây bụi. Sản xuất cây lương
thực vẫn là ưu tiên của họ. Việc tạo sự cân
bằng giữa cây lương thực vốn có và cây công
nghiệp mới trên cánh đồng canh tác là điều rất
quan trọng và giảm rủi ro. Để giảm rủi ro, cán
bộ dự án cũng bắt đầu khuyến khích canh tác
các loài cây trồng khác có khả năng tiêu thụ
trên thị trường nhằm đa dạng hóa các rủi ro
sinh thái và kinh tế.
Mô hình đào tạo ‘nông dân dạy nông dân’
Khi những người nông dân đã thành công,
những nông dân nghèo được khuyến khích cố

gắng canh tác CDL. Những nông dân nghèo
thường trân trọng kinh nghiệm của nông dân
khác và làm theo tấm gương của họ hơn là nếu
họ được đào tạo từ cán bộ dự án. Những nông
dân đầu tiên bắt đầu thực hiện vai trò ‘nông
dân dạy nông dân’, nhờ đó chương trình được
mở rộng. Họ đào tạo nông dân mới trong cộng
đồng ở những khu vực xa xôi và dễ bị tổn
thương, nhắm tới "những người nghèo nhất
trong số những người nghèo’. Phương pháp
‘nông dân dạy nông dân’ đã được chứng minh
là đặc biệt hiệu quả khi kết hợp theo đó nguồn
nhân lực là cán bộ dự án có trình độ kỹ thuật.
Tổ chức thăm quan học hỏi kinh nghiệm
Dự án cũng đã tài trợ nhiều chuyến tham
quan, đưa nông dân mới của chương trình tới
thăm quan những người canh tác CDL thành
công ở các huyện ban đầu của dự án, nơi các
hoạt động đã diễn ra bài bản. Nông dân mới
ban đầu rất ngại trồng CDL trên một quy mô
lớn, cho đến khi họ nhìn thấy những nông dân
khác trồng CDL trên các vùng đất của chính
mình. Những chuyến thăm quan là nhằm chia
sẻ kiến thức và các kỹ thuật về bảo tồn CDL,
kỹ thuật canh tác, và hệ thống quản lý thị
trường CDL dựa vào cộng đồng.
Trung tâm tích trữ CDL và kho
Khi dự án tiến triển, Trung tâm TMI đã đề
xuất thêm nhiều hoạt động dựa trên nhu cầu
của nông dân trồng CDL mà Trung tâm đào
tạo. Trung tâm đã giúp những người nông dân
từng trước đây bị thiệt thòi tạo nhóm để nâng
cao năng lực của họ về canh tác, quảng bá, và
chế biến CDL. Công việc đầu tiên mà hầu hết
các nhóm phải làm là lập các trung tâm tích lũy
CDL thuộc các Ủy ban phát triển thôn bản
(UBTB) của khu vực mình. Điều này đã gắn
kết những người nông dân để cùng nhau đối
phó với một loạt các vấn đề từ sản xuất đến
tiếp thị và cùng nhau thực hiện các giải pháp.
Thương lượng tập thể thông qua Hợp tác xã
Cán bộ dự án tiếp tục giúp các nhóm trồng
CDL tăng năng lực thực hiện chức năng như
những hợp tác xã (HTX) quảng bá sản phẩm
tại làng và huyện. Họ hỗ trợ các HTX đăng ký
hợp pháp, các HTX sau đó xây dựng các kho
chứa CDL tập trung để có thể thương lượng
giá trên một đơn vị (kg) cao hơn và tích trữ
nguyên liệu thu hoạch chờ qua giai đoạn biến
động giá cả. Trung tâm TMI cũng hỗ trợ một
hệ thống cung cấp thông tin thị trường để
người nông dân biết giá cả hàng hóa trên thị
trường chính xác và kịp thời.
Giá trị tăng thêm

Tiếng nói chung của một HTX sẽ có ảnh
hưởng mạnh mẽ hơn tới chính sách thương mại
về lâm sản ngoài gỗ (NTFP) của vùng hay của
huyện. Họ tiến hành qúa trình gia tăng giá trị
đơn giản dựa vào kỹ thuật chế biến như sấy
khô, làm sạch, và phân loại nguyên liệu, cũng
như nâng cao kỹ thuật lưu kho. Khi những
người nông dân làm chủ các kỹ năng cơ bản,
dự án sẽ dần giới thiệu công nghệ chế biến
phức tạp hơn.
Thỏa thuận mua bán với thương nhân và
khâu trung gian
Các HTX đã xây dựng mối quan hệ và có
được những hợp đồng mua bán CDL với các
thương nhân, những người cũng được hưởng
lợi ích kinh tế bằng việc có thể mua khối lượng
lớn nguyên liệu thực vật chất lượng cao. Các
HTX cũng lựa chọn và làm việc với những
người trung gian, nhằm đảm bảo chất lượng
của CDL và thu nhập tăng thêm. Đối với các
thương nhân, các kho sẽ giúp giảm chi phí giao
dịch trung gian để họ có thể trả một mức giá
cao hơn cho nông dân, những người cung cấp
sản phẩm CDL chất lượng ổn định, nhờ đó hai
bên cùng có lợi.
Tăng nhận thức về pháp luật và quy định
Nông dân cũng được đào tạo về các quy
định pháp luật cơ bản và các quy định cho việc
tập trung hàng hóa, thu hoạch, và bán CDL,
canh tác trên đất tư hữu. Việc đào tạo này là rất
quan trọng cho sự thành công và bền vững của
dự án. Khi các cánh đồng bắt đầu cho năng
suất nguyên liệu với khối lượng dự kiến, các
nhóm nông dân lại được chia sẻ kiến thức về
thị trường, đặt tên và thông tin liên lạc của
thương nhân CDL và chủ nhà máy, và thông
tin hàng tháng về giá của các loài CDL giao
dịch trên toàn quốc và quốc tế mà đài các phát
thanh ở vùng sâu vùng xa không thể tiếp cận.
Trong buổi tập huấn, các thương nhân CDL địa
phương và huyện nói chuyện với nông dân,
khuyến khích họ củng cố sản phẩm CDL của
mình và xây dựng mối quan hệ thương mại
thiết yếu giữa người trồng CDL (phía cung) và
các thương nhân CDL và các nhà tiếp thị (phía
cầu).
Để bán sản phẩm có hiệu quả nông dân
cũng cần hiểu một số chính sách pháp luật.
Nông dân bán CDL được canh tác trên đất tư
hữu của họ thì không cần giấy phép hoặc nộp
thuế, tuy nhiên, hệ thống quy định này vẫn
chưa thực hiện. Để giải quyết vấn đề này,
chúng tôi đã đề xuất việc cấp giấy chứng nhận
cho người nông dân trồng CDL để họ thúc đẩy
việc tiếp thị sản phẩm của họ dễ dàng hơn,
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giúp họ miễn thuế đối với lâm sản thu hái
hoang. Những tổ chức phi chính phủ - đối tác
của Trung tâm TMI - và các Phòng Lâm
nghiệp huyện ở Panchthar và Ilam đã ký một
thỏa thuận cấp và thừa nhận giấy chứng nhận
cho khoảng 5.000 nông dân trồng CDL. TMI
và các đối tác phi chính phủ của họ đã được
tạo điều kiện cho việc xác minh thực địa và
chuẩn bị các tài liệu cần thiết bao gồm đơn đề
nghị của Chủ tịch UBTB, danh sách tên, ảnh,
giấy tờ pháp lý quyền sở hữu đất đai, và các
thông tin chi tiết về khu vực canh tác CDL của
nông dân.
Ghi chép những thay đổi
Để ghi chép những thay đổi trong quần
thể của các loài cây hoang bị tận thu, các cán
bộ phi chính phủ địa phương đã được đào tạo
cách vào số liệu thông về quần thể thực vật và
kỹ thuật ghi âm, nâng cao năng lực giám sát
những thay đổi trong các quần thể thực vật trên
cánh đồng. Chúng tôi đã tiến hành điều tra sơ
bộ sử dụng phương pháp lát cắt ngang để thu
thập dữ liệu cơ bản ban đầu tại các khu ruộng
khác nhau nhằm xác định tình trạng của cây
dược liệu có giá trị cao. Qua giám sát thường
xuyên cho thấy các quần thể CDL hoang dã đã
cải tiến tích lũy 16% so với cơ sở dữ liệu ban
đầu, con số này sẽ thuyết phục được các nhà
tài trợ đầu tư trong tương lai. Dữ liệu cho thấy
biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến đa dạng
sinh học, ngay cả tại những khu vực được quản
lý tốt, và cho rằng đây là một thách thức sẽ xảy
ra đối với các chương trình trong tương lai.
Kiểm toán công
Các đối tác phi chính phủ cũng đã phối
hợp cùng đại diện UBTB huyện tổ chức hội
thảo đánh giá vấn đề có sự tham dự của đại
diện dân cư địa phương, các quan chức chính
phủ, nhà báo và đại diện của các đảng phái
chính trị khác nhau. Sự tham gia của đông đảo
các thành phần như vậy đảm bảo "kiểm toán
công 'của tất cả các hoạt động dự án, tính minh
bạch và trách nhiệm đối với việc sử dụng các
quỹ và sự phân bổ công bằng cho các hoạt
động.
Sử dụng các tổ chức và cán bộ địa phương
Một vấn đề luôn được nhấn mạnh là cần
làm việc với các NGO địa phương vì họ có
mối quan hệ gần gũi hơn với các cộng đồng địa
phương và thường có thể thực hiện các hoạt
động trong thời gian nào đó. Các NGO quốc tế
và cán bộ của họ thường là người tới từ bên
ngoài, do đó mối quan hệ với cộng đồng địa
phương có thể có nhiều hạn chế. Vấn đề nhân
sự này rất quan trọng bởi vì ở Nepal có 1 số
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nguyên tắc thể chế cho hoạt động - thành tựu
của nhiều hoạt động phụ thuộc vào các mối
quan hệ cá nhân, vào thái độ cá nhân và việc
hiểu ý người ‘phụ trách’. Chúng tôi cũng rút ra
1 bài học là cần xây dựng và duy trì mối quan
hệ với các bên liên quan và người dân địa
phương.
Bất cứ trong trường hợp nào có thể, sẽ
thuận lợi hơn nếu thuê cán bộ địa phương, sau
đó đầu tư vào đào tạo và xây dựng năng lực
của họ, thay vì tuyển dụng cán bộ từ bên ngoài.
Điều này đảm bảo tính hiệu quả, chi phí đầu tư
thấp và làm tăng tỷ lệ niềm tin với cộng đồng
địa phương.
Chuyển giao nhiệm vụ từ NGO quốc tế cho
cán bộ NGO
Các cán bộ của các NGO đối tác dần dần
đảm nhiệm công việc của các cán bộ dự án
TMI, những người làm việc cùng họ ban đầu.
Các đối tác này giúp huy động các thành viên
cộng đồng để thực hiện các hoạt động nhằm
nâng cao khả năng quản lý tài nguyên thiên
nhiên và chọn người tham gia đào tạo theo các
tiêu chí: dân tộc, mức thu nhập, giới tính, mức
độ động lực, và cư trú trong một cộng đồng dễ
bị tổn thương. Sau đó, tổ chức đối tác tự tiến
hành đào tạo trồng CDL. Cán bộ TMI giúp
phát triển chương trình đào tạo và hướng dẫn
thực hiện, nhưng việc đào tạo tất cả các trình
độ tại địa phương hiện nay đều do các tổ chức
NGO địa phương tiến hành.
Cần đánh giá và giám sát thường xuyên
Từ sự cần thiết phải giám sát và tự đánh
giá thường xuyên về chương trình, TMI sẽ tiếp
tục cải tiến phương pháp tiếp cận của nó. Ví
dụ, trong khi TMI giả định rằng chương trình
của nó đã đầy đủ và rằng những cán bộ thành
viên dự án cũng đáp ứng đầy đủ yêu cầu, thì
Trung tâm vẫn cần 1 hệ thống giám sát để tiếp
tục xác minh điều này. Khi các khu vực làm
việc được tăng lên, cần nhiều hệ thống ổn định
hơn để đảm bảo rằng chương trình không loại
trừ người nghèo và người có hoàn cảnh khó
khăn. Hơn nữa, cần tiếp tục để đảm bảo hệ
thống giám sát tốt có thể độc lập và có hệ
thống xác nhận. Ngoài ra, cũng cần phải tăng
cường giám sát của cán bộ TMI trong lĩnh vực
giám sát của các đối tác địa phương, nếu
không người ta sẽ có thể tự mãn nếu giám sát
không được tiến hành.
CƠ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN
Chương trình tương lai tập trung vào hai lĩnh
vực chính:
1) Để mở rộng số lượng nông dân và sản xuất
nhiều nguyên liệu hơn, và 2) Để mở rộng các

kỹ năng cho người nông dân tham gia và giúp
họ thu được nhiều lợi hơn từ chính lao động
của họ.
Điều này có nghĩa đầu tư nhiều hơn vào
đào tạo theo mô hình nông dân dạy nông dân,
xây dựng nhóm nông dân, tập huấn kỹ thuật
trồng trọt, lập vườn ươm và các khía cạnh kỹ
thuật cốt lõi khác bao gồm giám sát. Nó cũng
có nghĩa là xác định và đào tạo NGO đối tác
địa phương và cán bộ của họ là vấn đề quan
trọng, cán bộ TMI sẽ có thể chia sẻ kiến thức
và kỹ năng của họ một cách rộng rãi hơn để
nhiều người hưởng lợi hơn.
Tập trung vào các hộ gia đình nghèo và dễ
bị tổn thương
Hầu hết các hộ gia đình trong các khu vực
này là những người nghèo và dễ bị tổn thương
từ các nhóm dân tộc bị thiệt thòi. Họ thường
đối mặt với vấn đề thiếu an ninh lương thực
tận 6 tháng mỗi năm và phụ thuộc cao vào tài
nguyên thiên nhiên để sinh sống bằng cách thu
thập CDL tự nhiên để tăng thu nhập. Thông
thường, những hộ nghèo nhất thường lại do
người phụ nữ làm chủ, hoặc là phụ nữ góa bụa,
bị bỏ rơi, hoặc có chồng đi làm xa. Do đó,
công việc tới đây của chúng tôi sẽ cần phải đáp
ứng nhu cầu của họ, đặc biệt là khi phụ nữ
chiếm khoảng 60% số người tham gia vào các
khóa đào tạo canh tác CDL.
Tăng cường doanh nghiệp nhỏ và doanh
nghiệp cho CDL
Cần nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động
của nhóm CDL hiện có với vai trò của HTX
trong quảng bá và phân phối sản phẩm. Các
nhóm này cần được tăng cường thêm năng lực
cần thiết và được đào tạo để hoạt động hết khả
năng của họ trong hệ thống thị trường. Điều
này đòi hỏi thêm đầu tư để chuyển đổi các

nhóm này thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ
hiệu quả. Cần đào tạo thêm cho họ về dịch vụ
phát triển kinh doanh, lập kế hoạch kinh
doanh, phân tích thị trường ngành, tiếp thị và
phân phối, lưu trữ, các yếu tố kỹ thuật và thị
trường chế biến giá trị gia tăng. Việc tăng
cường các yếu tố thị trường vào các chương
trình đòi hỏi phải mở rộng kiến thức theo
hướng cung cấp dịch vụ tài chính cơ bản để
phá vỡ các mô hình nợ cộng đồng, nghĩa là
buộc nông dân bán sản phẩm của họ khi chưa
đến vụ thu hoạch với giá thấp.
Với vị trí chiến lược của Nepal giữa Ấn
Độ và Trung Quốc, TMI và người dân địa
phương cũng cần có thêm công cụ để có thể
điều tra và hiểu nhu cầu thị trường đang nổi
lên ở cả Ấn Độ và Trung Quốc, và khi thích
hợp sẽ tận dụng thế mạnh của thị trường này
để chống lại thị trường khác.
Thách thức về Chính sách cấp quốc gia
Nepal vẫn còn nhiều bất ổn chính trị khi
đất nước này ra một hiến pháp mới và xem xét
các hình thức quản lý mới, trong đó có phân
cấp và có thể tồn tại các bang trực thuộc liên
bang hay thậm chí bang của 1 dân tộc. Sự bất
ổn chính trị cũng ảnh hưởng đến chính sách
lâm sản ngoài gỗ vẫn chưa rõ ràng và được
thực thi đột xuất.
Mặc dù có những thách thức và không ổn
định, nhưng dự án cây dược liệu và hương liệu
hiện tại đã chứng minh rằng đây là một dự án
sinh kế miền núi có kế hoạch tốt có khả năng
giúp cộng đồng dân tộc miền núi thoát khỏi đói
nghèo, đem lại lợi ích về mặt kinh tế, có lợi
cho môi trường, giúp khuyến khích thế hệ trẻ ở
lại cộng đồng miền núi, miễn sao nguyên tắc
quản lý thích ứng và một cách tiếp cận quá
trình học tập được đưa vào áp dụng.
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NHỮNG ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN SINH KẾ CỦA
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ: KINH NGHIỆM TỪ DỰ ÁN XÓA ĐÓI GIẢM
NGHÈO LẦN HAI TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Nguyễn Thanh Dương - Giám đốc dự án, Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Phó Giám đốc Dự án xóa đói
giảm nghèo thứ hai tại khu vực miền núi phía Bắc, Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tóm tắt:
Nâng cao sinh kế của các dân tộc thiệu số sống ở khu vực vùng núi tây bắc Việt Nam thông qua
các mối liên kết thị trường đã được cải thiện chính là mục tiêu của dự án xóa đói giảm nghèo khu vực
vùng núi phía bắc lần hai. Các nhóm Lợi Ích Chung (LIC) gồm 15 thành viên đã hỗ trợ sự phát triển
các phương thức sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào các hoạt động nông nghiệp phổ biến tại các khu vực
địa phương thông qua nhu cầu thị trường được thiết lập sẵn. Bằng cách lựa chọn cách tiếp cận phát
triển xuất phát từ phía cộng đồng, các thành viên trong nhóm đã quyết định đưa ra một hoạt động sinh
kế mà người dân sẽ theo đuổi. Nguồn tài trợ từ dự án và những hỗ trợ về mặt kỹ thuật đã giúp cho
nhóm LIC phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phương pháp thị trường. Khoảng 6000
nhóm đã được thành lập nhằm khắc họa một quy mô đa dạng về các hoạt động sinh kế, và tổng số
thành viên trong các nhóm này gồm khoảng 80,000 người. Mặc dù hầu hết các nhóm vẫn còn đang
trong quá trình hình thành và phát triển (Nhóm được thành lập sớm nhất mới chỉ khoảng 2 năm)
nhưng họ đã bắt đầu đóng góp vào việc gia tăng thu nhập của các hộ gia đình. Các hoạt động sinh kế
ngắn hạn như nuôi lợn, trồng rau, nuôi gà hoặc dê đã đạt được ít nhất 3 đợt và cũng giúp mở rộng số
lượng sản phẩm dự trữ qua các chu kỳ liên tiếp. Tuy nhiên, người nông dẫn vẫn tiếp tục quảng bá các
sản phẩm sản xuất ngay trên nông trại của họ, giống như công việc họ đã làm trước dự án. Lý do
chính đó là đường xá được cải thiện thông qua dự án và các chương trình quốc gia, đã giúp cho những
người buôn bán nhỏ có thể tiếp cận họ dễ dàng hơn. Số lượng những tiểu thương tăng lên đã tạo đầu
vào cho người dân, đồng thời cung cấp các dịch vụ buôn bán trao đổi. Các hoạt động liên kết thị
trường trong tương lai sẽ bao gồm cả việc phát triển kỹ năng thương lượng của người nông dân và cả
kỹ năng phân tích giá cả thị trường của cho họ. Mục đích là nhằm trang bị cho người nông dân những
điều cần thiết trước khi đưa ra quyết định bán nông sản tại trang trại hoặc trên thị trường cùng với
chuỗi giá trị hàng hóa.
Từ khóa: Nhóm lợi ích chung, Sự phát triển xuất phát từ cộng đồng, các dân tộc thiểu số, thu nhập,
sinh kế, liên kết thị trường, thương nhân, chuỗi giá trị
trong năm 2012 tại những tỉnh thực hiện đề án
GIỚI THIỆU
Những thách thức trong phát triển ở vùng
là 2.375.271 [1]. Tỷ lệ nghèo đói nhìn chung
tây bắc Việt Nam rất lớn và thường kết hợp
của khu vực là 60,1%.
tổng thể bởi địa hình bị cực kỳ bị chia cắt, các
Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ
khu vực hạn chế cho phát triển thương mại tập
trình bày các kinh nghiệm với việc phát triển
trung, khoảng cách tới thị trường hàng hóa
kết nối thị trường cho người nông dân dân tộc
nông sản xa, và sự phát triển nguồn vốn xã hội
thiểu số trong dự án xóa đói giảm nghèo tại
thấp của các dân tộc thiểu số. Nạn nghèo đói
vùng núi phía bắc lần thứ hai (NMPRP-2).
chính là một thách thức lớn và khu vực vùng
Điểm nhấn mạnh chính của báo cáo đó là làm
núi tây bắc là khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao
thế nào để người nông dân dân tộc thiểu số đáp
nhất cả nước. Theo số liệu thống kê của Ngân
lại các cơ hội của thị trường đã được mở rộng
hàng thế giới, số liệu thống kê của cơ quan
từ những sự đầu tư vào cơ sở vật chất và phát
chính phủ thì tổng số hộ nghèo trong khu vực
triển sinh kế của dự án. Một số chính sách
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phát triển khu vực nông thôn trong dự án
NMPRP-2 khởi nguồn kinh nghiệm về liên kết
thị trường sẽ được trình bày và thảo luận
ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN
Nhằm hướng tới những khu vực nghèo
đói nhất ở Việt Nam, nơi mà phần đông những
người được lợi từ dự án là từ 30 nhóm dân tộc
thiểu số khác nhau, sống ở các khu vực xa xôi
hẻo lánh và các xã khó tiếp cận, mục tiêu của
dự án NMPRP-2 là nâng cao mức sống của
người dân bằng cách cải thiện (i) sự tiếp cận
của họ tới các cơ sở vật chất sản xuất; (ii) Khả
năng sản xuất và nội bộ của chính quyền và
cộng đồng địa phương; và (iii) liên kết thị
trường và đổi mới kinh doanh.
Tiến hành với sự cộng tác của Sở kế
hoạch và đầu tư, NMPRP-2 hỗ trợ với nguồn
vốn vay cụ thể là 150 nghìn đô la Mỹ. Sáu tỉnh
chịu trách nhiệm triển khai dự án bao gồm:
Điện Biên, Lao Cai, Yên Bai, Sơn la, Lai
Châu, Điện Biên. NMPRP2 đã khắc họa một
dự án phát triển xuất phát từ cộng đồng (CDD)
và phương thức tiếp cận xuất phát từ nhu câù
của dự án nhằm nâng cao mức sống của người
dân trong 230 xã, thuộc 27 huyện và 6 tỉnh
thực hiện dự án NMPRP-2 được tiến hành từ
tháng 8 năm 2010 và theo như kế hoạch đặt ra
thì sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2015. Hiện
nay thì dự án đang được kéo dài cho đến cuối
năm 2017
2.1 Phương thức phát triển xuất phát từ
cộng đồng
Việc hoạch định dựa trên yếu tố cộng
đồng là một đặc điểm chủ yếu của dự án. Mỗi
năm, các thành viên của dự án NMPRP-2 hỗ
trợ việc chuẩn bị cho một xã trong kế hoạch
hằng năm trong các xã của dự án bao gồm
nguồn đầu tư vào cơ sở vật chất lẫn sinh kế.
Các cuộc họp lên kế hoạch của làng được diễn
ra trong suốt tháng 6 và tháng 7, và các nhà
trợ giúp các xã của dự án hỗ trợ các buổi họp
và cung cấp thông tin về các nguồn ngân quỹ
đầu tư sẵn có, và các lựa chọn sinh kế có tiềm
năng. Dự án khuyến khích sự tham gia chủ
động của các thành viên trong làng, đặc biệt là
phụ nữ. Việc quản lý tất cả các khía cạnh của

chương trình đầu tư vào các xã là trách nhiệm
của các xã: Dự án nhằm khuyến khích sự trao
quyền cho các thành viên trong xã..
2.2 Cơ sở vật chất:
Phát triển cơ sở vật chất là một hoạt động
đầu tư thuộc dự án. Đầu tư vào cơ sở vật chất
nhằm mục đích giúp các xã hưởng lợi ích trực
tiếp từ dự án. Phần lớn đầu tư bao gồm các
tuyến đường trong xã (Gồm cả tuyến đường
dẫn vào nông trại sản xuất), cơ chế tưới tiêu
quy mô nhỏ, và hệ thống nước dùng công
cộng.
2.3 Sinh kế
Phát triển sinh kế trong nằm trong dự án
bao hồm hai cách tiếp cận giống nhau: “Tiếp
cận dựa trên nguồn tài nguyên” và “ tiếp cận
dựa trên thị trường”. Mục đích là để hỗ trợ
những nông dân nghèo sử dụng tốt hơn các
nguồn tài nguyên có hạn của họ, đồng thời
phát triển liên kết thị trường đã được cải thiện
thông qua địa phương và chuỗi giá trị dài hơn.
Các chiến lược dựa trên thị trường nhấn mạnh
sự kết hợp của những nông dân quy mô nhỏ
quanh các sản phẩm với một thị trường đầy
tiềm năng cho sự phát triển, và sự liên kết với
các đối tác kinh doanh về nông nghiệp.
Việc hỗ trợ người nông dân nâng cao chuỗi giá
trị sản phẩm, nhằm đạt được giá thành cao
hơn, cái mà sẽ xảy ra trong chuỗi xa hơn,
chính là một đặc điểm của cách tiếp cận phát
triển sinh kế của dự án.
ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG
Việc tiếp thị ngay tại trang trại là một
phương pháp mà đang được sử dụng bởi những
người nông dân tham gia dự án. Cách thức này
thích hợp với những tỉnh mà có sẵn số liệu như
được biểu thị trong hình 1 dưới đây. Việc bán
sản phẩm tại chợ/ thị trường cũng được sử
dụng bởi một số người dân, nhưng giá thành
sản phẩm thấp hơn rất nhiều so với việc bán
ngay trên nông trại.
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Hình 1. Đặc điểm Marketing của những nông
dân trong nhóm Lợi ích chung ở 5 tỉnh.
Tạo cơ hội cho những nông dân trong nhóm lợi
ích chung để họ nâng cao chuỗi giá trị sản
phẩm là một đặc điểm được thiết kế trong các
thành tố sinh kế của dự án NMPRP-2’s. Cách
tiếp cận dựa trên nguồn tài nguyên bắt nguồn
từ các hoạt động tổ chức đề án một cách logic,
quanh các sinh kế chia theo hộ nghèo chính
trong các khu vực địa phương và nhằm đưa
những người sản xuất và người mua lại gần
nhau hơn. Tuy nhiên, những nông dân trong
nhóm Lợi ích chung chưa hồi đáp lại cơ hội
nâng cao trong chuỗi giá trị. Thay vào đó, họ
đã gia tăng công tác marketing tại nông trại.
Trong một nghiên cứu số liệu tham khảo của
dự án tiến hành năm 2010 thì khoảng 70%
những người nông dân bán sản phẩm của họ
ngay tại nông trại.
Giả thuyết rằng những người nông dân sẽ
được hưởng lợi ích từ việc nâng cao trong
chuỗi giá trị cần phải được đánh giá thông qua
phân tích tài chính về các sự lựa chọn thị
trường sẵn có cho người nông dân. Lý thuyết
về chuỗi giá trị nhấn mạnh việc đưa ra quyết
định và quyết định mua sản phẩm. Trong bối
cảnh của những nông dân trong nhóm Lợi ích
chung, họ cần phải quyết định liệu rằng mình
sẽ tập trung vào công việc nông trại và những
thương nhân sẽ giúp họ làm công việc quảng
bá, hay là họ vừa canh tác vừa làm công tác thị
trường trong chuỗi giá trị [2]. Quyết định về
chiến lược thị trường để theo đuổi sẽ phụ thuộc
vào nhiều yếu tố: Đầu tiên, đó là mục tiêu, và
năng lực của người nông dân là gì? Một sô
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nông dân thích tập trung vào công việc trên
nông trại, một số khác thì có nhu cầu tiến xa
hơn trong chuỗi giá trị. Thứ hai, nguồn tài
nguyên của người nông dân là gì và họ sử
dụng nó như thế nào để khai thác được tốt
nhất? Liệu rằng các nông dân trong trong
nhóm lợi ích chung có đủ nguồn vốn để di
chuyển trong chuỗi chẳng hạn như xe máy
không? Và quan trọng hơn, liệu công việc
marketing có giúp họ thoát khỏi các hoạt động
nông nghiệp khác không? Và họ không có đủ
nguồn nhân lực để tiến hành các hoạt động
nông nghiệp như việc kìm hãm nguồn lao
động? Cuối cùng, cũng có những vấn đề liên
quan đến tài chính. Liệu rằng vấn đề tài chính
có mang lại ra trị không hoặc có nhiều lợi ích
hơn khi tập trung vào các hoạt động nông
nghiệp mà để những người thương nhân đảm
nhiệm công việc marketing không?
Không có bất kỳ phân tích nào về các lựa chọn
marketing được tiến hành trong dự án. Tuy
nhiên, người ta định ra rằng các yếu tố quyết
định về nguồn tài nguyên khan hiếm được đề
cập trên đây có thể là một yếu tố quan trọng
đối với việc buôn bán ở mức độ cao. Cho đến
nay, dự án NMPRP-2 đã làm công tác đào tạo
về marketing cho những nông dân trong nhóm
Lợi ích chung. Một khi những người nông dẫn
đã được đào tạo về marketing, thì phương thức
của họ có thể thay đổi. Những người nông dân
được với trình độ giáo dục cao hơn được tìm
kiếm để nhận được giá thành cao hơn cho sản
phẩm của họ. Điều này dường như là do họ có
hiểu biết nhiều hơn về các vấn đề tài chính và
kỹ năng thương thuyết tốt hơn.
Một yếu tố khác đó là những người đóng
góp tiềm năng vào các mức độ cao trong việc
marketing tại nông trại, nâng cao hệ thống giao
thông, và đẩy mạnh số lượng các thương nhân
sẽ ghé thăm người nông dân. Hệ thống tuyến
đường còn nghèo nàn là một yếu tố căng thẳng
ở khu vực miền núi phía bắc. Dự án NMPRP-2
và các dự án khác đã đầu tư đáng kể vào cải
thiện đường xá. Trêm 4,230 km đường nông
thông đã được nâng cấp chỉ tính trong dự án
NMPRP-2. Việc giám sát dự án và những dữ

liệu đánh giá cho thấy rằng từ sau khi đường
xá được nâng cấp, số lượng thương nhân đến
tận nông trại đã tăng lên 48% . Theo như một
nghiên cứu đối với những nông dân trồng ngô
ở tỉnh Sơn la, những người nông dân sống gần
đường bán được ngô với giá thành cao hơn [3].
Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng những người
nông dân có khả năng thường xuyên thương
thuyết với thương nhân và có khoảng 4 thương
nhân cho họ lựa chọn bán sản phẩm cho ai.
KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN VỀ CHÍNH
SÁCH
Chương trình sinh kế đã phát triển nhanh
chóng và nhóm lợi ích chung được thành lập
sớm nhất và đã duy trì được hơn 2 năm. Đây là
một chương trình lớn, trải rộng trên địa bàn 6
tỉnh. Trong khi vẫn còn sớm để có thể đạt được
thành công thì chúng ta đã nhận thấy nhiều
điểm rất tích cực.
Việc tìm kiếm marketing từ 3 năm đầu
của dự án NMPRP- 2 có một số điều khoản
chính sách, đặc biệt là cho những nông dân
người dân tộc thiểu số ở những khu vực xa xôi
hẻo lánh. Việc tăng cường công tác marketing
trên nông trại là một phát hiện quan trọng.
Tăng cường kết nối thị trường thông qua cách
tiếp cận chuỗi giá trị là một đặc điểm phổ viến
trong các dự án phát triển khu vực nông thôn ở
Việt Nam. Những dự án này có xu hướng nhấn
mạnh nhu cầu tham gia của người nông dân
vào trong chuỗi giá trị lâu dài, kết nối với
nhiều thị trường xa hơn, và người nông dân
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tuy nhiên,
kinh nghiệm có được từ dự án đặt ra thách thức
đối với cách tiếp cận ở những dự án khác,
đồng thời đặt ra rằng những đề án phát triển
không nên đặt ra giả thuyết rằng cách thức
markting nào là tốt nhất cho người nông dân.
Tuy nhiên, cũng cần phân tích nguồn tài
nguyên của người nông dân và những lựa
chọn marketing của họ trước khi đặt ra bất kỳ
phương thức marketing nào.
Các nhóm dân tộc thiểu số phản hồi lại
việc phát triển sinh kế và marketing bằng
nhiều cách khác nhau. Trong dự án NMPRP –
2, các nhóm thiểu số Mường, Dao, và Thái đã

hồi đáp lại các cơ hội sinh kế được cung cấp
bởi dự án thông qua việc phát triển các hoạt
động nông nghiệp có lợi ích. Điều này là do có
sự kết hợp trong sự thống nhất của họ với
người Kinh, việc sử dụng tiếng Kinh (ngôn
ngữ quốc gia), và địa điểm của họ gần với các
trục đường hoặc thị trấn. Các nhóm thiểu số
khác như Nhang và Cong sống ở những khu
vực xa xôi hẻo lánh, và tiềm năng phát triển
kinh tế xã hội bị giới hạn do những sự cô lập
về xã hội, kinh tế và thể chất. Bởi vậy, những
can thiệp trong hoạch định và tiến hành dự án
cần nhận ra những sự khác biệt về các đặc
điểm xã hội và văn hoa, và những đặc điểm
khác của những nhóm người khác nhau.
Việc nâng cấp đường xã là rất cần thiết
trong sự kết nối với thị trường. Trong khi đó,
những tuyến đường đã được cải thiện mang lại
cho người nông dân cơ hội vận chuyển sản
phẩm của mình đến với những điểm buôn bán
khác trong chuỗi giá trị, đồng thời tạo cơ hội
cho các doanh nghiệp hoặc thương nhân địa
phương tăng nguồn cung cấp dịch vị và các
dịch vụ marketing đến người dân. Những dịch
vụ này bao gồm nguồn cung đầu vào, và dịch
vụ marketing. Sự tăng lên số lượng những
thương nhân và sự cạnh tranh cao hơn giữa họ
có thể là một trong những yếu tố khiến người
nông dân quyết định bán nông sản ngay tại
nông trại. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy
phản hồi tương tự đối với công tác marketing
tại nông trại của những nông dân người dân tộc
thiểu số để tăng cường sự tiếp cận và tăng số
lượng các thương nhân [4,5]. Do đó các chính
sách phát triển khu vực nông thôn không nên
giả định rằng người nông dân sẽ phản hồi lại
việc tiếp cận đường xã bằng cách marketing
sản phẩm của họ xa hơn trong chuỗi giá trị.
Các doanh nghiệp địa phương là những nhân
tố quan trọng trong chuỗi giá trị đồng thời họ
cũng cấp các dịch vụ nông nghiệp thiết yếu tới
những người nông dân quy mô nhỏ. Những
doanh nghiệp này chính là những thương nhân
nhỏ mà cung cấp cả đầu vào nông trại, đồng
thời lại thu mua sản phẩm của người dân. Một
số họ là người dân địa phương. Sự tiến hóa
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trong chuỗi giá trị thường xuyên xảy ra từ
những hộ gia đình làm kinh doanh. Mặc dù các
đề án nhấn mạnh việc phát triển chuỗi giá trị,
nhưng có những chính sách không rõ rang để
hỗ trợ sự phát triển của những doanh nghiệp
địa phương này. Tài chính là một căng thẳng
phổ biến đối với sự phát triển của các hộ gia
đình làm công tác kinh doanh, và họ phải phụ
thuộc vào các khoản tiết kiệm để tự đầu tư cho
sự p hát triển kinh doanh của mình. Những đề
án và chương trình mà làm nổi bật tính kết nối
thị trường cần đảm bảo rằng vai trò của những
doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi giá trị được ghi
nhận. Cần phải có những sự can thiệp cụ thể
nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ đó phát
triển
Dòng thông tin xuyên suốt chuỗi giá trị là
một đặc điểm quan trọng đóng góp vào việc
tăng cường mối quan hệ giữ nhà nông và các
thành viên khác trong chuỗi. Thông tin không
chỉ bao gồm giá cả, mà cần phải tổng hợp cả

những phản hồi về những khía cạnh như chất
lượng sản xuất, và các yêu cầu an toàn thực
phẩm. Số lượng lớn người nông dân có điện
thoại di động (Trên 90% trong dự án NMPRP2) cần được sử dụng để cải thiện nguồn thông
tin.
Những kết quả đầu tiên của công tác
Markteing thừ dự án cho thấy rằng những
người nông dân và các quyết định marketing
của họ thay đổi và chuỗi gía trị đã có khả năng
đáng kể trong việc thay đổi. Điều này làm tăng
lên vấn đề chính chị quan trọng mà những sự
can thiệp nội bộ để trực tiếp hỗ trợ người dân
phát triển liên kết thị trường có thể thay thế
một chuỗi đang tiến triển bằng chuỗi khác mà
không làm tăng tính tiếp cận thị trường hoặc
tăng tính hiệu quả [7]. Chính vì vậy, dự án cần
nỗ lực xây dựng những chuỗi giá trị hay họ
nên tạo ra môi trường cho phép để hỗ trợ sự
tiến triển của những chuỗi giá trị đang có?
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ĐẢM BẢO LƯƠNG THỰC, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM
NGHÈO TẠI CÁC VÙNG NÚI Ở ĐÔNG NAM Á
Sushil Pandey, nhà nghiên cứu Phillipines
Mở đầu:
Diện tích vùng núi ở Đông Nam Á chiếm
một vùng rộng lớn kéo dài từ Thái Lan, Myan-ma, Nam Trung Quốc (tỉnh Vân Nam), Lào
và Việt Nam. Các vùng này thường là những
vùng sâu vùng xa và không có liên kết nhiều
với thị trường ngoài. Đây là nơi an cư lạc
nghiệp của rất nhiều các dân tộc thiểu số sinh
sống. Tình trạng nghèo khó và vấn đề đảm bảo
lương thực đang là vấn nạn ở các vùng này.
Nông dân thường sử dụng các phương pháp
canh tác truyền thống và không phù hợp với
điều kiện môi trường. Trước đây, có rất nhiều
biện pháp để cải thiện nông nghiệp ở những
vùng này để nâng cao thu nhập cho nông dân
nhưng lại không đem lại hiệu quả cao trong
việc đảm bảo lương thực cũng như bảo vệ môi
trường. Tuy trong những năm gần đây, các
vùng này đã cải thiện đáng kể nhờ công nghệ
và kỹ thuật mới, nhưng vấn đề về đảm bảo
lương thực nghèo đói và vấn đề môi trường
vẫn đang là những vấn đề cần phải giải quyết.
Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên
rất nhiều các cuộc khảo sát và dự án phát triển
vùng cao tiêu biểu là ở các nước như Thái Lan,
Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam. Những địa
phương này đã trải qua các chương trình thí
điểm như việc chuyển đổi hoàn toàn từ thực
phẩm sang sản xuất với mục đích kinh doanh,
thâm canh việc sản xuất lương thực thực phẩm
ở các vùng có điều kiện thuận lợi (như các
vùng thung lũng hay ruộng bậc thang) bằng
cách sử dụng công nghệ kỹ thuật mới để hỗ trợ
phát triển sản xuất ở các vùng không có điều
kiện thuận lợi. Điều này thể hiện rõ rằng không
có một biện pháp cụ thể nào có thể áp dụng

vào tất cả các tình huống. Mỗi vùng lại cần có
một biện pháp hỗ trợ riêng (dựa vào điều kiện
đất đai, lịch sử và thực trạng xã hội). Từ đó,
các biện pháp và chính sách phát triển cho
vùng núi đã được đề xuất.
Giới Thiệu
Các vùng núi ở Châu Á chiếm một phần
diện tích khá rộng với hơn 50 triệu héc-ta và là
đất sinh sống của hơn 100 triệu dân; họ chủ
yếu kiếm sống dựa vào các nguồn tài nguyên
sẵn có (Pandey 2000). Trong đất liền ở vùng
Đông Nam Á, đất vùng cao kéo dài dọc dãy
núi phía nam của các quốc gia như My-an-ma,
Thái Lan, Lào, Việt Nam và một phần nhỏ của
tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Những vùng này
có rất nhiều điểm thuận lợi như địa hình, khí
hậu và hệ thực vật. Chính vì vậy, cư dân sinh
sống ở các vùng này cũng đã thích nghi được
với điều kiện đa dạng này
Những người sinh sống ở vùng cao chủ
yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số với nhiều
điều kiện khó khăn. Nghèo đói đang là một
vấn đề lớn và đang có xu hướng giảm nhưng
rất chậm mặc dù điều kiện kinh tế đã có những
dấu hiệu tích cực và nhưng chính sách xóa đói
giảm nghèo được thực hiện trong vòng 2 thập
kỷ qua (theo Ngân Hàng Thế Giới năm 2012).
Thực tế là số hộ nghèo chiếm phần lớn ở các
vùng cao này. Mặc dù người dân cũng đã có
những mối liên hệ nhất định với thị trường bên
ngoài, việc tự túc lương thực thực phẩm của
người dân chủ yếu dựa vào cây lúa ở quy mô
nhỏ lẻ. Việc xóa đói giảm nghèo và đảm bảo tự
túc lương thực phẩm cùng với bảo vệ môi
trường ở những vùng này đang là một vấn đề
khó khăn cho những người phát triển dự án.
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Đề xuất biện pháp thoát khỏi đói nghèo
Canh tác nông nghiệp là nguồn thu chủ yếu của các dân tộc thiểu số ở vùng cao. Tuy nhiên, việc
canh tác theo phương pháp truyền thống đang tạo ra nhiều khó khăn cho đồng bảo sinh sống nơi đây.
(Biểu đồ 1)
Vòng tròn luẩn quẩn nghèo đói và thiếu lương thực

Sản xuất lương
thựhckhông
năng suất

Thu nhập
thấp

Suy thoái đất

Nông nghiệp
không sinh lời

Không đảm
bảo lương
thực

Tập tục canh tác
không phù hợp

Năng suất canh tác thấp ở các vùng này
đang trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của
người dân. Chính vì lí do này, người dân đã
phải khai khẩn đất hoang và mở rộng đất canh
tác, thậm chí đốt rừng khiến cho môi trường bị
ảnh hưởng và giảm năng suất canh tác. Vậy
nên, người dân cứ đi từ vòng luẩn quẩn này

đến vòng luẩn quẩn khác gây khó khăn cho
người dân trong việc đảm bảo đủ lương thực,
và họ hầu như không có đất trống để cho các
hoạt động kiếm thu nhập thêm cho gia đình.
Hiện nay, có rất nhiều biện pháp giúp người
dân thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy nhưng
quan trọng hơn cả vẫn là việc tăng năng suất
sản xuất bởi vì chỉ có năng suất tăng thì người
dân mới đảm bảo tự túc lương thực, thực phẩm
cho người dân đồng thời bảo vệ môi trường.
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(Biểu đồ 2)
Hướng giải quyết

Nâng cao năng
suất lương thực
(đất và lao động

Bảo vệ môi
trường

Nâng cao
thu nhập

Đảm bảo nguồn
cung ứng lương
thực

Khuyến khích
thương mại
hóa nông
nghiệp
Khuyển khích sử
dụng đất một cách
bền vững

Năng suất sản xuất cao giúp người dân có thêm được diện tích trống để canh tác các loại cây
trồng khác để kiếm thêm thu nhập. Việc này sẽ giúp người dân nhanh chóng thoát khỏi cái vòng luẩn
quẩn của đói nghèo
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(Biểu đồ 3)
Một số đề xuất cho việc xóa đói giảm nghèo

Kinh doanh

Nâng cao năng
suất sản xuất
lương thực

Thu nhập từ
canh tác

Nghèo đói

Giáo
dục
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Các biện pháp kỹ thuật tân tiến để nâng
cao năng suất sản xuất (chủ yếu cho cây
lúa,,Lúa mì và ngô) trực tiếp ảnh hưởng tới
việc tự túc lương thực thực phẩm và tăng thu
nhập (Hazell 2010). Những công nghệ kỹ thuật
mới này cũng dán tiếp tăng thu nhập cho nông
dân từ việc nuôi trồng thâm canh và sản xuất
các mặt hàng có thể bán ra ngoài thị trường.
Nguồn thu nhập thêm này cho phép các gia
đình đầu tư vào giáo dục cho con cái và các
hoạt động kinh doanh khác (Otsuka 2009). Khi
con cái của các gia đình này có kiến thức thì
họ sẽ dần kiếm được thu nhập ổn định và dần
thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc sống nông
nghiệp; điều này sẽ là một dấu hiệu tích cực
trong việc xóa đói giảm nghèo.
Một số vấn đề mấu chốt ở vùng cao khu vực
Đông Nam Á
3 ví dụ điển hình ở các vùng này thể hiện
sự cải thiện đói nghèo đồng thời giúp nông dân
tự túc được lương thực và bảo vệ môi trường
sống. Mô hình đầu tiên được thực hiện ở vùng
núi tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Vào cuối
những năm 1980 và đầu những năm 1990,
nhiều nông dân ở vùng Nam Vân Nam thường
canh tác lúa bằng phương pháp truyền thống là
đốt nương làm rẫy. Năng suất lúa rất thấp
(dưới 2 tấn/ha) vì vậy nông dân phải mở rộng
đất canh tác bằng cách lấn chiếm đất rừng để
đảm bảo đủ lương thực cho gia đình. Chính
quyền tỉnh Vân Nam đã có nhiều biện pháp để
giảm thiểu tình trạng này bằng cách cấm lấn
chiếm đất rừng. Tuy nhiên biện pháp này
không đủ tính răn đe do người dân không có
đủ thực phẩm để cung ứng cho gia đình.
Vào cuối những năm 1990, với sự phát
triển của khoa học kỹ thuật, năng suất sản xuất
đã tăng lên đáng kể. Kỹ thuật mới bao gồm
việc tăng chất lượng giống và cách bón phân;
điều này đã giúp tăng năng suất lúa đáng kể
vào đầu những năm 2000. Những hộ dân áp
dụng phương pháp này đều đã đảm bảo được
vấn đề lương thực thực phẩm cho cả gia đình
mà không cần mở rộng diện tích đất canh tác
(Wang et al. 2010, Wu et al. 2010). Kỹ thuật
canh tác mới đã giúp người dân giảm bớt nỗi
lo thiếu lương thực và bảo vệ đất rừng. Ngoài
ra, nó cũng cho phép người dân trồng các loại
cây khác (như ngô, sắn, cao su, chè) để bán ra
thị trường và tăng thu nhập. Biện pháp mới
này cho phép người nông dân đảm bảo được
việc cung cấp lương thực cho cả gia đình đồng
thời tăng thu nhập. Hơn thế nữa, biện pháp này
còn giúp bảo vệ môi trường và đất rừng

Như trường hợp ở Bắc Thái Lan (tỉnh Chiang
Mai), phương pháp canh tác mới đã giúp
chuyển nông nghiệp trở thành ngành mũi nhọn
và có khả năng tạo thu nhập cho nông dân. Khi
có cơ hội được tiếp cận với thị trường bên
ngoài, những vùng đất này dần được chuyển
thành những vựa rau quả năng suất cao và có
khả năng tiêu thụ lớn ở thị trường Băng Kốc và
những nơi khác. Biện pháp này đã giúp giảm
đói nghèo đáng kể (Rice Today 2010). Mặc dù
việc sản xuất lúa gạo đã được áp dụng kỹ thuật
mới nhưng nhiều đồng bào thiểu số còn khó
khăn nên không có đủ tài chính để áp dụng
biện pháp mới này nên họ tiếp tục cấy hái với
biện pháp truyền thống để đảm bảo thực phẩm
cho gia đình. Trong khi việc xóa đói giảm
nghèo đang diễn ra với xu hướng tích cực
trong một thời gian dài thì người dân lại phải
đối mặt với những khó khăn mới liên quan đến
việc cấp nước cho đồng ruộng cùng với ô
nhiễm môi trường do biện pháp canh tác mới
có sử dụng chất hóa học trong nông nghiệp.
Mô hình thứ 3 được áp dụng tại Bắc Việt
Nam và đã thể hiện rõ nét những tiến bộ mà nó
đem lại trong việc tăng năng suất sản xuất và
đảm bảo lương thực ở các vùng hạ du (thung
lũng, vùng đất dốc và ruộng bậc thang).
Phương pháp mới đã giúp nông dân có thêm
thu nhập và dần cải thiện tình trạng đói nghèo
ở các vùng núi thông qua chính sách thâm
canh và thương mại hóa nông nghiệp(Pandey
et al. 2006). Tuy nhiên, nhiều đồng bào thiểu
số sinh sống ở những vùng có điều kiện khó
khăn về địa hình và họ thường phải canh tác
trên các sườn núi, đồi nên biện pháp này đôi
khi không phát huy được tối đa hiệu quả của
nó. Người dân ở những vùng này cần có một
biện pháp canh tác mới phù hợp với địa hình
và điều kiện khó khăn của vùng để tăng năng
suất sản xuất và thâm canh nhằm giúp nông
dân thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn của đói
nghèo.
Các biện pháp đề xuất để xóa đói giảm
nghèo
Những điều trên cho thấy việc nâng cao
chất lượng nông nghiệp cần phải được ưu tiên
hàng đầu để xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời
sống của đồng bào dân tộc. Đây cũng có thể
coi là một biện pháp giải quyết 2 vấn đề đó là
cung cấp đủ lương thực và tăng thu nhập cho
nông dân
Sự cải tiến này tập chung vào phát triển
ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng
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suất, tiết kiệm nhân lực, tối ưu hóa tính hiệu
quả của nguồn nước ở vùng cao. Các đồng bào
dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao vì vậy
thường dựa vào các nhân tố tự nhiên để canh
tác do vậy gặp nhiều khó khăn không chỉ trong
sản lượng mà còn cả chất lượng sản phẩm. Rõ
ràng rằng việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật
mới vào canh tác là cần thiết. Tuy vậy, rất
nhiều công trình nghiên cứu về nông nghiệp
được tiến hành ở Châu Á đã không tập chung
chi tiết vào vấn đề này khiến hiệu quả chưa
thực sự như mong đợi.
Một phương pháp mới nữa đó là cải thiện
hệ thống liên kết giữa người dân và thị trường
cũng như nâng cao lợi ích của người nghèo
vùng cao. Việc sản xuất nông nghiệp với kỹ
thuật mới có thể đem lại lợi ích trực tiếp đối
với người nông dân. Tương tự như vậy, nhưng
hộ gia đình sản xuất trên quy mô nhỏ lẻ ở vùng
cao có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách liên
kết với các tổ chức khác để giảm chi phí giao
dịch và tăng tính hiệu quả. Những tổ chức này
bao gồm nhóm nông nghiệp các tổ chức cộng
đồng và hợp tác xã. Đây là những yếu tố quan
trong mối quan hệ tương quan giữa nhà cung
cấp và khách hàng. Rõ ràng là ngành tư nhân
là một mắt xích quan trọng nhưng phân ngành
nhà nước cũng đóng vai trò không kém phần
quan trọng trong hệ thống này, đặc biệt là ở
những vùng cao nghèo khó vì nó giúp ngành tư
nhân biết đến và đầu tư vào những vùng này.
Bên cạnh những cải tiến trong kỹ thuật canh
tác và mạng lưới liên kết, các nhân tố khác
cũng cần được chú trọng ví dụ như quyền sử
dụng đất vì nó ảnh hương tới việc khuyến
khích đầu tư và nâng cao chất lượng đất canh
tác. Tuy vậy quyền sử dụng đất ở các vùng cao
này thường không ổn định vì tình trạng chuyển
nhượng đất đai và quy hoạch lại đất xảy ra
thường xuyên. Để giải quyết vấn đề này, người
dân cần có quy hoạch cụ thể và quyết định
quyền sở hữu đất đai.
Một số lợi ích khác nữa là nó tạo cơ hội
cho người dân có vốn đầu tư vào giáo dục cho
con cái và việc chăm sóc sức khỏe gia đình.
Do có nhiều bất lợi về ngôn ngữ và những hủ
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tục của đồng bảo dân tộc thiểu số vùng cao, họ
thường không được tiếp cận với các chương
trình phát triển giáo dục đang được đầu tư phát
triển ở nông thôn. Hơn thế nữa, các dịch vụ y
tế ít có sẵn ở các vùng nghèo này. Chính vì lí
do đó, các chương trình đặc biệt phù hợp với
hoàn cảnh và điều kiện của vùng cần phải
được phát triển cả về giáo dục và y tế.
Nhân tố cuối cùng nhưng không kém
phần quan trọng đó là việc phát triển thâm
canh và canh tác các loại cây có giá trị kinh tế
mà có thể bán ra thị trường. Một số ví dụ điển
hình là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất quy
mô nhỏ, đồ thủ công và du lịch sinh thái.
Những thứ này có thể giúp người nông dân có
thêm thu nhập đẻ trang trải cuộc sống.
Kết luận
Rất nhiều đề xuất được đưa ra trong phần
này. Đầu tiên, nông nghiệp là chiếc chìa khóa
vàng giúp người nông dân thoát khỏi tình cảnh
đói nghèo và có được cuộc sống khá giả hơn.
Công nghệ, kỹ thuật mới góp phần nâng cao
năng suất sản xuất để đảm bảo vấn đề lương
thực đồng thời tăng thêm thu nhập cho các hộ
gia đình. Những sự cải tiến này cũng có tác
động tích cực tới môi trường. Thứ hai, việc
chuyển đổi dần từ hoạt động nông nghiệp sang
kinh doanh là rất quan trọng trọng việc xóa đói
giảm nghèo. Các dân tộc thiểu số cũng cần
nhận được nhiều sự quan tâm hơn trong vấn đề
giáo dục và y tế.
Tất cả những chương trình và chiến lược
này cần phải được nhanh chóng đưa vào áp
dụng dựa vào các nhân tố đặc trưng của vùng
miền như nguồn tài nguyên, phong tục xã hội
và truyền thống. Một chương trình sẽ không
thể áp dụng cho tất cả các vùng miền bởi
những sự khác biệt nhất định. Thứ tư, một
mạng lưới sản xuất an toàn là cần thiết để có
thể tránh được những ảnh hưởng tiêu cực của
phương pháp mới này như các vấn đề môi
trường...Cuối cùng, sự liên kết chặt chẽ giữa
nông dân và các cấp các ngành là cần thiết để
có thể đạt được hiệu quả tốt nhất cho công
cuộc xóa đói giảm nghèo.
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TRI THỨC BẢN ĐỊA VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA CÁC
DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Ths. Dương Thùy Linh
Khoa Văn – Xã hội, Trường Đại học Khoa học
Tóm tắt:
Là một quốc gia đa dân tộc, Việt Nam có một nền văn hóa đa sắc thái. Trong bức tranh đa sắc
màu đó, tri thức bản địa của các tộc người được biểu hiện đa dạng và phong phú. Nếu như người Việt
coi nước là yếu tố quan trọng hàng đầu (nhất nước) thì các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc lại có sự
gắn bó mật thiết với tài nguyên thiên nhiên mà rừng được coi trọng đầu tiên, trước cả đất đai và nguồn
nước. Tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc trong việc bảo vệ rừng là toàn bộ
những hiểu biết và kinh nghiệm của các tộc người được hình thành và tích luỹ trong quá trình ứng xử,
thích nghi với những điều kiện địa lý sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội. Những tri thức dân gian
đó được lưu truyền từ đời này sang đời khác bằng trí nhớ, thực hành xã hội và trở thành một cơ chế
quản lý rừng, bảo vệ rừng tương đối hiệu quả.
Từ khóa: tài nguyên, rừng, tri thức bản địa, phong tục tập quán, dân tộc thiểu số.
1. Đặt vấn đề
Miền núi phía Bắc là địa bàn rộng lớn, nơi
sinh tụ lâu đời của nhiều dân tộc thiểu số: Tày,
Nùng, Thái, Mường, Hà Nhì, Lô Lô, Mông,
Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ, Pu Péo, Si La, La Hủ...
Đây cũng là địa bàn chiến lược về tiềm lực
kinh tế với nguồn tài nguyên phong phú, đa
dạng. Với địa thế cao dốc và thảm thực vật
lớn, miền núi phía Bắc đóng vai trò quan trọng
đối với môi trường sinh thái của cả nước.
Rừng là nguồn tài nguyên có ý nghĩa quan
trọng đối với sự sinh tồn của cá nhân và cộng
đồng. Chính vì vậy, đối với nguồn tài nguyên
này, ngoài việc được cộng đồng quy định một
cách chặt chẽ trong luật tục hay quy định của
bản làng, các thế hệ của cộng đồng tộc người
đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong
quá trình khai thác, sử dụng. Những kinh
nghiệm đó là các tri thức dân gian được các tộc
người sáng tạo, đúc kết trong quá trình sinh
tồn, lao động, ứng xử với môi trường tự nhiên.
2. Tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số
miền núi phía Bắc
2.1. Quan niệm về tri thức bản địa
Ở Việt Nam, trong những năm gần đây,
cụm từ tri thức địa phương (Local knowledge)
hay kiến thức bản địa (Indigenuos knowledge)
đã được sử dụng trong một số công trình
nghiên cứu của các tác giả với nhiều tên gọi
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khác nhau: tri thức địa phương, tri thức dân
gian, tri thức bản địa, kiến thức bản địa, kiến
thức truyền thống, kiến thức địa phương, bản
sắc văn hóa tộc người, tri thức tộc người,
phong tục, luật tục…
Từ những cách gọi khác nhau như trên,
các nhà nghiên cứu có những quan niệm và
cách hiểu khác nhau về nội hàm của cụm từ
“tri thức bản địa”.
PGS.TS Lê Trọng Cúc cho rằng: “Tri thức
địa phương hay còn gọi là tri thức bản địa là hệ
thống tri thức của các cộng đồng dân cư bản
địa ở các quy mô lãnh thổ khác nhau. Tri thức
địa phương được hình thành trong quá trình
lịch sử lâu đời, qua kinh nghiệm ứng xử với
môi trường xã hội, được định hình dưới nhiều
dạng thức khác nhau, được truyền từ đời này
sang đời khác qua trí nhớ, qua thực tiễn sản
xuất và thực hành xã hội. Nó hướng đến việc
hướng dẫn và điều hòa các quan hệ xã hội,
quan hệ giữa con người và thiên nhiên”.
GS.TS. Ngô Đức Thịnh cho rằng: “Tri
thức bản địa là toàn bộ những hiểu biết của con
người về tự nhiên, xã hội và bản thân, hình
thành và tích luỹ trong quá trình lịch sử lâu dài
của cộng đồng, thông qua trải nghiệm trong
quá trình sản xuất, quan hệ xã hội và thích ứng
môi trường. Nó tồn tại dưới nhiều hình thức

khác nhau và truyền từ đời này sang đời khác
bằng trí nhớ và thực hành xã hội”.
TSKH Trần Công Khánh và TS Trần Văn
Ơn cho rằng: “Tri thức bản địa là hệ thống tri
thức, bao gồm rất nhiều lĩnh vực liên quan đến
sản xuất, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, sức
khỏe, tổ chức cộng đồng, của một tộc người
hoặc một cộng đồng tại một khu vực địa lý cụ
thể. Nó được hình thành trong quá trình sống và
lao động của cả cộng đồng, từ đàn ông, đàn bà,
người lớn tuổi đến trẻ em. Nó được lưu giữ
bằng trí nhớ và lưu truyền bằng miệng”.
PGS.TS Phạm Quang Hoan cho rằng: “Tri
thức địa phương được hiểu ở các cấp độ khác
nhau.
Một là, “tri thức địa phương” (hay “tri thức
bản địa”, “tri thức dân gian”, “tri thức tộc
người”) là toàn bộ những hiểu biết, những kinh
nghiệm của một tộc người nhất định được tích
lũy, chọn lọc và trao truyền từ thế hệ này sang
thế hệ khác. Vốn tri thức đó phản ánh trong các
lĩnh vực khác nhau của đời sống cộng đồng để
mỗi tộc người sinh tồn, phát triển và thích nghi
trước những biến đổi đã và đang diễn ra. Nói
cách khác, tri thức địa phương là phương thức
ứng xử, là đặc tính thích nghi với những điều
kiện sinh thái nhân văn của mỗi tộc người.
Cũng có thể coi đó là bản sắc văn hóa tộc
người.
Hai là, “tri thức địa phương” là tri thức
của các cộng đồng tộc người cùng cộng cư
trong một vùng sinh thái hay một vùng văn hóa
nhất định. Trong trường hợp này, tri thức địa
phương cũng phản ánh xu hướng giao lưu và
biến đổi văn hóa hay thích nghi văn hóa giữa
các tộc người…”
Theo định nghĩa chung của tổ chức
UNESCO, thuật ngữ “tri thức bản địa
(Indigenous knowledge) hay tri thức địa phương
(Local knowledge) dùng để chỉ những thành
phần tri thức hoàn thiện được duy trì, phát triển
trong một thời gian dài với sự tương tác qua lại
rất gần gũi giữa con người với môi trường tự
nhiên. Đó là một phần của tổng hoà văn hoá, tập
hợp những hiểu biết tri thức bao gồm hệ thống
ngôn ngữ, cách định danh và phân loại, phương

thức sử dụng tài nguyên, các hoạt động sản
xuất, các lễ nghi, giá trị tinh thần và thế giới
quan...”.
Như vậy tri thức bản địa hay tri thức địa
phương là những tri thức được hình thành
trong quá trình lịch sử lâu dài, qua kinh
nghiệm ứng xử của con người với môi trường
tự nhiên và xã hội; được lưu truyền từ đời này
qua đời khác bằng trí nhớ và thực hành xã hội.
Tri thức bản địa là yếu tố đặc hữu, tồn tại và
phát triển trong môi trường sinh thái và không
gian địa lý nhất định, là sáng tạo của một cộng
đồng tại một khu vực cụ thể.
Có nhiều cách phân loại tri thức bản địa
theo các quan điểm nghiên cứu khác nhau. Ở
đây, chúng tôi phân loại tri thức bản địa gắn
với mối quan hệ với tự nhiên và xã hội trong
các thành tố văn hóa tộc người như sau:
- Tri thức địa phương trong khai thác và sử
dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên
(rừng, đất, nước…).
- Tri thức địa phương trong hoạt động sản xuất
(kinh nghiệm chọn đất, chọn giống, kỹ thuật
canh tác, thời tiết, lịch canh tác…).
- Tri thức địa phương trong văn hóa vật chất
(nhà ở, trang phục, ẩm thực…).
- Tri thức địa phương trong ứng xử xã hội và
quản lý cộng đồng (ứng xử gia đình, dòng họ,
làng bản, lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng…).
- Tri thức địa phương trong chăm sóc sức khỏe
(kiêng cữ, sinh đẻ, chăm sóc con cái, dưỡng sức,
trị bệnh…).
2.2. Tri thức bảo vệ rừng của một số dân tộc
thiểu số miền núi phía Bắc
Là những tộc người sống chủ yếu dựa vào
rừng, gắn bó mật thiết với rừng (lấy thức ăn từ
rừng, lấy gỗ làm nhà, canh tác trên đất rừng,
tin tưởng vào sự che chở của thần núi, thần
rừng, thần cây, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng
trong lễ hội cảm tạ thần rừng…), các dân tộc
thiểu số miền núi phía Bắc đã tích lũy được
những kinh nghiệm, những tri thức trong việc
khai thác và sử dụng tài nguyên rừng một cách
hợp lý.
Tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số miền
núi phía Bắc trong việc bảo vệ rừng là toàn bộ
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những hiểu biết và kinh nghiệm của các tộc
người được hình thành và tích luỹ trong quá
trình ứng xử, thích nghi với điều kiện địa lý
sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội. Những
tri thức dân gian đó được lưu truyền từ đời này
sang đời khác bằng trí nhớ, thực hành xã hội
và trở thành một cơ chế quản lý rừng, bảo vệ
rừng tương đối hiệu quả.
“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”.
Người Việt, với điều kiện tụ cư là đồng bằng
sông Hồng, hình thành rất sớm một nền văn
minh lúa nước, coi trọng vai trò của thủy lợi,
nước là yếu tố quan trọng hàng đầu. Các dân
tộc thiểu số miền núi phía Bắc sinh sống ở khu
vực đồi núi, có cuộc sống gắn bó mật thiết với
nguồn tài nguyên thiên nhiên, trên hết là rừng
lại có những quan niệm, tín ngưỡng đặc biệt
coi trọng vai trò của rừng – nguồn tài nguyên
sống còn đối với cuộc sống hàng ngày và hình
thành những đặc trưng văn hóa mang đậm sắc
thái vùng miền theo dạng địa hình cư trú. Điều
này không chỉ thấy ở các tộc người sống ở rẻo
giữa, rẻo cao, có truyền thống canh tác nương
rẫy (các dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Tạng
Miến, Hmông – Dao, Môn - Khơme) mà còn
thấy ở một số tộc người có truyền thống canh
tác lúa nước lâu đời như Thái, Mường, Tày,
Nùng… Thậm chí, đối với người Thái,
Mường, những quy định trong khai thác và sử
dụng tài nguyên rừng được quy định và ghi
chép lại trong luật tục của cộng đồng.
Luật tục Thái quy định không ai được
đụng chạm đến khu rừng măng cấm (pảnỏtăn) và
rừng săn (đenhúa) khi chưa đến mùa săn bắn, hái
lượm. Các trường hợp xâm phạm khi chưa được
phép của toàn mường sẽ bị coi là ăn cắp tài sản
chung của cộng đồng. Sau những trận mưa đầu
mùa, măng mọc rộ, người ta mới tổ chức cho cả
bản vào rừng hái măng. Sau đó lại “đóng cửa”
đợi đến đợt măng sau hoặc mùa măng sau.
Người ta không được hái những măng nhỏ để
cho nó phát triển thành cây, không chặt phá bừa
bãi cây trong lúc khai thác… vì vậy rừng săn và
rừng măng luôn được giữ gìn và giữ được sự
phát triển tự nhiên của nó. Hàng năm cứ đến
cuối tháng 5 âm lịch mới được vào rừng lấy

80

măng, nhưng chỉ được hái lứa đầu và lứa thứ
tư. Ai làm sai bị phạt 1 nén bạc kèm theo rượu,
thịt.
Cây gỗ, cây quế trong rừng dù lớn hay
nhỏ, nhưng trên thân cây có dấu chữ thập (+)
hoặc dấu nhân (x) là cây đã có chủ, không ai
được chặt cây gỗ đó nữa.
Trong việc phát rừng làm rẫy phải được
Tạo bản cho phép; nếu tự ý làm, sẽ bị phạt từ 1
đến 3 nén bạc kèm theo rượu, thịt.
Đối với rừng phòng hộ ở đầu nguồn nước
thì tuyệt đối cấm khai thác; rừng dành cho việc
khai thác tre, gỗ để dựng nhà, phục vụ cho các
nhu cầu của cuộc sống thì tuyệt đối không
được chặt đốt làm nương. Mỗi mường đều có
“minh bản nen mương” (hồn thiêng bản
mường), có nơi chôn “lắc mương” (cột hồn
mường). Đầu mường có “rừng hồn chiềng”
gọi là “Cửa Xen”, cuối mường có “rừng hồn
chiềng” gọi là “Cửa Pọng”, cạnh mường có
khu rừng mang tên “Chiềng Kẻo” là khu rừng
ma của mường. Các rừng này đều là rừng
kiêng cấm, không được chặt cây, khai phá
nương rẫy...
Những khu rừng “đon khuông” được coi
là rừng của thần linh trú ngụ, tuyệt đối không
được phá, nếu ai xâm phạm thì sẽ phải gánh
chịu hậu quả khôn lường. Những khu rừng
cấm này không ai dám xâm phạm, dù là chỉ hái
một ngọn măng, chặt một cành cây, săn bắt
một con chim thú… Thậm chí ai đi qua cũng
phải cúi lạy, kể cả phìa tạo cũng phải xuống
ngựa, chị em phải cởi khăn piêu xuống lặng lẽ
bước qua, thú bị thương trong những cuộc săn
bắn nếu chạy vào đây không ai được đuổi theo
và sẽ được rừng che chở bảo vệ.
Người Thái có câu: “Tai pá phăng, nhăng pá
liệng” có nghĩa là: Sống rừng nuôi, chết rừng
chôn.
Hay: “Hiêm pá vạy lun lăng chắng mả
Vạy hau nặm chu bó lay lơng
Phảu chứ đảy khót nặn măn chắng pên côn”
có nghĩa là:
Giữ rừng cho muôn đời phát triển
Để cho muôn mỏ nước tuôn trào
Ai nhớ được câu ấy thì mới thành người.

Người Thái nói về rừng, rừng thiêng và
trách nhiệm bảo vệ rừng của mỗi người một
cách cụ thể: “Pá đông xông cột, mạy pên khôn,
côn pên nuốt, pá cắm đông kheo, mạy hua ta,
nga hua bó, pá tắm đin piêng, pá heo đông
căm, pá cấm đông xên…”. Có nghĩa là: “Cây
có lông (có nghĩa là cây cổ thụ), như người già
có râu, rừng xanh bát ngát, là rừng đầu nguồn,
rừng đầu mỏ nước, rừng ngút ngàn tít tắp, rừng
cúng tế, rừng kiêng, rừng linh thiêng… Bảo vệ
rừng để cho hôm nay, cho ngày mai và cho
muôn đời thế hệ mai sau”.
Luật tục người Mường quy định về thu
hái măng nói rõ: Đúng ngày 20 tháng 6 âm lịch
(tuỳ theo các làng mường tự quy định có thể
trước hay sau thời điểm này vài ngày) hàng
năm, lí trưởng hay lang, đạo cai quản các
mường họp bàn, quyết định phát hiệu lệnh cho
phép bằng chiêng, trống hay rao mồm, lúc đó
người dân mới được thu, hái măng.
Theo kinh nghiệm dân gian của người
Mường, mùa măng mọc bắt đầu từ mùa xuân.
Trong thời gian từ mùa xuân cho đến gần hết
tháng 6 âm lịch, số lượng măng phát triển
thành cây rất cao, vì giai đoạn này khí hậu,
môi trường nóng, ẩm thuận lợi cho măng mọc,
khả năng kháng sâu bệnh cao. Từ tháng 7 âm
lịch về sau, măng vẫn còn mọc nhiều nhưng
thời tiết vào mùa này thường có những cơn
mưa dầm dài ngày nên phát sinh nhiều sâu
bệnh hại măng, kèm theo gió, bão thường xảy
ra quật đổ gẫy măng. Do vậy số cây phát triển
từ măng thời gian này rất thấp nên người xưa
cho thu hoạch măng ở thời kì này. Ai vi phạm
dù là con trẻ hay người lớn (kể cả các gia đình
thả rông gia súc vào rừng dẫm đạp làm đổ gãy
măng) nếu bị phát hiện thì gia đình đó phải
nộp phạt cho mường 1 con lợn cái (lợn nái đã
đẻ)”.
Quy định trong luật tục của người Mường
về vấn đề này thể hiện sự am hiểu thiên nhiên
khá sâu sắc nên có tính khoa học cao.
Người Hà Nhì: Thôn trại của người Hà Nhì
gọi là “Phu”. Mỗi “Phu” sở hữu các loại rừng
cấm, rừng thiêng và rừng khai thác chung của
cộng đồng.

Trong rừng cấm “Gà ma”, người Hà Nhì
chọn một cây thần là loại cây có quả, dáng cây
phải cao, thẳng đứng. Người Hà Nhì đen ở
huyện Bát Xát thường chọn cây “chua chát”
(sơn tra) có quả làm cây thần. Người Hà Nhì
hoa ở Mù Cả - Mường Tè lại chọn cây gạo làm
cây thần. Người Hà Nhì hoa ở “phu” Gạ
Loong - xã Mù Cả chọn cây thông cổ thụ trong
rừng làm cây thần. Dưới gốc cây thần, người
Hà Nhì xếp 2 phiến đá vuông góc với nhau làm
miếu thờ thần cây. Đây cũng là nơi thờ cúng
chung của cả cộng đồng vào những dịp lễ hội,
khi trong phu có dịch bệnh, người ốm đau, gia
súc, gia cầm chết nhiều…
Ở vùng người Hà Nhì, rừng thiêng quan
trọng nhất là rừng thờ thần hộ mệnh của thôn
trại “Gà ma do”. Vận mệnh của dân làng “Phu”
gắn liền với vận mệnh của rừng thiêng “Gà ma
do”. Vì vậy, người Hà Nhì cấm mọi người vào
rừng thiêng. Rừng thiêng “Gà ma do” ở phía
trên thôn trại “Phu” nên các gia đình không
được làm nhà vượt qua rừng thiêng. Ven rừng
thiêng, người Hà Nhì trồng cây gai “Păng hợp”
làm hàng rào ngăn cách khu rừng thiêng với
khu dân cư. Theo quan niệm của người Hà Nhì,
cây gai “Păng hợp” có tác dụng kỵ ma, rào
ngăn cách rừng với thôn trại. Mọi cây khô trong
rừng đổ ngổn ngang không một ai được lấy về.
Hàng năm chỉ có ngày cúng “Gà ma do”
(thường là ngày con rồng “Lò no”, ngày con
chấy “Xé no”, hoặc là ngày con ngựa “Mò no”,
có nơi cúng vào ngày con hổ “Khà là no” của
tháng Giêng hoặc tháng Hai, các thành viên
nam giới đại diện các gia đình mới được theo
thầy cúng quản rừng “Mí cù” và người phụ giúp
“La chạ” vào rừng thiêng làm lễ cúng thần
rừng. Nội dung các bài cúng đều cầu mong
người yên, vật thịnh, cầu mong được mùa,
người trong “Phu” không gặp tai nạn... Trong
rừng thiêng mọi người không ai được vào tiểu
tiện, đại tiện bừa bãi, làm uế tạp khu rừng. Đặc
biệt, không phải lúc nào người phụ nữ cũng
được vào khu rừng này, bởi họ quan niệm phụ
nữ không sạch sẽ, thường xuyên mang thai, sinh
đẻ… Khi mang đồ tế lễ lên rừng, mọi người
phải bỏ hết giày dép phía ngoài rừng, vào rừng
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kiêng không mặc áo đỏ, không thắp hương đỏ
mà phải dùng hương đen của đồng bào… Đối
với rừng thiêng, chỉ được lấy gỗ vào ngày Rồng
của tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp cả dân bản
tổ chức lễ cúng rừng. Sau khi thầy cúng làm lễ
xin phép thần rừng, các trai tráng trong thôn sẽ
vào lấy đủ số cây gỗ dùng để làm chòi, đây là
nơi thầy cúng làm lễ cúng đối với thần rừng.
Trong ngày này cũng chỉ có duy nhất trưởng
thôn được vào rừng lấy gỗ rồi chia cho các gia
đình trong thôn bản. Ông Phu Che Vù, cán bộ
văn hóa xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
cho biết: “Người dân trong thôn vào rừng cấm
lấy gỗ sẽ bị phạt 36 kg lợn hơi, 20 lít rượu, 20
kg gạo, tương đương với khoảng 4 triệu đồng
tiền mặt hiện nay”.
Bảng 1: Lịch hái lượm của người Hà Nhì
Đối tượng Tháng âm lịch trong năm
thu hái
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Măng đắng
Măng nứa
Măng mai
Măng tre
Củ, quả
Rền cơm
Rau má
Dược liệu

Như vậy, thôn trại “Phu” của người Hà
Nhì đã được bao bọc bởi hệ thống các khu
rừng cấm, rừng thiêng quanh thôn trgại. Tính
thiêng trong ý thức bảo vệ rừng của người Hà
Nhì giúp các khu rừng cấm, rừng thiêng được
bảo vệ nghiêm ngặt. Người Hà Nhì không
được chặt cây rừng, thậm chí không được lấy
cành cây khô, các cây đã chết, đổ gãy trong
rừng (trừ ngày cúng rừng hoặc mở cửa rừng).
Ngoài các khu rừng cấm, người Hà Nhì còn
các khu rừng thuộc sở hữu chung của cộng
đồng thôn trại gọi là “Li Xo Tá Cha” cung cấp
nguyên liệu làm nhà, củi đun, rau rừng…
Người Hà Nhì còn tổ chức các cuộc săn bắt ở
khu rừng chung này nhưng theo quy ước nhất
định nhằm bảo vệ rừng, bảo vệ các thú nhỏ.
Bảng 2. Lịch săn bắt của người Hà Nhì
Đối tượng Tháng âm lịch trong năm
săn bắt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Người Mông có tục ăn ước hay còn gọi là
lễ nào sồng hay nào cống vào ngày Thìn tháng
Giêng âm lịch. Trong lễ này, người ta xây
dựng thêm hay nhắc lại các quy ước bảo vệ
rừng, đồng thời quy định lại các hình thức xử
phạt nếu có người vi phạm. Ai không tôn trọng
quy ước bảo vệ rừng đều bị xử phạt giống như
gia súc phá họai mùa màng. Ai tự tiện vào
rừng cấm để chặt cây bị phạt một con lợn hoặc
bị phạt từ 50.000 đến 100.000 đồng. Mỗi gia
đình có những khoảnh rừng riêng, mọi người
phải tôn trọng quyền sử dụng của người đó.
Những ai không tôn trọng quy ước bảo vệ rừng
đều bị xử phạt với hai hình thức sau: Bồi
thường thiệt hại bằng cách trồng đền, trả
giống, trả sản phẩm theo mức thu của mỗi vụ.

Rừng gỗ, rừng nứa của họ nào, họ đấy sử
dụng, nếu đi phát lẫn của nhau là phạm vào tội
ăn trộm. Ai muốn lấy phải báo cho trưởng họ,
cho phép mới được chặt. Chỗ rừng cấm không
ai được đến phát nương. Sau lễ cúng rừng,
đồng bào Mông nghỉ kiêng ba ngày để tạ ơn
Thần Rừng, cũng trong ba ngày này mọi người
phải tuyệt đối thực hiện các điều kiêng kỵ đã
được qui định theo luật tục đó là không đi vào
rừng chặt cây xanh, không đem lá xanh từ rừng
về nhà, không đào củ, bẻ măng, không đào đất,
không thả rông gia súc…
Mặc dù không được ghi chép thành văn
bản nhưng đồng bào tuân thủ một cách tự giác,
nghiêm ngặt. Điều này thể hiện sự tôn trọng tối
cao với thần rừng.
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Hươu
*
Lợn rừng
Câu cá
Xúc cua, cá
Đánh chài
Đánh tôm
Bắt cua, ốc

Trong khai thác rừng, đồng bào kiêng
động chạm đến cây lá ngón. Theo quan niệm
của người Mông, cây lá ngón là nơi trú ngụ
của ma quỷ. Khi vào rừng, chạm vào cây lá
ngón thì hồn ma đó sẽ theo đuổi con người.
Con người từ lúc đó chịu sự chi phối của ma
quỷ, cho đến khi nào chịu ám ảnh quá sẽ tự ăn
lá ngón mà chết. Đặc biệt đối với những cô gái
đến tuổi trưởng thành, là độ tuổi đẹp nhất sẽ bị
các hồn ma của cây lá ngón theo đuổi nhiều
nhất.
Tri thức bảo vệ rừng của người Mông còn
khác nhau giữa các dòng họ. Theo em Hờ Thị
Mao ở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh
Yên Bái, sinh viên ngành Văn học, trường Đại
học Khoa học cho biết: Dòng họ Sùng và họ
Thào, làm lễ tế trời vào ngày 17 và 27 tháng 7
âm lịch. Trong những ngày này, đồng bào
không được vào rừng khai thác, không được sử
dụng dao. Nếu như dùng dao bị chảy máu thì
đó là điềm gở, vì đây là lễ cúng rừng, thể hiện
sự tôn trọng đối với thần rừng, không được
chặt cây. Dùng dao là một hình thức chặt cây
trong rừng nên sẽ bị thần rừng trừng phạt. Ở
dòng họ Hờ và họ Tráng, lễ này được thực
hiện vào ngày 19 và 29 tháng 9 âm lịch hàng
năm. Trời là đấng tối cao trong tâm niệm của
con người. Và thần rừng là vị thần trông coi,
bảo hộ bản mệnh của các làng bản, cộng đồng
các dân tộc miền núi.
Người Dao: Theo tập quán người Dao
Đỏ, ngày 15 tháng Giêng hàng năm các gia
đình phải đến nhà trưởng bản để họp bàn việc
thực hiện các quy ước của bản trong khai thác
tài nguyên rừng.
Một số vùng, người Dao còn quy định khi
vợ chồng sinh con thì phải trồng một cây tre,
cây chàm hoặc cây quế để đánh dấu sự kiện
trọng đại này, khi đẻ mà con chết phải trồng
một cây chuối hoặc một cây ăn quả bất kỳ và
phải chăm sóc cho cây đến khi ra hoa kết trái.
Tục này cho thấy trong quan niệm của người
Dao, tài nguyên rừng vô cùng quý giá và
thiêng liêng như việc một đứa trẻ ra đời. Người
và rừng có mối quan hệ mật thiết như máu mủ
của cha mẹ với con cái. Điều này cũng dễ hiểu,

bởi người Dao là cộng đồng tụ cư chủ yếu ở
rẻo giữa và rẻo cao, đời sống kinh tế nương rẫy
bấp bênh, họ phải dựa vào nguồn tài nguyên từ
rừng để bổ sung nhu cầu về cái ăn, giải quyết
vấn đề về cái mặc và nhu cầu về việc làm nhà
ở. Tất cả những việc này, con người dựa vào
rừng, lấy gỗ từ rừng để làm nhà, lấy măng, rau,
thuốc từ rừng và trước kia, lấy vỏ cây, lá cây
để che thân…
Luật tục người Khơ Mú quy định: ai lấy
cây ở khu rừng cấm sẽ bị phạt tiền hoặc tịch
thu xung công quỹ, nếu vi phạm vào “ rừng
ma”, bị phạt gà, rượu, gạo, trước là cúng, sau
là để dân bản đến ăn, uống nhắc nhở lần sau
không được vi phạm. Theo quy ước của người
Khơ Mú, sau khi đã chọn được mảnh đất để
làm nương, người đi chọn làm the le (tấm phên
đan mắt cao cài trên gốc cây to hoặc buộc vào
cành lá xanh), xung quanh phát quang một
khoảng rộng để không bị cây rừng che khuất.
The le là dấu hiệu để nhận biết một mảnh
nương đã có chủ. Người nào vi phạm, cố tình
canh tác chỗ đất ấy thì chủ nhân của mảnh
nương có quyền thu hoạch toàn bộ hoa lợi…
Đến mùa làm nương, gia đình có trâu bò phải
cử người chăn dắt cẩn thận, nếu để phá hàng
rào trên nương thì chủ trâu bò đó phải đi rào
lại. Trâu bò phá hoại hoa màu, lúa lần đầu tiên
và thứ hai phạt 20.000đ. Lần thứ ba chủ nương
có quyền bắn chết. Rừng trồng giao cho từng
gia đình quản lý, trâu bò phá hoại cứ một cây
to phạt 10.000đ, cây nhỏ phạt 5.000đ. Rừng
đầu nguồn, rừng cấm không được tự tiện chặt
phá.
Trên đây là những quy định của cộng
đồng liên quan đến việc bảo vệ tài nguyên
rừng của một số dân tộc thiểu số miền núi phía
Bắc, nó chứa đựng trong đó vốn tri thức
phong phú của người xưa về việc bảo tồn, khai
thác cân bằng, hợp lí các nguồn lợi của thiên
nhiên phục vụ hữu ích, thiết thực cho nhu cầu
đời sống cộng đồng.
2.3. Một vài nhận xét
- Trước hết, tri thức bản địa là những sáng tạo
của cộng đồng nhằm thích ứng với điều kiện
sinh thái của mỗi tộc người. Tri thức bản địa
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gắn liền với kinh nghiệm trong sinh hoạt và
ứng xử với môi trường của mỗi tộc người ở
mỗi địa phương nhất định. Trong quá khứ,
cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía
Bắc sống phụ thuộc rất nhiều vào môi trường
tự nhiên và nhằm thích ứng với điều kiện sinh
thái đó, họ sáng tạo những kho tàng tri thức về
môi trường ở địa phương.
- Hầu hết các tri thức bản địa của các dân tộc
thiểu số miền núi phía Bắc được duy trì bằng trí
nhớ, truyền miệng, thực hành xã hội. Chỉ ở
người Thái, người Mường, các tri thức đó được
ghi chép lại trong luật tục, hịt khỏng bản
mường. Mặc dù vậy, có thể thấy rằng, các tri
thức bản địa có ý nghĩa quan trọng nên có sức
sống mãnh liệt, được trao truyền và vận hành từ
thế hệ này sang thế hệ khác.
- Tụ cư ở điều kiện địa hình miền núi, có sự
gắn bó mật thiết với rừng nên trong hệ thống
tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số miền
núi phía Bắc, kho tàng kinh nghiệm trong việc
bảo vệ tài nguyên rừng rất phong phú.
Việt Nam là quốc gia có ¾ diện tích lãnh thổ là
đồi núi. Đây là điều kiện thuận lợi với trữ
lượng rừng lớn, giàu tiềm năng về môi trường
sinh thái, kinh tế, tài nguyên thiên nhiên… đối
với cộng đồng các dân tộc sinh sống ở khu
vực miền núi phía Bắc. Rừng cung cấp: gỗ làm
nhà, làm củi đốt, thảo dược phục vụ y học...
Ngoài ra những cánh rừng già, rừng nguyên
sinh ấy còn là nơi sinh sống của các loài vật
quí phục vụ lợi ít cho con người như báo, nai,
hươu, voi, và nhiều loài chim quí lạ. Rừng bảo
vệ đời sống con người khỏi thiên tai lũ lụt, là
lá phổi xanh giúp điều hòa khí hậu… Đây là sự
ưu đãi của thiên nhiên đối với con người.
Các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nhận
thấy tầm quan trọng của rừng nên từ xưa đã
đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm quý báu
trong việc bảo vệ rừng.
- Rừng không chỉ là nguồn tài nguyên có giá
trị lớn trong đời sống kinh tế - xã hội mà còn
có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh.
Tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số miền
núi phía Bắc phản ánh sinh động, rõ nét về lối
sống, phong tục tập quán, là biểu hiện của bản
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sắc văn hóa tộc người. Đặc biệt, tri thức bản
địa trong bảo vệ tài nguyên rừng là sự phản
ánh sâu sắc quan niệm tín ngưỡng, tâm linh
của đồng bào. Đây chính là cơ chế thiêng hóa
niềm tin về rừng, về vai trò của rừng với cộng
đồng.
Mỗi bản của các dân tộc thiểu số miền núi
phía Bắc đều có những khu rừng thiêng, là khu
rừng đầu nguồn nước là nơi cấm khai thác gỗ,
săn bắt cũng như làm rẫy, luôn giữ nguồn nước
sạch cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và
chăn nuôi. Đặc biệt khi phát rừng làm rẫy,
đồng bào bao giờ cũng chừa lại những khoảnh
rừng trên đỉnh núi. Theo quan niệm là để cho
các vị thần linh về trú ngụ, nhưng tri thức bản
địa cho thấy những khu rừng này chống hiện
tượng mưa lũ xối từ trên đỉnh núi, đồng thời là
tác nhân tái sinh các loại cây hoang dại khi rẫy
được bỏ hóa trong quá trình luân canh luân
khoảnh.
Đồng bào quan niệm rừng và cây rừng,
con thú trong rừng đều có linh hồn như con
người. Mỗi cây trong rừng có một cây thần chủ
thiêng liêng.
Ở người Hà Nhì, thần chủ của cây dương
xỉ là “Tá’, thần chủ của cây cỏ lau là “Phứ”,
thần chủ của cây chít là “Trzung”. Trong trường
ca “Xa Nhã Ca”, các vị thần đã tạo ra 4 loài cây
chủ đầu tiên là dương xỉ (Sòng), cỏ lau
(Phoòng), cỏ tranh (Ì), cây chít (Toòng). Các
loài cây này cùng thần chủ của chúng được phái
xuống mặt đất làm ra rừng. Sau đó tre, gỗ cũng
được phái xuống mặt đất. Rừng cây tốt tươi,
muông thú được thả về. Khi vào rừng kiếm củi,
hái rau, chặt cây người Hà Nhì cũng phải cúng
thần rừng, cầu xin thần rừng cho hái rau, chặt
cây.)….
Nhiều loại động thực vật trong rừng đều có
linh hồn, đều như con người, một số loài động
thực vật là vật tổ của các dòng họ. Con người
với cây với thú trong rừng có quan hệ họ hàng.
Vì vậy, rất nhiều tộc người kiêng ăn một số con
vật, loại cây trong rừng và coi đó là vật tổ của
các dòng họ trong cộng đồng.
Người Hà Nhì: Sóc được coi là vật tổ của họ
Dờ, hổ là tổ tiên của họ Ché...

Người Khơ Mú coi cầy hương là vật tổ,
và đặt tên dòng họ là Tmoong. Họ Quàng,
Lương kiêng ăn thịt hổ và thịt chồn, họ Lò
kiêng ăn thịt chim Ôm, họ Tòng kiêng ăn chim
Chưn Đre…
Người Thái, họ Lương, họ Hoàng, họ
Quàng kiêng không ăn thịt hổ, thờ hổ, hàng
năm cúng thịt sống cho hổ (Chiềng Châu/ Mai
Châu, Hòa Bình còn khá điển hình). Họ Lò thờ
chim táng lò, họ Hà thờ chim bìm bịp…
Như vậy, quan niệm về rừng, nhìn nhận
về rừng vừa phản ánh mối quan hệ thân thiện
hoà hợp với rừng, vừa linh thiêng hoá rừng. Từ
đó, các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc có
tri thức đặc biệt quan tâm đến rừng, có thái độ
kính trọng, sợ hãi hoặc luôn chăm sóc rừng,
cây rừng như đối với người thân, như đối với
bề trên.
- Cơ chế thiêng hóa rừng giúp cho các tri thức
bản địa có tính cưỡng chế trong cộng đồng.
Xuất phát từ niềm tin thiêng liêng ấy, bất cứ
thành viên nào trong cộng đồng cũng tuân theo
một cách nghiêm ngặt những quy ước của làng
bản trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên
rừng. Từ đó, có thể thấy rằng tri thức bản địa
có vai trò quản lý và tổ chức xã hội, điều chỉnh
hành vi và hoạt động của con người, hướng
dẫn con người thực hành các chuẩn mực đời
sống: không vi phạm vào những quy ước của
cộng đồng trong việc khai thác và sử dụng tài
nguyên rừng. Ngoài ra, nó còn là tấm gương
phản chiếu mang tính giáo dục, răn đe, khích lệ
động viên, khen thưởng, xử phạt đối với các
hành vi của cá nhân: người nào vi phạm sẽ
phải làm lễ cúng tạ tội với thần rừng và nộp
phạt theo quy định của bản. Phần lễ vật nộp
phạt đó sẽ được cúng tế thần rừng và toàn dân
bản được thụ hưởng.

- Tri thức bản địa trong bảo vệ tài nguyên rừng
có những quy định rõ ràng về thời gian khai
thác. Điều này cho thấy đồng bào các dân tộc
thiểu số có sự am hiểu nhất định thời kỳ sinh
trưởng của cây trồng, các thói quen của động
vật, các thời điểm thích hợp cho việc gieo
trồng…
Như vậy, trong việc sử dụng tài nguyên
rừng, đồng bào đã bước đầu quan tâm đến sự
phát triển bền vững. Vì vậy, các tri thức bản
địa phương của các dân tộc thiểu số miền núi
phía Bắc không chỉ có ý nghĩa trong xã hội cổ
truyền mà còn có ý nghĩa thiết thực trong
hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã
hội các tộc người hiện nay một cách bền vững.
3. Kết luận
Tri thức bản địa chính là nền tảng cơ sở để
duy trì cuộc sống của các xã hội truyền thống
tự quản khép kín với nền kinh tế tự cung tự
cấp. Trong điều kiện hạn chế về khoa học, kỹ
thuật, đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi
phía Bắc đã sáng tạo và tích lũy được kho tàng
kinh nghiệm trong quá trình tác động với môi
trường tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên các tri
thức bản địa cũng có tính hạn chế, xuất phát từ
đặc tính địa phương, tộc người nên khó phổ
biến tới các cộng đồng khác và vùng khác.
Mặc dù vậy, vẫn phải khẳng định vai trò của
các tri thức bản địa trong việc bảo vệ tài
nguyên rừng, xây dựng các mô hình phát triển
nông thôn bền vững.
Nghiên cứu tri thức bản địa trong bảo vệ tài
nguyên rừng có ý nghĩa quan trọng trong hoạch
định chính sách phát triển bền vững tài nguyên
rừng dựa vào cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn
hóa các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc – địa
bàn chiến lược về môi trường sinh thái, kinh tế,
văn hóa, xã hội.
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PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢNG BÁ ĐỒ MỸ NGHỆ:
MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM
Tiến sĩ Erwin L. Diloy,
Trưởng phòng phát triển doanh nghiệp DPA, Philippines
Diliman, Thành phố Quezon, Philippines
Mở đầu:
Với tình trạng nghèo đói diễn ra triền
miên ở Phi-lip-pin, chính phủ đang nỗ lực tìm
cách giải quyết để cải thiện tình hình cho
những người dân nghèo, đặc biệt là những hộ
dân ở vùng núi, vùng cao. Tuy nhiên các dự án
kinh tế lại chỉ được đầu tư vào những vùng
cao, nặng tính thương mại mà không có tính
bền vững ví dụ như khai thác lâm sản và khai
khoáng trên diện rộng.
Việc thiếu kiến thức về phát triển và quản lý
doanh nghiệp cũng như quảng bá trong đại bộ
phận người dân đang là vấn đề cấp thiết cần
phải được giải quyết. Họ có các kiến thức, kỹ
năng và kinh nghiệm cơ bản về dệt may, sản
phẩm không dùng gỗ và những đồ này có rất
nhiều tiềm năng tiêu thụ trên thị trường. Dự
án Sản phẩm thủ công từ rừng không dùng gỗ
(NTFP- Phi-lip-pin) đã được lập ra với mục
tiêu khuyến khích các doanh nghiệp cộng đồng
phát triển, song song giữa việc cộng đồng quản
lý rừng bền vững với việc tặng thêm thu nhập
cho người dân địa phương để đáp ứng nhu cầu
cuộc sống. Để hỗ trợ cho sáng kiến vì cộng
đồng này, Trung tâm đồ thủ công truyền thống
(CMCC) được NTFP thành lập, với chức năng
như một cánh tay đắc lực trong việc quảng bá
và thiết kế các chương trình sản xuất hàng thủ
công. Trung tâm tập chung vào việc phát triển
sản phẩm, thiết kế, lắp ráp và quảng bá sản
phẩm.
Chương trình này không những giúp phát
triển thị trường mà còn phát triển cả doanh
nghiệp cộng đồng tạo nên một môi trường kinh
doanh và phát triển bền vững cho các sản
phẩm. Trong vòng 8 năm qua, NTFP đã cải
tiến đáng kể phương thức truyền thông quảng
bá sản phẩm mỹ nghệ so với biện pháp truyền
thống. Nó giúp tạo nên cũng như thâm nhập

thị trường mới vì các sản phẩm có tính thích
ứng cao, đa dạng và có thương hiệu với người
tiêu dùng. NTFP đã gây dựng nên một mạng
lưới phân phối sản phẩm dệt may và mỹ nghệ
với nhiều ứng dụng thực tiễn như các sản
phẩm thời trang cao cấp, đồ nội thất, gia dụng
và đồ văn phòng, hội nghị.
GIỚI THIỆU
Với tình trạng đói nghèo đang diễn ra
triền miên ở Philipines, chính phủ đang ra sức
tìm một liều thuốc để cải thiện tình hình, đặc
biệt là ở các vùng núi, vùng cao. Tuy nhiên,
các dự án đầu tư vào những khu vực này hầu
như chỉ tiến hành ở vùng cao, trong những
ngành như khai thác gỗ rừng, và khai khoáng
trên diện rộng.
Việc thiếu kiến thức về phát triển và quản
lý doanh nghiệp cũng như quảng bá đối trong
đại bộ phận người dân đang là vấn đề cấp thiết
cần phải được giải quyết. Họ có các kiến thức,
kỹ năng cơ bản và tập tục về việc làm đồ dệt
may không dùng gỗ và những đồ này có rất
nhiều tiềm năng khi tiêu thụ trên thị trường.
II. Phát triển doanh nghiệp cộng đồng mô hình
NTFP tại Philippines
A. Các sản phẩm từ rừng không dùng gỗ
NTFP Philipines là một mạng lưới kết hợp
giữa các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức
nhân dân được thành lập với mục đích giúp
người dân ở vùng cao, đặc biệt là những người
sống nhờsản phẩm từ rừng không dùng gỗ
(NTFP). Tổ chức này cũng tập chung vào việc
phát triển và quản lý việc sản xuất NTFP trong
điều kiện đảm bảo quản lý rừng bền vững
A. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu
Tầm nhìn: chúng tôi hướng tới bảo vệ và quản
lý lâm nghiệp và đặc biệt là chất lượng cuộc
sống của người dân sống dựa vào lâm nghiệp
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Sứ mệnh: Chúng tôi là một tổ chức phi chính
phủ có mong muốn giúp phát triển các cộng
đồng sống dựa vào rừng, thúc đẩy phát triển
nghề sản xuất các SPRKG với chiến lược bảo
vệ rừng bền vững, phù hợp với văn hóa, đề cao
yếu tố giới.
1. Khuyến khích phát triển các chính sách bảo
vệ môi trường và việc quản lý cácSPRKG ở cả
cấp trung ương và địa phương.
2. Thể chế hóa tổ chức NTFP-TF trở thành một
mạng lưới các tổ chức phi chính phủ hoạt động
để phát triển bền vững cả cộng đồng dân cư và
quản lý rừng liên quan tới NTFP ở cả trung
ương và địa phương.
3. Nâng cao, phát triển và khuyến khíchquản lý
bền vững các nguồn lực cho ngành thủ công
NTFP.
4. Nâng cao lợi ích kinh tế và xã hội cũng như
khuyến khích phát triển văn hóa của cộng đồng
sống nhờ rừng qua việc phát triển doanh
nghiệp bền vững.
B. Các chương trình và dịch vụ
1. Chương trình
a) Quản lý tài nguyên
b) Cơ chế chính sách
c) Phát triển mạng lưới và chia sẻ thông tin
d) Doanh nghiệp cộng đồng
e) Quảng bá
2. Dịch vụ
B. Tổ chức phi chính phủ và Đại diện Tổ chức
nhân dân
1. Hội đồng phát triển bộ tộc (TCD)2.
Samahan ng mga Agta na Binabaka at
Ipinaglalaban ang Lupaing Ninuno (SAGIBINLN)
3. Tổ chức giáo dục Kalahan (KEF)
4. Kabalikat sa Kaunlaran ng mga Ayta Inc.
(KAKAI)
5. Kapulungan ng mga Mangyan Para sa
Lupaing Ninuno (KPLN)
6. Samahan ng Nagkakaisang Mangyan
Alangan (SANAMA)
7. Pantribung Samahan ng Kanlurang Mindoro
(PASAKAMI)
8.Nagkakaisang
Tribu
ng
Palawan
(NATRIPAL)
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9.Liên hiệp marketing vùng cao
10. EnterpriseWorks Worldwide- Philippines
(EWW/P)
11.Trung tâm đồ thủ công (CMCC)
12 Sáng kiến phát triển người da đen (BIND)
13.Trung tâm đào tạo và phát triển của Cha
Vincent Cullen Tulugan. (FVCTLDC)14.
Agtulawon Mintapod Higaonon Cumadon
(AGMIHICU)
15.Mangyan Mission (MM)
B. Chương trình phát triển doanh nghiệp
NTFP.
Các doanh nghiệp cộng đồng sử dụng các
ngành kinh doanh để giúp cải thiện đời sống
cộng đồng. Chúng khác các doanh nghiệp tư
nhân ở chỗ hoạt động của các doanh nghiệp
này lợi ích chung của cộng đồng chứ không lợi
ích cá nhân.
Chương trình phát triển doanh nghiệp
NTFP được lập ra với mục tiêu cải thiện tình
hình kinh tế và xã hội cũng như cuộc sống con
người ở vùng cao (trong đó có các dân tộc
vùng sâu) bằng cách tăng thu nhập cho họ
thông qua sản xuất và phân phối các đồ thủ
công chất lượng cao cũng như các sản phẩm
thực phẩm.
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ NTFP
bao gồm các sản phẩm không qua xử lý bằng
hóa chất; các sản phẩm rừng không chế biến từ
gỗ, sản phẩm tái chế và các sản phẩm văn hóa.
Còn các sản phẩm thực phẩm NTFP bao gồm
các thực phẩm tự nhiên như hoa quả, hạt, và
các nguyên liệu thô đã qua chế biến thànhdạng
khác như các loại nước hoa quả dành cho
người hoặc động vật, được sản xuất tại nhà
hoặc các công ty chế biến thực phẩm.
Các doanh nghiệp cộng đồng (CBE) là
doanh nghiệp vì cộng đồng; do cộng đồng lãnh
đạo; dưới sự chỉ đạo của cộng đồng; có thu lợi
nhuận; có trách nhiệm với xã hội và môi
trường và có khả năng tựchủ về tài chính. Các
doanh nghiệp cộng đồng do NTFP lập nên này
chủ yếu là cộng đồng sống nhờ rừng, các cộng
đồng văn hóa, mỗi cộng đồng có khoảng 10
thành viên hoặc có thể mở rộng hơn.

Các doanh nghiệp nhỏ này đã và đang đóng
góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế bền vững
của đất nước. Các doanh nghiệp này tạo cơ hội
việc làm cho những người đang thất nghiệp và
tận dụng những nguồn lực tiềm năng.
Bảng 1: Mô hình phát triển doanh nghiệp
1. Vận hành doanh nghiệp cộng đồng
a) Tổ chức và phát triển các doanh nghiệp
cộng đồng
b) Xây dựng nguồn lực
c) Củng cố kiến thức, áp dụng tính hệ thống và
tính thực tiễn vào phát triển doanh nghiệp cộng
đồng
d) Phối hợp quản lý tài nguyên bền vững vào
hoạt động của doanh nghiệp cộng đồng e) Phát
hiện thị trường phù hợp
f) Phát triển sản phẩm và sử dụng công nghệ
hợp lí
g) Liên kết các doanh nghiệp cộng đồng với
người đóng vai trò then chốt trong chuỗi giá trị
h) Thực hiện nghiên cứu nhu cầu thị trường
i) Cấp vốn
j) Giám sát tính hiệu quả của tổ chức
2. Tầm ảnh hưởng của chương trình phát triển
doanh nghiệp
Chương trình phát triển doanh nghiệp NTFP
đã phủ khắp 12 tỉnh, 32 đô thị, 5 thành phố,
100 làng, và hơn 120 xóm nhỏ trong năm
2012.
Các thành phố có tên trong danh sách hoạt
động của tổ chức gồm: Ifugao, Benguet, Nueva
Vizcaya,
Quezon,
Oriental
Mindoro,

Occidental
Mindoro,
Palawan,
Aklan,
Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur,
Misamis Oriental, and Bukidnon.
3. Hiện trạng của các doanh nghiệp cộng đồng
- 53 doanh nghiệp đã được trợ giúp, tư vấn
cũng như hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong năm;
- 30 doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi
đầu; 18 doanh nghiệp đang dần xây dựng và đi
vào ổn định và 5 doanh nghiệp đang vững
bước phát triển.
- Những doanh nghiệp cộng đồng đặt trụ sở tại
Oriental Mindoro (11), Palawan (10) and
Occidental Mindoro (9) nhận được sự hỗ trợ
đắc lực nhất từ phía tổ chức.
- 15 doanh nghiệp đã đăng ký/ được ủy quyền
bởi cơ quan chính phủ (SEC-10, CDA-1,
DOLE-4)
- Cấp vốn/ thực hiện khoảng 7 dự án
(CORDAID 1.3–14; CORDAID Crafts-15;
EU/NSA-8; EU/PLAN-9; ADVANCE-REDD4; EU/IUCN C2P2-2; TEFI-1)
- Ngành kinh doanh chính: thực phẩm (23), đồ
thủ công (23), các mặt hàng khác (thuốc
nhuộm tự nhiên, du lịch sinh thái, cây con, tinh
dầu, quảng bá (11).
Bảng 1: Lợi nhuận trực tiếp và gián tiếp của
chương trình phát triển doanh nghiệp (2012)

Lợi nhuận NTFP-TF

Nữ

Nam

Cả 2 giới

Tổng

Lợi nhuận trực tiếp

758

528

-

1,286

524

607

233

1,364

1,423
2,705

1,476
2,611

2,345
2,578

5,244
7,894

Doanh nghiệp gián
tiếp
Hộ dân
Tổng
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D. Lợi nhuận
Tổng cộng có gần 7894 cá nhân nhận được lợi
nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp ở
các tỉnh nêu trên. Lợi nhuận này được chia ra
làm 3 loại:
Lợi ích trực tiếp
Các cá nhân được hưởng lợi trực tiếp từ các dự
án của NTFP-Philippines. Họ là thành viên của
các doanh nghiệp cộng đồng dưới sự giám sát
của lãnh đạo của tổ chức phát triển doanh
nghiệp NTFP-TF.
Họ tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau
liên quan tới việc phát triển doanh nghiệp và
kỹ năng lãnh đạo được thực hiện quanh năm.
Nhóm này chiếm 16% (1268) trong tổng số
lợi tức. 59% số này là phụ nữ. Hầu hết những
công nhân nữ sản xuất đồ thủ công, chế biến
thực phẩm trong khi đó, nhiệm vụ chính của
đàn ông lại là các hoạt động thu hoạch như mật
ong và các loại thực phẩm khác.
Các doanh nghiệp nhận lợi nhuận gián tiếp
Nhóm này nhận lợi nhuận gián tiếp từ dự án
bằng cách họ tham gia vào nhiều giai đoạn của
quá trình hoạt động. Họ có thể hoạt động như
là những người thu hoạch hoặc nhà cung cấp
sản phẩm sơ chế. Số khác lại họat động trọng
lĩnh vực vận chuyển hoặc nhà thầu “dự bị” khi
có nhu cầu. Họ cũng có được lợi nhuận nhờ
các hoạt động khác của các doanh nghiệp cộng
đồng. Năm 2012, số lợi nhuận gián tiếp có chỉ
số gần bằng lợi nhuận trực tiếp. Rất nhiều
doanh nghiệp hưởng lợi gián tiếp là thành viên
của các tỉnh lị Occidental và Oriental Mindoro,
nơi mà việc sản xuất mật ong và ngọc trai phổ
biến.
Hộ gia đình hưởng lợi gián tiếp
Họ là những người không hề tham gia vào bất
cứ hoạt động nào của doanh nghiệp nhưng họ
có được thu nhập từ các thành viên của doanh
nghiệp. Họ có thể là hộ gia đình hoặc thành
viên của nhóm có lợi nhuận trực tiếp. Trung
bình, cứ mỗi thành viên của doanh nghiệp
cộng đồng chia sẻ lợi nhuận cho 4 hộ gia đình
trong tổ số 5244.
- Nhóm thu lợi gồm 10 cộng đồng bản xứ và 1
cộng đồng vùng cao.
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Agta-Dumagat
Aplay Kankanaey
Ifugao
Kalanguya
Mangyan
Pala’wan
Tagbanua
Batak
Higaonon
Subanen
Aklanon
III. Phương thức marketing truyền thống của
nghề thủ công.
Trung tâm sản xuất đồ thủ công theo yêu cầu
Trung tâm được lập ra vào năm 2003 trong
một dự án mở rộng thị trường cho nghề thủ
công vùng núi và nông thôn để tạo nguồn sống
ổn định cho người dân ở vùng cao cũng như
tạo thu nhập từ phát triển nghệ thuật truyền
thống của người dân. Trung tâm CustomMade
đã trải qua nhiều gia đoạn cải tiến sản phẩm và
liên kết thị trường đã tìm được chỗ đứng vững
vàng cho mình. Và đây cũng được coi là địa
chỉ quảng bá cũng như trung tâm thiết kế cho
sản phẩm thủ công. Trung tâm đã tạo nên
thương hiệu trong việc phát triển sản phẩm,
thiết kế, lắp ráp, và quảng bá.
Trung tâm sản xuất đồ thủ công theo yêu cầu
(CMCC) cũng đang dần hướng tới ổn định thu
nhập cho thợ thủ công cũng như 1 nơi để họ
thể hiện sự sáng tạo cá nhân trong mẫu thiết kế
sản phẩm.
A. Chiến lược – Trung tâm sản xuất đồ thủ
công theo yêu cầu có các chính sách và chiến
lược sau:
1. Tạo cơ hội cho những nhà sản xuất gặp khó
khăn.
2. Nâng cao năng lực
3. Môi trường rèn luyện
4. Tôn trọng bản sắc văn hóa
5. Minh bạch và đáng tin cậy
6. Giá cả hợp lí
7. Hợp với giới tính
8. Môi trường làm việc nhân văn
B. Thị trường và quảng bá

Đơn
vị
tính
Đô-la

Doanh số bán hàng Trung tâm sản xuất đồ thủ công theo yêu
cầu 2010 - 2012

Quảng bá là hình thức tuyên truyền thông tin
về sản phẩm tới người tiêu dùng với mục đích
cuối cùng là bán được sản phẩm hay dịch vụ
đó.

Việc giảm doanh số bán hàng vào năm
2011 – 2012 là do xuất siêu năm 2011; không
có mật ong thu hoạch năm 2012; các sản phẩm
thủ công phải tới tháng 6 năm 2012 mới tiêu
thụ được vì dự án đã kết thúc.
Qua các năm này, trung tâm sản xuất đồ
thủ công đã tìm cho mình những thị trường
mới cho sản phẩm của họ. Các khách hàng
thân cận của trung tâm gồm các cơ quan chính
phủ, các tổ chức phi chính phủ, các trường đại
học, và cá nhân. Chiến lược quảng bá sản
phẩm cũng bao gồm việc tham gia vào các đợt
hội chợ thương mại, các buổi triển lãm hay các
buổi hội nghị

.
Biểu đồ 2: Doanh số bán hàng của trung tâm sản xuất theo yêu cầu (năm 2012)
Doanh số bán hàng tính
theo kênh phân phối

Kênh nhà nước
Tổ chức phi chính phủ
Tư nhân
Trường đại học, học viện
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Biểu đồ 3: Bảng so sánh doanh số hàng tháng

Các doanh nghiệp cộng đồng cũng nhận
được sự đào tạo về chiến lược quảng bá và lên
kế hoạch kinh doanh. Ngoài trung tâm sản
xuất đồ thủ công theo yêu cầu, các doanh
nghiệp cộng đồng còn tập chung phát triển và
đẩy mạnh thị trường nhỏ lẻ. Họ tham gia các
hội chợ thương mại, trung bày sản phẩm ở các
cửa hàng, khách sạn, nhà hàng và thu hút
khách vãng lai.
Trong tổng số những doanh nghiệp cộng
đồng thì 23 doanh nghiệp đã vạch ra kế hoạch
quảng bá rõ ràng và những kế hoạch này đã
được áp dụng thành công vào năm trước.
IV. Tác động của doanh nghiệp cộng đồng
Mục tiêu thiết yếu của doanh nghiệp cộng
đồng là tăng thêm thu nhâp cho các thành
viên. Tuy nhiên, tổ chức còn tham gia hỗ trợ
tài chính cho các hộ gia đình như việc chu cấp
giáo dục cho con cái hay các hoạt động kinh
doanh khác của gia đình,17 doanh nghiệp có
doanh thu 738,305.91 Pê-sô trong năm 2012.
Trung bình mỗi hộ dân thu được 43,429 Pê-

sô/năm (chiếm khoảng 23% tổng doanh thu
hộ gia đình)
Nguồn thu thêm này được dùng để bù cho
khoản thâm hụt tài chính đã chi cho việc học
hành của con cái và những thứ cơ bản thiết
yếu trong gia đình.
Người dân chưa thực sự quen với các
khoản tiết kiệm nhưng 3 doanh nghiệp cộng
đồng đã bắt đầu kế hoạch tiết kiệm và hy vọng
là nó sẽ trở nên 1 trào lưu để các doanh nghiệp
khác cũng noi theo.
VII. Lời cảm ơn
Tác giả của đề tài này xin gửi lời cảm ơn
sâu sắc nhất tới cô Ms. Olivia Magpily về sự
giúp đỡ cũng như lời mời tới buổi hội nghị
này.
Ngoài ra, tác giả cũng xin được gửi lời cảm ơn
tới cô Ruth P. Canlas, Giám đốc điều hành
NTFP Philippines vì sự trợ giúp đắc lực của cô
và Cô Beng Camba, điều phối viên NTFPPhilippines về tất cả những số liệu, tài liệu
được trình bày ở trong bản báo cáo này.

Tài liệu tham khảo
1. Kế hoạch kinh doanh
2. Báo cáo và Bài trình bày thường niên lâm sản ngoài gỗ
3.Tài liệu Quảng cáo Lâm sản ngoài gỗ
4. http://www.communitypartnering.info/what45.html
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÁC MÔ HÌNH SINH KẾ CỦA DỰ ÁN PPFP ĐẾN
NGƯỜI DÂN XÃ HỒNG HÓA, HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
Võ Văn Thiệp, Trần Thế Hùng, Phan Thanh Quyết
Trường Đại học Quảng Bình
Hồng Hóa là một trong 15 xã miền núi vùng cao của huyện Minh Hóa, nằm về phía Tây Bắc
tỉnh Quảng Bình. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên đời sống người dân nơi đây còn rất nhiều
khó khăn. Trong nhiều năm trở lại đây, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa đã được Đảng và Nhà
nước quan tâm, tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế, trong đó có “Dự án Lâm nghiệp hướng tới
người nghèo vùng sinh thái Nông nghiệp Bắc Trung Bộ” (viết tắt là PPFP) đã phần nào khắc phục
những khó khăn mà người dân xã Hồng Hóa đã, đang gặp phải. Kết quả của bài báo là sự đánh giá
những tác động của các mô hình sinh kế từ dự án PPFP đến người dân xã Hồng Hóa.
Từ khóa: Tác động các mô hình sinh kế, dự án PPFP
I. MỞ ĐẦU
Minh Hoá là huyện miền núi vùng cao
nằm về phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình. Phía
Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân
Lào với 89 km đường biên giới, phía Bắc giáp
huyện Tuyên Hoá, phía Nam và Đông Nam
giáp huyện Bố Trạch. Toàn huyện có 15 xã và
1 thị trấn với diện tích tự nhiên là 1.410 km2.
Dân số trên 49 nghìn người, trong đó, dân số ở
độ tuổi lao động trên 27 nghìn người [7]. Đây
là một huyện có nhiều tiềm năng và thế mạnh
như có cửa khẩu quốc tế Chalo - Nà Phàu, các
đầu mối và tuyến giao thông quan trọng đi qua
như đường Hồ Chí Minh chạy suốt chiều dài
của huyện, đường 12C là tuyến đường ngắn
nhất nối các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan qua
Lào, về QL1A, đến cảng biển Hòn La (Quảng
Bình), cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh). Bên cạnh
đó, Minh Hoá còn có nhiều di tích lịch sử như
đèo Đá Đẽo, Mụ Dạ, Ngầm Rinh, Khe Ve,
Chalo, Cổng Trời…, các khu rừng tự nhiên,
sơn thuỷ hữu tình có thể xây dựng thành khu
du lịch sinh thái như hang động Tú Làn ở Tân
Hóa, Thác Mơ ở Hoá Hợp, Nước Rụng ở Dân
Hoá, phía Bắc đèo Đá Đẽo và các hang động ở
Thượng Hoá, Hoá Tiến, Hoá Thanh...[7] Tuy
nhiên hiện nay Minh Hoá vẫn còn là một
huyện nghèo, kinh tế chậm phát triển, sản xuất
còn manh mún, lệ thuộc vào thiên nhiên, cơ
cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm nhất là lĩnh
vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch
vụ. Các thành phần kinh tế tồn tại chủ yếu là

kinh tế hộ gia đình, kinh tế tiểu chủ, kinh tế cá
thể...
Xã miền núi Hồng Hóa nằm về phía tây
của huyện Minh Hóa, có diện tích đất tự nhiên
71.57 ha, lớn thứ 5 trên 15 xã của toàn huyện.
Xã có 833 hộ với 3.357 nhân khẩu, trong đó có
nhiều đồng bào dân tộc khác nhau như Kinh,
Bru, Chứt, Thổ, Mường và Thái [1]. Nhân dân
trong xã có nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào
sản xuất ngô, sắn, đậu, lúa nước dọc theo các
thung lũng, triền khe suối và chăn nuôi trâu,
bò, lợn, gà…nhưng chỉ với quy mô nhỏ, nên
đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó
khăn (nhất là đối với đồng bào dân tộc Bru và
Chứt) [2], [3], [4]. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã
chiếm 52%. Với diện tích rừng và đất rừng lớn
và tỷ lệ hộ nghèo cao như xã Hồng Hóa nếu
không hướng người dân gắn phát triển kinh tế
với bảo vệ và phát triển rừng một cách tích cực
thì một bộ phận dân cư rất dễ quay lưng lại với
rừng và không tránh khỏi gây ra thảm họa về
môi trường. Những năm qua, cùng với sự quan
tâm của Đảng, Nhà nước và các chương trình
dự án đã tích cực hỗ trợ các hộ đồng bào dân
tộc xã miền núi xây dựng các mô hình phát
triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm
nghèo, ổn định cuộc sống cộng đồng [5].
Dự án “Lâm nghiệp hướng tới người nghèo ở
vùng sinh thái Nông nghiệp Bắc Trung bộ”
(viết tắt là PPFP) do Quỹ Ủy thác ngành lâm
nghiệp tài trợ được phê duyệt ngày 05/05/2008
theo quyết định số 1342/QĐ-BNN-HTQT của
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Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn hỗ trợ cho 6 đơn vị, trong đó có tỉnh
Quảng Bình. Được sự chỉ đạo của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục
Kiểm lâm Quảng Bình đã phối hợp với UBND
4 xã: Cao Quảng, Nam Hóa (huyện Tuyên
Hóa) và Trọng Hóa, Hồng Hóa (huyện Minh
Hóa) triển khai nhiều mô hình sản xuất nông,

lâm kết hợp [2], [6]. Sau gần 5 năm chỉ đạo
thực hiện đã đạt được các tiêu chí dự án đề ra,
trong đó nhiều mô hình ở Hồng Hóa mang lại
hiệu quả kinh tế rõ rệt, được người dân địa
phương hưởng ứng áp dụng; góp phần chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng hóa sản
phẩm, từng bước thoát nghèo như mong muốn
của dự án.

Hình 1. Bản đồ xã Hồng Hóa
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
Các hộ dân tham gia dự án PPFP của xã Hồng
Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho xã
Hồng Hóa.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu các tài liệu, văn bản liên quan đến
các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế ở xã
Hồng Hóa.
Điều tra các hộ gia đình, điều tra cộng đồng,
phỏng vấn các đối tác quan trọng và tổng hợp,
phân tích.
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Để triển khai dự án hợp với lòng dân và
tính thực thi cao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng
Bình đã cùng UBND xã tổ chức các buổi họp
dân bình chọn các hộ thực hiện các mô hình
độc lập (trong đó ưu tiên các hộ thuộc diện hộ
nghèo có sức lao động nhưng thiếu nguồn vốn
sản xuất) và bình chọn các hộ có đất rừng (có
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để thực
hiện mô hình nhóm hộ (trồng cây keo lai). Ban
Quản lý Dự án căn cứ kết quả khảo sát thực tế
về điều kiện đất đai, nguồn nước, lao động,
khả năng đối ứng của hộ để tư vấn cho họ nên
đầu tư nuôi con gì, trồng cây gì phù hợp và

hiệu quả. Cụ thể, Ban Quản lý Dự án đã đề
xuất 3 mô hình chính cho 89 hộ tham gia, bao
gồm: mô hình trồng rừng kinh tế (trồng cây
keo lai), mô hình lâm sản ngoài gỗ (trồng tre
điền trúc và mây tắt) và mô hình nông lâm kết
hợp (cây ăn quả, cây bản địa, nuôi nhím, nuôi
cá, nuôi bò lai Sind, nuôi dê).
3.1. Đánh giá các mô hình sinh kế của dự án
PPFP đến người dân xã Hồng Hóa
3.1.1. Đánh giá mô hình trồng rừng kinh tế
Với diện tích 21 ha (7 ha thí điểm, 14 ha nhân
rộng), vốn đầu tư 189.541.100 đồng với 81 hộ

(20 hộ tham gia mô hình nhân rộng, 61 hộ
tham gia mô hình thí điểm). Các hộ tham gia
được Dự án hỗ trợ giống, phân bón, kinh phí
phát thực bì, đồng thời được cán bộ Dự án
hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc nên
hầu hết cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt,
đang được duy trì. Hiện nay, cây keo lai đã
phủ kín các ngọn đồi ở xã Hồng Hóa, trung
bình chiều cao cây đạt khoảng 6,0 m,đường
kính khoảng 8 cm.

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tán thành của người dân đối với mô hình trồng keo lai
Qua biểu đồ 1 và kết quả phỏng vấn,
chúng tôi thấy rằng có 13,58% người dân
được hỏi cho rằng mô hình trồng keo lai ở xã
Hồng Hóa sẽ không mang lại hiệu quả kinh
tế bởi thời gian để thu hoạch quá dài, thay
vào đó nên trồng những cây ngắn ngày,
nhanh đưa lại thu nhập cho người dân.
34,57% người dân được hỏi cho rằng mô
hình này cũng bình thường. 51,85% cho rằng
mô hình này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho
người dân, bên cạnh đó góp phần vào việc
bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất, hạn
chế lũ lụt, nâng cao ý thức của người dân
trong việc bảo vệ rừng...
Theo đánh giá của chúng tôi, bước đầu
mô hình chưa mang lại hiệu quả kinh tế nhưng
dự kiến đến 2015 đưa vào khai thác, ước tính
1ha đạt khoảng 40.000.000 đồng. Tính toàn bộ
tổng diện tích khai thác đạt khoảng
840.000.000 đồng. Ngoài ra tác động của mô

hình đến môi trường là không hề nhỏ, như góp
phần vào việc điều hòa khí hậu thông qua việc
giảm lượng nhiệt chiếu từ mặt trời, bảo vệ đất,
chống xói mòn, lũ lụt... Người dân phấn khởi
và đánh giá rất cao hiệu quả của mô hình này.
3.1.2. Đánh giá mô hình nông lâm kết hợp
Mô hình nông lâm kết hợp bao gồm số
vốn đầu tư 137.352.000 đồng, với 8 hộ tham
gia. Bao gồm các hợp phần: nuôi nhím, nuôi
dê, nuôi cá, nuôi bò lai Sind, trồng cây ăn quả
và cây bản địa.
Bước đầu các hợp phần này đã mang lại
thu nhập cho người dân (đặc biệt là mô hình
nuôi bò lai Sind), được người dân hưởng ứng,
tuy nhiên sau một thời gian thực hiện thì một
số hợp phần không còn duy trì được bởi nhiều
lí do khác nhau. Cụ thể: đối với hợp phần nuôi
dê thiếu đồng cỏ chăn thả, hợp phần nuôi nhím
không có đầu ra, cây ăn quả không phù hợp
với điều kiện lập địa nên sinh trưởng và phát
triển kém, năng suất không cao.
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Số hộ tham gia

Năm

Biểu đồ 2. Sự duy trì các hợp phần trong mô hình nông lâm kết hợp
Thông qua biểu đồ 2 chúng ta thấy rằng số hộ tham gia các hợp phần trong mô hình nông lâm
kết hợp giảm dần qua các năm, chỉ còn duy trì một số hợp phần đưa lại thu nhập đáng kể cho người
dân như nuôi bò lai Sin, từ 5 cặp bò năm 2009 đến nay số bò đã trên 30 con (kể cả số lượng đã bán
hàng năm), người dân rất phấn khởi với mô hình này vừa tận dụng được nguồn thức ăn là các sản
phẩm dư thừa của nông nghiệp, vừa mang lại thu nhập ổn định.
3.1.3. Đánh giá mô hình lâm sản ngoài gỗ
Mô hình này bao gồm 2 hợp phần (trồng tre điền trúc và mây tắt), có 03 hộ tham gia ở hai thôn
(thôn Trảu và thôn Văn hóa 1) với diện tích 1,2 ha, trong đó mô hình tre điền trúc là 0,5 ha, mây tắt
0,7 ha. Nhìn chung tre điền trúc và mây tắt đều phát triển và sinh trưởng tốt trên điều kiện tự nhiên ở
xã, tuy nhiên cùng chung một cái khó khăn như nhau đó là đầu ra của sản phẩm.
Qua biểu đồ 3 và 4 cho thấy rằng diện tích và số lượng bụi (khóm) tre điền trúc và mây tắt ở xã Hồng
Hóa thay đổi qua các năm, chủ yếu là giảm dần (nhất là mô hình trồng mây tắt)
Biểu đồ 3. Sự biến động diện tích các hợp phần trong mô hình lâm sản ngoài gỗ

ha

Nă
m
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Bụi (khóm)

Năm
Biểu đồ 4. Sự biến động số lượng các hợp phần trong mô hình lâm sản ngoài gỗ
3.2. Nguyên nhân không duy trì được một số
hợp phần trong mô hình sinh kế của Dự án
PPFP
Trong qua trình điều tra, phỏng phấn các
hộ dân ở xã Hồng Hóa chúng tôi rút ra một số
nguyên nhân dẫn đến các mô hình sinh kế của
dự án PPFP không mang lại hiệu quả như mục
tiêu ban đầu đặt ra chủ yếu như sau:
Thứ nhất: các hộ nghèo thiếu khả năng
tiếp cận với các nguồn tín dụng, một mặt do
không có tài sản thế chấp, họ phải dựa vào các
nguồn vốn đầu tư (bị động) hoặc thế chấp để
có các khoản vay nhỏ hiệu quả thấp. Mặt khác,
họ không có kế hoạch sản xuất cụ thể hoặc sử
dụng nguồn vốn vay không đúng mục đích.
Chính điều này khiến họ có nguy cơ tổn
thưởng cao và dễ bị rủi ro.
Thứ hai: do trình độ học vấn thấp nên
chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ
sản xuất như khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ
động thực vật... điều này đã làm tăng chi phí,
giảm thu nhập trên một đơn vị sản phẩm. Đồng
thời còn bị động trong việc tìm đầu ra cho sản
phẩm, còn phụ thuộc nhiều vào các thương lái
buôn.
Thứ ba: một số hợp phần trong các mô
hình của dự án chưa thật sự phù hợp với điều
kiện tự nhiên, chưa đáp ứng đúng nhu cầu của
người dân ở địa phương.

Thứ tư: chưa giải quyết được khâu đầu ra
cho các sản phẩm trong các mô hình của dự án.
Có thể khẳng định rằng việc không duy trì
được các mô hình nói trên là do nhiều nguyên
nhân khách quan và chủ quan đan xen với các
yếu tố tất nhiên và ngẫu nhiên dẫn đến các mô
hình sinh kế thật sự không đạt hiệu quả cao,
tính bền vững còn hạn chế.
Mặc dù hiện nay một số mô hình không
còn duy trì hoặc giảm về số lượng, tuy nhiên
cần phải khẳng định rằng dưới tác động của
các mô hình sinh kế của dự án PPFP đã góp
phần đưa đời sống người dân xã Hồng Hóa
ngày một đi lên. Cùng với nổ lực của người
dân, hậu dự án các mô hình nuôi bò lai, trồng
tre lấy măng, trồng cây bản địa tiếp tục phát
huy hiệu quả và được bà con hưởng ứng áp
dụng, trong đó có một số hộ phát triển thành
trang trại tổng hợp, mang lại hiệu quả kinh tế
và tính ổn định trong sản xuất.
3.3. Giải pháp xóa đói giảm nghèo hiệu quả
Để các dự án hỗ trợ cho người nghèo đạt
hiệu quả cao, thì không có một giải pháp duy
nhất mà phải tổng hợp các giải pháp khác
nhau. Trong phạm vi bài báo này chúng tôi đề
nghị một số giải pháp sau:
Thứ nhất: tạo môi trường thuận lợi cho
người nghèo. Cụ thể: các dự án không đầu tư
trực tiếp cho người nghèo mà chỉ tạo môi
trường thuận lợi, tức là tạo ra cơ hội tốt để
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người nghèo có thể nắm bắt để tự vươn lên
thoát khỏi đói nghèo, tránh hiện tượng ỉ lại vào
Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội...
Thứ hai: tác động đến các tiểu vùng
nghèo. Cụ thể: các dự án sẽ tiến hành nghiên
cứu để phân chia các khu vực có tính đặc thù
khác nhau (về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã
hội, tỷ lệ hộ nghèo…) để áp dụng các giải pháp
giảm nghèo khác nhau, như vậy sẽ mang lại
hiệu quả thiết thực cho từng vùng, từng hộ.
Thứ ba: hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo,
nhằm thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội
để giải quyết khó khăn trước mắt cho người
nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, hộ cận
nghèo. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải
pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm tăng
thu nhập ổn định cho người dân. Cụ thể thực
hiện chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm
sóc, bảo vệ rừng, giao rừng, giao đất để trồng
rừng sản xuất...
Thứ tư: phát triển các mô hình đa dạng
hóa sinh kế theo từng bước tiệm tiến, kết hợp
cây ngắn ngày và cây dài ngày trên cơ sở xen
canh, luân canh, gối vụ, rải vụ... góp phần tạo
công ăn việc làm và đưa lại thu nhập trước mắt
cho người dân.
Thứ năm: tránh giới thiệu cho hộ nghèo
những mô hình sinh kế cần đầu tư thâm canh
lớn, sử dụng quá nhiều lao động, khó mua
giống, khó bán, nhiều rủi ro về dịch bệnh và
giá cả thị trường. Ưu tiên các mô hình sinh kế
dựa trên tri thức bản địa của đồng bào theo
phương châm “mỗi thôn bản một sản phẩm nổi
bật”; kết hợp sản xuất nông nghiệp và việc làm
phi nông nghiệp bền vững.

IV. KẾT LUẬN
Xoá đói giảm nghèo là chủ trương lớn của
Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật
chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp
khoảng cách và trình độ phát triển giữa các
vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân
cư. Thành tựu xoá đói giảm nghèo trong những
năm qua đã góp phần tăng trưởng kinh tế và
thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất
lượng cuộc sống con người. Sau gần 5 năm
thực hiện dự án PPFP trên địa bàn xã Hồng
Hóa đã có những thay đổi tích cực đáng kể.
Bước đầu cho thấy các mô hình này đã tạo
được thu nhập và sinh kế ổn định cho người
dân, xây dựng và nâng cao được ý thức của
người dân trong việc phát triển kinh tế, tự lực
thoát nghèo.
Tuy nhiên, một số bất cập cũng đã nảy
sinh trong quá trình thực hiện, như chưa làm
tốt công tác tham vấn cộng đồng trong việc lựa
chọn xây dựng các mô hình kinh tế, nên có mô
hình không phù hợp, chưa phát huy được nội
lực của cộng đồng được thụ hưởng mô hình;
công tác quản lý chất lượng mô hình còn lỏng
lẻo, chưa thường xuyên; việc quản lý cung ứng
vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm còn yếu,
không chủ động, dẫn đến phát sinh các rủi ro,
gây thiệt hại cho người dân; công tác đào tạo,
tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân
còn thụ động, hiệu quả chưa bền vững; cán bộ
quản lý dự án tại các địa phương đều kiêm
nhiệm, chưa được đào tạo về chuyên môn
nghiệp vụ.
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TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DỰA VÀO CÁC
DOANH NGHIỆP DU LỊCH CỘNG ĐỒNG: NGHIÊN CỨU TẠI LÀNG DROONG,
HUYỆN ĐỒNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM, VIỆT NAM
Ngô Thị Trà My3, Đoàn Văn Tín4
Đại học Quảng Nam
Du lịch cộng đồng hiện được coi là một mô hình du lịch nhằm tối ưu hóa lợi ích và tầm quan
trọng của cộng đồng địa phương. Các doanh nghiệp du lịch cộng đồng được tin tưởng là sẽ đảm bảo sự
phát triển của cả cộng đồng thông qua việc phân phối phù hợp giữa lợi ích xã hội và lợi ích tài chính.
Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp du lịch cộng đồng có thể thực hiện những mục tiêu này.
Lý do chính của sự thất bại của các dự án du lịch cộng đồng được xác nhận là liên quan đến việc tiếp
cận thị trường. Mặc cho những nỗ lực của các nhà tài trợ - SIT / ILO, du lịch cộng đồng tại làng
Droong đang phải đối mặt với sự tồn vong. Rõ ràng việc xác định tình trạng tiếp cận thị trường là tối
cần thiết, trong đó các doanh nghiệp du lịch cộng đồng phải đảm nhận việc thực hiện và nêu bật ra
những vấn đề cấp bách đối với khả năng tồn tại lâu dài của doanh nghiệp.

3

Ngô Thị Trà My, Thạc sĩ Quản trị Du lịch, Đại học Christ, Ấn Độ; Phó Trưởng Khoa Văn hóa và Du lịch - Đại
học Quảng Nam.
4
Đoàn Văn Tín, Thạc sĩ Du lịch, Đại học Monash, Australia; Trưởng bộ môn Địa lý và Du lịch, Khoa Văn hóa
Du lịch - Đại học Quảng Nam.
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Giới thiệu
Các chuyến tham quan đến các địa điểm
nguyên sơ với thiên nhiên hoang dã và văn hóa
bản địa đã nổi lên thành một xu hướng hấp
dẫn thu hút nhiều du khách. Vai trò của du lịch
trong việc xóa đói giảm nghèo bền vững đã
được đẩy mạnh đáng kể. Ngoài ra, người ta tin
rằng du lịch cộng đồng đã làm xóa bỏ các rào
cản đối với các dân tộc thiểu số và hàng hóa
hóa văn hóa bản địa của họ. Những xu hướng
này đã mở đường cho tính khả thi của các hoạt
động du lịch cộng đồng (Mitchell và Muckosy,
2008). Du lịch cộng đồng được công nhận trên
toàn thế giới như một mô hình du lịch với sự
tham gia của cộng đồng về quyền sở hữu,
quyền ra quyết định, quản lý và tập trung vào
việc tạo ra lợi ích cho cộng đồng địa phương.
Sự phổ biến của du lịch cộng đồng đã làm phát
sinh khái niệm về các doanh nghiệp du lịch
cộng đồng. Từ đó liên quan đến việc thành lập
liên doanh, sở hữu và quản lý bởi một cá nhân
hay một nhóm với lợi ích chung tại cộng đồng
địa phương, đáp ứng các tiêu chí sau đây:
Cộng đồng bắt đầu cung cấp sản phẩm / dịch
vụ dựa trên tài sản cộng đồng và các nguồn lực
(Manyara và cộng sự, 2006) và cộng đồng có
thể thu được những lợi ích của các hoạt động
du lịch (Forstner, 2004). Các doanh nghiệp du
lịch cộng đồng trực tiếp bao gồm một số cá
nhân hoặc nhóm người cụ thể trong hội đồng
du lịch hoặc các cơ cấu thể chế khác. Trên cơ
sở được cộng đồng thừa nhận, các liên doanh
chịu trách nhiệm đảm đương các nhiệm vụ và
đảm bảo lợi ích kinh tế quay vòng giữa các hộ
gia đình khác nhau.
Nghiên cứu trong các doanh nghiệp du
lịch cộng đồng (DNDLCĐ) đã nhận được sự
chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trên toàn cầu.
Một cách lý tưởng, các DNDLCĐ có ý nghĩa
rất lớn trong lợi ích cho người nghèo, tạo cơ
hội cho phát triển kinh tế, xã hội và môi trường
tại địa phương. Công ty Tài chính quốc tế
(Jones, 2008) thừa nhận rằng các DNDLCĐ có
thể tạo ra một loạt các tác động phát triển kinh
tế xã hội tích cực trong các khu vực nông thôn
và đa dạng sinh học. Tổ chức Du lịch thế giới
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(Manyara và Jones, 2007) khẳng định du lịch
là một công cụ để phát triển kinh tế và xóa đói
giảm nghèo ở các nước đang phát triển, nhấn
mạnh vai trò của việc phát triển các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, cũng như nhấn mạnh vai
trò của Chính phủ trong các bước phát triển
này. Các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ là
những tác nhân hiệu quả nhất để duy trì nền
kinh tế địa phương và giảm đói nghèo. Các
doanh nghiệp này được coi như một lựa chọn
sinh kế bổ sung cho người dân nông thôn khi
mà không thể coi nguồn thu dựa vào sản xuất
nông nghiệp là nguồn thu nhập duy nhất
(Forstner, 2004). Chức năng này cho phép du
lịch cộng đồng được giao phó như một công cụ
của nhiều tổ chức quốc tế trong xóa đói giảm
nghèo như: Tổ chức phát triển Hà Lan SNV,
Tổ chức Lao động Quốc tế, Ngân hàng Thế
giới.
Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có số ít các
DNDLCĐ có thể thực hiện hết những mục tiêu
này. Ba trong số 25 DNDLCĐ ở Zambia được
đánh giá là khá thành công trong việc thực
hiện dự án du lịch cộng đồng (Dixey, 2008).
Mielke (2012) nhấn mạnh 4 trong số 26 dự án
du lịch cộng đồng ở Brazil đã đạt được thành
công đáng kể. Trong một cuộc khảo sát được
tiến hành bởi Rainforest Alliance / Tổ chức
Bảo tồn Quốc tế bao gồm 200 dự án du lịch
cộng đồng từ châu Mỹ, nhiều dự án chỉ có tỷ lệ
khách ở mức 5% (Mitchell và Muckosy,
2008). Những lý do cho sự thất bại của mô
hình này đã được đề cập rộng rãi trên nhiều tài
liệu, trong đó nguyên nhân chính là tiếp cận thị
trường kém (Ashley và cộng sự, 2001),
(Goodwin, 2006), (Mitchell và Muckosy,
2008). Ngoài ra, kỹ năng tiếp thị đã được xác
định là thách thức lớn cho sự phát triển bền
vững của các DNDLCĐ (Sebele, 2010).
Làng Droong (xã Tà Lu, huyện Đông
Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) đã được
khuyến khích tập trung vào du lịch như là một
hình thức sinh kế bổ sung cho người dân địa
phương, bên cạnh nghề dệt thổ cẩm và nông
nghiệp. Dưới sự hỗ trợ của các dự án SIT /

ILO [5], du lịch cộng đồng ở làng Droong đã
thâm nhập vào thị trường du lịch với một chiến
lược tiếp thị được chuẩn bị tốt. Nếu không có
hỗ trợ từ các bên liên quan trong việc duy trì
những lợi ích thu được trong giai đoạn hỗ trợ,
các DNDLCĐ trong ngôi làng này cũng sẽ như
các dự án khác , phải đối mặt với sự thất bại.
Bài viết này nhằm mục đích xác định tình hình
hiện nay của việc tiếp cận thị trường của các
doanh nghiệp, từ đó làm nổi bật các vấn đề cấp
bách đối với khả năng tồn tại lâu dài của các
doanh nghiệp, và phù hợp với các kết quả
mong đợi của các DNDLCĐ.
Vai trò của tiếp cận thị trường trong phát
triển bền vững của các DNDLCĐ
Rõ ràng việc tiếp thị đóng một vai trò quan
trọng trong sự sống còn và phát triển của du
lịch cộng đồng. Nghiên cứu thị trường và phát
triển các sản phẩm theo nhu cầu là một trong
những điều kiện quan trọng cho sự thành công
của các DNDLCĐ (Armstrong, 2012). Các nỗ
lực tiếp thị là cần thiết để gắn các sản phẩm và
dịch vụ địa phương với các nhu cầu và mong
đợi của du khách trên cơ sở chất lượng và thiết
kế. Theo Rozga và Spenceley (2006), tiếp cận
thị trường trong du lịch có nghĩa là nhận được
thông tin chính xác và đầy đủ cho các kênh
bán hàng thích hợp và cung cấp phương tiện và
sự tin tưởng để đưa ra quyết định mua hàng.
Forstner (2004) cho rằng tiếp cận thị trường
liên quan đến sự hiểu biết về dịch vụ và tiếp thị
trung gian. Trong bài báo này, các khái niệm
về tiếp cận thị trường cho thấy khả năng thực
hiện và mở rộng các kênh trung gian và các
công cụ quảng cáo để tích hợp thông tin hoặc
các sản phẩm của du lịch cộng đồng vào thị
trường. Điều quan trọng là phải có các mối
quan hệ thương mại với các tổ chức trung gian
cho các sản phẩm / dịch vụ phân phối và xúc
tiến. Đại diện của tổ chức trung gian là các
chuyên gia trong thị trường du lịch (hiểu biết
và có kinh nghiệm hơn người dân địa phương),
do đó, họ sẽ cung cấp những hỗ trợ hữu ích
5

Tăng cường phát triển du lịch nội địa trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam/ Tổ chức lao động Quốc Tế.

trong việc quảng bá sản phẩm của cộng đồng
và giúp cho các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất
lượng cao (Mielke, 2012). Các nhân viên hỗ
trợ kỹ thuật nhằm tối ưu hóa các công cụ giao
tiếp khác nhau, gồm cả các phương tiện truyền
thông cá nhân và truyền thông đại chúng.
Tuy nhiên, cộng đồng địa phương đang
phải đối mặt với nhiều hạn chế trong việc thực
hiện dự án du lịch: thiếu nguồn lực tài chính,
cơ sở hạ tầng hoặc cách thức thực hiện, hạn
chế của một kiểu hình văn hóa và các xung đột
tiềm tàng giữa các cơ quan hành chính
(Nyaupane, Morais và Dowler, 2006). Những
yếu kém này có thể ảnh hưởng tới tiềm năng
của sự phát triển của các DNDLCĐ, bao gồm
cả năng lực tiếp thị. Một lý do khác giải thích
cho các rào cản tiếp cận thị trường từ kinh
nghiệm của các DNDLCĐ, đó là do doanh
nghiệp của họ nằm ở những vị trí hẻo lánh
vùng sâu vùng xa. Rào cản ấy tạo ra khoảng
cách xa xôi của các thị trường, thiếu cơ sở hạ
tầng đường bộ và thông tin liên lạc, thiếu
thông tin thị trường và kỹ năng kinh doanh
cũng như thiếu các điều khoản chính trị và
điều kiện khác khi họ tham gia thị trường
(Forstner, 2004).
Vì vậy, bất kỳ sáng kiến hướng tới các
DNDLCĐ, không phân biệt hỗ trợ bên ngoài
hoặc các quỹ hỗ trợ trong nước, cần giải quyết
các mối đe dọa về doanh số bán hàng và tiếp
thị để tránh sự thất bại tiềm ẩn trong việc phát
triển doanh nghiệp.
Doanh nghiệp du lịch dựa vào cộng đồng trong
làng Droong, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng
Nam
Làng Droong nằm ở xã Tà Lu, huyện
Đông Giang, cách Hội An - một trung tâm du
lịch của tỉnh Quảng Nam - 93 km. Ngôi làng
này có nền văn hóa phong phú với cộng đồng
dân tộc thiểu số người Cơ tu. Điều đặc biệt của
làng đó chính là phong cảnh đẹp và lòng mến
khách của cư dân làng. Hơn nữa, làng Droong
nằm trên một tuyến đường du lịch đến phía
Tây của tỉnh Quảng Nam, với nhiều điểm tham
quan tập trung quanh tuyến đường huyền thoại
Hồ Chí Minh. Tuyến đường này có thể đi
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được từ Đà Nẵng và Hội An (thông qua quốc
lộ 14G) và tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua
đường Hồ Chí Minh. Như vậy, tiềm năng du
lịch của làng là rất khả thi, đó cũng như một

nhóm các điểm đến trong khu vực miền núi
của tỉnh Quảng Nam, mà làng Droong là một
trong số đó.

Hình 1: Bản đồ hành chính huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Nguồn: Cổng thông tin Đông Giang (www.donggiang.gov.vn)
Hoạt động du lịch dựa vào cộng đồng đã
của các sản phẩm thổ cẩm đã được bán cho các
được bắt đầu trong làng Droong (huyện Đông
thị trường địa phương khác. Tất cả các sản
Giang, tỉnh Quảng Nam) vào đầu năm 2012,
phẩm dệt may được thực hiện bởi phụ nữ Cơ
dưới sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của dự án
tu, bên cạnh thời gian cho công việc đồng áng.
SIT / ILO. Dịch vụ du lịch cộng đồng đã chính
Dưới sự hỗ trợ của dự án du lịch theo định
thức ra mắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2013,
hướng SIT / ILO, hàng dệt thổ cẩm của phụ nữ
nhân dịp tổ chức Festival Di sản Quảng Nam
Cơ tu đã có cơ hội tiếp cận thị trường du lịch,
2013. Với nguồn vốn tài trợ bền vững, cam kết
làm nâng cao giá trị kinh tế của thủ công mỹ
hỗ trợ kỹ thuật và liên kết thị trường ban đầu,
nghệ một cách đáng kể. Du khách sẽ có cơ hội
các DNDLCĐ trong làng Droong đã tạo được
nghiên cứu văn hóa truyền thống của người
một số lợi ích nổi bật cho người nghèo.
Cơtu thông qua các mẫu trang trí trên vải của
Làng Droong thu hút du khách với các sản
người Cơ tu, quần áo và các sản phẩm khác.
phẩm thổ cẩm dệt, thủ công mỹ nghệ của phụ
Sự kết hợp giữa các mẫu thiết kế ban đầu và
nữ Cơ tu, biểu diễn múa truyền thống trước
hiện đại cung cấp cho khách du lịch các món
nhà Gươl, các chuyến du lịch dạo bộ, câu cá, ở
quà lưu niệm thủ công từ người Cơ tu . Ngoài
tại nhà dân và các món ăn của người Cơ tu.
ra, du khách sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời
Người Cơtu thường làm dệt may chỉ để
khi được chứng kiến các nghệ sĩ dệt thể hiện
phục vụ nhu cầu tại địa phương: trang phục
tác phẩm của mình.
truyền thống được sử dụng cho mục đích buổi
Ngoài ấn tượng đầu tiên cho khách du lịch
lễ, quà tặng cho người thân. Chỉ một phần nhỏ
là dệt may, các loại hình dịch vụ du lịch dựa
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vào cộng đồng khác cũng đã có sẵn cho các
tùy chọn đi du lịch khác nhau. Phía sau cánh
cổng làng là cả một thế giới đa dạng của văn
hóa Cơ tu bản địa. Nhà Gươl nằm ở trung tâm,
bao quanh bởi những ngôi nhà sàn thấp bắt
nguồn từ cảnh quan yên tĩnh, bắt mắt đối với
khách du lịch. Nhịp độ cuộc sống ở đây vẫn
còn chậm, du khách có thể nhìn thấy những
đứa trẻ chơi vui vẻ trong sân chơi, các cô gái
trong trang phục truyền thống làm nghề dệt.
Một chuyến du lịch leo núi vào rừng, do người
địa phương dẫn đường sẽ đưa du khách đến
khu vực suối,thác hoang sơ, dòng nước mát
mẻ, ruộng lúa và khu vực tâm linh với các ngôi
mộ của người Cơ tu. Vào ban đêm, khi lửa trại
lớn được đốt lên, du khách có thể tham gia vào
điệu nhảy tung-tung-ya-ya trong tiếng vang
cồng chiêng trong đêm tối. Trong khi nhảy,
khách du lịch có thể thưởng thức hương vị của
rượu cần (đặc sản của làng) với cơm lam (cơm
nấu trong ống tre), rau rừng và thịt nướng của
người Cơ tu, càng làm tăng sự bí ẩn và huyền
ảo của miền rừng núi. Khách du lịch có thể
chọn một nhà dân ở lại qua đêm trong làng.
Biến mình thành một thành viên của một gia
đình Cơ tu, tham gia vào công việc hàng ngày
cùng người dân và cùng tham gia vào các hoạt
động vui chơi giải trí trong nhà sàn sẽ là những
trải nghiệm khó quên đối với du khách.
Để hoạt động tất cả các dịch vụ và sản phẩm
của làng Droong, các công ty du lịch có hai
nhóm kinh doanh: (1) Người Cơ tu Yaya dệt
thổ cẩm và (2) các dịch vụ du lịch cộng đồng.
Người dân Cơ tu làm việc theo các đơn hàng
đặt và nhận được lợi ích tương ứng. Mỗi doanh
nghiệp sẽ để lại 5000 đồng/ mỗi khách du lịch
để đóng góp vào quỹ phát triển cộng đồng.
Cụ thể, một nhóm các thợ dệt nữ đã thành lập
một doanh nghiệp cộng đồng cung cấp các sản
phẩm thủ công mỹ nghệ và trình diễn công
nghệ dệt thủ công cho du khách. Doanh nghiệp
bao gồm 16 phụ nữ Cơ tu (ban đầu có 18
người), chia thành hai ca thay thế nhau. Với sự
hỗ trợ của dự án SIT / ILO và chính quyền địa
phương, họ thành lập xưởng sản xuất của mình
và cửa hàng trên con đường 14G trước làng

Droong. Các sản phẩm bao gồm khăn quàng
cổ, áo sơ mi, váy, ví, khăn trải bàn, chăn, túi
xách, vv….. Tất cả đều được làm thủ công,
mang nhãn hiệu Cơ tu Yaya, sản xuất tại
Quảng Nam và gắn liền với các chi tiết của
thông tin sản xuất. Người đứng đầu và cấp phó
được bầu làm để hỗ trợ tất cả các hợp đồng,
quản lý tài chính và lập kế hoạch danh sách
làm việc. Mỗi tháng tổ chức một cuộc họp vào
cuối tháng để công bố doanh thu, chi phí và lợi
nhuận để phân chia cho các thành viên.
Nhóm thứ hai, với tổng số 38 người, có
trách nhiệm cung cấp các dịch vụ du lịch cộng
đồng. Có bốn bộ phận trong nhóm (ẩm thực,
nhà dân, hướng dẫn địa phương để tham quan
làng, câu cá và đi bộ, khiêu vũ truyền thống và
các bài hát dân gian) chịu trách nhiệm phản hồi
lại các đơn đặt hàng, chuẩn bị các dịch vụ, và
thể hiện lòng mến khách đối với khách du lịch.
Hai nhà trọ trong làng có thể phục vụ tối đa
cho 08 khách. Ngoài ra, nhà Gươl có thể cung
cấp chỗ ở cho một nhóm mười du khách nếu
được trang bị cơ sở vật chất và tiện nghi thích
hợp. Du khách có thể mất khoảng 3 tiếng để
leo núi, thăm thú và chụp ảnh cuộc sống hàng
ngày của người dân địa phương, những đóa
hoa dại, cánh đồng, thác nước và suối Rame.
Ba hướng dẫn viên địa phương luôn sẵn sàng
hộ tống và hướng dẫn khách tận hưởng sự thư
thả và kinh nghiệm đi bộ. Một tùy chọn khác
cho khách du lịch với thời gian ít hơn là câu cá
tại ao cá của người dân. Thực phẩm và đồ
uống được làm từ các nguyên liệu, thảo mộc
và cách thức nấu nướng của địa phương. Một
nhóm 20 đến 30 diễn viên sẽ trình diễn các
điệu nhảy và bài hát dân gian theo yêu cầu
hoặc trong mùa lễ hội. Đối với mỗi dịch vụ
như vậy, các bên liên quan sẽ được hưởng lợi
sau khi đã trừ 5% để góp vào Quỹ phát triển
cộng đồng.
Tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp
du lịch cộng đồng tại làng Droong, huyện
Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Ngôi làng với hơn 40 tuổi này đã có
những tiếp cận mới với nhiều ưu và nhược
điểm mà các công ty du lịch cộng đồng đã tạo
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ra. Bài phân tích chuyên sâu SWOT sau đây sẽ
làm rõ bối cảnh địa phương ảnh hưởng đến

hoạt động của các công ty du lịch cộng đồng
trong khả năng tiếp thị.

Hình 2: Ma trận SWOT của phát triển du lịch cộng đồng làng Droong
Những điểm mạnh
Các cơ hội
- Văn hóa bản địa được bảo tồn của người - Các khoản viện trợ từ chính quyền địa phương và
dân tộc Cotu
trung ương có liên quan với các dự án NGO
- Thiên nhiên tự nhiên và cảnh quan tuyệt - Khả năng kết hợp với các điểm tham quan khác
đẹp
vào các tour du lịch trọn gói
- Nghệ nhân khéo tay trong thổ cẩm và dệt - Dễ dàng tiếp cận từ Hội An, Đà Nẵng, Huế trung
mây
tâm của du lịch
- Sự hiếu khách của người dân địa phương - Du lịch dịch chuyển dần sang đất liền và vùng núi
- Sự toàn vẹn của cộng đồng làng
của tỉnh Quảng Nam nơi có làng Droong
- Không có nhiều nghệ nhân có tay nghề dệt cao từ
các vùng khác
- Sự nổi lên của xu hướng du lịch đến các di sản trên
thế giới
Những điểm yếu
Những đe dọa
- Sự thiếu hụt về am hiểu kiến thức du lịch - Sự phát triển không ngừng của các dịch vụ du lịch
và quản lý kinh doanh của người dân địa trong khu vực
phương
- Chi phí và các hoạt động quảng cáo, tiếp thị liên
- Mâu thuẫn giữa kết quả ngắn hạn và đầu tục tăng cao
tư lâu dài, đào tạo cơ bản
-Tiềm ẩn những tác động tiêu cực của mặt hàng du
- Hạn chế về vốn đầu tư ban đầu trong việc lịch đến tự nhiên và văn hóa của địa phương
đầu tư doanh nghiệp cộng đồng
- Điểm yếu của người dân tộc thiểu số là
thái độ thụ động
Rõ ràng làng Droong đang phải đối
mặt với những thách thức vô cùng lớn trong
khả năng tiếp cận thị trường. Khi nhận thức
được những khó khăn này, nhà tài trợ
(SIT/ILO) đã nỗ lực trong việc xây dựng liên
kết thị trường cho các doanh nghiệp dệt và du
lịch cộng đồng trong làng Droong
(1) Đối với ngành dệt thổ cẩm, những
sản phẩm này được bán trực tiếp tới cửa hàng
tiêu thụ ở ngay trước làng. Nằm ở quốc lộ 14G
và 2 km từ đường Hồ Chí Minh, cửa hàng này
có rất nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận với
khách du lịch nhỏ lẻ (FIT) và các đoàn khách
du lịch (GIT). Trong thực tế, có trung bình 3-4
nhóm khách du lịch dừng chân tại cửa hàng để
tham quan và mua quà lưu niệm hàng thủ công
mỹ nghệ
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Đối tác bán lẻ chính của nhóm hàng
dệt may làng Droong là cửa hàng Avana ở
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cửa hàng
này nằm ở trung tâm của phố cổ Hội An và là
nơi sản xuất, cung cấp, thiết kế các sản phẩm
may mặc địa phương. Thỏa thuận hợp tác được
thực hiện bằng cách giới thiệu sản phẩm chính
cho kinh doanh, đàm phán, áp dụng thiết kế
của bán buôn thành các sản phẩm được lựa
chọn, và các điều khoản có liên quan khác.
Việc hợp tác kinh doanh này đã tạo ra nhiều
lợi ích cho các nghệ nhân dệt may, duy trì sự
ổn định của sản xuất nhóm.
Bảng dưới đây cho thấy số lượng hàng
thủ công mỹ nghệ được thiêu thụ ở cửa hàng
Avana trong 05(năm) tháng qua, từ tháng một
(năm 2014) đến hiện tại.

Tháng 1
3

Bảng 3: Số lượng giao dịch hàng thủ công mỹ nghệ ở cửa hàng Avana
từ 01/2014 đến hiện tại
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Hiện nay
9
17
4
2
Nguồn: Dữ liệu cửa hàng Avana

Từ bảng trên cho ta thấy có sự biến động
về số lượng hàng thủ công mỹ nghệ được bán
ở cửa hàng Avana. Điều này được giải thích
bằng sự gián đoạn của chuỗi cung cấp theo yêu
cầu của nhà thiết kế. Ngoài việc sản phẩm thổ
cẩm dệt máy có thương hiệu của làng Droong,
cửa hàng Avana cũng yêu cầu các nghệ nhân
Cotu cung cấp các loại vải thổ cẩm theo yêu
cầu về màu sắc và kiểu mẫu thiết kế và các nhà
thiết kế sẽ lấy nguyên liệu này để thiết kế một
sản phẩm hoàn toàn mới mà không có thương
thiệu Cotu. Khách hàng có thể tự do tìm hiểu
thêm thông tin về nguồn gốc của hàng thủ
công mỹ nghệ và dệt may Cotu theo danh mục
liệt kê được công bố bởi dự án SIT/ILO và hai
cuốn sách tham khảo khác của văn hóa Cotu có
đề cập đến dệt may. Ngoài ra những người bán
hàng được đào tạo về văn hóa Cotu ở phía Tây
tỉnh Quảng Nam cũng có thể giải thích nguồn
gốc hàng thủ công hoặc hàng dệt được làm bởi
phụ nữ Cotu có tay nghề cao. Mặt khác, hàng
thủ công COTU YAYA đã được thúc đẩy một
cách gián tiếp thông qua hoạt động tiếp thị của
cửa hàng Avana như thẻ kinh doanh, nhãn hiệu
sản phẩm, quảng cáo trên báo chí và các
chương trình thời trang.
Dự án SIT/ILO cũng đã phối hợp với dự
án “Signature handicrafts” của UNESCO trong
việc thêm thông tin đến Trung tâm thông tin du
lịch ở Hội An để trưng bày và bán lẻ các sản
phẩm thủ công mỹ nghệ được sản xuất tại địa
phương. Thêm vào đó, một hợp tác khác giữa
dự án SIT/ILO và Life Start Foundation đã
được tạo ra để bán các sản phẩm COTU
YAYA tại hai địa điểm bán lẻ ở Hội An. Tuy
nhiên, những ảnh hưởng trên là không đáng kể
Trong việc quảng bá sản phẩm du lịch công
đồng đến các thị trường tiềm năng, một nhóm
các nghệ nhân đã tham dự và biểu diễn dệt
may trong nhiều sự kiện du lịch ở Hồ Chí
Minh, Hà Nội, Huế và Quảng Nam. Họ cũng

mang theo các các sản phẩm quảng bá (sách
hướng dẫn đến các vùng núi tỉnh Quảng Nam,
được xuất bản bởi Trung tâm xúc tiến Quản
Nam, tờ rơi, và poster tại nhà Goul).
Các hoạt động trên đã đạt được một số kết
quả về nhận thức đầy hứa hẹn. Trong 12 tháng
qua, các thợ dệt đã giành được thu nhập đáng
kể hàng tháng, khoảng 400,000 VNĐ/người.
Đây là một thành công lớn trong việc tạo ra
việc làm bổ sung cho người dân. Những công
việc hàng ngày vẫn được phân bổ thường
xuyên và hiệu quản. Tuy nhiên, sự can thiệp
sâu vào quá trình sản xuất của nhà bán lẻ, cụ
thể là cửa hàng Avana có thể dẫn đến những
giao dịch không mong đợi trong vai trò của
nhà cung cấp và phân phối trong một số trường
hợp. Những nghệ nhân nữ Cotu nên được kích
thích như là một nhà cung cấp sang tạo chứ
không đơn thuần chỉ là một người lao động có
tay nghề cao. Quan hệ đối tác với các bên liên
quan khác (UNESCO, Life Start Foundation)
không đạt kết quả như mong đợi. So với các
công ty du lịch tư nhân nhác thì những tổ chức
này (với mục tiêu phi lợi nhuận) có xu hướng
ít chuyên môn hơn trong việc phát triển kinh
doanh và tiếp thị du lịch (Forstner, 2004).
(2) Đối với nhóm kinh doanh các dịch vụ du
lịch cộng đồng, dự án SIT/ILO tạo điều kiện
thuận lợi cho các đối tác là cộng đồng – tư
nhân để mở rộng các kênh phân phối và quảng
bá cho doanh nghiệp du lịch cộng đồng trong
làng. Sự hợp tác này nhất thiết phải được thiết
lập, đặc biệt là khi doanh nghiệp du lịch cộng
đồng mới được thiết lập (Mielke, 2012) và sẽ
mở rộng cho đến khi CBTE có thể giành được
thị trường một cách độc lập (nhà cung cấp –
khách hàng) và gián tiếp (thông qua các kênh
trung gian). Những mối quan hệ thương mại là
vô cùng quan trọng trong việc lấp đầy những
điểm yếu của doanh nghiệp trong việc tạo ra
thị trường cần thiết. Vì vậy, đây là điều thiết
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yếu để thiết lập một số thỏa thuận với kênh
trung gian, qua đó hình thành một một chuỗi
cung ứng để đạt các mục tiêu chung. Để duy trì
thỏa thuận với các kênh trung gian, một hợp
đồng pháp lý được ký kết giữa CBT và công ty
du lịch Le Nguyen. Thỏa thuận này được ký
trong 3 năm đầu (đến năm 2016) và có thể
được kéo dài nếu có nhu cầu. Công ty du lịch
này sẽ làm việc như tổng đại lý độc quyền và
có quyền khai thác tất cả các sản phẩm/dịch vụ
của CBT trong bất kỳ thời điểm nào. Hơn nữa,
họ có thể hưởng lợi từ sự hỗ trợ của dự án
trong việc hình thành, quảng bá sản phẩm bên
ngoài, tham dự hội chợ du lịch và các khóa đào
tạo khác. Ngược lại, công ty du lịch Le
Nguyen sẽ tự nguyện đóng góp 5000 VNĐ cho
mỗi khách khi tham gia phát triển cộng đồng,
chiến dịch quảng và các kỹ thuật tiếp thị khác.
Mặt khác, các công cụ quảng cáo đã được xây
dựng bởi cải dự án SIT/ILO và công ty du lich
Le Nguyen. Xác định thị trường mục tiêu của
sinh viên nước ngoài có kinh nghiệm và quan
tâm đến người dân tộc thiểu số Cotu, công ty
du lịch Le Nguyen Travel đã thành công trong
việc quảng bá văn hóa Cotu và làng Droong
thông qua website của công ty, mạng xã hội
(tripadvisor), và Hội sinh viên nước ngoài.
Tuy nhiên, kết quả cụ thể vẫn còn nhiều hạn
chế. Trong 6 tháng qua, có 70 khách du lịch
ghé thăm làng thông qua công ty Le Nguyen,
tham gia văn hóa ẩm thực và văn nghệ mà
không leo núi, câu cá, hướng dẫn địa phương
và ở cùng nhà dân. Nguyên nhân dẫn đến sự từ
chối ở cùng nhà dân là do chất lượng dịch vụ
kém. Tính đến tháng 12 năm 2013[6] có
khoảng 16 khách ở cùng nhà dân và 22 bữa ăn.
Hầu hết các hoạt động doanh nghiệp mang tính
chất tạm thời và không sẵn để phục vụ khách
hàng. Ba hướng dẫn địa phương không có cơ
hội để thực hành hướng dẫn khách du lịch
trong việc tham quan và leo núi. Một điều
không thể phủ nhận rằng là nhóm kinh doanh
cộng đồng cần có một chiến lược xúc tiến phù
hợp để thu hút du lịch địa phương qua đó tăng
6

ILO báo cáo hợp tác kỹ thuật
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thêm thu nhập cho người dân. Thị trường đặc
biệt này đòi hỏi phải có một nghiên cứu rất kỹ
về cảm nhận của khách hàng và các công cụ để
thu thập thông tin. Thêm vào đó, sẽ là không
hợp lý để đánh giá những kết quả của tiếp thị
trong một thời gian ngắn cho dù chiến dịch này
mang lại thành công.Các hoạt động tiếp thị cần
phải được duy trì trong một thời gian đủ dài để
có thể thấy hết được nhửng ảnh hưởng của nó.
Tuy nhiên khi dự án SIT/ILO kết thúc, không
có một kế hoạch nào được đề xuất để tiếp tục
những hoạt động quảng cáo trước đó. Hơn nữa,
việc hoạt động không bền vững của doanh
nghiệp du lịch cộng đồng tại làng Droong cũng
được chỉ ra bằng việc phụ thuộc duy nhất của
doanh nghiệp địa phương với công ty du lịch
mà không có bất kỳ sự tham gia trung gian
nào. Đương nhiên các công ty độc quyền sẽ
gây khó khăn cho các công ty du lịch khác
muốn liên kết với doanh nghiệp du lịch cộng
đồng. Hơn nữa các công ty trung gian tư nhân
có tiềm năng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong
việc tiếp xúc với ban quản lý doanh nghiệp du
lịch cộng đồng bởi vì các doanh nghiệp này
không hề có địa chỉ email hoặc điện thoại, và
chính điều này đã đe dọa khả năng kết nối thị
trường của doanh nghiệp. Cả hai điều này đã
làm tăng tính không khả thi của doanh nghiệp
du lịch cộng đồng trong việc tiếp cận thị
trường trong khi cộng đồng này lại không đủ
kinh nghiệp và thế mạnh để tự thiết lập thị
trường.
Kết luận
Tiếp cận thị trường là một trong những
tiêu chí quan trọng cho sự thành cộng của các
dự án phát triển du lịch cộng đồng. Vấn đề cấp
bách bây giờ là làm thế nào để dự án phát triển
du lịch cộng đồng làng Droong có thể tiếp tục
sau khi hết các khoản viện trợ. Làng Droong
có một lợi thế rất lớn là có nền văn hóa độc
đáo, cảnh quan và các nghệ nhân có tay nghề
cao. Trong khi đó, hạn chế về tri thức dịch vụ
du lịch và am hiểu thị trường đã gây không ít
trở ngại đến phát triển doanh nghiệp du lịch
cộng đồng làng Droong. Đối với nhóm dệt, chỉ
có hai kênh phân phối cho các sản phẩm này.

Số lượng sản phẩm bản ra ở các cửa hàng tại
làng phụ thuộc vào khách du lịch đi bộ trên
đường 14G. Sự liên kết giữa phụ nữ Cotu với
các cửa hàng bán lẻ - cụ thể la cửa hàng Avana
ở Hội An đã mở ra một kết quả khả quan; tuy
nhiên, việc trao đổi ngầm về vai trò của nhà
cung cấp / nhà phân phối đã làm tăng nguy cơ
cho doanh nghiệp. Sự hợp tác giữa nhóm
doanh nghiệp ở làng Droong và kênh trung
gian – Công ty du lịch Le Nguyen, mặt khác,
đã tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các dự án địa

phương trong thời gian được hỗ trợ. Khi dự án
được tài trợ kết thúc, sự phụ thuộc duy nhất lại
trở thành rào cản để duy trì hoạt động kinh
doanh.
Sẽ còn quá sớm để có thể nói việc phát triển du
lịch cộng đồng ở làng Droong là thành công
hay thất bại. Tuy nhiên, nhận thức về các vấn
đề nêu trên trong tiếp cận thị trường có thể là
nền tảng cơ bản cho dân làng để có những điều
chỉnh phù hợp.
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SỰ GIAO LƯU VÀ BẢO TỒN BẢN NGỮ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER
KHU VỰC MIỀN NÚI BIÊN GIỚI TÂY NAM BỘ
Nguyễn Thuận Quý
Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt :Tây Nam bộ ngày nay chiếm 12,1% diện tích và 19,8% tổng dân số cả nước, trong đó
có gần 1,2 triệu người Khmer. Cư dân Khmer tập trung sinh sống khá đông ở các tỉnh miền núi biên
giới Tây Nam bộ như Kiên Giang, An Giang, trong các phum, sóc, ngoài người Khmer còn có cộng
đồng các tộc người Việt, Hoa, Chăm. Trong quá trình giao lưu kinh tế - văn hóa đã giúp các tộc người
xích lại gần nhau, siết chặt tình đoàn kết cộng đồng đa tộc người vùng miền búi biên giới Tây Nam bộ.
Với không gian văn hóa mở, người Khmer miền núi biên giới Tây Nam bộ có thể nói được tiếng
Hoa, Chăm, Việt, đồng thời vẫn bảo tồn được bản ngữ của mình thông qua nhiều hoạt động, với nhiều
hình thức. Bên cạnh đó, các tộc người khác trên địa bàn vẫn nói được tiếng Khmer trong giao tiếp
hàng ngày. Thật khó để phân biệt được thành phần tộc người trong một cuộc trò chuyện của những
nhóm người nói cùng một ngôn ngữ thành thạo nếu bản thân họ không cho biết mình thuộc tộc người
nào. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khác nhau, một bộ phận giới trẻ Khmer ngày nay bị phai nhạt bản
ngữ trên phương diện nói lẫn viết, gây khó khăn trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống có
liên quan đến yếu tố ngôn ngữ Khmer.
Do đó, tìm hiểu về sự giao lưu và bảo tồn bản ngữ của cộng đồng người Khmer khu vực miền
núi biên giới Tây Nam bộ sẽ góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người
Khmer Tây Nam bộ.
Từ khóa: Tây nam bộ, ngôn ngữ Khmer, người Khmer, giao lưu văn hóa, bảo tồn bản ngữ
1. Bản ngữ và cộng đồng người Khmer miền
núi biên giới Tây Nam bộ
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi
dân tộc có ngôn ngữ riêng, sống cộng cư với
nhau trong các thôn, xóm, ấp, bản. Do nhu cầu
giao tiếp, những người thuộc các dân tộc khác
phải có một kênh hiểu biết chung, đó chính là
chiếc thuyền ngôn ngữ để gắn kết người với
người trong một cộng đồng dân cư.
Với hơn 85% dân số là người Việt nên
tiếng Việt là tiếng phổ thông, là ngôn ngữ chính
được sử dụng trong cả nước về phương diện
hành chánh. Do đó, để thực hiện các quyền và
nghĩa vụ của một công dân, các dân tộc thiểu số
ở Việt Nam phải trang bị vốn phổ thông đó.
Đồng thời, để hòa hợp, để giao lưu kinh tế - văn
hóa, người Việt phải tự tìm tòi ngôn ngữ của
các dân tộc thiểu số cùng sinh sống chung một
không gian địa lý.
Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng tính
đa dạng của các dân tộc, tôn trọng quyền bình
đẳng giữa các dân tộc, vấn đề bản ngữ của các
dân tộc thiểu số luôn được chú trọng bảo tồn và
phát huy. Việc tôn trọng ngôn ngữ mẹ đẻ của
các dân tộc ở Việt Nam được đề cập trong các
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bản Hiến Pháp kể từ ngay sau khi cách mạng
tháng Tám 1945 thành công đến ngày nay.
Trong bản Hiếp Pháp năm 1946, Điều 15 có
viết: “Ở các trường sơ học địa phương, quốc
dân thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình”
và Điều 66 khẳng định “Quốc dân thiểu số có
quyền dùng tiếng nói của mình trước tòa án”.
Bản Hiến pháp năm 1960, có quy định cụ thể
hơn về việc sử dụng tiếng mẹ đẻ của các dân
tộc thiểu số tại Điều 3 và Điều 102. Hiến pháp
năm 1980 cũng nhắc đến vấn đề này ở Điều 5
và Điều 60. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có bổ sung
thêm: “Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói,
chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy
những phong tục, tập quán, truyền thống và văn
hóa tốt đẹp của mình” (Điều 5), “Toàn án nhân
dân bảo đảm cho công dân nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc các dân tộc
quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc
mình trước Tòa án” (Điều 133). Gần đây nhất là
Hiến pháp mới có hiệu lực từ ngày 1/ 1/ 2014
quy định “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các
dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ

gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập
quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của
mình” (Điều 5). Cũng trong bản Hiến pháp mới
này có nêu: “Công dân có quyền xác định dân
tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọ
ngôn ngữ giao tiếp” (Điều 42).
Như vậy, trong từng giai đoạn lịch sử phát
triển của đất nước, vấn đề bản ngữ của các dân
tộc đều được đạo luật cơ bản nhất, là nền tảng
chính trị - pháp lý của đất nước thừa nhận. Các
quy định trong Hiến Pháp là những quy định có
giá trị xuất phát điểm, là cơ sở pháp luật cho tất
cả các ngành luật. Chính điều này đã góp phần
thúc đẩy việc bảo tồn và phát huy ngôn ngữ tộc
người.
Điều 7 Luật Giáo dục 2005 quy định: 2.
Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu
số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc
mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc, giúp cho học sinh người dân tộc thiểu
số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong
nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc dạy và
học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số
được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 82/2010/CP quy định việc dạy và học
tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số. Đến năm
2012 đã có 32 tỉnh tổ chức dạy và học tiếng dân
tộc thiểu số; giáo trình biên soạn bằng 12 thứ
tiếng dân tộc. Đến năm 2012 cả nước có 2.629
trường, lớp học chữ tiếng dân tộc với 136.600
học sinh đang theo học. Tuy nhiên, chúng ta
cũng thừa nhận rằng hiện nay mới có 30 dân tộc
thiểu số có chữ viết, các dân tộc thiểu số khác
đứng trước nguy cơ chữ viết mai một dần. Đảng
và Nhà nước đang có những nghiên cứu sâu sắc
và toàn diện hơn để có những giải pháp cụ thể,
hiệu quả để giữ gìn, bảo vệ, phát huy ngôn ngữ,
chữ viết, bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là các
dân tộc có số dân rất ít người [13].
Sự đa dạng trong thành phần tộc người,
văn hóa và ngôn ngữ tộc người đã làm cho bức
tranh 54 dân tộc ở Việt Nam thêm sinh động và
phong phú. Đặc biệt là vùng miền núi biên giới
Tây Nam bộ với các đặc trưng về địa – kinh tế,
địa – lịch sử, địa – dân tộc, nhất là vấn đề đồng

tộc xuyên biên giới với nước láng giềng
Campuchia. Tây Nam bộ hiện nay chiếm 12,1%
diện tích cả nước với 17 triệu dân. Toàn khu
vực có khoảng 1,4 triệu đồng bào dân tộc thiểu
số, trong đó, người Khmer chiếm đông nhất với
hơn 1,3 triệu người.
Tây Nam bộ là vùng đất có thể mạnh về
địa lý, là cầu nối các tuyến đường đến với
vương quốc Campuchia (đường biên giới trên
đất liền chạy qua địa phận tỉnh Kiên Giang dài
56,8 km, tỉnh An Giang dài 104 km) và các tỉnh
miền Đông Nam bộ (bản đồ 1). Có tiềm năng
lớn về kinh tế, sinh thái và nhân văn, là vùng
đất sản xuất lượng lúa gạo đứng đầu cả nước,
có vị trí quan trọng trong việc bảo đảm an ninh
lương thực quốc gia và thế giới. Về công
nghiệp tuy chưa phát triển mạnh, nhưng vẫn
đảm bảo cho việc xuất khẩu thủy sản, nông sản
và hàng dệt may.
Theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày
19/9/2013 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban
Dân tộc, vùng Tây Nam bộ có 13 thôn thuộc tỉnh
An Giang và 21 thôn thuộc tỉnh Kiên Giang nằm
trong danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân
tộc và miền núi. Ở Kiên Giang, người Khmer
phân bố rải rác ở một số núi phía Bắc thị xã Hà
Tiên (nhất là ở Xà - Xía) và các giồng lớn của
đồng bằng như Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh
Thuận, Rạch Giá, Hà Tiên… Hiện nay có 42.413
hộ với 214.979 người (chiếm 12,77% dân số
toàn tỉnh), phân bố nhiều ở các huyện Châu
Thành (38.000 người), Gò Quao (23.500 người),
Giồng Riềng (21.190 người), Hà Tiên (15.409
người), An Biên (9.210 người), thành phố Rạch
Giá (8.032 người) [6]. Còn ở An Giang, có
18.512 hộ Khmer với 86.592 người, chiếm tỷ lệ
75,54% so tổng số người dân tộc thiểu số và
chiếm 3,9% so tổng dân số toàn tỉnh. Trong đó
có 16.838 hộ với dân số khoảng 80.000 người
(chiếm gần 92% tổng số dân tộc Khmer toàn
tỉnh) sống tập trung ở 2 huyện miền núi: Tri Tôn
và Tịnh Biên [5].
Về tên gọi tộc người Khmer, cách gọi phổ
biến nhất là “Khơ - me”, cách viết phổ biến nhất
là “Khmer”. Qua khảo sát thực tế các tri thức
người Khmer và người dân Khmer ở các tỉnh
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biên giới Tây Nam bộ cho thấy họ đồng ý với
cách dùng danh từ “Khmer”. Hiện nay, tên gọi
“Khmer” trở thành tên gọi phổ biến và thống
nhất trong các văn bản Nhà nước, trên các
phương tiện thông tin đại chúng và sâu rộng
trong tầng lớp nhân dân. Trong giấy tờ hành
chính của Nhà nước Việt Nam, người Khmer
cũng được ghi nhận thuộc dân tộc “Khmer”
(hình 1), đồng bào Khmer khi giao tiếp với các
dân tộc khác cũng tự xưng mình là dân tộc
Khmer.
Tiếng mẹ đẻ của người Khmer thuộc nhóm
ngôn ngữ Môn – Khmer, hệ ngữ Nam Á. Chữ
Khmer có đường nét dịu dàng, cong cong, uyển
chuyển. Là một hệ thống chữ gồm 33 con chữ
phụ âm, 32 chân và 24 con chữ nguyên âm, 13
con chữ nguyên âm độc lập. Chữ phụ âm có 2
giọng đọc là giọng O (gồm 15 con chữ) và
giọng Ô (18 con chữ). Ngữ pháp Khmer nhìn
chung giống như ngữ pháp tiếng Việt [12].
Cũng như các dân tộc thiểu số khác trên đất
nước Việt Nam, dân tộc Khmer đã tranh đấu
với quy định của nhà cầm quyền thời Pháp
thuộc để bảo vệ cho sự tồn tại tiếng mẹ đẻ của
dân tộc mình, đặc biệt là vai trò của thiết chế
văn hóa chùa Khmer và các vị sư sãi Phật giáo
Nam tông. Sự tồn tại và phát triển bản ngữ của
cộng đồng người Khmer thể hiện sức sống
mãnh liệt của nền văn hóa và tình yêu đối với
dân tộc của người Khmer. Suy rộng ra, đó là
cách thể hiện và là sự khẳng định ý thức tộc
người của cộng đồng người Khmer.
Người Khmer biên giới Tây Nam bộ xem
phum là một đơn vị cư trú cổ truyền, một không
gian xã hội - tộc người. Sóc gồm nhiều phum.
Phum sóc là tổ chức xã hội tự quản theo cơ chế
quản lý kết hợp xã hội – tôn giáo mang tính
cộng đồng cao. Trong Phum có khi chỉ gồm
một vài gia đình cùng huyết thống nhưng cũng
có khi chỉ gồm vài gia đình không có quan hệ
dòng họ. Một Phum của người Khmer ở đây có
thể được xem tương đương như một ấp. Các
phum này thường được nằm theo ven chân núi,
bìa rừng, mang đậm tính chất quần tụ của đất
giồng (trường hợp ở tỉnh An Giang) hay chạy
dọc theo các con sông, kênh, rạch phân tán theo
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chiều dài (trường hợp ở tỉnh Kiên Giang). Đặc
biệt, người Khmer ở Kiên Giang còn định cư
dọc biên giới Việt Nam – Campuchia, các
phum chạy dọc theo các huyện Hà Tiên – Hòn
Đất – Kiên Lương – Giang Thành.
Trong các phum sóc, ngoài người Khmer
còn có sự cộng cư sinh sống của tộc người Việt,
Hoa, Chăm. Trong quá trình giao lưu kinh tế văn hóa, tạo nên những giao thoa văn hóa mới,
nhưng người Khmer vẫn giữ được văn hóa tộc
người mình, đặc biệt là về ngôn ngữ.
2. Sự giao lưu ngôn ngữ của cộng đồng người
Khmer với các tộc người khác ở khu vực
miền núi biên giới Tây Nam bộ
Sự giao lưu ngôn ngữ của cộng đồng người
Khmer và các tộc người khác ở khu vực miền
núi biên giới Tây Nam bộ là quá trình diễn ra
trên cả hai chiều cho và nhận. Trong quá trình
làm ăn sinh sống trên vùng biên giới có đặc
điểm đa tộc người đã góp phần vào sự giao lưu
văn hóa tộc người, trước tiên là về mặt ngôn
ngữ, dần dần đến phong tục, tín ngưỡng. Đa
phần cư dân làm ăn, sinh sống cặp bên biên giới
Tây Nam bộ đều có thể giao tiếp được bằng các
thứ tiếng: Khmer, Việt, Hoa, Chăm.
Trong đó, tiếng Việt là ngôn ngữ được các
tộc người khác tiếp nhận nhiều hơn, bởi vì tiếng
Việt là ngôn ngữ phổ thông nên các tộc người
thiểu số nói chung, người Khmer nói riêng sử
dụng tiếng Việt trở thành nhu cầu cần thiết của
các tộc người. Mặt khác, để hòa hợp trong giao
tiếp và sinh kế, các tộc người thiểu số khác như
Chăm, Hoa, Khmer… phải chủ động cho và
nhận ngôn ngữ của nhau để phục vụ cho nhu
cầu của mình, kể cả người Việt cũng tham gia
với vai trò là chủ thể tiếp nhận ngôn ngữ của
các tộc người khác.
Đặc biệt, với vị trí địa lý tiếp giáp với
Vương quốc Campuchia – đất nước có hơn
90% dân số là người Khmer, dùng tiếng Khmer
làm ngôn ngữ chính thức thì việc các tộc người
khác sinh sống trên các tỉnh miền núi biên giới
Tây Nam bộ có sự tiếp thu, tiếp nhận ngôn ngữ
Khmer là xu thế tất yếu.
Nhờ quá trình cư trú xen kẽ giữa các tộc người
Việt – Hoa – Khmer – Chăm… đã tạo điều kiện

cho các tộc người giao lưu học hỏi với nhau về
cách thức làm ăn, về kỹ thuật trồng trọt, chăn
nuôi, và những yếu tố văn hóa mới phù hợp với
mỗi tộc người để thêm vào kho tàng tri thức,
văn hóa của tộc người mình. Chính những yếu
tố giao thoa trên là sợi dây liên kết giúp các tộc
người xích lại gần nhau, siết chặt tình đoàn kết
giữa các tộc người cùng cư trú trên vùng biên
cương Tây Nam bộ.
Những cư dân Việt, Hoa, Chăm, Khmer rời
quê cũ đi làm ăn ở những vùng đất mới trên
vùng biên giới Tây Nam bộ có điều tiếp xúc với
các tộc người khác nhau. Ban đầu họ không biết
về nhau, gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp,
ngăn cách trong sinh hoạt, dần dần, họ đã thích
ứng được cuộc sống cộng cư nhiều tộc người.
Chỉ trong một thời gian ngắn, do nhu cầu trao
đổi, thông tin liên lạc, họ nhanh chóng học tập
ngôn ngữ của nhau, hòa hợp cách sống để tạo
thành một cộng đồng đa tộc người đoàn kết,
thân ái.
Với các công việc như buôn bán, làm công
nhân, làm nông nghiệp đòi hỏi sức lao động của
nhiều người. Đặc biệt là hình thức làm ruộng,
làm rẫy “dần công” của các cộng đồng người ở
Tây Nam bộ. Những người sinh sống hoặc canh
tác ruộng rẫy cạnh nhau, dùng công sức của
mình để giúp đỡ gặt lúa, đập lúa, vận chuyển
lúa, rơm… cuối ngày lao động phụ giúp, họ
thường được mời cơm hoặc có thể trả công.
Thông qua hình thức canh tác cạnh nhau trên
cùng một dãy ruộng và hình thức “dần công”
này, cộng đồng người Khmer và các tộc người
khác có dịp trò chuyện, trao đổi thông tin,
không khí mùa gặt thật nhộn nhịp, làm thắt chặt
thêm tình đoàn kết giữa các thành viên trong
tộc người và các thành viên ngoại tộc (hình 2).
Trong một môi trường làm ăn, có khi họ là
những người đồng tộc, nhưng đôi khi không
phải. Do đó, để trao đổi thông tin, để hòa hợp
và tạo mối quan hệ trong sinh hoạt, yêu cầu
trước hết họ phải học tập ngôn ngữ nói lẫn
nhau. Vô tình, dòng chảy ngôn ngữ của người
ngoại tộc đan xen một cách tự nhiên trong mỗi
con người. Nhất là trong cộng đồng người Việt

với đặc trưng tính cách truyền thống là cởi mở,
phóng khoáng.
Ngoài ra, yếu tố hôn nhân ngoại tộc cũng
tác động làm cho sự giao lưu ngôn ngữ trở nên
phong phú và là xu thế tất yếu. Do nhu cầu làm
ăn xa quê, nhiều nam nữ thanh niên đã định cư
và lập gia đình tại địa những phương khác. Kết
quả làm cho ngôn ngữ mẹ đẻ của những nam nữ
thanh niên này được chia sẻ trong sinh hoạt
kinh tế và đời sống gia đình, con cháu họ dễ
dàng tiếp thu nhiều ngôn ngữ vì có sẵn tiếng mẹ
đẻ của cha mẹ, ông bà trong gia đình, dòng họ.
Xét về tính linh hoạt, nhạy bén, cởi mở trong sự
tiếp thu ngôn ngữ của các tộc người cộng cư,
cộng canh thì đa phần người Khmer sinh sống
trong những phum, sóc ven đồi núi, bìa rừng ở
khu vực biên giới Tây Nam bộ có phần hạn chế
hơn đối với người đồng tộc sinh sống trong các
phum, sóc ven trục lộ giao thông hay vùng
đồng bằng, ven sông rạch. Nguyên nhân có thể
do điều kiện sinh hoạt kinh tế ở những vùng đồi
núi, bìa rừng cách trở hơn, không thuận lợi với
đặc điểm cư trú của các cộng đồng tộc người
khác. Nên ở đây sự giao lưu ngôn ngữ giữa
người Khmer và các tộc người khác diễn ra
không thường xuyên, thậm chí chỉ có ngôn ngữ
mẹ đẻ là độc nhất nếu họ không đến trường học.
Ngược lại, ở những nơi có nhiều tộc người sinh
sống, thì hiện tượng song ngữ, đa ngữ trở nên
phổ biến. Việc nói được 2, 3 ngôn ngữ của
người Khmer từ người trẻ đến người lớn luôn
luôn tồn tại từ xưa đến nay ở vùng đất này. Thật
khó để phân biệt được thành phần tộc người
trong một cuộc trò chuyện của những nhóm
người nói cùng một ngôn ngữ thành thạo nếu
bản thân họ không cho biết mình thuộc tộc
người nào.
Trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa
của giữa các cộng đồng người vùng biên giới
Tây Nam bộ, tiếng Việt đã trở thành tiếng nói
chung của các tộc người, bên cạnh hiện tượng
song ngữ hay đa ngữ. Trong vốn từ của người
Việt đã có sự hiện diện của các tiếng dân tộc và
ngược lại. Sự giao lưu này diễn ra tự nhiên, tự
nguyện, không chút gò bó, ép buộc, thậm chí có
nhiều từ ngữ hiện nay được dùng của một tộc
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người hay nhiều tộc người cùng sử dụng không
biết nguồn gốc thuộc về tộc người nào.
Việc giao lưu ngôn ngữ giữa các tộc người
ở miền núi biên giới Tây Nam bộ thường dừng
lại ở ngôn ngữ nói, còn chữ viết phổ biến vẫn là
tiếng Việt do quy định trong hệ thống giáo dục
quốc dân. Các cộng đồng người có thể trò
chuyện với nhau, trao đổi kinh nghiệm làm ăn,
buôn bán với nhau, nhưng đa số họ không đọc
được, không viết được ngôn ngữ của tộc người
bạn. Nhưng dù sao thì chính chiếc thuyền ngôn
ngữ đã đưa họ xích lại gần nhau, góp phần bảo
tồn văn hóa dân gian của các dân tộc.
3. Sự bảo tồn bản ngữ của người Khmer
miền núi biên giới Tây Nam bộ
Trải qua 10 năm (1981-1991) thực hiện
Chỉ thị 117 của Trung ương Đảng về công tác ở
những vùng đồng bào dân tộc Khmer trong
những năm trước mắt đã cơ bản giải quyết được
tình trạng thiếu đất ruộng và đất ở cho đồng bào
Khmer, củng cố và tăng cường thời lượng phát
thanh tiếng Khmer cho vùng có đông đồng bào
Khmer, chú trọng việc dạy chữ cho con em
đồng bào Khmer, cải thiện điều kiện chăm sóc
sức khỏe, y tế cho đồng bào Khmer, nâng cao
công tác đào tạo, bồ dưỡng đội ngũ cán bộ là
người Khmer ….
Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về
công tác ở vùng đồng bào Khmer. Chỉ thị đặt ra
các vấn đề lớn trong việc thực hiện chính sách
đối với đồng bào Khmer: Đặc biệt quan tâm
chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa,
giáo dục, y tế, nhằm nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần cho đồng bào, giúp đồng bào
Khmer hội nhập với sự phát triển chung của
khu vực và đất nước; Tôn trọng quyền tự do tín
ngưỡng tôn giáo của đồng bào, bảo vệ chùa
chiền, phong tục, tập quán của đồng bào
Khmer, tạo điều kiện cho các sinh hoạt của Phật
giáo Nam tông diễn ra thuận lợi, phát huy, phát
huy vai trò của nhà chùa, sư sãi và Phật tử yêu
nước, bảo tồn và phát huy những di sản văn
hóa, những giá trị truyền thống tốt đẹp, giữ gìn
bản sắc văn hóa dân tộc; Tăng cường công tác
tuyên truyền giáo dục, nêu cao tinh thần cảnh
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giác, đấu tranh chống âm mưu của các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc.
Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 12/3/2003
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7
(khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc, công tác dân tộc đã giải quyết
đồng bộ các vấn đề về dân tộc với các nhiệm
vụ: Phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm
nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các
dân tộc thiểu số, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt kinh
tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; phát triển
giáo dục, nâng cao dân trí, tăng cường đào tạo
nhân lực, kiên cố hóa các trạm y tế xã, phòng
khám đa khoa ở cụm xã, nâng cấp bệnh viện
tuyến huyện, tỉnh, cơ bản chuẩn hóa 100% trạm
y tế xã và cơ sở y tế trung tâm cụm xã; nâng
cao chất lượng phát thanh, truyền hình bừng
tiếng dân tộc trong khu vực; củng cố và nâng
cao hệ thống chính trị cấp cơ sở phù hợp với
đặc thù vùng đồng bào dân tộc, miền núi; tăng
cường quốc phòng, đảm bảo ổn định chính trị,
trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi.
Nhờ các chủ trương, chính sách dành cho đồng
bào dân tộc, miền núi, đời sống vật chất và tinh
thần của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung,
đồng Khmer miền núi biên giới Tây Nam bộ
nói riêng có bước chuyển biến tích cực, góp
phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn
xã hội vùng biên giới. Đồng thời, vấn đề bảo
tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc
Khmer được chú trọng.
Đối với ngôn ngữ Khmer, một số trường
học trên địa bàn tỉnh An Giang và Kiên Giang
có đông đồng bào Khmer sinh sống đã tổ chức
dạy học song ngữ cho học sinh là con em đồng
bào Khmer. Ở 2 tỉnh đều có trường trung cấp
nghề dân tộc nội trú, An Giang có 1 trường
trung học phổ thông Dân tộc nội trú, 1 trường
Trung học cơ sở Dân tộc bán trú, trong khi tỉnh
Kiên Giang có 5 trường trung học phổ thông
Dân tộc nội trú . Các trường phổ thông dân tộc
nội trú, trường trung cấp nghề dân tộc nội trú
trên địa bàn tỉnh An Giang và Kiên Giang đã
góp phần bảo tồn ngôn ngữ Khmer nói riêng,
văn hóa Khmer nói chung. Trong các trường
học, việc tổ chức dạy và học ngữ văn Khmer đã

mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần giữ
gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua ngôn
ngữ Khmer, các em đọc được những câu ca dao
tục ngữ và truyện cổ tích của dân tộc. Các em
học sinh dân tộc hiểu chính xác từ ngữ tiếng
Việt, học tốt các môn khoa học tự nhiên và xã
hội. Các trường đều có đội văn nghệ với những
học sinh có năng khiếu ca múa và chơi các loại
nhạc cụ Khmer.
Các ấn phẩm báo, tạp chí và chương trình
phát thanh truyền hình bằng tiếng dân tộc được
mở rộng, nâng dần nội dung, chất lượng, thời
lượng phát song. Trong 9 tỉnh miền Tây Nam
bộ có 8 tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số thực
hiện phát sóng chương trình tiếng Khmer, góp
phần nâng cao trình độ dân trí, tạo chuyển biến
về nhận thức trong sản xuất và đời sống đồng
bào[2]. Trong đó, 2 tỉnh miền núi biên giới An
Giang và Kiên Giang đều có phát thanh và
truyền hình bằng tiếng Khmer, cư dân Khmer ở
đây dễ dàng bắt song được các đài phát thanh,
truyền hình hoàn toàn bằng tiếng Khmer của
nước láng giềng Campuchia.
Góp phần bảo tồn ngôn ngữ Khmer phải kể
đến vai trò quan trọng của chùa chiền và đội
ngũ sư sãi Phật giáo Nam Tông tại địa phương.
Trong các dịp hè, các sư sãi chính đứng ra tổ
chức và giảng dạy chữ Khmer tại các chùa cho
con em đồng bào Khmer. Khi bước vào năm
học, các nhà sư cùng với thầy cô giáo vận động
con em đồng bào Khmer đến lớp. Trường nào
thiếu phòng học thì có thể dạy ngay trong chùa,
thiếu giáo viên Khmer thì nhà sư sẵn sàng đứng
lớp. Ngoài giờ học, trẻ em cũng có thể vào chùa
để nhờ sư hướng dẫn bài vở. Do vị trí của Phật
giáo Nam Tông trong đời sống của đồng bào
Khmer nên tiếng nói của các nhà sư rất quan
trọng, có sức ảnh hưởng đến phụ huynh và học
sinh người Khmer, góp phần nâng cao mặt bằng
giáo dục vùng đồng bào dân tộc
Có nhiều nhà sư sau khi hoàn tục cũng đã
chọn và gắn bó với nghề giáo. Họ tham gia dạy
chữ Khmer với nhiều thuận lợi, như: có vốn văn
hóa, am hiểu phong tục tập quán sâu sắc, vốn
chữ đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và có thể
truyền đạt thêm về văn hóa, đồng thời vốn đã

có uy tín với phum sóc sóc nên giảng dạy cho
con em đồng bào dân tộc Khmer rất thuận lợi.
Ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông ngoài vai
trò là nơi sinh hoạt tôn giáo còn là điểm sáng
trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa tộc
người Khmer (hình 3). Trong chùa là nơi lưu
trữ các thư tịch cổ (các pho kinh điển Bà La
Môn và kinh phật), các di sản văn hóa dân tộc,
nơi truyền đạt đạo lý Phật giáo và học chữ mẹ
đẻ. Người Khmer có phong tục tu học của nam
thanh niên, quan niệm của người dân Khmer đi
tu không phải để trở thành Phật, mà tu để làm
người, làm người có nhân cách, có phẩm chất
và đạo đức tốt theo quan niệm của họ. Trong
thời gian tu tập tại chùa, họ được học tiếng, học
chữ của dân tộc mình.
Toàn tỉnh An Giang có 65 và Kiên Giang
có 76 ngôi chùa Khmer. Có thể nói chùa Khmer
là trung tâm văn hóa của cộng đồng phum sóc,
là nơi để đọc kinh, học chữ, học đạo lý làm
người. Với cộng đồng người Khmer, chùa là
mái nhà chung của mọi gia đình, là nơi sinh
hoạt lý tưởng của người Khmer, chùa không
những là nơi tôn nghiêm truyền bá giáo lý của
đạo Phật mà còn là nơi đào tạo, giáo dục văn
hóa, đào tạo tri thức cho cộng đồng.
Phong tục, lễ hội truyền thống của người
Khmer cũng góp phần bảo tồn tiếng mẹ đẻ của
tộc người. Thông qua các nghi thức, nghi lễ và
các bài văn cúng tế bằng ngôn ngữ Khmer trong
các dịp lễ hội đã thúc đẩy người Khmer tìm tòi,
học hỏi để bảo tồn di sản của cha ông, tiếp tục
duy trì phong tục, lễ hội truyền thống của tộc
người mình.
Ngoài các yếu tố trên, ý thức tự giác của
đồng bào Khmer trong việc bảo tồn bản ngữ là
quan trọng nhất. Bởi vì ngôn ngữ dân tộc là
biểu hiện của bản sắc văn hoá dân tộc. Duy trì
và bảo vệ ngôn ngữ các dân tộc là duy trì và
bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc. Do đó, dù hoàn
cảnh kinh tế có khó khăn, phải xa quê hương
tìm kế sinh nhai, nhưng nếu bản thân người
Khmer luôn có ý thức bảo tồn và phát huy ngôn
ngữ mẹ đẻ của mình thì họ vượt qua những khó
khăn đó để cho con em đến trường học, thậm
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chí ngoài giờ lao động, họ tự dạy chữ cho con
em mình.
Người Khmer ở miền núi biên giới Tây
Nam bộ thường có xu hướng kết hợp giữa hai
ngôn ngữ là tiếng Khmer và tiếng phổ thông, số
lượng người nói được hai thứ tiếng là rất lớn.
Trong giao tiếp với xã hợi thì họ sử dụng tiếng
Việt, trong phum, sóc thường họ sử dụng riếng
Khmer. Thông qua đó, sự giao lưu và bảo tồn
bản ngữ của dân tộc Khmer được duy trì và
phát huy.
Thực tế cho thấy, trong quá trình giao lưu
với cộng đồng người ngoại tộc, người Khmer
vẫn duy trì mối quan hệ nội tộc. Biểu hiện ở
việc giữ gìn bản sắc văn hóa tộc người, bảo vệ,
lưu truyền bản ngữ và các yếu tố truyền thống
tốt đẹp của tộc người mình. Những người đồng
tộc thường xuyên giao tiếp xúc với nhau bằng
tiếng mẹ đẻ, trao đổi kinh nghiệm canh tác, làm
ăn, tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống vật
chất, tạo điều kiện cho con em đến trường học
tập…đó là những điều kiện quan trọng đẻ bảo
tồn bản ngữ của cộng đồng ngườ Khmer miền
núi biên giới Tây Nam bộ.
4. Một số đề xuất nhằm bảo tồn bản ngữ của
người Khmer khu vực miền núi biên giới
Tây Nam bộ
Chữ viết của người Khmer tuy có từ lâu
đời nhưng không phổ biến và đa số người
Khmer không biết chữ. Việc giao lưu ngôn ngữ
Khmer với các ngôn ngữ khác trong vùng chỉ
dừng lại ở ngôn ngữ nói.
Việc bảo tồn ngôn ngữ Khmer còn nhiều khó
khăn, có nhiều nguyên nhân như:
- Tình trạng học sinh Khmer bỏ học vẫn
còn xảy ra và chất lượng dạy và học chữ dân
tộc chưa được như mong muốn. Đa phần người
Khmer sống chủ yếu bằng nghề nông, đời sống
kinh tế còn khó khăn nên việc cho con em đến
trường còn hạn chế hoặc họ chỉ cho con đến
trường học hết bậc trung học cơ sở, sau đó phải
tham gia lao động tạo lập kinh tế cho gia đình.
- Sự ý thức của nhân dân chưa cao, một bộ
phận phụ huynh học sinh nghĩ rằng học chữ
Khmer không biết để làm gì vì con em lớn lên
sau này đi làm phải sử dụng tiếng Việt hoặc sợ
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con tập trung học tiếng Khmer ở bậc tiểu học,
trung học cơ sở, khi đến bậc học cao hơn học
tiếng Việt thì con họ không theo kịp. Nên họ
chỉ cho con em học ở các trường mầm non, phổ
thông không dạy chữ Khmer để con em tập
trung học tập như những học sinh khác.
- Việc truyền bá chữ viết và đào tạo bằng
tiếng Khmer tuy được Đảng và Nhà nước
khuyến khích nhưng còn hạn chế. Các địa điểm
tổ chức lớp học đều thiếu thốn về cơ sở vật
chất. Đội ngũ người giảng dạy tiếng Khmer đa
phần còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng truyền
đạt, do đó ảnh hưởng một phần đến chất lượng
chung. Việc biên soạn chương trình giảng dạy
và tài liệu tham khảo bằng tiếng dân tộc chưa
có thống nhất và còn hạn chế. Sách giáo khoa
dạy tiếng Khmer trong các trường dạy song
ngữ, trường phổ thông dân tộc nội trú ở Tây
Nam bộ mỗi tỉnh đều giáo trình khác nhau,
không đồng nhất;
- Cơ sở vật chất như trường lớp, trang thiết
bị phục vụ đào tạo và giáo dục vùng đồng bào
dân tộc Khmer còn thiếu thốn. Đơn cử như ở
huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) là địa
phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh
sống. Những năm gần đây, tỷ lệ con em đồng
bào Khmer đến tuổi đi học được đến trường
ngày càng cao. Ở điểm trường Rạch Tìa của
trường Định An, vì không đủ phòng học nên
học sinh học chữ Khmer phải học ca 3 (vào lúc
12 giờ trưa). Có lớp phải học trong nhà dân ở
gần trường.
- Học sinh chỉ chú trọng học tiếng phổ
thông để tiện xin việc làm mà không nhận thức
được giá trị của tiếng mẹ đẻ. Qua khảo sát thực
tế trong 35 sinh viên người Khmer theo học chế
độ cử tuyển tại Trường Đại học Đồng Tháp từ
năm 2008 đến 2013, chỉ có 12 sinh viên thành
thạo các kỹ năng nghe, nói, viết tiếng Khmer,
trong số đó chỉ có 2 sinh viên nữ. Nguyên nhân
được lý giải là do 10 nam sinh viên đã từng và
đang theo tu học tại các chùa Khmer ở địa
phương (họ sắp xếp linh hoạt thời gian tu tại
chùa vào dịp hè), còn 2 sinh viên nữ có ba hoặc
mẹ làm giáo viên dạy tiếng Khmer cho học sinh
là người dân tộc ở tỉnh Kiên Giang. Số còn lại

(23 sinh viên) chỉ có thể nói thông thạo được
tiếng Khmer, còn kỹ năng đọc – viết biết chút ít
nếu có sách từ điển tra dịch, nhưng có đến 8 sinh
viên không thể giao tiếp bằng tiếng Khmer do từ
nhỏ chỉ tiếp xúc với tiếng Việt.
- Thời lượng, chất lượng phát thanh, truyền
hình tiếng Khmer còn hạn chế, thiếu sự đa
dạng, phong phú.
Từ thực trạng trên, chúng tôi có một số đề xuất
sau:
- Các cấp chính quyền cần hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật về dạy học
tiếng dân tộc nói chung, tiếng Khmer nói riêng.
- Cần nâng cao số lượng và chất lượng đội
ngũ giáo viên, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi
dưỡng giáo viên và các bộ quản lý dạy học
tiếng dân tộc.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
học, đảm bảo đủ trường lớp cho con em đồng
bào tham gia học tập ở các cấp học.
- Phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các
cấp, các ngành có liên quan, tranh thủ sự giúp

đỡ của cộng đồng. Đặc biệt là vai trò của chùa
Khmer và tầng lớp sư sãi trong đồng bào
Khmer.
- Đẩy mạnh công tác vận động tuyên
truyền, giáo dục trong cộng đồng Khmer để họ
thấy được tầm quan trọng của việc học tập ngôn
ngữ mẹ đẻ. Qua đó nâng cao ý thức học tập
trong từng hộ gia đình Khmer, giúp họ nhận
thấy bản thân phải có trách nhiệm trong việc
bảo tồn bản ngữ của tộc người.
- Tổ chức có quy mô và chất lượng các lễ
hội truyền thống của người Khmer để động viên,
khuyến khích đồng bào gìn giữ, phát huy yếu tố
văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Cần tổ chức nhiều
cuộc thi văn hóa – văn nghệ nhằm khuyến khích
việc sưu tầm, sáng tác văn học, văn nghệ bằng
tiếng nói và chữ viết Khmer.
- Nâng cao đời sống kinh tế vùng đồng bào
dân tộc Khmer miền núi biên giới Tây Nam bộ
để họ có điều kiện cho con em đến trường. Góp
phần gìn giữ văn hóa dân tộc trong đó có ngôn
ngữ Khmer.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bản đồ 1: Các tỉnh thuộc miền Tây nam bộ (nguồn: http://dulichhue.com.vn)
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Hình 1. Giấy chứng minh là căn cứ pháp lý thừa nhận tộc danh người Khmer
Nguồn: Tác giả chụp từ giấy chứng minh của một người Khmer ở Kiên Giang

Hình 2. Những người nông dân Khmer gánh lúa và đập lúa theo hình thức “dằn công” (huyện Tri Tôn,
tỉnh An Giang)
Nguồn: Tác giả

Hình 3. Ngôi chùa Xà – Tón (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), nơi lưu giữ bộ kinh lá lớn nhất Việt Nam
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BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI SÁN CHỈ QUA KHẢO SÁT TẠI
XÃ BỘC BỐ, HUYỆN PẮC NẶM, TỈNH BẮC KẠN
Tạ Thị Thảo
Đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên
Tóm tắt:
Bình đẳng giới, cụ thể là bình đẳng trong cơ hội và trong việc đảm bảo tiếng nói đối với nam và nữ
được xem như một điều kiện tiên quyết để hướng tới tăng trưởng công bằng và bền vững. So với nhóm
dân tộc Kinh, Hoa, nhóm dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thiệt thòi hơn rất nhiều. Ở cả xã hội mẫu
hệ và phụ hệ, người phụ nữ dân tộc thiểu số là người thiệt thòi hơn nam giới trên hầu hết mọi phương
diện. Bài viết này xem xét về thực trạng bình đẳng giới trong gia đình người Sán Chỉ thể hiện qua sự
phân công lao động trong gia đình, sự tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực xã hội, quyền ra quyết định
trong gia đình, cũng như mối quan hệ giữa yếu tố ngôn ngữ - Tiếng Việt đối với vai trò, vị thế của phụ
nữ và nam giới. Số liệu trong bài viết được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS version 16.0, dựa trên
nghiên cứu thực địa với người Sán Chỉ ở thôn Khuổi Bẻ và Nà Lẩy thuộc xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm,
tỉnh Bắc Kạn.
(3) Yếu tố nào tác động mạnh mẽ nhất tới hiện
trạng bất bình đẳng giới trong gia đình người
1. Phương pháp luận
Sán Chỉ?
1.1. Một số thuật ngữ
1.3. Công cụ thu thập số liệu
Giới: là khái niệm chỉ sự khác biệt trong
Nghiên cứu này sử dụng chủ yếu là
phân công lao động, chia sẻ trách nhiệm và
phương
pháp nghiên cứu định tính, cụ thể:
quyền lợi giữa nam giới và phụ nữ trong xã hội.
Quan
sát:
giúp làm sáng tỏ các phát hiện dựa
Quan niệm về giới có thể khác nhau tùy thuộc
trên bảng hỏi, đặc biệt cần thiết trong nghiên
vào nền văn hóa với những phong tục tập quán
cứu tìm hiểu về bất bình đẳng giới.
riêng, và có thể thay đổi theo từng giai đoạn
Phỏng vấn bằng bảng hỏi: công tác thực địa
phát triển của xã hội.
được tiến hành tại 2 thôn Nà Lẩy và Khuổi Bẻ Bình đẳng giới: Là việc nam, nữ có vị trí,
là hai thôn sinh tụ chủ yếu của cộng đồng người
vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và có
Sán Chỉ ở Bắc Kạn. Thông tin được thu thập
cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát
thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp nam
triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng
giới và phụ nữ dựa trên một bảng hỏi được chuẩn
như nhau về thành quả của sự phát triển đó
bị sẵn.
[Luật Bình đẳng giới, 2006]
Phỏng vấn sâu: được thực hiện với 10
Bất bình đẳng giới: được hiểu là sự không
trường
hợp trên cả 2 thôn, nhằm thu thập sâu
ngang bằng trong so sánh tương quan về vị trí,
hơn
những
thông tin về quan niệm vai trò và vị
vai trò, tiếng nói của nam giới và phụ nữ. Giá trị
trí của nam giới và phụ nữ trong gia đình
gắn cho vai trò của nam giới và phụ nữ được xã
người Sán Chỉ.
hội thừa nhận chính là cơ sở quyết định khả năng
Chọn mẫu: Chọn 40 hộ trên tổng số 81 hộ
tiếp cận tài sản và nguồn lực của gia đình và xã
của hai thôn Nà Lẩy, Khuổi Bẻ - là 2 thôn tập
hội, cũng như tiếng nói khác nhau của nam và
trung đông nhất người Sán Chỉ. Và đây là địa
nữ.
bàn còn lưu giữ hầu như trọn vẹn tập quán sinh
1.2. Câu hỏi nghiên cứu
sống của nhóm dân tộc này.
Nhằm đánh giá hiện trạng và nguyên nhân
2. Địa bàn nghiên cứu
của bất bình đẳng giới trong gia đình người
Bộc Bố là một xã của huyện Pắc Nặm,
Sán Chỉ với điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
tỉnh Bắc Kạn, Xã có tổng diện tích tự nhiên là
khó khăn, nghiên cứu này tập trung vào một số
5.330 km2, dân số khoảng 3.644 người, mật độ
câu hỏi nghiên cứu sau:
67 người/km2. Tuy là huyện lị song Bộc Bố
(1) Có những bất bình đẳng nào trong việc
không có tuyến quốc lộ nào chạy qua mà duy
phân công lao động trong gia đình người Sán
nhất có tuyến ĐT.258B bắt nguồn từ Thị trấn
Chỉ?
Chợ Rã lên Bộc Bố và kết thúc tại xã Cao Tân,
(2) Sự bất bình đẳng trong tiếp cận, kiểm soát
hiện nay tuyến ĐT.258B đang được nâng cấp
các nguồn lực gia đình (tài sản, đất đai, lao
nên đi lại hơi khó khăn. Trên địa bàn xã có 6
động,…) giữa nam giới và phụ nữ được thể
dân tộc cùng sinh sống, trong đó, người Sán
hiện như thế nào?
Chỉ khu trú chủ yếu tại hai thôn Khuổi Bẻ và
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thôn Nà Lẩy. Số hộ gia đình của hai thôn là 81,
Vai trò giới được thể hiện trên ba phương
số dân là 776 người.
diện: vai trò sản xuất (tạo ra của cải vật chất);
vai trò tái sản xuất (nuôi dưỡng, chăm sóc sức
3. Bình đẳng giới trong gia đình người Sán
khỏe, sinh sản,…); vai trò cộng đồng (hoạt
Chỉ
Phần phân tích về những vấn đề giới dưới
động xã hội). Cả phụ nữ và nam giới đều thực
đây được kết hợp từ những phát hiện trong quá
hiện những vai trò trên, tuy nhiên mức độ thực
trình nghiên cứu thực địa và các tài liệu thứ cấp,
hiện là khác nhau. Cho đến nay, rất nhiều tác
tổng hợp một số vấn đề bất bình đẳng giới trong
giả nhận định rằng luôn có sự bất bình đẳng
phân công lao động sản xuất trong gia đình;
trong phân công lao động gia đình, các công
trong tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực gia
việc nuôi dưỡng vẫn luôn thuộc về trách nhiệm
đình (tài sản, đất đai, thừa kế,…); cũng như thể
của phụ nữ, và nó được coi là “việc vặt”,
hiện quyền ra quyết định trong gia đình giữa phụ
không được lượng hóa bằng tiền, do đó khi
nữ và nam giới.
xem xét sự đóng góp về phương diện kinh tế
cho gia đình thì phụ nữ thường bị đánh giá
3.1. Phân công lao động giới
Bình đẳng giới trong gia đình là một chủ
thấp và có vai trò kém hơn nam giới.
đề luôn thu hút sự quan tâm của các nhà
Lao động trong gia đình người dân tộc thiểu
nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách.
số nói chung và người Sán Chỉ nói riêng vẫn
Trong các nghiên cứu khác nhau về bình đẳng
được phân công theo “việc đàn ông” và “việc
giới, các tác giả đều thống nhất coi việc phân
đàn bà”. Sự phân công lao động này xuất phát
công lao động theo giới trong gia đình là công
từ quan niệm nam giới là “phái mạnh” phải
cụ quan trọng để tìm hiểu vấn đề bình đẳng
đảm nhận những “việc nặng”, cần “tính toán”
giới trong gia đình.
và “kỹ thuật”, còn phụ nữ thuộc “phái yếu”
Tác giả Lê Thi [4, tr.234-243] cho rằng có
nên phụ trách những “việc nhẹ” và “công việc
bốn tiêu chí nhận biết sự bình đẳng giới trong
không tên” [3: tr.70]. Những việc được cho là
gia đình là: cơ hội tiếp cận các nguồn lực phát
“việc đàn ông” gồm: phát nương, cày bừa, làm
triển gia đình, địa vị trong lao động xây dựng
nhà, mua bán, sửa chữa,… “việc đàn bà” gồm
gia đình (đề cập đến sự đóng góp sức lao động
có: tỉa trồng, chăm sóc mùa vụ, nấu nướng,
của mỗi giới vào các công việc gia đình), sự
chăm sóc con cái, lấy củi, phụ việc, cắt cỏ cho
thụ hưởng lợi ích và quyền quyết định những
gia súc, chăn nuôi.
công việc quan trọng trong gia đình.
Người Sán Chỉ theo chế độ phụ hệ, người
Các tác giả Đỗ Thị Bình và Trần Thị Vân Anh
đàn ông nắm vai trò chủ đạo trong gia đình,
[1] cũng đưa ra ba công cụ phân tích giới:
con cái theo họ bố, quyền thừa kế thuộc về
phân công lao động theo giới (Trả lời câu hỏi:
nam giới, do đó sự phân công lao động trong
Ai làm gì?); tiếp cận và kiểm soát nguồn lực
gia đình là do người đàn ông sắp xếp.
và lợi ích; mô hình ra quyết định.
Bảng 1. Phân công lao động trong gia đình người Sán Chỉ phân theo giới tính (%)
Hoạt động lao động
Nam giới
Phụ nữ
Chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm
36.4
63.6
Chăm sóc cây trồng, mùa vụ
22.2
77.8
Cày bừa, trồng rừng
52.5
47.5
Buôn bán, trao đổi sản phẩm kinh tế
82.6
17.4
Sửa chữa nhà cửa, đồ dùng gia đình
76.2
23.8
Công việc nội trợ (nấu ăn, may vá, chăm sóc các thành viên
26.3
73.7
trong gia đình,..)
Bảng phân công trên được sắp xếp dựa
được cho là “việc của đàn ông” như sửa chữa
trên mức độ thường xuyên tham gia các công
đồ dùng gia đình, nhà cửa.
việc trong gia đình. Người già (bao gồm cả
Khi được hỏi về cơ sở của sự phân công các
phụ nữ và nam giới) – sức lao động yếu, không
công việc trong gia đình, người dân cho biết:
có khả năng đi làm ruộng thì sẽ phụ trách các
“Các công việc cứ phân tự nhiên thôi, đàn ông
công việc “vừa sức khỏe” như chăn nuôi gia
khỏe hơn thì làm việc nặng hơn, cày bừa xong
súc nhỏ, gia cầm, hỗ trợ một số công việc nội
thì về, còn đàn bà yếu hơn thì làm việc nhẹ hơn,
trợ. Còn tại các gia đình không có nam giới thì
ở lại tỉa cây, nhặt cỏ, lấy củi, rồi về cơm nước,
phụ nữ phải thực hiện cả những công việc
chăn lợn. Với lại nhà nào cũng phải có đàn ông
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thì mới giàu được, đàn ông mới làm ra tiền”
(Phỏng vấn sâu, nam giới Sán Chỉ, 45 tuổi,
nông dân)
Phụ nữ vừa lao động sản xuất vừa lo việc nội
trợ trong gia đình, cùng một hoạt động như
nhau nhưng số lượng công việc và thời gian

làm việc của người phụ nữ lại nhiều hơn so với
nam giới, trong khi người đàn ông làm xong
phần việc được coi là của mình thì họ được
nghỉ ngơi hoặc làm các công việc mà họ muốn,
còn người phụ nữ phải làm các công việc còn
lại và sau đó trở về lo chăm sóc gia đình.

Bảng 2. Thời gian làm việc trong ngày của nam giới và phụ nữ (%)

Thời gian (Đơn vị tính: giờ)
≤ 8 tiếng
8 - 10 tiếng
≥ 10 tiếng
Hơn 70% phụ nữ được hỏi đều cho rằng
mình phải làm số lượng công việc nhiều hơn
so với nam giới:
“Nó đi rừng được nửa ngày thì đã về rồi,
cả buổi chiều bảo đi phun thuốc trừ sâu cho
nương chè cũng không đi, cứ tụ tập nói
chuyện, mình thì làm không hết việc, vừa thả
trâu vừa làm cỏ lúa, thằng bé không ai trông
nên phải địu đi cùng, tối về tranh thủ băm ít
sắn cho lợn nữa chứ, đến đêm cũng không
xong” (Phỏng vấn sâu, phụ nữ Sán Chỉ, 42
tuổi, nông dân).
Trong gia đình người Sán Chỉ, lao động
giới không những được quy định bởi tính chất
“nặng – nhẹ”, mà còn khác biệt về không
gian. “Việc đàn ông” không chỉ đòi

Nam giới
64.7
29.4
5.9

Phụ nữ
21.7
69.6
8.7

hỏi nhiều sức lao động mà còn bao gồm trách
nhiệm liên quan tới giao tiếp xã hội. Số liệu
khảo sát cho thấy 82.6% nam giới đảm nhiệm
công việc buôn bán, trao đổi sản phẩm kinh tế,
tỷ lệ dưới 20% phụ nữ cho biết họ đảm nhận
công việc này (chủ yếu rơi vào nhóm gia đình
thiếu vắng đàn ông trong nhà với lý do đã mất
hoặc đi làm ăn xa). Điều đó cũng có nghĩa, phụ
nữ chủ yếu tham gia vào công việc sản xuất,
tạo ra hàng hóa.
Đàn ông thường là đối tượng tham gia các
cuộc họp ở thôn, các lớp tập huấn khuyến nông.
Trong gia đình, đàn ông cũng thường là người
lo toan các thủ tục, giấy tờ liên quan đến tài sản
gia đình, pháp luật.

Bảng 3. Mức độ tham gia các hoạt động cộng đồng của người Sán Chỉ phân theo giới tính (%)
Hoạt động cộng đồng
Nam giới
Phụ nữ
Họp thôn, bản
78.9
21.1
Tham gia các khóa tập huấn/đào tạo
80.8
19.2
Tham gia công việc của dòng họ/gia đình
54.5
45.5
Tham gia công việc của thôn/cộng đồng
63.3
36.7
Đứng tên vay vốn ngân hàng
81.1
18.9
Lập quyền thừa kế
95.7
4.3
Lao động phụ nữ gắn liền với khuôn viên
nhận quyền sử dụng đất của người Kinh/Hoa
gia đình, ngoài một số ít phụ nữ tham gia hoạt
được phụ nữ hoặc cả phụ nữ và nam giới đứng
động các tổ, nhóm hay hội Phụ nữ thì hầu hết
tên, thì con số này ở người DTTS chỉ là 21%.
phụ nữ Sán Chỉ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc
Sự khác biệt còn lớn hơn nữa đối với giấy tờ
gia đình, từ sự hạn chế về không gian dẫn tới
về đất thổ cư khi 42% giấy tờ của người
việc họ bị hạn chế cả về năng lực nhận thức
Kinh/Hoa đứng tên bởi phụ nữ hoặc cả 2 vợ
cũng như cơ hội tiếp cận các cơ hội phát triển
chồng, trong khi con số này ở phụ nữ DTTS
cũng như các nguồn thông tin xã hội.
chỉ là 23% (NHTG, 2006). Ở rất nhiều nhóm
DTTS, theo phong tục chỉ có nam giới được
3.2. Tiếp cận và kiểm soát nguồn lực và lợi
thừa kế đất đai và việc PN thiếu hiểu biết về
ích
Mặc dù tham gia với tỷ lệ cao trong nông
quyền hợp pháp của mình càng làm trầm trọng
nghiệp nhưng phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS)
vấn đề [Ngân hàng thế giới].
lại hầu như không có chút đảm bảo nào về
Một trong những cách chính để tiền tệ hóa
quyền sử dụng đất đai. Đối với đất nông
tài sản là sử dụng đất để thế chấp vay vốn. Tuy
nghiệp hàng năm, trong khi 36% giấy chứng
nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy trong
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số những phụ nữ bị từ chối không được vay
trong việc đứng tên sở hữu loại tài sản này. Họ
vốn, 20% nói rằng lý do là vì họ không có vật
vẫn bị coi là phụ thuộc vào gia đình hoặc gia
thế chấp (Quỹ phát triển khu vực tư nhân
đình chồng, khi tiếp cận với đất đai, họ phải
Mekong 2006). Trong khi Luật đất đai không
thông qua người cha, chồng hoặc anh/em trai.
phân biệt đối xử đối với phụ nữ, hầu hết người
Bởi chế độ phụ hệ với những quy định về vai
dân sống ở nông thôn không có kiến thức về
trò của người đàn ông trong việc thờ cúng cha
những điều luật này và vẫn có khuynh hướng
mẹ tổ tiên, và tài sản trong gia đình thuộc sở
làm theo phong tục truyền thống, đặc biệt đối
hữu của chủ hộ thì người đàn ông đương nhiên
với các nhóm DTTS.
là người đứng tên sở hữu.
Trong Hiến pháp, Luật dân sự, Luật hôn
“Từ trước tới nay con gái đi lấy chồng
nhân và gia đình, Luật Đất đai sửa đổi 2003 đã
chưa bao giờ được chia đất, chỉ con trai được
quy định phụ nữ có các quyền bình đẳng với
chia khi lập gia đình riêng, hoặc con trai được
nam giới đối với mọi quyền về sử dụng đất đai
bố mẹ để lại đất đai cho, vì con trai phải ở lại
và sở hữu tài sản, có nghĩa đã thừa nhận quyền
để trông nom bố mẹ nên được có đất, còn con
của phụ nữ trên giấy tờ. Tuy vậy, theo phong
gái đã có nhà chồng lo, điều này không có gì
tục truyền thống, đối với cộng đồng người dân
sai cả” (Phỏng vấn sâu, nam giới Sán Chỉ, 54
tộc thiểu số nói chung và người Sán Chỉ nói
tuổi, thầy mo)
riêng, người phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn
Bảng 4. Hiện trạng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực trong gia đình người Sán Chỉ phân theo
giới tính (%)
Nguồn lực
Nam giới
Phụ nữ
Đất đai sản xuất
67.9
32.1
Vốn/tín dụng
74.1
25.9
Khóa tập huấn/giáo dục
63.3
36.7
Thu nhập/sổ tiết kiệm
62.5
37.5
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ đất ở)
91.3
8.7
Giấy tờ xe máy
100.0
0
Không đứng tên bất kỳ tài sản nào
15.0
85.0
Là chủ hộ, nam giới không những nắm
với các chương trình, các dự án phát triển kinh
toàn bộ tài sản đất đai của gia đình mà còn tiếp
tế, văn hoá – xã hội… thì phụ nữ chỉ được
tục kiểm soát việc tiếp cận vốn vay và tham
tham gia với mức độ rất ít và còn không được
dự các khóa tập huấn (Hoàng Bá Thịnh, 2007).
tiếp cận với những chương trình xã hội tại địa
Số liệu điều tra đã cho thấy mức độ tiếp cận
phương.
của phụ nữ và nam giới với các hoạt động xã
Biểu 1. Mức độ tiếp cận các hoạt động xã hội
hội và các chương trình phát triển cộng đồng
và các chương trình phát triển cộng đồng của
có sự chênh lệch lớn. Trong khi nam giới rất
người Sán Chỉ (Đơn vị tính: %)
thường xuyên và thường xuyên được tiếp cận

Người đàn ông tự cho mình quyền được
tiếp cận, được tham gia vào các lớp bồi dưỡng
về phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ
thuật hay các chương trình phổ biến tuyên
truyền về pháp luật, về các chính sách xã hội,

trong khi đó phụ nữ lại là đối tượng cần phải
được tạo cơ hội để tiếp cận và tham gia nhiều
hơn vì họ mới là những đối tượng chính và
tham gia trực tiếp vào lao động sản xuất và
nuôi dưỡng gia đình.
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“Nhiều khi có chương trình tập huấn hay
nhưng sự ảnh hưởng của hàng nghìn năm Bắc
dự án cho bà con người ta gọi đi, tôi muốn đi
thuộc cùng với tư tưởng Nho giáo đã khiến cho
lắm nhưng ai trông con cho mà đi chứ, ai lo
tính mẫu giảm sút, thay vào đó là sự trọng
cơm nước, ruộng vườn cho mà đi nên toàn để
nam. Chính những tư tưởng cố hữu đã kéo lùi
chồng tôi đi thôi, có gì thì về nó sẽ quyết định
sự phát triển của phụ nữ.
tôi làm theo” (Phỏng vấn sâu, phụ nữ Sán Chỉ,
Hiện tượng coi trọng kiến thức người đàn
32 tuổi, nông dân).
ông và coi thường kiến thức phụ nữ khá phổ
Như vậy, vị trí của người phụ nữ Sán Chỉ trở
biến, đây được xem là nguyên nhân ảnh hưởng
nên mờ nhạt trong xã hội, thêm vào đó rào cản
tới tiếng nói trong gia đình của phụ nữ Sán
ngôn ngữ khiến cho họ thu mình sau cánh cửa.
Chỉ.
“Đàn ông họ biết nhiều hơn mình, họ định
3.3. Quyết định các công việc trong gia
làm
gì cũng cân nhắc rồi mới hỏi mình. Mình là
đình
Ra quyết định là việc làm quan trọng mà
vợ nó, phải tin nó, nên khi nó hỏi thì cũng phải
hầu hết mỗi cá nhân đều phải thực hiện trong
gật đầu thôi” (Phỏng vấn sâu, phụ nữ Sán Chỉ,
suốt quá trình sống. Có những quyết định
28 tuổi, nông dân)
mang tính quan trọng ảnh hưởng tới đời sống
Hơn 75% dân cư tại đây có quan điểm cho
không chỉ của cá nhân mà còn ảnh hưởng tới
rằng đàn ông hiểu biết hơn phụ nữ, mạnh mẽ và
cả gia đình/xã hội/cộng đồng. Quyền ra quyết
giỏi giang hơn phụ nữ, hơn 90% người đàn ông
định thuộc về người nào sẽ thể hiện vị thế cũng
là chủ gia đình có quyền can thiệp vào tất cả
như sự tự chủ của người đó trong gia
mọi việc trong gia đình, từ quyết định những
đình/cộng đồng/xã hội. Thực tế cho thấy, đa số
việc nhỏ như chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày cho
các quyết định quan trọng đều được đưa ra bởi
đến những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, tang
nam giới. Mặc dù Việt Nam là một nước trọng
ma, đầu tư sản xuất hay tài sản trong gia đình
nữ, bởi khởi thủy chúng ta theo chế độ mẫu hệ,
cũng đều do người đàn ông quyết định.
Bảng 6. Quyết định các công việc liên quan đến lao động sản xuất (%)
Hoạt động lao động sản xuất
Nam giới
Phụ nữ
Cả 2
Cơ cấu vật nuôi, cây trồng
75.04
21.7
3.26
Kỹ thuật canh tác
51.85
37.04
9.26
Định hướng sản xuất, kinh doanh
91.3
6.7
2.0
Mua vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu ...)
59.26
29.63
9.26
Buôn bán sản phẩm
82.6
15.4
2.0
Thuê phương tiện, lao động
50.95
32.08
11.32
Ngoài ra đối với các việc như mua sắm tài
nhà cửa, hay việc quyết định số con cũng chủ
sản trong gia đình, chi tiền cho các hoạt động
yếu do người đàn ông.
cộng đồng (cưới hỏi, tang ma, lễ hội), xây sửa
Bảng 7. Hiện trạng ra quyết định đối với các công việc gia đình của người Sán Chỉ (%)
Hoạt động lao động sản xuất
Nam giới
Phụ nữ
Cả 2
Mua sắm tài sản đắt tiền
72.0
23.6
4.4
Xây, sửa nhà cửa
79.2
16.8
4.0
Đầu tư cho giáo dục
80.5
13.0
6.5
Hoạt động cộng đồng
80.8
19.2
Số con
84.0
16.0
Sinh con trai
Việc giao tiếp thường xuyên trong xã hội
tạo cho đàn ông những lợi tế mà phụ nữ không
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75.0
25.0
có được, giúp họ củng cố quyền lực đối với
các nguồn lực trong gia đình cũng như vị thế

của họ trước phụ nữ. Không có điều kiện tham
phải cân nhắc giữa việc cho con trai hay con
gia vào các hoạt động xã hội (do bận, ngại,
gái đi học, và thường là con gái sẽ phải nghỉ
không được phép), người phụ nữ thường chỉ
học với lý do:
dựa vào ý kiến của người chồng để lựa chọn và
“Con gái học nhiều làm gì, mà có khi chả
tuân thủ theo các quyết định của họ.
cần đi học, nhà khó khăn quá thì phải ở nhà
Khả năng tham gia của nam giới và phụ nữ
giúp bố giúp mẹ, rồi lấy chồng, rồi đẻ con, thế
vào việc quyết định các vấn đề trong gia đình
thôi. Ở đây nhà nào chả thế” (Phỏng vấn sâu,
liên quan đến công việc sản xuất hay tái sản
nam giới Sán Chỉ, 40 tuổi, nông dân).
xuất chính là sự thể hiện vị thế của họ. Nói cách
Dù cho là lý do gì thì hạn chế về khả năng
khác, quyền được nói, được lắng nghe chính là
nói tiếng Việt đã ảnh hưởng tới sự tự tin và
thước đo quan trọng để nhận định bình đẳng
khả năng tham gia của phụ nữ Sán Chỉ vào các
giới trong gia đình.
hoạt động cộng đồng, các buổi họp thôn cũng
như các lớp tập huấn. Tỷ lệ mù chữ rơi nhiều
4. Tiếng Việt – Vị thế của phụ nữ Sán
nhất vào nhóm phụ nữ đã có gia đình, trong độ
Chỉ
Có nhiều lý do để kết luận rằng tiếng nói và
tuổi từ 25 – 60. Tỷ lệ biết đọc viết tiếng Việt
vị thế của người phụ nữ DTTS nói chung và
chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi học sinh (từ 12phụ nữ Sán Chỉ nói riêng phụ thuộc vào khả
25 tuổi).
năng biết tiếng Việt của họ. Mù chữ hay khả
“Tôi rất ngại phát biểu vì tiếng Kinh tôi nói
năng giao tiếp bằng tiếng Việt hạn chế là khó
không sõi, với lại tôi có biết gì nhiều đâu mà
khăn được nhắc đến nhiều nhất của nhóm này.
nói. Nếu chồng tôi đi họp thì ông ấy nói, tôi chỉ
Thực tế cho thấy xuất phát từ khó khăn về kinh
đi nghe thôi” (Phỏng vấn sâu, phụ nữ Sán Chỉ,
tế trong gia đình dẫn tới việc các bậc cha mẹ
35 tuổi, nông dân)
Bảng 8. Khả năng thông thạo tiếng Việt của người dân tộc Sán Chỉ (%)
Khả năng sử dụng tiếng Việt
Nam giới
Phụ nữ
Có thể giao tiếp bằng tiếng Việt

81.8

18.2

Không có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt

16.7

83.3

Có thể thấy, sự hạn chế về ngôn ngữ đã ảnh
hưởng trực tiếp đến nhu cầu thực tế và nhu cầu
chiến lược của người phụ nữ Sán Chỉ, đến chất
lượng cuộc sống gia đình, sức khỏe của con cái
và thế hệ tương lai.
“Hôm đi khám sức khỏe ở trạm xá ý, tôi
thấy đau cái bụng với cái tim mà tôi nói mãi cô
khám bệnh không nghe ra, bực mình quá mà
không biết nói thế nào nên thôi bỏ về không
khám nữa” (Phỏng vấn sâu, phụ nữ Sán Chỉ,
54 tuổi, nông dân).
Chính vì không thông thuộc tiếng Việt mà
người phụ nữ Sán Chỉ gặp không ít những trở
ngại để bày tỏ nhu cầu của mình với người
khác, để được học tập, nâng cao năng lực của
bản thân, khiến họ tự ti, mặc cảm và ngại giao
tiếp với mọi người, mất cơ hội được tiếp cận
với các dịch vụ và nguồn lực xã hội, người
nam giới có quyền được học tập, giao tiếp xã

hội nhiều nên việc sử dụng tiếng Việt thành
thạo đã tạo cơ hội cho nam giới dành được
quyền quyết định, quyền tham gia vào các
chương trình hoạt động ở địa phương và như
vậy nam giới là đối tượng được hưởng lợi
nhiều hơn. Người phụ nữ chủ yếu chỉ lui tới
chợ xã, đi khám bệnh ở trạm y tế xã, ít khi
tham gia họp thôn trong khi nam giới thường
đi chợ xa, lui tới các địa phương khác nhau để
giao lưu, hoặc có khi chỉ để uống rượu.
5. Kết luận
Hiện trạng bất bình đẳng giới trong gia đình
người Sán Chỉ là kết quả của một chuỗi những
bất bình đẳng trong xã hội: từ quan niệm cho
rằng lao động đàn ông có giá trị hơn lao động
phụ nữ mặc dù công việc của phụ nữ lớn hơn cả
về số lượng và thời gian; hạn chế trong việc tiếp
cận và kiểm soát các tài sản của gia đình, các
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nguồn lực xã hội; thiếu quyền quyết định đối
với các công việc quan trọng trong nhà. Tiếng
nói thấp kém của phụ nữ là hệ quả của tập quán
sinh sống, học vấn thấp kém.
(1) Sự phân công lao động trong gia đình
do nam giới nắm giữ. Người đàn ông có tiếng
nói nhất trong gia đình (chủ hộ) sẽ phân công
công việc (sản xuất, tái sản xuất) cho các thành
viên trong gia đình. Trong gia đình, tính chất
công việc không chỉ được tính theo mức độ
nặng – nhẹ (phụ thuộc vào sức khỏe) còn được
xem xét trên yếu tố không gian. Việc đàn ông
thường là những công việc quảng giao ngoài
xã hội, còn việc đàn bà chủ yếu gói gọn trong
khuôn viên gia đình.
(2)
Trên 90% số hộ gia đình tại địa bàn
khảo sát đều do nam giới làm chủ hộ. Người
Sán Chỉ theo chế độ phụ hệ và về mặt luật tục
mà nói đàn ông bao giờ cũng làm chủ gia đình,
và khi đó đương nhiên mọi tài sản cũng như
quyền lực trong gia đình đều thuộc về họ. Mặc
dù luật pháp thừa nhận sự bình đẳng giữa phụ
nữ và nam giới trong vấn đề đứng tên sở hữu
tài sản, tuy nhiên đó chỉ là trên giấy tờ, thực tế
tại địa phương, mọi tài sản chủ yếu vẫn do
người đàn ông đứng tên. Thậm chí cả những

giấy tờ vay vốn, thế chấp cũng chủ yếu do đàn
ông đứng tên vay.
(3) Tiếng nói của phụ nữ Sán Chỉ trong
gia đình thể hiện ở quyền quyết định – mức độ
tín nhiệm đối với các công việc trong gia đình.
Tuy nhiên, tại đa số các hộ gia đình, nam giới
vẫn là người có tiếng nói quyết định. Bởi cộng
đồng xã hội thừa nhận họ là chủ gia đình, là
người đưa ra các quyết định liên quan tới sự
tồn tại của gia đình, gồm cả những công việc
sản xuất (định hướng kinh doanh, thay đổi cơ
cấu cây trồng/vật nuôi, mua bán vật tư nông
nghiệp,…) cũng như tái sản xuất (số con, sinh
con trai).
(4) Có tới hơn 80% phụ nữ Sán Chỉ
không có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt.
Rào cản về ngôn ngữ tạo ra sự tự ti, ngại giao
tiếp của nhóm phụ nữ này, vô hình chung nó
càng ngày càng khiến vị trí cũng như vai trò
của họ trở nên mờ nhạt trong gia đình và xã
hội. Có nhiều lý do dẫn tới hiện trạng này. Do
điều kiện kinh tế thấp kém, đời sống khó khăn
nên phụ nữ Sán Chỉ hầu hết là không đi học
hoặc bỏ học giữa chừng, khiến cho khả năng
giao tiếp bằng tiếng Việt của họ gặp trở

ngại.
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SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC HUYỆN Ở MEGHALAYA: CÁCH TIẾP CẬN PHÁT
TRIỂN CON NGƯỜI
Purusottam Nayakvà Santanu Ray
Bài báo này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá và chỉ ra mức độ của vấn đề bất bình đẳngvề
phát triển con người tại Bang Megahalaya thông qua các số liệu sơ cấp. Nghiên cứu cũng đã cho thấy
sự phát triển về con người không đồng đều trên địa bàn 7 huyện và sự chênh lệch giữa khu vực thành
thị và nông thôn, giữa nam và nữ trong Bang. Có sự khác biệt có ý nghĩa về mức độ sử dụng thu
nhập và phi thu nhập đạt được giữa các huyện. Sự bất bình đẳng trong các thành tựu kinh tế ở mức
rất cao. Tuy nhiên, khi sử dụng cả chỉ số sự khác biệt và mất công bằng cho thấy một số chỉ số phi
thu nhập như chỉ số tăng cường giáo dục tại trường học và tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 1 tuổi có sự
khác biệt ở các mức độ khác nhau về chỉ số về kinh tế, đó cũng là những nguyên nhân thực sự được
quan tâm. Bên cạnh đó, sự sự bất bình đẳng về chỉ số kinh tế cao hơn rất nhiều so với sự bất bình
đẳng về chỉ số HDI. Bằng chứng cho thấy sự thiếu hụt lớn về nhiều mặt trong các mức độ khác nhau
về HDI hiện nay, một nhu cầu cấp bách cần giải quyết chính là sự cần thiết phải thiết kế lại các chính
sách trực tiếp ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân.
Từ khóa : chỉ số phát triển con người, chỉ số giáo dục, chỉ số sức khỏe, chỉ số thu nhập, chỉ số tiêu
thụ, sự chênh lệch, bất bình đẳng ở Bourguignon, miền Đông Bắc Ấn Độ, Meghalaya.
I. Giới thiệu : Meghalaya là một trong bảy
Bang nằm tại phía đông bắc. Từ những năm
1980 đến năm 19990, tại Bang này cho thấy có
một sự phát triển đáng kể nào về phương diện
kinh tế và phát triển con người. Bên cạnh đó,
kích thước khu vực phát triển kinh tế cũng khá
đáng lo ngại. Có một sự chênh lệch đang kể về
mức độ thu nhập và cả về kinh tế và phát triển
con người giữa các huyện/ khu vực. Tuy vậy,
để đạt được mức phát triển con người ở mức
độ khá cho toàn bang cần thiết phải xem xét kĩ
lưỡng. Cần có một bức tranh toàn cảnh về sự
phát triển khác nhau giữa các vùng/ huyện [1].
Bằng cách phát hiện ra những thiếu hụt và sự
khác biệt, chúng ta có thể đưa ra các biện pháp
hữu hiệu nhằm định hướng lại các ưu tiên và
các hành động cho cộng đồng mục tiêu là
hướng tới kế hoạch phát triển lấy con người
làm trung tâm cho Megahalaya. Sau khi trình
bày về chủ đề nghiên cứu, chúng tôi xin trình
bày về các đặc trưng của tiểu bang Megahalaya
từ nguồn thông tin thứ cấp. Sau đó chúng tôi
nghiên cứu chỉ số phát triển con người (HDI)
của tiểu bang cùng với các chỉ số cấp độ khu
vực/ huyện. Tiếp đó là các phương pháp thống
kê về sự phát triển không đồng đều tại
Megalaya. Cuối cùng, chúng tôi rút ra kết luận
về các phát hiện quan trọng và một số đề xuất
về chính sách.

II. Đặc điểm của tiểu bang :
2.1. Đặc điểm chung : Meghalaya là một
trong những bang nhỏ nhất tại Ấn Độ. Bang
này phần lớn có các bộ tộc sinh sống với chế
độ mẫu hệ và là vùng đồi núi giáp với biên giới
Bangladesh. Bang có tổng diện tích là 22,420
km2, bao phủ 0,7% tổng diện tích đất nước.
Đây chủ yếu là quê hương của ba nhóm dân
tộc, cụ thể là: Khasi: 45%, Garo 32,5% và
phần còn lại 22,5% đến từ nhiều cộng đồng
dân tộc khác nhau. Trong bang có 7 huyện,
mỗi huyện khác nhau về khá nhiều mặt. Về
diện tích, phía tây đồi Khasi là huyện lớn nhất
với khoảng 23% trên tổng diện tích khu vực,
trong khi đó, phía nam huyện đồi Garo lại
chiếm diện tích nhỏ nhất (8,5%). Phía Đông
khu vực huyện đồi Khasi là nơi tập trung đông
dân số nhất. Mật độ dân số cao nhất từng được
ghi nhận ở phía Đông huyện Khasi (292) trong
khi ở phía tây Khasi (73) dân cư phân bố khá
thưa thớt. Tỷ lệ giới tính của Bang là 986 so
với tỷ lệ trung bình của quốc gia là 940. Tỷ lệ
này thay đổi nhiều từ vùng cao nhất là khu vực
phía đông huyện đồi Khasi (1008) và Jaintia
(1008), cho đến vùng thấp nhất là khu vực
huyện đồi phía nam Garo (942). Tiểu bang này
cũng có tỷ lệ đô thị hóa thấp (19,6) so với tỷ lệ
chung của toàn quốc (27,78) và tỷ lệ chênh
lệch khá cao trên toàn huyện.
2.2. Chỉ số phát triển con người: Loại thông
tin thứ hai thường được sử dụng như các chỉ số
thường được coi như những yếu tố quyết định
sự phát triển của con người bao gồm: sản phẩm
bình quân đầu người trong nước, tỷ lệ biết chữ,
số lượng trường tiểu học và trung học phổ
thông tính trên vạn dân, số giường tại các bệnh
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báo cáo của mình [3]. Tuy nhiên, sự lựa chọn
này trên thực tế mang tính khái niệm hơn là
mang tính lựa chọn về các chỉ số.Việc này sẽ
thực tế hơn, nhất là trong bối cảnh quốc gia Ấn
Độ.
3.2. Dữ liệu, phương pháp nghiên cứu và các
chỉ số: Nguồn dữ liệu thứ nhất được sử dụng
trong nghiên cứu này đã bao phủ toàn bộ 7
huyện trong Bang. Dữ liệu gắn liền với mười
bảy khối phát triển cuả Bang được lựa chọn
ngẫu nhiên từ 39 khối, trong đó 5 làng là một
khối. Các mẫu được thành lập cùng nhau trong
1020 hộ gia đình để định mức an sinh phúc lợi
ở các địa điểm khác nhau trong Bang. Để tính
toán mức độ phát triển con người trong nghiên
cứu này chúng tôi đã thông qua hướng dẫn từ
Ủy ban Kế hoạch với tư cách là Nayak và
Thomas.
Về việc phát triển trí thức ở huyện: Toàn
huyện đạt được chỉ số phát triển con người
HDI theo như nghiên cứu của chúng tôi là khá
thấp: 0,404. Với chỉ số này, dù ở loại hình
chuẩn nào cũng được xếp vào loại thấp (Bảng
1). Vì thế, toàn bang có một sự thiếu hụt tới
60%. Theo như Báo cáo quốc gia về chỉ số
phát triển con người năm 2001, chỉ số phát
triển con người của huyện đã được cải thiện
lên đến 0.365 vào năm 1991 và vượt qua chỉ số
phát triển con người trung bình toàn quốc là
0.381 năm 1991. Huyện nhỏ nhất trong tiểu
bang là Nam Garo có chỉ số phát triển con
người cao nhất, tới 0,544, đồng thời cung là
huyện duy nhất vượt qua chỉ số phát triển trung
bình toàn thế giới. Huyện Tây Khasi có chỉ số
phát triển con người thấp nhất: 0,336. Huyện
thể hiện tốt nhất đã phải chịu một sự thiếu hụt
lớn tới hơn 45% trong khi huyện nghèo nhất
phải chịu sự thiếu hụt tới 66%.Trong 5 huyện,
lượng thiếu hụt về chỉ số HDI nằm trong
khoảng 45-66%. Việc này không chỉ dấy lên
hồi chuông cảnh báo trong phạm vi bối cảnh
toàn cầu mà trong cả phạm vi quốc gia.
Fig: 1: Index Values
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viện của chính phủ và mức độ sẵn sàng của bác
sĩ, y tá trên mỗi vạn người. Vào đầu những
năm 1990, khu vực phía nam huyện đồi Khasi
có tỷ lệ thu nhập cao nhất (8943 Ring- ghít),
huyện Garo là thấp nhất (5148 Rs). Từ năm
2007 đến năm 2008, viễn cảnh về thu nhập của
toàn bang có sự thay đổi nhẹ. Khasi vẫn giữ
nguyên vị trí của mình (31202Rs) trong khi
huyện nhỏ nhất là Nam Garo đã vươn lên đứng
thứ hai toàn bang (28749 Rs). Tương tự như
vậy, sự thay đổi tiến bộ trong thu nhập bình
quân đầu người của Đông Garo đã thay đổi vị
trí của các huyện- Huyện Tây Khasi từng được
biết đến là huyện nghèo nhất trong toàn Bang.
Tuy nhiên, trong các năm trên danh sách các
huyện giàu và nghèo nhất trong ba huyện trên
không hề thay đổi. Cũng như thế, tỷ lệ thu
nhập giữa người giàu và nghèo ở các huyện
cũng không thay đổi đáng kể. Tỷ lệ này có ý
nghĩa to lớn trong việc thể hiện mức độ chênh
lệch thu nhập, con số này đã xấu đi từ 1,74
trong giai đoạn 1993- 93 lên 1,83 trong gia
đoạn 1999-00. Về tỷ lệ người biết chữ, so với
tỷ lệ trung bình của cả nước ( 74,04%) bang đã
không chịu tụt hậu với tỷ lệ 74,4% người dân
biết chữ. Con số này cũng thay đổi từ 84,7%
tại phía đông huyện Khasi cho đến 61,1% tại
huyện Jaintia. Tỷ lệ biết chữ giữa nam và nữ
có một sự chênh lệch lại thấp một cách đáng
ngạc nhiên: 4,1% so với tỷ lệ cao đáng lo ngại
ở cấp độ quốc gia trung bình là 16,7%. Cơ sở
hạ tầng tại các trường cấp I và cấp II cho thấy
không hề có mối liên hệ rõ ràng giữa số lượng
trường học với tỷ lệ người biết chữ. Xét về mặt
cơ sở hạ tầng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe,
huyện Nam Khasi được đánh giá là có chất
lượng thấp hơn cả so với các huyện trong
Bang.
III. Chỉ số HDI tại Meghalaya:
Mô hình phát triển mới đang có ý định thay đổi
hướng quan tâm từ một chỉ số cho mỗi đầu
người sang các thành tựu bền vững của đời
sống con người như giáo dục, chăm sóc sức
khỏe, mức độ tham gia vào việc quyết định các
vấn đề, ... mà người dân cảm thấy họ tìm thấy
lý do để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc
sống của mình. Vì vậy, việc kết hợp các thành
tựu trên với những chỉ số thể hiện phát triển
con người [Chỉ số phát triển con người (HDI)]
của UNDP trong HDR vào năm 1990 [2]. Mặc
dù gặp phải nhiều hạn chế, trải qua mỗi năm,
chỉ số HDI đã trở nên phổ biến chưa từng có
bởi sự đơn giản và nó luôn nhận được đông
đảo sự chú ý. Ủy ban Kế hoạch Chính phủ Ấn
Độ đã sửa đổi phương pháp của UNDP sang
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Sự đóng góp của ba thành tựu phát triển con
người để đánh giá chỉ số phát triển con người
được thể hiện ở trong Hình 1. Trong cả 7
huyện, các thành tựu về giáo dục đứng vị trí
cao nhất trong số các chỉ số đánh giá mức độ
HDI.Trừ huyện Jaintia, các chỉ số phát triển về
kinh tế, bên cạnh đó là giáo dục và sức khỏe
cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng ở tất cả các
huyện.Điều này dẫn tới một nhu cầu cấp bách
cần phải được giải quyết ngay.
3.3. Khu vực nơi người dân có giáo dục phát
triển: Nhằm mục đích tìm ra một kịch bản cho
sự phát triển con người ở Meghalaya, chúng tôi
đã tính toán chỉ số HDI với tỷ lệ dân số trung
bình tại mỗi huyện. Chúng tôi nhận thấy rằng
không có một khu vực nào tại Meghalaya có
thể đạt ngưỡng chuẩn HDI là 0.5 (Bảng 2).Khu
vực huyện Garo đứng đầu danh sách với các
chỉ số về giáo dục đáng ngưỡng mộ nhưng lại
chỉ đạt được những thành tựu về sức khỏe thấp
nhất.Khu vực các huyện Khasi đứng đầu về
các thành tựu phát triển kinh tế và đứng thứ hai
về hai thành tựu còn lại.Khu vực huyện Jaintia
dù đứng đầu về mặt sức khỏe những lại có
thành tự thấp về hai mặt còn lại và đứng vị trí
cuối cùng trong chỉ số HDI.
3.4. Mối liên hệ giữa các thành phần của giá
trị HDI: Đặc điểm nổi bật của Ủy ban Kế
hoạch khi xây dựng việc tính toán chỉ số HDI
là sự bất bình đẳng đã được điều chỉnh theo
bình quân mức độ tiêu thụ thực (số Ring- ghít
mỗi tháng) theo đầu người thay vì chỉ số thu
nhập theo bình quân đầu người là sự phát triển
về các thành tựu kinh tế. Việc này được sử
dụng khá phổ biến tại UNDP. Cụ thể hơn, việc
thay đổi này được quản lý một phần bởi nhu
cầu cần thiết phải có một khái niệm là chỉ số là
thước đo trực tiếp và hiệu quả hơn trong việc
đánh giá mức độ an sinh xã hội của người dân
[4].Theo nghi nhận đã một sự tăng lên đáng kể
về các thành tựu kinh tế của các huyện. Đây
chính là kết quả của việc gia tăng các chỉ số
HDI. Tuy nhiên, đấy là trong điều kiện sử
IV. Sự chênh lệch giữa các huyện :
4.1. Sự chênh lệch về mức độ phát triển con
người : Mức độ chênh lệch về chỉ số và trong
tương ứng với chỉ số tổng hợp (HDI) được thể
hiện ở Bảng 4 với mật độ dân số được lấy theo
công
thức
sau :
[ Trungbình( X i ) 
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p
j 1

j

X ij trong đó, p j là

tỷ trọng dân số của huyện
jth vì thế
p j  1 là giá trị thực của thành phần ithcủa



dụng các chỉ số so sánh là lượng thu nhập, thay
vì lượng tiêu thụ. Nhằm phân biệt rõ ràng một
số chỉ số kinh tế tương tự nhau, chúng tôi
muốn đề cập tới các chỉ số tổng hợp như HDI*
khi cùng được xây dựng trên cơ sở thu nhập
bình quân. Việc tính toán bổ sung này có vai
trò trợ giúp so sánh sự phát triển con người tại
Meghalaya và các bang khác đã trình bày ở các
phần trước.
Từ số liệu trong Hình 2 cho thấy, giá trị phát
triển thành tựu kinh tế của toàn bang đã tăng
lên đến 51% với tỷ lệ tăng tối đa là ở huyện
Jaintia: khoảng 128%. Trong khi đó, huyện tây
Garo có tỷ lệ thấp nhất: 12%. Tỷ lệ tăng của
các huyện đã giúp cho tỷ lệ chung của toàn
bang tăng lên đến 17%. Hình 3 cho thấy sự
khác biệt lớn nhất giữa chỉ số HDI và chỉ số
HDI* được thấy ở huyện tây Khasi (28%), tiếp
theo là đến huyện Jaintian (24%).
Fig: 2: Con. Exp. vs . Incom e *
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Bảng 3 cho thấy hệ số tương quan giữa các chỉ
số khác nhau của Spearman và khảo sát mức
độ khác biệt giữa chúng. Các chỉ số cho thấy
Thu nhập* tương ứng tỷ lệ thuận với Tiêu
dùng, y tế, HDI và HDI*. Tuy nhiên chỉ số tiêu
dùng với giáo dục, HDI và HDI* thì có tương
quan tỷ lệ nghịch. Trong khi giáo dục có tỷ lệ
thuận đáng kể so với cả HDI và HDI*, y tế lại
không có sự tương quan đáng kể với bất kì một
chỉ số nào khác, ngoại trừ thu nhập*. Sự tỷ lệ
nghịch giữa Giáo dục và Thu nhập*, Giáo dục
và Y tế không đáng kể.

huyện

jth],
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đã được tính toán [5]. BII được tính dựa trên
lô-ga-rít tự nhiên giữa trung bình cộng của tỷ
lệ mật độ dân số theo số học và theo hình học
của số liệu. Ưu điểm của việc sử dụng BII là
biện pháp duy nhất bất bình đẳng phân tích
thỏa mãn điều kiện Pigou-Dalton và trong thực
tế giống như dân số chỉ số bất bình đẳng Theil.
Bảng 4 chỉ ra rằng chỉ số bất bình đẳng
(0,0217) của thu nhập cao hơn rất nhiều so với
chỉ số tiêu thụ (0,0217). Kể từ khi Ủy ban Kế
hoạch thành lập công thức, chúng tôi vẫn sử
dụng các chỉ số trên để nghiên cứu các chỉ số
tổng hợp, chỉ số bất bình đẳng HDI (0,0075)
vẫn giữa nguyên ở mức trung bình. Hai chỉ số
cho giáo dục đã thể hiện một sự khác biệt lớn ở
mức độ bất bình đẳng : chỉ số bất bình đẳng về
tỷ lệ biết chữ (0,0076) nhỏ hơn đáng kể so với
tỷ lệ nhận được giáo dục chính quy (0.0496).
Chỉ số bất bình đẳng của tỷ lệ tử vong trẻ sơ
sinh chiếm tỷ số cao nhất trong các chỉ số.
Phương pháp biến động cho thấy một bức
tranh tương tự. Sự biến động trong chỉ số thu
nhập là cao : 21% so với 16% của chỉ số tiêu
thụ. Lại một lần nữa, sự biến động về mật độ
người dân nhận được nền giáo dục chính thức
(32,61%) và tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh (38,64%)
đã gây nên quan ngại khi cao hơn những chỉ số
xã hội khác.
4.2. Sự bất bình đẳng về giới: Chương trình
phát triển con người là một chương trình mới
được phát triển dựa trên mối quan tâm về giá
trị con người. Một quan điểm của sự nhìn nhận
ấy đó là nhấn mạnh vai trò của quyền tự do để
định hình cuộc sống của con người- gồm cả
đàn ông và phụ nữ. Ấn độ được ghi nhận là
một tỏng những quốc gia đang đấu tranh nhiều
để chống lại vấn đề bất bình đẳng về giới để
đạt được những thành công nhất định.Nhằm
hiểu được về sự bất bình đẳng ở nơi duy nhất
của đất nước duy trì chế độ mẫu hệ, chúng tôi
đã thử làm một bài toán. Vì các thành tựu kinh
tế không thể được phân chia ra cho nhóm nam
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và nữ (tỷ lệ thu nhập/ tỷ lệ tiêu dùng), phần
thảo luận này sẽ chỉ được giới hạn trong mảng
chỉ số phi thu nhập của HDI, chỉ số này được
đề cập bằng kí hiệu HDIphithunhap. Bảng 5 cho
thấy mức độ chênh lệch của toàn bang về giới
tính có tỷ lệ nghịch với mức độ chênh lệch về
lợi ích của phụ nữ. Tuy nhiên, bức tranh hiện
lên vẫn có sự thay đổi đáng kể trên toàn các
huyện. Cả ba huyện Garo và huyện Tây Khasi
đều cho thấy một viễn cảnh trái ngược với mức
trung bình của toàn bang. Phụ nữ ở các huyện
đang bị tụt hậu so với nam giới.
Mức độ chênh lệch về giới tính tại Meghalaya
theo cả hai hướng được chỉ rõ trong Hình 4
cho thấy nữ giới tại huyện Jaintia đang hưởng
thụ nhiều nhất về giáo dục và y tế. Theo sau là
huyện Ri- Bho.
Bên cạnh đó, tại huyện Tây Garo, phụ nữ bị tụt
hậu nhiều nhất, tiếp theo là huyện Đông Garo,
Đông Khasi và nam Garo.
V. Kết luận:
Trong nghiên cứu này chúng tôi đã đo
mức độ chênh lệch giữa các huyện tại tiểu
bang Meghalaya về các mặt chỉ số phát triển
con người. Có một sự khác biệt đáng kể trong
lượng tiêu dùng thu nhập và thành tựu phi thu
nhập giữa các huyện. Sự bất bình đẳng về
kinh tế (thu nhập cũng như tiêu thụ) rất cao.
Tuy nhiên, cả hai phương pháp số liệu và dao
động đều cho các chỉ số thể hiện rằng một số ít
các chỉ số phi thu nhập, tức là mật độ nhận
được sự giáo dục chính thức và tỷ lệ trẻ sơ sinh
tử vong có một sự chênh lệch với các chỉ số
kinh tế. Đây cũng là một trong những vấn đề
đáng lo ngại.Thêm vào đó, sự phát triển kinh tế
cao hơn rất nhiều so với HDI. Với một lượng
lớn chỉ số HDI bị thiếu hụt, điều này đã chỉ rõ
rằng việc cấp bách là thiết kế lại các chính
sách trực tiếp ảnh hưởng tới an sinh phúc lợi
của người dân.

Bảng 1.HDI của Meghalaya

Index
Economic Educational Health
East Khasi Hills 0.453 (2) 0.552 (6) 0.319 (2)
West Khasi Hills 0.252 (6) 0.560 (5) 0.196 (6)
Ri-Bhoi
0.353 (3) 0.570 (4) 0.263 (4)
Jaintia Hills
0.194 (7) 0.427 (7) 0.412 (1)
East Garo Hills 0.269 (5) 0.657 (3) 0.228 (5)
West Garo Hills 0.299 (4) 0.790 (2) 0.150 (7)
South Garo Hills 0.513 (1) 0.834 (1) 0.284 (3)
Meghalaya
0.334
0.615
0.262
. Source: Nayak and Thomas (2007)
District/ State

HDI
0.441 (2)
0.336 (7)
0.395 (4)
0.344 (6)
0.385 (5)
0.413 (3)
0.544 (1)
0.404

Bảng 2.Chỉ số HDI của vùng

Regions/
Index
Economic Educational Health
HDI
State
Khasi Hills
0.385
0.557
0.278
0.406
Garo Hills
0.315
0.757
0.188
0.42
Jaintia Hills 0.194
0.427
0.412
0.344
Meghalaya
0.334
0.615
0.262
0.404
Source: Computed from data of Nayak and Thomas (2007)
Bảng 3. Các chỉ số tương quan

Index
Cons. Exp. Education Health HDI
HDI*
Income* +0.571S -0.036 +0.464 S +0.393 S +0.464 S
Cons. Exp.
1
+0.750 S +0.123 +0.929 S +0.964 S
Education
1
-0.321 +0.750 S +0.607 S
Health
1
0.179 0.001
HDI
1 +0.964 S
HDI*
1
Source: Computed from data of Nayak and Thomas (2007); S
indicates significant at 0.05 level.
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Bảng 4.Các chỉ số bất bình đẳng

Indicator

Inequality Measures
Mean
SD
CV (%)

BII

P/C Income
691.07 144.13
20.86 0.0217
(Rs./month)
P/C
83.49
15.99 0.0125
Consumption 521.92
(Rs./month)*
Literacy Rate
71.57
8.5
11.88 0.0076
Intensity of
3.925
1.28
32.61 0.0496
Formal
Education
Infant
76
29.37
38.64 0.0966
Mortality Rate
HDI
0.404
0.049
12
0.0075
Source: Computed from data of Nayak and Thomas
(2007). Note: SD- Standard Deviation; CV- Coefficient of
variation; BII- Bourguignon Inequality Index.
*Inequality adjusted.
Bảng 5.Bất bình đăng về giới ở khu vực

District/
HDI non-income
State
Male
Female Person
EKH
0.449
0.44
0.436
WKH
0.377
0.38
0.378
RBH
0.413
0.419
0.417
JH
0.401
0.438
0.42
EGH
0.442
0.432
0.443
WGH
0.486
0.454
0.47
SGH
0.567
0.562
0.559
MEGHALAYA
0.437
0.442
0.439
Source: Computed from data of Nayak and
Thomas (2007)
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO BÀ MẸ VÀ TRẺ EM NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU
SỐ Ở TỈNH YÊN BÁI
PGS.TS. Đàm Khải Hoàn, Hạc Văn Vinh
Trường đại học Y Dược - ĐHTN
Tóm tắt:
Các tác giả sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính, nghiên cứu
400 bà mẹ người Tày ở Lục Yên, người Thái ở Nghĩa Lộ, người Mông ở Mù Kang Chải và người Dao
ở Văn Yên tỉnh Yên Bái và thu được kết quả sau: Tỷ lệ trẻ đẻ tại nhà: 53,5%, trong đó cao nhất là
người Mông – Mù Kang Chải (98,9%). Tỷ lệ trẻ đẻ tại nhà được CBYT đỡ: 23%, các bà đỡ đỡ:
32,8%, người khác đỡ: 44,3%. Tỷ lệ bà mẹ được khám thai đầy đủ: 31,1%, tiêm phòng uốn ván: 79%;
Tỷ lệ trẻ sơ sinh được bú sớm: 80,4%, ăn sam đúng: 67,9%, cai sữa đúng: 67,9%. Tỷ lệ trẻ được tiêm
chủng đầy đủ: 96,9%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ<5 tuổi là 30,2%), cao nhất là người Mông (35,3%);
Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng BPTT: 68,5%, cao nhất là người Dao, trong đó đặt vòng: 58,1%,
thuốc tránh thai : 20,9%, bao cao su: 4,6%; Tuổi lấy chồng trung bình là 19,5; Tuổi có con đầu là 20,7.
Tỷ lệ đẻ sớm: 60,4%), cao nhất là người Dao (82,1%); Tỷ lệ đẻ nhiều: 42,2%, cao nhất là người Mông
(64,5%).
Một số phong tục ảnh hưởng đến CSSKBM&TE như: Đẻ tại nhà do bà đỡ và người nhà đỡ. Khi
đẻ thì ngồi để đẻ, đẻ ở cạnh cửa bếp (Người Mông). Sau đẻ kiêng ăn cá, ít ăn rau và dinh dưỡng
(người Tày, người Thái)... Khi mang thai, vẫn phải lao động nặng (người Mông, Dao). Về hôn nhân,
có phong tục là khác họ là được lấy nhau nên vấn đề kết hôn cận huyết thống rất phổ biến như con anh
trai lấy con em cô cũng khá phổ biến (người Mông). Sau khi đẻ xong cả mẹ và trẻ sơ sinh được tắm
ngay bằng nước cây thuốc nam, tắm lá cây thuốc trong vòng một tháng (Người Dao)...
Các tác giả khuyến nghị: Tăng cường truyền thông và tổ chức tốt hơn các chương trình CSSK bà
mẹ và trẻ em nhất là chương trình phòng chống suy dinh dưỡng đồng thời giúp người DTTS từ bỏ các
phong tục tập quán lạc hậu không tốt cho CSSK bà mẹ và trẻ em.
Từ khóa: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; Dân tộc thiểu số;
1. Đặt vấn đề. Yên Bái là một trong các tỉnh
nghèo của vùng núi phía Bắc với tỷ lệ hộ đói
nghèo chiếm tới 29% [9]. Công tác chăm sóc
sức khỏe bà mẹ và trẻ em (CSSK BM&TE) ở
tỉnh Yên Bái đã thực hiện tương đối tốt, thể
hiện ở các chỉ số sức khỏe cơ bản đạt được
chỉ số trung bình chung của cả nước. Tuy
nhiên đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở
vùng sâu vùng xa nơi sinh sống chủ yếu của
người Tày, Thái, Mông, Dao... các chỉ số
CSSK BM&TE còn rất thấp. Người DTTS ở
Yên Bái chiếm tỷ lệ khá cao trong dân số,
người Tày tập trung ở huyện Lục Yên, người
Thái đen tập trung ở cánh đồng Mường Lò thị
xã Nghĩa Lộ, người Mông tập trung ở huyện
Mù Kang Chải và người Dao đỏ có nhiều ở
Văn Yên... Người DTTS chủ yếu làm làm
nương, làm ruộng và trồng rừng. Đời sống
kinh tế, văn hóa, xã hội của người DTTS ở
Yên Bái còn chậm phát triển, còn tồn tại
nhiều phong tục, tập quán lạc hậu ảnh hưởng
đến sức khỏe cộng đồng nhất là
CSSKBM&TE [2], [5], [7], [8], [9]. Vậy thực
trạng CSSKBM&TE của người DTTS ở tỉnh
Yên Bái hiện nay ra sao? Và yếu tố nào đang

ảnh hưởng đến công tác này? Vì thế chúng tôi
tiến hành đề tài nhằm các mục tiêu sau:
1) Đánh giá thực trạng công tác
CSSKBM&TE của người dân tộc Tày, Thái,
Mông, Dao ở tỉnh Yên Bái năm 2011.
2) Mô tả một số phong tục tập quán
ảnh hưởng đến CSSKBM&TE của người dân
tộc Tày, Thái, Mông, Dao ở tỉnh Yên Bái.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng: Bà mẹ người Tày, Thái,
Mông, Dao có con <5 tuổi và các hộ gia đình
tại các địa điểm nghiên cứu (Bà mẹ người
DTTS là người DTTS hoàn toàn và sống từ 3
đời trở lên ở các địa điểm nghiên cứu).
2.2. Địa điểm: Nghiên cứu người Tày ở xã
Lâm Thượng, xã Mường Lai huyện Lục Yên,
người Thái ở xã Nghĩa An và Hạnh Sơn thị xã
Nghĩa Lộ, người Mông ở xã Chế Cu Nha và
Mồ Dề huyện Mù Kan Chải, người Dao ở xã
Xuân Tầm và Mỏ Vàng huyện Văn Yên tỉnh
Yên Bái là các xã có người Tày, Thái, Mông,
Dao đã định cư lâu đời.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
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2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả, điều
tra cắt ngang, kết hợp định lượng và định
tính.

huyện Văn Yên để điều tra người Dao vì hai xã
này có tỷ lệ người Dao cao nhất của huyện
(Khoảng 90%).
- Mỗi xã chọn ngẫu nhiên 50 bà mẹ có
con <5 tuổi, chọn ngẫu nhiên theo khoảng cách
mẫu.
2.3.3. Cỡ mẫu định tính
- Mỗi xã phỏng vấn sâu 01 cán bộ y tế
xã, 01 cán bộ lãnh đạo cộng đồng, 2 già làng, 2
Trưởng họ/trưởng tộc.
- Thảo luận nhóm: 2 cuộc mỗi cuộc 10
người: 01 nhóm đại diện lãnh đạo cộng đồng
và y tế, 01 nhóm đại diện các bà mẹ người
DTTS đang nuôi con nhỏ
2.3.4. Các chỉ số nghiên cứu: Nhóm các chỉ số
CSSKBM trước, trong, sau sinh và KHHGĐ;
nhóm chỉ số CSSK TE như nuôi con bằng sữa
mẹ, TCMR, SDD.
2.3.5. Phương pháp thu thập số liệu: Phỏng
vấn trực tiếp các các bà mẹ có con <5 tuổi theo
bộ câu hỏi đã thiết kế sẵn, cân trẻ < 5 tuổi để
đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Phỏng vấn sâu
và thảo luận nhóm với các nhóm đối tượng liên
quan.
2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu: Thống kê y
học trên phần mền EPIINFO 6.04

2.3.2. Phương pháp chọn mẫu điều tra hộ gia
đình có trẻ dưới 5 tuổi
*Cỡ mẫu điều tra bà mẹ
Áp dụng công thức sau:
n  Z2 (1 – α / 2) p (1 – p) / d2 (1)
Trong đó: n là cỡ mẫu cần thiết, p = 0,5
là tỷ lệ người DTTS ở được khám thai đầy đủ
trong nghiên cứu của Trần Thị Trung Chiến và
CS [1]. Giá trị q1- p, với độ tin cậy 95% thì
Z (1 – α / 2) = 1,96, d : ước lượng là 0.05.
Thay giá trị vào tính được 384, làm tròn 400,
mỗi dân tộc điều tra 100 bà mẹ.
*Kỹ thuật chọn mẫu:
- Chọn chủ đích hai xã Lâm Thượng,
xã Mường Lai huyện Lục Yên để điều tra
người Tày vì hai xã này có tỷ lệ người Tày
cao nhất của huyện (100%), hai xã Nghĩa An
và Hạnh Sơn thị xã Nghĩa Lộ để điều tra người
Thái vì hai xã này có tỷ lệ người Thái cao nhất
của thị xã (>90%), hai xã Chế Cu Nha và Mồ
Dề huyện Mù Kan Chải để điều tra người
Mông vì hai xã này có tỷ lệ người Mông cao
(100%), hai xã Xuân Tâm và xã Mỏ Vàng ở
3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Bảng 3.1. Tình hình chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ người DTTS
Chỉ số
Dân tộc
Chung
Tày
Thái
Mông
Dao
Số trẻ đẻ tại nhà
53,5
6,3
61,1
98,9
47,6
Số đẻ tại cơ sở YT
46,5
93,7
38,9
1,1
52,4
Số trẻ đẻ tại nhà được: - Cán bộ y tế
23,0
33,3
8,7
0,5
49,3
Bà đỡ
32,8
66,7
53,1
1,1
10,1
Người khác đỡ
44,3
0
38,2
98,4
40,6
Số BM được khám thai đầy đủ
37,1
97,2
62,5
24,4
61,4
Số BM được tiêm UV đầy đủ
79,0
97,2
77,6
48,8
92,4
400
100
100
100
100
Số bà mẹ điều tra

p
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

Bảng 3.1 cho thấy tình hình chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ của các hộ gia đình người DTTS ở
Yên Bái: Tỷ lệ trẻ đẻ tại nhà khá cao (53,5%), trong đó cao nhất là người Mông – Mù Kang Chải
(98,9%), thấp nhất là người Tày – Lục Yên (6,7%). Tỷ lệ trẻ đẻ tại nhà được CBYT đỡ thấp (23%),
cao nhất là người Dao – Văn Yên (49,3%), thấp nhất là người Mông (0,5%). Tỷ lệ đẻ được các bà đỡ
đỡ khá cao (32,8%), cao nhất là người Tày (67%). Tỷ lệ đẻ được người khác đỡ đỡ cũng khá cao
(44,3%), cao nhất là người Mông (98,4%). Tỷ lệ bà mẹ người DTTS được khám thai đầy đủ thấp
(31,1%), cao nhất là người Tày (97,2%), thấp nhất là người Mông (24,4%). Tỷ lệ bà mẹ người DTTS
được tiêm phòng uốn ván tương đối cao (79%), cao nhất là người Tày (98,6%). Tuy nhiên kết quả
CSSK BM&TE của người DTTS ở Yên Bái còn tốt hơn nhiều so với người DTTS ở miền núi phía
Bắc trong nghiên cứu của Trần Thị Trung Chiến, Đàm Khải Hoàn, Hoàng Khải Lập và một số nhà
nghiên cứu khác [1],[3],[6] có lẽ là do kết quả phát triển chung của đất nước, trong đó có công tác
CSSK nhân dân các dân tộc ở tỉnh Yên Bái [9].
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Bảng 3.2. Tình hình chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em người DTTS
Chỉ số
Dân tộc
Chung
Tày
Thái
Mông
Dao
Số trẻ SS bú sớm
80,4
98,6
77,6
86,1
59,3
Số trẻ ăn sam đúng
67,9
83,9
48,8
69,7
69,
Số trẻ cai sữa: < 12 tháng
10,5
23,7
1,4
4,5
12,3
Từ 12 - 18 tháng
48,0
29,3
63,0
45,5
54,5
> 18 tháng
41,5
47,0
35,6
50,0
33,2
Số trẻ được tiêm chủng đầy đủ
96,9
95,8
100,
94,6
97,3
Số trẻ có sẹo lao
91,5
93,0
99,3
77,6
95,9
Số trẻ SDD cân nặng/tuổi (nhẹ cân)
30,2
28,6
27,5
35,3
29,2
400
100
100
100
100
Số trẻ điều tra

p

Bảng 3.2 cho thấy tình hình chăm sóc sức khoẻ trẻ em của người DTTS ở Yên Bái: Tỷ lệ trẻ sơ
sinh được bú sớm cao (80,4%), cao nhất là người Tày (98,6%), thấp nhất là người Dao (59,3%). Tỷ lệ
trẻ ăn sam đúng khá cao (67,9%), cao nhất là người Tày (83,9%), thấp nhất là người Thái (48,8%). Tỷ
lệ trẻ được cai sữa đúng (>18 tháng) thấp (67,9%), cao nhất là người Mông (50,0%), người Tày
(47,%), thấp nhất là người Dao (33,2%). Tỷ lệ cai sữa sớm (<12 tháng) cao nhất là người Tày (23,3%),
thấp nhất là người Thái (1,4%) và người Mông (4,5%). Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ cao (96,9%),
cao nhất là người Thái (100,%), thấp nhất là người Mông (94,6%). Tỷ lệ trẻ có sẹo lao cũng khá cao
(91,5%). Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ < 5 tuổi người DTTS Yên Bái còn khá cao (30,2%), cao nhất là
người Mông (35,3%), thấp nhất là người Thái (28,6%).
Kết quả CSSK BM&TE của người DTTS ở Yên Bái tốt hơn nhiều so với người Tày Bắc Sơn,
người Thái ở Sơn La và người Mông ở Hà Giang trong nghiên cứu của Đàm Khải Hoàn và một số
nghiên cứu khác có lẽ chủ yếu là do kết quả đổi mới chung của đất nước. Mặt khác là do ở vùng các
DTTS của tỉnh Yên Bái ngày nay tình hình kinh tế văn hóa xã hội đặc biệt là y tế tốt hơn trước nhiều
[3], [7] có lẽ là do kết quả phát triển chung của đất nước, trong đó có công tác CSSK nhân dân.
Bảng 3.3. Tình hình áp dụng các biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng người DTTS
Chỉ số
Dân tộc
Chung
Tày
Thái
Mông
Dao
p
Số bà mẹ áp dụng BPTT
68,5
67,6
68,3
59,7
78,3
<0,05
Trong đó : Đặt vòng
58,1
74,9
65,5
52,2
39,8
<0,05
Thuốc tránh thai
20,9
11,6
24,3
3,5
44,0
<0,05
Bao cao su
4,6
3,6
3,3
3,5
8,0
<0,05
Triệt sản nữ
2.3
0,7
0
0
8,3
Triệt sản nam
2,4
5,8
3,6
0
0
Biện pháp khác
1,7
3,3
3,0
0,5
0
Số bà mẹ không áp dụng các
31,5
31,7
40,3
21,7
BPTT
32,4
Lý do không áp dụng:
38,9
<0,05
97,0
Không biết
62.5
0
Không chấp nhận
29,2
87,9
20,5
1,5
6,90
<0,05
Số BM đang nuôi con
4,8
2,3
3,8
1,5
11,5
Không có điều kiện dùng
25,9
9,8
12,2
0
81,6
Bảng 3.3 cho thấy tình hình áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) của người DTTS ở Yên
Bái: Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các BPTT khá cao (68,5%), cao nhất là người Dao (78,3%), trong
đó đặt vòng vẫn là biện pháp được lựa chọn hàng đầu của người DTTS (58,1%), tiếp theo là sử dụng
thuốc tránh thai (20,9%), sử dụng bao cao su chỉ chiếm 4,6%. Người Dao đặt vòng ít hơn là uống
thuốc tránh thai, người Dao cũng là dân tộc sử dụng bao cao su cao nhất (8,%). Lý do không áp dụng
BPTT của người DTTS, hàng đầu là không biết (29,2%), nhất là người Mông (97%), tiếp theo là
không chấp nhận (29,2%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương với kết quả một số tác giả
nghiên cứu người DTTS ở Yên Bái [2], [5], [7], [8].
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Bảng 3.4. Tình hình thực hiện chương trình DS-KHHGĐ
Chỉ số
Dân tộc
Chung
Tày
Thái
Mông
Dao
p
Tuổi hành kinh trung bình
14,9 ± 3,1 15,4 ± 3,6 15,2 ± 3,3 14,2 ± 2,5 14,6 ±2,9 >0,05
Tuổi lấy chồng trung bình
19,5 ± 2,5 20,4 ± 2,9 20,8 ± 3,2 18,4 ± 2,3 18,5±2,5 >0,05
Tuổi có con đầu
20,7 ± 3,9 21,6 ± 4,1 21,2 ± 3,1 19,2 ± 3,8 20,8 ± 3,2 >0,05
Số BM đẻ sớm <22 tuổi
60,4
59,6
45,5
54,2
82,1
<0,05
Số BM đẻ nhiều >2 con
42,2
25,6
34,5
64,5
44,3
<0,05
Bảng 3.4 cho thấy tình hình thực hiện chương trình DS-KHHGĐ của người DTTS ở Yên Bái:
Tuổi hành kinh trung bình các cô gái người DTTS vào khoảng 15; Tuổi lấy chồng trung bình là 19,5;
Tuổi có con đầu là 20,7. Tỷ lệ các bà mẹ người DTTS đẻ sớm (<22) khá cao (60,4%), cao nhất là
người Dao (82,1%), thấp nhất là người Thái (45,5%). Tỷ lệ bà mẹ người DTTS đẻ nhiều (>2 con) cao
(42,2%), cao nhất là người Mông (64,5%), thấp nhất là người Tày (25,6%). Kết quả nghiên cứu của
chúng tôi tương đương với kết quả nghiên cứu của Trần Thị Trung Chiến và Đàm Khải Hoàn ở miền
núi, ở người DTTS [1], [3].
trâu vào nhà, không cho đem hoa chuối vào
nhà, phụ nữ sau đẻ phải đi lao động sớm
3.2. Một số phong tục tập quán ảnh hưởng
(1tháng)…” (Hoàng Văn Q – Già làng – xã
đến công tác CSSKBM&TE người DTTS
Qua phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với
Nghĩa An).
các đối tượng liên quan, chúng tôi thu được
“Phụ nữ người Thái lấy chồng sớm
các thông tin về phong tục quán về
nên không được học, một số hộ còn cúng bái
CSSKBM&TE người DTTS như sau:
khi trong nhà có trẻ mới sinh…” (Hà Văn L *Người Tày: Ngày nay hầu hết các bà mẹ
Già Làng xã Nghĩa An ).
người Tày ở Lục Yên đều đến đẻ tại trạm y tế
*Người Mông:
xã. Các bà mẹ được nghỉ sau đẻ từ 1-2 tháng
- Về CSSKBM&TE: Các bà mẹ người
và được ăn nhiều thịt gà, thịt lợn, tuy nhiên lại
Mông khi mang thai cũng vẫn phải lao động
hay kiêng ăn cá và ít ăn rau...
nặng, khẩu phần ăn chủ yếu là cơm với muối
“Chị em phụ nữ đẻ được chăm sóc chu
ớt. Khi có thai người phụ nữ thường xấu hổ và
đáo hơn, được nghỉ 1 tháng không phải làm
không tự giác đi khám thai. Các bà mẹ khi đẻ
việc gì, ăn ngon, ăn gạo nếp, thịt gà, thịt lợn,
con thường đẻ tại nhà và đẻ cạnh bếp lò, khi đẻ
kiêng ăn cá, sau 10 ngày mới được ăn rau
thì ngồi để đẻ. Khi đẻ chỉ có chồng hoặc mẹ đẻ
xanh, chỉ được ăn rau ngót vì sợ ăn rau xanh
hoặc các bà đỡ trong dòng tộc. Không đến
con khó rụng rốn…” (Theo chị Hoàng thị H,
trạm y tế đẻ là do phong tục người Mông
thôn 7 – Lục Yên).
không cho người ngoài nhìn thấy. Sau đẻ 3-5
“Trong thời gian ở cữ các bà mẹ phải ăn
ngày bà mẹ có thể địu con trên lưng đi làm
kiêng nhiều thứ, được ăn các thực phẩm tươi
nương rẫy như bình thường. Đẻ xong việc ăn
sạch, khi đi ra khỏi nhà bà mẹ phải đeo bao dao
uống thường cũng không có gì bồi dưỡng. Sau
để chống tà ma” (Một bà mẹ ở thôn Bản Muổi).
đẻ người ta hầm một con gà bằng nắm tay cho
“Bà đẻ ở nhà 2 tháng mới được đi làm.
vào đó một nắm lá ngải tía của người Mông và
Ăn cữ song là phải đi làm. Sau đẻ gia đình
một ít thuốc phiện đã được nướng phồng lên
không cho ăn cá. Phải ở trong buồng kín
bằng hạt tấm. Trẻ em khi còn bé thường không
không được ra gió... ” (Chị Thang Thị C, Thôn
cho mặc quần. Mùa đông chủ yếu là sưởi lửa
11).
còn quần áo ấm, mũ, khăn, giầy tất hầu như
*Người Thái: Nhìn chung những tập quán
không có. Người Mông cho con bú sũa mẹ từ
lạc hậu trong CSSKBM&TE ở người Thái thị
18- 24 tháng hoặc lâu hơn, có khi cả 2 đứa con
xã Nghĩa Lộ còn ít do được truyền thông
đều bú mẹ. Trẻ trên 6 tháng tuổi, khi biết ăn
GDSK nhiều. Tồn tại lớn nhất là đẻ tại nhà còn
cơm nhá thì cho ăn cơm nhá ngay.
nhiều. Bà đỡ tham gia đỡ đẻ tại nhà là chủ yếu
- Về hôn nhân: Người Mông thường lấy
mà không sử dụng gói đẻ sạch. Nhiều phụ nữ
vợ/chồng sớm, trước đây chồng 14-15 nhưng
khi đẻ phải ăn kiêng thiếu dinh dưỡng hay phải
lấy vợ 18-19 tuổi là vì làm ăn. Người Mông
đi làm sớm..:
khác họ là được lấy nhau nên vấn đề hôn nhân
“Phụ nữ còn sinh đẻ ở nhà, cho con
cận huyết thống rất phổ biến như con anh trai
bú muộn, cho con ăn rặm sớm, cai sữa sớm…”
lấy con em cô cũng được vì khác họ...
(Lường Văn H - Trưởng thôn ở xã Hạnh Sơn )
Theo bà Sùng Thị M –Trung tâm Dân số “Phụ nữ đẻ phải ăn kiêng, khi trẻ em
KHHGĐ huyện: “ Người Mông thường dựng
mới sinh thì kiêng gặp người lạ, không lấy thịt
vợ gả chồng sớm (thường phụ nữ Mông lấy
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chồng ở tuổi 14-18 tuổi). Người Mông có
phong tục cứ khác họ là lấy được nhau nên
vấn đề hôn nhân cận huyết thống là phổ biến
như con anh trai lấy con em cô cũng được vì
khác họ...”.
Còn ông Th – Lãnh đạo Trung tâm y tế
huyện: “Vì muốn đẻ nhiều nên người Mông
thường đẻ dầy, không áp áp dụng bất kỳ biện
pháp tránh thai nào trừ khi bị bắt buộc nhưng
sau khi đặt vòng về người nhà hoặc đi đến cơ
sở y tế khác lại tháo vòng ra với lý do là lao
động nặng nên mang vòng đau bụng không
làm được việc...”
Còn theo bà Giàng Thị M - Chủ tịch Hội
phụ nữ xã: “Phụ nữ Mông ngại đi khám thai, đẻ
tại trạm...là do không muốn cho người khác
nhìn mình...”
*Người Dao:
- Phong tục sinh đẻ: Phụ nữ Dao đỏ rất
hay xấu hổ nên không đi khám thai nhiều. Chủ
yếu người Dao sinh đẻ tại nhà, do mẹ chồng
hoặc mẹ đẻ đỡ. Sau khi đẻ xong cả mẹ và trẻ
sơ sinh được tắm ngay bằng nước cây thuốc
nam đã được đun trong khi chuẩn bị đẻ, tắm lá
cây thuốc trong vòng một tháng. Khi đẻ
thường lấy cật nứa cắt rốn cho trẻ sơ sinh và
lấy sợi chỉ buộc rốn.
- Về nuôi con: Phụ nữ Dao trước kia cai sữa
con rất muộn, thường cho trẻ bú đến khi nào
có đứa trẻ sau mới thôi.
“ Tại thôn vẫn còn có phong tục đẻ tại nhà
và do người thân trong gia đình đỡ (mẹ hoặc
chị). Sau đẻ phải ăn kiêng nhiều như thịt trâu,
thịt bò, cá, thịt ngựa và các loại rau (chỉ được
ăn rau ngót)”. Còn trẻ em đa số được gia đình
đưa đi tiêm chủng đầy đủ, còn số ít gia đình
không cho trẻ đi tiêm sớm vì sợ đau. Đa số gia
đình cho trẻ ăn ít bữa và cai sữa sớm khi trẻ
được khoảng 13 - 16 tháng. Khi trẻ bị tiêu
chảy phải kiêng ăn thịt cá, mỡ” (Ông A - thôn
Khe Chung 3 - xã Xuân Tầm)
“Một số bà mẹ được quan tâm cho làm
việc nhẹ nhàng khi mang thai hoặc khi nuôi
con nhỏ. Các bà mẹ có thai được khám sức
khỏe định kỳ. Trẻ em được chăm sóc bởi gia
đình và cộng đồng. Bên cạnh đó vẫn tồn tại
các tập quán có hại như phụ nữ có thai và nuôi
con nhỏ phải ăn kiêng khem nhiều thứ” (Triệu
Tòn Nh - Trưởng thôn Khe Lép 2 - Xuân Tầm)
- “Sức khỏe của bà mẹ và trẻ em chưa
được quan tâm. Bà mẹ mang thai vẫn phải đi
làm việc nặng nhọc đến tháng sinh, họ là
người lao động chính trong gia đình. Trẻ em
thường đi chân đất, mùa rét mặc phong phanh

dễ mắc bệnh viêm phổi và uống nước lã nên
hay bị tiêu chảy”
(Bàn Tòn Ch - Trưởng thôn Khe Chung 1
- xã Xuân Tầm)
Về tập quán về sinh đẻ và KHHGĐ:
“ Chị em đã hiểu biết mỗi cặp vợ chồng
chỉ có 1 đến 2 con. Đẻ 1 con sau đó kế hoạch 3
- 5 năm sau mới sinh con tiếp theo. Phần nhiều
chị em hiểu đẻ nhiều là sẽ khổ. Song, còn một
số gia đình muốn đẻ nhiều con hoặc đẻ bằng
được con trai” (Lý Đức Th - Trưởng thôn
Giàn Giàu 1 - Mỏ Vàng)
“Đa số chị em sinh đẻ tại nhà do người
thân đỡ (thường là mẹ). Đẻ xong người mẹ và
bé phải tắm lá cây thuốc, sau đó mới nghỉ ngơi
và cho trẻ bú mẹ (khoảng 3 - 6 giờ). Dụng cụ
cắt rốn thường là dao bào, lẹm nứa. Dây buộc
rốn thường là chỉ thêu. Tã quấn bé thường là
quần áo cũ của bố mẹ”.
(Triệu Văn A - Trưởng thôn Khe Chung 3
- xã Xuân Tầm)
Kết quả nghiên cứu trên của chúng tôi ở
Yên Bái cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu
về phong tục tập quán liên quan đến sức khỏe
của chính chúng tôi ở người Tày – Lạng Sơn,
người Thái ở Sơn La, người Mông ở Hà Giang
[3], [4].
KẾT LUẬN
1) Thực trạng CSSKBM&TE người DTTS ở
Yên Bái như sau:
-Về chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ: Tỷ lệ
trẻ đẻ tại nhà khá cao (53,5%), trong đó cao
nhất là người Mông – Mù Kang Chải (98,9%).
Tỷ lệ trẻ đẻ tại nhà được CBYT đỡ thấp (23%),
thấp nhất là người Mông (0,5%). Tỷ lệ đẻ
được các bà đỡ đỡ khá cao (32,8%). Tỷ lệ đẻ
được người khác đỡ đỡ cũng khá cao (44,3%),
cao nhất là người Mông (98,4%). Tỷ lệ bà mẹ
người DTTS được khám thai đầy đủ thấp
(31,1%). Tỷ lệ bà mẹ người DTTS được tiêm
phòng uốn ván tương đối cao (79%).
-Về chăm sóc sức khoẻ trẻ em: Tỷ lệ trẻ
sơ sinh được bú sớm cao (80,4%). Tỷ lệ trẻ ăn
sam đúng khá cao (67,9%), cao nhất là người
Tày (83,9%), thấp nhất là người Thái (48,8%).
Tỷ lệ trẻ được cai sữa đúng (>18 tháng) thấp
(67,9%). Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ cao
(96,9%). Tỷ lệ trẻ có sẹo lao cũng khá cao
(91,5%). Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ <5 tuổi
người DTTS Yên Bái còn khá cao (30,2%),
cao nhất là người Mông (35,3%).
- Tỷ lệ các cặp vợ chồng người DTTS áp
dụng các BPTT khá cao (68,5%), cao nhất là
người Dao (78,3%), trong đó đặt vòng vẫn là
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biện pháp được lựa chọn hàng đầu của người
DTTS (58,1%), tiếp theo là sử dụng thuốc
tránh thai (20,9%), sử dụng bao cao su chỉ
chiếm 4,6%.
-Về thực hiện chương trình DS-KHHGĐ:
Tuổi hành kinh trung bình các cô gái người
DTTS vào khoảng 15; Tuổi lấy chồng trung
bình là 19,5; Tuổi có con đầu là 20,7. Tỷ lệ
các bà mẹ người DTTS đẻ sớm (<22) khá
cao (60,4%), cao nhất là người Dao (82,1%).
Tỷ lệ bà mẹ người DTTS đẻ nhiều (>2 con)
cao (42,2%), cao nhất là người Mông (64,5%).
2) Một số phong tục tập quán ảnh hưởng đến
CSSKBM&TE như:
- Người Tày – Lục Yên: Hầu hết các bà
mẹ đều đến đẻ tại trạm y tế xã. Các bà mẹ
được nghỉ sau đẻ từ 1-2 tháng và được ăn
nhiều thịt gà, thịt lợn, tuy nhiên lại hay kiêng
ăn cá và ít ăn rau...
- Người Thái: Những tập quán lạc hậu
trong CSSKBM&TE ở người Thái thị xã
Nghĩa Lộ còn ít, tồn tại lớn nhất là đẻ tại nhà
còn nhiều. Bà đỡ tham gia đỡ đẻ tại nhà là chủ
yếu mà không sử dụng gói đẻ sạch. Nhiều phụ
nữ khi đẻ phải ăn kiêng thiếu dinh dưỡng hay
phải đi làm sớm..:
KHUYẾN NGHỊ
1) Tăng cường truyền thông và tổ chức tốt
hơn các chương trình CSSK bà mẹ và trẻ em
nhất là chương trình phòng chống suy dinh
dưỡng.

- Người Mông: Khi mang thai, các bà mẹ
người Mông ở Mù Kang Chải cũng vẫn phải
lao động nặng, khẩu phần ăn chủ yếu là
cơm với muối ớt. Khi có thai không đi khám
thai. Các bà mẹ khi đẻ con thường đẻ tại nhà
và đẻ cạnh bếp lò. Khi đẻ thì ngồi để đẻ, con
đẻ ra rơi ngay cạnh cửa bếp, chỉ có chồng hoặc
mẹ đẻ hoặc các bà đỡ trong dòng tộc. Người
Mông cho con bú sũa mẹ từ 18- 24 tháng hoặc
lâu hơn, có khi cả 2 đứa con đều bú mẹ. Khi
trẻ trên 6 tháng tuổi không cho ăn sam mà khi
biết ăn thì cho ăn cơm nhá. Về hôn nhân,
người Mông có phong tục là khác họ là được
lấy nhau nên vấn đề kết hôn cận huyết thống
rất phổ biến như con anh trai lấy con em cô
cũng khá phổ biến.
- Người Dao: Phụ nữ Dao đỏ rất hay xấu
hổ nên không đi khám thai. Chủ yếu người
Dao sinh đẻ tại nhà, do mẹ chồng hoặc mẹ đẻ
đỡ. Sau khi đẻ xong cả mẹ và trẻ sơ sinh được
tắm ngay bằng nước cây thuốc nam, tắm lá cây
thuốc trong vòng một tháng. Khi đẻ thường lấy
cật nứa cắt rốn cho trẻ sơ sinh và lấy sợi chỉ
buộc rốn. Phụ nữ Dao thường cai sữa con rất
muộn, cho trẻ bú đến khi nào có đứa trẻ sau
mới thôi.
2) Tăng cường truyền thông giúp người
dân các DTTS từ bỏ các phong tục tập quán lạc
hậu không tốt cho CSSK bà mẹ và trẻ em.
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SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN BÀ MẸ VÀ TRẺ EM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN
CHITTAGONG HILL, BANGLADESH7
Tiến sĩ Kamrul Ahsan8
Tóm tắt:
Vùng Chittagong Hill (CHT) có diện tích 13,390 km2. Phần lớn vùng này là cao nguyên, chỉ có
3% là đồng bằng. Khu vực CHT được chia làm 3 huyện và 25 tiểu khu. Trong khoảng 1,4 triệu người
dân đang sinh sống tại đây, có tới hơn 50% là người thuộc 13 dân tộc thiểu số trong khu vực. Tại CHT
cũng có khoảng 4,599 làng. Mỗi làng lại có khoảng 20-100 gia đình đang sinh sống. Tại đây thu nhập
trung bình chỉ đạt 367 đô- la Mỹ mỗi năm, trong khi chỉ số này đối với toàn quốc gia là 923 đô- la.
Khu vực này thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề như: khan hiếm nước sạch, thiếu thốn trang
thiết bị giáo dục, truyền thông kém, nghèo đói và nhiều vấn đề xã hội cũng như những vấn đề liên
quan tới chủng tộc khác. Bài báo này này được thực hiện dựa trên cơ sở kết quả đánh giá đề án đã
được tiến hành từ năm 2000 đến năm 2012. Các nỗ lực phát triển cho đề án được thực hiện thông qua
các trung tâm của làng. Nguồn thông tin đầu sơ cấp và thứ cấp cung cấp kết quả dữ liệu bao gồm thảo
luận nhóm tập trung (FGD) và từ kết quả nghiên cứu khoa học. Phần lớn người được hỏi khi gửi con
em mình tới các trung tâm đều cảm thấy hài lòng với các trung tâm thử nghiệm tại đây. Việc mở rộng
dự áncho phép toàn bộ mọi người tham gia vào dự án bao gồm cả chính quyền sở tại. Các chi phí cho
dự án cũng từng bước được chia sẻ cho hội đồng địa phương. Việc duy trì sự kết hợp có hiệu quả với
Sở Xây dựng Quốc gia (NBDs) tại các tiểu khu và các cấp của huyện để nhận được sự hỗ trợ và các
dịch vụ tại đó là những yếu tố mang tính sống còn đối với sự phát triển bền vững của dự án. Các công
việc như: mở rộng dự án tới các khu vực không can thiệp, tiến hành nhiều hoạt động mới như Các hoạt
động đào tạo về thu nhập (IGAs) thông qua việc tạo ra một phạm vi rộng hơn cho tín dụng vĩ mô, thực
hiện các chương trình đào tạo cho người dân tại làng, đặc biệt là phục vụ cho cộng đồng như chuẩn bị
các kế hoạch hành động về nước sạch, vệ sinh môi trường cũng như những kiến thức cơ bản về y tế, ...
đều là một phần trong việc đánh giá kết quả của dự án.
Từ khóa: ICDP, Trung tâm tại làng, người làm việc tại làng, tiền giáo dục, NBDs, ...
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Được thực hiện chủ yếu dựa trên cơ sở đánh giá đề án Phát triển cộng đồng tổng hợp mà tác giả là một trong
những người thực hiện chính của nhóm.
8
Giám đốc Học viện Phát triển Nông thông (BARD), Comillia Balgadesh, liên lạc qua email:
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1. GIỚI THIỆU:
Khu vực Chittagong Hill (CHT) bao gồm
3 huyện: Khagrachari, Rangamati, and
Bandarban. Với tổng diện tích 13,294 km2 và
1,4 triệu người dân.Trong đó có tới hơn 50% là
người từ các bộ tộc nhỏ. Tính chất đồi núi của
địa hình và sự hiện diện của 13 dân tộc thiểu
số khác nhau khiến cho khu vực này khác biệt
rất nhiều so với các khu vực khác của quốc gia.
Khu vực này thường xuyên phải chịu những
vấn đề như thiếu nguồn nước sạch, cơ sở giáo
dục không đầy đủ, truyền thông kém cũng như
một số vấn đề xã hội và phân biệt chủng tộc
khác. Thu nhập bình quân chỉ đạt 367 đô- la
Mỹ mỗi năm trong khi con số này với cả nước
là 923 đô- la. Vì lý do đó, chính phủ
Bangladesh đã ưu tiên phát triển kinh tế và xã
hội tại khu vực này. Ban phát triển khu vực
Chiitagong Hill(CHTDB) được thành lập năm
1976, là cơ quan chính đảm nhiệm việc lên kế
hoạch và phát triển trong khu vực của địa
phương. CHTDB hiện đang thực hiện một đề
án đặc biệt có tên “Dự án phát triển liên cộng
đồng” (ICDP) hướng tới một cuộc sống tốt đẹp
hơn cho bà mẹ và trẻ em dành cho đối tượng là
những gia đình khó khăn tại khu vực và các hỗ
trợ từ UNICEF. Dự án trên bắt đầu có hiệu lực
từ năm 1980. Tại khu vực CHT có tổng số
4,599 làng, mỗi làng có 20 - 100 gia đình sinh
sống. Trong gia đoạn từ 1980- 1982, Dự án
mới được thực hiện trong phạm vi 3 làng, con
số này vào năm 1985 là 11 làng. Trong suốt
những năm 1985- 1990, các hoạt động của Dự
án đã được mở rộng ra tới 25 làng, sau đó là 75
làng từ năm 1990- 1995. Tiếp tục những sự
thành công của Dự án, UNICEF đã thỏa thuận
với chính phủBangladesh tiếp tục mở rộng
phạm vi Dự án cho 373 làng trong khu vực và
ba huyện miền núi vào năm 2000. Từ năm
1997 đến năm 2010, OCDP đã cho xây dựng
tổng số 2520 trung tâm của làng, cung cấp một
lượng lớn các dịch vụ bao gồm dịch vụ tổ chức
dành cho trẻ em chưa đến tuổi tới trường, giáo
dục về sức khỏe vệ sinh để thúc đẩy hoạt động
tiêm chủng, phòng chống thiếu máu, sử dụng
nước sạch, rửa tay sạch bên cạnh các hoạt động
phát triển cộng đồng khác.
Hoạt động chủ yếu của Dự án bao gồm hoạt
động xây dựng các trung tâm hỗ trợ cộng
đồng; các chương trình dành cho trẻ em trước
tuổi đến trường, dành cho trẻ em học cấp I và
lớp II; các chương trình giáo dục sức khỏe, vệ
sinh môi trường và tạo thu nhập cho người
nghèo. Các “trung tâm hỗ trợ cộng đồng” này
chính là tâm điểm của mọi hoạt động của Dư

án. Những người làm việc tại trung tâm đa số
là phụ nữ dân tộc thiểu số được giao nhiệm vụ
về mảng giáo dục trước tuổi đến trường cho trẻ
em, giúp nâng cao nhận thức xã hội, sự phát
triển của chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch
hóa gia đình và khuyến khích việc vệ sinh môi
trường. Đó là những khía cạnh mà những
người làm việc tại đây hỗ trợ cho người dân tại
địa phương mình. Bài viết này được phát triển
dựa trên việc đánh giá kết quả của đề án này từ
năm 2000 đến năm 2012.
1.1. Mục đích:
Việc đánh giá kết quả Dự án sẽ giúp
chúng ta hiểu rõ hơn về loại hình hoạt động và
các sáng kiến đã được thực hiện tại trung tâm
hỗ trợ cộng đồng, các công việc được thực
hiện với người dân cũng như thái độ của cộng
đồng người dân trong làng với trung tâm hỗ trợ
cộng đồng cũng như với đề án ICD. Mục tiêu
cụ thể của nghiên cứu như sau:
a. Đánh giá mức độ hoạt động của các trung
tâm hỗ trợ cộng đồng.
b. Xác định mức độ hoạt động của người làm
việc tại các trung tâm.
c. Xác định nhận thức của cộng đồng với dự án
ICD, đặc biệt là với trung tâm hỗ trợ cộng
đồng và những người làm việc tại trung tâm.
d. Nghiên cứu các vấn đề giúp phát triển bền
vững cho dự án.
1.2. Phạm vi nghiên cứu:
Các vấn đề của bài nghiên cứu được đề
cập dưới đây gồm có:
- Bảo hiểm hộ gia đình tại trung tâm hỗ trợ
cộng đồng trong khu vực địa phương.
- Cảm nhận của cộng đồng người dân về trung
tâm hỗ trợ cộng đồng (liệu người dân có mong
muốn mở các trung tâm hay không).
- Các hình thức hoạt động đã được thực hiện
tại trung tâm hỗ trợ cộng đồng.
- Các hình thức hoạt động được thực hiện bởi
người làm việc tại các trung tâm (tiền giáo dục,
thúc đẩy xã hội và thành lập các liên kết);
- Cảm nhận của cộng đồng về những người
làm việc tại trung tâm (đàn ông, phụ nữ và
những người đứng đầu địa phương);
- Mức độ sử dụng các trung tâm hỗ trợ cộng
đồng của các trung tâm.
- Sự phù hợp của nguồn cung cấp đầu vào và
lý do họ sử dụng;
- Cảm nhận của phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ
về công việc đầy khích lệ của những người làm
việc tại trung tâm.
- Những nhu cầu của trung tâm hỗ trợ cộng
đồng cho một sự bền vững trong tương lai.
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1.3. Phương pháp nghiên cứu:
1.3.1. Phương pháp lấy mẫu:
Chúng tôi lập danh sách các trung tâm hỗ
trợ cộng đồng tại ba huyện:Khangrachari,
Rangamati và Bandarbando các cán bộ dự án
cung cấp. Dựa trên hiệu quả làm việc, trung
tâm hỗ trợ cộng đồng được các cán bộ dự án
phân loại thành loại “A” (tốt), “B” (trung
bình), “C” (kém) . Một danh sách riêng của
mỗi huyện vàmột danh sách chung đã được
phân loại theo tiêu chí A, B, C. Sau khi tổng
hợpdanh sách, kết quả cho thấy có 547 trung
tâm hỗ trợ cộng đồng đạt loại A, 705 trung tâm
đạt loại B và 429 trung tâm đạt loại C. Trong
mỗi loại lại có 10 trung tâm được lựa chọn
ngẫu nhiên bằng cách sử dụng bảng thống kê
ngẫu nhiên và 30 trung tâm ngẫu nhiên trong
số các trung tâm. Sau khi lựa chọn trung tâm từ
mỗi loại, các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng
có 14 trung tâm tại các huyện Khagrachari,
Rangamati
và10
trung
tâm
tại
huyệnBandarban.
1.3.2. Việc chuẩn bị bảng kiểm và câu hỏi:
Chúng tôi sử dụng 3 bảng câu hỏi: (i) bảng câu
hỏi thảo luận nhóm (FDG) sử dụng cho cán bộ
tại trung tâm hỗ trợ cộng đồng; (ii) bảng câu
hỏi FDG sử dụng cho bà mẹ có con tham gia
trực tiếp tại trung tâm hỗ trợ cộng đồng; (iii)
bảng câu hỏi FDG dành cho trẻ em tham gia tại
trung tâm. Bên cạnh đó, có 4 loại câu hỏi đã
đươc sử dụng: loại (i) gồm các câu hỏi dùng
cho việc khảo sát các hộ gia đình tại khu vực;
(ii) loại câu hỏi ý kiến để thu thập các thông tin
chính; và loại (iii) gồm các loại câu hỏi về vấn
đề quản lý dự án dành cho các nhân viên thực
hiện đề án.
1.3.3 Lựa chọn của người trả lời: những
nhóm sau đây đã được lựa chọn cho buổi
phỏng vấn:
-Người dân địa phương trong 30 trung
tâm hỗ trợ cộng đồng đã được lựa chọn.
-Đại diện cộng đồng của ba huyện đồi bao
gồm cả Chủ tịch hội đồng khu vực huyện
Chittagong Hill.
- Người đứng đầu các khu vực huyện đồi
theo phong tục truyền thống của.
- Các huyện và làng có liên quan.
- Các nhân viên thực hiện đề án bao gồm
cả giám đốc của Dự án ICDP.
Các cuộc khảo sát hộ gia đình, các cuộc phỏng
vấn người làm tại trung tâm, phỏng vấn lấy
thông tin quan trọng đã được thực hiện theo
lịch trình được ấn định trước.
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2. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
2.1. Thông tin chung về trung tâm hỗ trợ
cộng đồng và người được phỏng vấn
Mọi thông tin đều được thu thập dựa trên
việc phân loại từ trước của trung tâm hỗ trợ
cộng đồng. Ví dụ như các loại A,B và C theo
thứ tự. Tuy nhiên các chỉ số nghiên cứu đã chỉ
ra rằng có một sự khác biệt không nhỏ giữa ba
hình thức phân loại trên. Các kết quả nghiên
cứu cũng chỉ ra rằng bên cạnh kết quả tổng thể,
có một số ít những trường hợp, sự khác biệt
lớn có thể được quan sát thấy rõ ràng.
2.1.1. Thông tin chung về trung tâm hỗ trợ
cộng đồng:
i) Diện tích đất thực hiện dự án:
Dự án phát triển tổng hợp (ICDP) đã cố
định tiêu chí của dự án đó là phải đạt được ít
nhất một lượng đất với diện tích tối thiểu 10
decimals (dm) để xây dựng trung tâm hỗ trợ
cộng đồng. Tiêu chí này tuy nhiên đã không
được thực hiện một cách chặt chẽ bởi nhiều
nguyên nhân. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần
lớn trung tâm hỗ trợ cộng đồng được xây dựng
có diện tích 10dm và diện tích trung bình của
30 làng được chọn là 9,10 dm.
ii) Địa điểm: các nhân viên làm việc cho dự án
đã tư vấn cho các cộng đồng dân cư lựa chọn
địa điểm xây dựng trung tâm hỗ trợ cộng đồng
cần ổn định để trẻ em tại các hộ gia đình có thể
tham dự các trung tâm dễ dàng hơn trong giai
đoạn trước khi đến trường. Bản đồ của 30
trung tâm hỗ trợ cộng đồng đã chỉ ra rằng 53%
(16) trung tâm hỗ trợ cộng đồng được đặt tại
khu vực trung tâm và 47% (14) trung tâm nằm
tại ngoài khu vực trung tâm.
iii) Vật liệu cho trung tâm hỗ trợ cộng đồng:
Dự án ICDP đã cung cấp một số tài liệu về
thông tin, giáo dục và truyền thông (IEC) đến
mỗi trung tâm hỗ trợ cộng đồng (ví dụ: thông
qua các tranh ảnh). Qua hoạt động này có thể
nhận ra rằng một số người làm việc tại các
trung tâm đã thực hiện việc truyền thông IEC
rất tốt.Tuy nhiên phần lớn các tài liệu IEC đã
không được đưa tới trung tâm hỗ trợ cộng
đồng đầy đủ. Trong 30 trung tâm được lựa
chọn, chỉ có 14 trung tâm (47%) đã giữ các tài
liệu IEC trong điều kiện tốt, tại 10 trung tâm
(33%) các tài liệu này còn trong điều kiện khá
tốt và tại 6 trung tâm (20%) các tài liệu được
bảo quản trong điều kiện rất kém.
2.1.3. Thông tin chung về nhân viên tại các
làng: thông tin thống kê về độ tuổi, giới tính
và mức độ học vấn của nhân viên tại các làng
đã được thu thập trong bảng dưới đây:

Bảng-1: Thông tin cơ bản lực lượng nhân viên tại các làng
Thông tin
Số lượng
a. Tuổi (năm)
Đến 21
21-30
30+
Tổng
b. Giới tính
Nam
Nữ
Tổng
c. Trình độ học vấn
Đến lớp V
VI-X
Tốt nghiệp phổ thông (bằng tốt nghiệp phổ thông/ 10 năm)
Trênphổ thông
Tổng
Nguồn: Số liệu điều tra.

Phần trăm

7
21
2
30

23
70
7
100

3
27
30

10
90
100

1
19
9
1
30

3
64
30
3
100

Trình độ học vấn nhân viên tại đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất thể hiện chất lượng
của giáo dục cho trẻ em. Kết quả đã chỉ ra là thiếu nhân viên hỗ trợ có năng lực, đó là: a. sự thiếu hụt
về nhân viên có trình độ tại cộng đồng hoặc xung quanh các cộng đồng dân cư và b. việc hiến đất để
xây dựng trung tâm hỗ trợ cộng đồng ảnh hưởng tới việc tuyển dụngnhân viên tại trung tâm hỗ trợ
cộng đồng (Thực tế cho thấy một số người chủ hiến đất đã có tác động nào đó tới việc lựa chọn nhân
viên trung tâm).
2.2. Chức năng của trung tâm hỗ trợ cộng
đồng và nhân viên:
2.2.1. Mức độ bao quát các hộ gia đình: Khi
thực hiện Dự án ICD, các nhân viên làm việc
tại trung tâm hỗ trợ cộng đồng cần phải bao
quát được ít nhất 25 hộ gia đình trong cộng
đồng. Trong 30 trung tâm hỗ trợ cộng đồng
được lựa chọn, 16 (53%) đã bao quát được
trung bình 25 hộ gia đình, 11 (37%) đã bao
quát được 26-30 hộ gia đình và 3 trung tâm
còn lại (10%) đã bao quát được hơn 30 hộ gia
đình.
2.2.2. Trẻ em tại trung tâm hỗ trợ cộng
đồng: Mỗi trung tâm đều phân loại trẻ em theo
các độ tuổi lần lượt như từ 0-1 tuổi, 4-6 tuổi và
từ 6 đến dưới 10 tuổi. Đề án hướng tới mục
tiêu mở rộng phạm vi tiêm chủng và tổ chức
các hoạt động trước độ tuổi đến trường cho trẻ
em. Mỗi trung tâm hỗ trợ cộng đồng nhận làm
việc với khoảng 36 em.
2.2.3. Nhiệm vụ của trung tâm hỗ trợ cộng
đồng:Trung tâm hỗ trợ cộng đồng chủ yếu
được sử dụng để phục vụ cho trẻ em trước độ
tuổi đến trường. Nó cũng được sử dụng làm cơ
sở cho những đề xuất can thiệp của các tổ chức
chính phủ và phi chính phủvào sự phát triển
dân cư tại mỗi cộng đồng. Những người làm
việc tại trung tâm hỗ trợ cộng đồng chủ yếu

thực hiện những công việc, hoạt động phục vụ
cho trẻ em dưới độ tuổi tới trường và tổ chức
các hoạt động thúc đẩy nhiều mặt khác nhau
của đời sống xã hội (trước nhất là về chăm sóc
sức khỏe, sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ
sinh, trẻ em bú sữa mẹ, ...) ở cấp độ cộng đồng.
2.2.4. Đăng ký tham gia trung tâm cho trẻ
em dưới độ tuổi đến trường: Chức năng quan
trọng nhất của trung tâm hỗ trợ cộng đồng
chính là việc tổ chức các hoạt động cho trẻ em
dưới độ tuổi đến trường. Sau khi tham gia quá
trình giáo dục này, trẻ em được đăng ký vào
học tập tại trường cấp I gần nhất tại địa
phương. Những người làm việc tại trung tâm
đăng ký cho các em nhỏ tới trường và phân
loại thành ba nhóm: trước độ tuổi đến trường
(4-6 tuổi), lớp I (lớn hơn 6 và nhỏ hơn 8 tuổi)
và lớp II (trên 8 tuổi và dưới 10 tuổi). Nghiên
cứu đã chỉ ra rằng trong 30 trung tâm hỗ trợ
cộng đồng đươc lựa chọn, nhóm trẻ em trước
độ tuổi đến trường chiếm tỉ lệ cao nhất và trẻ
em học lớp II chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.
2.2.5. Mức độ tham gia của trẻ em tại trung
tâm hỗ trợ cộng đồng:Phần lớn các trung tâm
cố định thời gian làm việc từ 7 giờ đến 9 giờ
sáng cho chương trình dành cho trẻ em trước
độ tuổi đến trường. Trung bình 75% số lượng
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trẻ em tham dự thường xuyên các hoạt động
này.
2.2.6. Nhận thức về giáo dục: Hầu hết các em
nhỏ đều cảm thấy rất tích cực khi tham gia vào
chương tình dành cho trẻ em dưới độ tuổi tới
trường. Các em ở 28 trung tâm hỗ trợ cộng
đồng cũng đã nói rằng bản thân mình cảm thấy
“tốt” khi nhận được sự giáo dục tại các trung
tâm (93%). Trẻ em tại 2 trung tâm còn lại cho
ý kiến rằng các em đánh giá mức độ giáo dục
tại các trung tâm là “trung bình” (7%).
Chất lượng giáo dục tại trung tâm hỗ trợ
cộng đồng:
Bằng cách phân trẻ em thành hai nhóm tuổi
khác nhau và nghiên cứu ba hoặc bốn chỉ số
riêng, nhóm đánh giá đã tìm hiểu được chất
lượng của việc giáo dục tại các trung tâm. Chất
lượng giáo dục được đánh giá theo các mức
độ: tốt, trung bình và kém.
a) Nhóm- I (4-6 tuổi): Với trường hợp này, có
ba chỉ số được đưa ra để đánh giá bao gồm:
khả năng đếm số, đọc bảng chữ cái và phân
biệt tranh ảnh/ màu sắc.
i) Năng lực đếm: Có 5 trung tâm (17%) đã
được đánh giá là “tốt” . Trẻ em tại 19 trung
tâm (63%) được đánh giá là “trung bình” và trẻ
em tại 6 trung tâm được đánh giá là có năng
lực “kém”.
ii) Khả năng đọc bảng chữ cái: Tại 4 trung
tâm trẻ em đã được đánh giá là có khả năng
đọc bảng chữ cái “tốt” (13%), tại 17 trung tâm
được đánh giá là “trung bình” (57%) và tại 9
trung tâm được đánh giá là “kém” (30%).
iii) Khả năng phân biệt hình ảnh/ màu sắc:
Không có trẻ em tại trung tâm nào đạt loại
“tốt”với khả năng này. Trẻ em tại 18 trung tâm
(60%) đã được đánh giá là có khả năng phân
biệt hình ảnh/ màu sắc loại “khá” và con số
này đối với loại trung bình là 12 (40%).
b) Nhóm -II (trên 6 tuổi và dưới 10 tuổi):Đối
với nhóm này, có 4 chỉ số được sử dụng để
đánh giá: năng lực xây dựng từ, năng lực dịch,
khả năng vẽ/ tạo vần và khả năng hiểu hình
ảnh.
i) Khả năng xây dựng từ với bảng chữ cái:
Có 11% trẻ em (3 trung tâm) được đánh giá là
có khả năng xây dựng từ với bảng chữ cái là
“tốt”, 31% trẻ em (8 trung tâm) được đánh giá
mức “trung bình” và 58% (12 trung tâm) ở
mức “kém”.
ii) Khả năng dịch nghĩa của từ: 4% trẻ em (1
trung tâm) đã được đánh giá là có khả năng
dịch nghĩa của từ “tốt”, mức “trung bình” là
27% (7 trung tâm) và ‘kém’ là 69% 918 trung
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tâm). Chỉ có một trung tâm (4%) loại B có trẻ
em được đánh giá là “tốt” với khả năng này.
iii) Khả năng tạo vần/ vẽ: 8% (2 trung tâm)
có trẻ em được đánh giá là có khả năng vẽ/ tạo
vần tốt, 65% (17 trung tâm) được đánh giá là
có khả năng trung bình, và bị đánh giá kém có
27% (7 trung tâm). Chỉ có 2 trung tâm loại B
được đánh giá là tốt khi xét tới khả năng này.
iv) Khả năng hiểu biết hình ảnh: Trẻ em của
8% (2 trung tâm) được đánh giá có khả năng
này tốt, 46% (12 trung tâm) được đánh giá với
trình độ trung bình và 46% (12 trung tâm) bị
đánh giá ở mức kém.
2.2.7. Việc nhập học cho trẻ em vào trường
cấp I: Nghiên cứu cho thấy bắt đầu từ năm
1999, những người làm việc trong các trung
tâm đã đăng kí học vào trường cấp I gần nhất
trong khu vực cho 192 trẻ em. Những người
làm việc ở đây đã cho biết chỉ có 5 trường hợp
được ghi nhận đã bỏ học. Nguyên nhân của
việc bỏ học là do gia đình chuyển đổi canh tác
nông nghiệp và nạn nghèo đói.
2.2.8. Sự phù hợp về các thiết bị khác nhau:
Theo thống kê chỉ có 2 cuốn sách được ghi
nhận đã được quyên góp cho các trung tâm.
Những cuốn sách được quyên góp cũng không
xuất hiện trên thị trường khu vực. Các thiết bị
phục vụ cho việc vui chơi cũng chưa đạt đủ
tiêu chuẩn vè số lượng. Cũng có thể thấy rằng
việc cung cấp bóng tennis để các em chơi
không phù hợp vì bóng tennis dễ bay lạc vào
khu vực rừng xung quanh các trung tâm. Vì
vậy, việc sử dụng bóng đá được coi là phù hợp
hơn. Trẻ em tại đây cũng được thấy yêu thích
môn bóng đá hơn.
2.2.9. Các hoạt động thúc đẩy và trình độ
hiểu biết của các nhân viên làm việc tại
trung tâm hỗ trợ cộng đồng: Thông thường
các nhân viên tại đây tổ chức các hoạt động
thúc đẩy phát triển các vấn đề chăm sóc sức
khỏe và kế hoạch hóa gia đình trong cộng đồng
nhằm giúp nâng cao nhận thức của người dân
về những vấn đề trên. Để thực hiện được tốt
những công việc trên việc hiểu biết về các vấn
đề trên một cách rõ ràng là vô cùng quan trọng.
Vì lý do đó, mức độ kiến thức của nhân viên
làm việc tại các trung tâm đã được đánh giá
theo các mức là “kém”, “trung bình” và “đạt
yêu cầu”. Hiểu biết về 10 vấn đề dưới đây đã
được khái quát rõ nhất như sau:
a. Tiêm chủng: 5 trung tâm (17%) có nhân
viên có kiến thức về vấn đề tiêm chủng phòng
bệnh kém, 20 nhân viên (66%) được đánh giá
có kiến thức về vấn đề này trung bình và 5
trung tâm (17%) được đánh giá là đạt yêu cầu.

b. Vấn đề vệ sinh môi trường: Kiến thức về
biết ở mức đạt yêu cầu khi được hỏi về các vấn
vấn đề vệ sinh môi trường, đặc biệt là kiến
đề như các phương thức phòng chống bện tiêu
thức về hậu quả có thể xảy ra khi sử dụng bồn
chảy, cách sử dụng nước muối, chuẩn bị nước
cầu không hợp vệ sinh được đánh giá như sau:
muối, phương thức uống nước muối ...
8 (22%) nhân viên được đánh giá là có kiến
h. Công tác phòng chống sốt rét: Sốt rét là
thức ở mức kém, 17 nhân viên (59%) được
một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn
đánh giá là có kiến thức ở mức trung bình và 5
đến tử vong cho người dân ở khu vực đồi núi.
(17%) được đánh giá là có kiến thức ở mức đạt
Một nghiên cứu đã ước tính rằng sốt rét chiếm
yêu cầu.
tới 67% trong tổng số tử vong của người dân
c. Vấn đề nước sạch: Các khía cạnh về nước
tại làng Naikhangchari huyện Bandarban. Kiến
sạch như nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn
thức của nhân viên tại đây về tầm quan trọng
nước, các loại bệnh lây lan do nguồn nước, quy
của việc ngủ mắc màn, đặc biệt là dành cho bà
trình làm sạch nước trước khi uống, ... đều
mẹ và trẻ em được đánh giá như sau: kém
được sử dụng làm câu hỏi đánh giá mức độ
chiếm 10%, trung bình chiếm 73% và đạt yêu
hiểu biết của các nhân viên và kết quả cho
cầu chiếm 17%.
thấy: 8 (27%) nhân viên có hiểu biết ở mức
i. Các biến chứng khi mang thai: Một số
kém, 17 (57%) có hiểu biết ở mức trung bình
người làm việc tại các trung tâm đã có thể
và 5 (17%) có hiểu biết ở mức đạt yêu cầu.
nhận biết các biến chứng khi mang thai và kịp
d. Vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ: 6 (20%)
thời đưa các bà mẹ tới bệnh viện gần nhất cùng
nhân viên có hiểu biết ở mức kém, 19 (63%)
với sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn y tế. 8
có hiểu biết ở mức trung bình và 8(27%) có
(27%), 19 (63%) và 3 (10%) người làm việc tại
hiểu biết ở mức đạt yêu cầu.
các trung tâm có hiểu biết ở mức lần lượt theo
e. Sử dụng nữa non: 8 (27%) nhân viên có
thứ từ là kém, trung bình và đạt yêu cầu.
hiểu biết ở mức kém, 14 (46%) có hiểu biết ở
j. Kế hoạch hóa gia đình: 5 (17%) nhân viên
mức trung bình và 8 (27%) có hiểu biết ở mức
có hiểu biết ở mức kém, 22 (73%) có hiểu biết
đạt yêu cầu.
ở mức trung bình và 3 (10%) có hiểu biết ở
f. Muối I- ốt: 3 (10%) nhân viên có hiểu biết ở
mức đạt yêu cầu.
mức kém, 21 (70%) nhân viên có hiểu biết ở
k. Hiểu biết về trung tâm hỗ trợ cộng đồng:
mức đạt yêu cầu và 6 (20%) có hiểu biết ở mức
Cả các bà mẹ và các nhóm cộng đồng đều nhận
xuất sắc.
thức rõ việc trung tâm hỗ trợ cộng đồng là nơi
g. Tiêu chảy: 2 nhân viên (7%) có hiểu biết ở
vô cùng quan trọng cho việc giáo dục trẻ
mức kém, 19 nhân viên (63%) có hiểu biết ở
em.[4]
mức trung bình và 9 nhân viên (30%) có hiểu
2.2.10. Bản chất và các lợi ích mà cộng đồng nhận được: Khi được hỏi về các hoạt động của trung
tâm hỗ trợ cộng đồng, trong hàng loạt những hoạt động của trung tâm, họ đã đồng ý rằng hoạt động
dành cho trẻ em trước khi đến trường là hoạt động quan trọng nhất.
Bảng 2: Bản chất của các lợi ích cộng đồng nhận được từ trung tâm hỗ trợ cộng đồng và nhân
viên
STT
Cảm nhận từ cộng đồng
Mức độ
Cảm nhận từ các nhóm
Mức độ
đánh giá
bà mẹ
đánh giá
Cung cấp phạm vi cho trẻ em
Rất cao
Giải quyết nhiều vấn đề quan
Rất cao
1.
em trước độ tuổi đến trường.
trọng cấp thiết với việc giáo
dục trẻ em.
Công việc được thực hiện đều
Rất cao
Công việc đều là cấp thiết và
Rất cao
2.
quan trọng và và tốt
tốt cho các làng.
3.

4.

Nâng cao việc đăng kí ghi
danh chọ tập tại các trường
cấp một cho trẻ
Trung tâm hỗ trợ cộng đồng là
quan trọng đối với các cộng
đồng cư dân

Cao

Nâng cao kiến thức về chăm
sóc sức khỏe

Cao

Cung cấp phạm vi cho trẻ em
Cao
tiếp cận tiêm chủng dễ dàng
hơn
Nguồn: số liệu điều tra

Cao
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Cảm nhận về những người làm việc tại
trung tâm:
Những người làm việc tại trung tâm đã
thực hiện hàng loạt hoạt động trong các cộng
đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức xã hội
và động lực thúc đẩy. Trong đó, bao gồm các
công việc cơ bản của họ là dạy trẻ em mỗi
ngày hai giờ.
2.3. Sự hợp tác từ cộng đồng:
Cộng đồng người dân đã hợp tác với
những người làm việc tại trung tâm thông qua
nhiều mặt khác nhau. Dưới đây là một số mặt
chính của sự hợp tác này:
2.3.1. Việc thành lập ban quản lý các trung
tâm (PMC):
Tại phần lớn các trung tâm, 5 thành viên
đã được đề cử trong ban quản lý các trung tâm
trong các thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, có
thể thấy rằng các cuộc họp định kỳ đã không
được tổ chức, không đảm bảo đầy đủ về số
lượng. Chỉ có một số trung tâm thực hiện đầy
đủ về số lượng của các buổi họp định kỳ sau
khi thành lập ban quản lý.
2.3.2. Hình thức hỗ trợ:
Các hình thức hỗ trợ cho hoạt động của
cộng đồng người dân bao gồm hỗ trợ về nguồn
lao động trong suốt quá trình xây dựng và hoạt
động của các trung tâm, gửi con em trong các
trung tâm và cho nhân công tại các trung tâm
có thêm thời gian để họ có thể tổ chức các hoạt
động giảng dạy và giáo dục cộng dồng. Hầu
hết các nhân viên trung tâm đều nói rằng họ
nhận được sự trợ giúp trong suốt quá trình xây
dựng trung tâm (97%). 21 nhân viên trung tâm
(70%) nói rằng họ nhận đươc sự hỗ trợ từ cộng
đồng khi gửi trẻ em tới các trung tâm. 18
(60%) nhân viên nói rằng họ nhận được sự hỗ
trợ từ cộng đồng khi họ tới thăm các gia đình.
2.3.3. Các hình thức sử dụng khác của trung
tâm làng:
Các hình thức sử dụng khác của các trung
tâm chủ yếu được giới hạn trong việc sử dụng
trung tâm như các trung tâm tiêm chủng mở
rộng bao gồm cả tiêm chủng vitamin A, dành
cho làng Salish (tòa án cấp độ làng có quyền
giai quyết các vấn đề tranh chấp tại làng), các
cuộc họp khác, chức năng của văn hóa/ hôn
nhân, các buổi thảo luận về tôn giáo, trung tâm
còn được sử dụng như những nơi tổ chức các
buổi tổ chức câu lạc bộ tuổi trẻ, ...[4]
Nhờ vào những sự tiến bộ và nâng cao mà
dự án tạo ra cho mức sống của người dân bản
địa bằng các biện pháp giúp người dân nâng
cao nhận thức của mình về sức khỏe, vệ sinh,
nhu cầu lương thực, xóa nạn mù chữ, ... đề án
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đã nhận được sự đánh giá cao của người dân
tại ba huyện đồi. Điều này đã cho thấy nhu cầu
phát triển đề án mang tính lâu dài từ phía
người dân.
2.4. Mối quan hệ giữa dự án ICD với Sở xây
dựng quốc gia
Đề án phát triển cộng đồng tổng hợp đã sử
dụng nhiều biện pháp nhằm duy trì sự kết nối
với ban điều phối này, điều này đóng vai trò rất
quan trọng cho việc hoạt động trôi chảy của dự
án. Đến nay có thể thấy chưa một ủy ban điều
phối nào thực hiện các cuộc họp thường xuyên
định kỳ. Trong khi việc tổ chức các cuộc họp
định kỳ đóng vai trò to lớn trong việc xây dựng
mối quan hệ với các cơ quan trọng yếu và việc
thực hiện tốt các hoạt động của dự án.
2.6. Việc duy trì các trung tâm bền vững
Các đặc điểm về địa lý, sinh học và xã hội
ở ba huyện đồi đều đặc biệt khác so với những
phần còn lại của quốc gia. Điều kiện kinh tế ở
đây cũng chỉ đạt ở mức thấp trong khi lượng
dân cư thì rất lớn. Bên cạnh đó, việc thực hiện
các hoạt động phát triển như trên còn khá khó
khăn vì một số lý do như sau: ví dụ: khó khăn
trong truyền thông, trình độ giáo dục thấp, rào
cản ngôn ngữ, sự tồn tại của những hủ tục, mê
tín dị đoan trong cộng đồng người dân kết hợp
với các vấn đề xã hội- văn hóa khác, ... tình
trạng bất ổn về chính trị trong nhiều năm cũng
đã cản trở rất nhiều hoạt động của các tổ chức
phi chính phủ và nhà nước.
Tất cả các cơ quan đại diện cho người dân
bao gồm Chủ tịch Hội đồng ba huyện đồi đã
bày tỏ sự hài lòng về các trung tâm và nhấn
mạnh về sự cần thiết rằng trong tương lai cần
một sự tiếp nối cho các hoạt động trên.
Tất cả các quan chức chính phủ phát biểu
trong tương lai việc tổ chức cần sự chung tay
của các cơ quan, hội đồng địa phương trong
việc thực hiện dự án vì sự phát triển bền vững
của dự án. Chủ tịch Hội đồng khu vực và Chủ
tịch Hội đồng của tất cả các huyện cũng có
đánh giá tích cực về sự tiếp tục của dự án trong
tương lai và hy vọng sẽ thực hiện những nhiệm
vụ của mình với sự giúp đỡ đầy đủ từ phía
Chính phủ.
Việc phân tích hiệu quả của dự án phát
triển tổng hợp ICD cho thấy so với những lợi
ích mà cộng đồng đạt được, nguồn vốn đầu tư
và phát triển dự án không nhiều. Xét về các
mặt phát triển giáo dục cho trẻ em, nâng cao
nhận thức của người dân bản địa về vấn đề
tiêm chủng, vệ sinh môi trường, sử dụng nước
sạch, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ... việc đầu

tư chỉ tốn một lượng chi phí thấp trong khi tình
trạng vô cùng khó khăn của các địa phương.
Các cộng đồng người dân, đại diện cho người
dân ở cấp độ cộng đồng, chẳng hạn như Chủ
tịch, trưởng làng và thành viên của các cộng
đồng Parishad (UP) đã bày tỏ rằng họ cảm thấy
việc tiếp tục phát triển đề án trên quy mô tổng
thể là rất cấp bách. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ
quan ngại rằng mình không có đủ tiềm lực tài
chính để cung cấp cho chương trình một cách
độc lậpư ở giai đoạn này và kêu gọi sự hỗ trợ
từ chính phủ trong vòng 5 năm. Việc thể chế
hóa dự án dưới sự chỉ đạo của chính phủ cũng
sẽ giúp cho dự án được phát triển hiệu quả và
bền vững hơn trong tương lai.[4]

Cộng đồng dân cư tại thời điểm này chưa
thể chi trả chi phí cho dự án. Vì thế, việc chi
trả chi phí cho dự án cần thiết cần phải có sự
hỗ trợ từ phía các cơ quan ít nhất là chi phí tổ
chức dự án.

Việc mở rộng quy mô của dự án cũng đòi
hỏi cấp thiết về số lượng nhân viên làm việc
cũng như cố vấn. Ít nhất dự áncần có một sự
phát triển về nhân lực có tổ chức để có thể hoạt
động trơn tru và hiệu quả sau khi mở rộng quy
mô.

Những người làm việc tại các trung tâm
cần được xem xét kĩ lưỡng trình độ học vấn và
kỹ năng sư phạm.

Việc cung cấp tài liệu giảng dạy cho trẻ
em tại các trung tâm cũng rất cần thiết. Chất
lượng giảng dạy rất khó được cải thiện nếu như
không có tài liệu sách và sự cải thiện về sức
khỏe.
Nhờ vào những sự tiến bộ mà dự án tạo ra
cho mức sống của người dân bản địa bằng các
biện pháp giúp người dân nâng cao nhận thức
của mình về sức khỏe, vệ sinh, nhu cầu lương
thực, xóa nạn mù chữ, ... đề án đã nhận được
sự đánh giá cao của người dân tại ba huyện
đồi. Điều này đã cho thấy nhu cầu phát triển đề
án mang tính lâu dài từ phía người dân.
Tuy nhiên, trongkhi cộng đồng dân cư bày
tỏ việc mong muốn dự án phát triển lâu dài, dự
án có nguy cơ sẽ không thể tiếp tục duy trì nếu
như không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Trong
khi từ phía người dân đã có đầy đủ các điều
kiện tiên quyết cho dự án, việc đảm bảo các
nguồn cung lại cần được xem xét từ phía các
cơ quan có liên quan.[1]
3. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT
3.1. Kết luận
Khái niệm “Trung tâm hỗ trợ cộng đồng” của
dự án ICD đã được đánh giá cao bởi mọi người
dân trên nhiều cấp độ như từ Chủ tịch các sở

cấp cơ sở cho đến Chủ tịch hội đồng khu vực
các huyện đồi. Trong quá trình thăm quan làm
việc trung tâm hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi
thấy một điều khá bất ngờ là thông qua các
hoạt động dành cho trẻ em trước độ tuổi đến
trường và các hoạt động nâng cao động lực của
người dân, phần lớn cộng đồng dân cư này tuy
mù chữ, nhưng đã nhận thức được tầm quan
trọng của những hoạt động trên. Trong thời
gian này, một số lượng lớn các cộng đồng làng
đã cho thấy sự quyết tâm rất lớn trong các vấn
đề như chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi
trường. Đây được coi là một thành tích lớn của
đề án ICD. Việc lựa chọn địa điểm của một số
trung tâm chưa được hợp lý, điều này đặt ra
yêu cầu cần nâng cấp để đạt được mục tiêu dự
án. Khối lượng giáo dục cũng như thiết bị giáo
dục cũng cần được tăng lên, đặc biệt hơn là các
loại sách, theo như quan sát là một số loại sách
vô cũng quan trọng. Mức độ giám sát hiện tại
vẫn chưa đạt được tối đa chất lượng, do đó
trong phần lớn các mảng của dự án cần thiết
phải nâng cấp việc giám sát và chỉ đạo. Từ các
số liệu nghiên cứu cho thấy trong vòng 5 năm
tới, việc mở rộng đề án và phát triển đề án
vững bền trong tương lai sẽ đòi hỏi những yếu
tố sống còn như sau: cho phép toàn bộ các
huyện đồi có quyền can thiệp vào dự án, cho
phép hội đồng khu vực có quyền can thiệp vào
công việc của dự án và tiến tới từng bước hội
đồng khu vực sẽ hỗ trợ về mặt tài chính, tiếp
tục giữ vững phối hợp với Sở xây dựng quốc
gia ở cấp huyện nhằm tiếp tục nhận được sự hỗ
trợ.
3.2. Một số đề xuất:
Các đề xuất dưới đây được đề ra dưới sự
xem xét và chỉ đạo của người lập đề án và các
cán bộ có liên quan khác, và người thiết kế
chính sách nhằm hướng tới một đề án có hiệu
quả tốt hơn.
3.2.1. Chức năng của các trung tâm huyện:
a. Chú ý hướng tới việc xây dựng các trung
tâm huyện ở trung tâm các cộng đồng người
dân giúp trẻ em dễ tiếp cận hơn.
b. Mỗi trung tâm hiện nay chỉ được cung cấp
2 cuốn sách, yêu cầu trong thời gian tới mỗi
trung tâm phải có đủ (ít nhất 10 cuốn) sách
phục vụ cho giáo cụ giảng dạy trẻ em.
c. Một trong những vấn đề kinh niên ở khu
vực các huyện đồi là vấn đề thiếu nước sạch
trầm trọng. Ít nhất cần phải có một hệ thống
giếng nước ở mỗi trung tâm để đảm bảo đủ
lượng nước sạch cho tố thiểu là trẻ em trong
trung tâm. Nhà tiêu hợp vệ sinh cũng cần được
lắp đặt tại khu vực trung tâm và hướng tới là
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xây dựng các nhà tiêu hợp vệ sinh tại khu vực
người dân sinh sống.
d. Trung tâm hỗ trợ cộng đồng cũng có thể
được sử dụng để phụ vụ việc giáo dục giúp
người lớn trong cộng đồng người dân xóa nạn
mù chữ.
e. Thành lập các đơn vị khai thác nước trên
cơ sở thử nghiệm cũng là một sự lựa chọn
hướng tới một trung tâm hỗ trợ cộng đồng tốt
đẹp và hiệu quả hơn.
3.3.2. Chức năng của nhân viênlàm việc tại
các trung tâm
a. Phần lớn những nhân viên làm việc tại
trung tâm đều được cho là khá phù hợp với
việc tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em
trước độ tuổi đến trường. Vì thế, các tiêu chí
lựa chọn người làm việc cho các trung tâm nên
được sửa đổi ít nhất là với những người có
trình độ đã có bằng cấp II (tương đương vói
lớp 10) thay vì trình độ lớp VIII để duy trì chất
lượng. Trong trường hợp không có người nào
có bằng tốt nghiệp cấp II, chất lượng đội ngữ
nhân viên tại trung tâm hỗ trợ cộng đồng có
thể được nâng cao thông qua các hoạt động
đào tạo.
b. Một số nhân viên đã thể hiện bản thân họ
không nhận thức đầy đủ về các công việc họ
làm. Việc tổ chức các khóa đào tạo thường

xuyên cho nhân viên làm việc tại đây là rất
quan trọng. Trong vấn đề này, việc đầu tiên có
thể làm đó là tổ chức các khóa đào tạo bao
gồm cả đào tạo vềthu nhập và một số kế hoạch
hành động cho họ tại một số trung tâm đào tạo
có uy tín/ thuộc về nhà nước.
3.2.3. Quản lý dự án chung
a. Dự án hiện đang được mở rộng địa bàn
hoạt động thông qua việc tổ chức trung tâm hỗ
trợ cộng đồng mới. Tuy nhiên số lượng người
làm không hề tăng trong khi họ phải trải rộng
hoạt động trong hơn 30 trung tâm. Việc xem
xét các vấn đề truyền thông cũng là vô cùng
khó khăn để giam sát mọi hoạt động của các
trung tâm trong thẩm quyền của họ. Đối với
vấn đề này, các quyền hạncủa các nhân viên
cần được tăng lên cho phù hợp với phân bố của
các trung tâm là 25 cho mỗi văn phòng để có
thể giam sát một cách hiệu quả.
b. Giám đốc điều hành dự án cần được trao
quyền tự chủ cho các hoạt động tổ chức. Giám
đốc cũng cần phải có một số quyền hạn nhất
định và nguồn lực tài chính.
c. Các hoạt động của dự án cần phải găn kết
với hội đồng sở tại và đảm bảo nhận được sự
giúp đỡ từ phía Sở xây dựng quốc gia hướng
tới một sự phát triển bền vững.
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ĐÀO TẠO CÁC NHÓM DÂN TỘC THIẾU SỔ
CÓ TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ THẤP
Mr. John Collins, nhà nghiên cứu Australia
Bài viết này nêu lên những khó khăn lớn
đã gặp phải và những bài học được rút ra từ sự
thay đổi quan điểm và thực tiễn liên quan đến
việc sử dụng chất hóa học trong nông nghiệp.
Rất nhiều hoa quả và rau tươi tiêu thụ ở
Australia được sản xuất bởi những người nông
dân mới nhập cư đến từ các nước không nói
tiếng Anh. Những người nông dân này thường
không biết tiêng Anh. Do đó họ gặp khó khăn
trong việc tìm hiểu luật, các quy định của Úc
và các hướng dẫn sử dụng an toàn trên bao bì
các sản phẩm hóa chất nông nghiệp như thuốc
trừ sâu và chất tẩy rửa.
Tất cả các bang và vùng lãnh thổ ở Úc
đều có luật và quy định về bảo vệ sức khỏe của
người nông dân và người tiêu dùng, đồng thời
hạn chế mức độ lan rộng của ô nhiễm môi
trường. Lạm dụng hóa chất cũng có thể khiến
doanh nghiệp nông nghiệp mất tính bền vững
bởi việc tăng chi phí đầu vào hoặc các nông
phẩm không tiêu thụ được.
Cung cấp dịch vụ đào tạo mở rộng cho
những nhóm nông dân mù chữ đến từ nhiều
nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau tiềm ẩn rất
nhiều khó khăn, một phần là do thái độ chống
đối luật của họ, nhưng phổ biến nhất là do
những khó khăn trong việc thiết lập kênh giao
tiếp hiệu quả với họ.
Một vài khó khăn có thể nêu ra đây liên
quan tới các công tác: tiếp cận với những
nhóm xã hội khép kín, xác định và thuyết phục
những người lãnh đạo cộng đồng đó, biên soạn
nguồn tài liệu dễ hiểu và hữu ích, đối phó với
những thông tin sai lệch từ các tài liệu không
chính thống và chọn ra những người tham gia
đào tạo thích hợp. Cũng đã có đánh giá về
những chiến lược đào tạo khác nhau, sự thành
công hay thất bại của những chiến lược đó.
Thay đổi thái độ và hành vi của các nhóm
đối tượng là một phần thiết yếu của quá trình
tạo ra tăng trưởng kinh tế và phát triển bền

vững. Bài viết này nêu bật những khó khăn
chính gặp phải trong thay đổi thái độ và thực
trạng sử dụng các hóa chất nông nghiệp.
Nghiên cứu này tiến hành trên đối tượng là
những dân tộc thiểu số đang sinh sống và làm
việc ở lưu vực sông Sydney bang New South
Wales.
Nước Úc ngày nay đã trải qua những làn
sóng nhập cư liên tiếp. Trong những năm sau
1945 là làn song nhập cư đến từ các nước châu
Âu và Địa Trung Hải. Trong những năm 1960
và 1970 người nhập cư từ các nguồn hết sức
đa dạng di cư nhiều tới nước này.
Một số người nhập cư có học thức và khả
năng tài chính. Một số khác thì ngược lại.
Nhóm thứ hai này là đôí tượng chính được
thảo luận trong phần còn lại của bài nghiên
cứu.
Dân nhập cư nghèo, không được học hành
đầy đủ thường tìm việc làm đầu tiên của họ ở
những nơi bẩn thỉu, nguy hiểm, lương thấp mà
thường những người dân có mức thu nhập cao
hơn tránh xa. Những người mới nhập cư chấp
nhận làm những công việc đó bởi đó thường là
công việc hiếm hoi mà họ có thể tìm được.
Nhiều người sớm tìm cách chuyển sang các
công việc có điều kiện làm việc tốt hơn.
Những được xem là “khá hơn” có thể là công
việc chăn nuôi nông sản lấy thịt (ví dụ như thịt
gia cầm hoặc sản xuất trứng) ở những trang
trại diện tích nhỏ, không đòi hỏi vốn đầu tư lớn
vào máy móc, đất đai hoặc thiết bị.
Những nhóm người di cư trong các giai
đoạn trước đó có thể được cấp đất để canh tác.
Ví dụ như những người di cư người Ý, Hy Lạp
và Malta đã đến vào những năm 1950 hoặc
1960 có thể đã làm việc đủ lâu để mua từ 1 tới
5 hecta ở vùng ngoại ô của Sydney, nơi mà giá
đất thấp hơn. Đến những năm 1990, những
người di cư đó đã quá tuổi để có thể làm việc
các trang trại của họ, nên họ thuê lao động từ
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các nhóm người mới đến như Khmer, Lebanon
hoặc Somalia. Quá trình này đã phát triển
trong nhiều thập kỷ. Kết quả là lưu vực Sydney
trở thành một lăng kính về các dân tộc thiểu số
ở khu vực nông nghiệp nhỏ. Uớc tính rằng hơn
85% hoa và rau quả của Sydney được sản xuất
từ các trang trại vùng lưu vực Sydney, được
quản lý và làm việc bởi những người có nguồn
gốc không nói tiếng Anh (NESB). Hơn nữa,
người ta ước tính rằng hơn 65% người làm
vườn NESB là những người nhập cư thế hệ
đầu tiên [1].
Có sự khác biệt đáng kể rõ ràng giữa các
trường hợp được mô tả ở đây với hoàn cảnh
của các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam.
Nhóm dân cư nông nghiệp được mô tả trong
bài nghiên cứu này chủ yếu chỉ sống cách
trung tâm thành phố lớn khoảng 1 giờ đi lại, họ
không sống tại các vùng lãnh thổ bị các tính
năng địa lý chi phối như địa hình núi và giao
thông khó khăn. Nhưng cũng vẫn tồn tại 1 số
điểm tương đồng có thể nêu ra đây:
- Đa dân tộc
Những làn sóng nhập cư thành công
đã đóng góp vào lực lượng lao động nông
nghiệp ở lưu vực Sydney. Những nhóm lớn,
sắp xếp theo thứ tự nhập cư, bao gồm dân
thuộc các nền văn hóa khác nhau: Địa Trung
Hải (tiếng Ý, tiếng Hy Lạp, tiếng Malta), các
nền văn hóa Đông Dương (Khmer, Việt Nam,
Lào), Trung Quốc, Ấn Độ tiểu lục địa và
Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ.
- Trình độ học vấn thấp
Thị trường làm vườn thường là của những
người có lựa chọn nghề nghiệp hạn chế.
- Cô lập về xã hội và chính trị
Học vấn thấp và bản chất của nông dân
làm trang trại nhỏ làm gia tăng khoảng cách
với cộng đồng dân cư đông đúc, văn hóa và
các nhóm chính trị khác.
- Thiếu tin tưởng các cơ quan thẩm quyền
Một phần vì không có khả năng đọc tiếng
Anh, những người mới di cư NESB thấy khó
khăn để nắm bắt luật pháp địa phương, luật
thương mại và các hoạt động khác. Ở phạm vi
lớn hơn, đôi khi họ phải làm việc với chính
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quyền khi vi phạm luậtdo thiếu hiểu biết.
Trong các trường hợp như vậy, họ thường tìm
cách tránh né chính quyền bất cứ khi nào có
thể. Nhiều người mới di cư NESB gần đây
cũng đã từngtham gia vào các lĩnh vực như
chính trị, tôn giáo hay kinh tế ở quê nhà, nơi
họ có những mâu thuẫn về quyền hoặc lợi ích
với những nhóm công dân khác, và chính điều
này là khiến họ có xu hướng không tin tưởng
và tránh tiếp xúc với các cơ quan chính quyền
ở Úc . Kết quả là, chính quyền Úc cảm thấy
khó khăn để xác định, giao tiếp và giành được
lòng tin của những nhóm người nhập cư mới
này.
Tất cả các bang và vùng lãnh thổ của Úc
đã giới thiệu luật và quy định quản lý mua và /
hoặc sử dụng các hóa chất nông nghiệp và thú
y. Song nạn mù chữ trong các nhóm nông dân
NESB tạo thành một rào cản đáng kể đối với
việc nắm các quy tắc, quy định cũng như
những thông tin an toàn trên bao bì sản phẩm.
Không quen với thổ nhưỡng ở Úc, khí hậu,
giống cây trồng và điều kiện sâu bệnh với vô
vàn khó khăn khác - thực vật lạ, điều kiện
nông học mới, sâu bệnh lạ và sự thiếu hiểu biết
về các hóa chất phù hợp, tỷ lệ ứng dụng, thời
gian giữ thuốc, nguy cơ sức khỏe và tác động
môi trường tạo nên một sự cộng hưởng các rủi
ro.
Nông dân NESB tìm hiểu về sử dụng an
toàn và hiệu quả các hóa chất từ láng giềng của
họ, các nhóm ngôn ngữ của họ trong
vùng(thường liên lạc ở chợ), đại lý tiếp thị và
các nhà bán lẻ hóa chất, các sản phẩm và thiết
bị nông nghiệp khác. Những người hàng xóm
và các nhóm ngôn ngữ này thường có xu
hướng đề cao và tin tưởng vào thực tiễn trước
mắt họ thay vì những lời khuyên được tư vấn.
Một số nghiên cứu đã nhận ra vai trò quan
trọng tích cực của các nhà bán lẻ hóa chất bảo
vệ thực vậtđối với cuộc sống của người nông
dân NESB. Các nhà bán lẻ cung cấp giống,
phân bón, thiết bị, hóa chất và thường cả đặc
dụng, tư vấn về kỹ năng nông học, thủ thuật
chào hàng, bệnh nghề nghiệp và an toàn lao
động. Các nhà bán lẻ cũng là các nút quan

trọng trong mạng lưới thông tin, đưa nông dân
tiếp xúc với các nguồn thông tin như nông học,
côn trùng học, nhà hàng, đại lý tiếp thị và
tương tự. Nhưng những nhà bán lẻ cũng có
nhiều mặt hạn chế, đặc biệt trong tư vấn về
dịch hại cây trồng và dịch bệnh.
Một khó khăn nữa là nông dân NESB
thường trồng các loại cây khác thường ở Úc.
Vì vậy không có hướng dẫn kiến thức về cây
trồng, các bệnh tiềm năng và sâu bệnh, tư vấn
về thuốc trừ sâu và cách sử dụng thích hợp
nhất (liều lượng, thời gian, vv) đối với loại cây
trồng này. Một khó khăn khác là các nhà bán lẻ
hiển nhiên có mâu thuẫn về lợi ích - sinh kế
của họ phụ thuộc vào khối lượng bán hàng,
trong khi những lời khuyên nông học tốt
thường là giảm sử dụng thuốc trừ sâu hóa học
và phân bón.
Cán bộ khuyến nông của chính phủ có xu
hướng tiến hành công việc của họ bằng cách
xác định và tập trung nỗ lực vào những nhà
lãnh đạo cộng đồng, với niềm tin rằng bằng
cách thay đổi thực hành trong thành phần này
của cộng đồng nông nghiệp, những nông dân
khác sẽ được khuyến khích áp dụng các thay
đổi theo. Chiến lược như vậy cũng gặp nhiều
khó khăn trong lưu vực Sydney.
Khó khăn đầu tiên là nông dân NESB
thường nghi ngờ các quan chức chính phủ.
Trong một số trường hợp một mối ngờ vực của
họ xuất phát sâu xa từ những lý do họ di cư
đến Úc. Trong trường hợp khác, sự thiếu kinh
nghiệm của họ với các phong tục tập quán
thường đặt họ vào thế sai trong mọi việc, đặc
biệt là trong quan niệm của các cơ quan chính
phủ. Cả hai yếu tố đều hướng họ về cảm giác
"luôn nằm trong vùng radar" bất cứ khi nào có
thể, khiến họ tham gia tối thiểu vào đời sống
xã hội, văn hóa và chính trị của đất nước.
Ngoài việc cùng chung ngôn ngữ, hầu hết
các nhà bình luận đều cho rằng những nhóm
nông dân NESB này không phải là "cộng
đồng". Do thực tế rằng giờ làm việc của họ
thường dài nên họ có ít cơ hội giao tiếp với các
nông dân khác, và thậm chí với vợ và các con.
Trong hoàn cảnh đó, những người có tham

vọng trở thành người lãnh đạo "cộng đồng" sẽ
cảm thấy khó để có thể thiết lập mối quan hệ
giao tiếp với thành viên cộng đồng, cho họ biết
lợi thế và lợi ích xã hội hay chính trị của bản
thân.
Tại những cộng đồng có nhà lãnh đạonon
trẻ mới nổi, có thể xảy ralúng túng khi làm
việc với các tổ chức chính quyền của nhà
nước. Nỗ lực bằng cách triển khai rộng rãi việc
khai thác vai trò của các nhà lãnh đạo cộng
đồng cũng thất bại vì các nhà lãnh đạo đã thấy
trong dự án khả năng họ sẽ làm thay mọi việc
cho các thành viên cộng đồng. Những nhà lãnh
đạo đã hình thành một hiệp hội người những
nhà diễn thuyết Khmer, nhưng trong hơn hai
năm qua, hiệp hội này cũng chưa đem lại lợi
ích hữu hình gì cho các thành viên cộng đồng .
Với nỗ lực đạt được một điều gì đó có giá trị
cho các thành viên cộng đồng, những nhà lãnh
đạo đã hăm hở bỏ qua khâu lập kế hoạch thông
thườngvà giai đoạn chuẩn bị của dự án được
thiết kế nhằm cải thiện việc sử dụng hóa chất
nông nghiệp an toàn, và kêu gọi các tổ chức
khởi động dự án sớm. Dự án tiến hành, nhưng
không có đủ kinh phí, kế hoạch và hướng dẫn
cho người tham dự [1].
Những nông dân NESB đang tìm cơ hội
trở thành lãnh đạo cộng đồng lại có thể cản trở
công việc của cán bộ khuyến nông của chính
phủ theo những cách khác nhau. Để bố trí kinh
phí, nguồn lực và các yếu tố của một chương
trình đào tạo, cán bộ khuyến nông cần biết số
người tham gia có khả năng, trình độ học vấn,
quy mô và tính chất hoạt động canh tác và
những thông tin đại loại như vậy. Nhưng
những nông dân đang cố gắng trở thành lãnh
đạo đại diện cho các nhóm ngôn ngữ của họ lại
có thể không muốn tiết lộ những thông tin này
vì sợ rằng họ sẽ bị xem là "cộng tác viên" với
chính phủ để gây thiệt hại cho nông dân.
Công tác khuyến nông trong nông dân
NESB gặp nhiều khó khăn hơn nữa vì thiếu
các nguồn tài nguyên phù hợp. Bởi vì số lượng
các nhóm ngôn ngữ lớn và số lượng nông dân
trong mỗi nhóm ngôn ngữ tương đối nhỏ, chi
phí dịch tài liệu sang các ngôn ngữ khác nhau
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là tốn kém. Hơn nữa, thường cũng rất khó để
cán bộ khuyến nông Anglophone hoặc giảng
viên xem liệu dịch có chuẩn với bản tiếng Anh
ban đầu. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy
bất kỳ hai dịch giả nào cũng có thể có những
bất đồng về tính đầy đủ của các bản dịch từ
tiếng Anh sang ngôn ngữ khác, và sự không
thống nhất về cách sử dụng các cụm từ chuyên
ngành an toàn nông nghiệp và phát triển bền
vững có thể gây tốn thời gian và tiền của.
Cuối cùng, việc tìm người đào tạo hoặc
cán bộ khuyến nông có thể để giành niềm tin
của các nhóm NESB - thậm chí người thuộc
nội bộ các nhóm - là khó khăn. Không phải tất
cả nông dân của một nhóm nói chung 1 thứ
tiếng sẽ cùng có chung tôn giáo, quan điểm
chính trị, địa vị xã hội, còn người bên ngoài thì
thường bỏ lỡ các khía cạnh liên quan.
Tóm tắt những khó khăn:
Một số khó khăn có thể kể đến là sự thâm
nhập vào các nhóm xã hội tách biệt, xác định
và thuyết phục các nhà lãnh đạo cộng đồng,
chi phí hiệu quả, tài liệu đào tạo dễ hiểu và hữu
ích, đối phó với những thông tin sai lệch trong
các nguồn tài liệu và lựa chọn giảng viên thích
hợp. Chúng tôi cũng đánh giá sự thành công
hay thất bại của các chiến lược khác nhau vào
giải quyết các vấn đề này.
Đã 15 năm kể từ khi quy định đào tạo bắt
buộc đối với người sử dụng hóa chất nông
nghiệp có hiệu lực ở bang NSW. Đã có nhiều
nỗ lực trong việc tiếp cận và đào tạo những
người làm vườn NESB của lưu vực Sydney,
với sự tham gia của một số cơ quan nhà nước,
chính phủ liên bang, hai trường đại học, một số
tổ chức phi chính phủ (NGO), và một số công
ty đào tạo tư nhân (thương mại), và các nhóm
khác. Chúng tôi cũng đã tiến hành rất nhiều
cuộc điều tra, báo cáo điều tra có cái đã được
công bố, có cái chưa.Vậy những bài học nào có
thể rút ra từ tất cả các hoạt động nhằm thay đổi
thái độ và hành vicủa các nhóm nông dân thiểu
số?
Bài học đầu tiên là việc tiếp cận nhóm
người dân trí thấp, các nhóm xã hội cô lập
thiếu cấu trúc quyền hạn nội bộ rõ ràng hoàn
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toàn không phải là vấn đề kỹ thuật. Ông
Hardin đã cho chúng tôi một lời nhắc nhở bổ
ích rằng không phải tất cả các vấn đề đều tuân
theo giải pháp kỹ thuật, và một số vấn đề
dường như đòi hỏi một cuộc cách mạng trong
mô hình văn hóa chi phối. Không thể đơn giản
uỷ quyền hoặc áp đặt các giải pháp kỹ thuật
khuyến nông lên các cộng đồng khi họ chưa
sẵn sàng để tiếp nhận những giải pháp đó. Xây
dựng năng lực cộng đồng chung là bước đầu
tiên cần hướng tới .
Bài học thứ hai là xây dựng năng lực cộng
đồng cần có thời gian và phụ thuộc nhiều vào
việc duy trì và phát triển các mối quan hệ hiện
có giữa các cộng đồng cô lập và xã hội rộng
lớn. Các nhà bán lẻ thiết bị nông nghiệp, hóa
chất địa phương, các đại lý tiếp thị và một số ít
các thành viên đáng tin cậy của xã hội Sydney
rộng lớn đã từng bước xâm nhập vào nhóm
ngôn ngữ khác nhau.
Chính phủ, để thực hiện được theo cách
của mình, đã phải học cách làm việc thông qua
những người truyền thông tin trung gian không
chính thức. Chính phủ đã không có quyền lựa
chọn người để làm việc với hoặc thông qua.
Chính phủ cũng không thể chỉ định các đại lý
thay đổi mối quan tâm của mình.
Bài học thứ ba là tổ chức đại diện các
nhóm ngôn ngữ mới ra đời không thể đơn giản
là được cộng đồng chọn tham gia đấu thầu của
chính phủ. Các tổ chức đại diện của các nhóm
ngôn ngữ người nông dân NESB đang trong
giai đoạn đầu của việc tạo lập sự tín nhiệm và
xác định nhiệm vụ của mình. Việc họ đơn
thuần chấp nhận làm đại diện cho những ước
nguyện của xã hội Úc đối với nhóm ngôn ngữ
của họ cũng sẽ hủy hoại sự phát triển của bản
thân họ cũng như khả năng tiếp cận của xã hội
với các thành viên trong nhóm. "Sự hỗ trợ" mà
chính phủ cung cấp cho các tổ chức cộng đồng
đã lấn lướt và làm tiêu tan năng lực tư duy và
chính trị của các tổ chức này nhằm quản lý sự
hỗ trợ đã nhận được, và điều đó cũng có thể
dẫn đến mất tính hợp pháp trong con mắt của
những người ủng hộ của họ xưa nay.

Nếu chính phủ muốn sử dụng các tổ chức
cộng đồng để đạt được mục đích và mục tiêu
của mình, các chính phủ phải cố gắng để đảm
bảo các tổ chức có khả năng giúp các cử tri của
họ đồng ý, ăn nói lưu loát, ưu tiên những vấn
đề họ phải đối mặt, và khả năng khuyến khích
cộng đồng của họ giải quyết các vấn đề đã
được thống nhất. Chỉ khi đó, giá trị nguồn lực
cung cấpcho chính phủ mới được những cộng
đồng đang hướng tới đó thừa nhận. Chính phủ
không thể lập pháp năng lực cho các tổ chức
cộng đồng, nhưng chính phủ có thể kiềm chế
sự phát triển của nó và có thể tích cực hỗ trợ
phát triển của họ bằng các hỗ trợ kịp thời và
phù hợp khi cần.
Chính phủ có thể vô tình ức chế sự phát
triển năng lực tổ chức cộng đồng nếu các phe
khác nhau của chính phủ làm việc vì những
mục đích trái ngược. Các cấp chính quyền cần
phải nhận ra rằng bản thân các nhóm dân
cưtrình độ thấp, bị cô lập về mặt xã hội cũng
không phân biệt được rõ ràng vai trò của các
cơ quan trong chính phủ. Đối với những người
không tiếp xúc bao giờ thì "Chính phủ" xuất
hiện như một thực thể nguyên khối. Dù có
tranh luận hay nỗ lực quan hệ công chúng đến
đâu cũng không thể thay đổi quan niệm này.
Sự thay đổi phải đến từ bên trong các nhóm
dân tộc thiểu số đó. Chính phủ không thể làm
luật, ra lệnh thay đổi mà chỉ có thể hỗ trợ các
quá trình diễn ra trong nội bộ cộng đồng dẫn
đến sự thay đổi.
Rõ ràng Bradley đã đúng khi khẳng định
rằng không chỉ các nhóm NESB mục tiêu phải
thay đổi thái độ và hành vi của mình, mà cả
chính phủ cũng phải làm như vậy nếu họ muốn
mang lại sự thay đổi mà họ mong muốn trong
các nhóm đối tượng.
Khi thành viên của một nhóm đối tượng
cần làm thay đổi thái độ hay hành vi lại không
phân biệt được các bộ phận khác nhau của
chính phủ, thì các cán bộ đại diện cho những
bộ phận khác nhau ấy phải nhận ra rằng hành
động của họ có thể giúp hoặc cản trở khả năng
của các bộ phận khác trong chính phủ nhằm
đạt mục tiêu chung. Sự nhận thức này là đặc

biệt quan trọng đối với cán bộ quản lý và thực
thi. Cách thức mà họ thực hiện công việc có
thể đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng
niềm tin trong chính phủ nói chung, trong đó
có niềm tin vào những cán bộ tớiđể hỗ trợ,
viện trợ chứ không phải là đảm bảo sự tuân thủ
của các thành viên của nhóm đối tượng.
Kết luận:
Trong mười lăm năm qua, rất nhiều các tổ
chức khác nhau đã có nhiều nỗ lực cả về công
sức và tiền bạc dành cho nông dân trong NESB
ở khu vực lưu vực Sydney, họ cũng đã gặp
phải vấn đề và thu được những kết quả tương
tự như trên.
Trong nỗ lực cải thiện các vấn đề về sức
khỏe, sự an toàn, tính bền vững kinh tế và tập
quán canh tác của những nhóm người trình độ
dân trí thấp, người ta đã rút ra những bài học
kinh nghiệm của các nhóm nông dân bị cô lập
, và cách biệt về văn hóa và cho rằng những
bài học này chỉ ra sự kiên nhẫn, nỗ lực phối
hợp giữa các cơ quan chính phủ, và một loạt
các kỹ thuật để áp dụng.
Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất là
chính phủ cũng phải thay đổi thái độ và hành
vi nếu như đó là một cách hiệu quả để thay đổi
thái độ và hành vi trong các nhóm thiểu số để
hướng tới bất kỳ khía cạnh phát triển kinh tế
nào. Thay vì áp đặt thay đổi hoặc ra lệnh để sự
thay đổi xảy ra, chính phủ phải áp dụng chiến
lược dài hạn để khuyến khích xây dựng năng
lực trong các nhóm thiểu số mục tiêu để cho
phép các nhóm để tham gia tốt hơn với xã hội,
bao gồm cả bản thân chính phủ.
Kinh nghiệm của mười lăm năm làm việc
ở lưu vực sông Sydney cho thấy rằng cho đến
khi họ phát triển năng lực để tiếp cận với xã
hội để phát triển kinh tế thì các nhóm dân tộc
thiểu số sẽ không dễ dàng chia sẻ trong suốt
quá trìnhnày của nền kinh tế quốc gia và toàn
cầu.
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RỪNG TƯ NHÂN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở KHU VỰC MIỀN
NÚI NEPAL
Bhola Bhattarai
Diễn đàn vận động quốc gia, Nepal(NAFAN)Kathmandu
Bối cảnh
Trong việc phát triển lâm nghiệp tại quốc
gia, việc quy hoạch tổng thể cho ngành Lâm
nghiệp (1989- 2010) đã được nhấn mạnh về cả
mặt quản lý rừng với tư cách cộng đồng và
quản lý rừng với tư cách tư nhân. Luật lâm
nghiệp năm 1993 và Quy chế lâm nghiệp năm
1995 đã có riêng một điều khoản dành cho
rừng tư nhân. Trong luật (khoản 38) đã chỉ rõ
rằng các chủ sở hữu hoàn toàn có quyền đầu
tư, bán hoặc sử dụng các sản phẩm phần rừng
của họ, có thể tự điều chỉnh giá bán của họ
theo nhu cầu bản thân.
Tương tự như vậy, Quy chế lâm nghiệp
năm 1993 cũng đã có một điều khoản giành
riêng cho việc đăng ký phần rừng riêng với văn
phòng lâm nghiệp huyện. Theo như luật này,
chủ sở hữu có quyền tiêu thụ bất kì sản phẩm
nào trong khu vực mà không cần phải qua bất
kì một hình thức kiểm duyệt nào. Tuy nhiên
khi muốn buôn bán ra ngoài phạm vi của làng,
chủ sở hữu sẽ bị xử phạt nếu như nhập lậu gỗ
từ các khu vực rừng tư nhân/ không thuộc tư
nhân mà không đăng kí. Các thủ tục rườm rà
trên cùng với những chỉ thị không đồng nhất từ
các bộ đã dẫn tới một vấn đề có thể thấy rõ là
chúng trở thành rào cản cho việc người dân tự
túc trồng trọt tư nhân.
Rừng tư nhân trước hếtcần có vai trò tạo
điều kiện phát triển cho khu vực tư nhân cho
doanh nghiệp phát triển rừng và dựa vào rừng
để phát triển trên cả nước. Trong bối cảnh thị
trường lâm nghiệp đang cạnh tranh hiện nay,
nếu như thiếu đi sự tham gia tích cực từ phía
bộ phận rừng tư nhân, quốc gia sẽ không thể
giải quyết các vấn đề đói nghèo đang hiện lên
trước mắt và các vấn đề về phát triển lâm
nghiệp bền vững sau này. Bên cạnh đó, cộng
đồng người dân và ngành lâm nghiệp quốc gia
cũng sẽ phải chịu một áp lực vô cùng lớn.

Bên cạnh các nguồn tài nguyên gỗ và các
sản phẩm từ thực vật, ngành lâm nghiệp còn
cho một số lượng lớn các loại sản phẩm như
NTFs, nuôi giữ ong, các sản phẩm nông- lâm
nghiệp và các loại hình doanh nghiệp có sản
phẩm liên quan như nhà máy sản xuất ván
dăm, ván ép, nhà máy giấy, nhà máy cưa, …
sự phát triển của các loại nhà máy này đều có
vai trò quan trọng như nhau cho sự phát triển
ngày càng tốt hơn của ngành lâm nghiệp quốc
gia. Nhận thức rõ điều này, các cơ quan quốc
gia đã gộp tất cả các tổ chức lâm nghiệp tư
nhân dưới cùng một bộ phận nhằm mang lại sự
đoàn kết giữa các doanh nghiệp tư nhân để
giúp tăng trưởng GDP quốc gia thông qua hoạt
động của các doanh nghiệp lâm nghiệp mà nếu
hoạt động riêng lẻ sẽ không cho được hiệu quả
như thế. Các văn bản pháp quy đã phân loại
rừng thành hai nhóm dựa trên quyền chủ sở
hữu, đó là: i) Rừng quốc gia; ii) Rừng tư nhân.
Rừng tư nhân là phần rừng quốc gia được canh
tác và nuôi trồng hoặc bảo tồn được cá nhân sở
hữu theo pháp luật hiện hành (theo luật lâm
nghiệp năm 1993). Tại Nepal có một số lượng
lớn rừng tư nhân được hình thành. Theo luật
lâm nghiệp năm 1993 và Quy chế lâm nghiệp
năm 1995, các chủ sở hữu rừng có thể đăng kí
phần rừng của mình tại các cơ quan quản lý
của huyện có liên quan (DFOs) để được hưởng
lợi từ chính sách của chính phủ và quy chế lâm
nghiệp. Tuy nhiên việc đăng ký rừng tư nhân
lại không được khuyến khích. Tính đến nay, đã
có 2455 phần rừng tư nhân bao gồm diện tích
2361 ha đã được đăng ký tại các cơ quan quản
lý lâm nghiệp của huyện, (theo Sở tài chính,
năm 2014). Khu vực rừng tư nhân là ưu tiên
hàng đầu của Kế hoạch tổng thể cho ngành lâm
nghiệp (MSFP) năm 1998. Tuy nhiên, những
gì đạt được so với mục tiêu đề ra là không
đáng kể. Mô hình rừng tư nhân chưa được
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công nhận rộng rãi và chủ rừng cũng chưa
nhận được ưu đãi đúng như luật lâm nghiệp và
quy chế lâm nghiệp đưa ra.Mặc dù bị bỏ quên,
nhiều báo cáo đã đưa ra số liệu chỉ ra rằng khu
vực rừng tư nhân đã giải quyết được gần 50%
nhu cầu gỗ trong nước. Với dân số và hệ thống
cơ sở hạ tầng ngày càng gia tăng, nhu cầu sử
dụng gỗ cũng ngày càng tăng cao. So với nhu
cầu trong nước, lượng gỗ từ rừng nhà nước
cung cấp vẫn thiếu hụt lớn.Và sự thiếu hụt này
gần như đã được giải quyết hoàn toàn bởi hình
thức rừng tư nhân. Tuy nhiên thật đáng tiếc là
khu vực rừng tư nhân chưa nhận được sự quan
tâm lớn từ phía Chính phủ và các cơ quan hỗ
trợ. Rừng ngày càng có vai trò to lớn hơn so
với vai trò truyền thống của nó như trong các
vấn đề thay đổi khí hậu. Vì vậy, việc thúc đẩy
hay giảm sự phát triển của rừng tư nhân đã trở
nên rất quan trọng. Mặc dù khu vực rừng tư
nhân đang có khá nhiều cơ hội/phạm vi ở
nhiều khía cạnh, khu vực này vẫn đang phải
đối mặt với khá nhiều vấn đề đang cần được
giải quyết kịp thời.
Rừng tư nhân là gì?
Thuật ngữ rừng được định nghĩa và phân
loại tại Nepal nhằm giản lược việc quản lý
rừng. Theo Luật lâm nghiệp năm 1993, rừng
được hiểu là khu vực được bao phủ một phần
hoặc toàn bộ bởi thực vật. Theo luật này, rừng
được phân thành hai loại chính dựa trên tiêu
chí là chủ sở hữu đó là rừng quốc gia và rừng
tư nhân. Có các điều khoản riêng về việc quản
lý rừng quốc gia dành cho Nhà nước và nhiều
nhóm sử dụng rừng khác nhau. Ví dụ như các
loại rừng tôn giáo, rừng đi thuê, rừng của cộng
đồng và rừng phòng hộ. Việc quản lý rừng tư
nhân được thực hiện bởi chủ sở hữu rừng. Nói
một cách đơn giản hơn, tất cả các loại thực vật
đều được coi là sở hữu tư nhân nếu chúng
được trồng trên khu vực rừng đã được đăng kí
dưới tên của chủ sở hữu. Về mặt pháp lý, theo
Luật lâm nghiệp năm 1993, chương 2 (k), rừng
tư nhân hợp pháp là rừng được trồng trọt, canh
tác và bảo tồn trên đất của người đã đăng kí
tên. Những người đã đăng kí tên của mình trên
vùng rừng tư nhân ấy được coi là có quyền hợp
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pháp sử dụng phần rừng ấy. Công viên quốc
gia và Luật bảo tồn động vật hoang dã 2029
chương 3 (B) đã chỉ rõ rằng các vùng đất nằm
bên trong vùng đệm sẽ không chịu ảnh hưởng
của luật nói trên (Ban quản lý sách pháp luật,
2051). Chủ quản lý khu vực rừng tư nhân khi
nằm trong vùng đệm sẽ không có quyền sử
dụng.
Có các loại hình rừng tư nhân nào tại
Nepal?
Rừng nông- lâm kết hợp là ý tưởng được
xây dựng nhằm mở rộng diện tích rừng tư
nhân. Các loại hình rừng nông- lâm kết hợp
được trình bày dưới đây:
Vườn;
Đất trồng trọt ;
Xung quanh khu ranh giới;
Sân thượng (Chakla);
Bên trong khu vực có giá trị sản xuất cao
(chè hoặc cà phê);
Trồng xen canh cùng hoa quả và
Xung quanh khu vực nuôi trồng thủy sản.
Lợi thế của rừng tư nhân là gì?
Các lợi thế của rừng tư nhân được thể
hiện như sau:
a) Rừng tư nhân giúp giảm bớt áp lực nặng nề
lên các nguồn khác bằng cách tăng tính độc lập
khi sử dụng gỗ, củi, thức ăn gia súc, các loại
cỏ, các lâm sản ngoài gỗ. Rừng tư nhân đồng
thời cũng giúp ích cho việc bảo tồn rừng bằng
việc tạo ra các loại hạt và cây giống.
b) Rừng tư nhân giúp ích hiệu quả cho việc
tăng thu nhập quốc dân và giải quyết vấn đề
việc làm khi thành lập các khu công nghiệp
dựa vào tài nguyên rừng.
c) Rừng tư nhân hỗ trợ việc ổn định cho đất và
duy trì các khu vực đầu nguồn.
d) Các loại thực vật được trồng trọt tại khu vực
rừng tư nhân đem lai nguồn lợi ích lớn cho xã
hội.
e) Khu vực này cũng đồng thời bảo tồn sự đa
dạng sinh học và di truyền cũng như giúp tăng
cường môi trường sống cho động vật hoang dã.
f) Giúp duy trì môi trường xanh và sự kết hợp
giữa người dân sống ở thượng nguồn và hạ
nguồn.

h) Giúp mọi người bảo vệ cơ sở hạ tầng quốc
gia.
Các chính sách
Chỉ thị về việc phát triển khu vực rừng tư
nhân 2068 đã cho phép khu vực này phát triển
và làm thay đổi tình trạng rừng. Rừng trồng
cây thảo dược và lâm sản ngoài gỗ cũng thuộc
loại này. Việc đầu tư khai phá rừng thường kéo
dài khoảng 30 ngày. Quá trình đăng kí rừng tư
nhân, bao gồm cả rừng trồng thảo dược và
rừng trồng lâm sản ngoài gỗ, có thể được thực
hiện theo nhóm. Một nhóm rừng tư nhân có thể
đăng kí ít nhất cho 7 chủ sở hữu tư nhân. Hệ
thống chủ sở hữu tư nhân trong khu vực huyện
được các văn phòng lâm nghiệp huyện ghi
chép lại. Chủ sở hữu tư nhân trong vùng nào
được ghi chép lại bởi chính quyền vùng đó, ở
cấp quốc gia thì được ghi chép lại bởi Cục lâm
nghiệp. Các chủ sở hữu hoặc nhóm chủ sở hữu
có thể tự thành lập và đăng kí theo luật đăng kí
tại mỗi hợp tác xã. Các văn phòng lâm nghiệp
huyện sẽ thành lập Ủy ban kĩ thuật gồm hai
thành viên được lựa chọn bởi Ban điều phối
khu vực lâm huyện đứng đầu là cán bộ kĩ thuật
với vai trò tương đương với nhân viên tại văn
phòng lâm nghiệp huyện. Ủy ban kĩ thuật có
vai trò kiểm soát chất lượng trợ giúp kĩ thuật
tại khu vực rừng tư nhân, nhận biết và đầu tư
vào các tổ chức hoạt động cho sự phát triển
của rừng nông nghiệp trong khu vực, đánh giá
chi phí dịch vụ và cần thiết của sự trợ giúp kĩ
thuật và quản lý những thứ cần thiết khác. Khi
cần Ủy ban kĩ thuật sẽ yêu cầu sự trợ giúp từ
những nhân viên kĩ thuật của Văn phòng Khảo
sát Lâm nghiệp.
Nếu chủ sở hữu tư nhân buộc phải đốn
cây trong rừng của mình, họ cần phải thông
báo cho Văn phòng lâm nghiệp huyện hoặc cán
bộ lâm nghiệp ít nhất một ngày trước đó kèm
theo bản tham chiếu từ Ủy ban phát triển nông
thôn và đô thị. Nếu chủ sở hữu tư nhân buộc
phải đốn cây của mình vì lý do thương mại, họ
cần phải tường trình với văn phòng lâm nghiệp
huyện của mình những thông tin về số lượng,
chủng loại và số lượng cây sẽ bị chặt. Đối với
những chủ sở hữu chưa đăng kí, việc cho phép

do các văn phòng lâm nghiệp huyện chịu trách
nhiệm. Các chủ sở hữu không nên yêu cầu sự
cho phép từ phía văn phòng lâm nghiệp huyện
để được sử dụng gỗ và canh tác trên cùng một
khu vực. Để có thể vận chuyển gỗ đến nơi
khác, chủ sở hữu có thể xin phép VDC hoặc
huyện. Nếu chủ sử hữu chưa đăng kí muốn vận
chuyển gỗ trong khu vực huyện, chủ sở hữu
nên xin phép huyện hoặc văn phòng lâm
nghiệp khu vực. Vượt trên phạm vi huyện, chủ
sở hữu tư nhân cũng phải thực hiện quy trình
tương tự như thế. Đối với việc vận chuyển các
loài như “Ailani”, “Parti”, là những loài đã
được ghi nhận là không có trong khu vực rừng
quốc gia, sau khi đánh giá giá trị của tài
nguyên thông qua chủ rừng, từ các trạm kiểm
soát của huyện, chủ rừng có thể vận chuyển
hàng hóa đi. Việc thực hiện này tuy nhiên chưa
được thực hiện một cách triệt để mặc cho đã có
thêm các cơ sở bổ sung khác.
Bộ bảo tồn rừng và đất lâm nghiệp đã sẵn
sàng thành lập bộ luật sau khi xin được giấy
phép để thành lập chính quyền kiểm soát lâm
sản nhằm tạo điều kiện cho hệ thống bán hàng
và phân phối lâm sản một cách đơn giản, dễ
dàng. Bộ bảo tồn rừng và đất lâm nghiệp cũng
hi vọng về một sự tiến bộ của quá trình bán
hàng và phân phối lâm sản. (Theo Ủy ban kế
hoạch quốc gia, năm 2013)
Các điểm mạnh về chính sách và trình độ của
hệ thống rừng tư nhân:
Quyền được độc lập sở hữu trong hiến
pháp.
Kế hoạch tổng thể cho ngành Lâm nghiệp
năm 1988 đã đặt chương trình này là ưu tiên
hàng đầu.
Ai cũng có thể tự thiết lập khu vực rừng
tư của mình theo Luật lâm nghiệp.
Hiện đã có 2455 khu vực rừng tư nhân
được đăng kí với tổng diện tích 2360 ha.
Tăng diện tích trồng rừng.
Sự sẵn có của gỗ từ khu vực rừng tư nhân.
Sự sẵn có của cây thân gỗ.
Phân bố thực vật hoàn toàn tự nhiên.
Các lâm sản của khu vực rừng tư nhân có
thể được buôn bán và vận chuyển.
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Sự gia tăng về mức độ quan tâm của
người dân.
Khái niệm về quyền lâm sản.
Sự vui mừng chào đón các nhà thương
mại.
Khởi đầu cho một ngành công nghiệp.
Trở thành thành viên của Tổ chức thương
mại Thế giới (WTO);
Sự gia tăng phát triển về các khả năng.
Người nông dân được trang bị đến một
mức nhất định nhờ có thu nhập từ rừng tư nhân
và
Sự thành lập của các vườn ươm tư nhân.
4. Cơ hội và thách thức
4.1. Cơ hội
Có những có hội to lớn có thể thấy rõ khi
đầu tư phát triển khu vực rừng tư nhân đó là
khu vực này có tiềm năng rất lớn trong việc
thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển và đảm bảo
sinh kế của người dân. Rất nhiều các chuyên
gia về lâm nghiệp và các nhà kế hoạch đều
nhận định rằng khu vực rừng tư nhân giữ vai
trò to lớn trong nền kinh tế quốc gia bằng việc
cung cấp cho nền kinh tế quốc gia số lượng tối
đa sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Dưới đây là
một số cơ hội chính đã được nhận định từ buổi
thảo luận:
Luật lâm nghiệp, các kế hoạch định kì đều
có các điều khoản pháp lý đặc biệt riêng để
thúc đẩy sự phát triển của lâm nghiệp.
Việc thúc đẩy nông- lâm nghiệp phát triển
dưới khu vực lâm nghiệp tư nhân mang lại
những cơ hội to lớn.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm, công
nghệ nuôi cấy mô hiện nay đã sẵn sàng trong
nước và có thể sản xuất ra hàng triệu cây
giống.
Dưới sự chỉ đạo của Bộ lâm nghiệp và
bảo tồn đất, có một chương riêng giúp phát
triển nền lâm nghiệp tư nhân đã xuất hiện
trong DFRS và DPR.
Bên cạnh các cơ hội to lớn về chất lượng
hàng hóa, hệ thống sinh thái cũng sẽ nhận
được nhiều lợi ích từ các nguồn khuyến khích
tài chính khác nhau. Một số lơi ích còn bao
gồm cả lợi ích về việc bảo vệ môi trường, nâng
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cao trữ lượng các- bon, bảo vệ đa dạng sinh
học và các dịch vụ sinh thái.
Đứng từ góc nhìn kinh tế, rừng tư nhân có
thể đóng góp một lượng lớn tài chính cho nhà
nước.
Các nguồn nguyên liệu thay thế và cả một
thế hệ tiểu thủ công nghiệp là những tiềm năng
rất lớn đối với khu vực rừng tư nhân. Người
chủ đầu tư cũng sẽ có thể duy trì sinh kế của
họ tốt hơn.
Các cơ hội nhận được đầu tư từ các nhà
đầu tư có thể hỗ trợ làm ngừng tình trạng di cư
giữa các huyện và nhập cư quốc tế để lao động.
Các khu rừng tư có chất lượng có thể tạo
một môi trường thuận lợi để rừng quốc gia
phát triển. Khu vực này cũng đóng vai trò quan
trọng sống còn trong việc thúc đẩy phát triển
du lịch và
Rừng tư nhân có thể là một phương pháp
hữu hiệu để giảm bớt áp lực đè nặng lên khu
Churia.
4.2. Thách thức
Mặc dù một số điều luật đã được đưa ra
nhằm thức đẩy rừng tư nhân phát triển, vẫn tồn
tại những khó khăn to lớn chưa được giải
quyết. Trong suốt buổi hội thảo, Những người
tham gia đều đã thảo luận về các rào cản hiện
tại của các chính sách và tính khả thi của
chúng về khu vực rừng tư nhân. Vấn đề mấu
chốt được đưa ra bàn luận ở đây chính là việc
tổ chức thực hiện chính sách trên thực tế, trợ
giúp về kĩ thuật và sự khuyến khích từ phía
nhà nước. Dưới đây là các thách thức chính đối
với khu vực rừng tư nhân:
Sự yếu kém về các văn bản hướng dẫn,
mức độ thi hành theo luật và các chỉ thị cao đối
với khu vực rừng tư nhân.
Dù được cho là có tiềm năng lớn về mặt
kinh tế, khu vực rừng tư nhân lại chưa có các
nhân viên chính thức đảm nhận về kế toán
thích hợp, công khai thông tin và liên lạc.
Các chủ rừng còn hạn chế về kĩ năng quản
lý rừng và kiến thức lâm nghiệp.
Số lượng và chất lượng hạt giống cần
được xem xét kĩ lưỡng.

Chỉ có một nguồn tài chính hạn chế cho
việc thúc đẩy tổ chức lâm nghiệp tư nhân.
Chưa có một ngân hàng nào chịu đầu tư khu
vực này.
Khu vực rừng tư nhân chỉ nhận được sự
ưu tiên thấp trên trường phát triển.
Các thủ tục rườm rà không cần thiết trong
và sau quá trình đăng kí không đem lại lợi ích
gì cho chủ rừng.
Khu vực rừng tư nhân phải chịu thuế nặng
bao gồm VAT. Thuế này áp đối với ngành
nông nghiệp có nhập khẩu các thiết bị, những
miễn đối với ngành lâm nghiệp.
Không có chương trình nào của chính phủ
hỗ trợ và thúc đẩy rừng tư nhân.
Nếu như không có các mảnh đất rộng,
việc cấp đất cho các khu vực tư nhân là không
khả thi. Không có một điều luật nào về vấn đề
cho thuê đất và việc thuê đất cũng không có
giá trị.
Quá trình cho phép việc vậ chuyên các tài
nguyên lâm sản và vô cùng phức tạp và quan
liêu. Phải mất một khoảng thời gian tới hai
tháng và công sức cũng rất tốn kém. Đây là
một trong những vấn đề nổi cộm nhất được
bàn bạc trong buổi hội thảo. Các nhân viên nhà
nước luôn cố gắng kiếm thêm thu nhập (nhưng
không được ghi chép trên tài liệu) cho công
việc của mình.
Có rào cản về chuỗi giá trị. Một số lượng
lớn các cơ quan nhà nước có liên quan tới các
bước khác nhau và họ gần như không nhận
thức đầy đủ về các chính sách và mức độ quan

trọng của việc phải tổ chức kết hợp có hiệu
quả.
Các nghiên cứu về sự phát triển lâm
nghiệp và các doanh nghiệp gỗ còn rất hạn chế.
Các loài mới và nền công nghệ mới còn đang
thiếu hụt khi so với các quốc gia láng giềng.
Hệ thống kế toán của khu vực rừng tư
nhân còn rất yếu. Không có một dữ liệu cụ thể
nào về rừng tư nhân (đã đăng kí hay chưa đăng
kí).
6. Kết luận và một số kiến nghị
Rất nhiều các chính sách và luật đã được
đưa ra nhằm mang lại sự ưu tiên cho rừng tư
nhân nhưng những văn bản pháp lý trên sẽ
không thể được khai thác hiệu quả bởi các chủ
rừng cũng như người đề xuất ra luật bởi nhiều
nguyên nhân. Tương tự như vậy, một số
khoảng trống trong chính sách trong việc thúc
đẩy rừng tư nhân phát triển cũng đã được thấy
rõ. Khu vực rừng tư nhân không thể vừa có
chức năng giảm áp lực cho ngành lâm nghiệp
vừa gia tăng nguồn thu nhập và việc làm cho
quốc gia giúp tăng trưởng thu nhập bình quân
GDP. Có cơ hội số cho việc thúc đẩy lâm
nghiệp tư nhân và khu vực tư nhân tham gia và
nếu có thể được cụ thể hóa, các nút cổ chai về
khuyến khích lâm nghiệp tư nhân bằng cách
nào đó có thể được giảm thiểu. Số lượng các
đề xuất cho các bộ phận có liên quan được tóm
tắt trong bảng 2 dưới đây

Bảng 2: Các kiến nghị để các bộ phận đưa ra chiến lược thúc đẩy lâm ngiệp tư nhân
Kiến nghị
Các bộ phận
Nhà nước/
 Phát triển các chính sách nhằm cung cấp thêm khuyến khích cho bộ máy hoạt
Bộ bảo tồn đất và động, thường xuyên hỗ trợ về chất lượng hay giống và kĩ thuật.
lâm nghiệp
 Cung cấp các sự khuyến khích nhằm tổ chức thành công việc canh tác.
 Đơn giản hóa quá trình đăng kí lâm nghiệp tư nhân cũng như quá trình đăng kí
để buôn bán, trao đổi, chặt hạ gỗ.
 Đảm bảo rằng quá trình thực hiện các thủ tục không bị chậm hoặc thay đổi.
 Tuân thủ nghiêm ngặt quy chế ban hành thưởng và phạt đối với nhân viên.
 Phát triển và thực hiện việc đưa ra luật cho thuê đất cho doanh nghiệp tư nhân.
 Phát triển một hệ thống bền vững cho hệ thống dữ liệu và thường xuyên cập
nhật
 Liên hệ giữa vấn đề giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD) với
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Các cơ quan hỗ

trợ như Đề án, các
tổ chức phi chính
phủ,...


kế hoạch lâm nghiệp tư nhân. Đóng góp từ Rừng tư nhân để giảm áp lực lên
các khu lâm nghiệp khác phải được công nhận bởi cơ chế REDD và theo đó có
được những lợi ích nhất định.
Xây dựng chính sách để đầu tư phần lớn doanh thu từ khu vực rừng tư nhân
vào sự phát triển của địa phương.
Xây dựng chính sách sử dụng gỗ từ các nguồn rừng bền vững, được đánh giá
thông qua chứng nhận lâm nghiệp.
Hỗ trợ việc canh tác trồng trọt tại Terai trên mọi loại đất (tư nhân, công, của
chính phủ và của cộng đồng)
Khuyến khích phụ nữ làm chủ rừng tư nhân: cả trên lý thuyết và thực hành.
Phân phối tài nguyên và ghi nhận hệ thống doanh nghiệp lâm nghiệp tư nhân

Hỗ trợ việc xây dựng chuỗi giá trị gỗ dành cho người nông dân.
Hỗ trợ nông dân đăng ký Rừng tư nhân và tạo điều kiện cho việc thực hiện
trích lập dự phòng trong luật, quy định và hướng dẫn.
Tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc thiết lập và hoạt động của mạng lưới các chủ
rừng tư nhân.
 Tạo điều kiện vay vốn từ các tổ chức tài chính.
 Hỗ trợ của chính phủ và nông dân yêu cầu chất lượng và số lượng cây con sản
xuất.
 Hỗ trợ việc chứng nhận chất lượng gỗ thí điểm trong khu vực lâm nghiệp tư
nhân.
 Tạo điều kiện tăng khả cường tiếp cận thị trường.
 Tạo điều kiện cung cấp chứng chỉ các- bon cho các chủ rừng tư nhân có liên
kết tới REDD và cơ chế.
 Phát triển mở rộng nguồn tài nguyên và hướng dẫn (kĩ thuật) để thúc đẩy ngành
lâm nghiệp tư nhân phát triển.
 Hỗ trợ các chủ rừng và các doanh nghiệp có tư duy đổi mới dám đưa công nghệ
mới vào để tạo ra các nguồn lức xử lý hiệu quả.
 Hỗ trợ việc trồng trọt quy mô lớn tại Terai và trên các loại đất khác (tư nhân,
công, của nhà nước hay của cộng đồng)
 Tạo điều kiện cho các dịch vụ bảo hiểm và trợ cấp bảo hiểm.
 Thúc đẩy vai trò của người phụ nữ trong khu vực lâm nghiệp tư nhân: cả trên lý
thuyết và thực hành.
Khu vực tư nhân  Đầu tư hiệu quả cho gỗ và các kĩ thuật thay thế bao gồm cả việc đa dạng hóa
các sản phẩm.
 Chuẩn bị nguồn dữ liệu cho khu vực lâm nghiệp tư nhân.
 Cung cấp nguồn vay tài chính (MFI)
 Phát triển các gói bảo hiểm cho khu vực lâm nghiệp tư nhân.
 Đẩy mạnh tiếp thị.
Các doanh nghiệp
 Sự đa dạng về loài sẽ thúc đẩy giá trị cao hơn và lớn nhanh hơn bên cạnh đó là
phát triển tư nhân ảnh hưởng tới bảo tồn đa dạng sinh học.
 Hiện đại hóa khoa học kĩ thuật trong sản xuất và chế biến nguyên liệu.
 Đầu tư bảo hiểm,
 Xây dựng hệ thống kết nối cho các doanh nghiệp tư nhân và thực hiện giao
dịch thông qua mạng lưới đó.
 Thành lập các vườn ươm quy mô lớn.
Các
nhà
lập
 Xây dựng các chính sách theo nhu cầu và nguyện vọng của các doanh nghiệp
pháp/chính trị gia lâm nghiệp tư nhân và tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm rừng khác.
Các nhà báo
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Hỗ trợ cho việc công khai các thông tin về lâm nghiệp tư nhân.

Kết luận
Các điểm mạnh của cấp quản lý chính
sách lâm nghiệp tư nhân nên được thực hiện
hiệu quả hơn và mở rộng. Nepal là quốc gia
nông nghiệp dựa và lợi thế khác nhau được lấy
từ rừng tư nhân: cây thân gỗ cho năng lượng,
xây dựng nhà ở và tăng thu nhập cho người
dân. Do đó, khu vực lâm nghiệptư nhân nên
được thực hiện bởi người nông dân và thân
thiện với doanh nghiệp. Những thách thức liên
quan đến quá trình xúc tiến của khu vực lâm
nghiệp tư nhân cần được loại bỏ. Sự phối hợp
và hợp tác giữa các bên liên quan là rất quan
trọng để đi đến những thống nhất chung. Ngày
nay điều cần thiết nhất chính là tất cả chúng ta
nên làm việc cùng nhau để lập kế hoạch và
phân tích thường xuyên nhằm hướng tới sự
phát triển mạnh mẽ và phát huy tiềm năng của
khu vực lâm nghiệp tư nhân.
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MÔ HÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
THIỂU SỐ HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN
LIÊN KẾT SẢN XUẤT KHOAI TÂY HÀNG HÓA BAO TIÊU ĐẦU RA GIỮA
DOANH NGHIỆP VÀ NÔNG DÂN
ThS. Đàm Thế Chiến
Trung tâm Nghiên cứu Đất và Phân bón
KS. Đặng Thị Anh Thơ
Phòng NN & PTNT huyện Ba Bể - Bắc Kạn
I. Đặt vấn đề
Ba Bể là huyện nằm ở phía tây bắc tỉnh
Bắc Kạn, phía bắc và đông bắc giáp huyện Pắc
Nặm, phía tây giáp huyện Na Hang (Tuyên
Quang), Tây nam là huyện Chợ Đồn, phía
Nam là huyện Bạch Thông và Ngân Sơn ở phía
đông. Huyện lỵ là thị trấn Chợ Rã nằm trên
quốc lộ 279, cách Thị Xã Bắc Kạn khoảng
50 km về hướng Tây bắc. Với 15 xã và 1 Thị
Trấn, tổng diện tích đất tự nhiên là 684,12 km2
trong đó diện tích đất nông nghiệp 6.766,24 ha
(chiếm 9,9 % tổng diện tích đất tự nhiên toàn
huyện). Hoạt động chính của người dân là sản
xuất nông lâm nghiệp. Toàn huyện có tỉ lệ hộ:
Không nghèo: 61,53%; Cận nghèo: 16,34 % ;
Nghèo: 22,09 %.
 Thành phần dân tộc: Tày: 57,75 %; Dao:
24,45%; Mông: 6,51 %; Nùng: 5,15 %; Kinh:
5,59%; Hoa: 1%, số ít còn lại là Sán chay, sán
dìu.


Dân số: 49.761 người.

Ba Bể là một trong hai huyện nghèo nhất
của tỉnh Bắc Kạn. Điều kiện sản xuất nông
nghiệp ở đây có những khó khăn chủ quan và
khách quan nhất định. Đó là canh tác trên
ruộng bậc thang, trên đất dốc, không đồng
nhất, manh mún, không tập trung, giao thông
đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, điều kiện
được tiếp xúc với khoa học kĩ thuật còn nhiều
hạn chế…
Trong cơ cấu sản xuất gieo trồng cây hàng
năm của Ba Bể (4.917,59 ha ), lúa vẫn là cây
trồng có diện tích lớn nhất (1.632,63 ha) sau đó
đến ngô (1.428,50 ha), sắn (891,49 ha), dong
giềng (786,47 ha), còn lại các cây trồng khác:

đậu tương, rau, khoai lang… với diện tích rất
nhỏ lẻ.
Một vài năm trở lại đây, cây khoai tây bắt
đầu được đưa vào cơ cấu sản xuất. Tuy nhiên,
với cách làm cũ (sản xuất quy mô nhỏ, theo tập
quán cũ và sử dụng giống có nguồn gốc không
rõ ràng) nên năng suất thấp, chất lượng không
cao. Hơn nữa, sản phẩm sản xuất ra không bán
được hoặc chỉ bán lẻ tại chỗ với giá thấp nên
không có nhiều ý nghĩa trong việc xóa đói
giảm nghèo của người dân.
Từ năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Đất
và Phân bón vùng Trung du đã kết hợp với
phòng NN&PTNT huyện Ba Bể xây dựng mô
hình liên kết sản xuất khoai tây hàng hóa bao
tiêu đầu ra giữa doanh nghiệp và nông dân.
Qua đó, người nông dân được cung ứng: Giống
tốt, phân bón tốt, thuốc bảo vệ thực vật tốt…,
ngoài ra còn được tập huấn kĩ thuật, hướng dẫn
chi tiết kĩ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch…
cây khoai tây và sản phẩm sản xuất ra được
nhà doanh nghiệp thu mua lại 100% với giá tối
thiểu đã được kí kết trước khi sản xuất. Kết
quả đạt được đáng ghi nhận: Năng suất tăng 30
– 40%; Hiệu quả kinh tế tăng 20 – 30%; Đặc
biệt, người dân có thể mở rộng được quy mô
sản xuất và sản phẩm sản xuất ra chắc chắn
được thu mua giúp thu nhập người dân tăng
đáng kể và có thể là cây trồng giúp xóa đói
giảm nghèo một cách bền vững.
Chính vì vậy, Mô hình xóa đói giảm
nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu
số huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thông qua việc
thực hiện liên kết sản xuất khoai tây hàng
hóa bao tiêu đầu ra giữa doanh nghiệp và
nông dân cần được nhân rộng tại nhiều địa
phương, góp phần cùng người nông dân xoá
đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững ./.
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II. Địa điểm và nội dung thực hiện
Địa điểm thực hiện
Mô hình được thực hiện tại 6 xã của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn: Xã Hà Hiệu, xã Địa Linh, xã
Yến Dương, xã Chu Hương, xã Cao Trĩ và xã Mỹ Phương , huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
1.

Thăm quan mô hình tại xã Hà Hiệu
2. Nội dung thực hiện
- Tổ chức kí kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm
giữa doanh nghiệp và địa phương.
- Tập huấn kỹ thuật sản xuất, thu hoạch và bảo
quản khoai tây
- Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây
III. Kết quả thực hiện
1. Tổ chức kí kết hợp đồng bao tiêu sản
phẩm giữa doanh nghiệp và địa phương
Đầu ra của sản phẩm là yếu tố quyết định
trong việc xây dựng quy mô sản xuất cho
người nông dân. Vì vậy, được sự hỗ trợ của
UBND huyện Ba Bể (hỗ trợ 100% tiền giống
cho nông dân), Trung tâm Nghiên cứu Đất và
Phân bón vùng Trung du kết hợp với Phòng
NN&PTNT huyện Ba Bể đã kết nối Một số
Trung tâm, doanh nghiệp với các xã thực hiện
mô hình tổ chức kí kết các hợp đồng bao tiêu
sản phẩm đầu ra. Bao gồm:
+ Trung tâm tư vấn ứng dụng phát triển
Khoa học Nông nghiệp và môi trường Thái
Bình.
+ HTX Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp
Bằng An – Bắc Ninh.
Theo đó, Trung tâm và HTX cung cấp đầu
vào: Giống khoai tây có chất lượng, phân bón
tốt, thuốc BVTV tốt….và Trung tâm Nghiên
cứu Đất và Phân bón vùng Trung du kết hợp
với Phòng NN&PTNT huyện Ba Bể là 2 đơn
vị chịu trách nhiệm về kĩ thuật sản xuất, thu
hoạch, tập huấn cho nông dân; Lãnh đạo các

.
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xã, thôn chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện.
Khi thu hoạch, 100% sản phẩm được doanh
nghiệp thu mua tại chỗ.
2. Tập huấn kỹ thuật và hội nghị đầu bờ
* Kết quả tổ chức tập huấn kĩ thuật:
Trước và trong khi thực hiện xây dựng mô
hình ngoài đồng ruộng, tại các điểm xây dựng
mô hình đều được tổ chức các lớp đào tạo tập
huấn cho các đối tượng là cán bộ địa phương,
cán bộ ban chỉ đạo mô hình, cán bộ kĩ thuật,
người nông dân tham gia thực hiện mô hình,
các tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ, hội nông
dân, đoàn thành niên và một số nông dân
không tham gia mô hình nhưng muốn được
nghe tập huấn. Nội dung tập huấn xoay quanh
các vấn đề sản xuất nông nghiệp cũng như giải
đáp các thắc mắc của nông dân, đại biểu tham
dự…cụ thể như sau:
Kỹ thuật sản xuất, bảo quản và sử dụng
khoai tây giống sạch bệnh;
Kỹ thuật làm đất; Kỹ thuật bón phân
(phân khoáng kết hợp phân hữu cơ, vi sinh…);
Kỹ thuật trồng, chăm sóc; Kỹ thuật phòng
trừ sâu, bệnh cho cây khoai tây đông đặc biệt
là bệnh héo xanh;
Kỹ thuật thu hoạch và bảo quản khoai tây
đông.
Tổng số đã tổ chức được 10 buổi tập
huấn tại 6 xã với 425 lượt người tham gia

Một buổi tập huấn kĩ thuật cho người dân

Ngoài các buổi tập huấn theo kế hoạch,
Thông qua đào tạo tập huấn kỹ thuật cho
vào mỗi vụ, ở tất cả các điểm thực hiện mô
thấy: Đã có hơn 400 lượt người nông dân vùng
hình đều thường xuyên tổ chức các buổi gặp
thực hiện mô hình được nâng cao nhận thức về
mặt cùng nông dân để cùng nhau trao đổi, thảo
trình độ sản xuất cây khoai tây mang lại hiệu
luận về các biện pháp kỹ thuật canh tác khoai
quả kinh tế cao, áp dụng các biện pháp canh
tây ở các giai đoạn sinh trưởng phát triển của
tác kỹ thuật tiên tiến vào thâm canh cây trồng
cây trồng. Cuối mỗi vụ thu hoạch tổ chức các
tại địa phương. Nhìn chung, người dân tham
buổi gặp mặt để cùng nhau tổng kết rút ra
gia tập huấn đều tỏ ra rất sẵn sàng đón nhận
những bài học kinh nghiệm trong sản xuất
những tiến bộ kĩ thuật mới.
thâm canh cây trồng.
* Kết quả tổ chức hội nghị đầu bờ:
- Mô hình đã tổ chức được 2 buổi hội nghị đầu bờ tại xã Cao Trĩ và Hà Hiệu để trao đổi và đánh giá
kết quả ban đầu cuả đề tài với 118 lượt người tham gia là các cán bộ ban điều hành, đại diện phòng
nông nghiệp huyện Ba Bể, đại diện Uỷ ban nhân dân xã thực hiện mô hình, ban chỉ đạo các xã cùng
các nông dân tiêu biểu tham gia trực tiếp thực hiện đề tài tại các địa bàn triển khai.

Một buổi hội thảo đầu bờ
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Qua hội nghị đầu bờ thấy rằng: phần lớn
tây của 3 nhóm hộ nông dân trong vùng thực
nông dân được tham gia đều rất hào hứng, phấn
hiện.
khởi, nhiệt tình, ghi nhận và đánh giá cao về
Nhóm I: Một số hộ nông dân không tham
các giải pháp kỹ thuật của mô hình đưa vào
gia thực hiện mô hình, không tham gia tập
thực hiện. Nó đã thực sự giúp người nông dân
huấn kĩ thuật cũng như hội nghị đầu bờ.
vùng thực hiện mô hình biết cách sản xuất
Nhóm II: Một số hộ không tham gia thực
khoai tây có hiệu quả, khoa học và bền vững,
hiện mô hình nhưng có tham gia tất cả các buổi
tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp
tập huấn đã tổ chức.
phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thay đổi tập
Nhóm III: Một số hộ tham gia thực hiện
quán canh tác lạc hậu của địa phương.
mô hình đồng thời tham gia tất cả các buổi tập
Để đánh giá hiệu quả của việc tập huấn
huấn đã tổ chức.
kĩ thuật, hội nghị đầu bờ cũng như quá trình
tham gia thực hiện, nhóm thực hiện xây dựng
mô hình đã tiến hành thống kê năng suất khoai
Kết quả thống kê năng suất khoai tây thu được như sau:
Bảng 01: Hiệu quả của việc tham gia tập huấn và xây dựng mô hình
đối với năng suất khoai tây đông
Năm 2012
Năm 2013
Trung bình
Tăng so ĐC
Tăng so ĐC
Tăng so ĐC
Tạ/ha
Tạ/ha
Tạ/ha
(%)
(%)
(%)
Nhóm I (ĐC)
82,6
87,3
85,0
Nhóm II
95,5
15,6
96,2
10,2
95,9
12,8
Nhóm III
115,7
40,1
120,5
38,0
118,1
38,9
Như vậy, với việc tham dự các buổi tập huấn thì người nông dân đã thu được những kết quả nhất
định. Các kiến thức trong nội dung tập huấn đã giúp họ ứng dụng vào sản xuất khoai tây và năng suất
đã được cải thiện (tăng 12,8% so với nhóm các hộ không tham dự buổi tập huấn nào) và nếu như họ
vừa được tham dự các lớp tập huấn vừa được tham gia trực tiếp xây dựng mô hình thì năng suất có thể
tăng đến 38,9%.
3. Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây
2.1. Quy mô thực hiện mô hình:
Bảng 02: Qui mô thực hiện mô hình tại các điểm
Diện tích (ha)
Số hộ tham gia (hộ)
Địa Điểm
Năm
thực hiện
Năm 2013
Tổng
Năm 2012
Năm 2013
Tổng
2012
Xã Hà Hiệu
4,2
9,0
13,2
63
82
145
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Xã Địa Linh
13,8
24,0
37,8
85
149
234
Xá Yến Dương
6,0
9,0
15,0
37
80
117
Xã Chu Hương
7,0
8,0
15,0
42
75
117
Xã Cao Trĩ
7,5
7,5
68
68
Xã Mỹ Phương
5,0
5,0
55
55
Tổng
30,0
62,5
92,5
227
509
736
Như vậy, trong 2 năm mô hình đã xây dựng được 92,5 ha sản xuất tại 6 xã thuộc huyện Ba Bể với
tổng số 736 lượt hộ nông dân tham gia với qui mô năm sau nhiều hơn năm trước trong đó năm 2013 đã
tổ chức thực hiện thêm được 2 xã so với năm 2012 là Cao Trĩ và Mỹ Phương.
3.2. Năng suất khoai tây tại các điểm thực hiện mô hình:
Bảng 03: Năng suất khoai tây tại điểm thực hiện mô hình
Canh tác theo tập quán
Canh tác trong mô hình
cũ
Năm thực hiện
Tăng so ngoài MH (%)
Tạ/ha
(Tạ/ha)
Năm 2012
82,6
115,7
40,1
Năm 2013
87,3
120,5
38,0
Trung bình
85,0
118,1
38,9
2 năm
(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Ba Bể)
Số liệu bảng 03 cho thấy: Nếu canh tác theo tập quán cũ với giống Trung Quốc có nguồn gốc
không rõ ràng (mua ở chợ) thì năng suất khoai tây chỉ đạt trung bình 85,0 tạ/ha. Tuy nhiên, nếu canh
tác với giống Solara (khoai tây Đức) có nguồn gốc rõ ràng (Doanh nghiệp cung cấp) và áp dụng các
biên pháp canh tác phù hợp sẽ giúp cho năng suất khoai tây lên đến 118,1 tạ/ha (tăng 38,9%). Điều này
thực sự đã giúp cho người dân thấy rõ được vai trò của khoa học kĩ thuật trong việc canh tác khoai tây
có hiệu quả cao như thế nào.
4. Hiệu quả kinh tế - xã hội:
4.1. Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả kinh tế của cây trồng sẽ quyết định đến đời sống trực tiếp của người nông dân, nó cũng
là hiệu quả khiến người nông dân quan tâm nhất. Năng suất cây trồng cao nhưng hiệu quả thấp thì
người sản xuất cũng rất khó chấp nhận. Chính vì vậy, chúng tôi đã tiến hành tính toán hiệu quả kinh tế
để so sánh giữa mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh và canh tác theo nông dân, kết quả thu được như
sau:
Bảng 04: Hiệu quả kinh tế cây khoai tây đông
Đơn vị: (Triệu đồng/ha)
Tổng thu (A)
(triệu đồng)

Tổng chi (B)
(triệu đồng)

Lãi (triệu đồng)
(A – B)

Lãi tăng so ngoài
MH

Trong
MH

Trong
MH

Trong
MH

Triệu
đồng

%

12,190

29,7

12,720

28,1

12,455

28,9

Ngoài
MH

Ngoài
MH

Ngoài
MH

Năm
69,420
45,430
34,249
18,320
35,170
27,110
2012
Năm
72,300
48,015
34,249
18,320
38,050
29,695
2013
TB
70,860
46,723
34,249
18,320
36,610
28,402
Ghi chú: Giá bán khoai tây trong mô hình (giống solara):
6.000đ/kg
Giá bán khoai tây ngoài mô hình (giống Trung Quốc): 5.500đ/kg
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Như vậy, hiệu quả kinh tế của việc sử dụng giống mới (solara) và sản xuất theo quy trình kĩ thuật
trung bình đạt 28,402 triệu đồng/ha trong khi canh tác theo tập quán cũ (ngoài mô hình – trồng theo tập
quán cũ và sử dụng giống Trung Quốc) chỉ đạt 12,455 triệu đồng/ha (tăng 12,455 triệu đồng/ha tương
đương 28,9%).
Điều đáng lưu ý ở đây là trồng theo mô hình thì giá bán cao hơn và người nông dân có thể mở
rộng diện tích sản xuất một cách chủ động hơn.
4.2. Hiệu quả trong sản xuất, nhân rộng và tiêu thụ sản phẩm của mô hình:
Bảng 05: Hiệu quả của việc xây dựng mô hình trong sản xuất khoai tây
Diện
Năng
Các giống sử
Năm
Nguồn gốc giống tích
suất
Đầu ra sản phẩm
dụng
(ha)
(Tấn/ha)
Trung Quốc
Tiêu thụ tại
2010
Mua ở chợ
2,8
8-10
Trước khi
(TQ)
địa bàn
thực hiện
Tiêu thụ tại
mô hình
2011
Trung Quốc
Mua ở chợ
3,2
8-10
địa bàn
Doanh nghiệp
Solara :30 ha
cung cấp
Doanh nghiệp thu
2012
35,0
10 - 12
TQ: 5 ha
(Solara), mua ở
mua: 30 ha
chợ (TQ)
Sau khi
Doanh nghiệp thu
thực hiện
Doanh nghiệp
2013
Solara
62,5
12-13
mua 100% sản
mô hình
cung cấp
phẩm
2014
Doanh nghiệp thu
Doanh nghiệp
100 (dự
Solara
mua 100% sản
cung cấp
110
kiến)
phẩm
(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Ba Bể)

Trước khi thực hiện mô hình (năm 2010,
năm 2011), diện tích khoai tây của toàn huyện
là không đáng kể (2,8 – 3,2ha), sản xuất nhỏ lẻ
với giống hoàn toàn thụ động (giống Trung
Quốc, mua ở chợ) và chủ yếu trồng để ăn hoặc
tiêu thụ tại chỗ. Tuy nhiên, từ khi thực hiện mô
hình (từ năm 2012), diện tích đã tăng vọt (lên
đến 62,5 ha vào năm 2013) và dự kiến năm
2014 là 100 – 110 ha, mặt khác năng suất cũng
tăng từ 8-10 tấn/ha lên đến 10-13 tấn/ha. Quan
trọng hơn nữa là 100% sản phẩm được nông
dân sản xuất ra đều được doanh nghiệp thu
mua tại chỗ 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
Như vậy, sau hơn 2 năm thực hiện mô hình đã
có những sự thay đổi rất rõ nét trong sản xuất
khoai tây về cả qui mô diện tích, mục đích lẫn
hình thức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
4.3. Hiệu quả xã hội:
- Hai năm thực hiện mô hình đã giúp cho
người nông dân có cách nhìn tốt hơn về sản
xuất nói chung và cây khoai tây nói riêng, qua
đó người dân cũng đã được tiếp cận với những
TBKH trong sản xuất cây trồng hàng hóa.
- Thành công của mô hình đã góp phần
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tăng thu nhập cho người sản xuất khoai tây ở
địa phương từ đó góp phần vào việc xóa đói
giảm nghèo, từng bước ổn định đời sống của
người dân vùng cao.
- Việc xây dựng mô hình cũng như tập
huấn kĩ thuật đã thực sự nâng cao nhận thức
của người dân địa phương khi tiếp nhận các
tiến bộ KHKT vào sản xuất. Tạo sự tin tưởng
của người dân đối với các tiến bộ KHKT, các
chính sách của Đảng và Nhà nước.
5. Đề nghị:
Mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững
cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn thông qua việc thực hiện liên kết
sản xuất khoai tây hàng hóa bao tiêu đầu ra
giữa doanh nghiệp và nông dân cần được nhân
rộng cho các địa phương khác vì nó đã mang
lại những lợi ích thiết thực cho người nông dân
và từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng
cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
vùng cao nói chung và người sản xuất khoai
tây huyện Ba Bể nói riêng.

Một buổi thu mua khoai tây của nông dân
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XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO THIỂU SỐ VÙNG CAO:
KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG
Giáo sư Kriengsak Chareonwongsak,
Giảng viên cao cấp Đại học Harvard,
& Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Tương lai

1. Đặt vấn đề
Địa lý đóng vai trò quan trọng trong sự
phát triển của mỗi quốc gia. Kinh nghiệm xưa
cho thấy trong quá khứ những vùng đất giàu có
và thịnh vượng là những vùng có cảng hoặc
nằm trên vùng đồng bằng ven sông, tạo điều
kiện thuận lợi cho buôn bán và đặc biệt là
thông thương bằng đường biển với các quốc
gia khác. Do gần nguồn nước, đồng bằng ven
sông thích hợp để phát triển nông nghiệp. Tuy
nhiên những vùng núi lại ít có điều kiện thuận
lợi đó, đặc biệt đối với lĩnh vực xúc tiến
thương mại và trao đổi hàng hóa. Cũng vì lý
do này mà khu vực miền núi không phải là vị
trí trọng yếu để đặt thủ đô của một quốc gia, và
những vùng này thường nhận được ít sự quan
tâm, trợ giúp. Từ những khó khăn đó nảy sinh
vấn đề xâm lấn đất rừng, chiếm hữu và sử
dụng không hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
Người dân tộc thiểu số miền núi tại các khu
vực này cũng sớm nhận ra cộng đồng của mình
xã hội bỏ rơi khi hầu hết trong số họ phải đối
mặt với cái nghèo.
Gần đây, người ta cũng rất quan tâm
tới việc tìm giải pháp cho vấn đề xóa đói giảm
nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong
phần giải pháp của bài này, tác giả trình bày
giải pháp cho vấn đề trên bằng việc xây dựng
kênh kết nối thị trường cho đồng bào dân tộc
thiểu số miền núi. Thị trường trong bài viết
này là thị trường hàng hóa, dịch vụ, các yếu tố
đầu vào (nhân lực, vốn, đất đai) và yếu tố tài
chính (tiếp cận nguồn vốn).
Một ví dụ về sự thành công của Thái
Lan là Dự án phát triển Doi Tung, được Cơ
quan phòng chống ma túy và tội phạm của
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Liên Hợp Quốc tuyên dương, là một ví dụ điển
hình về phát triển dài hạn. Dự án được thành
lập năm 1988 tại Doi Tung tỉnh Chiang Rai
bao gồm 6 tộc người khác nhau sinh sống ở
những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Bên cạnh
đó còn có những dự án của hoàng gia như canh
tác lúa nước nhằm giảm lệ thuộc vào rừng và
tăng cường kiến thức phục vụ sự phát triển
vùng miền cụ thể là quản lý và phát triển
nguồn nước, xây dựng hệ thống tưới tiêu nông
nghiệp, cải thiện nhân tố sản xuất cơ bản như
đất, nước và giống, v.v… (Quỹ Mae Fah dưới
sự bảo trợ của Royal Patronage 2010).
Do đó, sự phát triển của miền núi
phụ thuộc vào sự giải pháp xóa đói giảm nghèo
cho đồng bào thiểu số thông qua việc tăng thu
nhập và cải thiện kết nối thị trường cho đồng
bào dân tộc thiểu số miền núi.
2. Vấn đề đói nghèo của người Thái ở
vùng miền núi
Trước đây, người Thái rất nghèo.
Một khảo sát về thực trạng đói nghèo tại các
vùng trung du miền núi điển hình năm 2004
của trường Đại học Chiang Mai đã được tiến
hành, làm tiền đề cho việc xây dựng biểu đồ
phát triển nông nghiệp của vùng trung du miền
núi. Khảo sát cho thấy rằng về cơ bản bình
quân thu nhập hàng năm của người nông dân
là 31.126 bạt/ hộ, không bằng một nửa thu
nhập bình quân của người nông dân miền Bắc,
với mức 69.373 Bạt/hộ/năm (Đại học Chiang
Mai, 2004). Trong khi đó thu nhập của mỗi hộ
dân Thái năm 2004 là 179.556 bạt/hộ/năm
(Cục thống kê quốc gia, 2004) và thu nhập của
hộ dân làm nông nghiệp là 105.802 bạt/hộ/năm
(Ban thư ký về kinh tế nông nghiệp, 2005).

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng
đói nghèo xuất phát từ việc số lượng hàng hóa
sản xuất ra quá ít so với giá trị đầu tư sản xuất,
trong khi đó giá cả các sản phẩm nông nghiệp
còn khá thấp (Học viện nghiên cứu và phát
triển Thái Lan, 2001) và không ổn định. Hơn
nữa đa số người nông dân ít học và thiếu kinh
nghiệp sản xuất (Udom, 1987). Hầu hết thu
nhập của các hộ gia đình chỉ đủ để trang trải
nhu cầu thiết yếu của gia đình do các hộ đều
đông con (Ban kinh tế quốc gia và phát triển
xã hội, 2001).
Nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng đã
xảy ra như nạn buôn người, nhiễm HIV/AIDS
và nghiện thuốc phiện do nạn buôn lậu thuốc
phiện qua biên giới. Vẫn tồn tại việc sản xuất
ma túy, thuốc phiện, các chất kích thích tại
biên giới Myanmar, sản xuất ma túy, các chất
kích thích dạng viên nén, và các chất cấm khác
tại biên giới Lào (Ban dân tộc Thái Lan, 2004).
Do đó, dễ dàng nhận thấy rằng sinh
kế điển hình của người Thái miền núi dựa trên
những điều kiện bất lợi cho sự phát triển của
bản thân và xã hội, dẫn đến tình trạng đáng lo
ngại như suy dinh dưỡng, tỉ lệ sinh đẻ cao gần
gấp đôi so với người Thái tại đồng bằng.
Bên cạnh đó tồn tại một vấn đề mà
các cơ quan chính phủ cần xem xét đó là quyền
tiếp cận các dịch vụ của chính phủ do hầu hết
người Thái miền núi không có chứng minh thư
nhân dân và sổ hộ khẩu. Họ là những người vô
thừa nhận, bị cấm tham gia các hoạt động
chính trị và bị săn đuổi bởi các nhân viên thực
thi pháp luật với lý do họ không thuộc cộng
đồng người Thái tại Thái Lan, trái lại họ bị
xem như những người tị nạn từ các quốc gia
láng giềng như Myanmar, Lào và Trung Quốc,
v.v.., sang Thái Lan định cư.
Các vấn đề phát triển nông nghiệp
của người Thái miền núi liên quan đến việc sở
hữu đất đai, thoái hóa tài nguyên thiên nhiên
do du canh. Người Thái không sở hữu đất đai
nên việc bảo vệ và giữ gìn đất không được
quan tâm và do đó chất lượng đất ngày càng
xấu đi. Từ ảnh vệ tinh của Cục khảo sát Hoàng
gia Thái Lan có thể thấy rằng đất dự án của

khoảng 23.844 thôn có dấu hiệu của việc du
canh và ruộng bỏ hoang, theo đó là các vấn đề
về khói ở miền Bắc (Ngân hàng Thái Lan,
2007) do đốt rừng làm nương. Những mảnh
đất độc canh bị bạc màu sẽ được thay thế bằng
vùng đất mới. Nguyên nhân chính của tình
trạng này là do sự thiếu hiểu biết về nông
nghiệp và bảo vệ đất của người dân. Hiện nay
người dân sử dụng một lượng lớn thuốc diệt cỏ
và phân hóa học cho một số loại cây trồng.
Thực tế là người nông dân phải đối mặt với chi
phí sản xuất cao hơn và nợ xấu.
Một vấn đề có thể xảy ra đáng lo
ngại là việc nông dân tiếp tục chuyển giao giá
trị thặng dư cho các nhóm kinh tế như chủ đất,
chủ nợ và thương nhân trên thị trường. Nông
dân phải gánh chịu những rủi ro về thiên tai,
lãi suất cao so với ngân hàng, thuế dành cho
người nông dân, áp lực giá cả sản phẩm (Jira,
2003)
Khó khăn chính trong việc xóa đói
giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số miền
núi về mặt tiếp cận thị trường là sự khó khăn
và khoảng cách trung chuyển hành hóa, việc
trung chuyển hành hóa tốn nhiều thời gian.
Một vấn đề khác là thiếu thông tin thị trường,
ví dụ như thông tin về nhu cầu thị trường và
các kênh quảng bá. Người nông dân có ít kênh
quảng bá sản phẩm và ít cơ hội bán sản phẩm
ra ngoài khu vực sản xuất nông nghiệp.
Trước đây, nguồn thu nhập chính của
người Thái miền núi đến từ nông nghiệp, đặc
biệt là trồng cây thuốc phiện và trồng trọt. Tuy
nhiên hiện tại các cây trồng chính là các cây họ
cải, cà chua, ớt, cây ăn quả mùa đông và cà
phê (Học viện Nghiên cứu và Phát triển Miền
núi, 2014). Cơ hội phát triển kinh tế miền núi
nằm ở công lao động thấp, khí hậu thuận lợi
phù hợp với nông nghiệp – đặc biệt là cây có
giá trị kinh tế cao và du lịch.
3. Phương pháp phân tích
Trong bài báo này sử dụng khung
khái niệm làm hướng tiếp cận giải pháp và
phát triển, có thể ứng dụng cho cả cá nhân và
cộng đồng. Cơ cấu này là nguyên tắc của
“arayanization” có nghĩa là quá trình phát triển
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của một xã hội văn minh được áp dụng trong
giai đoạn 3 (Chareonwongsak, 2012).
Giai đoạn 1 Patiwatn (Tái tổ chức) là
giải quyết các vấn đề tồn tại để trở lại trạng
thái bình thường hay trạng thái có thể vận hành
được (phát triển từ điểm âm (-) đến không (0)).
Ví dụ, phát triển điểm du lịch đã xuống cấp
thành điểm cung cấp những dịch vụ thông
thường cho du khách, xóa bỏ tình trạng đói
nghèo trên cả nước, loại bỏ tệ tham nhũng ra
khỏi hệ thống dịch vụ dân sinh và hệ thống
chính trị, làm sạch nước bẩn trên sông, loại trừ
các vấn đề giáo dục tạo ra sản phẩm giáo dục
chất lượng cao và loại bỏ dần các vấn đề của
người nông dân, v.v...
Giai đoạn 2 Apiwatn (Cải cách) là
phát triển cao hơn hình thái xã hội hiện tại
hoặc nâng trạng thái hài lòng lên mức trên hài
lòng (phát triển từ không (0) lên số dương (+)).
Đây là sự phát triển có tầm nhìn dài hạn, có
mục tiêu rõ ràng. Trên thế giới đã có nhiều
hình mẫu điển hình áp dụng quá trình này với
các tiêu chí chuẩn được xác lập từ trước, làm
cơ sở vạch ra kế hoạch và thực hiện kế hoạch
nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Ví dụ, không
chỉ làm tái sinh một điểm du lịch mà còn xác
lập mục tiêu để biến nó thành điểm du lịch hấp
dẫn nổi tiếng thế giới. Người dân sinh sống
trong xã hội đó không chỉ thoát khỏi ranh giới
đói nghèo mà còn có chất lượng cuộc sống tốt
như người dân ở xã hội phát triển. Tại các
vùng nơi mà sinh viên được trao học bổng hỗ
trợ, sau phải trở lại quê hương để phát triển
nghề nghiệp và xây dựng mạng lưới kinh tế
cho địa phương.
Giai đoạn cuối Thammapiwatn (Cải
cách đạo đức) là phát triển xã hội một cách bền
vững và hoàn toàn bằng việc sử dụng các yếu
tố đạo đức, sự liêm chính, lòng tốt làm công cụ
chỉ thị (phát triển từ số dương thành cấp số
nhân). Mặc dù có nhiều thứ khiến con người
hài lòng, chẳng hạn như chất lượng và hiệu
quả cao mang lại sự thoải mái cho con người,
những thứ đó không phải lúc nào cũng là tốt và
đúng đắn để theo đuổi. Do đó, đỉnh cao của sự
phát triển là hướng con người vào một xã hội
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lành mạnh. Con người trong xã hội trung thành
với triết lý của Araya – Cá thể sống phải nhận
ra cái chân, thiện, mỹ. Ở cấp độ xã hội, triết lý
của Araya về xã hội là là đạt được sự tự do,
bình đẳng, thân tình.
4. Giải pháp đề xuất
Trên thực tế, để đạt được các mục
tiêu phát triển miền núi cần phải hệ thống hóa
các giải pháp đặc biệt là về nhân lực và đánh
giá một cách lạc quan về sử dụng nguồn lực.
Các giải pháp sau đây được phân loại theo cơ
cấu của tiến trình “aryanization”.
Patiwatn (Tái tổ chức)
1) Làm sống lại môi trường tự nhiên bị
phá hủy tiếp tục xây dựng lại vẻ đẹp thiên
nhiên bằng cách giáo dục kiến thức bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên và tái sinh môi sinh đặc
biệt là bảo vệ bề mặt đất canh tác và rừng. Ví
dụ, luân canh, sử dụng phương pháp tiêu diệt
sâu bệnh mà không ảnh hưởng đến môi trường,
v.v...
2) Tăng cường sự tham gia của người dân
tộc thiểu số miền núi trong việc tái tạo môi
trường thiên nhiên bằng cách gia tăng tiếp cận
nguồn lực thông qua việc trao quyền sử dụng
đất nhằm trao quyền làm chủ cho người nông
dân và gây dựng trách nhiệm bảo vệ đất.
3) Vận động sự tham gia của mọi ban
ngành và khu vực nhằm nâng cao thu nhập của
người thiểu số. Ví dụ như cung cấp thông tin
về nhu cầu thị trường và kênh quảng bá. Cung
cấp kiến thức về xử lý hàng hóa để tạo ra sản
phẩm có chất lượng cao giảm ảnh hưởng hạ
giá thành do cung vượt cầu, cung cấp kiến thức
về kiểm soát chất lượng sản phẩm, kiểm tra
đánh giá từng loại sản phẩm. Phát triển kênh
tiếp cận nguồn vốn.
Apiwatn (Cải cách)
1) Xây dựng tổ chức để tăng cường sức
mạnh thương mại, ví dụ, tổ chức hợp tác tương
trợ của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
2) Phát triển khu du lịch của người Thái
miền núi – theo định hướng xây dựng thị
trường ngay tại khu vực miền núi dưới dạng tổ
chức du lịch thưởng ngoạn trải nghiệm với các
loại hình như: kết hợp làm nông nghiệp với

bán sản phẩm sạch sản xuất được, bán hàng
thủ công và các sản phẩm đặc thù của người
dân tộc thiểu số miền núi.
3) Xúc tiến hướng tiếp cận thị trường
hàng hóa thế giới như cung cấp thông tin về
nhu cầu hàng xuất khẩu bắt đầu từ các quốc
gia ASEAN, cung cấp kiến thức về phát triển
chất lượng sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn quốc
tế, kết hợp sử dụng cơ sở hạ tầng trung chuyển
hiện có giữa các quốc gia, v.v...
4) Xúc tiến xây dựng sản phẩm chính dựa
trên thế mạnh của khu vực như trồng loại cây
phù hợp với khí hậu và khu vực để có thể gia
tăng thu nhập cho người dân tộc thiểu số miền
núi nhờ vào cạnh tranh giá cả so với các sản
phẩm sản xuất với nguyên liệu có sẵn trong tự
nhiên.
5) Xây dựng thương hiệu bằng cách xây
dựng mối quan hệ và quảng cáo cũng như tổ
chức nhiều chiến dịch xúc tiến hình ảnh và
thương hiệu sản phẩm.
6) Sản xuất các sản phẩm tiên tiến bằng
cách khuyến khích đổi mới sản xuất và phát
triển sản phẩm mới thông qua luật sở hữu trí
tuệ với các sản phẩm mới, cung cấp thông tin
về luật sở hữu trí tuệ và hỗ trợ người dân tộc
thiểu số xúc tiến sản phẩm mới đến đông đảo
cộng động người sử dụng.
7) Phát triển nhiều kênh quản lý rủi ro
khác nhau như sản xuất và tài chính, cụ thể là
quản lý rủi ro gây ra bởi thiên tai như lũ lụt,
hạn hán, giá cả thị trường, tạo cơ chế kiểm soát
số lượng sản phẩm để loại trừ vấn đề cung
vượt cầu, bảo hiểm mùa vụ, v.v…
Thammapiwatn (cải cách đạo đức)
1) Sử dụng công nghệ ở mức độ phù hợp
với nhu cầu nhân lực bằng cách cân bằng
nguồn nhân lực v
à việc áp dụng máy móc và công nghệ để
thay thế con người. Ban đầu nên tập trung tăng
cường sự hiện diện của người lao động do có
số lượng lớn người lao động trong khu vực.

Dần về sau, người lao động có kỹ thuật vận
hành máy móc và công nghệ sẽ giúp nâng cao
số lượng và chất lượng sản phẩm.
2) Khuyến khích con em quay trở lại làm
việc cho quê hương bằng cách, ví dụ như
truyền tình yêu quê hương, trao học bổng, để
con em trở lại quê hương làm việc bằng cách
trao quyền trung gian cho cơ quan Nông
nghiệp trực thuộc huyện làm công tác tạo cầu
nối với các doanh nghiệp.
3) Sẵn sàng để tận dụng các yếu tố dân
chủ, kinh tế, xã hội, nguồn lực, dữ liệu môi
trường để áp dụng vào các kế hoạch tương lai
– quản lý kinh tế, chiên lược nhân lực, kiểm
soát dân số, v.v...
5. Kết luận
Hướng dẫn thực hiện kế hoạch xóa đói
giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi
thông qua phát triển kênh kết nối thị trường
nên được áp dụng một cách có hệ thống và tích
hợp vào cả chiến lược ngắn và dài hạn. Khu
vực nhà nước không nên áp dụng chính sách
“một giải pháp cho tất cả” mà nên khuyến
khích các giải pháp tự thân. Tiếp cận vấn đề
bằng cách thấu hiểu cuộc sống của người dân
tộc thiểu số, nhận ra vấn đề và nguyên nhân tại
các vùng khác nhau, hướng dẫn này không
nhằm mục đích xóa bỏ cấu trúc kinh tế xã hội
không có lợi cho người dân tộc thiểu số trong
việc phát triển vùng trung du và miền núi.
Nghiên cứu chỉ ra vấn đề trong việc sở hữu
nguồn lực, nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia
của đồng bào dân tộc miền núi và trách nhiệm
với thiệt hại gây ra từ việc sử dụng tài nguyên.
Thêm vào đó là việc không tiếp cận được
thông tin thị trường, chiến lược quảng bá
không có, hạ tầng trung chuyển sản phẩm về
thị trường chính của đất nước chưa sẵn sàng.
Cuối cùng, bài báo này đã đề xuất các giải
pháp nhằm tăng cường và củng cố một số khía
cạnh của việc phát triển kinh tế đồng bào dân
tộc thiểu số miền núi.
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HỖ TRỢ NÔNG DÂN MỘC CHÂU, SƠN LA, VIỆT NAM SẢN XUẤT VÀ
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TRÁI MÙA
VỚI MÔ HÌNH VIETGAP
Nguyễn Phi Hùng 1, Gordon Rogers2, Jeroen Pasman3, Phạm Thị Mỹ Dung 4 Phạm Thị Sen 1
Viện Khoa Học và Nông, Lâm Nghiêp (NOMAFSI)
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về phương pháp canh tác rau quả
3
Fresh Studio
4
Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Rau sạch trái mùa đang là một mặt hàng
có nhu cầu cao tại chợ Hà Nội do nguồn cung
rau trái mùa không dồi dào (rau xuất xứ từ
Trung Quốc không đảm bảo chất lượng và
khoảng cách vận chuyển tới Đà Lạt cũng khá
lớn). Trong khi đó, Mộc Châu là một huyện
miền núi nằm ở phía bắc Việt Nam và có tiềm
năng phát triển rau trái mùa với diện rộng do
thời tiết ở vùng này ôn hòa và không xa Hà
Nội (chỉ 4 giờ đồng hồ chạy ô tô). Những điều
kiện thiên thời địa lợi này cho phép Mộc Châu
phát triển cây rau sạch để cung ứng cho các
thành phố lớn ở phía bắc.
Để khai thác tối đa tiềm năng này, từ năm
2011, Trung Tâm Nghiên cứu Nông Nghiệp
Quốc Tế (ACIAR) đã cấp vốn cho đề án phát
triển rau trái mùa với sự hợp tác của Viện
Khoa Học và Nông, Lâm Nghiêp (NOMAFSI).
Các thành viên tham gia dự án gồm Trung tâm
Nghiên cứu Ứng dụng về phương pháp canh
tác rau quả, Fresh Studio và Đại Học Nông
Nghiệp Hà Nội (HUA).
Trong vòng 3 năm, dự án đã tổ chức được
3 nhóm nông dân tại 3 làng khác nhau ở 3 xã
với tổng số thành viên là 43. Các nhóm này
trồng rau an toàn trên tổng diện tích 20 ha. Với
sự hỗ trợ đắc lực của đề án, các nhóm thực
hiện đã nhận được chứng nhận sản xuất rau an
toàn do DARD tỉnh Sơn La cấp. Chứng nhận
này đồng nghĩa với việc các nhóm này sẽ có
thể bán sản phẩm của mình thẳng tới các siêu
thị hoặc các đại lý bán lẻ rau củ an toàn trên
địa bàn Hà Nội.
Rất nhiều những thí nghiệm và thử
nghiệm đã được thực hiện để tìm ra những
giống có năng suất nhất để cung ứng cho nhu

cầu cao của người tiêu dùng. Ngoài ra, đề án
cũng đã giúp những nhóm nông dân này liên
kết, kết nối với những khách hàng tiềm năng,
tổ chức các buổi họp bàn trao đổi kinh nghiệm
giữa nông dân, tổ chức các buổi gặp mặt giữa
khách hàng tiềm năng với nông dân ở Mộc
Châu và các cuộc khảo sát thị trường cho nông
dân.
Vào năm 2013, tổng lượng rau an toàn mà
3 nhóm nông dân đã gây được đạt 230 tấn với
nhiều loại rau khác nhau và những sản phẩm
này đã được giao bán trực tiếp cho các siêu thị
ở Hà Nội như Fivimart, Metro Cash & Carry,
và Biggreen. Với những phản hồi tích cực từ
thị trường, đề án đang tiến tới việc hợp tác với
chính quyền địa phương để tạo nên một thương
hiệu rau an toàn từ Mộc Châu và mở rộng quy
mô canh tác rau an toàn trên toàn địa bàn các
xã ở Mộc Châu.
I. Giới Thiệu
Mộc Châu là một huyện nằm ở phía nam
của tỉnh Sơn La, huyện nằm trên tuyến đường
giao thông huyết mạch, Quốc lộ 6, ở phía Tây
Bắc Việt Nam. Khoảng cách từ trung tâm của
huyện tới tỉnh Sơn La là 120km, 199 km tới
Hà Nội. Vùng cao nguyên Mộc Châu: là 1
trong số 2 cao nguyên lớn ở Sơn La đồng thời
cũng là một cao nguyên núi đá vôi điển hình ở
Việt Nam với độ cao hơn 1000m so với mực
nước biển. Cao nguyên có địa thế khá bằng
phẳng và nhiều ngọn núi nhỏ.
Khí hậu ở vùng này khá mát mẻ (nhiệt độ
trung bình 19 độ C, chênh lệch nhiệt độ
ngày/đêm khoảng 8oC, lượng mưa trung bình
hàng tháng 144mm, độ ẩm trung bình 87%) và
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rất phù hợp với việc nuôi trồng rau an toàn
quanh năm.
Dự án rau trái mùa (CSV) được đề ra với
mục tiêu chính là nâng cao chất lượng cuộc

sống cho nông dân đồng bào thiểu số ở Mộc
Châu bằng cách thử nghiệm, phân tích và đưa
ra mô hình cung ứng rau an toàn, chất lượng
cao cho thị trường bán lẻ tại Hà Nội

II. Phương pháp nghiên cứu và kết quả của dự án phát triển rau trái mùa
2.1 Đánh giá điều kiện thực tiễn ở Mộc Châu
Các điều kiện thực tiễn bao gồm các nhân tố tự nhiên, kinh tế và xã hội có liên quan tới sự phát
triển của cây rau đã được nghiên cứu thông qua phương pháp thu thập thông tin và phỏng vấn. Phương
pháp này cho phép tác giả hiểu được những lợi thế và khó khăn của địa bàn mà đề án của trường ĐH
Nông Nghiệp Hà Nội, NOMAFSI and Fresh Studio hướng tới.
Bảng 1: Thay đổi nhiệt độ ở Mộc Châu từ 1995 – 2010
Tháng
Nhiệt độ (˚C)
Độ ẩm
Lượng mưa
(%)
(mm)
Cao nhất
Thấp nhất
Trung bình
1
26.5
12.49
87.3
17.49
3.53
2
28.7
5.4
15.07
85.1
32.36
3
31.5
7.6
17.69
83.0
41.58
4
12.2
20.55
84.4
109.71
32.6
5
32.2
14.8
21.99
83.5
207.75
6
31.1
18.6
23.69
84.4
203.50
7
31.0
18.9
23.48
87.5
272.14
8
30.3
18.3
22.87
90.3
271.98
9
29.4
15.0
21.77
88.9
236.75
10
28.4
12.3
19.50
89.4
158.80
11
27.3
8.9
16.15
84.6
44.60
12
25.0
4.5
13.89
86.6
16.80
Trung bình
29.48
11.7
19.09
86.2
134.45
Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Mộc Châu
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Bảng trên cho thấy nhiệt độ cao nhất là 32oC vào tháng 4 nhưng nhiệt độ cao nhất vào tháng 6 chỉ
là 23oC. Nhiệt độ thấp nhất là khoảng 3,5oC vào tháng 1. Nhiệt độ trung bình hàng tháng dao động từ
12oC tới 23,7oC là nhiệt độ lí tưởng để canh tác hầu hết các loại rau.
So với các vùng khác (Bảng 2), Mộc Châu có nhiều lợi thế về nền nhiệt để phát triển cây rau trái
mùa để phục vụ cho nhu cầu tăng cao của thị trường Hà Nội từ tháng 4 tới tháng 10.
Bảng 2: Nhiệt độ trung bình hàng tháng ở các vùng khác nhau ở Việt Nam (đơn vị tính oC)

Khu vực
ĐB Sông
ĐB Sông
Hồng
Hồng

Độ cao (m)
8

Mộc Châu

1,000

Đà Lạt

1,600

Nguồn: bản báo cáo của Fresh Studio và NOMAFSI, Tháng 3, 2014
Ngoài ra, Mộc Châu còn có nhiều thế mạnh cả về sự đa dạng và điều kiện kinh tế. Những điều
này đã đem lại cho Huyện vùng cao này nhiều cơ hội để phát triển sản xuất nông nghiệp đặc biệt là
sản xuất rau an toàn cho thị trường Hà Nội và các khu vực lân cận
Kết quả khảo sát cho thấy cả sản lượng lẫn diện tích canh tác đề tăng trong 5 năm qua ở Mộc
Châu (xem bảng 3). Điều này có ý nghĩa thiết thực với sự phát triển nhanh việc sản xuất rau an toàn ở
Mộc Châu để phục vụ cho nhu cầu bất tận của thị trường Hà Nội và các khu vực thành thị khác.
Bảng 3: Sản lượng rau sản xuất từ 2006 - 2010
Thông số
2006
2007
2008
2009
2010
Diện tích (ha)
411
441
455
733
1033
Sản lượng (tấn)
7515
8031
8331
13643
19068
Nguồn: Sách thông kê số liệu hàng năm Huyện Mộc Châu
2.2 Thành lập các nhóm nông dân
Đây là bước đầu tiên để có được chứng nhận sản xuất rau an toàn để phát triển thành mô hình lớn.
3 bản ở Mộc Châu đã được chọn để thí điểm mô hình. Hiện tại, có 3 nhóm nông dân đã được thành lập
với tổng số người là 43,
Số người đăng
Số người tham
Khu vực
Bản
Nhóm trưởng
ký
gia
An Thái
Chị Tâm
11
10
Tà Niết
Anh Duyên
14
14
Mộc Châu
Tự Nhiên
Chị Luyến
25
19
Tổng số nông
50
43
dân
Nguồn: Báo cáo dự án Tháng 3, 2014
Đất trồng rau và việc phân bố ở Mộc châu tăng đáng kể
43 nông dân
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2.3 Những chính sách hỗ trợ nông dân sản
xuất rau an toàn
Để có thể nhận được chứng nhận sản xuất
rau an toàn từ chính quyền tỉnh Sơn La, tổ
chức VietGAP, Cơ quan kiểm định chất lượng
sản phẩm quốc gia MARD, những việc sau đã
được thực hiện:
- Hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ mới
vào sản xuất rau an toàn
- Hỗ trợ nông dân giữ mức sản xuất và ghi
lại số liệu gồm lượng cây trồng, số phân bón
sử dụng, sản lượng thu được và thông tin vận
chuyển.
Mỗi thành viên thực hiện dự án sẽ hỗ trợ
từng nông dân ít nhất là 1 lần trong 2 tuần để
kiểm tra nông trại, bảo vệ cây, lấy số liệu và
thảo luận các vấn đề liên quan.
- Tất cả dữ liệu được giải mã nhờ phần
mềm xử lý dữ liệu MonQi và sau đó tất cả
những người nông dân trong 3 nhóm sẽ nhận
được bản báo cáo dài 2 trang với đầy đủ thông
tin về số cây đã được trồng và một bản báo cáo
về mùa vụ. Cuối cùng, những dữ liệu thu thập
được này sẽ được đưa ra thảo luận và bàn bạc
với những nông dân khác trong buổi gặp mặt
nông dân mỗi vụ.
- Thực hiện đúng quy trình và các bước để
có thể đạt được chứng nhận sản xuất rau an
toàn (bao gồm cả các mẫu thí nghiệm đất và
nước, tiêu chuẩn VietGAP...)
- Cuối cùng, chứng nhận sản xuất rau an
toàn đã được cấp cho cả 3 nhóm nông dân.
2.4 Thực hiện nghiên cứu và thí nghiệm
Người nông dân làm việc trực tiếp với
quản lý dự án để tiến hành nghiên cứu và thử
nghiệm với mục đích đa dạng hóa các giống và
loại rau, nâng cao sản lượng và chất lượng sản
phẩm và giảm giá thành sản phẩm, tạo lợi
nhuận cho người trồng.
Số lần thử nghiệm các giống rau và những
tiến bộ về kỹ thuật đã được nghiên cứu nhằm
mục đích tìm ra giải pháp thích hợp để nâng
cao sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm
tại các vùng sản xuất.
Tổng cộng, 6 thí nghiệm đã được thực
hiện tại An Thái và Tạ Niết vào năm 2011, con
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số đó tăng lên 21 vào năm 2012 bao gồm cả 6
thí nghiệm thực hiện trong môi trường nhân
tạo, 3 thí nghiệm trong nhà lưới ở 3 xã khác
nhau. Đến năm 2013, con số là 11 thí nghiệm,
bao gồm 4 thí nghiệm về giống và 7 thí
nghiệm về kỹ thuật.
Một số giống có hiệu quả tốt gồm cải bắp,
khoai tây, rau diếp, dưa chuột và xu hào; nông
dân được khuyến khích trồng những giống
này. Ngoài ra, những ngôi nhà kính cũng được
thiết kế và khuyến khích nông dân áp dụng vào
mô hình. Những kết quả này đã được truyền
đạt tới người trồng rau thông qua việc tổ chức
các buổi thực tế cùng với thí điểm ở 3 làng.
2.5. Phát triển thị trường và tìm đầu ra
Ban quản lý dự án đã tổ chức các buổi
họp, các buổi trao đổi thông tin thị trường cũng
như các buổi gặp mặt chính thức giữa nông
dân trồng rau và những nhà buôn tại Hà Nội để
tạo mối liên hệ giữa cung và cầu.
Ban quản lý dự án cũng đã hỗ trợ xây
dựng kỹ năng cho trưởng các nhóm nông dân
để họ có thể tìm được đầu ra cho sản phẩm của
mình tại thị trường Hà Nội. Theo đó, mỗi
nhóm nông dân sẽ có đại lý bán lẻ đến thu mua
hàng và phân phối sản phẩm ra thị trường.
Rất nhiều các nghiên cứu đã được thực
hiện đối với việc đóng gói, bảo quản và thời
gian phù hợp nhất để thu hoạch, nhiệt độ phù
hợp, sau đó tìm ra nguyên nhân của sự thâm
hụt. Các bước này nhằm mục đích tối thiểu hóa
các khoản chi.
Mạng lưới liên kết giữa các nhóm nông
dân với những đại lý khác ở Hà Nội đã phát
triển khá mạnh đặc biệt là giữa làng Tự Nhiên
và siêu thị FiviMart. Chính vì vậy, những
người thu mua sản phẩm ở làng này đã mua
một chiếc xe chuyên chở rau tới Hà Nội. Theo
đó, tổng sản lượng rau an toàn mà 3 nhóm
nông dân đã tạo ra trong vuh 2013 là 230 tấn
Mỗi tuần, người thực hiện dự án đều đoán
trước tổng sản lượng rau được từng nhóm nông
dânsản xuất ra để phân phối tới thị trường bán
lẻ ở Hà Nội.
Ngoài ra, dự án cũng đã tiến hành khảo
sát khách hàng tại các đại lý ở Hà Nội để tìm

ra loại sản phẩm có nhu cầu cao để điều chỉnh
sản xuất và từ đó đưa ra chiến lược quảng bá
phù hợp.
Tìm hiểu và phân tích các kênh quảng bá
(các đại lý toàn thế giới, đại lý địa phương, các
cửa hàng quy mô nhỏ, các dịch vụ về thực
phẩm và thị trường truyền thống) sử dụng mô

hình Rapid Value Chain Assessment. Mô hình
này quyết định tính khả quan của những nhà
kinh doanh quy mô nhỏ. Các mô hình quảng
bá đang được áp dụng với nông dân ở Mộc
Châu được so sánh với nhau sau sự thành lập
của các siêu thị như Metro Cash and Carry,
FiviMart và Đại lý BigGreen tại Hanoi.

Nhà cung cấp

METRO C&C
Việt Nam

Công Ty
Sơn Hà

Big
Green

Fivimart

Nguồn: Báo cáo Fresh Studio và NOMAFSI tháng 3 năm 2014
3. Những tác động chính
Theo ý kiến đánh giá của các cổ đông, cả sản lượng lẫn chất lượng sản phẩm được cải thiện đáng
kể, thêm vào đó, tổng số rau sản xuất để cung ứng cho thị trường Hà Nội cũng có xu hướng tăng
trưởng. Điều này đã góp phần không nhỏ vào việc tăng thu nhập và lợi ích của các hộ nông dân.
Tổng sản
lượng ước
tính (kg)

431,972

Tổng sản
lượng cung
cấp (Kg)
(kg)

230,832

Tổng sản
lượng
dự án
(Kg)

139,681

Tổng sản
lượng ngoài
(Kg)

91,151

Nông dân ngoài
Nông dân dự án

Fivimart

METRO

Big Green
2013

Thương nhân
địa phương

Khác

Nguồn: bản báo cáo của Fresh Studio và NOMAFSI, Tháng 3 2014
Hơn nữa, nông dân cũng được đào tạo và
tập huấn về cách cung ứng sản phẩm cho các
nhà phân phối tại Hà Nội thông qua các nguồn
thông tin cập nhật hàng tuần, thông tin phản
hồi và các cuộc gặp song phương. Ngoài ra, dự

án còn khuyến khích chuyển hướng từ sản xuất
trên đồng ruộng tự nhiên theo cách truyền
thống sang canh tác trong nhà lưới với sự kết
hợp giữa nhiều quy trình kỹ thuật; điều này đã
giúp nông dân thu được sản lượng cao, các sản
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phẩm đa dạng để phục vụ người tiêu dùng.
Cuối cùng, các vấn đề về môi trường và sức
khỏe cũng được chú trọng đặc biệt.
Dự án sẽ tiếp tục các hoạt động sản xuất
và phân phối sản phẩm cũng như nâng cao chất
lượng rau và cải thiện cơ sở vật chất hỗ trợ
việc đóng gói. Việc giữ nguyên giá cả và các
khó khăn khác cũng là một vấn đề cần phải
bàn. Chính vì lí do đó, dự án đã đề xuất một số

chiến lược cho việc sản xuất trong thời gian tới
bằng cách thiết lập và phát triển một hệ thống
kiểm soát nội bộ cho các nhóm nông dân cùng
với sự hợp tác của nhà phân phối và DARD để
giúp các nhóm nông dân tập chung vào phát
triển thương hiệu “rau an toàn Mộc Châu”.
Ngoài ra, việc đa dạng hóa các sản phẩm và
nâng cao chất lượng rau cũng như mở rộng
diện tích trồng rau với mô hình hiện tại.

Tài liệu tham khảo
1. Nguồn tin từ Trung tâm Phát triển huyện Mộc Châu. http://www.sonla.gov.vn/sonla/Vietnam/
2. Hằng.T.T và Phương. P. T (2006) Báo cáo về Mô tả huyện Mộc Châu
3. Báo cáo thống kê thường niên về Mộc Châu 2010
4. Dữ liệu khí tượng từ Trạm khí tượng 1/1995- 6/2010huyện Mộc Châu
5. Du lịch Mộc Châu - lợi thế và tiềm năng. http://www.sonla.gov.vn/sonla/Vietnam/
6. Báo cáo nhóm và dự án đánh giá giữa kỳ từ ngày 17-21tháng 3 năm 2014.
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ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SINH KẾ CỦA
NGƯỜI DÂN TÂY NGUYÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH KON TUM

1. Các đặc điểm tự nhiên và kinh tế, xã
hội
Khu vực Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh:
Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và
Lâm Đồng với diện tích tự nhiên 54.474 km2,
chiếm 16,8% diện tích cả nước. Trong đó, diện
tích của tỉnh Kon Tum đứng thứ tư (9.689
km2) sau diện tích của Đắk Lắk, Gia Lai và
Lâm Đồng. Theo số liệu của Tổng cục Thống
kê (1/4/2009), dân số vùng Tây Nguyên là
5.115.135 người, có mặt đầy đủ 54 tộc người ở
Việt Nam với người Kinh là tộc người đa số,
chiếm 64,7%; các tộc người thiểu số tại chỗ,
gồm 12 tộc người, chiếm tỷ lệ 26,6%9; và các
tộc người thiểu số mới đến, gồm trên 40 tộc
người, chiếm tỷ lệ 8,7% dân số toàn vùng10.
Đặc điểm tự nhiên của khu vực Tây
Nguyên nói chung và của tỉnh Kon Tum nói
riêng có nhiều đặc điểm khác biệt so với các
vùng địa phương khác do tính đặc thù của địa
hình, địa chất và khí hậu. Cụ thể, do lãnh thổ
của vùng nằm ở cả Đông và Tây Trường Sơn
nên đất đai, địa hình, khí hậu rất đa dạng. Độ
cao trung bình khoảng 600-800 mét so với mặt
biển, nhưng có nơi rất thấp (như khu vực biên
giới tỉnh Đắk Lắk giáp với Campuchia chỉ cao
200 mét), có nơi rất cao (thành phố Đà Lạt
1.500 mét). Có nhiều dãy núi trùng điệp với
những đỉnh núi cao trên 2.000 mét như: Ngọc
Linh, Ngọc Niay, Chư Hmu, Cư Yang Sin,
Lang Biang. Lãnh thổ tỉnh Kon Tum nằm ở
phía Tây dãy Trường Sơn, địa hình có hướng
thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang
Tây. Địa hình dốc, đa dạng, gò đồi núi cao
Các tộc người thiểu số tại chỗ gồm Gia-rai, Ba-na, Ê-đê, Xơ đăng, Cơ-ho, Mnông, Raglai, Gié - Triêng, Mạ, Chu-ru, Brâu,
Rơ Măm.
10
Các tộc người thiểu số mới đến có số dân đông gồm Tày,
Thái, Hoa, Khơ-me, Mường, Nùng, Hmông, Dao, Sán Chay,
Chăm, Sán Dìu, Hrê, Xtiêng, Bru - Vân Kiều, Thổ, Giáy, Cơ-tu,
Khơ Mú, Co, Tà Ôi, Chơ-ro, Lào, Chứt, Ngái, Mảng, Pà Thẻn,
Lô Lô, và một số tộc người khác có dân số dưới 10 người.
9

TS. Nguyễn Huy Hoàng
NCS. Nguyễn Tuấn Anh
nguyên và vùng trũng xen kẽ nhau khá phức
tạp. Phía Bắc có đỉnh Ngọc Linh cao nhất khu
vực (2.596m). Độ cao trung bình ở phía Bắc
800 - 1.200m, ở phía Nam chỉ có 500 - 530m.
Chính những đặc điểm này đã tạo điều kiện
thuận lợi cho việc rửa trôi, xói mòn, sạt lở đất
cát, tạo nên các cơn lũ quét và những cơn lũ có
biên độ lớn, khó dự báo, gây thiệt hại đáng kể
cho sản xuất và tính mạng của người dân.
Về khí hậu, do điều kiện địa lý tự nhiên
có dãy Trường Sơn phân cắt mà khí hậu vùng
Tây Nguyên mang tính chất của khí hậu nhiệt
đới gió mùa cận xích đạo. Trong đó, khí hậu
Kon Tum nổi lên một số yếu tố riêng biệt,
quyết định bởi độ cao địa hình và tác dụng
chắn gió của dãy Trường Sơn, hình thành một
kiểu khí hậu đặc trưng được gọi là khí hậu
nhiệt đới gió mùa cao nguyên với hai mùa
riêng biệt: mùa mưa từ tháng 5 đến hết tháng
10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, trong
đó tháng 3 và tháng 4 là hai tháng nóng và khô
nhất. Mùa mưa chỉ tập trung ở phía Đông
Trường Sơn thuộc phần lớn huyện Kon Plông,
phía Bắc huyện Đăk Tô và phía Đông huyện
Đăk Glei, chủ yếu là vào các tháng XI, XII còn
các tháng khác chỉ có lượng mưa nhỏ, mưa
phùn. Sự chênh lệch lớn về lượng mưa và dòng
chảy giữa hai mùa khô và mưa lũ làm cho mùa
mưa thì thừa nước gây ra lũ lụt còn mùa khô
thì lại hạn hán, thiếu nước trầm trọng.
Về tình hình phát triển kinh tế, trong hơn
một thập kỷ qua, kinh tế của khu vực Tây
Nguyên đã đạt những kết quả tích cực, tốc độ
tăng trưởng bình quân đạt 12,99%/ năm kể từ
năm 2001 đến năm 2012 với đóng góp của các
ngành: dịch vụ đóng góp 28,2%, ngành công
nghiệp xây dựng (39,9%) và ngành nông
nghiệp (31,9%). Cơ cấu kinh tế này cho thấy
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các ngành sản xuất vật chất đang đóng vai trò
quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng.
Kon Tum là tỉnh có tốc độ tăng trưởng
cao của vùng Tây Nguyên. Tốc độ tăng trưởng
kinh tế bình quân của tỉnh tăng từ 11%/ năm ở
giai đoạn 2001-2005 lên 15,61%/ năm ở giai
đoạn 2006-201011. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế
chưa chuyển biến tích cực như cơ cấu kinh tế
của vùng Tây Nguyên với nông nghiệp vẫn là
ngành chủ đạo. Cụ thể, tỷ trọng ngành nông –
lâm – thủy sản chiếm 42,5%, sau đó là ngành
dịch vụ (34,5%) và cuối cùng là ngành công
nghiệp – xây dựng. Có thể nói, ngành nông
nghiệp và thủy sản trong những năm qua đã
đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của
tỉnh. Giai đoạn 2006 – 2010, tốc độ tăng
trưởng của ngành nông nghiệp đạt 7,01%.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt đóng
vai trò quan trọng, chiếm hơn 80% giá trị sản
xuất ngành nông nghiệp. Những năm qua, địa
bàn tỉnh tập trung trồng hai nhóm cây chính là:
cây lương thực như lúa, ngô và cây hàng hóa
như sắn, mía, cao su, cà phê, bời lời... Công
nghiệp chủ yếu phát triển ở các ngành khai
thác tài nguyên như khai thác nguồn nước để
phát triển thủy điện và khai thác tài nguyên
khoáng sản trong khi đó ngành dịch vụ “ngành
công nghiệp không khói” thì tăng giảm không
ổn định.
Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao trong
những năm qua, tăng trưởng kinh tế của tỉnh
trong giai đoạn qua vẫn chủ yếu là phát triển
theo chiều rộng. Theo thống kê, hệ số ICOR
của tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2001-2011
cao nhất so với cả vùng do đầu tư quá nhiều
vào các ngành thủy điện, khai thác khoáng
sản...trong khi những ngành này cần có thời
gian dài mới có thể thu hồi vốn và thiếu ổn
định. Trên thực tế, giai đoạn qua việc quy
hoạch và khai thác các nguồn lực này có nhiều
vấn đề như: phát triển ồ ạt các cây công nghiệp
(cà phê, cao su, sắn,...), xây dựng thủy điện
theo phong trào, không phù hợp đã gây ra

11

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
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những hậu quả về môi trường, ảnh hưởng đến
sự phát triển bền vững của tỉnh.
Về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao
thông, thủy lợi còn nhiều hạn chế, bất lợi, ảnh
hưởng đến khả năng ứng phó biến đổi khí hậu.
Đến nay toàn tỉnh vẫn còn 6 xã chưa có đường
ô tô đi lại được 2 mùa đến trung tâm xã, nhiều
đường giao thông biên giới, đường tuần tra
biên giới vẫn chưa được đầu tư, các trang thiết
bị, vật tư dự phòng còn nghèo nàn, lạc hậu: các
trạm quan trắc khí tượng thủy văn thưa và ít
nên khiến công tác dự báo, cảnh báo đôi khi
chưa chính xác và kịp thời, đặc biệt là dự báo
lũ quét, sạt lở đất…Bên cạnh đó, như đã chỉ ra
ở trên, vì địa hình có nhiều dốc và thung lũng,
dễ xảy ra hiện tượng lũ quét nên rất khó khăn
trong việc xây dựng, bố trí hệ thống cơ sở hạ
tầng nhằm tăng khả năng phòng chống thiên
tai.
Về trình độ dân trí, chất lượng giáo dục:
mặc dù những năm gần đây đã được cải thiện
nhiều12, nhưng do địa bàn tỉnh bao gồm rất
nhiều dân tộc (35 dân tộc) nên chất lượng giáo
dục toàn diện trong tỉnh không đều, có sự
chênh lệch giữa vùng thuận lợi với vùng khó
khăn, tỷ lệ học sinh bỏ học ở tất cả các cấp học
của khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng
kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa còn cao
hơn nhiều so với vùng thành phố, thị trấn. Điều
này cũng làm cho người dân thiếu nhận thức
đầy đủ hoặc không tiếp cận được thông tin về
thiên tai và cách ứng phó với thiên tai và biến
đổi khí hậu.
Về hệ thống y tế: công tác bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân còn nhiều
khó khăn như: Hệ thống y tế đổi mới chậm,
chưa thích ứng với sự phát triển của nền kinh
tế thị trường; chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp
Trên địa bàn tỉnh, hệ thống trường, lớp được mở rộng, các
ngành đào tạo ngày một đa dạng. Năm học 2009 - 2010, trên địa
bàn tỉnh có 107 trường mẫu giáo; 253 trường phổ thông; 7 trung
tâm giáo dục thường xuyên; 65/97 xã phường có trung tâm học
tập cộng đồng; 1 phân hiệu đại học Đà Nẵng; 2 trường cao đẳng;
9 trường phổ thông dân tộc nội trú. Năm học 2009 - 2010, tỷ lệ
học sinh tốt nghiệp THPT khoảng 97,2% (người dân tộc thiểu số
đạt 94,6%), cao hơn 11,6% so với năm học trước. Tỷ lệ tốt
nghiệp bổ túc trung học phổ thông 35,66%, cao hơn 31,56% so
với năm học trước. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, năm học 2009 2010 tỷ lệ học sinh bỏ học 1,2%, chất lượng giáo dục đối với
học sinh dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên.
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ứng nhu cầu của nhân dân; tổ chức và hoạt
động y tế dự phòng còn nhiều bất cập; Cơ sở
hạ tầng đầu tư không đồng bộ, trang thiết bị y
tế vẫn trong tình trạng lạc hậu; đội ngũ cán bộ
y tế thiếu về số lượng và hạn chế về chất
lượng, cơ cấu nhân lực chưa hợp lý.
Như vậy, với các đặc điểm về tự nhiên và
kinh tế và xã hội như đã phân tích ở trên cho
thấy vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon
Tum nói riêng dễ bị tổn thương với thiên tai và
biến đổi khí hậu, đặc biệt đối với các cộng
đồng dân tộc thiểu số.
2. Diễn biến thiên tai và biến đổi khí hậu
ở Kon Tum
Diễn biến khí hậu của Tây Nguyên những
năm gần đây có những thay đổi khác thường:
thay đổi mùa (thay đổi thời điểm bắt đầu và kết
thúc mùa mưa – mùa khô). Tình hình thời tiết
gần đây cũng đang có chiều hướng tăng lên cả
về cường độ, số lượng và mức độ nguy hiểm
hay nói cách khác nó đang theo xu hướng cực
đoan hơn. Trong hơn thập kỷ qua, các loại hình
thiên tai diễn ra phổ biến và nghiêm trọng nhất
trên địa bàn bao gồm: lũ quét, sạt lở đất; hạn
hán và lũ lụt, ngập úng.
- Tình trạng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đá
thường xảy ra nhanh, bất ngờ và có sức tàn phá
lớn trên các lưu vực. Do điều kiện địa hình có
độ dốc lớn và nhiều thung lũng nên lũ quét rất
hay xuất hiện và có sức tàn phá lớn. Hàng năm
lũ quét đã cướp đi sinh mạng của nhiều người,
phá huỷ tài sản và các công trình thuỷ lợi, các
tuyến đường giao thông, làm bào mòn, rửa trôi
hàng triệu mét khối đất đai mầu mỡ trên địa
bàn các huyện.
- Nắng nóng và hạn hán cũng xảy ra
tương đối thường xuyên trong năm gây thiệt
hại cho nông nghiệp với một tỷ lệ không nhỏ,
gây mất mùa và làm giảm sản lượng, ảnh
hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. Cụ thể,
như mùa khô năm (2004 – 2005), (2010 –
2011) và (2012-2013). Vào tháng 1/2013, mực
nước trên sông Đắk Bla đoạn chảy qua thành
phố Kon Tum đã xuống mức thấp nhất trong

vòng 37 năm qua13. Sông Đắk Bla là nguồn
cung cấp nước chủ yếu cho sinh hoạt và sản
xuất nông, công nghiệp của các huyện Kon
Plong, Kon Rẫy, Sa Thầy và thành phố Kon
Tum. Do vậy nó đã gây thiệt hại rất lớn cho
các hoạt động sản suất nông nghiệp của tỉnh.
- Hiện tượng lũ lụt hầu như năm nào cũng
xảy ra, kể từ năm 2001 trở lại đây, trận lũ năm
2009 trên sông Đăk Bla được xem là trận lũ
lớn nhất đã xuất hiện trong vùng khoảng 100
năm trở lại đây. Trận lũ này xảy ra vào cuối
tháng 9/2009 do ảnh hưởng của rìa Tây Nam
hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh Kon Tum
đã có mưa lớn, đặc biệt khu vực phía Bắc tỉnh
nơi tâm bão đi qua đã có mưa rất to trên
300mm, khiến lũ trên các sông, suối trong tỉnh
dâng lên nhanh, mực nước lũ trên các sông,
suối lên trên mức báo động cấp 3.
Hơn một thập kỷ qua, một số biểu hiện
của biến đổi khí hậu đã được ghi nhận trên địa
bàn tỉnh. Cụ thể, nhiệt độ bình quân năm, số
giờ nắng có xu hướng tăng; mùa khô có nắng
nóng kéo dài, ngày càng gay gắt hơn.

Mực nước đo được trong ngày 18 tháng 1 năm 2013 tại trạm
thủy văn Kon Tum là 515,17 mét, thấp hơn mực nước thấp nhất
13

trong chuỗi số liệu thực đo từ năm 1976 đến nay
0,07 mét và thấp hơn mực nước thấp nhất của tháng
1 kể từ năm 1976 đến nay 0,38 mét. Số liệu quan
trắc cũng cho thấy, lượng nước trên toàn lưu vực
sông Đắk Bla đang ở mức rất thấp. Ở thượng
nguồn, lưu lượng nước đang duy trì ở mức thấp hơn
trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 30 – 40%,
trong khi ở đoạn chảy qua thành phố Kon Tum thấp
hơn từ 40 – 45%. Nguồn: Trung tâm Khí tượng
thủy văn tỉnh Kon Tum.
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Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
Trong khi đó, mùa mưa bị thu hẹp hơn;
phân bố mưa và lượng mưa theo không gian và
thời gian cũng biến đổi khá rõ. Chênh lệch
giữa nơi ít mưa nhất và nơi nhiều mưa nhất
trong toàn tỉnh thời kỳ 1976 - 1994 là 1.200 1.300 mm; thời kỳ 1995 - 2010 là 1.350 1.450 mm; Chênh lệch lượng mưa giữa năm
mưa nhiều nhất và nơi mưa nhiều nhất của thời
kỳ 1995 - 2010 cũng cao hơn nhiều so với thời
kỳ 1976 – 1994. Bên cạnh các yếu tố này, diễn
biến thời tiết trên địa bàn tỉnh đang có xu thế
cực đoan hơn. Các hiện tương thời tiết nguy
hiểm khác như dông, lốc xoáy, mưa đá14 xuất
hiện ngày càng nhiều và khó dự báo.
3. Ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí
hậu tới sinh kế của người dân tỉnh Kon
Tum
Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng
khung sinh kế bền vững (Sustainable
Livelihoods Framework) để xem xét ảnh
hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu tới sinh
kế của người dân. Khung sinh kế bền vững do
Vụ Phát triển Quốc tế của Anh (DFID) đưa ra.
Theo đó, DFID coi “Một sinh kế thì bao gồm
những năng lực, tài sản (bao hàm cả tài sản vật
chất và tài nguyên xã hội) và các hoạt động
cần thiết để làm phương tiện sinh sống. Một
Sau nhiều ngày khô hanh, chiều ngày 13/3/2013 một số nơi
trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xuất hiện dông và có mưa trái
mùa. Đáng kể nhất là trận mưa xảy ra lúc 15h30 – 17h00 tại khu
vực thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon PLông. Tuy
lượng mưa không lớn (đạt từ 10 – 15mm) và diện mưa chỉ từ 5 –
10 km2 nhưng trong cơn mưa dông đã xảy ra dông sét mạnh và
có mưa đá. Mưa đá kéo dài khoàng 10 phút với lượng đá rơi ở
mức trung bình (khoảng từ 30 – 50 viên/m2) nhưng kích cỡ viên
đá khá lớn. Quan sát tại hiện trường cho thấy các viên đá rơi có
đường kính trung bình từ 1 – 1,5cm, viên lớn nhất đạt 3cm. Mưa
đá trong thời kỳ cuối mùa khô thường xảy ra ở Kon Tum nhưng
mưa ở vùng có khí hậu mát mẻ như Kon PLông là khá hiếm.
Nguồn: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum.
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sinh kế được coi là bền vững khi mà nó có thể
đối phó và phục hồi từ các cú sốc và duy trì
được hoặc tăng cường được năng lực và các tài
sản cả trong hiện tại lẫn tương lai trong khi
không gây ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên
thiên nhiên”. Trong nghiên cứu này, khi xem
xét ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu
tới sinh kế của người dân, chúng tôi đánh giá
tác động qua: 1, tác động tới các hoạt động sản
xuất (hoạt động nông nghiệp, sản xuất công
nghiệp và thương mại –dịch vụ), 2, tác động
tới cơ sở hạ tầng phục vụ cho các hoạt động
sản xuất (đường xá, nguồn nước, điện, hệ
thống thông tin liên lạc, các điều kiện vật chất
cần thiết cho hoạt động sinh kế...) và 3, tác
động đến đời sống của người dân.
3.1. Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất
của người dân
Thiên tai có tác động trực tiếp và nghiêm
trọng đến việc làm của người dân, đặc biệt là
những người nông dân. Như đã chỉ ra ở trên,
sinh kế chính của người dân trên địa bàn tỉnh
Kon Tum là nông nghiệp – ngành phụ thuộc
rất nhiều vào thời tiết, khí hậu. Hơn một thập
kỷ qua, các hiện tượng thiên tai ngày càng
nhiều, khó dự báo và gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp
của người dân địa phương. Cụ thể, các hiện
tượng mưa lũ, lũ quét có tần suất xuất hiện
ngày càng cao và với cường độ lớn chưa từng
xảy ra trước đây, đã gây ra ngập lụt, phá hoại
mùa màng đối với các vùng đất canh tác cây
lương thực, mức độ rủi ro trong sản xuất cao
hơn. Điều này cũng ảnh hưởng nặng nề đến đất
sử dụng cho nông nghiệp. Tổng diện tích đất

sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp, sạt lở là 4.675
ha (chiếm khoảng gần 1% tổng diện tích đất
nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh), trong đó
diện tích ruộng lúa bị vùi lấp và lở mất đất đã
chiếm gần một nửa (hơn 2.000 ha). Các địa
bàn có nguy cơ cao về xảy ra lũ quét, trượt và
sạt lở đất: Các xã Tu Mơ Rong, Măng Ri, Đăk
Na, Đăk Sao, Đăk Hà, Tê Xăng, Đăk Tơ Kan
thuộc huyện Tu Mơ Rông; các xã Đăk Ren,
Đăk Nên, Măng Bút, Ngọc Tem thuộc huyện
Kon Plông....
Những đợt hạn hán trầm trọng kéo dài ảnh
hưởng trực tiếp tới năng suất, sản lượng của
hầu hết các loại cây công nghiệp (CCN) chủ
lực của tỉnh như: cà phê, cao su, hồ tiêu. Cụ
thể, số giờ nắng tăng lên trong thời gian qua đã
làm thay đổi thời vụ canh tác của người nông
dân. Bên cạnh đó, lượng mưa và tần suất mưa
gia tăng có thể gây thiệt hại và giảm năng suất
do mưa lớn thất thường xảy ra vào thời điểm ra
hoa - kết trái đồng thời cũng làm cho các loại
cây trồng như điều, cà phê gặp trở ngại trong
quá trình thụ phấn thụ tinh. Ngoài ra, nếu tình
hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp có
thể làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng
của cây trồng, suy giảm sức đề kháng, tăng khả
năng phát sinh các dịch bệnh15, tăng khả năng
cây bị héo, chết và làm giảm năng suất, chất
lượng sản phẩm. Người dân sẽ phải thay thế
nhiều loại cây trồng truyền thống của địa
phương để thích nghi với tình hình khí hậu,
thời tiết mới.

Rệp sáp hại cà phê đã thành dịch vào những năm 2000 - 2003,
bệnh vàng lá do tuyến trùng và nấm đối với cà phê (2000 2004), ve sầu hại rễ cà phê (2007 - 2009), bệnh chết nhanh, chết
chậm cây tiêu (2005 - nay).
15
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Bảng 1 – Tổng hợp tình hình thiệt hại của ngành trồng trọt do hạn hán
(tính đến tháng 5/2011)
Diện tích cây trồng
Diện tích mất trắng
Diện tích có thể
bị hạn (ha)
(ha)
khắc phục (ha)
Huyện, thành
Rau
Rau
phố
Rau màu
Lúa
Lúa
Lúa nước
màu và
màu và
và CCN
nước
nước
CCN
CCN
T.Phố Kon Tum
552.3
205.6
360.7
150.5
191.6
55.1
H. Ngọc Hồi
228.72
50.9
164.12
9.1
64.60
41.8
Huyện Sa Thầy
163.21
92.8
139.61
52.6
23.60
40.22
Huyện Đăk Glei
98.5
98.5
Huyện Kon Rẫy
130.6
37.5
48.86
33.8
81.76
3.7
Huyện Đăk Hà
158.60
561.5
32.2
126.40
561.50
H. Tu Mơ Rông
10.0
10.0
Huyện Đăk Tô
130.6
79.9
84.0
0.9
46.7
79.1

Tổng cộng
1,472.5
1,028.22
927.95
246.8
544.59
781.38
Nguồn: Ban Chỉ huy PCLB và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Kon Tum
Bên cạnh đó, lĩnh vực chăn nuôi cũng
quen sinh trưởng của các loài, giảm vùng
chịu ảnh hưởng: khi nhiệt độ trung bình của
lương thực dành cho gia súc, đồng thời làm
tỉnh gia tăng sẽ làm thay đổi thói quen sinh sản
giảm năng suất chăn nuôi; gia tăng cường độ
của vật nuôi; gia tăng nguy cơ dịch bệnh và
và tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan:
khả năng lan truyền, gây thiệt hại lớn, giảm
bão và lũ lụt gây thiệt hại lớn trong chăn nuôi,
năng suất chăn nuôi; trong khi đó, lượng mưa
làm giảm năng suất hoặc giảm số lượng đàn
gia tăng gây lũ quét, lũ ống, lũ nghẽn dòng
gia súc, phá hoại hoặc làm hư hỏng chuồng trại
diễn ra trên diện rộng và thường xuyên hơn
chăn nuôi.
làm giảm diện tích chăn nuôi, thay đổi thói
Bảng 2 – Tổng hợp thiệt hại của ngành chăn nuôi do mưa bão năm 2009 (đ/v:con)
Hạng
mục
thiệt
hại
Gia
súc
Gia
cầm

TP

Huyện
Đăk
Hà

Huyện
Sa
Thầy

Huyện
Đăk
Tô

309

47

11
830

8967

Huyện
TMR

T/hại
toàn
tỉnh

Uớc
thiệt
hại
(triệu
đồng)

60

760

1,986

9,930

51

3417

17,222

1,722

Huyện
N. Hồi

Huyện
Đăk
Glei

Huyện
Kon
Rẫy

Huyện
KPlong

322

18

334

125

2302

100

1555

Nguồn: Ban Chỉ huy PCLB và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Kon Tum
Đối với ngành lâm nghiệp, thiên tai và
rừng. Thực tế cho thấy diện tích đất rừng đã
biến đổi khí hậu trong thời gian qua đã làm
thay đổi rõ rệt: diện tích rừng tự nhiên ngày
giảm quỹ đất rừng, cơ cấu tổ chức rừng và chất
càng bị thu hẹp và độ che phủ rừng bị giảm
lượng rừng cùng với đó là tăng rủi ro cháy
xuống (Bảng 3)
Bảng 3 – Một số chỉ tiêu về rừng giai đoạn 2006-2010
Chỉ tiêu

ĐVT

2006

2007

2008

2009

2010

Diện tích rừng

Ha

656.821,0

658.668,0

655.906,0

650.297,0

648.800,0

Độ che phủ rừng

%

67,8

67,8

67,3

66,7

66,6

Diện tích rừng bị cháy

Ha

178,40

249,90

24,03

10,19

171,00

Diện tích rừng bị chặt phá

Ha

94,73

60,25

140,45

114,66

101,81

Nguồn: Sở NN& PTNT tỉnh Kon Tum, năm 2010.
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Với những thay đổi theo hướng tiêu cực
của điều kiện khí hậu cơ bản sẽ phát triển đến
mức đáng kể, nhiều sâu bệnh mới nguy hại
hơn hoặc các sâu bệnh ngoại lai, cần phải có
thời gian, nghiên cứu lâu dài mới đưa ra được
phương án chữa trị. Các quá trình hoang mạc
hóa phát triển làm suy giảm nghiêm trọng chất
lượng đất rừng. Trong khi đó, chỉ số độ ẩm
giảm đi có khả năng gây ra các suy giảm sinh
khối trên hầu hết các loại rừng, đặc biệt là rừng
sản xuất.
Một trong những nguyên nhân gây suy
giảm diện tích rừng là do cháy rừng. Tính từ
năm 2005 đến năm 2012, địa bàn tỉnh xảy ra
251 vụ cháy, gây thiệt hại gần 2500 ha rừng.
Nguyên nhân khác là do tình trạng phá rừng
làm rẫy của các bà con dân tộc thiểu số càng
ngày càng có chiều hướng gia tăng. Tập quán
canh tác nương rẫy, du canh, du cư vẫn là khá
gắn bó với họ. Tính từ năm 2005, đã xảy ra
hơn 3500 vụ phá rừng, làm thiệt hại gần 700
ha rừng. Thực tế, nạn phá rừng ở Kon Tum nói
riêng và vùng Tây nguyên nói chung đã diễn ra
từ lâu. Điều đáng nói ở đây là hoạt động phá
rừng hiện nay trở nên có hệ thống hơn bằng
cách biến rừng thành các nông trường và lâm
trường hay chuyển đổi để xây dựng các công
trình thủy điện, thủy lợi hoặc các công trình
giao thông... Quá trình đi khảo sát ở địa bàn
cho thấy hiện nay những đồi trọc, vùng đất
trọc, gần đây càng mở rộng nhanh và nhiều.
Đây là nguyên nhân góp phần làm gia tăng
biến đổi khí hậu và làm xuất hiện ngày càng
nhiều các hiện tượng thiên tai như: lũ, lũ quét
… ở các vùng sâu, vùng xa nơi đồng bào dân
tộc thiểu số sinh sống. Việc giảm diện tích
rừng cũng đã làm cho hệ sinh thái rừng bị thay
đổi nhanh trong những năm qua. Một số loại
động, thực vật quý hiếm đã biến mất. Số lượng
quần thể của các loài cũng giảm sút, đặc biệt là
các loài thứ móng guốc cỡ nhỏ. Ngoài ra, với
sự gia tăng nhiệt độ, thời tiết khô hạn cũng đã
làm tăng nguy cơ cháy rừng. Hệ quả là, những
người dân đồng bào thiểu số bị mất đi các
nguồn lợi từ rừng và đối mặt với những rủi ro
lớn hơn khi có thiên tai.

Thiên tai và biến đổi khí hậu cũng tác
động mạnh đến những người dân làm trong
lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Theo thống kê
của Ban Chỉ huy PCLB và Giảm nhẹ thiên tai
tỉnh, con bão số 9 xảy ra vào năm 2009 đã dẫn
tới sạt lở đất và gây ra vỡ ao. Cụ thể, diện tích
ao cá bị vỡ là 145,7 ha, trong đó: TP. Kon Tum
là 6,67 ha, huyện Đăk Hà là 40,53 ha, huyện
Sa Thầy là 5 ha, huyện Đăk Tô là 32,5 ha,
huyện Ngọc Hồi là 20 ha, huyện Đăk Glei là
25,4 ha, huyện Kon Rẫy là 4,35 ha, huyện Tu
Mơ Rông là 10,96 ha. Tổng số Ba ba bị cuốn
trôi là 15.000 con, trong đó: TP. Kontum là
10.000 con và huyện Đăk Glei là 5.000 con.
Ngoài hiện tượng sạt lở đất do thiên tai tạo
nên, những thay đổi về khí hậu và thời tiết
cũng làm ảnh hưởng đến tập tính sinh học của
sinh vật. Ví dụ, khi nhiệt độ tăng lên sẽ làm
nhiệt độ nước bề mặt tăng, dẫn tới các loài
thủy sinh phải di chuyển đi nơi khác hoặc
xuống sâu hơn; quá trình hô hấp thay đổi dẫn
tới làm giảm năng suất và chất lượng sản
phẩm...
Ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong
GDP của tỉnh là ngành thương mại, dịch vụ.
Về cơ bản, ngành này sẽ bị tác động bởi hai
kênh: kênh trực tiếp và kênh gián tiếp. Cơ sở
vật chất của ngành dịch vụ sẽ bị thiệt hại trực
tiếp khi xảy ra thiên tai. Bên cạnh đó, nó còn
chịu tác động gián tiếp bởi sự ảnh hưởng của
các ngành khác. Ví dụ, khi xảy ra thiên tai,
nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, du
lịch, năng lượng,...sẽ bị tác động mạnh, dẫn tới
nguồn cung ứng và vận chuyển trở nên khó
khăn, gây ảnh hưởng đến các hoạt động
thương mại dịch vụ.
Những người dân làm trong lĩnh vực công
nghiệp cũng chịu những tác động gián tiếp từ
thiên tai và biến đổi khí hậu. Xét về số lượng,
khi nguồn đầu vào của ngành nông – lâm
nghiệp và thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, các
cơ sở sản xuất công nghiệp thiếu nguyên - vật
liệu sản xuất, làm cho các công nhân phải nghỉ
việc, thậm chí mất việc làm. Xét về chất lượng,
thiên tai và biến đổi khí hậu làm giảm chất
lượng nguyên, vật liệu đầu vào, dẫn đến có
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nhiều phế phẩm, sản phẩm kém chất lượng mất
khả năng cạnh tranh trên thị trường, doanh
nghiệp phát triển thiếu bền vững. Ngoài ra, các
hiện tượng khí hậu cực đoan và thiên tai, lũ
quét, sạt lở đất gia tăng trong thời gian gần đây
có thể làm hư hỏng các cơ sở hạ tầng công
nghiệp, nguy cơ phát tán các chất thải công
nghiệp ra môi trường16. Đối với ngành điện,
nếu thời gian khô hạn kéo dài thì tình trạng
mất điện sẽ thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng
đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người
dân trên địa bàn. Ví dụ như thiệt hại năm 2009
do bão gây ra trên địa bàn tỉnh đối với hệ
thống điện lưới là rất lớn: gãy trụ điện đường
dây 110 KV Pleiku - Kom Tum, nhiều công
trình thủy điện nhỏ bị hư hỏng như thủy điện
Đăk Rơ Sa, Đăk Ne, Đăk Pône 2, riêng tại
huyện Kon Rẫy, đường dây cấp điện cho xã
Đăk Kôi bị hư hỏng hoàn toàn, toàn tỉnh có 11
máy biến áp bị hư hỏng, tập trung tại các địa
phương: TP.Kon Tum, huyện Đăk Tô, Ngọc
Hồi, Kon Rẫy và Sa Thầy, ...Ngành nước cũng
chịu tác động tương tự. Theo dự báo, biến đổi
khí hậu sẽ làm lượng nước của các hồ thay đổi
với tổng lượng dòng chảy/năm thiếu hụt
khoảng 7 – 20% đến năm 2030 và năm 2100,
gây ra nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng cho
người dân.
Nhìn một cách tổng thể về lao động giữa
các ngành, xu hướng di chuyển lao động từ các
ngành nông lâm nghiệp và thủy sản sang các
ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng trở
nên rõ rệt. Điều này xuất phát chủ yếu từ việc
sản xuất kém hiệu quả mà chịu nhiều rủi ro từ
thiên tai và biến đổi khí hậu của ngành nông
nghiệp trong khi đó các ngành thương mại dịch vụ và công nghiệp đem lại hiệu quả nhiều
hơn.

Gần đây, các hoạt động sản xuất công nghiệp tại Kon Tum
phát triển dẫn đến khối lượng các chất thải ngày càng gia tăng cả
về số lượng và chủng loại. Theo ước tính, giai đoạn từ 2006 –
2010, khối lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại thải
ra khoảng 14.290 tấn/năm (39,7 tấn/ngày), chất thải công nghiệp
rắn nguy hại khoảng 21,8 tấn/năm, nước thải công nghiệp
khoảng 23.000m3/năm.
16
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Bảng 4 - Số hộ nông thôn chia theo ngành nghề các tỉnh Tây Nguyên năm 2011
(Đơn vị: %)
Cơ cấu hộ theo ngành sản xuất chính của hộ
Tổng số
(hộ)

Hộ nông, lâm
nghiệp và thủy
sản

Hộ công nghiệp
và xây dựng

Hộ dịch vụ

Hộ khác

Tây nguyên

862.681

86,32

2,62

9,94

1,12

Kon tum

67.045

88,19

2,31

8,06

1,44

Gia Lai

209.362

88,99

1,94

8,09

0,98

Đắk Lắk

304.636

84,94

2,90

11,05

1,11

Đắk Nông

100.064

88,43

1,54

9,30

0,73

Lâm đồng
181.574
83,70
3,62
11,28
1,40
Nguồn: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Tổng cục Thống kê,
2012
giới, đường tuần tra biên giới vẫn chưa được
3.2. Cơ sở hạ tầng
Thiên tai và biến đổi khí hậu có tác động
đầu tư...Ngoài ra, các trang thiết bị, vật tư dự
trực tiếp tới cơ sở hạ tầng. Trong hơn một thập
phòng còn nghèo nàn, lạc hậu: các trạm quan
kỷ qua, tình hình thiên tai và các hiện tượng
trắc khí tượng thủy văn thưa và ít nên khiến
thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh xuất hiện
công tác dự báo, cảnh báo đôi khi chưa chính
ngày càng nhiều và khó dự báo. Như đã chỉ ra,
xác và kịp thời, đặc biệt là dự báo lũ quét, sạt
vị trí địa lý của tỉnh Kon Tum nói riêng và
lở đất…
vùng Tây Nguyên nói chung dễ chịu tác động
Những năm qua thiên tai và biến đổi khí
của các hiện tượng thiên tai. Điều này cản trở
hậu đã gây thiệt hại không nhỏ cho hệ thống cơ
hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng của vùng,
sở hạ tầng của tỉnh. Theo báo cáo thống kê của
đặc biệt là với đầu tư nước ngoài. Do đặc thù
tỉnh cho thấy những thiệt hại về nhà cửa, tài
về địa hình, ở cả vùng Tây Nguyên chỉ có hai
sản trong những năm vừa qua rất nặng nề.
hình thức vận tải là đường bộ và đường hàng
Thiệt hại nặng nề nhất xảy ra vào năm 2009,
không, trong đó cơ sở hạ tầng đường bộ là chủ
khi mà cơn bão số 9 đã làm cho các tuyến
yếu. Cũng vì địa hình cao và tính dễ bị tổn
đường giao thông (Đường Hồ Chí Minh, Quốc
thương với thời tiết mà chi phí xây dựng cho
lộ 24, 14c, tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã)
cơ sở hạ tầng đường xá, cầu cống và các công
bị hư hỏng nặng, gây ách tắc giao thông, chia
trình công cộng khác đòi hỏi lượng ngân sách
cắt hầu hết các huyện phía bắc và phía đông
rất lớn và phải tu sửa, bảo dưỡng liên tục, dẫn
của tỉnh; riêng các tuyến đường huyện lộ, liên
tới việc cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu
xã hầu như không đi lại được. Tổng cộng trên
cầu cho các hoạt động sản xuất và đời sống của
địa bàn tỉnh có 4 cầu kiên cố bị gãy, 184,2 km
người dân. Hiện tại, các hoạt động sản xuất
đường nhựa, hàng trăm km đường cấp phối,
kinh doanh chính của người dân địa phương
đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, thiệt
chỉ diễn ra ở các tuyến giao thông trục dọc do
hại về giao thông khoảng 971,575 tỷ đồng. Về
được tập trung đầu tư xây dựng, còn các tuyến
hệ thống điện lưới Quốc gia: 221 trụ điện bê
giao thông trục ngang vẫn còn ở mức sơ khai,
tông bị gãy, đứt 18,2 km dây dẫn, hỏng 11 máy
các tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn
biến áp... và một số hư hỏng khác tại nhà máy
vẫn còn rất sơ khai. Đến nay, toàn tỉnh vẫn còn
thuỷ điện Ya Ly và Plei Krông, ngày
6 xã chưa có đường ô tô đi lại được 2 mùa đến
29/9/2009 hệ thống điện trên địa bàn tỉnh bị
trung tâm xã, nhiều đường giao thông biên
mất hoàn toàn do sụp trụ tại khu vực ngục Kon
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Tum, đường dây 110 Kv (PleiKu-Kon Tum),
hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn
ước thiệt khoảng 100 tỷ đồng. Nhiều công
là hệ thống sông Sê San (sông Đăk Psi, sông
trình thuỷ điện nhỏ bị hư hỏng như thuỷ điện
Pô Kô, sông Đăk Bla và sông Sa Thầy). Do
Đăk Rơ Sa, Đăk Ne, Đăk Pô Ne 2..., ước thiệt
vậy, với những phát hiện gần đây cho thấy xu
hại khoảng 34 tỷ đồng. Về hệ thống thông tin
hướng suy giảm nhanh lượng mưa trung bình
liên lạc: Trong 2 ngày 29-30/9/2009, hệ thống
năm cũng như chế độ mưa thay đổi thất thường
thông tin liên lạc các huyện hầu như bị tê liệt,
trên địa bàn tỉnh sẽ dẫn tới việc suy giảm
ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Các công trình
nguồn nước mặt, giảm lượng dòng chảy nước
văn hoá và các công trình khác như Khu di tích
mặt và lượng nước bổ sung cho nước ngầm.
Ngục Kon Tum, Bảo tàng Văn hoá tỉnh, vườn
Mặt khác, lượng nước bốc hơi tăng lên sẽ làm
Quốc gia Chư Mom Ray, Nhà máy đường Kon
nghiêm trọng hơn khả năng cân bằng nước trên
Tum và nhiều nhà rông văn hoá cũng đã bị hư
lưu vực, mà xét cho cùng sẽ làm nghiêm trọng
hại..., ước thiệt hại khoảng 38,68 tỷ đồng.
hơn vấn đề thiếu nước sạch cấp cho sản xuất
Nguồn nước
và sinh hoạt, cũng như vấn đề hạn hán, ...
Nhìn chung, có thể khẳng định rằng tài
Ngoài nguồn nước mặt chủ yếu, trên địa bàn
nguyên nước mặt và nước ngầm của tỉnh Kon
tỉnh vẫn còn nguồn nước bổ sung là nước
Tum sẽ chịu tác động mạnh do thay đổi thời
ngầm. Tuy nhiên, nếu khô hạn kéo dài, thảm
tiết, khí hậu. Trên địa bàn tỉnh có nhiều hồ tự
phủ thực vật bị suy giảm (nhất là rừng), thì
nhiên, hồ thuỷ lợi, thuỷ điện phục vụ cho sản
nguồn nước ngầm sẽ không được bổ sung từ
xuất điện năng, cấp nước dân sinh và nuôi
nước mặt và nước mưa, sẽ dần dần thiếu hụt và
trồng thuỷ sản. Nguồn cung cấp nước cho các
suy kiệt làm mất khả năng khai thác.
Bảng 5 - Dự báo thay đổi và mức thiếu hụt tổng lượng dòng chảy năm của các lưu vực
sông Sê San đến năm 2030 và năm 2100.
Tên lưu vực

Tổng lượng dòng chảy năm (10 6 m3) Mức thiếu hụt (106 m3)
2010

2030

2100

2030

2100

Đăk Psi

1.651,92

1.529,40

1.321,42

-122,45

-330,43

Đăk Bla

2.804,53

2.596,76

2.243,60

-207,66

-560,82

Pô Kô

2.375,38

2.199,42

1.900,54

-176,10

-475,0

Sa Thầy

1.765,82

1.635,12

1.412,63

-130,66

-353,16

Sê San

9.111,53

8.436,62

7.289,41

-675,07

-1.822,27

Nguồn: Báo cáo Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh Kon Tum năm 2011
Như vậy, việc tính toán dự báo cân bằng
mục tiêu hoàn thành cơ bản CNH vào năm
nước cho hệ thống sông Sê San đến năm 2030
2030.
và 2100 so với hiện trạng năm 2010, đều cho
Công trình thủy lợi
thấy nguy cơ thiếu hụt nước nghiêm trọng, đặc
Hiện nay toàn tỉnh Kon Tum có tất cả 51
biệt là vào mùa khô. Nguy cơ này sẽ còn trở
công trình thuỷ lợi (không kể các công trình
nên bức xúc hơn, khi quy hoạch phát triển kinh
quá nhỏ và đang thi công dang dở). Đa số các
tế - xã hội của tỉnh kon Tum đến năm 2020 và
công trình thuỷ lợi chưa phát huy được hết
tầm nhìn đến năm 2030 dự kiến nhịp độ phát
công suất thiết kế, ví dụ như công trình thuỷ
triển kinh tế - xã hội hàng năm cao nhằm đẩy
lợi Đakrơngát, Đak Blô. Khi các hiện tượng
mạnh tiến trình CNH, HĐH trên địa bàn theo
thiên tai trở nên phổ biến và cực đoan hơn nó
sẽ tác động trực tiếp tới ngành nông nghiệp và
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hoạt động dân sinh của người dân. Một số tác
động như: Sạt lở các đập kè, các công trình
thủy lợi bị ngập, các công trình thủy lợi kiên
cố bị hư hại nặng, các kênh mương bị bồi lấp
do lũ lụt, lũ quét, gây cản trở trong việc xây
dựng (thời gian xây dựng mới, bảo vệ và sửa
chữa phải kéo dài gây tốn kém tiền của và làm
chậm việc cung cấp nguyên liệu cho các ngành
sản xuất). Trong cơn lũ lịch sử diễn ra vào năm
2009, tổng số các đập, kè bị sạt lở trên toàn
tỉnh là 19,3km, các công trình thủy lợi tạm bị
trôi là 429 công trình, công trình thủy lợi bị
ngập, hư hại 176 công trình, công trình thủy
lợi kiên cố bị hư hại 127 công trình và công
trình thủy lợi kiên cố bị vỡ hoàn toàn 22 công
trình, một số đoạn bờ sông, suối bị sạt lở... ước
thiệt hại khoảng 929,679 tỷ đồng.
3.3. Tác động tới đời sống của người dân
Các diễn biến thiên tai với tần suất ngày
càng nhiều và khó dự báo trong thời gian qua
Stt
I
1
2
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9

đã ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của
người dân trên địa bàn tỉnh. Ở các vùng có xảy
ra sạt lở, lũ quét, tính mạng của người dân
thường bị đe dọa, nhất là người dân sống trong
khu vực dưới chân sườn núi, chân đồi. Thực tế
thì các hiện tượng lũ quét là có tác động mạnh
nhất đối với đời sống của người dân. Khi xảy
ra lũ quét, nhà cửa của các hộ dân bị sập, cuốn
trôi; mùa màng và gia súc gia cầm bị chết, gây
ra rất nhiều khó khăn trong việc ổn định cuộc
sống và dẫn đến nghèo đói. Không những vậy,
sức khỏe của người dân cũng bị ảnh hưởng
nghiêm trọng do các khu vực sau khi bị lũ quét
có thể phát sinh các dịch bệnh. Các chất thải
sinh hoạt cùng với vi sinh vật phát triển từ việc
phân hủy lá cây, xác súc vật, động vật bị chết
thối rữa, ... gây ô nhiễm môi trường. Nguồn
nước ở nhiều nơi cũng bị nhiễm bẩn, nếu
không xử lý có thể gây các bệnh đường ruột
như tả, lỵ, thương hàn,...
Bảng 6– Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra giai đoạn 2006-2010
Hạng mục thiệt hại
ĐVT
2006 2007 2008 2009 2010

Người
Chết
Bị thương
Nhà cửa
Nhà bị gió lốc tốc mái, ngập
Nhà bị sập, cuốn trôi, hư hỏng nặng
Nhà công trình phụ bị sập
Trụ điện bê tông bị gãy
Số phòng học, nhà ở giáo viên bị hư
hỏng
Trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng
Kho chứa lúa bị hư hỏng
Số phòng học bị sập
Thiệt hại về tài sản

Người
Người

5

3

1

51
38

1

Cái
Cái
Cái
Trụ
Phòng

247
59

244
33

3
1

63
7
3

5
44

33
39

2.851
722
349
235
343

Phòng
8
2
Cái
16
Phòng
56
Triệu
5.516
đồng
10
Nhà bị tốc mái 1 phần
Cái
54
11
Nhà có nguy cơ sập đổ
Cái
9
12
Trường học bị tốc mái, hư hỏng
C.Trình
9
Nguồn: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Kon Tum, năm 2010.
Một tác động khác không kém phần quan
việc tiếp thu kiến thức một cách liên tục, đặc
trọng đó là giáo dục, khả năng tiếp cận kiến
biệt đối với các em học sinh là con em của các
thức của con em những người dân. Thực tế,
đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, khi
việc thường xuyên phải hứng chịu tác động
nhiệt độ không khí trung bình tăng lên, dẫn
của thiên tai đã làm cản trở và ảnh hưởng tới
đến tình trạng môi trường nóng, làm giảm khả

189

năng nghe, mức độ tập trung chú ý học tập, dễ
gây ra tình trạng căng thẳng tâm lý, mệt mỏi
nên làm giảm chất lượng học tập.
4. Các chính sách và chương trình đã
thực hiện và một số đề xuất, kiến nghị
Các chính sách, chương trình nhằm
phát triển sinh kế bền vững cho người dân
dưới tác động của thiên tai và biến đổi khí
hậu mà chính quyền địa phương đã và đang
thực hiện.
- Chương trình, kế hoạch hành động thực
hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ
thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn
2008-2020
- Đề án tổng thể khắc phục hậu quả bão số
9 (năm 2009) để phát triển kinh tế-xã hội trên
địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2015.
- Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên
địa bàn tỉnh
- Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH
của tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030.
Một số đề xuất, kiến nghị nhằm phát
triển sinh kế người dân trong bối cảnh thiên
tai và biến đổi khí hậu
- Về chính sách, văn bản pháp lý
+ Có chính sách khuyến khích các hoạt
động khoa học công nghệ, thu hút đầu tư, hợp
tác giữa các địa phương, hợp tác quốc tế, huy
động nguồn lực cho lĩnh vực phòng, chống và
giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu.
Tài liệu tham khảo

+ Ban hành các chính sách hỗ trợ những
vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.
+ Bảo hiểm rủi ro thiên tai trong một số
lĩnh vực.
+ Có chính sách đầu tư và hỗ trợ việc di
dời sắp xếp dân cư vùng thiên tai;
+ Chính sách hỗ trợ sản xuất: Về hỗ trợ
cây, con giống; Đầu tư khai hoang thêm diện
tích sản xuất mới; hỗ trợ khắc phục lại đồng
ruộng bị vùi lấp…để khôi phục sản xuất vùng
bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;
+ Có chính sách giải quyết đất để sản xuất
và đất ở; đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
về giáo dục.
+ Lồng ghép các chương trình tăng cường
sinh kế của người dân vào trong chiến lược
phát triển kinh tế của tỉnh.
- Nâng cao nhận thức cộng đồng
+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo
dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho người
dân, đặc biệt là những cộng đồng dân tộc thiểu
số về các ứng phó và giảm thiểu tác động thiên
tai và biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức:
các chương trình truyền hình, phát thanh, giáo
dục trong nhà trường, các đợt phát động tuyên
truyền tại địa phương.
+ Tổ chức các chương trình tập huấn năng
cao nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý, cán bộ
chuyên trách. Tổ chức bổ túc kiến thức, kinh
nghiệm về phát triển sản xuất...

1. Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, http://stnmt.kontum.gov.vn/
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, http://snnptnt.kontum.gov.vn/
3. Báo cáo các năm của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Kon Tum từ
năm 2001-2012.
4. Bạch Hồng Việt (2011). Một số vấn đề phát triển kinh tế Tây Nguyên theo hướng bền vững.
Tạp chí Khoa học Xã hội Tây Nguyên, số 2/2011, trang 24-34.
5. Bạch Hồng Việt (2012). Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong quá trình phát
triển bền vững. Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.
6. Bùi Đức Hùng, Hoàng Hồng Hiệp (2011). Lượng hóa tác động của các nhân tố sản xuất đến
tăng trưởng công nghiệp vùng Tây Nguyên. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 4/2011, trang 58 –
65
7. Nguyễn Văn Huân (2011). Một số vấn đề về chất lượng tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2001-2010. Tạp chí Khoa học Xã hội Tây Nguyên, số 3/2011, trang 17-26.
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THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NÔNG NGHIỆP, NGƯ
NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CỦA NGƯỜI DÂN TỘC Ở THUNG
LŨNG CAGAYAN (KHU VỰC 02), BẮC PHI - LIP - PIN
Tiến sĩ MANUEL S. TAN JR
Trường Đại học Bang Cagayan,
Philippines
Tóm tắt
Nghiên cứu này ghi lại "kiến thức, những hệ thống và tập quán liên quan đến nông nghiệp, ngư
nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của những nhóm người
dân tộc bản địa (IP). Dữ liệu được thu thập thông qua thảo luận nhóm và thực nghiệm bao gồm giống
cây trồng, hệ thống canh tác, công nghệ và công tác quản lí thủy sản và tài nguyên thiên nhiên. Có 17
nhóm người dân tộc bản địa tham gia vào nghiên cứu này.
Trong tổng số 17 nhóm tham gia, có 11 nhóm phụ thuộc ở mức từ trung bình đến nặng nề vào cơ
giới hóa nông nghiệp và sử dụng những yếu tố đầu vào mang tính thương mại. Độc canh chiếm ưu thế
với lúa hoặc ngô là cây trồng chính. Những nhóm người này là những người đã được hòa nhập với đời
sống kinh tế-xã hội của cả cộng đồng nhờ vào việc mở đường và mạng lưới thông tin liên lạc.
Những hoạt động thích ứng nổi bật bao gồm: một tổ chức hợp tác xã tiến bộ, một bộ sưu tập
phong phú các loại cây dược liệu, các loài có khả năng trừ sâu và thực hành xen canh gối vụ một cách
hệ thống.
Những nhóm người bị cô lập hay khó tiếp cận về địa lí, nhìn chung, tuân theo phương pháp nông
nhiệp hữu cơ. Những nhóm ở vùng núi rất có tiềm năng cho sản xuất cây lấy củ nhưng khóa khăn là ở
vấn đề về giống và cơ sở hạ tầng yếu kém.
Tất cả các nhóm đều có thể tuân thủ việc sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường,
giảm thiểu biến đổi khí hậu và nền nông nhiệp mang tính thích ứng miễn sao những yếu tố đầu vào
cho trang trại hữu cơ bằng với hiệu quả của những yếu tố mang tính thương mại.
Vì vậy, phát triển mạnh hơn cho những yếu tố đầu vào cho trang trại hữu cơ, và những loại máy
móc tiết kiệm nhiên liệu là những khuyến nghị hang đầu.
Từ khóa: biến đổi khí hậu, hoạt động thích ứng, người dân bản địa, nông nghiệp, thung lũng
Cagaya
I. Giới thiệu
Philippines là một quốc gia đa văn hóa
văn hóa của họ không thể coi nhẹ. Đó là một
với ước tính 11-12.000.000 người dân bản địa
kho tàng học tập có thể được khơi nguồn và áp
(IP) thuộc 110 nhóm ngôn ngữ dân tộc (NCIP,
dụng một cách hiệu quả trong tất cả các khía
2013),(Phụ lục A & B). Họ chiếm khoảng 10cạnh của đời sống, xã hội, kinh tế và văn hóa.
15% dân số của đất nước (92.340.000 trong
Đó là lí do hết sức quan trọng để nghiên cứu
năm 2010 (NSCB, 2012)). Họ chủ yếu được
và ghi lại những điều này trước khi họ mất đi
tìm thấy ở Bắc Luzon và Mindanao cùng với
và đánh mất một phần lớn "kiến thức bản địa,
một số nhóm ở Visayas (UNDP 2010).
hệ thống và tập quán” của họ (IKSP).
Mặc dù hệ thống kinh tế, chính trị, văn
Khả năng chống chọi với những điều kiện
hóa, xã hội và công nghệ của học đã hòa nhập
thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu là một
qua chế độ thực dân, nhiều người đã giữ lại
trong những khía cạnh khác nhau của đời sống
một số hoặc tất cả các truyền thống, phong tục,
cộng đồng nổi lên trong bối cảnh những vấn đề
ngôn ngữ riêng hay những đặc trưng văn hóa
vầ nông nghiệp và thủy sản vẫn tiếp diễn do
khác của họ. Sự đa dạng và phong phú của nền
những điều kiện thời tiết khắc nghiệt được
mang đến một phần hay hoàn toàn bởi biến đổi
khí hậu
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I. Cơ sở và nền tảng nghiên cứu
Thung lũng Cagayan (Khu vực 02) là nơi
có 1.039.447 người dân tộc bản địa (IP), chiếm
khoảng 10% dân số IP của cả quốc gia(
11.320.476 người) thuộc về 24 nhóm IP rải rác
ở các tỉnh khác nhau trong khu vực sống chủ
yếu dựa vào nông nghiệp và thủy sản (Phụ lục
C). Họ là tồn tại dưới các điều kiện thời tiết
khắc nghiệt nhờ khả năng thích ứng được di
truyền từ tổ tiên của họ. Do tiếp xúc trực tiếp
với các tác động biến đổi khí hậu như hạn hán,
bão và lũ lụt kèm theo mưa lớn, cuộc sống của
họ, sự tồn tại của họ, sẽ phụ thuộc vào khả
năng của họ để thích ứng với những thay đổi
bất thường của thiên nhiên.
Chính vì thế, khi những nhóm nhóm
người dân tộc bản địa và cộng đồng phát triển
mạnh mẽ là dấu hiệu của tính tự lập và khả
năng thích ứng. Khả năng tự cung tự cấp lương
thực của những người dân bản địa sống ở
những vỉa đất dường như trở thành bi kịch nếu
xem xét việc dân chúng không thể đưa ra nhu
cầu của riêng họ.
Đó là tiên đề rằng việc biết được hệ thống
tri thức, niềm tin và đặc biệt là những tập quán
bản địa liên quan đến canh tác biến đổi khí hậu
và/ hoặc thực hành đánh bắt cá thích ứng sẽ
giúp ta hiểu về thực trạng công nghệ thấp, môi
trường thân thiện, tập quán đánh bắt cá/ canh
tác với chi phí thấp tại địa phương. Những tập
quán tối ưu có thể được đưa vào những tri thức
và truyền thuyết về Nông nghiệp, thủy sản và
tài nguyên thiên nhiên (AFRN).
III. Thực trạng vấn đề
Nghiên cứu này xoay quanh câu hỏi
“Những hoạt động thích ứng với biến đổi khí
hậu trong nông nghiệp, thủy sản và tài nguyên
thiên nhiên của người dân tộc bản địa ở khu
vực 02 là những gì?”. Việc trả lời câu hỏi đặt
ra được kỳ vọng sẽ nâng cao trình độ thích ứng
của nông dân và ngư dân sử dụng công nghệ
thấp, người dùng thân thiện, môi trường thân
thiện và AFRN chi phí thấp.
IV. Mục tiêu
Mục tiêu chung: nghiên cứu nhằm ghi lại
những tri thức, hệ thống và tập quán liên quan
đến nông nghiệp, thủy sản và quản lí tài
nguyên thiên nhiên dưới những điều kiện thời
tiết khắc nghiệt của người dân tộc bản địa,
đóng góp vào việc nâng cao hiểu biết về công
nghệ thấp, môi trường thân thiện, công nghệ
canh tác và đánh bắt thủy sản chi phí thấp.
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Phát hiện những tập quán tối ưu rồi đưa vào
công nghệ AFNR thông qua khuyến nông và
khuyến ngư.
Mục tiêu cụ thể: Tập trung vào các tri
thức bản địa, hệ thống và thực tiễn liên quan
đến nông nghiệp, và tài nguyên thiên nhiên,
nghiên cứu đã cố gắng để ghi lại các biến sau
đây
1. Các biến liên quan tới Nông nghiệp
Về giống cây trồng:
 Cây lương thực
 Cây hoa màu
 Mùa vụ gieo trồng
 Giống cây trồng trong điều kiện thời
tiết khắc nghiệt(lũ lụt, hạn hán)

Luân canh (những yếu tố quyết định
việc luân canh)
 Những giống cây trông khác (rau,
cây lấy củ, cây lấy hạt, v.v…)
 Những loại cây bản địa được dùng
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
Về hệ thống canh tác:
 Công nghệ canh tác được sử dụng
 Quản lí sản xuất ( làm đất, trồng, bón
phân, tưới/tiêu nước, quản lí và kiểm soát sâu
bọ/ cỏ dại, dịch bệnh
 Các tập quán thu hoạch
 Canh tác hữu cơ
 Thiết bị canh tác và cơ giới hóa
 Thu hoạch/ sau thu hoạch, công nghệ
sơ chế và cất trữ
 Lịch cây trồng
 Dự báo thời tiết
2. Các biến liên quan tới ngư nghiệp
 Công nghệ thủy sản được sử dụng
 Các mô hình đánh bắt cá
 Sự đa dạng của các mô hình đánh bắt
cá
 Các hoạt động thủy sản để bảo tồn
nguồn cá
 Các công cụ được sử dụng
3. Các biến liên quan tới Tài nguyên
thiên nhiên
 (Những) hoạt động nông nghiệp liên
quan tới mối trường( Kaingin, du canh du cư)
 Các chính sách/ tập quán/tín ngưỡng
liên quan tới bảo vệ và bảo tồn môi trường
 Cây thuốc và chế phẩm sinh học
4. Những tập quán ưu việt
Bất kì hay tất cả tri thức, công cụ, tập
quán, tín ngưỡng, cá hệ thống, chính sách khác
nhau từ dòng phát triển( theo giai thoại và tài
liệu)

V. Tác động của nghiên cứu
Nghiên cứu này nhằm giải quyết tình
trạng khan hiếm kiến thức khoa học có sẵn mà
có thể cung cấp các yêu cầu thông tin cho các
nhà hoạch định chính sách và các bên liên
quan để phát triển các chương trình thích ứng
với biến đổi khí hậu trong khu vực với trọng
tâm đặc biệt về nông nghiệp, thủy sản và tài
nguyên thiên nhiên. Dữ liệu hiện có chủ yếu là
ở mức độ vĩ mô và được phát triển bởi tổ chức
khu vực và quốc gia nhưng không thể truy cập
ở dạng có thể sử dụng cho các bên liên quan.
Do đó, cần phải giới hạn thông tin cho phù hợp
thực tế và nhu cầu của địa phương.
Do đó, những phát hiện được cho rằng sẽ
làm phong phú thêm những thông tin cơ bản
về thích ứng với biến đồi khí hậu để xây dựng
và thực hiện chính sách về khuyến nông ,
khuyến ngư và sản xuất nông, .
Trên thực tế, tài liệu về những hoạt động
canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu của
những dân tộc bản địa sẽ thu hút và liên quan
tới nhiều nhóm người. Trước hết, những nhà
nông nghiệp, những chuyên gia thủy sản,
người chủ trang trại, những kĩ thuật viên chăn
nuôi, hay những người nông dân và ngư dân
bình thường đều có thể lãnh hội được những tri
thức quý giá và hiểu biết sâu sẵ về cách làm
của họ. Dù rằng công nghệ không cao có thể
phù hợp hơn và hiệu quả hơn trong thực tế khí
hậu biến đổi từ những công nghệ và tập quán
canh tác thường thấy.
Nghiên cứu cũng quan tâm đến những nhà
khoa học tự nhiên, những người có thể nhìn
thấy mối liên hệ, cí dụ như, cây thuốc với dược
sĩ tín ngưỡng và tập quán dự báo thời tiết của

người bản địa với những nhà khoa học khí
tượng của chúng ta.
Những nhà khoa học xã hội như những
nhà nhân chủng học và xã hội học có thể thấy
được kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa
trong việc ghi lại những nghi lễ, tín ngưỡng,
tập quán vì văn hóa liên quan đến đời sống và
trong việc hé mở những nét truyền thống có
thể được chấp nhận khi học chứng minh được
rằng chúng có lợi cho việc thích ứng.
VI. Khung khái niệm
Khu vực thung lũng Cagayan (Khu vực
02), giáp với Thái Bình Dương và Biển Đông,
là đối tượng của một laotj những biến đổi khí
hậu từ bão nhiệt đới tới mưa gió mùa cũng như
hạn hán quanh năm phá hại cây nông nghiệp
trong khu vực. Sự xuất hiện thường xuyên của
các thiên tai mang đến những thiệt hại về
người và của, chưa kể đến những thiệt hại về
cơ sở hạ tầng- cả xã hội lẫn nguyên liệu.
Sự thiếu hụt thông tin về những chính
sách cơ sở cho những hoạch định để phát triển
những chương trình thích ứng với những thay
đổi chóng mặt của khí hậu trong khu vực. Vì
vậy, điều quan trọng là việc hiểu biết về những
tập quán thích nghi của những nhóm người bản
địa có thể tạo ra những thông tin cơ bản, những
thông tin có thể trở thành những căn cứ hữu
ích cho việc ra quyết định cấp quốc gia, xây
dựng và thực hiện hoạch định chính sách. Tầm
quan trọng của tập quán thích nghicuar người
dân tộc bản địa được nhấn mạnh trong bối
cảnh sự thiếu hiểu biết của chúng ta về tập
quán của họ, những tập quán có thể hữu ích
cho việc xây dựng chính sách được đề ra “để
đối phó” với hiện tượng này.

Sơ đồ sau minh hoạ mô hình nghiên cứu bản lề
Biến đổi khí hậu gây ra các
sự kiện khí hậu khắc nghiệt
(ECE) như:
- Bão nhiệt đới
mưa gió mùa và lốc xoáy
gây ra lũ lụt
- Sự thiếu hụt lượng mưa
gây ra hạn hán

Hoạt động thích ứng của
người dân địa phương
trong nông nghiệp, thủy
sản và tài nguyên thiên
nhiên

VII. Phương pháp
Nghiên cứu sử dụng cuộc khảo sát mang
tính mô tả việc thu thập dữ liệu định tính và

Những căn cứ về chính
sách và vận động chính
sách trong mở rộng và
quản lý nông nghiệp

định lượng. Thu thập dữ liệu được thực hiện
thông qua khảo sát tại chỗ liên quan đến tập
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quán quản lí nông nghiệp và thủy sản và thảo
luận nhóm về những cơ sở tri thức và tập quán,
nghi
lễ văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống liên
quan tói nông nghiệp, thủy sản và tài nguyên
thiên nhiên.
Để kết thúc, một cuộc hướng dẫn thảo
luận nhóm đã được đưa ra như một công cụ
thu thập dữ liệu. Ngâm tại chỗ để xác nhận dữ
liệu thu thập được.
VIII. Những khái niệm
Biến đổi khí hậu - một thuật ngữ, theo
chúng tôi, bao hàm việc chấp nhận sự hiện
diện của biến đổi khí hậu và các điều kiện thời
tiết khắc nghiệt đồng thời đặc trưng cho nó. Do
đó thích ứng biến đổi khí hậu có nghĩa là cùng
với sự tất yếu của lũ lụt, hạn hán, và sự thay
đổi nói chung trong mô hình khí hậu,những tập
quán gì được noi theo để chuẩn bị cho những
tác hại của nó.
Người dân bản địa, theo phần 3 (h) của
R.A. 8371 đề cập đến một nhóm người hay xã
hội đồng nhất xác định bởi sự tự gán ghép và
được gán ghép bởi những người khác, những
người đã liên tục sống như cộng đồng được tổ
chức trên lãnh thổ được xác định, và theo
tuyên bố của quyền sở hữu từ thời xa xưa
,những người đã chiếm, sở hữu và sử dụng
lãnh thổ đó, chia sẻ những đặc điểm chung về
ngôn ngữ, phong tục, truyền thống và bản sắc
văn hóa đặc biệt khác, hoặc thông qua khả
năng chống hòa nhập chính trị, xã hội và văn
hóa của thực dân, các tôn giáo và các nền văn
hóa không phải bản địa, trải qua lịch sử trở
nên khác biệt so với đại đa số người dân
Phillipines.
IX. Kết quả và thảo luận
Phần được chia thành các báo cáo về các
nhóm IP khác nhau được sắp xếp theo thứ tự
abc.
1. Agta (Pureg, Sanchez Mira, Cagayan Valley
& Cove, Baggao Cagayan)
Cây trồng chính: lúa & Gabi (Taro)
Cây trồng thay thế: camote, sắn, chuối, Ube và
rau
Sản phẩm khác: dứa, bản địa mềm Broom,
than, mây tre đan, mật ong
Mức độ sản xuất: đủ ăn
Phương pháp trồng trọt: Kaingin (nương rẫy
canh tác)
Công nghệ nông nghiệp: Hướng dẫn sử dụng /
hữu cơ
Tập quán tốt nhất chống lại biến đổi khí hậu:
Đa dạng hóa cây trồng, thẻ địa chỉ mạng của
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trang trại,quản lý dịch hại trên nông trại, sử
dụng thức ăn hữu cơ cho thủy sản; Sử dụng
thực vật ăn được và cây thuốc từ rừng của họ,
tập quán săn bắt và đánh bắt hợp lí
Đặc điểm chung của biến đổi khí hậu: sử dụng
tối thiểu của nhiên liệu hóa thạch, chỉ để lại
lượng carbon nhỏ từ tất cả các hoạt động
Nhu cầu: Nhu cầu về hạt giống; công nghệ
thực vật; công nghệ canh tác hữu cơ, công
nghệ nuôi SALT cho các trang trại vùng cao
của họ; mạng lưới đường bộ cho Agtas trên
Thung lũng Cove
2. Applai (Nabbotuan, Solana Cagayan)
Cây trồng chính: lúa
Cây trồng thay thế: ngô
Cây trồng khác: mía, rau (mướp đắng)
Mức độ sản xuất: sản xuất dư thừa nhưng hầu
hết trả sản cho chủ đất
Phương tiện trồng trọt: Cơ giới
Công nghệ nông nghiệp: Phụ thuộc vào đầu
vào mang tính thương mại
Hoạt động tốt nhất chống lại biến đổi khí hậu:
đa dạng hóa cây trông, quản lái hợp lí tài
nguyên rừng
Đặc trưng về biến đổi khí hậu: phụ thuộc nặng
nề vào nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là sử
dụng trong công tác thủy lợi ở trang trại
Nhu cầu: Cải thiện tình trạng Tenurial; nguồn
nước thay thế như nước ngầm đang dần bị cạn
kiệt
3. Ayangan của Namamparan, Diadi, Nueva
Vizcaya
Cây trồng chính: lúa và ngô
Cây trồng thay thế: Khoai lang (camote) & sắn
Sản phẩm khác: Rau và các loại quả có múi
Mức độ sản xuất: đủ ăn
Phương tiện trồng trọt: Sự kết hợp thủ công và
cơ giới
Công nghệ nông nghiệp: Phụ thuộc vào đầu
vào mang tính thương mại cho các vùng đất
thấp và ít hơn cho vùng cao
Hoạt động : Luân canh và xen canh đa dạng
hóa, canh tác hữu cơ ở cùng cao.
Nhu cầu: Giải pháp để dập dịch hại như
kiwwet (lươn nhỏ); cầu đường cho mọi thời
tiết; công trình thủy lợi; hạt giống palay truyền
thống; vật liệu trồng cây lấy củ (Ube)
4. Bugkalot của Belance, Dupax del Norte
Cây trồng chính: gạo / ngô
Cây trồng thay thế: Câu lấy củ (sắn & Khoai
môn), Chuối
Sản phẩm khác: Rau quả
Mức độ sản xuất: Gạo (phục vụ sinh hoạt)
Ngô (dành cho Thương mại / tích lũy)

Phương tiện trồng trọt: Kết hợp thủ công & cơ
giới
Công nghệ nông nghiệp: phụ thuộc nhiều vào
thương mại nông nghiệp đầu vào
Thay đổi khí hậu: Những loài cây dược liệu và
làm thuốc diệt côn trùng nổi bật
Đặc điểm chung
Biến đổi khí hậu: Phụ thuộc vàonhiên liệu hóa
thạch
Nhu cầu: Kênh để đưa nông phẩm ra thị trường
5. Calinga của Alibadabad, San Mariano
Isabela
Cây trồng chính: ngô, sắn, mía
Cây trồng thay thế: Gạo
Sản phẩm khác: Sắn Flakes; chuối; rau
Mức độ sản xuất: palay (đủ cho tiêu dùng)
Ngô, mía và sắn (thương mại)Phương tiện
trồng trọt: Kết hợp thủ công và cơ giới
Công nghệ nông nghiệp: Phụ thuộc vào thương
mại nông nghiệp đầu vào
Thực hiện tốt nhất: xen; đa dạng hóa cây trồng
Biến đổi khí hậu
Đặc điểm chung
Thay đổi khí hậu: Phụ thuộc vào nhiên liệu hóa
thạch
Nhu cầu: công trình thủy lợi; Hoàn thiện
những cây cầu chính yếu
Hệ thống đường kết nối khu vực sinh sống với
Trung tâm thị trấn
6. Gaddang của Bagabag, Nueva Vizcaya
Cây trồng chính: lúa
Cây trồng thay thế: ngô, cây lấy củ, rau & cây
ăn quả
Cây trồng khác: Các loại trái cây phong phú
Mức độản xuất: Gạo (thặng dư)Ngô (thặng dư)
Phương tiện trồng trọt: Cơ giới
Công nghệ nông nghiệp: Phụ thuộc vào thương
mại nông nghiệp đầu vào
Biến đổi khí hậu: Đa dạng hóa cây trồng; Chăn
nuôi gia súc & gia cầm nuôi; Cách sử dụng của
cây thuốc
Đặc điểm chung.Biến đổi khí hậu: phụ thuộc
vào nhiên liệu hóa thạch
Nhu cầu: Các giải pháp chống trị sâu bệnh
7. Ibalois của Salinas, Bambang, Nueva
Vizcaya
Cây trồng chính: lúa
Cây trồng thay thế: ngô và rau quả (cà chua,
ngọt đậu Hà Lan, Đậu tây và dưa chuột)
Sản phẩm khác: Cây lấy củ, kalamansi
Sản xuất Level: Gạo (thặng dư)Ngô (thặng dư)
Phương tiện trồng trọt: Cơ giới
Công nghệ nông nghiệp: phụ thuộc nặng nề
vào thương mại nông nghiệp đầu vào

Biến đổi khí hậu: Đa dạng hóa cây trồng và
trồng xen canh
Đặc điểm chung
Biến đổi khí hậu: Cách sử dụng chuyên sâu
của nhiên liệu hóa thạch
Nhu cầu cảm thấy: phát triển hệ thống nước
sạch, cây giống
Sản xuất phục vụ trồng rừng
Thực tiễn tốt nhất:
Biến đổi khí hậu: Đa dạng hóa mùa vụ và xen
canh cây trồng
Đặc điểm chung
Biến đổi khí hậu:Sử dụng nhiên liệu hóa thạch
ở mức cao
Yêu cầu: phát triển nguồn nước khoáng, cây
giống , sản xuất trồng rừng
8. Ibanag San Vicente, San Pablo Isabela
Vụ mùa chính: Ngô vàng
Vụ mùa thay thế: Gạo
Sản phẩm khác: Củi
Mức độ sản xuất: Ngô (thặng dư)
Gạo (Dưới mức đủ ăn)
Phương tiện trồng trọt: Kết hợp thủ công và cơ
giới
Công nghệ nông nghiệp: Phụ thuộc vào đầu
vào thương mại nông nghiệp
Thông lệ tốt nhất : Đa dạng hóa cây trồng
Thay đổi khí hậu
Đặc điểm chung: Phụ thuộc vào nhiên liệu hóa
thạch một cách trung bình
Biến đổi khí hậu:
Nhu cầu : Cải thiện tình trạng sở hữu; Thiết bị
tưới tiêu; Bảo trì đường bộ; Nhu cầu về con
giống cây và máy đập lúa
9. Ibatan của Babuyan Claro, Calayan Cagayan
Vụ mùa chính: lúa. Vụ mùa thay thế:Cây ăn củ
(Khoai lang và khoai môn), ngô.Sản phẩm
khác: Hải sản đa dạng
Mức độ sản xuất: Gạo (Đủ ăn); Cây lấy củ
(thặng dư)
Phương tiện trồng trọt: Thủ công
Công nghệ nông nghiệp: Sử dụng hóa chất
(Phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ), phân
hữu cơ
Thông lệ tốt nhất:
Thay đổi khí hậu: Bảo tồn tài nguyên thiên
nhiên (rừng & cơ sở nuôi cá)
Đặc điểm chung.Biến đổi khí hậu: Khoáng sản,
hóa thạch, nhiên liệu đốt
Yêu cầu: Cầu tàu, đê chắn sóng, thiết bị giao
thông vận tải, dịch vụ y tế; điện; kho đông
lạnh, thuyền đông lạnh, phương tiện kỹ thuật.
10. Isinai của Domang, Dupax del Sur
Vụ mùa chính: lúa
Vụ mùa thay thế: Ngô và cây ăn củ khác
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Sản phẩm khác: Rau quả
Mức độ sản xuất: Gạo (Thặng dư)
Phương tiện trồng trọt: Chủ yếu là cơ giới
Công nghệ nông nghiệp: Chủ yếu phụ thuộc
vào đầu vào thương mại nông nghiệp
Thông lệ tốt nhất:
Thay đổi khí hậu: Sử dụng phân bón hữu cơ;
tái trồng rừng;
Xử lý rác thải; Chính sách hút thuốc miễn phí
ở đô thị; Đa dạng hóa vụ mùa; Sử dụng cây
bản địa; Kiểm soát việc sử dụng cây thuốc
Đặc điểm chung
Biến đổi khí hậu: Phụ thuộc chủ yếu vào nhiên
liệu hóa thạch
Nhu cầu: Việc xử lý tắc nghẽn bùn ở sông gây
ra lũ lụt thường xuyên
11. Itawes của Penablanca, Cagayan
Vụ mùa chính: lúa / ngô
Vụ mùa thay thế: Rau, củ
Sản phẩm khác: Trái cây
Mức độ sản xuất: Gạo, ngô (thặng dư / thương
mại)
Phương tiện trồng trọt: Cơ giới
Công nghệ nông nghiệp: phụ thuộc nhiều vào
đầu vào thương mại nông nghiệp
Thông lệ tốt nhất:
Thay đổi khí hậu: Đa dạng hóa mùa vụ; chăn
nuôi gia súc & gia cầm
Đặc điểm chung
Biến đổi khí hậu: Phụ thuộc nhiều vào nhiên
liệu hóa thạch
Nhu cầu: Công nghệ canh tác hữu cơ
12. Ivatan của Uyugan, Batanes
Vụ mùa chính: Cây ăn củ (Khoai tây, khoai
lang, khoai môn)
Cây trồng thay thế: gạo, ngô, tỏi và rau quả
Sản phẩm khác: Cá
Mức độ sản xuất: Khoai lang (thặng dư); Gạo
(thiếu hụt)
Phương tiện trồng trọt: Chủ yếu là thủ công
Công nghệ nông nghiệp: hữu cơ
Thông lệ tốt nhất:
Thay đổi khí hậu: Đa dạng vụ mùa; Bảo tồn
các giống khoai bản điạ; Đa canh tác; Bảo tồn
các loài trái cây và rau; sử dụng phân bón hữu
cơ; Kỹ thuật kiểm soát xói mòn; xen canh;
mưa; thu gom đất đồng cỏ
Đặc điểm chung
Biến đổi khí hậu: Giảm thiểu nhiên liệu hóa
thạch vào các hoạt động nông nghiệp
Nhu cầu: Tàu thuyền đánh cá đông lạnh, thiết
bị và công nghệ
13. I'wak của Buyasyas, Nueva Vizcaya
Vụ mùa chính: Đậu (Chicharo)
Cây trồng thay thế: gạo, cà chua, đậu Baguio
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Sản phẩm khác: Trái cây, Đậu
Mức độ sản xuất: Rau quả (thương mại)
Gạo (thiếu hụt)
Phương tiện trồng trọt: Chủ yếu là cơ giới
Công nghệ nông nghiệp: Hữu cơ tổng hợp và
sử dụng đầu vào thương mại nông nghiệp
Thông lệ tốt nhất: Đa dạng hóa mùa vụ
Thay đổi khí hậu
Đặc điểm chung: Giảm thiểu phụ thuộc vào
nhiên liệu hóa thạch
Biến đổi khí hậu: Ảnh hưởng bởi sự cô lập về
thay đổi khí hậu
Nhu cầu: Ống thủy lợi để tận dụng hệ thống
sông suối trong khu vực; Cải thiện đường giao
thông trong mùa mưa
14. Kalanguya / Ikalahan của Ambaguio,
Nueva Vizcaya
Vụ mùa chính: Rau quả (Ớt đỏ, cà tím, cu su,
cà chua, cải bắp, bí, đậu và cà rốt)
Vụ mùa thay thế: ngô, cây ăn củ
Cây trồng khác: gừng, đậu phộng
Mức độ sản xuất: Rau (thương mại)
Phương tiện trồng trọt: Đốt rẫy, thủ công
Công nghệ nông nghiệp: Chủ yếu là hữu cơ
Thông lệ tốt nhất:
Biến đổi khí hậu: Canh tác hữu cơ
Đặc điểm chung
Biến đổi khí hậu: Phần lớn là canh tác hữu cơ,
đốt trọc nương rẫy
Nhu cầu : Cung cấp cơ sở hạ tầng tốt hơn
(đường xá) trong khu vực
15. Kankanaey của Abut Quezon, Isabela
Vụ mùa chính: lúa
Vụ mùa thay thế: ngô
Sản phẩm khác: mía, rau
Mức độ sản xuất: Gạo (Thương mại / thặng
dư)
Phương tiện trồng trọt: Chủ yếu là cơ giới
Công nghệ nông nghiệp: Phụ thuộc nhiều vào
đầu vào thương mại nông nghiệp
Thông lệ tốt nhất:
Thay đổi khí hậu: Sử dụng công nghệ xanh;
xây dựng công nghệ khai thác nước sạch; tái
trồng rừng
Đặc điểm chung
Biến đổi khí hậu: Phụ thuộc chủ yếu vào nhiên
liệu hóa thạch
Nhu cầu: Đào tạo bồi dưỡng định kỳ những
công nghệ mới
16. Malaueg của Masi, Rizal Cagayan
Vụ mùa chính: Ngô (vàng trắng)
Vụ mùa thay thế: Gạo, đậu và chuối
Sản phẩm khác: Cây ăn củ (khoai môn, khoai
lang) và rau quả
Mức độ sản xuất: Ngô (thặng dư / thương mại)

Gạo (đủ ăn)
Phương tiện trồng trọt: Chủ yếu là lao động cơ
giới, sử dụng gia súc
Công nghệ nông nghiệp: Gạo, sản xuất ngô Sử dụng đầu vào thương mại nông nghiệp
Thông lệ tốt nhất:
Thay đổi khí hậu: Đa dạng hóa mùa vụ, xen
canh cây trồng
Đặc điểm chung
Biến đổi khí hậu: Sử dụng nhiên liệu hóa thạch
một cách trung bình trong các hoạt động nông
nghiệp
Nhu cầu: Cầu đường; ngô và rau hạt giống;
Điện (năng lượng mặt trời hoặc thủy điện)
17. Yogad của Annafunan, Echague Isabela
Vụ mùa chính: Ngô
Vụ mùa thay thế: Gạo
Sản phẩm khác: Mây / nội thất mây
Mức độ sản xuất: ngô (thặng dư / thương mại)
Gạo (thiếu hụt)
Phương tiện trồng trọt: Cơ giới và thủ công
Công nghệ nông nghiệp: Phụ thuộc vào đầu
vào thương mại nông nghiệp
Thông lệ tốt nhất:
Thay đổi khí hậu: Đa dạng hóa mùa vụ
Đặc điểm chung: Phụ thuộc chủ yếu vào nhiên
liệu hóa thạch
Biến đổi khí hậu:
Nhu cầu: Kích hoạt dịch vụ thủy lợi trong khu
vực
X. Khuyến cáo
Trên cơ sở những phát hiện này, sau đây là
những chính sách có thể cải thiện sự thích ứng
với biến đổi khí hậu của nông dân IP nói riêng
và nông dân Philippines nói chung.
1. Về Nông nghiệp
1. Bắt tay vào việc mở rộng và phát triển nông
nghiệp hữu cơ, với một phương pháp tiếp cận
song song để cải thiện nông nghiệp phi hữu cơ;
2. Một chiến lược cần được phát triển cho việc
mở rộng quy mô của thực phẩm hữu cơ và
nông nghiệp, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và phát
triển thị trường, hệ thống kiểm định và kiểm
tra, cơ sở hỗ trợ giá;
3. Những dự án tuyên truyền mạnh mẽ việc
canh tác hữu cơ tập trung đặc biệt vào lợi ích
thu được từ sự tăng carbon trong đất.
4. Tăng cường các kênh tiếp thị các sản phẩm
nông nghiệp hữu cơ.
5. Giới thiệu chính sách tài chính hoặc các ưu
đãi cho nông dân tỷ lệ thuận với mức độ canh
tác hữu cơ;

6. Tăng cường nỗ lực nghiên cứu và phát triển
theo hướng sản xuất đầu vào nông nghiệp (ví
dụ, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ) với
lượng carbon ít hơn (ví dụ, hữu cơ hoặc lai)
với đánh giá hiệu quả tương đương hoặc xấp xỉ
của loại hình thương mại đầu vào nông
nghiệp.;
7. Giới thiệu và vận động tích cực sử dụng các
máy móc nông nghiệp tiết kiệm nhiên liệu.
8. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và vật chất để bắt
đầu sản xuất củ quả trong, khu vực miền núi
rộng lớn.
9. Nghiên cứu và phát triển việc xử lý cây ăn
quả và những lựa chọn khác để thay thế cho
gạo nhằm cải thiện hương vị để sấp xỉ mức
bình quân so với các nông sản khác.
10. Khuyến khích việc sử dụng rộng rãi phân
ủ, phân xanh, cây có rễ, liên canh, hỗn hợp
giống, sử dụng thức ăn công nghiệp và chất
thải hữu cơ;
11. Cải tạo sân sau làm vườn để tăng nhu cầu
dinh dưỡng và thu nhập của các cộng đồng
nông nghiệp.;
12. Xác định loại cây trồng có thể trồng xen
và các khu vực có thể phát triển phù hợp đặc
biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp;
13. Giới thiệu lại các giống lúa cũ có khả
năng chống hạn hán ở các vùng khan hiếm
nước.
2. Ngư nghiệp
14. Cho phép các cộng đồng biển đảo khai
thác hợp lý nguồn lợi thủy sản của họ bằng
cách cung cấp các phương tiện đánh bắt cá ở
vùng biển sâu thay vì bị ngư dân nước ngoài
đánh bắt cạn kiệt;
15. Cung cấp cơ sở hạ tầng để nâng cao năng
suất nông nghiệp và đánh bắt cá cộng đồng (ví
dụ, đường giao thông, cầu, trang trại đến thị
trường đường giao thông, cầu tàu hoặc một
bến tàu nhỏ).
3. Tài nguyên
16. Áp đặt chặt chẽ hơn lệnh cấm đốt nương
rẫy để canh tác hay du canh du cư trong vùng
17. Cung cấp các kế sinh nhai thay thế cho các
gia đình nông dân nghèo;
4. Đề xuất hướng ghiên cứu tương lai
18. Việc thử nghiệm hiệu quả lâm sàng của
nhiều loại cây thuốc ở khu vực cộng đồng
DTTS
19. Các phương pháp canh tác hữu cơ của các
cộng đồng bị cô lập với đầu vào thương mại
nông nghiệp
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Phụ lục A. Phân bố dân số khu vực DTTS
Khu vực
CAR
Khu vực I
Khu vực II
Khu vực III
Khu vực IV
Khu vực V
Khu vực VI and VII
Khu vực IX
Khu vực X
Khu vực XI
Khu vực XII
Khu vực XIII
Tổng

Dân số
1,252,962
1,039,447
1,014,955
230,270
714,527
185,488
175,109
993,232
1,509,436
1,882,622
1,447,972
874,456
11,320,476

Phụ lục B. Dân tộc thiểu số ở Philipines
Số thứ
tự
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Dân tộc
Abelling/Aborlin
Abiyan
Adasen
Aeta
Agta
Agta-Cimaron
Agta-Tabangon
Agutaynon
Alangan(Mangyan)
Applai
Ata-Matigsalog
Ati
Arumanen
Ayangan
Binongan
Bago
Bangon (Mangyan)
Bontok
Balatoc
Baliwen
Baluga
Batak
Batangan/Tao Buid
Buhid (Mangyan)
Balangao
Bantoanon
Bukidnon
Badjao
Banac
B'laan
Bagobo

Số thứ tự
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Dân tộc
Ilongot/Bugkalot
Ivatan
Kirintenken
Kalinga
Kankanaey
Kalanguya
Kalibugan
Kabihug
Kalagan
Karao
Kaylawan
Kongking
Langilan
Masadiit
Maeng
Mabaca
Malaueg
Magahat/Corolanos
Manobo
Manobo-Blit
Mangguangan
Mamanwa
Mansaka
Matigsalog
Mandaya
Molbog
Pullon
Palawanon
Remontado
Ratagnon (Mangyan)
Sulod

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Banwaon
Calinga
Camiguin
Coyonon
Danao
Dibabawon
Dumagat
Eskaya
Gaddang
Giangan
Gubang
Gubatnon (Mangyan)
Guiangan-Clata
Hanunuo (Mangyan)
Hanglulo
Higaonon
Itneg
Inlaud
Ibaloi
Ibanag
Itawes
Ikalahan
Ilianen
Isinai
Isneg/Apayao
Iwak
Iraya(Mangyan)
Itom

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Sama (Badjao)
Sama/Samal
Sama/Kalibugan
Subanen
Sangil
Tadyawan(Mangyan)
Tagabawa
Tagbanwa
Tagakaolo
Talaandig
Talaingod
T'boli
Tao't Bato
Tasaday
Tasaday
Tingguian
Tiruray/Teduray
Tuwali
Ubo
Umayamnon
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KIẾN THỨC BẢN ĐỊA (KTBĐ) VÀ VẤN ĐỀ THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU (BĐKH) CỦA CÁC TỘC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (DTTS) Ở KHU
VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
Trần Văn Điền17, Hồ Ngọc Sơn1, Lưu Thị Thu Giang18
Tóm tắt
BĐKH đe dọa nghiêm trọng đến phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo đối với các nhóm
DTTS ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Do vậy, cần phải có các giải pháp để thích nghi hiệu
quả với BĐKH. Kiến thức bản địa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong
sự nghiệp phát triển một nền nông nghiệp biết thích ứng và bền vững. Các kiến thức bản địa và truyền
thống là những nguyên tắc cơ bản để cộng đồng các tộc người đương đầu với các sự biến đổi khí hậu
và đa dạng khí hậu tại khu vực này. Đồng bào nơi đây cũng có một vốn kiến thức rộng về môi trường
sống của mình được hình thành qua những quan sát và trải nghiệm cá nhân và từ kinh nghiệm chung
của cộng đồng. Tuy nhiên, KTBĐ hiện vẫn chưa được công nhận trong nội dung của các chính sách
ứng phó với BĐKH. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm củng cố vai trò của KTBĐ trong việc thích
ứng với BĐKH nói chung và trong sản xuất nông nghiệp nói riêng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra
rằng KTBĐ và kinh nghiệm của đồng bào khu vực này khá đa dạng và tồn tại dưới nhiều hình thức
khác nhau như sử dụng nhiều loại cây trồng và giống vật nuôi, thay đổi lịch trồng trọt và thời vụ để
phù hợp với thời tiết ngày một biến đổi, và sử dụng kinh nghiệm khi quan sát và dự báo các hiện
tượng thời tiết khắc nghiệt nhằm tránh thất thu trong sản suất. Tuy vậy, cần phải thấy rằng BĐKH có
thể thay đổi mạnh mẽ tính thiết thực của một số vốn tri thức bản địa. Vì thế, trong bối cảnh BĐKH
như hiện nay, cần có sự kết hợp giữa KTBĐ và tri thức khoa học (TTKH).
Từ khóa: BĐKH, thích nghi/ thích ứng, KTBĐ, nông nghiệp.
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1. Đặt vấn đề
Việt Nam là một trong những nước dễ bị
tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế
giới [4]. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về
ứng phó với biến đổi khí hậu (2008) nhận thấy
rằng các khu vực miền núi phía Bắc có nguy cơ
cao phải đối mặt với thiên tai, các thảm họa và
các tác động biến đổi khí hậu [6]. Đây là vùng
đất của hơn 12 triệu người, thuộc hơn 30 dân
tộc. Dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung và
khu vực miền núi phía Bắc đặc biệt là những
nhóm dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí
hậu.
Khu vực miền núi phía Bắc là nơi sinh
sống của hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số
sinh sống với tỷ lệ đói nghèo rất cao, ví dụ,
trong năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo khu vực Đông
Bắc là 17,5%, khu vực Tây Bắc là 28,5%. Biến
đổi khí hậu đặt ra một mối đe dọa đáng kể cho
việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên
niên kỷ, trong đó có xóa đói giảm nghèo, và
tiếp cận với các dịch vụ nhà nước như giáo dục
và y tế. Một nghiên cứu gần đây của tổ chức
CARE International tại Việt Nam (2010) cho
thấy thiên tai, thời tiết khắc nghiệt gây ra thiệt
hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn, một trong những tỉnh nghèo
nhất ở khu vực miền núi phía Bắc [3]. Vì vậy,
cần phải thích ứng thành công với biến đổi

khí hậu để đảm bảo giảm nghèo bền vững
cho các nhóm dân tộc thiểu số ở khu vực miền
núi phía Bắc của Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng
kiến thức bản địa và địa phương trong lĩnh vực
sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên của
đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi
phía Bắc của Việt Nam vô cùng đa dạng.
Chính vốn kiến thức phong phú này đã giúp họ
cũng thích ứng với thay đổi môi trường địa
phương [9, 8, 5]. Kiến thức bản địa là một kiến
thức giá trị của một cộng đồng địa phương cụ
thể trong một khu vực cụ thể [1]. So với kiến
thức khoa học "hiện đại", kiến thức bản địa có
một lợi thế ở chỗ là thích nghi tốt hơn với đời
sống địa phương vì đây là nơi nó được xây
dựng, thử nghiệm và phát triển [2,7]. Kiến thức
bản địa là một sản phẩm của việc quan sát tại
vùng, thử nghiệm và học hỏi qua nhiều năm
của các cộng đồng. Vì vậy, kiến thức bản địa
đóng một vai trò quan trọng trong thích ứng
với khí hậu của các cộng đồng. Trong bài báo
cáo này, chúng tôi nêu bật tầm quan trọng của
kiến thức bản địa trong việc thích ứng biến đổi
khí hậu của các nhóm dân tộc thiểu số ở miền
núi phía Bắc của Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu thực nghiệm cho nghiên cứu này
được lấy chủ yếu từ 15 làng miền núi ở Bắc
Kạn, Phú Thọ và Yên Bái ở khu vực miền núi
phía Bắc trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến
tháng 8 năm 2013. Nơi đây là địa bàn sinh
sống của hơn 12 triệu người, thuộc hơn 30 dân
tộc. Một số biện pháp được sử dụng để thu
thập thông tin, kiểm tra chéo kết luận và xây
dựng một tổng quan chính xác về việc áp dụng
kiến thức bản địa để thích ứng biến đổi khí
hậu. Các kỹ thuật sử dụng bao gồm có phỏng
vấn, các nhóm tập trung và hội thảo cộng
đồng, và quan sát thực địa; cùng với các nhận
định của các nhà hoạch định chính sách địa
phương và khu vực, quản lý tài nguyên, các
nhà khoa học, các công trình đã được hoặc
chưa được công bố, và các nguồn có sẵn thông
tin khác. Tổng số lượng người tham gia phỏng
vấn tại nhà hoặc tại thực địa là 240. Các khu
vực nghiên cứu được chọn đại diện cho các
vùng sinh thái khác nhau của miền núi phía
Bắc Việt Nam. Các nhóm dân tộc thiểu số
được lựa chọn trong nghiên cứu này đại diện
cho nhiều nhóm văn hóa, hệ thống canh tác
khác nhau, do đó, cũng thể hiện được mức độ
khác nhau về khả năng dễ bị tổn thương và khả
năng thích ứng. Trong khi người Tày, Thái,
Mường sống ở các khu vực thấp, gần đường
giao thông chính và các trung tâm xã, người
Dao và H’mông sống xa địa điểm trên.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Sử dụng các giống cây trồng phổ biến
địa phương
Một số giống cây trồng của người Tày
1) Đậu xanh ‘Tiêu’ (tiếng Tày: Thúa Tày)
và đậu xanh ‘Mốc’
Đặc điểm chung: hạt nhỏ hơn hạt lai, chiều
cao cây khoảng 80cm và phải mất 45 ngày để
thu hoạch hạt giống lần một.
Đặc điểm thích nghi: cây trồng địa phương
này có sức đề kháng côn trùng và bệnh tật tốt.
Ngoài ra, đậu xanh 'Tiêu' có thể chịu hạn tốt.
2) Lạc “đỏ” (tiếng Tày: Thúa Đin Đeng).
Đặc điểm chung: Hạt nhỏ hơn và hương vị tốt
hơn so với các giống lai, có thể lưu trữ để
dùng cho vụ mùa tiếp theo. Mùa sinh trưởng là
từ tháng Hai đến tháng Tám, mùa thu hoạch là
từ tháng năm đến tháng mười một.
Đặc điểm thích nghi: chịu hạn tốt, có thể được
trồng xen với ngô trong các lĩnh vực đất khô.
3) Lúa nếp ‘Đít Đen’ (tiếng Tày: Nua cuốn
đăm)
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Đặc điểm chung: Chiều cao cây là 1-1,1 m,
hạt hình tròn, thường được trồng vào tháng
Sáu và thu hoạch vào tháng Mười Một.
Đặc điểm thích nghi: cần ít phân bón và nước hơn
các giống lúa khác; đề kháng tốt với bệnh tật.
4) Gạo nếp ‘Nếp cái Hoa Vàng’ (tiếng Tày:
Nua lương)
Đặc điểm chung: Chiều cao cây khoảng 1,11,2 m. Hạt có hình bầu dục, màu vàng-nâu.
Thích hợp trồng trên nương và ruộng ướt.
Đặc điểm thích nghi: Giống lúa này có tính
chịu hạn cao. Cây con có thể trồng vào đất
muộn tối đa 40 ngày trong trường hợp ruộng
chưa sẵn sàng. Đặc tính này là một lợi thế
trong bối cảnh của những năm hạn hán.
5) Ngô nếp (Tiếng Tày: Bắp nua)
Đặc điểm chung: Chiều cao cây khoảng 1,61,7 m. Bắp nhỏ hơn so với ngô lai, hạt có màu
trắng hơi vàng. Loài này thích hợp trồng trên
đồi, ruộng khô và những cánh đồng trồng lúa
vụ mùa. Mùa sinh trưởng từ tháng ba đến
tháng sáu.
Đặc điểm thích nghi: Giống ngô này là chịu
hạn tốt, và đòi hỏi ít phân bón.
6) Chuối ‘Tây’
Đặc điểm chung: giống chuối 'Tây' này
thường được trồng ở Chợ Mới trong khoảng
80 năm nay. Cây cao và lớn hơn chuối thường.
Đặc điểm thích nghi: giống chuối này là thích
hợp với nhiều loại đất (đồi, gần suối, hay cánh
đồng khô hạn); chịu hạn tốt và có khả năng để
duy trì độ ẩm trong đất.
Một số giống cây trồng của người Dao
1) Ngô ta (Tiếng Dao: Mẹ pèng)
Đặc điểm chung: Chiều cao cây khoảng 1,82m; bắp ngắn hơn so với bắp lai lai. Hạt có
màu trắng hơi vàng; được trồng chủ yếu trên
các ngọn đồi. Mùa sinh trưởng là từ tháng 6
đến tháng 7, thu hoạch vào tháng tháng 11.
Đặc điểm thích nghi: chịu hạn tốt. Ví dụ, trong
thời gian hạn hán, trong khi các cây trồng khác
có thể bị ảnh hưởng thì giống ngô ta này vẫn
còn khả năng ra hạt bình thường.
2) Đậu xanh “trơn” (Tiếng Dao: Tọc meng)
Đặc điểm chung: Cành nhỏ nhưng khá cứng.
Hạt nhỏ hơn và cứng hơn đỗ thường; được
trồng vào tháng 6 và thu hoạch quả 3 lần mỗi
vụ.
Đặc điểm thích nghi: giống đậu này chịu được
hạn; là một loại cây họ đậu nên có thể làm
giàu cho loại đất và là một loại cây rất tiềm
năng để trồng tại các cánh đồng lúa một vụ do
thiếu nước vào mùa đông.
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3) Bí ngô ngếp (Tiếng Dao: Nhun Buột)
Đặc điểm chung: là loại cây thân leo. Thường
được trồng trên nương rẫy hoặc trong vườn
nhà. Qủa có màu vàng xanh, hình cầu, và nặng
2-3 kg mỗi quả. Hương vị ngon nên có nhu
cầu thị trường cao.
Đặc điểm thích nghi: chịu được hạn; thích
hợp để trồng tại các ruộng khô vào mùa đông.
4) Gạo nếp vàng (Tiếng Dao: Biào Buột
Viàng)
Đặc điểm chung: giống lúa này được trồng
trên đồi (đốt nương làm rẫy trồng trọt).Thân
cứng và cao 1,1-1,2 m.
Đặc điểm thích nghi: cây trồng này chịu hạn
tốt. Khi hạn hán, năng suất chỉ giảm khoảng
30% trong khi giống lúa khác có thể mất trắng.
Ngoài ra, có khả năng chống chọi sâu bệnh;
thân khá cứng nên ít khi bị gió làm đổ.
Một số giống lúa của người H’mông
1) Lúa cạn: (H’mông name: Mè sua)
Đặc điểm chung: thân cây cao, bông lớn, và
hạt hơi đỏ; cấy vào tháng 6 và thu hoạch vào
tháng 11.
Đặc điểm thích nghi: có gốc rễ chính lớn và
dài nên hút được nhiều nước hơn và chịu được
hạn hán rất tốt; dễ cấy trên nhiều loại đất khác
nhau; chống chọi sâu bệnh tốt.
2) Ngô ta trắng (tiếng H’mông : Po cừ đơ)
Đặc điểm chung: Thân cây cao khoảng 1,7 m,
có gốc lớn và khỏe. Bắp có hạt màu đen và
trắng, với tỷ lệ là 50:50. Năng suất tương
đương ngô lai nhưng thời gian sinh trưởng dài
hơn (7 tháng).
Đặc điểm thích nghi: rễ mọc từ thân cây, cao
30 cm so với mặt đất do đó chịu gió rất tốt;
chịu lạnh tốt, do đó rất thích hợp cho các khu
vực lạnh như huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
3) Ngô nếp ( tiếng H’mông : Po cừ lẩu)
Đặc điểm chung: thân cao, hạt mềm, hạt giống
có thể được sử dụng cho các bữa ăn hàng ngày.
Thường được trồng trong ở đất thấp, nhưng có
thể được trồng ở các nương rẫy ẩm. Thời gian
sinh trưởng là 5 tháng.
Đặc điểm thích nghi: giống ngô chịu lạnh và
ướt tốt. Ví dụ, khi đất trồng ẩm và kéo dài, ngô
lai có thể chết nhưng ngô địa phương này vẫn
phát triển rất tốt, thậm chí rễ phát triển tốt hơn.
Nghiên cứu chỉ ra rằng người H’mông , Dao
và Tây vẫn sử dụng nhiều loại cây trồng của
địa phương. Tuy nhiên, người Thái và người
Mường không sử dụng bất kỳ loại cây trồng
địa phương nào như gạo và ngô chẳng hạn tuy
nhiên họ vẫn sử dụng một số loại rau của vùng
như bí ngô, rau bina (rau muống) hoặc một số
loài gia súc, gia cầm như gà hoặc heo. Lý do

là vì năng suất thấp, và thường phù hợp với
nương rẫy. Trong thực tế, người dân Thái and
Mường sống gần tuyến đường chính và các
trung tâm xã do đó họ thường trồng lúa nước,
và có sinh kế đa dạng hơn.
3.2. Kinh nghiệm và kiến thức địa phương
về dự báo thời tiết
Nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số ở
khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam vẫn
giàu kinh nghiệm quan sát và dự báo thời tiết
và để lập kế hoạch để tránh mất mát do thiên
tai. Ví dụ, người Tày ở Bắc Kạn quan sát sự
phát triển của nấm đất và biết khi nào cơn mưa
đang đến. Ngoài ra, người dân địa phương có
thể quan sát các cử động của các con vật để dự
báo thời tiết và thời tiết khắc nghiệt. Ví dụ, nếu
vào đầu năm nay, nếu thấy loài ong bắp cày
(thường xây dựng tổ của chúng trên các cành
chóp) nay xây tổ ở bụi cây thấp hơn, thì khả
năng cao năm nay có cơn bão lớn. Bên cạnh
kinh nghiệm quan sát và dự báo thời tiết, người
Tày ở Bắc Kạn có kinh nghiệm về trồng các
loại cây dựa trên lịch thời vụ của vùng mình.
Ví dụ, người Tây thường sử dụng các dấu hiệu
của sự ra hoa của cây Melia tại nơi sinh sống
để trồng đậu xanh, khi cây bắt đầu ra búp thì
đó là thời gian để trồng ngô và đậu khác.
Người Dao có kinh nghiệm quan sát cua suối
để dự báo thời tiết. Ví dụ, nếu cua bò ra khỏi suối
và leo lên đồi, nó rất có khả năng lũ lụt đang đến.
Tương tự như vậy, nếu họ thấy rêu suối nổi thì trời
sẽ mưa trong khoảng 5 ngày tới.
Những người H’mông có kinh nghiệm
quan sát sên. Ví dụ, nếu họ nhìn thấy chúng
leo lên mỏm đá, thì mưa lũ đang đến. Theo
người Thái, những năm mà giống xoài ra quả
sai thường có mưa bão nghiêm trọng và các
cơn bão thường đến khi các loại hoa quả vào
mùa chín (tháng Sáu và tháng Bảy). Theo
người Mường, nếu ong bắp cày xây dựng tổ
ong của họ tại bụi cây thấp hơn, năm đó có các
đợt bão lớn.
Ở khu vực miền núi phía Bắc của Việt
Nam, việc tiếp cận thông tin và dự báo thời tiết
còn hạn chế. Vì vậy, việc sử dụng các kinh
nghiệm của người dân trong việc quan sát và
dự báo thời tiết và sử dụng nó để lên kế hoạch
sản xuất đem lại hiệu quả trong nhiều trường
hợp. Khí hậu và thời tiết địa phương đa dạng
nên kinh nghiệm địa phương là quan trọng để
phản ứng kịp thời. Tuy nhiên, cần phải nhận ra
BĐKH có thể làm thay đổi ý nghĩa trên của ít
nhất một vài kiến thức truyền thống của người
dân bản địa. Vì vậy, việc kết hợp của kiến thức
truyền thống và kiến thức khoa học có vai trò

hết sức quan trọng khi biến đổi khí hậu đang
diễn ra.
5. Kết luận
Rủi ro khí hậu đã có tác động sâu sắc đến
cuộc sống của các nhóm DTTS ở khu vực miền
núi phía Bắc của Việt Nam. Cộng đồng địa
phương đã phản ứng bằng nhiều cách. Trong số
các biện pháp thích ứng, việc sử dụng kiến thức
bản địa như các giống cây trồng địa phương,
kinh nghiệm trong dự báo thời tiết về cảnh báo
sớm, và trồng trọt đã được chứng minh là rất hiệu
quả trong một số hoàn cảnh. Các giống cây trồng
địa phương cũng bộc lộ được khả năng thích
nghi với thời tiết và môi trường địa phương như
hạn hán, thời tiết lạnh, đầu vào thấp và bộc lộ
được tính dễ dàng canh tác của mình. Những lợi
thế của cây trồng, giống vật nuôi địa phương có ý
nghĩa quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Biến đổi khí hậu dự kiến sẽ tăng cường độ và tần
số có thể hạn hán, lũ lụt và giá lạnh. Nghiên cứu
cho thấy người dân Tày, Dao và H’mông vẫn sử
dụng cây trồng địa phương nhiều hơn so với
người Thái và người Mường, và những giống
cây này có khả năng thích nghi tốt với hạn hán và
thời tiết lạnh. Lý do giải thích điều này có lẽ là
người Dao và người H’mông sống ở các khu
vực cao hơn, xa đường và trung tâm xã, sinh kế
của họ dựa nhiều hơn vào nông nghiệp, đặc biệt
là canh nương rẫy trong khi người Mường và
người Thái sống ở chân đồi, gần đường và trung
tâm xã và trồng lúa là chính. Đối với người Tày,
kết quả mang tính hỗn hợp hơn. Ví dụ, những
cộng đồng nào sống gần đường chính và có
nhiều nguồn thu nhập ngoài nông nghiệp sẽ có ít
kinh nghiệm trồng trọt các giống và sử dụng
phương pháp canh tác địa phương. Còn đồng bào
sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp nương rẫy, thì
họ vẫn có một lượng kiến thức lớn và mang tính
chất truyền thống, địa phương liên quan cây
trồng và phương pháp canh tác.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận
thấy rằng chiến lược đối phó và thích ứng
truyền thống có thể giúp cộng đồng các dân tộc
chuẩn bị cho các tình huống được cho là rủi ro,
không nhất thiết phải cho những rủi ro bất trắc
và có thể khác nhau do BĐKH gây ra. Có khả
năng lớn là BĐKH đã thay đổi vai trò thiết
thực của ít nhất một số kiến thức truyền thống
của người dân bản địa [7]. Vì vậy, cần phải kết
hợp kiến thức truyền thống và kiến thức khoa
học trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Chính phủ
có thể nâng cao khả năng thích ứng đối với
BĐKH cho các nhóm dân tộc thiểu số bằng
cách tăng khả năng tiếp cận thông tin thời tiết
và dự báo cảnh báo sớm.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC HIỆN NAY
TS. Vũ Thị Thanh Minh
Trưởng khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc
Trường Cán bộ dân tộc - Ủy ban Dân tộc
Tóm tắt:
Vùng núi phía Bắc nước ta gồm 15 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình (tiểu vùng Tây
Bắc), Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú
Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh (tiểu vùng Đông Bắc), với hai khu vực Đông bắc và Tây bắc và một số
huyện thuộc vùng núi phía Tây của 2 tỉnh Thanh Húa, Nghệ An. Tổng diện tớch tự nhiờn của vựng
khoảng 109.245 km2, chiếm 33% diện tớch cả nước.
Toàn vùng có tới 3/4 diện tích là đồi núi, địa hình cao, độ dốc lớn, chia cắt mạnh, có nhiều đỉnh
nhọn, nhiều sườn dốc dựng đứng trên những thung lũng hẻm vực. Miền núi phía Bắc mang các đặc
điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa. Do địa hình chia cắt mạnh nên hình thành các tiểu vùng khí hậu khác
nhau. Mùa đông, vùng này là vùng lạnh nhất trong cả nước. Đất đai ít màu mỡ. Trong đất tự nhiên, đất
nông nghiệp chiếm 12,92%. Hiện tại trong vùng có tới 3.500 mỏ và điểm quặng của 80 loại khoáng
sản khác nhau, trong đó có 250 mỏ và 30 loại khoáng sản đã được khai thác. Địa bàn này có nhiều
danh lam thắng cảnh, cho phép phát triển kinh tế du lịch.
Vùng núi phía Bắc là địa bàn sinh sống của trên 40 dân tộc anh em, trong đó 63% là đồng bào dân
tộc thiểu số, với khoảng 14,542 triệu người, chiếm 13,5% dân số cả nước. Nơi đây là khu vực có mật
độ dân số thuộc diện thấp nhất cả nước (khoảng 105 người/km2., riêng huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu
chỉ khoảng 16 người/km2). Tốc độ tăng GDP năm 2011 trong toàn vùng đạt 10,33%; GDP bình quân đầu
người đạt 15,432 triệu đồng, tăng 3,04 triệu đồng so với năm 2010. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt
15.498 tỷ đồng, tăng 32,54%. Toàn vùng có 43 huyện nghèo theo Nghị quyết 30ª/2008 của chính phủ. Tỷ
lệ hộ nghèo năm 2011 (theo tiêu chí 2011-2015) toàn vùng là 29,3%, giảm 1,59% so với năm 2010.
Trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động DTTS ở vùng miền núi phía Bắc còn
thấp, chỉ phù hợp với lối sản xuất tự cung, tự cấp. Mặc dù, sản xuất hàng hoá có phát triển, nhưng
đồng bào vẫn còn lúng túng trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Lý do là vì thiếu vốn đầu tư,
trình độ dân trí thấp, điều kiện về địa hình, khí hậu không thuận lợi cho kinh tế hàng hoá trong vùng
phát triển.
Hòa chung với xu thế phát triển của đất nước, các tỉnh miền núi phía Bắc có rất nhiều lợi thế về
phát triển nông- lâm (trồng rừng và nghề rừng), du lịch sinh thái, du lịch cội nguồn, thương mại du
lịch cửa khẩu, công nghiệp khai khoáng và công nghiệp thủy điện nhỏ... Chính vì vậy, nhiều năm qua,
các tỉnh miền núi phía Bắc đã triển khai nhiều dự án, chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo
(XĐGN), khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương và
sự giúp đỡ của nhân dân cả nước và bè bạn trên thế giới. Mỗi địa phương bằng nguồn kinh phí của
tỉnh, cũng có những chính sách cụ thể, phù hợp. Nhiều tỉnh (trong thẩm quyền) đã cấp giấy phép khai
thác và chế biến khoáng sản đối với những mỏ có trữ lượng nhỏ và vừa; qui hoạch và cho phát triển
các công trình thủy điện nhỏ và vừa; phát triển du lịch, phát triển sản xuất và chế biến lâm- nông sản,
sản xuất vật liệu. Các chính sách phát triển kinh tế- xã hội đã làm thay đổi căn bản đời sống vật chất
và tinh thần của đồng bào. Nhưng song cùng với đó là hệ lụy đối với môi trường tự nhiên, là sự ô
nhiễm nguồn nước, đất đai, không khí, sự suy giảm đa dạng sinh học, các sự cố môi trường liên tục
xảy ra, sự mai một về văn hóa... Bởi quá quan tâm và đề cao tăng trưởng kinh tế, bởi sự gia tăng dân
số, bởi thói quen canh tác cũ, thói quen sinh hoạt lạc hậu, bởi xây dựng các công trình thủy điện, bởi
sự khai khoáng tùy tiện, bởi chặt phá rừng v.v...
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1. Thực trạng môi trường tự nhiên ở
các tỉnh miền núi phía bắc nước ta hiện nay
1.1. Tài nguyên rừng đang bị suy thoái
Miền núi phía Bắc có vị trí quan trọng
trong chiến lược phát triển tổng thể kinh tế- xã
hội và quốc phòng an ninh của cả nước, trong
đó rừng giữ vai trò trọng yếu trong phòng hộ
biên giới, phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ các
công trình trọng điểm quốc gia và phát triển
các vùng nguyên liệu công nghiệp đáp ứng nhu
cầu chế biến và xuất khẩu lâm sản, tạo việc
làm, xoá đói giảm nghèo, ổn định dân cư cho
các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc.
Tổng diện rừng trên địa bàn là 5.612.045
ha, chiếm 51,7% (chiếm 42,67% so với tổng
diện tích rừng cả nước); độ che phủ rừng đạt
51,7% (toàn quốc 39,5%). Diện tích rừng tự
nhiên 4.474.004 ha, chiếm 41,3%; diện tích
rừng trồng 1.138.041 ha, chiếm 10,5%; diện
tích đất trống 2.529.764 ha, chiếm 23,3%. Ở các
tỉnh vùng núi phía Bắc rừng tự nhiên chiếm tỷ
lệ lớn, rừng trồng chiếm tỷ lệ thấp. Rừng tự
nhiên lại chủ yếu là rừng nghèo và rừng phục
hồi (trữ lượng bình quân từ 40-70 m3/ha). Hiện
còn một số diện tích rừng trung bình, rừng giầu
(trữ lượng bình quân từ 80-150 m3/ha), phần
lớn nằm tại các khu bảo tồn thiên nhiên và một
số diện tích trong rừng phòng hộ nhưng phân
bố cao, xa, phân tán; rừng sản xuất chủ yếu là
rừng nghèo và nghèo kiệt; rừng trồng trữ
lượng, sản lượng thấp, đa số là trồng phân tán
không tập trung, chỉ có một số tỉnh ở vùng
thấp, giao thông thuận lợi và là vùng nguyên
liệu của các nhà máy giấy (Bãi Bằng, An
Hòa…) rừng trồng tập trung và năng suất
cao(19).
Diện tích rừng bị cháy tăng mạnh (năm 2004:
117,9 ha, năm 2010: 3.120,2 ha). Diện tích rừng bị
phá, năm 2010 là 211,5 ha. Diện tích rừng bị phá chủ
yếu là do phát triển sản xuất. Đặc biệt là do là trong
(19 ) Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, Công tác bảo vệ và phát triển
rừng, năm 2012.
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những năm qua, công nghiệp thủy điện và khai thác
khoáng sản ở các tỉnh gia tăng, dẫn đến không năm
nào là không phải phá rừng vì mục đích phát triển
kinh tế.
Rừng bị suy thoái, trong đó chủ yếu là rừng đầu
nguồn, rừng phòng hộ, dẫn đến hệ lụy của nhiều sự
cố môi trường như sói mòn, rửa trôi đất, sạt lở, lũ lụt,
hạn hán, suy thoái đa dạng sinh học và vệ sinh môi
trường kém.
1. 2. Tài nguyên đất bị suy giảm, ô nhiễm
Chặt phá rừng, làm nương rẫy du canh,
khai thác khoáng sản trái phép hoặc không kế
hoạch, nổ mìn phá đất đá, đổ đất đá bừa bãi, sử
dụng phân bón hóa học, hóa chất bảo vệ thực
vật, thuốc trừ sâu không khoa học… qua nhiều
thế hệ đã làm cho đất đai bị thoái hóa nghiêm
trọng. Nhiều nơi ở vùng miền núi phía Bắc đất
mất khả năng sản xuất canh tác và xu hướng
hoang mạc hóa ngày càng phát triển, để lại đất
trống, đồi trọc. Bên cạnh đó, hiện tượng xói
mòn hủy hoại đất đai xảy ra nghiêm trọng ở
những vùng đồi núi và cao nguyên. Những
vùng này ngoài việc phải chịu trực tiếp hậu
quả của việc tàn phá lớp phủ thực vật rừng,
còn do dốc cao, địa hình bị chia cắt mạnh,
trong đó, có nhiều sườn dốc tới 25 - 30 độ,
khiến đất màu bị rửa trôi, trơ lại đá gốc, không
có khả năng trồng cấy, trỉa hạt.
Trong các dạng ô nhiễm môi trường đất,
có 2 dạng ô nhiễm chủ yếu: Ô nhiễm bởi hóa
chất do nông dân sử dụng phân bón hóa học,
thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp gây
nên và ô nhiễm do các kho chứa thuốc bảo vệ
thực vật, chất thải của các cơ sở sản xuất hóa
chất công nghiệp và khu vực khai khoáng, khu
vực công nghiệp gây ra,…
Cao Bằng là tỉnh có nhiều khoáng sản, đã
có nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở
mọi quy mô, gây phá vỡ cấu trúc của đất, đá.
Do khoan nổ mìn cùng với hoạt động hòa tan,
rửa trôi các thành phần chứa trong quặng và
đất đá đều làm thay đổi tính chất vật lý và
thành phần hóa học của các nguồn nước xung
quanh khu mỏ. Ngoài ra, rác thải công nghiệp,
rác thải sinh hoạt, rác thải bệnh viện cũng đã

và đang làm cho nguồn đất đai bị khô cằn.
Tình trạng khai phá rừng làm nương rẫy, khai
thác gỗ trái phép, khai thác khoáng sản vẫn
xảy ra trên địa bàn tỉnh, dẫn đến tình trạng rửa
trôi, bạc màu, phá vỡ kết cấu tầng đất.
Đối với tỉnh Quảng Ninh, tình trạng ô
nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên đất
đang có chiều hướng gia tăng do quá trình phát
triển kinh tế - xã hội và diễn biến bất thường
của điều kiện tự nhiên như san gạt các đồi cây
tự nhiên và cây lâm nghiệp, lớp phủ thực vật
để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ
thuật làm tăng nguy cơ xói mòn và rửa trôi đất
đá. Tình trạng cháy rừng, chặt phá rừng và
khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra
ở một số nơi như Hoành Bồ, Uông Bí, Cẩm
Phả, do sự cố thiên tai như lũ quét, bão lụt, sạt
lở đất ở các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên
Yên. Việc sử dụng một lượng phân bón hoá
học và thuốc bảo vệ thực vật trong nông
nghiệp đã gây ô nhiễm môi trường đất, chất
lượng đất nông nghiệp nghèo kiệt lượng mùn,
giảm độ phì (20). Theo thống kê của tỉnh Hà
Giang, tính đến cuối năm 2002, toàn tỉnh có
1.367,10 ha đất bị bạc màu; 48.484,00 ha đất
trồng trọt bi thoái hóa và xói mòn.
Trên địa bàn các tỉnh miền núi phớa
Bắc vẫn cũn tàn dư của nhiều kho chứa thuốc
trừ sâu, hóa chất làm ô nhiễm đất đai, nguồn
nước trên phạm vi rộng lớn, ảnh hưởng nghiêm
trọng tới cuộc sống người dân. Việc sử dụng
thuốc trừ sâu không đúng chủng loại và nhiều
liều lượng đã gây tác hại nghiờm trọng đến sức
khoẻ cộng đồng và vệ sinh môi trường nông
thôn. Vỡ lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu,
một nhiều diện tích đất bị xơ cứng, mất độ xốp
và bạc màu. Qua nghiên cứu ở các tỉnh Hà
Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên - các tỉnh
có độ dốc cao, diện tích đất trống, đồi trọc
nhiều cho thấy hiện tượng đất bạc màu, rửa
trôi quá nhiều. Đối với các tỉnh trên, cây ngô là
cây phù hợp với thổ nhưỡng và có giá trị xóa
đói, giảm nghèo lớn, nhưng là loại cây phàm
ăn, quá trình sinh trưởng ngắn. Để có năng
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo thực trạng môi trường
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suất cao, đồng bào đã dùng nhiều phân bón
hóa học, thay vì phải dùng phân hữu cơ. Thói
quen canh tác này dẫn đến tình trạng đất đã
xấu vì bị rửa trôi lại càng bạc màu, nhiễm
nhiều chất hóa học độc hại, dẫn đến tình trạng
ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất, ảnh
hưởng đến vệ sinh.
Suy thoái đất dần đẫn đến giảm năng xuất
cây trồng, vật nuôi, suy giảm đa dạng sinh học.
Quá trình đó lại tác động ngược lại, càng làm
cho quá trình xói mòn, thoái hóa đất diễn ra
nhanh hơn.
Các hóa chất độc hại tích tụ trong đất sẽ
làm tăng khả năng hấp thu các nguyên tố có
hại trong cây trồng, vật nuôi và gián tiếp gây
ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của đồng bào.
1. 3. Tài nguyên nước bị suy giảm, ô
nhiễm
Nước ở vùng miền núi phía Bắc hiện nay
bị suy giảm, ô nhiễm tương đối nghiêm trọng,
do rất nhiều nguyên nhân. Do chặt, phá rừng
làm cho nước cạn kiệt, gây hạn; do đất bị ô
nhiễm khi nổ mìn phá đá trong khai thác
khoáng sản đã gây ra các phóng sạ; do rác thải
y tế, rác thải sinh hoạt, do bà con nông dân sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi…
Khi lớp phủ thực vật bị tàn phá, đất không
chỉ bị xói mòn, mà còn gây ra hàng loạt hệ lụy
đối với môi trường sống. Đất bị rửa trôi từ đồi
núi chảy về các sông suối, gây ô nhiễm cho các
nguồn nước, nhất là vào mùa mưa, độ đục của
nước tăng cao, nồng độ tạp chất lớn, tính chất
hóa học của nước thay đổi theo hướng xấu.
Vào mùa khô, những nơi mất rừng trở nên rất
khắc nghiệt, các suối khô cạn, nạn thiếu nước
trở nên trầm trọng ở 4 huyện núi đá của tỉnh
Hà Giang, các huyện vùng núi cao của tỉnh Lai
Châu, Cao Bằng…
Hiện nay, vùng ven biển Quảng Ninh đã
và đang phải chịu sức ép ô nhiễm môi trường
do tác động của các nguồn thải công nghiệp,
chất thải sinh hoạt, hoạt động lấn biển, các
hoạt động vận tải thuỷ, cảng biển và sự phát
triển manh mẽ của việc nuôi trồng thuỷ sản
ven bờ gây ra; đặc biệt là hình thức nuôi quảng
canh đã và đang tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm
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môi trường cao do chưa có hệ thống xử lý
nước thải tập trung, thức ăn thừa và dịch bệnh
lan truyền.
Chất lượng nguồn nước mặt dùng cho
mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh có nơi bị ô nhiễm nặng. Suối
Vàng Danh (Uông Bí) có các thông số vượt
quá giới hạn A2 theo QCVN 08:2008/BTNMT
là BOD vượt quá giới hạn A2 1,9 lần; COD
vượt quá giới hạn A2 là 1,13 lần. Nguồn nước
mặt phục vụ mục đích tưới tiêu thủy lợi còn
chịu tác động từ các nguồn thải từ các nhà
máy, xí nghiệp (như Công ty Nhiệt điện Uông
Bí, Công ty Bia Thăng Long, các khu dân cư
ven lưu vực sông...). Các mẫu nước ngầm
kiểm tra có nhiễm khuẩn Coliform do công tác
vệ sinh kém, hành lang an toàn vệ sinh các
giếng khoan không được đảm bảo, khả năng
xâm nhập bẩn từ khu vực xung quanh cao,
như: nước giếng sinh hoạt xã Phong Cốc (thị
xã Quảng Yên) có lượng Coliform cao gấp 14
lần giới hạn cho phép, nước giếng sinh hoạt
gần bãi rác Hà Khẩu (thành phố Hạ Long),
lượng Coliform cao gấp 7 lần giới hạn cho
phép(21).
Tỉnh Cao Bằng cũng đang gánh nặng với
nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng, do chất
thải của các cơ sở khai thác và chế biến
khoáng sản, từ nạn đào đãi vàng, khai thác cát
sỏi trái phép từ lâu đã trở thành một tệ nạn đã
và đang tàn phá môi trường nghiêm trọng.
Ngoài ra, nguồn nước thải rò rỉ từ các bãi chôn
lấp rác thải trên địa bàn tỉnh bình quân 5 - 20
m3/ngày, bán kính gây ô nhiễm từ 200m-300m
do hầu hết các bãi rác trong tỉnh đều chưa có
hệ thống thu gom và xử lý nước rác, nước mưa
chảy tràn qua theo quy định. Đây là một trong
những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
nước rất nghiêm trọng. Không chỉ vậy, hiện
nay trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành
một số khu vực xả nước thải công nghiệp, y tế,
nước thải sinh hoạt xuống dòng sông mà
không qua xử lý với lượng lớn. Điển hình như:
Sông Bằng, Sông Hiến mỗi ngày đêm tiếp

nhận gần 7.000 m3 nước thải sinh hoạt và trên
2.000 m3 nước thải công nghiệp.Trong khi đó,
nguồn nước thải này đều có hàm lượng chất
rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu ô xi sinh hóa
(BOD5), nhu cầu ô xi hóa học (COD)… vượt
nhiều lần tiêu chuẩn Việt Nam cho phép. Kết
quả phân tích nước mặt trên sông Bằng tại khu
vực thị xã Cao Bằng có chỉ số TSS vượt tiêu
chuẩn cho phép gần 5 lần, BOD 5 vượt tiêu
chuẩn cho phép từ 2 - 4 lần… Nguồn nước
sông Hiến cũng bị ô nhiễm nặng do hoạt động
khai thác khoáng sản trên thượng nguồn(22).
Nguồn nước suy giảm, ô nhiễm ảnh
hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của
người dân. Đặc biệt, hiện nay, nhiều khu công
nghiệp mới đã và đang ra đời sẽ đặt ra vấn đề
rất lớn về vệ sinh môi trường nước.
1. 4. Môi trường không khí bị ô nhiễm
Các đô thị đều bị ô nhiễm bụi, nhiều nơi
bị ô nhiễm trầm trọng. Việc xây dựng các công
trình thủy điện, các cơ sở sản xuất vật liệu xây
dựng thải khói bụi, phát triển giao thông vận
tải...là tác nhân quan trọng gây ô nhiễm môi
trường không khí.
Ở nông thôn, ô nhiễm do các điều
kiện vệ sinh và cơ sở hạ tầng kỹ thuật thấp
kém. Việc sử dụng không hợp lý các hóa chất
trong nông nghiệp (phân hóa học, thuốc trừ
sâu) đã và đang làm cho môi trường bị ô
nhiễm. Việc phát triển các làng nghề tiểu thủ
công nghiệp và các cơ sở chế biến ở 1 số vùng
do công nghệ sản xuất lạc hậu, qui mô sản xuất
nhỏ, phân tán trong dân cư và không có thiết bị
thu gom, xử lý chất thải đã gây ra ô nhiễm môi
trường không khí nặng nề, đặc biệt nghiêm
trọng ở các làng nghề tái chế kim loại, tái chế
ni lông, sản xuất giấy, nung gạch ngói, sành
sứ…
Điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn
còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ số hộ có hố xí hợp vệ
sinh đạt thấp (chỉ đạt 28-30%). Khi thực hiện
dự án “Đánh giá tác động của một số chính
sách phát triển kinh tế xã hội đến môi trường
22

21

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, TL đã dẫn
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trong thời gian qua. Đề xuất giải pháp hỗ trợ
cải thiện vệ sinh môi trường vùng
DTTS&MN”, Trường Cán bộ dân tộc đã tiến
hành điều tra 42 hộ gia đình ở 2 xã Giáp Trung
và Phù Nam của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà
Giang. Kết quả cho thấy: 31/42 hộ ( chiếm
73,8%) trả lời rằng gia đình đồng bào có làm
hố xí, còn lại 11/42 hộ (chiếm 26,2%) trả lời
gia đình đồng bào không dùng hố xí mà đi tùy
tiện ra rừng. Trong số 31/42 hố xí ấy, số hố xí
hợp vệ sinh cũng ít. Cũng theo kết quả điều tra
trên, trong số 42 hộ được hỏi thì tỷ lệ số hộ
được dùng nước sạch hợp vệ sinh chỉ chiếm
59,5% (25/42). Trong toàn vùng núi phía Bắc,
số hộ được dùng nước hợp vệ sinh thấp, chỉ đạt
từ 40% - 60%.
Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Cao
Bằng, bầu không khí ở Cao Bằng đang ngày
càng bị ô nhiễm trầm trọng, nguyên nhân chủ
yếu là do hoạt động của các nhà máy, xí
nghiệp đã và đang thải ra môi trường không
khí một nguồn cacbonnic khổng lồ, các loại
axít, các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, khói
bụi của các loại phương tiện giao thông, các
công trình xây dựng, các khu khai thác khoáng
sản, các bãi rác thải không đạt tiêu chuẩn quy
định và các loại động cơ khác... gây ô nhiễm
môi trường sống và ảnh hưởng trực tiếp đến
sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của con người.
1.5. Vệ sinh môi trường nông thôn kém
Nhờ các chính sách phát triển kinh tế - xã
hội và sự đầu tư ngày càng tăng của Nhà nước,
vựng nông thôn dân tộc thiểu số và miền núi
những năm gần đây đã có những thay đổi đáng
kể. Song vấn đề cấp nước sinh hoạt cho đồng
bào các dân tộc tuy đã được cải thiện, nhưng tỷ
lệ số hộ được cấp nước sinh hoạt còn thấp, số
hộ chưa được cấp nước sinh hoạt còn cao. Các
huyện vùng cao núi đá hiện phổ biến hình thức
xây bể chứa nước mưa, phục vụ nhu cầu ăn
uống cho hộ gia đình (mỗi gia đình được hỗ
trợ xây một bể chứa nước mưa có thể tích
khoảng từ 5 đến 6 m3). Nhưng do sức chứa của
các bể chứa nước mưa có hạn chỉ đủ đáp ứng
nhu cầu tối thiểu về nước cho ăn uống hàng

ngày, còn những nhu cầu khác vẫn không được
đảm bảo. Bên cạnh đó lại phát sinh những vấn
đề khác là liệu nước mưa có đảm bảo vệ sinh.
Hiện tại nhiều gia đình đồng bào các dân tộc
được hỗ trợ lợp mái nhà bằng tấm
Phơrụximăng, trong đó có chứa chất Amiăng
là chất có khả năng gây ung thư, đã được nhiều
nước khuyến cáo cấm sử dụng.
Cũng theo kết quả điều tra trên, trong số
42 hộ được hỏi thì tỷ lệ hộ có hố rác chứa rác
thải sinh hoạt là 24/42 (chiếm 57,1%), không
có hố rác là 18/42 (chiếm 42,9%), có hố chứa
nước thải là 20/42 (chiếm 47,6%); không có hố
chứa nước thải là 22/42 (chiếm 52,4%). Cũng
theo kết quả điều tra, 41/42 (chiếm 97,6%) ý
kiến cho rằng các điểm du lịch trên địa bàn
không có chính sách quản lý nước thải. Rác
thải, nước thải bữa bãi cùng với tập quán nuôi
thả rông gia súc, gia cầm ở nhiều nơi…đã làm
môi trường nông thôn, miền núi ô nhiễm.
Nhiều nơi đồng bào đã được các cơ quan
y tế, văn hóa tuyên truyền và giáo dục về
những lợi ích của việc đưa chuồng trại chăn
nuôi gia súc, gia cầm ra xa nhà, nhưng do hạn
hẹp về kinh phí đầu tư xây dựng chuồng trại,
do lo bị mất trộm, do tập quán, thói quen cũ
nên nhiều nơi đồng bào vẫn nhốt gia súc, gia
cầm dưới gầm sàn, hoặc gần nhà, khiến không
khí ô nhiễm, gây tổn hại sức khỏe.
1. 6. Các sự cố môi trường gia tăng
Các nghiên cứu của chỳng tụi cho thấy,
miền núi phía Bắc thường hay xuất hiện các sự
cố môi trường chủ yếu như sự cố môi trường
do lũ quét, do cháy rừng, do khai thác khoáng
sản, do trượt lở đất, do khai thác đá vôi. Cỏc sự
cố môi trường như lũ quyét, lũ ống, trượt lở
đất đá… xảy ra rất nhiều ở địa bàn, nhất là ở
cỏc tỉnh: Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Lai
Châu, gây hậu quả nghiêm trọng đến an toàn
môi sinh, vệ sinh môi trường vùng đồng bào
dân tộc thiểu số. Nếu đánh giá theo từng khu
vực, thì vùng Tây Bắc có tần suất xuất hiện lũ
quét cao nhất trong cả nước, chiếm 36%; vùng
Đông Bắc đứng thứ 2 chiếm 25%; Miền Trung
chiếm 18,16%; Miền Nam chiếm 20,84%.
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Tháng 7 năm 2004, lũ quét xã Du Tiến và
Du Đà huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang làm sạt
lở hàng trăm mét khối đất đá từ trên các sườn
núi, làm 34 người mất tích, 16 nhà dân bị cuốn
trôi, 2 nhà dân bị sập, 1 trường học 2 tầng của
xã bị sập hoàn toàn, nhiều ha rau màu bị tàn
phá. Cũng trong tháng 7 năm 2004, do mưa
trên diện rộng, toàn bộ hệ thống sông suối ở
Lào Cai xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ dao
động từ 2,5m – 3,5m. Sông Chảy có lũ lớn với
biên độ lên đến 6,83m. Một số suối nhỏ và vừa
ở các huyện Bát Xát, Si Ma Cai đã xảy ra lũ
quét đột ngột gây thiệt hại. Tại Si Ma Cai lũ đã
cuốn trôi một em gái 15 tuổi, mưa lớn gây sạt
lở 1.000 m3 đất đá trên tuyến đường Bắc Hà Si Ma Cai. Tại bản Vược, xã Mường Hum
huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai, lũ quét, sạt lở đất
xảy ra ngày 30 tháng 5 năm 2008 làm 5 người
chết. Tại các huyện Bát Xát, Sa Pa, Bảo Yên,
Bảo Thắng (Lào Cai), đêm mồng 8 rạng ngày
mồng 9 tháng 8 năm 2008 do ảnh hưởng của
bão số 4 và áp thấp nên gây mưa lớn, xuất hiện
lũ quét làm 20 người chết, 45 người mất tích,
hàng chục xã ven sông Hồng bị nhấn chìm
trong biển nước. Tại tỉnh Hà Giang, mưa lớn
từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 7 năm 2008 đã
gây sạt lở đất, sập nhà làm 9 người chết, 14
người bị thương, 49 ngôi nhà bị sập hoàn toàn,
22 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Tỉnh Yên Bái,
năm 2008 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5
đã gây lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất làm 42
người chết, 27 người bị thương, hơn 5.437 ha
lúa và hoa màu bị ngập, cuốn trôi; 320 ngôi
nhà bị sập và bị lũ cuốn trôi.
Ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2012, tại huyện
Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, mưa lớn đã làm
nhiều khu vực bị ngập cục bộ. Ước tính có hơn
50 ngôi nhà ở thôn Lùng Sình, xã Việt Lâm bị
ngập sâu từ 0,5 đến 2 mét, nhiều gia cầm, vật
dụng sinh hoạt gia đình bị cuốn trôi. Cũng tại
Hà Giang ngày 22- 23/6/2012 mưa lớn kéo dài
kèm theo lũ quét bất ngờ xảy ra tại huyện Bắc
Mê làm 1 người chết, 3 người mất tích, 7
người bị thương 59 ngôi nhà của bà con bị hư
hỏng nặng, trong đó có 7 ngôi nhà bị nước
cuốn trôi hoàn toàn, cùng hàng trăm ha lúa và
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hoa màu. Tại tỉnh Yên Bái, ngày 07/9/2012 tại
xã La Pán Tẩn huyện Mù Căng Chải mưa lớn,
làm sạt đất vùi lấp 20 người, trong đó 16 người
chết, 2 người bị thương, 2 người mất tích.(23)
Chỉ tính riêng 5 năm gần đây (20072011), tỉnh Lào Cai đã xảy ra 18 trận lũ quyét,
sạt lở đất, làm chết 251 người, 1.732 căn nhà
bị sập trôi và hư hỏng, trên 12.104 ha lúa, hoa
màu bị thiệt hại, trong đó 500 ha đất nông
nghiệp bị sói lở không canh tác được… thiệt
hại về kinh tế trên 1.400 tỷ đồng. Tháng
8/2012 tại thôn Nậm Nhù, xã Nậm Lúc, huyện
Bắc Hà lũ quyét đã san phẳng 12 ngôi nhà,
làm10 người chết, thiệt hại về kinh tế lên tới
60 tỷ đồng (24).
Sự cố môi trường do cháy rừng, do khai
thác khoáng sản (sập hầm lò, trượt lở bờ mỏ,
cháy lò và nổ khí mêtan), trượt lở đất đá đã để
lại kết quả khôn lường về tín mạng của người
dân và môi trường.
2. Một số giải pháp bảo vệ môi trường
hướng tới phát triển bền vững ở các tỉnh
miền núi phía bắc
Trong những năm vừa qua, Đảng và nhà
nước ta đã hoạch định và tổ chức hàng loạt các
chính sách nhằm phát triển kinh tế- xã hội các
tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và các vùng
có đông đồng bào dân tộc thiểu số trong cả
nước nói chung. Đó là các chính sách phát
triển lâm nghiệp, phát triển nghề rừng; các
chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm
nghèo, bao gồm: Chương trình phát triển kinh
tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn (CT 135)
theo quyết định số 135/1988/QĐ-TTg và quyết
định số 07/2006/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ
đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt
cho đồng bào DTTS nghèo (QĐ 134/2004/
QĐ-TTg); chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS
ĐBKK vay vốn phát triển sản xuất
(QĐ32/2007 và QĐ 126/2008/QĐ-TTg);
Chính sách định canh, định cư; chính sách qui
23

Vụ Địa phương I- Uỷ ban dân tộc, Báo cáo thực
trạng môi trường các tỉnh miền núi Đông Bắc,
tháng 9/2013
24
Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, Báo cáo thực trạng
môi trường tỉnh Lào Cai, tháng 11, năm 2012.

tụ, bố trí và ổn định dân cư; chính sách phát
triển khai thác và chế biến khoáng sản; chính
sách đầu tư phát triển thủy điện… Nhờ thực
hiện tốt các chính sách trên, trong mấy năm
gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân
hàng năm của cả nước đạt 7-8 %, riêng các
tỉnh miền núi phía bắc đạt từ 8- 11%. GDP
toàn vùng đạt 10,33%. Cơ cấu kinh tế vùng
miền núi phía bắc chuyển dịch theo hướng
tăng tỷ lệ công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng
nông nghiệp. Nghề rừng được đặc biệt quan
tâm phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo vùng ĐBKK
trong cả nước từ 47% (2006) giảm còn 28,8%
năm 2010, bình quân giảm 3-4%/năm; thu
nhập bình quân vùng ĐBKK là 4,2 triệu
đồng/người/ năm. 100% người dân có nhu cầu
trợ giúp pháp lý được trợ giúp miễn phí. 71%
đường đến trung tâm xã, liên xã được cứng hóa
hoặc nhựa hóa; hơn 90% số xã được sử dụng
điện lưới quốc gia; 100% xã có trạm y tế.
Trường học, trạm y tế được kiên cố. Những giá
trị và bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc
được bảo tồn phát triển. Hệ thống chính trị cơ
sở vùng miền núi được củng cố, an ninh quốc
phòng ở địa bàn DTTS được tăng cường; khối
đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững
mạnh. Nhiều xã và trung tâm liên xã có trường
phổ thông trung học cơ sở; 100% huyện có
trường phổ thông trung học. Hệ thống Trường
PTDT nội tró vµ bán trú phát triển mạnh.
100% xã có cán bộ y tế. 100% số xã vùng dân
tộc và miền núi có nhà văn hoá hoặc điểm bưu
điện văn hoá xã. Đài tiếng núi Việt Nam đó
phủ súng đạt gần 100% địa bàn cỏc xó vựng
dõn tộc; 90% hộ DTTS được nghe đài phát
thanh; 80% được xem truyền hỡnh. tỷ lệ người
DTTS trong cơ quan đảng, nhà nước, địa phương ngày càng cao (25).
Tuy nhiên trong quá trình xây dựng và
thực thi chính sách, trong quá trình phát triển
kinh tế - xã hội, do nhiều nguyên nhân nên đã
không tránh khỏi thiếu sót, bất cập đối với việc
25

Ủy ban Dân tộc- Tài liệu Hội nghị toàn quốc
đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng
dân tộc và miền núi, ngày 11 tháng 4 năm 2013.

bảo vệ môi trường tự nhiên. Chương trình 134
(Quyết định 134/2004- TTg); chương trình 135
(Quyết định 135/1998- TTg) giai đoạn 1,giai
đoạn 2 có hợp phần hỗ trợ nhà ở, đất ở, hỗ trợ
sản xuất, hỗ trợ đời sống nhưng không có hỗ
trợ xây dựng nhà vệ sinh cho đồng bào, do vậy
nhiều đồng bào vẫn phóng uế bừa bãi. Chính
phủ có Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày
12/12/2008 về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo,
trong quá trình thực hiện một số địa phương đã
không hỗ trợ đồng bào bằng tiền mà bằng
10m3 gỗ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến
việc phá rừng trên diện rộng. Việc giao cho
UBND tỉnh tự qui hoạch thủy điện nhỏ dẫn
đến sự phát triển ồ ạt thủy điện ở các tỉnh
miền núi phía Bắc đã để lại những hậu quả
đáng tiếc đối với môi trường. Việc bố trí tái
định cư cho đồng bào nằm trong khu vực dự án
làm chậm và không phù hợp với lối sống, tập
quán canh tác của đồng bào nên dẫn đến người
dân bỏ khu tái định cư, tự tìm nơi ở mới và kéo
theo đó là hiện tượng phá rừng, lập bản, lấy đất
sản xuất. Vùng núi phía Bắc là khu vực có
tiềm năng về các loại khoáng sản. Những năm
qua, cùng với công tác điều tra, khảo sát ở các
quy mô khác nhau, ta đã tiến hành khai thác và
chế biến một số loại quặng phục vụ phát triển
kinh tế xã hội như quặng a-pa-tít Cam Ðường,
than Hang Mon, sắt Quỳ Xa (Văn Bàn), quặng
đồng Sinh Quyền (Bát xát- Lào Cai), chì, kẽm,
Mangan…ở Hà Giang, Cao Bằng. Mô hình
khai thác và chế biến các loại quặng khá đa
dạng về quy mô và trình độ công nghệ. Ngoài
những mỏ có trữ lượng lớn do nhà nước cấp
giấy phép khai thác và quản lý, nhiều tỉnh phát
huy lợi thế về tài nguyên khoáng sản, trong
thẩm quyền, UBND tỉnh đã cấp giấy phép khai
thác và chế biến cho các doanh nghiệp nhà
nước hoặc tư nhân, trong đó có những doanh
nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ
và năng lực kỹ thuật. Mặc dù công tác quản lý
nhà nước về khai thác khoáng sản đã được
tăng cường, nhưng hiện tượng khai thác trái
phép vẫn diễn ra, nhất là vàng sa khoáng và
than. Dẫn đến an toàn lao động kém. Trong
quá trình khai thác đã gây ô nhiễm vượt quá
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ngưỡng cho phép. Nhiều điểm mỏ đào những
hố sâu ven đường, gần khu dân cư, gây sạt lở
nghiêm trọng. Vào mùa mưa, ở khu hầm mỏ
hiện tượng sạt lở, đã tác động xấu đến môi
trường tự nhiên. Nhiều mỏ muốn khai thác
được phải chặt phá nhiều rừng, gây hệ lụy đến
môi trường sinh thái. Nhiều địa phương đã rơi
vào tình trạng khó xử khi đầu tư xây dựng thủy
điện, bởi những tác động tiêu cực của ngành
năng lượng được coi là ”sạch, rẻ” này. Trong
khi ngân sách địa phương chưa thu được là bao
từ thủy điện, thì tình trạng khô hạn, lũ lụt đang
xảy ra ngày càng nhiều hơn, ảnh hưởng trực
tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, áp
lực tăng dân số, tăng trưởng kinh tế cũng tác
động không nhỏ đến việc điều chỉnh chính
sách của địa phương. Nhiều địa phương vì mối
lợi trước mắt đã khai thác triệt để tiềm năng,
không tính đến hệ lụy của môi trường. Sự cấp
giấy phép ồ ạt, xây dựng vội vàng các công
trình thủy điện, các công trình khai khoáng sẽ
là nguyên nhân trực tiếp gây nên các sự cố môi
trường như sạt lở, chấn động địa chất, suy
thoái, ô nhiễm tài nguyên nước... trong vùng.
Môi trường tự nhiên suy thoái, ô nhiễm:
nguồn nước khan hiếm dần, chất lượng nước ở
nhiều nơi bắt đầu bị ô nhiễm; đất canh tác tiếp
tục bị xói mòn, rửa trôi, môi trường trong nông
nghiệp đang bị ô nhiễm... đã ảnh hưởng nhiều
đến sức khỏe của cộng đồng đồng bào dân tộc
thiểu số, dẫn đến nhiều bệnh tật về hô hấp, tai,
mũi, họng, sốt rét; một số bệnh liên quan đến
môi trường nước như bệnh tiêu hóa, bệnh về
mắt, bệnh ngoài da, bưới cổ, giun sán…
Nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số và
miền núi chưa có thói quen sử dụng nhà vệ
sinh hoặc có sử dụng nhưng khụng đảm bảo vệ
sinh, không có chuồng trại chăn nuôi gia súc,
gia cầm hoặc có chỉ là quây lại chứ không có
bể chứa chất thải của động vật; một số dân tộc
sinh sống trên địa bàn vùng sâu vùng xa còn
uống nước lã, ăn sống, ăn tái, đi vệ sinh tự do
vào môi trường tự nhiên làm ô nhiễm môi
trường đất, nước và không khí, ảnh hưởng
nhiều đến sức khỏe. Bên cạnh đó tình trạng đói
nghèo, dân trí thấp, bùng nổ dân số, thiếu việc
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làm, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và những tệ
nạn xã hội khác luôn luôn đồng hành cùng các
vấn đề sức khoẻ như suy dinh dưỡng, bệnh
nhiễm trùng, nghiện ma túy, các bệnh xã hội…
Hậu quả là tăng tỷ lệ chết sơ sinh, tăng tỷ lệ tử
vong khi mắc bệnh, tuổi thọ trung bình thấp.
Môi trường miền núi phía Bắc nói riêng
và môi trường tự nhiên ở Việt Nam nói chung,
hiện nay đang đứng trước những thách thức
sau:
- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị bảo
vệ môi trường thấp kém, lạc hậu, ô nhiễm môi
trường ngày càng gia tăng, nhưng kinh phí đầu
tư cho môi trường của nhà nước cũng như của
các doanh nghiệp còn thấp, năng lực cán bộ
quản lý môi trường hạn chế.
- Sự gia tăng dân số, di cư tự do và đói
nghèo gây ra áp lực lớn đối với tài nguyên và
môi trường.
- Các giải pháp bảo vệ môi trường chưa
đồng bộ. Bảo vệ môi trường chưa được lồng
nghép một cách hài hòa với phát triển kinh tếxã hội, dẫn đến khó khăn cho ngăn ngừa ô
nhiễm và bảo đảm phát triển bền vững.
- Nhận thức về môi trường và phát triển
bền vững chưa đầy đủ, ý thức bảo vệ môi
trường trong xã hội còn thấp.
Để đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển
kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo với bảo vệ
môi trường tiến tới phát triển bền vững vùng
miền núi phía Bắc, theo chúng tôi, cần chú ý
tới các nhóm giải pháp về bảo vệ môi trường,
hướng tới phát triển bền vững sau:
2.1. Giải pháp về xây dựng, thực hiện hệ
thống thể chế luật pháp bảo vệ môi trường.
2.1.1. Khi hoạch định và tổ chức thực
hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội
phải gắn với vấn đề môi trường và biến đổi khí
hậu với tầm nhìn dài hạn.
Ở tầm chiến lược, chúng ta cũng cần nhận
thức rõ vấn đề an ninh môi trường trước những
đe dọa nghiêm trọng bởi các yếu tố như: biến
đổi khí hậu; sự chênh lệch trong phát triển giữa
các vùng; những mâu thuẫn phát sinh trong
khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Ngoài ra, nguồn nước của các dòng sông lớn
khi chảy vào Việt Nam lại bắt nguồn từ nước
ngoài và bị khống chế từ nước ngoài, mức độ ô
nhiễm các dòng sông tăng nhanh,... đều tác
động đến an ninh nguồn nước và hậu quả chưa
thể lường hết được. Vì vậy, an ninh môi trường
nếu không được xử lý thỏa đáng sẽ gây tác
động xấu đến mọi mặt kinh tế - xã hội của đất
nước. Do vậy khi tiến hành hoạch định và tổ
chức thực hiện các chính sách phát triển kinh
tế - xã hội ở từng vùng, từng ngành, địa
phương, trong từng dự án, phải gắn với vấn đề
môi trường và biến đổi khí hậu với tầm nhìn
dài hạn.
2.1.2. Đảng và Nhà nước ta phải có quy
hoạch quản lý và bảo vệ môi trường, bản đồ
phân vùng môi trường làm căn cứ để xây dựng
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với
bảo vệ môi trường vùng dân tộc, miền núi.
Trước thực tế sự tăng trưởng kinh tế
nhanh ở các tỉnh miền núi phía Bắc (nơi được
coi là khó khăn nhất trong cả nước) lại tỷ lệ
nghịch với vấn đề môi trường, nên cần tăng
cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
sản xuất sạch; trong đó ưu tiên các dự án đầu
tư về xử lý chất thải, khôi phục môi trường.
Trong các hợp phần của các chính sách phát
triển kinh tế- xã hội, ngoài việc hỗ trợ giống,
cây, con cho bà con phát sản xuất cần phải có
và quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa đến hợp
phần hướng dẫn bà con kết hợp áp dụng khoa
học kỹ thuật mới với tri thức địa phương để
vừa nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi vừa
bảo vệ được đất, chống xói mòn theo kinh
nghiệm xen canh, gối vụ, canh tác trên đất
dốc...
2.1.3. Cần tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ
quan quản lý nhà nước về môi trường theo
hướng hiện đại, đủ năng lực thực hiện nhiệm
vụ ngày càng phức tạp, nặng nề, đáp ứng yêu
cầu đề ra.
Đổi mới và kiện toàn, tăng cường năng
lực tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước
về môi trường, nhất là ở cấp cơ sở (theo tinh
thần Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày

23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức bộ
phận chuyên môn về BVMT tại cơ quan Nhà
nước và doanh nghiệp Nhà nước), bảo đảm
thực hiện có hiệu quả các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bố trí nguồn
kinh phí chi sự nghiệp môi trường đảm bảo
đúng tinh thần Nghị quyết số 41/NQ-TW là
không dưới 1% tổng chi ngân sách cho công
tác BVMT. Đầu tư có trọng điểm để giải quyết
các vấn đề về môi trường, các điểm nóng về môi
trường thuộc khu vực công ích như bãi xử lý rác
thải sinh hoạt đô thị, hệ thống xử lý chất thải y tế,
hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải công
nghiệp ở các Khu công nghiệp.
2.1.4. Thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ
môi trường,Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát
triển rừng, Chiến lược quốc gia về tài nguyên
nước đến năm 2020,… gắn việc thực hiện luật
với những chế tài cụ thể, đối với từng đối
tượng.
Trước mắt, cần bổ sung, hoàn thiện các
quy định và cơ chế quản lý về bảo vệ môi
trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
kinh tế, bệnh viện, cụm công nghiệp, làng
nghề, các lưu vực sông, môi trường nông thôn
và miền núi. Công tác thanh tra, kiểm tra việc
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cần
tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các
cấp, các ngành, quần chúng nhân dân trong
quá trình thanh tra, kiểm tra và công bố kết quả
thanh tra, kiểm tra công khai, rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân
biết.
Cần điều chỉnh lại mức thuế tài nguyên,
thuế khai thác và sử dụng nước cho phù hợp
với thực tế và phải có qui định rõ ràng mức
đóng thuế thỏa đáng của doanh nghiệp cho địa
phương và nhà nước, tránh tình trạng đóng
thuế hình thức như hiện nay.
2.1.5. Huy động sự tham gia của các thành
phần kinh tế vào công tác BVMT.
Tạo cơ chế phối hợp, hợp tác và huy động
mọi thành phần kinh tế, toàn xã hội tham gia
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bảo vệ môi trường. Để huy động được toàn xã
hội tham gia bảo vệ môi trường, nhà nước cần
thực hiện tốt hơn nữa chính sách chia sẻ lợi ích
trong khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên
khoáng sản, đất đai, rừng, phân phối công bằng
lợi nhuận giữa nhà nước, các đơn vị kinh tế và
người dân.
Trước đây, nhà nước “gánh” phần di
cư, tái định cư xây dựng công trình thủy điện,
giờ nên có qui định buộc doanh nghiệp chia sẻ
trách nhiệm. Doanh nghiệp phải thường xuyên
sử dụng một phần lợi nhuận từ công trình để
chăm lo đời sống của nhân dân. Người dân
trồng rừng cần được hưởng phần kinh phí thỏa
đáng cho việc đã tạo ra môi trường không khí
trong lành cho địa phương, đã tạo ra trữ lượng
nước lớn cho các công trình thủy điện mà một
số dự án về môi trường quốc tế đã làm. Nên
dành một phần chi phí thuế tài nguyên, lợi
nhuận của các dự án sản xuất từ tài nguyên
miền núi đầu tư trở lại cải thiện đời sống cho
đồng bào DTTS, để đồng bào ổn định cuộc
sống, hạn chế du canh, du cư nhằm hạn chế
chặt phá rừng bừa bãi làm nương rẫy.
2.2. Giải pháp về gắn phát triển kinh tếxã hội với bảo vệ môi trường nhằm phát triển
bền vững vùng miền núi phía bắc.
2.2.1.Sử dụng tiết kiệm tài nguyên,
khoáng sản.
Khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia
vào hoạt động bảo vệ tài nguyên đất, nước,
rừng, khoáng sản, nhất là các mỏ nhỏ, phân
tán. Sử dụng các chế tài pháp luật, các chính
sách, công cụ kinh tế và biện pháp hành chính
nhằm thực hiện tốt các qui định pháp luật về
tài nguyên, khoáng sản. Hạn chế và tiến tới
chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản tự
phát, bừa bãi. Tăng đầu tư cho khâu phục hồi,
tái tạo và cải thiện môi trường sinh thái ở địa
bàn khai thác mỏ.
2.2.2 Tăng cường công tác thẩm định kế
hoạch phát triển thủy điện trước khi cấp giấy
phép xây dựng nhà máy thủy điện vừa và nhỏ,
tránh ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước trong
vùng.
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2.2.3 Tổ chức xây dựng nghề rừng, quản
lý nghề rừng và các giải pháp thực hiện chủ
trương xã hội hoá nghề rừng. Tổ chức thực
hiện tốt các chương trình 327, 661 phủ xanh
đất trống đồi trọc, nâng cao độ che phủ rừng,
tăng chất lượng rừng, bảo vệ đa dạng sinh học,
nhằm tạo lá phổi xanh cho vùng nông thôn
miền núi. Hỗ trợ đồng bào trồng và bảo vệ
rừng, sử dụng có hiệu quả đất rừng được giao
khoán. Xây dựng và ban hành các chính sách
về miễn giảm thuế sử dụng đât, các chính sách
quản lý vùng đệm, vùng lõi rừng. Thúc đẩy
phát triển nông - lâm nghiệp sinh thái; khuyến
khích trồng rừng dược liệu ở những vùng có
lợi thế so sánh. Phát triển nông nghiệp xanh và
du lịch sinh thái. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng thân thiện với môi trường, tiếp cận
mô hình "tăng trưởng xanh".
Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách bảo
vệ, phát triển rừng. Tăng nguồn đầu tư từ ngân
sách Nhà nước hàng năm, đồng thời huy động
tổng hợp nhiều nguồn lực cho phát triển cơ sở
hạ tầng miền núi, vùng cao. Phối hợp, lồng
ghép các chương trình, dự án phát triển kinh
tế-xã hội trên cùng địa bàn vùng dân tộc và
miền núi. Thu hút, kêu gọi các nguồn vốn bằng
các dự án đầu tư phát triển rừng phòng hộ,
rừng đặc dụng từ vốn ODA, FDI… khuyến
khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh
tế liên doanh, liên kết với dân để phát triển
rừng bằng nhiều hình thức năng động linh hoạt
như thuê đất, nhận góp vốn bằng quyền sử
dụng đất của dân để trồng rừng nguyên liệu
cho sản xuất công nghiệp, chế biến lâm sản,
cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật...
Đổi mới và cải cách thủ tục giao đất, giao
rừng. Chuyển đất và rừng của những nông lâm
trường sử dụng kém hiệu quả giao cho dân,
thôn bản và các tổ chức kinh tế khác tham gia
bảo vệ và phát triển rừng. Tiến tới giao rừng và
đất rừng cho cộng đồng làng, bản. Tạo điều
kiện khuyến khích phát huy vai trò của những
người có uy tín trong cộng đồng, phát huy tác
động tích cực của các luật tục, hương ước, quy

ước của cộng đồng ở vùng dân tộc vào việc
bảo vệ và phát triển rừng.
2.2.4. Có kế hoạch và kinh phí thỏa đáng
thu gom rác thải: rác thải rắn, rác thải bệnh
viện...; có hố chôn lấp, xử lý đúng tiêu chuẩn,
nhằm tránh nhiễm bẩn, nhiễm độc nguồn nước.
Đồng thời có chính sách đầu tư bảo tồn và phát
huy tri thức địa phương của đồng bào, trong
đó, quan tâm đặc biệt tới các luật tục tiến bộ,
kết hợp luật tục với chế tài pháp luật trong bảo
vệ môi trường.
2.2.5. Chính quyền địa phương cần cụ thể
hóa và đưa chính sách bảo vệ môi trường vào
chương trình hành động, phát triển kinh tế- xã
hội của địa phương, đồng thời phát huy tính
tích cực của các luật tục và hương ước trong
bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của cộng
đồng dân cư và tăng cường sự tham gia của cả
cộng đồng vào quản lý tài nguyên thiên nhiên
và bảo vệ môi trường.
Trong hợp phần của các chương trình phát
triển kinh tế- xã hội trên địa bàn DTTS cần
tăng cường hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn đồng
bào xây hố xí hợp vệ sinh. Nên tránh tình trạng
đổ đầu đối với các vùng mà cần căn cứ vào đặc
điểm từng vùng có chính sách hỗ trợ cụ thể để
tăng nhanh số hố xí hợp vệ sinh, giúp đồng bào
từ bỏ thói quen đi vệ sinh tùy tiện trong rừng.
Tăng cường kinh phí hỗ trợ để bà con có điều
kiện thay tấm lợp Phờrôximăng bằng nguyên
liệu tôn hoặc mái tranh, mái ngói, nhằm giúp
đồng bào tránh các bệnh ung thư khi sử dụng
nước sinh hoạt hứng qua tấm lợp về sau.
2.2.6. Tăng cường tuyên truyền,nâng
cao nhận thức về môi trường và phát triển bền
vững nhằm xây dựng phong trào quần chúng
nhân dân bảo vệ môi trường.
Môi trường ô nhiễm, các sự cố môi trường
gia tăng ở vùng miền núi phía bắc ảnh hưởng
nghiêm trọng tới cuộc sống của đồng bào,
không chỉ đơn thuần là do phát triển kinh tế,
thương mại hay do áp lực dân số mà còn là vấn
đề phức tạp liên quan đến lối sống của đồng
bào, văn hóa truyền thống của cộng đồng bản
địa. Để thay đổi thói quen, tập tục là cả vấn đề
lớn, đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động

phải kiên trì, thận trọng, chắc chắn. cần phải
tăng kinh phí truyên truyền và đầu tư kinh phí
thỏa đáng để bà con có điều kiện từ bỏ thói
quen cũ như tập quán canh tác cũ, phá rừng
làm nương rẫy, sống rải rác ở trên núi cao... hạ
sơn, qui tụ thành làng bản, tránh nguy hiểm và
đảm bảo vệ sinh môi trường.
Chính quyền các cấp cùng với các tổ chức
chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ,
người có uy tín trong đồng bào DTTS cùng
chung tay, góp sức, tuyên truyền, giáo dục
đồng bào nâng cao nhận thức về môi trường,
từng bước hình thành quan niệm mới về phát
triển và phát triển bền vững; tuyên truyền
người dân sử dụng, bảo vệ tốt nguồn đất, nước;
tuyên truyền người dân khai thác, sử dụng tiết
kiệm tài nguyên, khoáng sản. Muốn vậy, trước
hết phải tuyên truyền cho đồng bào thấy được
vị trí, vai trò và quyền của đồng bào, của cộng
đồng làng, bản trong quản lý, kiểm soát tài
nguyên, bảo vệ môi trường. Tham gia quản lý
tài nguyên, bảo vệ môi trường, cộng đồng
làng, bản dân cư đó không những được chia sẻ
chi phí và lợi ích công bằng hơn trong quản lý
tập thể mà thông qua đó tinh thần đoàn kết
cộng đồng, trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm
cũng được nâng cao.
Nên sử dụng đa dạng các hình thức
tuyên truyền, như: Tuyên truyền qua các
phương tiện thông tin đại chúng bằng tiếng,
chữ viết phổ thông và tiếng nói, chữ viết tiếng
dân tộc; tuyên truyền miệng; thực hiện lồng
ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh
hoạt cộng đồng; tuyên truyền trên Cổng thông
tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước; tổ
chức các cuộc thi truyên truyền gắn bảo vệ môi
trường với phát triển kinh tế- xã hội bằng hình
thức thi viết hoặc sân khấu hóa, chuyển thể
thành những kịch bản có dùng ngôn ngữ, cách
nói của đồng bào.
Nội dung, cách thức tuyên truyền gắn với
từng chương trình chính sách phát triển kinh
tế- xã hội và đối tượng cụ thể.
Đối với bà con nông thôn, đồng bào
DTTS, vùng DTTS trực tiếp sản xuất lương
thực, thực phẩm tuyên truyền, vận động bà con
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canh tác gắn bảo vệ môi trường nông thôn. Sử
dụng phân hữu cơ thay phân bón hóa học,
thuốc trừ sâu khoa học, hợp lý; sử dụng nước
sạch, hố xí hợp vệ sinh, không nuôi thả rông
trâu, bò, gia súc, gia cầm, đưa chuồng trại trâu
bò ra xa nơi ở; tránh xây dựng chuồng trại trâu
bò, hố xí đầu nguồn nước, hướng gió. Vận
động bà con xây dựng hầm bioga; không đốt lò
gạch thủ công và săn bắn thú rừng. Đặc biệt,
các làng nghề phải thực hiện nghiêm cam kết
về khói thải và chất thải trong quá trình sử
dụng nguyên liệu.
Đối với nông, lâm trường quốc
doanh, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản,
các doanh nghiệp làm thủy điện trên địa bàn
cần phải được tuyên truyền, vận động để họ tự
nguyện thực hiện nghĩa vụ đối với cộng đồng
làng bản và trách nhiệm của đơn vị trong bảo
vệ môi trường chung. Doanh nghiệp đóng trên
địa bàn vùng DTTS&MN cần thực hiện tốt chủ
trương của Đảng, Nhà nước về đầu tư: phát

triển sản xuất phải đảm bảo hài hòa giữa ba lợi
ích: kinh tế - xã hội - bảo vệ môi trường. Các
doanh nghiệp có trách nhiệm sản xuất, chế
biến hàng hóa tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩm,
nguyên liệu từ nông lâm nghiệp cho nhân dân
trên địa bàn phải gắn với bảo vệ môi trường
sinh thái. Đồng thời nghiêm túc thực hiện đúng
cam kết, đúng qui trình, qui phạm kỹ thuật
đảm bảo giảm thiểu tác động tới môi trường đã
được tỉnh phê duyệt.
Hy vọng trong những năm tới, với sự
quan tâm chỉ đạo xát xao từ Trung ương đến
địa phương, sự đầu tư, hỗ trợ tận tình của
Đảng, nhà nước, của các tổ chức kinh tế, xã
hội trong nước và quốc tế thông qua hàng loạt
các chính sách phát triển các công trình kinh tế
trọng điểm trên địa bàn, chính sách xóa đói
giảm nghèo bền vững, chính sách cho đồng
bào vùng đặc biệt khó khăn… chắc chắn kinh
tế - xã hội - môi trường vùng DTTS&MN phía
bắc sẽ có bước phát triển mới, bền vững.
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Báo cáo về thực trạng môi trường ở các tỉnh Quảng Ninh,Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Lai
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MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC LỰA CHỌN, XÂY DỰNG, NHÂN
RỘNG MÔ HÌNH XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO VÀ CHỐNG TÁI NGHÈO BỀN
VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÔNG VÀ DAO TẠI CÁC HUYỆN KHU
VỰC NÚI ĐẤT – BÀI HỌC TỪ DỰ ÁN Ở XÃ BẢN PÉO,
HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG
Nguyễn Viết Hiệp(1), Đàm Thế Chiến(2), Ngô Văn Giới(3)
Tóm tắt
Sau 3 năm thực hiện chính (2000 – 2002), 3 năm hỗ trợ nhân rộng mô hình (2003 – 2005) và 8
năm theo dõi, đánh giá (2006 – 2013), kết quả cho phép rút ra nhận xét ban đầu, trong tổng số 11 mô
hình được thực hiện trên cả 2 nhóm đối tượng, những mô hình phù hợp cho nhóm đồng bào dân tộc
Mông sống trên núi đất gồm: 1. Mô hình trồng cây lâm nghiệp (Sa Mộc); 2. Mô hình trồng, khai thác
lâm sản ngoài gỗ; 3. Mô hình trồng thâm canh ngô xuân hè và tăng vụ đậu tương hè thu trên đất nương
rẫy; 4. Mô hình thâm canh lúa cạn trên đất nương rẫy; 5. Mô hình thâm canh lúa trên đất ruộng bậc
thang 1 vụ; 6. Mô hình chăn nuôi bò lấy thịt và sức kéo; 7. Mô hình chăn nuôi ong. Các mô hình phù
hợp cho nhóm đồng bào dân tộc Dao gồm: 1. Mô hình trồng thâm canh, tăng vụ đậu tương xuân trên
đất ruộng bậc thang 1 vụ; 2. Mô hình thâm canh lúa trên đất ruộng bậc thang 1 vụ; 3. Mô hình chăn
nuôi bò sinh sản và sức kéo; 4. Mô hình chăn nuôi ong; 5. Mô hình chăn nuôi vịt; 6. Mô hình nuôi cá
chép vàng tại ruộng bậc thang; 7. Mô hình trồng mới, cải tạo, thâm canh chè Shan tuyết. Các kinh
nghiệm được rút ra là: Việc hỗ trợ nhân rộng mô hình chỉ được tiến hành sau khi có quá trình tự đánh
giá của người dân vùng xây dựng mô hình. Nên lồng ghép hoạt động của mô hình với các hoạt động
khác tại địa phương. Khi đưa giống mới, nhất là giống đậu tương, ngô vào trồng trên đất nương, rẫy
đối với đồng bào dân tộc Mông phải rất cẩn trọng do khả năng chống mối mọt của các giống ngô, đậu
tương mới kém rất xa các giống bản địa, tốt nhất là sử dụng giống địa phương có can thiệp về kỹ thuật
chăm sóc, bón phân.
Từ khóa: Mô hình xóa đói, giảm nghèo; Bài học kinh nghiệm; Dân tộc Mông, Dao; Khu vực núi
đất; Hà Giang
(1): Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
(2): Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón vùng Trung du
(3): Khoa Khoa học Môi trường & Trái Đất, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Người Dao (người Mán) với dân số
khoảng 800 nghìn người, thường sống ở lưng
chừng núi, nơi ở phân tán, rải rác 5 – 7 nóc
nhà, hoạt động sản xuất chủ yếu là ruộng bậc
thang, nương định canh, chỉ một số ít là thổ
canh hốc đá. Người Mông (H’mong, Mèo),
dân số khoảng 1.100 nghìn người, thường
sống trên núi cao, hoạt động sản xuất chủ yếu
là nương định canh hoặc du canh (Nguyễn
Văn Huy, 2003). Đây là 2 nhóm tộc người
sinh sống trong những vùng xung yếu về an
ninh và quốc phòng của đất nước (ví dụ như
tỉnh Hà Giang). Ổn định cuộc sống cho họ
đồng nghĩa với việc tạo ra sự bền vững về
chính trị, ổn định về xã hội.
Xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã
hội nông thôn miền núi, nhất là vùng đồng bào
2 dân tộc này đã được Đảng, Nhà nước ta quan
tâm, giải quyết từ rất sớm. Nhà nước đã giành

riêng một Chương trình xây dựng các mô hình
ứng dụng Khoa học Công nghệ và phát triển
kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. Dự án
“Xây dựng mô hình canh tác bền vững trên đất
dốc tại xã Bản Péo, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh
Hà Giang” là một trong những dự án thuộc
chương trình trên. Dự án được thực hiện ở
huyện Hoàng Su Phì thuộc vùng núi đất của
tỉnh Hà Giang, nơi có đồng thời cả 2 dân tộc
sinh sống là dân tộc Mông và dân tộc Dao.
Sau khi dự án chính kết thúc, từ năm 2003
đến năm 2005, chương trình VietCanSol đã hỗ
trợ cho việc duy trì và mở rộng những kết quả
thiết thực của dự án Bản Péo với đề tài nhánh:
“Hỗ trợ chuyển giao kết quả mô hình canh
tác bền vững trên đất dốc ở xã bản Péo ra
diện rộng quy mô xã và huyện Hoàng Su Phì,
tỉnh Hà Giang”. Sự hỗ trợ của chương trình đã
góp phần quan trọng vào việc nhân rộng các
kết quả hữu ích của các mô hình phù hợp với
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sự mong mỏi của người dân địa phương.
Thông qua kết quả hỗ trợ này, rất nhiều bài
học kinh nghiệm được rút ra từ vấn đề lựa
chọn mô hình, đến việc tổ chức nhân rộng mô
hình sao cho người dân dần dần tiếp thu và
ứng dụng KHCN ngày càng nhiều và có hiệu
quả, trên cơ sở đó góp phần thúc đẩy công
cuộc phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm
nghèo và bảo vệ môi trường lâu dài của huyện
Hoàng Su Phì nói riêng, khu vực vùng cao núi
đất có 2 đồng bào dân tộc Dao, Mông sinh
sống nói chung.
2. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Khái quát về địa điểm thực hiện
Tỉnh Hà Giang: Là một tỉnh miền núi, có
90% là đồng bào các dân tộc thiểu số (người
Mông chiếm 32%, Dao chiếm 15,1%), tỉnh
miền núi nghèo khó nhất trong cả nước. Tỉnh
có 3 khu vực địa hình là: Vùng núi đá, vùng
núi đất và vùng thấp.
Huyện Hoàng Su Phì: Là 1 huyện thuộc
khu vực vùng cao núi đất, 12 dân tộc sinh
sống.
Xã Bản Péo: Nằm ở phía Đông - Nam
huyện Hoàng Su Phì, cách huyện lị khoảng 25
km, là một trong số xã nghèo của huyện
Hoàng Su Phì, thuộc diện hỗ trợ chương trình
135, hoạt động chính là sản xuất nông lâm
nghiệp, cơ sở hạ tầng rất thấp, tập quán,
phương thức canh tác lạc hậu, và là một trong
những điểm nóng về di dân tự do của huyện
trước đây. Toàn xã có 3 dân tộc: Hmông, Dao,
Tày, sống ở 4 thôn bản: Bản Péo, Nậm Dịch,
Thành Công và Kết Thành.
2.2. Phương pháp thực hiện
- Phương pháp xây dưng mô hình:
ONFARM.
- Các biện pháp kỹ thuật áp dụng:
Áp dụng giống mới: Các giống lúa mới
(San ưu 63, LN 931), đậu tương (DT90, DT
99, AK 06...), ngô (CP - DK999), giống cỏ
chăn nuôi (Stiria, TD580, cỏ Voi, Watemala),
vịt chuyên trứng (Khakicampbell)… có phẩm

chất tốt, thích ứng với địa phương vào cơ cấu
giống cây trồng và vật nuôi.
Áp dụng các biện pháp canh tác, chăn
nuôi tiên tiến: Tạo đường băng chống xói mòn,
cây che phủ đất, bón phân hợp lý cho các
giống địa phương, phòng trừ sâu bệnh, tiêm
phòng dịch, làm chuồng trại, kỹ thuật tách đàn
ong, quay mật bằng thùng chuyên dụng....
Tập huấn kỹ thuật: Theo phương thức
cầm tay chỉ việc, tập huấn tại chỗ.
3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
3.1. Một số kết quả tóm tắt về xây dựng mô
hình ở xã Bản Péo
Trong pha 1 (2000 – 2002), 11 mô hình
đều được thực hiện đồng thời trên cả 2 nhóm
hộ dân tộc Dao và Mông với số lượng bằng
nhau về hộ tham gia. Sang pha 2 (pha kéo dài
của dự án, 2003 - 2005), tùy thuộc vào hiệu
quả của từng mô hình với các nhóm hộ khác
nhau mà số lượng hộ tham gia, nhân rộng có
sự khác nhau.
Theo cấu trúc từ trên xuống dưới, hiệu
quả của từng mô hình được trình bày tóm tắt
như sau
 Mô hình trồng cây lâm nghiệp (Sa mộc)
Trong 2 năm đầu tiên (2001, 2002), dự án
tiến hành hướng dẫn kỹ thuật làm giàu vốn
rừng, thiết kế khoanh nuôi rừng đầu nguồn
trong mô hình là 20 ha, phân chia các lô đất
dốc bằng những băng cỏ chống xói mòn và
băng cốt khí. Đồng thời cung cấp 5 vạn cây
giống sa mộc cho 100 hộ (50 hộ dân tộc Mông
và 50 hộ dân tộc Dao). Năm 2005, trên cơ sở
nhu cầu thực tế của người dân địa phương, dự
án đã hỗ trợ bán phần (hỗ trợ tiền giống, kỹ
thuật chăm sóc) cho 27 hộ dân tộc Mông gieo
ươm thành công 45 kg giống sa mộc bản địa
(tỷ lệ sống đạt 92%) nhằm phục vụ cho mùa
trồng rừng mới năm 2006, 2007. Do chu kỳ
thu hoạch của cây sa mộc là 8 - 10 năm nên
đối với diện tích sa mộc dự án hỗ trợ trồng
năm 2002 mới bắt đầu cho thu hoạch. Số sa
mộc còn lại đều được bảo vệ và chăm sóc tốt
đảm bảo không để xảy ra hiện tượng cháy
rừng, chết do sâu hoặc bệnh.

Hình 1: Phát cây giống (ảnh trên) và rừng Sa mộc 2 tuổi (ảnh dưới)
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 Mô hình trồng, khai thác lâm sản ngoài
gỗ
Năm 2001, chương trình bắt đầu hỗ trợ mô
hình trồng thảo quả, sa nhân dưới tán rừng cho
40 hộ gia đình. Năm 2004, diện tích này bắt
đầu cho thu hoạch. Nhận thấy lợi nhuận cao,

17 hộ dân tộc Mông đã chủ động đề xuất dự án
hỗ trợ kỹ thuật nhân ươm thảo quả, 21 hộ nhân
giống Sa nhân. Dự án đã hỗ trợ cho các hộ này
một phần kinh phí mua hạt giống và tổ chức
tập huấn kỹ thuật.

Hình 2: Vườn ươm cây thảo quả (ảnh trái) và chăm sóc cây thảo quả (ảnh phải)
Ngô xuân hè: Giống mới CP - DK999 và kỹ
 Mô hình trồng thâm canh ngô xuân hè
thuật canh tác đã được đưa vào với 90 hộ tham
và tăng vụ đậu tương hè thu trên đất nương
gia, năng suất đạt 52,6 tạ/ha (đối chứng 31,1
rẫy
tạ/ha).
Hàng năm trên đất nương đồi ở Bản Péo chỉ
có một vụ ngô xuân hè không có thâm canh
Đậu tương hè thu: Năm 2001, giống mới,
với giống địa phương năng suất thấp sau đó bỏ
ngắn ngày DT99 được đưa vào cho 82 hộ tham
hóa. Mô hình này giúp người dân nâng cao
gia, năng suất đạt trên 10 tạ/ha (đối chứng: 5
năng suất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ ngô
tạ/ha). Các năm sau diện tích tăng lên 34 – 40
xuân hè – bỏ hoá sang ngô xuân - đậu tương hè
ha/năm.
thu, tăng diện tích và thời gian che phủ đất.

Hình 3: Ngô xuân hè (ảnh trái) và đậu tương hè thu tăng vụ (ảnh phải) trên đất nương
 Mô hình thâm canh lúa cạn trên đất
 Mô hình thâm canh lúa trên đất ruộng
nương rẫy
bậc thang 1 vụ
Trong 2 năm đầu tiên, dự án tiến hành đưa
Trong 2 năm 2001, 2002, dự án đã hỗ trợ
giống lúa cạn mới là LN 931 (quy mô 8 ha,
nông dân xây dựng 20 ha mô hình thâm canh
mỗi năm 4 ha), đồng thời tập huấn kỹ thuật
lúa trên đất ruộng bậc thang, giống ShanƯu 63
chăm sóc, bón phân cho 80 hộ không có nhu
với tổng số 222 lượt hộ tham gia. Năm 2004,
cầu sử dụng giống mới (chỉ sử dụng giống cũ
2005, ngoài việc vẫn tiếp tục duy trì các mô
là giống Mộ địa phương). Điểm đặc biệt là hầu
hình mẫu, đề tài đã hỗ trợ thêm 1.135 kg giống
hết các hộ chỉ sử dụng giống cũ là các hộ dân
lúa ShanƯu 63 cho người dân địa phương
tộc Mông, sống ở các bản xa trung tâm xã. Sau
nhằm tạo điều kiện cho nhiều hộ được trực tiếp
khi đưa giống mới và tiến bộ kỹ thuật vào kết
tham gia mở rộng mô hình. Năm 2005, diện
quả cho thấy giống LN 931, năng suất 20,7
tích trồng lúa lai ShanƯu 63 đã tăng lên 44 ha,
tạ/ha. Giống địa phương (lúa Mộ) 12 tạ/ha.
tăng 11 ha (33,3%) so với năm 2004. Điều này
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cho thấy người dân đã nhận thức được hiệu
quả kinh tế của việc trồng lúa lai mang lại.
Năng suất lúa thực thu năm 2005 trong mô
hình thâm canh tăng vụ đạt 7,63 tấn/ha tăng
gấp đôi so với năng suất lúa của địa phương.
 Mô hình trồng thâm canh, tăng vụ đậu
tương xuân trên đất ruộng bậc thang 1 vụ
Do đặc thù của thời tiết nơi đây chỉ
trồng được 1 vụ lúa trên ruộng bậc thang vì
vậy hệ số sử dụng đất không cao, trong vụ
xuân phần lớn đất đai bị bỏ hoá, chỉ có một
phần rất nhỏ gieo trồng giống địa phương năng
suất thấp. Từ năm 2001, dự án tiến hành xây

dựng mô hình tăng vụ thông qua trồng thâm
canh đậu tương hoặc ngô xuân hè. Năm 2001,
mô hình đã triển khai được 2 ha đậu tương
xuân bằng giống TBKT AK06 với 34 hộ tham
gia. Vụ xuân 2002, dự án đã tiến hành triển
khai mang tính chất mở rộng. Đặc biệt, DT99,
AK06 đã được thu mua và bán theo giá chỉ đạo
cho bà con trong xã Bản Péo để nhân ra diện
rộng, có giống cung cấp cho vùng. Chính vì
vậy mà diện tích đậu tương xuân trên đất trồng
một vụ lúa đã tăng trên 6 lần (13,5 ha năm
2002) so với năm năm 2001 (có 2 ha), chiếm
khoảng khoảng 15% diện tích được trồng 2 vụ.

Hình 4: Mô hình tăng vụ đậu tương xuân và thâm canh lúa trên đất ruộng bậc thang
1.000 kg cỏ giống Stiria và TD580 để nhân
 Mô hình nuôi cá chép vàng tại ruộng
giống cho toàn vùng, cỏ phát triển tốt có khả
bậc thang
năng thích nghi. Đến năm 2005, mô hình được
Trước đây, bà con tại địa phương có tập
nhân rộng ra các hộ trong toàn xã. Bên cạnh cỏ
quán nuôi cá chép tại ruộng nhưng chỉ phục vụ
qua đông, một số loại cỏ mới cũng đã bắt đầu
nhu cầu của gia đình. Năm 2004, 2005, dự án
được đưa vào trồng thử nghiệm và bước đầu
đã tố chức tập huấn kỹ thuật nuôi cá này cho
cho kết quả khả quan như cỏ voi, cỏ
112 hộ gia đình. Đảm bảo ngoài việc cung cấp
Watemala…Năm 2004, dự án hỗ trợ một phần
lương thực tại chỗ bà con có thể phơi hoặc bán
nhỏ tiền mua bò giống sinh sản, bò nuôi lấy
trực tiếp cho các thương lái đến mua vào mùa
thịt và bò cho sức kéo… ngoài ra còn tổ chức 3
thu hoạch. Năm 2007, sản lượng các chép nuôi
lớp tập huấn kỹ thuật về chăm sóc bò sinh sản,
tại ruộng được bán trực tiếp đã lên tới 5,4 tấn.
bò lấy thịt và bò cho sức kéo.
 Mô hình trồng cỏ chăn nuôi, thú ý và
 Mô hình trồng mới, cải tạo, thâm canh
hỗ trợ nuôi bò (sinh sản, lấy thịt và sức kéo)
chè Shan tuyết
Trong pha 1 của dự án, đã tiến hành cung
Dự án đã tiến hành tập huấn kỹ thuật và
cấp 01 tủ thuốc thú y cho trung tâm xã và 04
xây dựng 10 ha mô hình trình diễn về kỹ thuật
túi thuốc thú y cho 4 khuyến nông thôn bản với
bón phân, tỉa đốn, trồng cây che phủ đất và
đầy đủ trang thiết bị và một lượng thuốc thú y
băng chống xói mòn. Vì vậy năng suất chè tươi
cơ bản nhất. Dự án đã triển khai tiêm chủng
đạt 1.122 kg/ha (năng suất ngoài mô hình là
phòng dịch cho toàn bộ đàn gia súc và một số
658 kg/ha).
gia cầm vùng dự án. Có 146 hộ tham gia mô
hình phòng dịch. Dự án cũng đã cung cấp

Hình 5: Mô hình trồng cỏ chăn nuôi (ảnh trái) và cải tạo, chăm sóc chè Shan tuyết
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Mô hình chăn nuôi ong
Dự án đã đã cấp 40 đàn ong giống và 01
thùng quay mật thủ công bằng inox cho địa
phương, bước đầu đã phát huy được hiệu quả
trong việc lấy mật ong, tăng số lần thu mật lên
2,5 lần, năng suất mật từ 2,4 lít lên 6 lít/thùng
cầu/năm (tăng 2,5 lần). Năm 2005, Bản Péo
phát triển được 188 tổ ong (tăng 14 tổ so với
năm 2004). Với lượng mật trung bình của một
tổ là 06 lít/năm và giá bán tại địa phương là

40.000 đồng/lít. Toàn xã đã thu được
45.120.000 đồng.
 Mô hình chăn nuôi vịt
Bước đầu, dự án đã cấp 1.240 con vịt (740
con vịt giống chuyên trứng Khakicampbell)
cho 86 hộ tham gia mô hình cùng với máng ăn,
thức ăn và thuốc phòng dịch bệnh ban đầu.
Cho đến nay đàn vịt đã ổn định, thích nghi dần
với điều kiện địa phương.

Hình 6: Mô hình nuôi vịt chuyên trứng
là hoạt động thường xuyên của họ, người
3.2. Sự phù hợp của các mô hình đối với
Mông có rất nhiều giống lúa nương bản địa.
từng nhóm hộ theo dân tộc tại dự án Bản
Chính vì vậy, khi có mô hình này họ hồ hởi áp
Péo
- Mô hình trồng cây lâm nghiệp (Sa mộc):
dụng tuy nhiên họ thường ít chấp nhận giống
Người Mông sống gần rừng, canh tác nương
mới hơn so với người Dao mà chủ yếu họ học
rẫy là chính vì vậy mô hình này rất được người
cách bón phân, mật độ gieo...
dân quan tâm. Thực tế có thể người dân tộc
- Mô hình thâm canh lúa trên đất ruộng bậc
Dao cũng quan tâm tuy nhiên do không có diện
thang 1 vụ: Cũng giống như các đồng bào dân
tích đất rừng, đất nương mà chỉ có đất ruộng
tộc vùng cao khác, với người dân xã bản Péo bậc thang nên họ không có điều kiện áp dụng
Hoàng Su Phì - Hà Giang, cây lúa vẫn là là cây
mô hình này.
trồng quan trọng hàng đầu. Sản lượng lúa mỗi
- Mô hình trồng, khai thác lâm sản ngoài gỗ:
vụ sẽ quyết định phần lớn mức thu nhập của
Người Dao rất hay làm thuốc, phụ nữ Dao
người dân nơi đây. Vì vậy, có thể nói, đối với
cũng thường hay vào rừng để khai thác lâm sản
đồng bào địa phương nói chung, nhóm 2 dân
ngoài gỗ tuy nhiên các hoạt động trồng, chăm
tộc bản địa tại đấy nói riêng, đây là mô hình họ
sóc những cây lâm sản ngoài gỗ lại được người
quan tâm nhất. Trước đây, với giống địa
Dao ít quan tâm. Đối ngược lại, người Mông
phương, mật độ cấy không phù hợp (cấy quá
thường rất quan tâm đến mô hình này, họ có
thưa), không chăm sóc nên thường năng suất
thể đi bộ sang tận Trung Quốc hay các tỉnh lân
rất thấp, nay việc đưa giống lúa mới cùng các
cận để học cách trồng.
tiến bộ canh tác đã làm cho mọi người hồ hởi
- Mô hình trồng thâm canh ngô xuân hè và
làm theo, diện tích hàng năm đối với áp dụng
tăng vụ đậu tương hè thu trên đất nương rẫy:
tiến bộ kỹ thuật luôn luôn tăng. Tuy nhiên có
Như đã nói ở trên, người Dao thường có số
điều lưu ý, đối với các bản làng xa trung tâm
lượng nương rẫy ít hơn người Mông, nên mô
xã, sống trên núi cao, mặc dù có ruộng bậc
hình này thường được người Mông quan tâm
thang nhưng họ vẫn canh tác bằng giống cũ,
hơn. Họ rất thích mô hình này vì nếu thông
địa phương, họ chỉ áp dụng thêm kỹ thuật
thường họ chỉ có 1 vụ thu hoạch ngô để làm
chăm sóc, bón phân, mật độ cấy. Họ thích ăn
món mèn mén, nay được thêm 1 vụ đậu tương
bằng gạo giống cũ do chất lượng tốt hơn.
để có thể bán, đổi lấy các thứ khác mà họ cần.
- Mô hình trồng thâm canh, tăng vụ đậu
- Mô hình thâm canh lúa cạn trên đất nương
tương xuân trên đất ruộng bậc thang 1 vụ:
rẫy: Thổ canh hốc đá thường rất ít được người
Người Mông có đặc tính thiếu tự tin, ngần ngại
Dao áp dụng, chỉ hạn chế đối với một số nhóm
sợ lỡ vụ lúa mùa vì vậy mô hình này thường
bản địa riêng biệt. Ngay khi có điều kiện là họ
không được họ đón nhận; trái lại, người Dao
chuyển xuống thấp hơn, tiếp giáp với vùng
rất thích mô hình này vì họ có thể bán được
ruộng bậc thang. Với người Mông, lúa nương
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đậu tương, dùng đậu tương ăn hàng ngày và
làm tương như người Kinh.
- Mô hình trồng cỏ chăn nuôi, thú y và hỗ
trợ nuôi bò (sinh sản, lấy thịt và sức kéo): Cả 2
nhóm đều thích mô hình này tuy nhiên người
Dao thích hơn vì đối với người Dao, gia súc
thường không không được thả rông mà có sự
chăn thả, họ cần cỏ để cho gia súc, đặc biệt là
về mùa đông. Người Mông thì sau vụ làm đất,
gia súc thường được thả vào rừng, đến vụ mới
mang về, vấn đề cỏ ít được quan tâm hơn. Họ
nuôi trâu nhiều hơn bò. Bò nuôi chủ yếu là làm
thịt. Đối với người Dao, họ thích nuôi bò sinh
sản, bò cũng có thể lấy sức kéo nhưng không
nhiều.
- Mô hình nuôi cá chép vàng tại ruộng bậc
thang: Người Dao ưa sống cạnh sông suối (tất
nhiên là so với người Mông chứ không so với
người Thái) vì vậy việc đánh bắt cá là công
việc yêu thích của họ. Bữa ăn của họ cũng
thường có cá nhiều hơn là so với người Mông.
Vì vậy, họ tiếp nhận mô hình này rất nhanh.
- Mô hình trồng mới, cải tạo, thâm canh chè
Shan tuyết: Người Mông có những nương chè
cổ thụ rất lớn, tuy nhiên họ không chấp nhận
cải tạo chúng (tỉa đốn cành hàng năm, bón
phân...). Người Dao dễ chấp nhận hơn, họ
đồng ý với kỹ thuật bón phân, một số là tỉa
đốn.
- Mô hình chăn nuôi ong: Cả 2 nhóm đều
thích mô hình này, nhất là người Mông. Trước
đây họ chỉ biết khai thác đàn ong rừng ngoài tự
nhiên, nay có kỹ thuật này họ có thể chủ động
tách đàn, nhân nuôi, vắt mật mà vẫn giữ được
đàn. Họ sẵn sàng gặp cán bộ khuyến nông và
dự án để hỏi về kỹ thuật tách đàn.
- Mô hình chăn nuôi vịt: Các gia đình người
Dao thường đào các ao nhỏ gần nhà sàn nơi họ
sinh sống, vì vậy việc kết hợp nuôi vịt rất dễ
được họ chấp nhận. Họ cũng thích ăn trứng
nên thường chủ động đăng ký nhận vịt giống.
3.3. Các bài học rút ra từ dự án trong vấn
đề lựa chọn, xây dựng, nhân rộng mô hình
- Do đặc điểm phân bố cư trú, người dân tộc
Mông thường sống trên núi cao, vì vậy hoạt
động canh tác của họ gắn chủ yếu với rừng,
nương rẫy, chỉ một số ít là ruộng bậc thang.
Người Dao, vì sống thấp hơn người Mông trên
cùng một địa bàn cư trú, hoạt động sản xuất
gắn với ruộng bậc thang, đồi núi thấp và sông
suối. Vì vậy, khi lựa chọn các hộ tham gia xây
dựng mô hình cần phải chú ý đến vấn đề này.
Ví dụ, người Dao thích bắt cá do sống gần
sông suối nên mô hình nuôi cá chép tại ruộng
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rất dễ đi vào trong khi đó người Mông lại rất
khó tiếp thu mô hình này.
- Cân nhắc việc đưa các giống mới vào hệ
thống canh tác của người Mông khi mới bắt
đầu xây dựng mô hình, có chăng chỉ nên dừng
ở lại vấn đề phổ biến kỹ thuật chăm sóc, bón
phân cho chính những cây trồng bản địa mà
người dân địa phương đang trồng. Các giống
mới có đặc điểm hạt mềm, độ cứng thấp, khả
năng chống chịu mọt kém, người dân tộc
Mông lại có đặc điểm thu hoạch nông sản xong
ít bán ngay mà thường để treo trên gác bếp một
thời gian dài. Khi đó thường các giống mới rất
hay bị mọt ăn và như vậy trong suy nghĩ của
đồng bào là “cán bộ nó không mang cho mình
cái giống tốt rồi“. Hơn thế nữa, việc tập chung
vào kỹ thuật chăm sóc sẽ góp phần bảo tồn
nguồn gen bản địa tại địa phương.
- Các đề tài, dự án thường bao giờ cũng có
mục: “xây dựng mô hình“ và “nhân rộng mô
hình“. Kết quả thực hiện tại Bản Péo cho thấy
việc hỗ trợ nhân rộng mô hình chỉ được tiến
hành sau khi có quá trình tự đánh giá của
người dân vùng xây dựng mô hình. Tránh hiện
tượng nhân rộng mô hình ồ ạt, không đạt hiệu
quả cao. Với bản tính thật thà, khi người dân
thích mô hình nào người ta có thể gặp trực tiếp
cán bộ khuyến nông hoặc cộng tác viên
khuyến nông để đề nghị hỗ trợ.
- Phải lồng ghép được các dự án, các chương
trình phát triển của các tổ chức, cá nhân... với
nhau như thế sẽ phát huy tối đa hiệu quả của
các dự án. Bên cạnh đó, cần có sự phối kết hợp
với các ban ngành của địa phương để hỗ trợ
trong vấn đề bao tiêu sản phẩm. Ví dụ như, khi
Bản Péo trồng đậu tương, sản phẩm được
huyện thu mua toàn bộ để làm giống cấp cho
các hộ khác.
- Mở các lớp đào tạo, tập huấn kĩ thuật ngắn
hạn tại điểm thực hiện dự án cho lực lượng lao
động chính trong gia đình tuỳ thuộc vào đặc
điểm của từng dân tộc. Với các bản làng có
đông người Mông sinh sống thì các lớp tập
huấn nên chú trọng đến lực lượng nữ giới còn
đối với các bản người Dao nên chú ý cả đến
lực lượng lao động nam vì đây chính là 2
nhóm lao động chính và quyết định có thực
hiện mô hình cho gia đình hay không.
- Trong giai đoạn đầu thực hiện dự án có thể
có các hình thức hỗ trợ toàn phần một số vật tư
ban đầu như: giống, phân bón. Việc hỗ trợ bán
phần (kéo dài khoảng 2 - 3 năm sau đó) sẽ
được thực hiện ngay sau khi khẳng định được
hiệu quả mô hình. Tránh trường hợp “cho
không và không cho nữa“.

- Hỗ trợ thành lập các tổ – nhóm – câu lạc
bộ làm kinh tế. Thông qua các hoạt động của
câu lạc bộ này trao đổi và học hỏi những kinh
nghiệm lẫn nhau hay cách thức làm kinh tế có
hiệu quả ở những địa phương khác. Các hộ có
thể đưa ra những vấn đề khó khăn gặp phải khi
trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm,… từ đó
hội có thể giúp đỡ về kỹ thuật chăm sóc, bảo
vệ gia súc, gia cầm tránh khỏi dịch bệnh cũng
như cho vay với lãi suất thấp một phần kinh
phí để các hộ làm kinh tế.
- Để xây dựng, nhân rộng mô hình đối với 2
nhóm dân tộc này cần chú ý đến vai trò của các
cấp hội, đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là 3
cấp hội: Phụ nữ, Cựu Chiến binh và Đoàn
Thanh niên.
+ Đối với Hội Phụ nữ: Do đặc thù cấu trúc
xã hội tại xã Bản Péo nói riêng và các vùng
đồng bào dân tộc nói chung là mặc dù các chủ
hộ gia đình là nam giới nhưng lực lượng lao
động chính về nông – lâm nghiệp lại chủ yếu
là giới nữ. Các hoạt động hàng ngày ngoài
nương rẫy và ruộng bậc thang chủ yếu do
người phụ nữ đảm nhiệm. Ý thức được vấn đề
này ngay từ khi dự án bắt đầu triển khai, bên
cạnh việc tìm kiếm và xây dựng các mô hình
trình diễn tại các hộ gia đình thì việc thúc đẩy
các hoạt động của các hội đoàn thể đặc biệt là
phụ nữ trong vấn đề phát triển các mô hình
canh tác bảo vệ đất ra diện rộng ở quy mô cấp
xã và huyện.
+ Hội cựu chiến binh: Trong tổng số 42 mô
hình trình diễn điểm tại 4 thôn bản của Bản
Péo về mô hình canh tác bảo vệ đất thì có đến
35 mô hình là của các hội viên có sinh hoạt
trong câu lạc bộ cựu chiến binh như vậy có thể
thấy được tính tích cực và khả năng nhận thức
của các hội viên trong hội này. Mặc dù chỉ có
số hội viên là 40 nhưng hiện nay tất cả 40 hội
viên này đều tham gia trong 6 câu lạc bộ
khuyến nông thôn bản (các câu lạc bộ này một
tháng sinh hoạt 2 lần tại nhà các hội trưởng).
Hiện nay đã có 21 hội viên tham gia trồng cỏ
chăn nuôi trên diện tích 8 ha. Số diện tích cỏ
này được trồng xen tạo các băng chắn chống
xói mòn trên các nương dốc mới chuyển đổi.

+ Đoàn thanh niên: Đây là lực lượng lao động
trẻ, có trình độ nhận thức và khả năng học hỏi
cao trong các nhóm xã hội tham gia phát triển
các mô hình canh tác bảo vệ đất. Từ năm 2001
đến nay đoàn thanh niên xã (với 68 đoàn viên)
đã tham gia cùng với dự án tổ chức được 11
buổi tập huấn kỹ thuận trồng đậu tương xuân
trên đất ruộng bậc thang đáng chú ý có tới 7
buổi tập huấn được tổ chức ngoài đồng ruộng
tại chi đoàn Bản Péo nơi có đa phần đoàn viên
là người Mông không được đến trường.
4. KẾT LUẬN
 Thành công của dự án: Dự án Bản Péo
được coi là 1 dự án khá thành công. Khi dự án
rút đi người dân vẫn tiếp tục duy trì và nhân
rộng được ra toàn xã cũng như các xã bên cạnh
đối với những mô hình có hiệu quả
 Tính phù hợp của các mô hình: Trong điều
kiện vùng cao, núi đất ở huyện Hoàng Su Phì,
tỉnh Hà Giang, hầu hết các mô hình phù hợp
cho nhóm hộ đồng bào dân tộc Mông là các
mô hình gắn với rừng, nương rẫy, chỉ có một
số ít là gắn với ruộng bậc thang trong khi đấy,
mô hình phù hợp cho nhóm đồng bào dân tộc
Dao là các mô hình gắn với ruộng bậc thang,
chăn nuôi gần gia đình.
 Các bài học kinh nghiệm: Lựa chọn hộ:
Phải căn cứ vào đặc điểm phân bố cư trú của
người dân tộc bản địa, tránh lựa chọn hình
thức, bổ đều; Giống mới: Cân nhắc việc đưa
các giống mới vào hệ thống canh tác của người
Mông khi mới bắt đầu xây dựng mô hình. Nên
sử dụng giống cũ của họ có kết hợp với biện
pháp canh tác; Nhân rộng mô hình: Chỉ tiến
hành sau khi có quá trình tự đánh giá của
người dân vùng xây dựng mô hình. Quá trình
nhân rộng mô hình nên lồng ghép với các dự
án khác nếu có; Tập huấn: Phải gắn với đối
tượng chính về lao động và chủ trong gia đình.
Với người Mông chú ý đến giới nữ, với người
Dao chú ý đến giới nam; Hình thức hỗ trợ: Hỗ
trợ toàn phần ở pha 1 của dự án và hỗ trợ bán
phần trong pha 2 của dự án; Vai trò cấp hội,
đoàn thể: Chú ý đến vai trò của hội phụ nữ, hội
cựu chiến binh và đoàn thanh niên trong hoạt
động xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng dự án.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỜI SỐNG KINH TẾ, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI
CỦA NGƯỜI BA-NA
Tiến sĩ Trần Đình Lâm
Giáo sư Phan Thanh
Tiến sĩ Trương Văn Môn
Giới thiệu
Huyện Mang Yang là nơi cư trú lâu đời
của người Ba-na. Trong quá trình thực thi các
chính sách của chính phủ Việt Nam dành cho
sự phát triển của vùng nông thôn tại vùng cao
trong những năm gần đây, một số chương trình
như đề án 137 hay 327 đã có những tác động
tích cực đến sự phát triển kinh tế của các dân
tộc thiểu số ở huyện Mang Yang. Tuy nhiên,
nếu chỉ chú ý đến sự phát triển kinh tế một
cách đơn thuần thì sẽ rất khó để tránh khỏi tác
động của những yếu tố tiêu cực đến xã hội và
văn hóa truyền thống.
Xu hướng Kinh hóa trong các hoạt động
văn hóa và xã hội trong các hoạt động gia đình
như cưới xin, các hoạt động văn hóa vật chất
như ăn uống, sinh sống, ăn mặc và văn hóa
tinh thần như lễ nghi, hội hè, nghệ thuật, âm
nhạc của người Ba-na ở xã Lo Pang và Kon
Thup đã làm thay đổi một cách sâu sắc các giá
trị truyền thống và những sự phân biệt dân tộc
trong cộng đồng này. Bởi vậy, việc nghiên cứu
văn hóa truyền thống và những thay đổi hiện
đại cho thấy tầm quan trọng của khoa học
trong việc tạo ra nền tảng cho việc hoạch định
phát triển kinh tế tại các vùng nông thôn nơi
những người dân tộc thiểu số đang sinh sống.
Để đạt được những điều vừa kể trên, bài
báo cáo này sẽ chủ yếu tập trung vào các
nghiên cứu kinh tế, văn hóa và xã hội của
người Ba-na ở xã Lo Pang và Kon Thup.
Trước hết, chúng tôi xin trình bày bối
cảnh lịch sử của từng nhóm trong đó bao gồm
quá trình hình thành của mỗi ngôi làng, từ khi
thành lập cho đến ngày nay (2009). Lịch sử
của các ngôi làng ở xã Lo Pang như làng Hlim,
Toh, Chup sẽ được trình bày, sau đó là lịch sử
của các ngôi làng thuộc xã Kon Thup bao gồm
làng Chuk, Groi, Dak, Ponang. Hơn nữa,
chúng tôi cũng sẽ phân tích quá trình di cư của

các nhóm người Kinh, Tày, Nùng và ảnh
hưởng của họ đối với sự đổi mới ở làng Polei
của người Ba-na.
Cụ thể, các số liệu thống kê về số lượng
hộ gia đình trong làng, số lượng nhà rông, nhà
ở, trường học và trên hết là các sự kiện kinh tế,
văn hoá xã hội có liên quan đến sự thay đổi
của các ngôi làng người Ba-na. Cuối bài
nghiên cứu, chúng tôi sẽ đưa ra một số đề nghị
nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho
người Ba-na ở hai xã Lo Pang và Kon Thup
trong tương lai, ví dụ như việc chú ý đến đầu
tư và nguồn nước sạch, xây dựng hệ thống
đường điện cho các gia đình, và hỗ trợ kỹ thuật
trong việc tổ chức các đội sản xuất và các làng
sản xuất…
Về mặt kinh tế, sinh kế của người Ba-na
phụ thuộc vào cả phương thức truyền thống lẫn
hiện đại. Dựa trên việc so sánh giữa hai sinh
kế, chúng tôi sẽ chỉ ra những thay đổi hiện tại
trong các hoạt động kinh tế của người Ba-na ở
Lo Pang và Kon Thup. Lĩnh vực kinh tế truyền
thống chủ yếu dựa vào các phương kế sinh
nhai truyền thống của người Ba-na như săn bắn
(hươu, lợn lòi, chim, chuột, cá,…), hái luợm
(một số loại rau phổ biến), chăn thả tự do bằng
các phương pháp tự nhiên (chủ yếu là trâu, bò,
lợn, gà), trồng trọt theo phương thức “chặt cây
– dọn bãi – đốt – vãi hạt và chờ mưa” và các
ngành công nghiệp truyền thông như dệt may,
làm thảm và đan lát. Hơn nữa, người ta cũng
đưa ra lịch nông vụ, những điều cấm kỵ, cùng
với những quan niệm tốt và xấu của người Bana trong sản xuất và trong cuộc sống thường
ngày. Trong khi đó, lĩnh vực kinh tế hiện đại
chủ yếu liên quan đến việc thay thế các
phương thức sản xuất truyền thống và ảnh
hưởng của nó đối với rừng và môi trường sinh
thái. Sự tham gia của cộng đồng người Ba-na
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vào việc quản lý rừng và sự trồng rừng phủ
xanh đồi trọc cũng được đề cập đến. Sự tăng
nhanh dân số và các chính sách mới về định cư
và các chính sách về rừng khác liên quan đến
sự phát triển và việc bảo vệ rừng đã làm thay
đổi phần nào phương thức canh tác truyền
thống, khiến họ áp dụng những kỹ thuật canh
tác mới và luôn phiên mùa vụ, điều này gây ra
những khó khăn trong việc tiếp cận đa dạng
cây trồng có giá trị kinh tế cao trong người
dân. Hơn nữa, cách thức mà người Ba-na trao
đổi hàng hóa và thuê mướn lao động cùng với
sự sẵn có của chính sách tín dụng cũng được
thảo luận trong bài báo cáo này. Cuối cũng,
chúng tôi sẽ đề xuất một số giải pháp thực tế
và các kiến nghị để phát triển nền kinh tế
truyền thống, kinh tế hiện đại, kinh doanh, và
hệ thống tín dụng chính thống nhằm cải thiện
mức sống của cộng đồng Ba-na trong thời gian
tới.
Một khía cạnh quan trong khác của đời
sống người Ba-na chính là văn hóa vật chất,
bao gồm toàn bộ sự đa dạng trong lối sống,
nhà cửa, cách ăn mặc, các nhạc cụ, ẩm thực, và
phương tiện giao thông… của người Ba-na ở
xã Lo Pang và Kon Thup. Một số vấn đề ảnh
hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội của người Ba-na bao gồm:
Polei – Tập thể người Ba-na sống chung
cùng nhau được gọi là Polei - được coi là tế
bào xã hội của cộng đồng Ba-na nói chung và
là nét văn hóa của người Ba-na ở Lo Pang và
Kon Thup nói riêng. Đây chính là đơn vị chủ
yếu của tổ chức xã hội, tổ chức chịu ảnh hưởng
của các yếu tố khác nhau như các điều kiện tự
nhiên, bối cảnh lịch sử, và sự phức tạp trong
các hoạt động kinh tế và trao đổi văn hóa giữa
người với người.
Từ những đặc điểm về cấu trúc của các
Polei của người Ba-na, các vấn đề sau cần
được cân nhắc:
Cấu trúc xã hội cần dựa trên đơn vị văn
hóa truyền thống và cấu trúc xã hội dựa trên cơ
cấu tổ chức nhà nước.
Vai trò của già làng cần được đề cao.
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Mối quan hệ hài hòa giữa phong tục – luật
lệ - và pháp luật.
Cộng đồng địa phương sẽ có nhiều quyền
hơn trong việc đưa ra quyết định. Đồng thời,
sự phát triển mô hình kinh tế của những người
di cư mới cần được xem xét như một mô hình
để nhân rộng.
Kiến trúc nhà cửa phục vụ cho các hoạt
động của gia đình và cho các hoạt động cộng
đồng.
Nhạc cụ
Hiện nay, các nhạc cụ của người Ba-na
đang dần trở nên hiếm. Chỉ một số nhạc cụ
được bảo tồn tại nhà rông và tại một số gia
đình, chúng chỉ được sử dụng trong lễ hội đâm
trâu và nghi lễ mai táng. Ngày nay, cùng với
làn sóng phát triển mới, các nhạc cụ phương
tây cũng đã xâm nhập vào cuộc sống của cộng
đồng người Ba-na và có xu hướng lấn át các
nhạc cụ truyền thống. Người ta cho rằng những
nhạc cụ truyền thống này sẽ không còn được
sử dụng trong các lễ hội trong tương lai không
xa.
Nghệ thuật ẩm thực
Khởi nguồn của thực phẩm từ tự nhiên
của người Ba-na rất phong phú và đa dạng, bao
gồm khoai lang, nấm cục nâu, củ chuối, hoa
quả trên rừng, v.v... Thêm vào đó, cũng có
những loại thực phẩm khác như: động vật,
chim, chuột, hải sản, côn trùng, rau, măng tre,
và nấm. Ngày nay, khi nguồn cung cấp thực
phẩm từ các khu rừng trở lên ngày càng hiếm,
người dân bắt đầu định cư và nuôi trồng, trồng
trọt, một số loại rau và hoa quả tại nhà hoặc
trên ruộng bậc thang. Đồng thời, cùng với các
nguồn thực phẩm lấy từ thiên nhiên, người Bana tự cung tự cấp các sản phẩm tự nuôi trồng
hoặc trên ruộng bậc thang như bầu, bí, cà tím,
mướp, ớt, dứa, chuối. Tuy nhiên, cá, thịt gà,
thịt lợn và thịt bò rất ít thấy trong các bữa ăn
hàng ngày của các gia đình.
Về đồ uống, đồ uống hàng ngày của người
Ba-na bị ảnh hưởng một phần và thay thế bởi
đồ uống của người Kinh. Ẩm thực truyền
thống chỉ xuất hiện trong các lễ hội và nghi lễ.
Còn đối với “todro”, đây chính là đồ uống ưa

thích của người già. Ngày nay, những người
đàn ông Ba-na trẻ thích uống rượu trắng của
người Kinh mua ở chợ.
Phương tiện giao thông hiện đại
Phương tiện vận chuyển truyền thống của
người Ba-na hầu như không có gì ngoài cái
địu. Mặc dù xe máy Honda và các xe máy kéo
nông nghiệp đã bắt đầu xuất hiện trong đời
sống, nhưng công cụ thồ địu vẫn là một
phương tiện gắn liền với người Ba-na ở hai xã
này. Xe máy và máy kéo làm ô nhiễm môi
trường. Đồ đựng nước trước đây giờ được thay
thế bằng các thùng, hộp nhựa. Trong tương lai
không xa, lượng đồ vật bằng nhựa và ni-lông
thải trong khu vực sẽ trở thành nguy cơ ô
nhiễm môi trường sinh thái nếu như chúng ta
không có giải pháp cho vấn đề này.
Một trong những đặc điểm mà cần phải
lưu ý khi nghiên cứu về người Ba-na đó chính
là văn hóa cộng đồng. Mối quan hệ trong xã
hội của họ trong các công việc cưới xin, gia
đình trước đây có thể thay đổi bởi những thay
đổi trong văn hóa vật chất và và xã hội của bối
cảnh kinh tế địa phương.
Quan hệ họ hàng là một cấu trúc xã hội
mà trong đó mối quan hệ giữa các thành viên
được xác định bởi dòng máu, bao gồm dòng
họ, hôn nhân và quan hệ gia đình. Bởi vậy, mỗi
cộng đồng thị tộc sẽ phát triển mối quan hệ họ
hàng riêng của chính cộng đồng đó. Đối với
người Ba-na, việc xác định hình thức hệ thống
quan hệ là một vấn đề phức tạp, tuy nhiên cho
đến ngày nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất
kỳ hệ lụy nào.
Mối quan hệ
Không giống như các thị tộc, người Ba-na
không đặt tên mình với họ. Do đó, rất khó để
có thể xác định mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu
xét trên các quy định hôn nhân, có thể có hôn
nhân giữa 2 người thuộc thế hệ song song (con
chú con bác), mà điều này không bị ràng buộc
bởi các quy định gia đình. Do đó, tất cả các
thành viên đều có liên hệ với cả bên bố và bên
mẹ.

Hôn nhân và gia đình
Đối với người Ba-na, hôn nhân là một sự
kiên không chỉ dành cho các cặp đôi mà còn
cho cả đại gia đình hoặc thậm chí cả làng. Bên
cạnh đó, gia đình cũng là một trong những vấn
đề đáng quan tâm nhất trong đời sống của
người Ba-na.
Về hôn nhân
Hôn nhân là để tạo dựng mối quan hệ gia
đình và nuôi dưỡng những mối quan hệ khác
giữa hai gia đình. Nguyên tắc kết hôn của
người Ba-na là “kết hôn với một người ngoài
dòng họ, nhưng cũng không nhất thiết”. Người
ta khuyến khích anh, em thuộc đời thứ 4, cùng
thế hệ trong một gia đình được khuyến khích
kết hôn với nhau vì điều đó sẽ tăng cường mối
liên kết trong gia đình.
Theo phong tục truyền thống, chế độ
ngoại hôn của người Ba-na không quá chặt
chẽ. Điều này phản ánh những nét đặc thù của
xã hội, dân tộc và con người Ba-na. Đặc tính
này được gìn giữ và lưu truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác nhằm duy trì tổ chức gia đình
và dòng họ Ba-na.
Cách thức lựa chọn bạn đời của họ cũng
vẫn rất truyền thống. Nam và nữ phải kết hôn ở
thời niên thiếu (từ 13 đến 18 tuổi). Tảo hôn là
kết quả của sự yếu kém trong việc phổ cập
giáo dục và sự thiếu hiểu biết về luật pháp,
cùng với ảnh hưởng của các văn hóa phẩm đồi
trụy và các lễ hội kéo dài. Đây là một trở ngại
lớn về văn hóa gây ra nhiều bất lợi cho các em
gái ở độ tuổi thiếu niên.
Về gia đình
Trong vòng 20 năm qua, bước chuyển đổi
từ đại gia đình với 3 đến 4 thế hệ sang gia đình
hạt nhân với chỉ 2 thế hệ đã ngày càng rõ ràng.
Mô hình gia đình mới đã đóng góp tích
cực vào việc triển khai các mô hình phát triển
kinh tế, thúc đẩy các cá nhân tham gia tích cực
vào các hoạt động cộng đồng. Mô hình này
đảm bảo chức năng kinh tế và xã hội trong
phạm vi làng xã.
Về giới, mô hình này đã có ảnh hưởng
tích cực tới việc phân công lao động, với xu
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hướng tăng trách nhiệm của nam giới trong
việc quản lý kinh tế gia đình.
Sự tăng mạnh của mô hình gia đình đã
phá vỡ một phần cấu trúc xã hội truyền thống
của người Ba-na. Đặc biệt, khi thế hệ trẻ chưa
đủ trưởng thành, sự tăng lên này không phù
hợp với thực tế về văn hóa mà đã từng là thuộc
tính cố hữu của họ, đe dọa sụt giarmhay thậm
chí xóa sổ tinh thần cộng đồng trong các ngôi
làng người Ba-na.
Người ta cho rằng thể chế hôn nhân và gia
đình đã cho thấy các đặc điểm của chế độ dân
chủ. Về chức năng của gia đình, các gia đình
người Ba-na có tất cả các chức năng như duy
trì nòi giống, các chức năng kinh tế, xã hội và
văn hóa.
Giới và vai trò của giới trong gia đình và
xã hội của người Ba-na
Trong một gia đình Ba-na, phân chia lao
động luôn rõ ràng dựa trên giới tính, và do đó
vi phạm các giới hạn về độ tuổi và thế hệ.
Các yếu tố như phong tục truyền thống,
thừa kế tài sản, giáo dục, tiếp cận thông tin đã
tạo ra ảnh hưởng lớn đối với mức độ giới tham
gia vào sự phát triển kinh tế xã hội của người
Ba-na tại hai xã Lo Pang và Kon Thup.
Cuối cùng, chúng tôi tiến hành một
nghiên cứu về tinh thần văn hóa của người Bana, yếu tố phản ánh văn hóa tinh thần của họ
bao gồm đức tin, các lễ hội, truyện cổ, danh
ngôn, âm nhạc, dân ca, nhảy múa và luật làng.
Theo tín ngưỡng của người Ba-na, tất cả
mọi thứ trên trái đất, thậm chí cả con người
đều được Chúa tạo ra. Hệ thống tín ngưỡng
của họ có già làng là tối cao, và chủ yếu bao
gồm các đấng chúa siêu nhiên giống như thần
sấm, mưa, gió, và chúa bảo vệ cho con người
và gia đình. Tuy nhiên, hiện tại niềm tin của
người Ba-na đang thay đổi bởi những ảnh
hưởng của các chính sách của chính phủ, khoa
học công nghệ, văn hóa hiện đại và nhận thức
của con người. Từ đó, một số nghi thức tín
ngưỡng đã được tối giản, dẫn đến giảm thiểu
mê tín và một số phép tắc khác.
Các nghi lễ được gắn liền với các lễ hội
của người Ba-na mà chủ yếu theo sau các thời
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kỳ nông nghiệp. Nghi lễ lấy nước, mừng lúa
mới, nghi lễ đâm trâu là ba lễ hội lớn nhất thu
hút sự tham gia của toàn bộ cộng đồng. Trong
số đó, nghi lễ đâm trâu là lớn nhất, nó bao gồm
cả phần lễ (Thủ tục hiến trâu, cầu nguyện) và
phần hội (âm nhạc, ca múa). Thông thường, lễ
hội bao gồm giá trị tôn giáo lẫn giá trị thẩm
mỹ. Không giống như lễ hội đâm trâu, hai lễ
hội còn lại dường như đang dầng mất đi do ảnh
hưởng và sự điều chỉnh trong các chính sách
của chính phủ, sự hiểu biết của người dân, ảnh
hưởng của quá trình tiếp nhận khoa học công
nghệ và các yếu tố kinh tế.
Văn hóa tinh thần của người Ba-na cũng
được thể hiện trong văn học và nghệ thuật
chẳng hạn như các truyển thuyết, tục ngữ, dân
ca và câu đố. Dân ca và các bài hát cho trẻ con
là hai thành tố chính trong âm nhạc của người
Ba-na. Người Ba-na có bốn loại dân ca: tình
yêu thiên nhiên, hát ru, các bài hát tình yêu và
các bài hát khóc thương. Những bài hát cho trẻ
thường ngắn, có nhịp điệu và rất dễ ghi nhớ
nhưng chúng đang dần mất đi. Các điệu múa
trong các mùa lễ hội thường nhằm phục vụ các
niềm tin tôn giáo và các hoạt động nghi lễ cùng
với những hoạt động đời sống hàng ngày,
chuyển đổi từ canh tác sang lễ hội mùa màng.
Cũng giống như dân ca và bài hát cho thiếu
nhi, múa dân gian của người Ba-na cũng đang
bị mai một, chỉ xuất hiện trong lễ hội đâm trâu.
Do đó, cần hành động ngay để bảo vệ nét văn
hóa riêng của người Ba-na.
Lệ làng là yếu tố cuối cùng chịu ảnh
hưởng của văn hóa tinh thần. Một hội đồng
gồm 3 đến 8 người cao tuổi trong làng đưa ra
các giải pháp hoặc lời khuyên cho tất cả các
vấn đề trong làng dựa trên lệ làng. Họ đóng vai
trò hòa giải những tranh cãi mà các bên không
thể tự giải quyết. Lệ làng bao gồm luật lệ của
ngôi làng, trật tự công cộng trong làng và các
nguyên tắc bảo vệ môi trường.
Luật lệ của một ngôi làng không những áp
dụng đối với cư nhân trong làng mà còn cho cả
người lạ. Trước khi vào họ phải được sự cho
phép của các bậc lão làng. Phụ nữ mang bầu từ
nơi khác không được phép đến và sống trong

làng trừ phi họ có họ hàng ở đây, và tất nhiên
là họ phải chịu phạt. Phụ nữ không được phép
đến nhà rông bởi những kỳ kinh. Khách thăm
quan không nên từ chối khi được mời uống
rượu cần, nếu không họ sẽ không bao giờ được
mời uống nữa, mà đây lại được coi là bước đầu
tiên để xây dựng lên mối quan hệ. Hơn nữa, tất
cả mọi người đều phải tuân thủ trật tự xã hội.
Sống trong một cộng đồng, con người cần phải
yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.
Mỗi ngôi làng đều có những quy tắc riêng
để bảo vệ và gìn giữ môi trường đặc biệt là đất
và nước, hai nhân tố quan trọng trong đời sống
của người Ba-na. Trong hệ thống nước của
người Ba-na, nước mạch ngầm là quan trọng
nhất bởi vì nó không chỉ sạch mà còn được ban
tặng bởi Chúa. Trong những năm gần đây, với

sự hỗ trợ của chính phủ và các tổ chức quốc tế,
vấn đề nước sạch đã được cải thiện đáng kể.
Kết luận
Nhìn chung, bài nghiên cứu này tập trung
vào các nhân tố ảnh hưởng đến nền kinh tế địa
phương và cuộc sống của người Ba-na, đặc
biệt là văn hóa và sinh kế của hai xã Lo Pang
và Kon Thup từ các khía cạnh lịch sử, kinh tế,
văn hóa và xã hội. Bài nghiên cứu này giúp đề
xuất giải pháp cho sự phát triển các địa
phương.
Thông qua việc ngụ ý và cảnh báo dựa
trên các số liệu thống kê từ thực tiễn của xã Lo
Pang và Kon Thup, chúng tôi hy vọng các dự
án quy mô lớn cho sự phát triển kinh tế trong
vùng sẽ được tiến hành nhằm góp phần bảo tồn
nền văn hóa đa dạng của người Ba-na và nâng
cao mức sống cho cộng đồng.
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HỘI NHẬP XÃ HỘI GIỮA CÁC SINH VIÊN ĐA SẮC TỘC: KINH NGHIỆM
TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MALAYSIA
Hamdan Bin Said
Đại học công nghệ Malaysia
Tóm tắt:
Bài nghiên cứu này nhằm mục đích thảo luận về những kinh nghiệm tại các tổ chức giáo dục sau
Đại học Malaysia đã thể hiện vai trò dự kiến của mình như thế nào trong việc đem lại sự hòa hợp, trở
thành cầu nối giữa các sắc tộc, và thúc đẩy môi trường của sự hòa bình, hữu nghị, đoàn kết. Các tổ
chức giáo dục sau Đại học tại Malaysia được giao nhiệm vụ không chỉ trong vấn đề dạy và học, mà
còn phải tạo lập một môi trường thuận lợi cho sự phát triển đa dạng văn hóa và đa sắc tộc giữa các
sinh viên. Nói một cách khác, giáo dục sau đại học tại Malaysia được sử dụng như một trong những
công cụ thúc đẩy sự phát triển đa dạng văn hóa giữa các nhóm dân tộc. Mặc cho những sự nỗ lực trên,
mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số hầu hết vẫn đang trong tình trạng phân cực xảy ra ở các cấp. Bài
viết này nhằm mục đích thảo luận về kết quả nghiên cứu về môi trường xã hội trong phạm vi nhà
trường với đối tượng là sinh viên sau đại học. Nghiên cứu đã sử dụng Khảo sát về môi trường xã hội
trong phạm vi nhà trường để đánh giá các khía cạnh khác nhau về sự tương tác giữa các sinh viên dân
tộc khác nhau tại các trường đại học công và tư. Dự trên kết quả đánh giá sơ bộ ban đầu trên bốn cấu
trúc chính bao gồm: mức độ hội nhập, sự đa dạng về các chương trình học thuật, các hoạt động trợ
giúp chương trình trên lớp và các chính sách hành chính được khởi xướng có liên quan tới một số
lượng lớn các bộ phận phòng ban trong trường đại học.
Từ khóa: Hội nhập đa sắc tộc, môi trường cho sự đa dạng, hội nhập, sự đa dạng, sự phân cực giữa
các dân tộc.
GIỚI THIỆU:
luận này sẽ được kết thúc bằng một loạt những
Đất nước Malaysia nằm tại bán đảo cực
hành động được khởi xướng bởi chính phủ và
nam của Đông nam Á và một phần ba Bonero
những tổ chức giáo dục sau đại học được lựa
ở khu vực phía bắc. Quốc gia bao gồm bán đảo
chọn để nâng cao sự hội nhập xã hội nhằm
Malaysia với 13 bang và ba vùng lãnh thổ liên
phát triển một quốc gia cân bằng, hội nhập,
bang bao gồm cả hai bang Sabah và Sarawak ở
dân chủ, một quốc gia có cùng chung một giá
Bonero. Malaysia là một quốc gia theo chế độ
trị và bản sắc dân tộc. Dân số tại Malaysia.
quân chủ lập hiến có hệ thống nghị viện như
Dân số tại Malaysia
các nước phương Tây và nhà nước dân chủ.
Hiện nay, tổng số dân tại Malaysia là hơn
Nhìn chung, quốc gia này vẫn được coi là quốc
28 triệu bao gồm các dân tộc và tôn giáo khác
gia với thu nhập trung bình với một nền kinh tế
nhau [6]. Cụ thể hơn, một số nghiên cứu đã chỉ
đa dạng [5].
ra rằng hiện nay có tới 200 nhóm dân tộc thiểu
Hệ thống giáo dục tại Malaysia khá đặc
số đang sinh sống tại quốc gia này. Tây
biệt. Nền giáo dục tại đây đã được thành lập từ
Malaysia (hay còn gọi là bán đảo Malaysia),
thời kì thuộc địa. Bài viết này bắt đầu vấn đề
từ việc xem xét vấn đề dân số tại Malaysia,
Orang Asli là nhóm dân tộc bản địa chính
tiếp sau đó là một phần thảo luận nhỏ về nơi
sinh sống, trong khi đó tại phía Đông (gồm hai
sinh sống của một nhóm người dân bản xứ và
bang Sabah và Sarawak) có nhiều dân tộc thiểu
nền giáo dục tại đây được gọi là Orang Asli
số khác sinh sống như Kadazan, Dusun,
hay còn được gọi là Thổ dân (dân bản địa).
Bajau, Iban, Dayak, Bidayuh, Murut, Penan, và
Cuối cùng là về hội nhập đa sắc tộc giữa các
các dân tộc khác [5]. Xét trên diện rộng, các
sinh viên sau đại học tại các trường. Phần thảo
nhóm dân tộc chính tại Malaysia gồm Mã lai
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(51.3%), Hoa (30.6%), Ấn (7.1%) và các nhóm
dân tộc không phải người Malay bản địa
(11.0%) [6, 2]. Các nhóm dân tộc bản địa như
Orang Asli, Kadazan, Dusun, Bajau, Iban,
Dayak, Bidayuh, Murut, Penan, và các nhóm
khác có số lượng rất ít. Phần lớn trong các
nghiên cứu về dân tộc thiểu số, các nhóm dân
tộc bản địa đó được phân thành nhóm “các dân
tộc khác”.
Nhóm dân tộc Mã lai bản địa và không
phải Mã- lai bản địa cùng nhau lập nên nhóm
con- của- đất hay còn gọi là Bumiputera. Ở
Malaysia, nền văn hóa của người Mã lai nằm ở
bản sắc văn hóa cốt lõi của dân tộc. Mặc dù
vậy, những nền văn hóa của các dân tộc khác
vẫn được công nhận. Tại quốc gia này, ngôn
ngữ chính thức là tiếng Mã- lai (Bahasa
Melayu). Các ngôn ngữ khác như tiếng Anh,
tiếng Quan Thoại, tiếng Tamil, Ả rập và
Punjabi cũng được sử dụng khá phổ biến. Phần
lớn người dân theo Hồi giáo, con số này chiếm
khoảng hơn 60% dân số. Số còn lại theo Kito
giáo, đạo phật, đạo Hin- đu và các tông giáo
khác một cách tự do. Môt số hình thức đa dạng
yêu cầu cần phải có hình thức tiếp cận toàn
diện để các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm
người dân bản địa có thể chung sống hài hòa
và hòa bình. Tuy nhiên, khi quốc gia bị phân
chia hay bị cô lập do các nhóm dân tộc thì
không thể có một con đường dễ dàng nào để
các dân tộc tiến đến sự hòa hợp này được. Vấn
đề này sẽ được giải thích rõ ràng hơn trong
những phần sau. Để phần thảo luận dễ hiểu
hơn, chỉ có một nhóm là người Orang Asli là
được bàn chi tiết.
Cộng đồng dân tộc bản địa- Orang Asli
Nhóm người bản địa Orang Asli nằm tại
bán đảo Malaysia không phải là một dân tộc
đồng nhất. Orang Asli đã tự tạo nên một cộng

đồng không đồng nhất với những sự khác biệt
lớn về mặt nhận thức tâm lý- xã hội- văn
hóa[12]. Lý do căn bản của sự khác biệt này
nằm ở những sự khác biệt liên quan tới hoàn
cảnh của bản thân cộng đồng người Orang
Asli. Có ba nhóm dân tộc thiểu số chính ở cộng
đồng người Orang Asli: Senoi, Proto- Malay
và Negrito. Mỗi dân tộc này lại có sáu bộ tộc
khác nhau sinh sống. Điều này khiến cho cộng
đồng người Orang Asli có tất cả 18 bộ tộc tất
cả [12]. Chi tiết về mỗi bộ tộc có thể thấy trong
bảng 1.
Các bộ tộc cộng đồng Orang Asli tại quần
đảo Malaysia
Tại Malaysia, kể từ thời kì Anh thuộc,
cộng đồng Orang Asli không có gì thay đổi
nhiều. Thực dân Anh đã không ảnh hưởng
nhiều tới sự phát triển của nhóm cộng đồng
bản địa này. Thậm chí không cả cho họ một
nền giáo dục. Vậy chuyện gì đã xảy ra với
nhóm cộng đồng bản ngữ này khi thực dân
Anh rời đi? Cộng đồng này đã sống ở đâu?
Câu trả lời chính là, tùy thuộc và các nhóm của
dân tộc mình, họ sống rải rác thành các nhóm
nhỏ trên bán đảo Malaysia. họ sống trong tình
trạng nghèo đói. Có tổng số 852 làng ở cộng
đồng Orang Asli và có thể được phân chia
thành ba nhóm làng chính: làng ở khu vực
nông thông, làng chính và các khu định cư ở
vùng ngoại ô các thành phố. [12]. Các phân số
được dựa trên vị trí, sự phát triển về kinh tế và
cơ sở hạ tầng hiện đại. Hãy xem bảng 2 để hiểu
rõ hơn về các nhóm làng tại Orang Asli.
Bảng 1.
Senoi
Malay-Proto
Negrito
Semai
Temuan
Kensiu
Temiar
Semelai
Kintak
Jahut
Jakun
Jahai
Che Wong
Kanaq
Lanoh
Mahmeri
Kuala
Mendriq
Semoq Beri
Seletar
Bateq
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Bảng 2. Các nhóm làng Orang Asli
Loại làng
Khu vực
nông thôn

Ngoại ô

Dân
số
327

38

519

61

Thành phố 6

Tổng

852

%

1

Tiêu chuẩn
- Có thể tiếp cận bằng
đường bộ, đường tàu hỏa
hoặc đường thủy
- Không có nguồn nước
sạch, không có điện trong
vòng 24 giờ và không có
các tiện nghi cơ bản
khác.
- Các nguồn lực kinh tế
không ổn định.
- Gần các làng Malay
- Có thể tiếp cận bằng
đường nhựa
- Có các cơ sở vật chất
thiết yếu, nước uống và đủ
điện tỏng 24 giờ.
- Có các chiến dịch phát
triển các nguồn lực kinh
tế lâu dài.
- Có đầy đủ các cơ sở vật
chất
- Không có chiến dịch phát
triển đất đai.
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Từ khi được độc lập đến nay, Orang Asli vẫn là một cộng đồng dân tộc thiểu số, có nghĩa là phần
lớn họ vẫn đang sống trong khu vực nông thôn. Hiện tại có tổng số 36,658 đầu người trong các hộ gia
đình trên tổng số dân khoảng 178,197 người. Bang Pahang có số dân Orang Asli đông nhất với 67,503
người. Theo sau là huyện Perak với 53,299 người. Như ta thấy ở Bảng 3. Số lượng người dân của cộng
đồng Orang Asli cũng cho thấy đã tăng lên khá đáng kể, từ 34,747 người năm 1947 đến 178,197 người
năm 2010 với tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm 2.59% [12].
Bảng 3: tổng số dân tại các Bang
Bang
Senoi Malay Negrito
Tổng
-Proto
Pahang
29,43 37,142 925
67,506
9
Perak
50,28 605
2,413
53,299
1
Kedah
19
0
251
270
Selangor
5073 12,511 3
17,857
Kelantan
12,04 29
1,381
13,457
7
Terengganu 818
41
34
893
Negeri
916
10,435 0
10,531
Sembilan
Melaka
28
1,486
1
1,515
Johor
55
13,083 1
13,139
Total
97,85 75,332 5009
178,197
6
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Rõ ràng có thể thấy rằng ngay từ đầu, sự
phân bố dân cư ở các dân tộc đã không cho
phép sự hội nhâp diễn ra một cách tự nhiên.
Tình trạng này ngày càng xấu đi khi hệ thống
trường học được dựng lên dựa trên đặc trưng
của từng nhóm dân tộc riêng. Vấn đề này sẽ
được giải thích kĩ hơn tại các phần sau.
Hệ thống giáo dục.
Từ khi Malaysia giành lại độc lập năm
1957, có ba loại hệ thống trường học được tổ
chức tại đây. Các trường học được xây dưng
dựa trên ba nhóm dân tộc thiểu số chính: người
Mã- lai, người Hoa và người Ấn. Ở cấp độ các
trường tiểu học, có các trường cấp tiểu học
công, trường tiểu học kiểu Trung, trường tiểu
học kiểu Tamil. Mỗi trường tiểu học lại sử
dụng ngôn ngữ dân tộc làm ngôn ngữ giảng
dạy. Tên của các trường cũng được thay đổi
nhiều lần nhưng yếu tố dân tộc tại các trường
vẫn được duy trì. Vậy những trường học của
các nhóm dân tộc bản xứ Orang Asli nằm ở
đâu? Trẻ em đến học loại trường nào? Chỉ có
một số ít trẻ em nhận được sự giáo dục từ các
trường tiểu học công trong khi phần lớn trẻ em
tại đây không nhận được sự giáo dục dù là cơ
bản nhất. Vì những lý do liên quan tới đặc
điểm địa lý và khu vực, trẻ em tại đây gặp rất
nhiều khó khăn tỏng việc tiếp cận và nhận
được sự giáo dục. Trong suốt quá trình đó, trẻ
em không được đón nhận bởi các trường khác
như trường tiểu học kiểu Trung và trường tiểu
học kiểu Tamil. Các loại trường tiểu học trên
là hai loại trường học độc quyền danh cho các
nhóm dân tộc thiểu số người Hoa và người Ấn
độ. Mặc dù Đã cố gắng để đến trường, vẫn có
tới 50% trẻ em không hoàn thành việc học tập
tại trường [12]. Đó chính là kịch bản quen
thuộc của hệ thống giáo dục tiểu học.
Hình thức xây dựng trường học dựa trên
yếu tố dân tộc cho phép các trường THCS tiêp
tục hoạt động dù có khác nhau về tỷ lệ. Đối với
trường THCS, chỉ cố một số lượng hạn chế các
trường được mở ra dựa trên yếu tố về dân tộc.
Lại một lần nữa các câu hỏi được đặt ra, trẻ em
của nhóm người bản ngữ Orang Asli đi đâu để

được học tập? Loại trường học nào phù hợp
với trẻ em ở đây? Lại một lần nữa vì lý do đặc
thù khu vực, chỉ có một số ít người được tham
gia học tại trường THCS. Lại một lần nữa họ
không được đón nhận bởi các trường THCS
kiểu Trung và kiểu Ấn. Lại một lần nữa, 30%
trẻ em không hoàn thàn được chương trình
giáo dục THCS [12]. VÌ thế, có thể rút ra kết
luận rằng sự phân cực giữa các nhóm dân tộc
bắt đầu từ nền giáo dục tiểu chọ và tiếp tục đến
THCS.
Chính phủ ngay khi nhận ra biểu hiện
phân cực dân tộc này, đã thực hiện ngay những
sáng kiến nhằm khắc phục vấn đề. Các giải
pháp bao gồm việc đưa ra các chính sách giáo
dục mới để công nhận ngôn ngữ chuẩn quốc
gia và xây dựng hệ thống trường học quốc gia.
Chính phủ mong muốn rằng sẽ sử dụng giáo
dục như một trong những công cụ thúc đẩy sự
hợp tác giữa các dân tộc , trong đó có cả Orang
Asli. Tuy nhiên, chính sách này đã ngừng cho
kết quả và không liên quan tới giáo dục bậc đại
học [11]. Vì vậy, sau hơn bốn thập kỉ, tình
trạng phân cực giữa các dân tộc lại diễn ra ở
nhiều mức độ khác nhau. Một nghiên cứu đã
chỉ ra rằng, sau nhiều nỗ lực và chiến lược đưa
ra, đây vãn là vấn đề nhức nhối. Các chiến
lược đưa ra cũng chưa thành công trong việc
nâng cao sự đoàn kết giữa các nhóm dân tộc
[4]. trong thực tế, đã có khẳng định rằng sự
phân cực giữa các nhóm dân tộc đang ngày
càng trở lên gay gắt hơn đặc biệt là giữa nhóm
thế hệ trẻ.
Vì vậy, chính phủ không còn giải pháp
nào để tăng sự hội nhập nào tốt hơn là đưa vào
nền giáo dục cao hơn. Giáo dục đại học giờ
đây đã phải gánh vác một trách nhiệm to lớn
đó là thúc đẩy sự hội nhập đa sắc tộc giữa các
nhóm dân tộc thiểu số bao gồm cả nhóm người
dân bản địa Orang Asli. Liệu nền giáo dục đại
học ở Malaysia có thể làm thay đổi tinh hình
được chứ? Chỉ thời gian mới có thể trả lời câu
hỏi này.
Giáo dục đại học ở Malaysia
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Trong suốt thời kì thuộc địa, nền giáo dục
đại học của Malaysia chỉ tồn tại với số lượng
hạn chế, chưa bàn tới việc đặc tính chung của
mỗi nhóm dân tộc thiểu số. Có thể nói câu nói
trên chỉ phù hợp khi nói đến ba nhóm dân tộc
chính. Các nhóm dân tộc thiểu số bao gồm cả
người bản xứ đặc biệt là người Orang Asli
không nhận được bất kì sự quan tâm nào. Từ
khi quốc gia dành được độc lập năm 1990 đến
nay, chưa có tới một người dân Oran Asli nào
tốt nghiệp trình độ đại học. Thực chất là một
lần nữa người dân nơi đây lại bị loại ra khỏi sự
quan tâm của chính quyền. Mặc dù yếu tố hợp
nhất tại thời điểm đó vẫn là vấn đề của địa vị
xã hội, không phải là vấn đề dân tộc, tuy nhiên
sự phân cực giữa các nhóm dân tộc hiếm khi
được đem ra thảo luận.
Khi Malaysia giành được độc lập, các
chính sách và luật pháp liên quan đến giáo dục
và hệ thống giáo dục chủ yếu chỉ quan tâm đến
hệ thống giáo dục bậc tiểu học và THCS [1].
Nói cách khác, sự thay đổi của các chính sách
và luật giáo dục không hề gây ảnh hưởng gì tới
bậc giáo dục đại học. Mục tiêu chính của sự
thay đổi giáo dục chính là việc hướng tới sự
hội nhập quốc gia giữa các thế hệ trẻ. Với
mong muốn và tin tưởng rằng hội nhập quốc
gia phải được nuôi dưỡng từ trên ghế nhà
trường tiểu học và THCS [7]. Giai đoạn này
cũng được tin tưởng rằng sẽ đem lại sự thay
đổi tốt hơn cho vấn đề hội nhập và tuổi càng
trẻ thì hội nhập quốc gia giữa các dân tộc càng
dễ thực hiện hơn. Thật không may đó là những
hành động khởi xưởng cho sự hội nhập này lại
chỉ được nhấn mạnh trên ghế nhà trường tiểu
học và THCS. Ở những nơi khác và các hình
thức khác nỗ lực cho thấy rất chậm. Tóm lại là
sự hội nhập xã hội không hề được diễn ra trên
phạm vi tổng thể.
Đối với các tổ chức giáo dục cấp cao hơn,
từ sau năm 1980, tiếng Mã-lai đã được sử dụng
là ngôn ngữ chính thức trong giảng dạy. Việc
thay đổi ngôn ngữ giảng dạy chính thức từ
tiêng Anh sang tiếng Mã lai được xem như một
nỗ lực lớn trong việc đem lại hội nhập quốc gia
[11]. Thật không may là chính sách này thây
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đổi không lâu. Trên thực tế, một số nhà nghiên
cứu chỉ ra rằng quá trình thay đổi chính sách
chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 12 năm tính cả thời
gian giai đoạn chuyển tiếp. Vì vậy, năm 1996
được coi như là kết quả của sự dự dân chủ hóa
của giáo dục đại học. Các chính sách về giáo
dục đại học đặc biệt là về vấn đề ngôn ngữ
chính thức giảng dạy một lần nữa lại được thay
đổi cho phép sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ
giảng dạy tại các trường đại học tư thục. Đây
được coi là một hình thức quay trở lại thời kì
độc lập khi vấn đề hội nhập quốc gia chưa
được xem xét. Tình trạng này đến hiện nay vẫn
còn tồn tại.
Ở mức độ sau đại học, trước năm 1990,
xét về mặt chung, không có môn học bắt buộc
nào trong chương trình học dược đưa ra trong
trường học tại các trường đại học và trung học
chuyên nghiệp về hội nhập quốc gia. Tuy
nhiên, vào cuối những năm 1990, một số
trường đại học đã khởi xướng cho việc giới
thiệu các môn học mới liên quan tới vấn đề hội
nhập quốc gia .Môn học mới này có tên nền
văn minh Hồi giáo và châu Á và có trong danh
mục các môn chung. Không may là môn học
này chưa đặt ra những mục tiêu cụ thể cho vấn
đề hội nhập liên chủng tộc và liên sắc tộc. Mỗi
trường đại học có một hệ thống của riêng mình
và phương pháp riêng của mình để giảng dạy
môn này và điều này còn khiến vấn đề trở nên
phức tạp hơn. Môn học này không có một tiểu
chuẩn cụ thể nào hay chương trình học cụ thể
chung nào cho môn học này. Vì vậy, việc thực
hiện các chính sách hội nhập quốc gia hoàn
toàn phụ thuộc vào các trường đại học [6]. Ở
phần lớn các trường đại học công lập, vấn đề
này do bộ phận Phòng công tác học sinh- sinh
viên chịu trách nhiệm. Nhìn vào kịch bản này,
các nhà nghiên cứu đã dự đoán rằng có khả
quan các tổ chức giáo dục sau đại học sẽ tiếp
tục phát triển quá trình hội nhập quốc gia ở cấp
độ trường học [3]. Tuy nhiên các dịch vụ lại
rất lỏng lẻo bì vấn đề này không có một chính
sách nào quy định cụ thể. Chuyện gì sẽ xảy ra
tiếp theo? Nhiều trường đại học đã lựa chọn

giải pháp đưa ra các chính sách giả thiện cho
nỗ lực này.
Sự không rõ ràng trong chính sách gây ra
những hậu quả về nhiều mặt. Sự thiếu rõ ràng
trong chính sách hội nhập sẽ dẫn tới việc các
trường đại học không biết lựa chọn mục tiêu
nào để đi. Thiểu rõ ràng trong chính sách hội
nhập khiến các trường cũng không thể xây
dựng được một chương trình giảng dạy hướng
tới mục tiêu thúc đẩy sự hội nhập giữa các sinh
viên đa sắc tộc. Điều này càng khiến cho vấn
đề phân cực giữa sinh viên các nhóm dân tộc
khác nhau diễn ra ngày một căng thẳng
hơn.Một số nhà nghiên cứu còn dự đoán xa
hơn đó à vấn đề phân cực giữa sinh viên các
trường đại học ở các nhóm dân tộc thiểu số
diễn ra do không chỉ sự thiếu rõ ràng trong
chính sách mà còn do sự thiếu rõ ràng trong
việc thành lập chính sách giáo dục quốc gia. Ví
dụ, trong Chiến lược phát triển giáo dục sau
đại học không hề đưa ra các mục tiêu cụ thể
cho vấn đề này. Vấn đề hội nhập quốc gia chỉ
được đưa ra bàn bạc ngắn gọn về sự nỗ lực
chuyển đổi của nền giáo dục sau đại học.
Không hề cố một chương trình nghị sự quốc
gia độc lập nào dành riêng cho vấn đề hội nhập
quốc gia đa sắc tộc.
Với những phần ở trên, có thể thấy những
nỗ lực hướng tới một dân tộc quốc gia đoàn kết
giữa nhóm các dân tộc thiểu số đã được phát
huy trên mức độ cơ cấu. Tình trạng này đặt ra
nhiều câu hỏi, đặc biệt là liệu có hay không
những ý tưởng cao cấp trên thực sự là cấp thiết
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bài nghiên cứu này sẽ điều tra mức độ hội
nhập xã hội giữa các nhóm sinh viên sau đại
học tại các nhóm dân tộc thiểu số. Bài nghiên
cứu này cũng tập trung vào các sinh viên dại
học và trung học chuyên nghiệp trong các môi
trường giáo dục đa dạng. Trọng tâm của bài
nghiên cứu này tập trung vào mức độ nhận
thức và thái độ của sinh viên đối với quá trình
hội nhập, sự hội nhập tương tác cả bên trong
và bên ngoài lớp học và môi trường học tập
giữa các nhóm dân tộc khác nhau trên trường
học. Bài nghiên cứu sử dụng Khảo sát môi

với thực tế đời sống sinh viên đại học [9].
Nghiên cứu của các học giả cho hai luồng ý
kiến tría chiều nhau. Ý kiến đầu tiên chỉ ra
rằng có nhiều nghiên cứu trước đây đã nói rằng
sự phân cực giữa các nhóm dân tộc đã mở rộng
phạm vi giữa các nhóm sinh viên là người
Malaysia và không phải người Malaysia [8].
Ví dụ như trong một nghiên cứu có tới 80%
người khi được hỏi thừa nhận rằng mình có
định kiến với những người dân tộc thiểu số. Dù
cho nhìn từ phía bên ngoài, mối quan hệ giữa
các nhóm sinh viên có vẻ rất hòa đồng, tuy
nhiên trên thực tế, sinh viên đại học cảm thấy
rất khó khăn để cùng hoạt động các hoạt động
xã hội cùng nhau như ăn uống và chơi trò chơi
tiêu khiển. Nhiều người phản đối việc ở chung
phòng. Một ý kiến khác lại cho rằng mặc dù có
tồn tại sự phân cực giữa các nhóm sinh viên,
tuy nhiên tình trạng này đang ngày cảng giảm
về quy mô hơn bởi lẽ mọi người cùng ngày
càng hướng tới một cuộc sống ngày càng theo
chủ nghĩa cá nhân, vật chất và các mối quan
hệ. Nhiều người còn nói rằng họ đã vượt qua
được các vấn đề như sự khác biệt về sắc tộc và
chính trị. Hơn thế nữa, nhiều nhà nghiên cứu
đã chỉ ra rằng đã có một loạt các hoạt động khi
được tổ chức cho sinh viên đã thành công
trong việc làm tăng ý thức để sinh viên có
thêm động lực tham gia giao lưu và tương tác
với các nhóm dân tộc khác [3]. Làm sao để xác
định mức độ chính xác của những điều vừa nói
trên? Phần giải thích kĩ hơn về nghiên cứu
dưới đây sẽ thể hiện rõ hơn.
trường học tập làm công cụ thu thập dữ liệu.
Bài khảo sát này được đưa ra ngẫu nhiên cho
sinh viên. Nghiên cứu này tập chung tìm hiểu
sự tương tác xã hội giữa sinh viên đại học từ
nhiều dân tộc thiểu số khác nhau đặc biệt là tại
các trường đại học và cao đẳng, nơi có sự đa
dạng về bối cảnh giáo dục. Mục đích của
nghiên cứu là về tầm hiểu biết của sinh viên
đối với quá trình hội nhập và sự tương tác cả
trong lẫn ngoài trường học. Tác giả sử dụng hệ
thống khảo sát môi trường xã hội tại trường để
làm công cụ nghiên cứu. Sinh viên được ngẫu
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nhiên giao cho các công cụ nghiên cứu này. Đề
Đồng hóa- Đây là giai đoạn hòa nhập về
tài này nghiên cứu sự phát triển của phép ứng
những giá trị và cách biểu hiện thông qua việc
xử xã hội trong bậc giáo dục đại học. Công cụ
hòa nhập với xã hội. Ở giai đoạn này, biên giới
được thiết kế để làm thước đo cho sự tương tác
giữa sự biệt của các nhóm được giảm đáng kể
xã hội giữa sinh viên từ nhiều dân tộc thiểu số
và bắt đầu tiếp nhận những nét văn hóa mới
khác nhau trong một trường đại học. Mục tiêu
của nhóm chiếm đa số đồng thời vẫn duy trì
chính là để tìm hiểu sự đa dạng sắc tộc ở trong
những nét riêng biệt của nhóm đó
trường. Công cụ nghiên cứu chia làm 34 loại
Hòa hợp – Đây là giai đoạn đỉnh điểm của
thước đo theo chuẩn Likert để đo độ hiểu biết
quá trình hội nhập. Nó được coi như là mốc
và thái độ của sinh viên đại học đối với việc
khởi điểm cho sự hòa nhập vì khi đó khoảng
tương tác trong nhóm và tương tác xã hội. Mức
cách giữa các nhóm và những nét riêng của
độ đo cùa công cụ nghiên cứu được chia làm 4
từng nhóm không còn là rào cản quá lớn nữa.
độ từ 4 (Hoàn toàn đồng ý) tới 1 (hoàn toàn
Đề tài này gồm có 1043 đối tượng tham
không đồng ý).
gia nghiên cứu trong đó có cả sinh viên năm
Trong đề tài này, tác giả sử dụng 4 thước
nhất và sinh viên năm cuối của 4 trường đại
đo để đánh giá “tính đồng nhất” gồm có nơi ở,
học công lập. Số lượng sinh viên được ngẫu
sự tiếp nhận văn hóa, đồng hóa và sự hòa
nhiên chọn để hoàn thành bảng câu hỏi là đang
hợp.Các loại thước đo được định nghĩa như
học tại Bộ môn khoa học và xã hội học. Tại
sau:
thời điểm đó, số lượng sinh viên dân tộc theo
Nơi ở - Đây là bước đầu tiên trong quá
học ngành kỹ thuật hay giáo dục chuyên môn
trình hội nhập. Trong giai đoạn này các cá
là rất ít. Hơn nữa, việc gặp được những sinh
nhân và nhóm tự thích nghi với những sự khác
viên này và hoàn thành bảng câu hỏi lại còn
biệt đối phù hợp với bối cảnh xã hội để tránh
khó hơn. Trong tổng số 1043 đối tượng được
mâu thuẫn lẫn nhau và tiếp tục sống với các
nghiên cứu, 19,1% là nam giới, phần còn lại
nhóm khác
80,9% là nữ. Tính theo sắc tộc, 70,9% là người
Sự tiếp nhận văn hóa – Đây là giai đoạn
Mã Lai, 13,5% là người gốc Hoa, 3,5% người
thích ứng mà một nhóm bất kỳ nào đó cần phải
gốc Ấn Độ và các nhóm dân tộc thiểu số khác
quên đi những nét truyền thống, phong tục
gồm Orang Asli chiếm 12,2%. Thông tin về
nhất định của dân tộc ấy để hòa hợp với những
các đối tượng được nghiên cứu được liệt kê
nhóm đa số.
trong bảng số 4 dưới đây.
Bảng 4: Thông tin nhân khẩu học các đối tượng được nghiên cứu
Đặc điểm
Số lượng Phần trăm (%)
(n)
Dân tộc
Mã Lai
740
70.0
Hoa
141
13.5
Ấn Độ
37
3.5
Khác
125
12.1
Tổng
1043
100
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Nam
Nữ

Giới tính
199
844

19.1
80.9

Năm đầu
Năm cuối

Số năm học
935
108

89.6
10.4

Bảng 5: Mức độ, Tổng thể các tiêu chí và độ chênh lệch cho phép của hội nhập xã hội
STT

Mức độ

Tổng thể
các tiêu chí

1
2

Nơi ở (9 mục)
Tiếp nhận văn hóa (9
mục)
Đồng hóa (11 mục)
Hòa hợp (5 mục)

2.76
2.64

độ chênh
lệch cho
phép
0.30
0.29

2.89
2.90

0.27
0.40

3
4

Nhìn chung, số liệu được phân chia khá
đồng đều cho tất cả 4 tiêu chí của hội nhập xã
hội. Kết quả này cho thấy cần phải có biện
pháp nhằm tăng cường việc hội nhập xã hôi
của sinh viên đại học. Dựa vào kết quả nghiên
cứu Bộ phận nghiên cứu về Orang Asli đã ký
vào một biên bản ghi nhớ và một biên bản thỏa
thuận để hợp tác với các trường để đẩy mạnh
sự đa dạng sắc tộc trong trường.
Biện pháp của chính phủ
Ngoài biên bản ghi nhớ và biên bản thỏa
thuận, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và Bộ phận nghiên cứu về Orang Asli đã thực
hiện nhiều biện pháp để đưa việc đa dạng sắc
tộc trong trường phát triển cùng với mục tiêu
của đề án Tầm nhìn 2020. Hướng thực hiện
gồm có sự ra đời và áp dụng của hàng loạt
chính sách của chính phủ như 1Malaysia,
Chương trình kinh tế mới (NEM), Chương
trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế (ETP) và Kế
hoạch thứ 10 của Malaysia (10MP). Những
biện pháo này nhằm mục đích đưa Orang Asli
hòa nhập với đất nước và góp phần cho sự phát
triển của Malaysia trở thành một đất nước phát
triển vào năm 2020.
Trên thực tế, các cộng đồng thiểu số này
đã yêu cầu những sự thay đổi mang tính cấp
thiết nhằm mục đích đảm bảo lợi ích và quyền
lợi chính đáng của họ. Theo yêu cầu này, một
đề án mang tên Kế hoạch Chiến lược cho sự
phát triển của Orang Asli đã được lập nên để
thực hiện mục tiêu của JHEOA, một tổ chức
có ảnh hương lớn tới sự phát triển của
cộng đồng người thiểu số. Tất cả các
đảng phái, bao gồm cả các trường đại học
đều phải tham gia vào việc hiện thực hóa

sứ mệnh của JHEOA bằng cách thực hiện
nhiều chính sách phát triển để có thể giúp
cải thiện tình hình kinh tế xã hội và chất
lượng của sống cũng như sự phát triển
những nét đặc sắc của Orang Asli. Các
trường đại học được giao nhiệm vụ thực hiện
rất nhiều sứ mệnh khác nhau. Cụ thể, 3 trường
đại học bao gồm Đại học Quốc gia Malaysia
(UKM), Đại học Malaya và Đại học Khoa học
Malaysia đã đóng vai trò nòng cốt trong rất
nhiều lĩnh vực với sự hỗ trợ nhất định của các
trường đại học khác.
Với sự hỗ trợ đắc lực của JHEOA, tổ
chức Focus Group of Education, bao gồm các
khoa thành viên từ nhiều trường đại học khác
nhau tạo nên để thảo luận các vấn đề giáo dục
liên quan tới Orang Asli. Một trong số những
đề xuất mà tổ chức đã đưa ra đo là tăng số
lượng người dân tộc thiểu số trong các trường
đại học. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, tổng
cộng 880 sinh viên dân tộc đã hoàn thành
chương trình học của mình tại các trường đại
học trên địa bàn toàn quốc. Hầu hết những sinh
viên này đề nhận được ít nhiều sự hỗ trợ từ
JHEOA từ bậc tiểu học cho tới trung học. Việc
có được con số sinh viên dân tộc tốt nghiệp
như trên không phải là chuyện dễ dàng. Sự
hiện diện của các sinh viên này trong trường
đã đặt ra nhiều vấn đề không chỉ với bản thân
sinh viên mà còn cả các khoa thành viên,
người quản lý mà còn các tộc người khác nữa.
Hầu hết những sinh viên thuộc nhóm dân
tộc là những người tiên phong trong gia đình
học đại học hoặc cao đẳng. Họ thiếu những
tấm gương để hướng dẫn họ trên bước đường
thành công trên giảng đường. Những kiến thức
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xã hôi của họ bị hạn chế rất nhiều, chính vì đó,
nhiều sinh viên gặp nhiều khó khăn trong việc
hòa nhập với bạn bè. Khoản hỗ trợ tài chính
mà những sinh viên này nhận được từ JHEOA
giúp họ đầu tư cho việc học đồng thời họ cũng
cảm thấy được sự quan tâm đặc biệt mà trường
dành cho họ. Nhiều sinh viên khác cũng thắc
mắc và muốn có được sự quan tâm này. Hơn
nữa, các sinh viên từ các tộc người khác, nhất
là nhóm người chính không có mối quan tâm
nào khác. Chính vì vậy, việc hòa nhập xã hội
tự nhiên trở nên rất khó khăn ở trong trường.
Điều này đã khiến nhiều trường đại học nghiên
cứu tìm ra những phương thức mới để đảm bảo
hội nhập diễn ra tự nhiên. Những ví dụ điển
hình về phương pháp thực hiện được đề ra sẽ
được đề cập trong những ví dụ sau.
a) Cải tiến giáo dục đại học
Bộ đã đưa ra các chính sách nhằm cải tiến
giáo dục bậc đại học hướng tới phát triển đất
nước và cả đời sống nhân dân vì một xã hội
dân chủ, công bằng, phát triển, và đa dạng
trong việc đối phó với những thử thách trong
tương lai. Để đảm bảo rằng tất cả mọi người,
bao gồm cả các nhóm người thiểu số Orang
Asli, được góp phần vào công cuộc đổi mới
này. Dự án được đề xuất với trọng tâm vào rất
nhiều mặt như tăng tính công bằng, nâng cao
chất lượng học tập và giảng dạy, tăng cường
nghiên cứu và phát triển, trau dồi kiến thức và
cải tiến hệ thống giáo dục.
b) Nguồn tài chính hỗ trợ cho nghiên cứu
Lĩnh vực quan hệ dân tộc và hòa nhập xã
hỗi đang trở thành một trong những tâm điểm
của các công trình nghiên cứu ở Malaysia. Vì
thế, nhiều đề tài với những lĩnh vực khác nhau
về vấn đề trên đã được thực hiện đặc biệt là
bởi các giảng viên và sinh viên sau đại học ở
các trường đại học như Đại học Malaya, Đại
học Quốc gia Malaysia và trường Đại học Hồ
giáo quốc tế. Những chủ đề nghiên cứu của đề
tài gồm: (1)quan hệ dân tộc, một yếu tố quan
trọng cho sự phát triển xã hội và đất nước. (2)
phong tục, ngôn ngữ, văn hóa, lối sống hay
truyền thống của Orang Asli. Những đề tài
nghiên cứu này có thể tạo ra những chủ đề đa

238

dạng nhưng rất thú vị về quan hệ dân tộc và
hội nhập quốc gia. Ngoài ra còn có các vấn đề
khác liên quan tới tín ngưỡng, hội nhập,...
c) Những khóa học học thuật mới
Các trường đại học được yêu cầu mở các
khóa học mới tập chung vào việc học và hiểu
về nhiều nền văn hóa khác nhau. Các khóa học
này tập chung vào việc giuos sinh viên hiểu và
nâng cao giá trị văn hóa và nét đặc trưng lẫn
nhau. Mục tiêu của khóa học là để giải quyết
các vấn đề về sắc tộc giữa các nhóm. Khóa học
này giúp sinh viên hiểu thấu những khái niệm
về quan hệ dân tộc đồng thời, sinh viên cũng
có cơ hội thực hiện các hoạt động cùng nhau
để hiểu hơn về một xã hội đa sắc tộc. Các khóa
học này gồm: quan hệ dân tộc, văn minh hồi
giáo, văn minh châu á, văn hóa và xã hội Mã
Lai, và Đạo Hadhari.
d) Chính sách mới cho các hoạt động
trong trường
Các trường đại học đã đưa ra những chính
sách sau để nâng cao việc hội nhập xã hội
trong sinh viên:
Không cho phép sinh viên cùng một tộc
người đăng kí vào bất kỳ hoạt động hay câu lạc
bộ nào.
Hỗ trợ tài chính cho sinh viên để tổ chức
các sự kiện mà tất cả các nhóm người đều
được tham gia. Để thực hiện việc này, sinh
viên cần chứng minh được rằng họ là đại diện
của các nhóm đa dạng.
Giảm chi phí thuê nhà cho những sinh
viên đăng ký ở chung với sinh viên dân tộc
khác
Cung cấp các nhóm sinh viên đa sắc tộc
với nhiều cơ sở vật chất cần thiết cũng như tài
chính để tổ chức các chương trình và sự kiện
Tổ chức các hoạt động văn hóa trong
trường học như ngày trang phục truyền thống
để sinh viên của nhiều sắc tộc khác nhau có cơ
hội để giao lưu và tìm hiểu về trang phục cũng
như đặc sản vùng miền
Tổ chức các cuộc thi
Bầu cử những người làm trong các ban
ngành của trường từ nhiều nhóm người khác
nhau. Những người tham gia vào ban ngành

này cần phải nhận được sự hỗ trợ từ nhiều
Lập ra các lớp học thêm, bồi dưỡng cho
nhóm khác nhau, bao gồm Orang Asli.
sinh viên thiệt thòi
Sử dụng một ngôn ngữ chung để giao tiếp
Khuyến khích giảng viên giao thêm bài
trong mọi hoạt động cho sinh viên trong
tập nhóm cho sinh viên để học có thể tương tác
trường
với nhau
Ở cấp khoa, các trường đại học đã thực
Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại địa phương
hiện các biện pháp sau:
của các sinh viên dân tộc
Bầu những người quản lý có hiểu biết về
Tổ chức các khóa học bồi dưỡng kỹ năng
hoàn cảnh của sinh viên làm cố vấn cho sinh
kinh doanh cho phụ huynh của các sinh viên
viên. Những người này cần theo dõi chặt chẽ
dân tộc
tình hình học tập, vấn đề phát triển bản thân và
sự nghiệp của sinh viên
Trợ cấp một phần nhỏ tài chính cho các
cố vấn này để thực hiện các hoạt động phù hợp
với các nhóm sinh viên
KẾT LUẬN
Đề tài này thảo luận về sự phát triển của
giáo dục bậc đại học ở Malaysia theo khía
cạnh về quan hệ dân tộc. Nghiên cứu chỉ ra
rằng quan hệ dân tộc ở các trường đại học
vùng hiện nay là hệ quả của lịch sử và sự phát
triển của chính sách giáo dục nói chung. Và
mục tiêu chính của những chính sách này là
đẩy mạnh sự hòa nhập sắc tộc và xã hội. Trước
đây, những chính sách nêu trên chỉ được thực
hiện ở bậc trung học nhưng hiện nay nó đã
được áp dụng ở bậc đại học. Những nỗ lực
trong việc đẩy mạnh hòa nhập thông qua giáo
dục ở bậc đại học đã đánh dấu một bước ngoặt,
một tầm cao mới trong hệ thống giáo dục ở
Malaysia.
Việc đẩy mạnh sự hòa nhập ở bậc đại học
cần phải được quan tâm và đặc biệt chú trọng
ở các trường đại học. Điều này có thể được
thực hiện bằng rất nhiều cách. Một trong số
những phương pháp đó là mở các khóa học tập
chung vào việc nghiên cứu đa dạng văn hóa.
Các khóa học bồi dưỡng này cần phải là những
môn học bắt buộc cho tất cả sinh viên. Việc
dạy và học các khóa học này được thực hiện
thông qua các buổi thảo luân với sự có mặt của
tất cả sinh viên. Hơn nữa, sinh viên cũng cần
phải được khuyến khích lao động công ích và
được tính như là một môn học trong chương
trình học bắt buộc. Ngoài các môn học bắt

buộc này, các hoạt động ngoại khóa cũng là
những hoạt động bổ ích để cho sự giao lưu và
trao đổi văn hóa được trau dồi.
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NĂNG LỰC HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ - TIỀN ĐỀ CƠ BẢN ĐỂ
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÓ CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
Phạm Hồng Quang –PGS.TS Giáo dục
Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên
1.

Đặt vấn đề

Phát triển bền vững được hiểu đồng nghĩa
với việc chuẩn bị nguồn nhân lực có chất
lượng. Theo UNDP, khái niệm phát triển
nguồn nhân lực gồm: "phát triển nhân tính và
khả năng của con người; sử dụng có hiệu quả
những khả năng ấy". Từ khái niệm này có thể
hiểu rõ thêm vị trí vai trò của giáo dục cực kì
quan trọng đối với phát triển, kết quả của giáo
dục còn được hiểu chính là “sử dụng có hiệu
quả những khả năng ấy”. Trong sự nghiệp đổi
mới căn bản giáo dục và đào tạo, khái niệm
năng lực được nói đến từ phạm vi mục tiêu đến
nội dung chương trình và đánh giá, có thể nói
phạm trù năng lực là kết quả, là đích đến của
hệ thống giáo dục. Một người được xem như
có năng lực khi người đó có khả năng giải
quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra. Do vậy,
khái niệm năng lực dùng trong nhà trường hiện
nay được hiểu là sự tổng hợp những thuộc tính
của cá nhân con người, đáp ứng những yêu cầu
của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt
được những kết quả cao. Đối với học sinh
người Dân tộc thiểu số (DTTS), việc hình
thành năng lực cho các em thông qua hệ thống
giáo dục nhà trường là một việc làm quan
trọng để góp phần phát triển bền vững. Sau
gần 10 năm quan hệ hợp tác với Trường Đại
học Ryukyu Nhật Bản, Trường ĐHSP-ĐH
Thái Nguyên đã có thêm kinh nghiệm trong
giáo dục vùng DTTS. Dưới đây là kết quả đối
chiếu so sánh giữa chương trình hợp tác giữa 2
trường, dựa trên thực nghiệm nghiên cứu về
giảng dạy (trong đó có dạy tiếng Việt) ở vùng
DTTS Việt Nam (Trường Tiểu học Thượng
Nung và Cúc Đường, Võ Nhai, Thái Nguyên).
Chúng tôi coi đây là kinh nghiệm tốt để phát
triển năng lực người học ở những vùng đặc
biệt khó khăn.

2. Kết quả hợp tác đã đạt được như
sau:
2.1.Về ý nghĩa giáo dục nhân văn của
chương trình nghiên cứu
Việc các giáo sư của trường Đại học
Ryukyu ở Ôkinawa có ý tưởng và triển khai
nghiên cứu về giáo dục đối với người DTTS
qua phương pháp so sánh giữa 2 vùng của Việt
Nam và Nhật Bản là một công trình có ý nghĩa
nhân văn sâu sắc. Ý nghĩa nhân văn được thể
hiện ở các khía cạnh sau đây:
i)Đối tượng của chương trình nghiên cứu
hướng đến là con người-trẻ em dân tộc thiểu
số, ở Việt Nam đây là đối tượng chiụ nhiều
thiệt thòi về điều kiện sống khó khăn, giao
thông trở ngại, trình độ sản xuất thấp, ít có cơ
hội giao lưu, đặc biệt là khả năng học tiếp tục
chiếm tỉ lệ thấp…Vấn đề phát triển giáo dục
vùng có người dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ
em đã được chính phủ Việt Nam quan tâm đặc
biệt và dành nhiều chính sách ưu tiên và phát
triển. Do vậy, chương trình nghiên cứu giúp
cho phía Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm
trong việc hoạch định chính sách (đặc biệt đối
với chính sách giáo dục) đối với người dân tộc
thiểu số;
ii) Kết quả nghiên cứu về các hoạt động
giáo dục trên đối tượng người dân tộc thiểu số
đã giúp phía Việt Nam có thêm dữ liệu khoa
học để khẳng định: trình độ, năng lực của các
em học sinh là người dân tộc thiểu số có đầy
đủ khả năng tiếp cận nền giáo dục mới; các em
có đầy đủ các tố chất và sự thông minh để
tham gia giáo dục bình đẳng so với người Kinh
cũng như các dân tộc khác;
iii) Kết quả giáo dục đã tạo ra niềm tin
của người học đối với bản thân mình –đây là
kết quả quan trọng của chiến lược giáo dục con
người. Khi người học có niềm tin về bản thân
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sẽ giúp họ có động lực học tập tích cực, có
được sự hăng hái và say mê bởi họ được tôn
trọng và khích lệ trong suốt quá trình học cũng
như khi tham gia vào đời sống xã hội;
iv) Sự bình đẳng giữa người dạy (chuyên
gia giáo dục nước ngoài) với người học (học
sinh người dân tộc thiểu sô) thông qua hoạt
động giao tiếp rất quan trọng đối với trẻ em
vùng dân tộc thiếu sô vốn ít có cơ hội mở
mang các quan hệ giao tiếp.
2.2. Ý nghĩa về lí luận khoa học giáo dục
Kết quả của chương trình nghiên cứu đã
làm phong phú thêm các lí thuyết về giáo dục.
Đặc biệt ở Việt Nam gần 20 năm qua đang
quan tâm đến mệnh đề “Dạy học lấy học sinh
làm trung tâm”. Thực chất đây là quan điểm,
hướng tiếp cận giáo dục tiến bộ có ý nghĩa
nhân văn về việc tôn trọng và tích cực hóa
người học-thực chất là công việc lõi của hoạt
động nhà trường; quan điểm này muốn khẳng
định việc nhận thức và hành động cho đúng
bản chất, yêu cầu và mục tiêu tốt đẹp của giáo
dục, khác với cách làm sai lầm: dạy học lấy
người thầy làm trung tâm. Tuy nhiên về thực
tiễn ở Việt Nam ở một số năm gần đây đang có
xu hướng coi nhẹ vai trò của người thầy, hiểu
máy móc việc dạy học lấy học học sinh làm
trung tâm là khoán mọi việc cho học sinh. Về
bản chất phải hiểu đúng “Dạy học lấy hoạt
động học của người học làm trung tâm” do đó
mọi hình thức, việc làm của hệ thống nhà
trường phải hướng vào, phải tập trung vào sự
phát triển của người học làm cốt lõi. “Lấy tự
học làm cơ bản…”(Hồ Chí Minh); trong sự
phát triển nhân cách con người, “tự hoạt động
của cá nhân là nhân tố quyết định trực tiếp”[4].
Đồng thời sự chuẩn bị của người thầy còn phải
đầu tư nhiều hơn, tích cực hơn và sáng tạo
hơn.
Thông qua các giờ dạy mẫu ở trường tiểu
học Cúc Đường, Thượng Nung (huyện Võ
Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và tại Khoa Giáo dục
tiểu học Trường ĐHSP Thái Nguyên, chúng
tôi nhận thấy:
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i) Việc chuẩn bị của giáo viên (Người
Nhật Bản) rất cẩn thận, đầu tư rất nhiều trí tuệ
cho công tác chuẩn bị; điều đáng nói ở đây là
nhiều dụng ý sư phạm tốt được chuẩn bị để thể
hiện ý tưởng dạy học từ những vật liệu, dụng
cụ hết sức đơn giản, dễ tìm, dễ làm.
ii) Trong hoạt động giảng dạy, giáo viên
coi trọng khâu khởi động (bằng nhiều hình
thức, phương án…) đã làm xóa đi khoảng cách
vốn có giữa người dạy và người học; các vấn
đề dạy học được nêu ra bằng tình huống (câu
hỏi, vấn đề, hình mô phỏng…) rất hấp dẫn tạo
sự chăm chú và hấp dẫn ngay từ phút đầu.
iii) Sự tham gia của học sinh vào bài học
được diễn ra một cách tự nhiên, tích cực, như
là bổn phận của người học và rất hào hứng…
Phương án dạy học tích cực lấy học sinh
làm trung tâm đã được chứng minh thông qua
các bài giảng của các giáo sư và sinh viên đến
từ khoa Giáo dục trường Đại học Ryukyu.
Chúng tôi là những giảng viên Trường Đại học
Sư phạm và các sinh viên sư phạm đã hiểu sâu
sắc thêm về lí thuyết giáo dục từ các bài giảng
đó. Điều cảm nhận chung được rút ra là người
học (ở đây là học sinh người dân tộc thiểu số)
lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc với người
nước ngoài, xa lạ về ngôn ngữ, văn hóa, nhưng
rất gần gũi, cởi mở về phong cách giao tiếp.
Khi quan sát các giờ dạy của các giáo sư Nhật
Bản, chúng tôi không nhìn thấy khoảng cách
thầy-trò, vốn thường thấy trong giờ dạy học
của các giáo viên Việt Nam mà chỉ nhận thấy
có sự quan tâm đặc biệt đến trò một cách thân
thiện, hòa đồng và vị trí người thầy bị “lu mờ”
trong lớp học nhưng rất “rõ nét” khi nhìn vào
các công việc chuẩn bị cho hoạt động giáo dục.
Một khía cạnh nữa của lí luận giáo dục đã
được chứng minh là về chương trình và nội
dung dạy học. Khi tiếp cận giờ học, các
chuyên gia Nhật Bản đã làm rõ thêm khái niệm
“Phát triển chương trình” vốn đang còn gặp
nhiều trở ngại đối với các giáo viên Việt Nam
từ nhận thức đến hành động. Trong các giờ
giảng tại Việt Nam, các giáo sư Nhật Bản đã

tạo ra những giáo án không giống “khuôn mẫu
đúc sẵn”. Đặc biệt là tri thức bản địa (vốn rất
phong phú ở vùng dân tộc ít người) đã được
các giảng viên khai thác triệt để. Nhiều giờ
giảng có sức hút lớn đối với học sinh có lẽ bởi
các em nhận thấy các giá trị, các nội dung của
cuộc sống quanh mình được đưa vào giờ học
tự nhiên. Ở Việt Nam, cách tiếp cận chương
trình của giáo viên vốn đang quen thuộc với
cách cũ: tuân thủ, đọc chép và tái hiện…nay đã
có cảm nhận sâu sắc về vị trí vai trò của người
giáo viên phải thay đổi lớn. Đề án đối mới
chương tình sách giáo khoa sau 2015 của Bộ
Giáo dục Việt Nam đang triển khai theo hướng
này. Năng lực cốt lõi của giáo viên phải có là
năng lực phát triển chương trình- những kĩ
năng cơ bản của giáo viên cần hình thành trong
các giờ giảng ở Việt Nam do các chuyên gia
Nhật Bản truyền dạy đã góp phần hình thành
nên ý thức mới, nhận thức mới rất tích cực đối
với giáo viên Việt Nam.
Khả năng tích hợp trong giờ giảng rất cao.
Một chủ đề, ví dụ “Mặt trời và người dân miền
núi” đã được tích hợp giáo dục về địa lí, lịch
sử, nhân chủng học, văn hóa…với cách thể
hiện rất sinh động và hấp dẫn cao. Đây là
phương án mới của chương trình đổi mới sau
2015 ở Việt Nam. Thông qua các bài giảng
này, các giáo viên Việt Nam đã nhận ra năng
lực của chính mình, khả năng sáng tạo của
giáo viên không hề nhỏ và sức học của học
sinh người dân tộc thiểu số rất tốt.
2.3. Ý nghĩa về đổi mới phương pháp giáo
dục, hình thức giáo dục
Kết quả của chương trình nghiên cứu
được tô đậm nhất ở phương pháp hình thức tổ
chức dạy học, trên lớp, ngoài lớp, hoạt động
giáo dục và dạy học, tác động mạnh đến giảng
viên đại học sư phạm, cán bộ quản lí trường
học và giáo viên và học sinh, phụ huynh học
sinh…Thông qua các giờ giảng của giáo viên
Nhật Bản và được thăm quan giờ học, lớp học,
trường học tại Nhật Bản đã cho thấy kết quả
đáng ghi nhận như sau:

i) Các cách thức giảng dạy (phương
pháp, kĩ thuật, hình thức, mô hình, cách đánh
giá…) đều dựa trên căn cứ lí thuyết khoa học
sư phạm chắc chắn.
ii) Việc đổi mới cách thức hoạt động
trên lớp không phải là quá khó đối với giáo
viên, nếu có quyết tâm, trách nhiệm và có sự
động viên khích lệ từ các nhà quản lí;
iii) Tôn trọng học sinh là nguyên tắc cao
nhất trong đổi mới phương pháp dạy học;
iv) Không phức tạp quá các tình huống
giáo dục nhưng không được tầm thường hóa
các nội dung học vấn, mọi ý tưởng sư phạm
phải sâu sắc, uyển chuyển và phải được chuẩn
bị rất kĩ từ nhiều phương diện.
Có thể nói, tạo được niềm tin đối với mọi
giáo viên về khả năng đối mới phương pháp
dạy học của mình là điều các chuyên gia Nhật
Bản đã làm được. Kết quả này đã được các
giáo viên tiểu học ở các trường triển khai tiếp
tục-đây là yếu tố cốt lõi tạo nên sự phát triển
bền vững về năng lực giáo viên. Thậm chí ở
các vùng đặc biệt khó khăn thì cơ hội không
phải đã hết, việc tự tạo ra các phương án đổi
mới dạy học bằng lực lượng tại chỗ, từ vật liệu
sẵn có, với điều kiện và hoàn cảnh ấy, chắc
chắn chất lượng giáo dục sẽ đi lên.
3. Một số khó khăn khi nghiên cứu
giáo dục miền núi ở vùng DTTS
Để phát triển bền vững vùng DTTS,
những thách thức sau đây cần phải vượt qua:
Một là, vấn đề nhân cách học sinh được
hình thành bởi các nhân tố: ảnh hưởng của di
truyền-sinh học (nền tảng quan trọng); ảnh
hướng của giáo dục (chủ đạo); ảnh hướng của
môi trường (quyết định) và ảnh hưởng của tự
hoạt động cá nhân (quyết định trực tiếp). Do
vậy, trong việc “chủ đạo” của giáo dục thể
hiện ở việc phát huy các ưu thế của yếu tố di
truyền, yếu tố môi trường để giáo dục và đồng
thời uốn nắn những hạn chế của yếu tố sinh
học, tạo sức đề kháng cho cá nhân trước tác
động xấu của môi trường…thì vai trò hoạt
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động cá nhân rất quan trọng. Giáo dục chính là
sự “kích hoạt” các năng lực sẵn có ấy. Đối với
học sinh là người dân tộc thiểu số ở Việt Nam,
các em có đầy đủ quyền và đầy đủ khả năng để
phát triển bình đẳng. Khả năng học vấn và
trình độ văn hóa của những người trưởng thành
từ hệ thống giáo dục Việt Nam đã chứng minh
điều đó. Vấn đề cốt lõi của giáo dục ở vùng có
nhiều người dân tộc thiểu số là xây dựng và
phát triển môi trường sống –đây là yếu tố
quyết định quan trọng để hình thành nhân
cách. Giáo dục không thể đứng ngoài yếu tố
môi trường, vị trí chủ đạo chỉ có thể thành
công khi hòa nhập được các yếu tố con người –
môi trường và giáo dục. Bởi vậy, chính sách
tốt nhất cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số
không phải là ưu tiên điểm số mà là tạo điều
kiện tốt nhất về môi trường sống cho chính họ;
với thái độ tôn trọng và đề cao năng lực tại
chỗ, chúng ta hoàn toàn có khả năng xây dựng
một nền giáo dục tiến bộ ở vùng còn nhiều khó
khăn.
Hai là, đang xuất hiện mẫu thuẫn giữa nhu
cầu bảo tồn văn hóa và phát triển cá nhân, phát
triển cộng đồng. Bảo tồn văn hóa, bản sắc phải
gắn với bảo tồn và phát triển ngôn ngữ các dân
tộc, nhưng đang xuất hiện nhu cầu học tiếng
Việt (tiếng Kinh) để học lên, để phát triển
nhiều hơn là học tiếng mẹ đẻ [5]. Đây không
chỉ là nhu cầu đối với học sinh dân tộc ít người
mà bản thân gia đình học sinh và cộng đồng
cũng đang vấp phải mâu thuẫn giữa yếu tố cần
bảo tồn với yếu tố để phát triển. Do vậy vấn đề
giáo dục song ngữ đang cần nghiên cứu và
triển khai.
Ba là, các quốc gia đa văn hóa cần có một
hệ thống giáo dục linh hoạt xuất phát từ nhu
cầu của cộng đồng tại chỗ với các chính sách
đặc thù. Trọng tâm của giáo dục vùng đa văn
hóa là tạo dựng mô hình giáo dục bản sắc cộng
đồng về ngôn ngữ, văn hóa trong bối cảnh hội
nhập khu vực và quốc tế.
Như vậy, còn rất nhiểu vấn đề liên quan
đến phát triển nguồn nhân lực –yếu tố đảm bảo
phát triển bền vững tại các vùng DTTS ở Việt
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Nam còn tiếp tục phải giải quyết: khả năng tiếp
tục học lên hay phân hóa lao động, học nghề
tại địa phương; quan hệ giữa ngôn ngữ bảo tồn
(tiếng mẹ đẻ) với ngôn ngữ tiếng Việt; chương
trình giáo dục quốc gia và chương trình địa
phương; đặc biệt là môi trường sống –điều
kiện cơ bản quyết định đến việc hình thành
năng lực, phẩm chất con người…
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NGƯỜI DAO Ở SA PA XÂY DỰNG DI SẢN VĂN HÓA THÀNH
SẢN PHẨM DU LỊCH
TS. Trần Hữu Sơn
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai
Ở vùng núi cao, người Dao Sa Pa tỉnh Lào
Cai Việt Nam biết phát huy lợi thế di sản văn
hoá phong phú, giàu bản sắc trở thành sản
phẩm du lịch hấp dẫn. Tìm hiểu quá trình “xây
dựng di sản văn hoá trở thành sản phẩm du
lịch” của người Dao Sa Pa nhằm mục đích tìm
hiểu kinh nghiệm phát huy lợi thế bản sắc văn
hoá dân tộc nhằm phát triển sản phẩm du lịch.
Đồng thời cũng nghiên cứu mối quan hệ giữa
vấn đề khai thác tài nguyên du lịch với bảo vệ
văn hoá truyền thống, xây dựng phương thức
phát triển du lịch bền vững.
1. Trước khi giải quyết các luận điểm cụ
thể cần thống nhất một số khái niệm cơ bản
như “di sản văn hoá”, “sản phẩm du lịch”.
- Di sản văn hoá là toàn bộ sản phẩm tinh
thần, vật chất, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa
học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ
khác của người Dao bằng trí nhớ, chữ viết,
truyền miêng, truyền nghề, trình diễn và các
hình thức lưu giữ, lưu truyền khác26. Di sản
văn hoá gồm có các di sản văn hoá vật thể và
di sản văn hoá phi vật thể. Di sản văn hoá vật
thể bao gồm di tích lịch sử, văn hoá, danh lam
thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và
các hiện vật vật chất trong cộng đồng người
Dao có nhiều giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học
như kiến trúc ngôi nhà, rừng thiêng thờ thần,
ruộng bậc thang. Di sản văn hoá vật thể của
người Dao gồm tiếng nói, chữ viết Nôm Dao,
tác phẩm văn học, nghệ thuật, phong tục tập
quán, lễ hội, tri thức dân gian, bí quyết về nghề
thủ công...
- Sản phẩm du lịch là toàn bộ các dịch vụ,
hàng hoá cung cấp cho du khách nhằm thoả
mãn như cầu đi du lịch. Sản phẩm du lịch ở
các làng người Dao Sa Pa là các nhà nghỉ cộng
đồng, phương tiện đi lại, văn hoá ẩm thực cung
26

Luật di sản văn hoá và văn bản hướng dẫn thi
hành (2003) – Nhà xuất bản chính trị quốc gia

ứng cho du khách, các điểm tham quan (kiến
trúc, ruộng bậc thang, rừng thiêng, rừng thảo
quả...), các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân
gian, đồ thủ công, dịch vụ tắm thuốc...
2. Người Dao ở huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai
Việt Nam là ngành Dao đỏ (Đại Bản) thuộc
phương ngữ “Kiềm Miền”, có hơn 1 vạn người
cư trú tại 41 làng thuộc các xã Bản Khoang, Tả
Phìn, Trung Chải, Tả Van, Thanh Kim, Bản
Phùng, Bản Hồ, Thanh Phú, Nậm Sài, Nậm
Cang, Suối Thầu, Sử Pán. Huyện Sa Pa là một
trọng điểm du lịch lớn nhất ở miền núi của
Việt Nam. Mỗi năm Sa Pa đón gần 50 vạn lượt
du khách, trong đó có gần 25 vạn là du khách
quốc tế bao gồm 85 quốc tịch và vùng lãnh thổ
khác nhau. Người Dao ở Sa Pa cư trú tập trung
ở 4 tuyến du lịch của huyện là Sa Pa - Tả Phìn,
Sa Pa - Tả Van - Bản Dền - Suối Thầu và Sa
Pa - Nậm Sài - Nậm Cang, Sa Pa - Bản
Khoang - Tả Giàng Phình. Người Dao cư trú ở
một trọng điểm du lịch, nhiều làng người Dao
trở thành điểm du lịch hấp dẫn đã tạo điều kiện
rất thuận lợi cho người Dao ở Sa Pa phát huy
lợi thế tài nguyên du lịch để tạo ra các sản
phẩm du lịch hấp dẫn du khách.
Vùng người Dao cư trú nằm trên độ cao
từ 1000 – 1.600m ven rừng quốc gia Hoàng
Liên. Địa bàn cư trú của người Dao là vùng đa
dạng sinh học có hàng trăm loài động vật, loài
thực vật. Trong đó có nhiều loài đặc hữu. Các
làng người Dao ở Sa Pa đều có phong cảnh
đẹp. Làng ở ven suối, thác nước. Quanh làng
có hệ thống rừng già, hang động và ruộng bậc
thang kỳ vĩ. Tất cả phong cảnh, môi trường đã
tạo nên tài nguyên du lịch tự nhiên của miền
núi hấp dẫn. Càng hấp dẫn du khách hơn khi
mà tài nguyên du lịch tự nhiên lại hoà quyện
với tài nguyên du lịch nhân văn. Đó là hệ
thống tín ngưỡng giàu bản sắc với các phong
tục, nghi lễ độc đáo như lễ “pút tồng”, lễ cấp
sắc, lễ Bàn Vương, lễ cưới, lễ làm nhà mới. Đó
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là hệ thống nghệ thuật diễn xướng với di sản
dân ca, dân vũ phong phú. Đặc biệt người Dao
ở Sa Pa còn bảo tồn được các nghề thủ công
nổi tiếng như nghề chạm khắc bạc, thêu dệt thổ
cẩm, nghề mộc...
Trong khi đó nhu cầu du khách đến thăm
bản làng người Dao và các dân tộc anh em
trong vùng rất cao. Năm 2004, khi phỏng vấn
500 du khách châu Âu đến Sa Pa, đoàn khảo
sát của trường Đại học Boóc – Đô của Pháp
cho biết kết quả có 72 – 80% du khách muốn
đến thăm các bản làng. Năm 2007, tỷ lệ số du
khách đến thăm bản làng các dân tộc tại tăng
cao chiếm 87% du khách quốc tế. Nhiều làng
của người Dao trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
Xã Bản Hồ (có làng Nậm Tống người Dao)
năm 2007 đón 1vạn 2000 du khách quốc tế. Xã
Tả Phìn có đông người Dao năm đông nhất
(2008) cũng đón gần 1 vạn 5 ngàn lượt du
khách. Các điểm du lịch ở Tả Van, Nậm Cang,
Suối Thầu cũng đón từ 2000 – 4000 du khách
trong 1 năm. Như vậy, tỉ lệ hộ nghèo ở các
điểm du lịch giàu nhanh gấp 2 – 3 lần so với
các nơi khác. Thu nhập từ du lịch của người
Dao cũng chiếm từ 10% - 40% đồng thu nhập
gia đình. Có được kết quả như vậy là nhờ
người Dao ở Sa Pa xây dựng được chương
trình “biến di sản thành sản phẩm du lịch”.
3. Chương trình biến di sản thành sản
phẩm du lịch của người Dao:
3.1 Nghiên cứu nhu cầu của du khách
Người Dao ở Sa Pa có điều kiện thuận lợi
là nằm trong vùng trọng điểm du lịch quốc gia,
lượng du khách đến với các bản làng hàng năm
rất đông. Nhưng muốn khai thác phát huy các
di sản văn hoá của người Dao sản xuất thành
sản phẩm du lịch đòi hỏi người Dao phải tiến
hành nghiên cứu nhu cầu của du khách. Ngay
từ những năm đầu thế kỷ XXI, được sự giúp
đỡ của một số tổ chức phi chính phủ, Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp
với người dân ở các điểm du lịch tiến hành
nghiên cứu nhu cầu của du khách quốc tế. Qua
nghiên cứu (bằng phương pháp phát phiếu
phỏng vấn và phỏng vấn sâu) đã thu được kết
quả cụ thể như sau:
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- 90% du khách thích nghe hướng dẫn
viên du lịch là người Dao, người HMông bản
địa. 71% du khách muốn được ngủ và ăn ngay
tại cộng đồng các làng người Dao. Đặc biệt là
ở các điểm du lịch xa trung tâm huyện lị từ 10
– 20 km thì du khách càng có nhu cầu nghỉ tại
cộng đồng thôn bản.
- 81% du khách muốn được tham gia vào
các hoạt động của người dân như dệt vải, làm
ẩm thực, chế biến thuốc tắm...
- 83% du khách muốn mua sản phẩm đồ
lưu niệm ngay tại nơi sản xuất của người dân ở
các hộ gia đình.
3.2 Từ nghiên cứu nhu cầu du khách,
ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai
và chính quyền huyện Sa Pa đã phối hợp với
các nhà tư vấn nghiên cứu xây dựng mô hình
du lịch cộng đồng. Mô hình này lần đầu tiên
xây dựng thí điểm tại thôn bản Dền xã Bản Hồ
ở Sa Pa (từ năm 2001 – 2005). Những năm gần
đây mô hình du lịch cộng đồng được nghiên
cứu xây dựng tại thôn Sả Xéng xã Tả Phìn,
thôn Nậm Tống xã Bản Hồ, thôn Tả Van và
thôn Giàng Tà Chải xã Tả Van, thôn Nậm
Cang xã Nậm Cang, huyện Sa Pa...Trong mô
hình du lịch cộng đồng luôn đề cao vai trò của
người Dao bản địa. Người Dao phải thực sự là
chủ nhân có quyền tham gia các hoạt động du
lịch và phải được hưởng lợi từ các hoạt động
du lịch. Các doanh nghiệp nhà nước chia xẻ
quyền lợi cho cộng đồng người Dao thông qua
hệ thống các dịch vụ thuộc cộng đồng như nhà
nghỉ của người dân (homestay), bán sản phẩm
đồ thủ công, cung cấp dịch vụ ăn uống, đi
lại...Du lịch cộng đồng là sự kết hợp của 4
nhóm nhân tố: du khách, doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ, cư dân bản địa (người Dao), chính
quyền cơ sở.
Bốn yếu tố này quan hệ khăng khít
với nhau. Du khách muốn thỏa mãn các nhu
cầu du lịch thì phải có các doanh nghiệp cung
cấp, có người dân bản địa (người Dao) tham
gia, và được chính quyền địa phương tạo điều
kiện thuận lợi trong quản lý, định hướng.
Người dân muốn thu được nhiều lợi nhuận qua
hệ thống dịch vụ đều thành lập ban đại diện

của những gia đình tham gia dịch vụ du lịch.
Ban đại diện là đầu mối nhằm quản lý các dịch
vụ lưu trú, ăn nghỉ, sinh hoạt...Đặc biệt, ban
đại diện có quyền thống nhất về giá cả nhằm
tránh tình trạng doanh nghiệp bắt chẹt từng hộ
gia đình, ép các hộ gia đình giảm giá để thu lợi
ích riêng của doanh nghiệp. Trước đây doanh
nghiệp chỉ đưa du khách đến các làng người
Dao tham quan mà không phải trả tiền cho
người dân, thậm chí không mua hàng của
người dân. Người Dao bản địa là chủ nhân của
các tài nguyên du lịch thì lại không được
hưởng lợi. Các doanh nghiệp từ Hà Nội, thị
trấn Sa Pa, ở xa các bản làng người Dao lại
đứng ra thu lợi lớn trên địa bàn người Dao. Sự
bất bình đẳng này đã dẫn đến mâu thuẫn giữa
người dân bản địa với các doanh nghiệp và
khách du lịch. Người dân không cho chụp ảnh
hoặc du khách muốn chụp ảnh thì phải trả tiền
trực tiếp cho người dân, người dân chèo kéo ép
du khách phải mua hàng gây phiền hà cho du
khách. Nhưng từ khi chính quyền huyện Sa Pa
và ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối
hợp xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, đề
cao vai trò người dân thì các tệ nạn này đã
giảm nhanh chóng, nhất là ở vùng Nậm Cang
và Bản Hồ. Mặt khác, chính quyền tạo điều
kiện cho cộng đồng (thông qua các ban đại
diện, ban chủ nhiệm câu lạc bộ, đoàn thể) được
vay vốn ưu đãi tại ngân hàng hoặc vay vốn ưu
đãi của quỹ khuyến công đầu tư cho người Dao
kinh doanh các sản phẩm du lịch.
3.3 Từ những quan điểm, cách xây dựng
mô hình du lịch cộng đồng trên, người Dao ở
Sa Pa đã phát huy được lợi thế về di sản văn
hoá dân tộc nhằm sản xuất các sản phẩm du
lịch.
3.3.1 Người Dao khơi dậy nghề thủ công
truyền thống.
Người Dao ở Sa Pa có nhiều nghề thủ
công truyền thống có giá trị văn hoá cao như
nghề chạm khắc bạc, nghề thêu dệt thổ cẩm
làm trang phục, nghề rèn đúc, nghề làm đồ
mộc...Tuy nhiên, các nghề này chỉ là nghề phụ
mang tính chất hỗ trợ cho trồng trọt là chính.
Sản phẩm của các nghề thủ công này chưa trở

thành sản xuất hàng hoá mà chỉ mang nặng
tính tự cung tự cấp, đáp ứng riêng cho nhu cầu
của từng gia đình. Nhưng từ khi du lịch phát
triển, người Dao ở Sa Pa đã lựa chọn một số
nghề để đầu tư tổ chức sản xuất tạo ra sản
phẩm cho du lịch. Điền hình là nghề thêu dệt
thổ cẩm. Hội phụ nữ các xã Tả Phìn, Suối
Thầu, Nậm Cang đã tổ chức các câu lạc bộ sản
xuất thổ cẩm. Câu lạc bộ của hội phụ nữ xã Tả
Phìn có đến 300 hội viên tham gia. Câu lạc bộ
sản xuất thổ cẩm của phụ nữ xã Nậm Cang có
gần 100 hội viên tham gia...Các câu lạc bộ này
được các tổ chức phi chính phủ tư vấn về mẫu
mã sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm bước đầu.
Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện
thuận lợi cho vay vốn, tổ chức lớp dạy nghề
miễn phí cho người dân. Nhờ vậy mỗi người
tham gia sản xuất các sản phẩm phục vụ du
lịch đều có thu nhập cao. Bình quân mỗi người
thu nhập từ 300.000 – 500.000đ/tháng. Có một
số hội viên như các chị Lý Mẩy Chạn, Lý Tả
Dùng, Lý Mẩy Pham, Chảo Mẩy Cói...của xã
Tả Phìn thu nhập mỗi năm từ 4 – 7 triệu đồng
nhờ bán các sản phẩm cho du khách. Một số
hội viên vừa sản xuất vừa trực tiếp bán sản
phẩm mỗi tháng cũng thu nhập từ 1 – 2 triệu
đồng. Đây là mức thu nhập rất cao của một lao
động người Dao ở Sa Pa.
Nguyên tắc sản xuất nghề thủ công cũng
như thêu dệt sản phẩm du lịch phải đảm bảo
các yếu tố như kế thừa di sản văn hoá truyền
thống. Trong nghề thêu dệt thổ cẩm phụ nữ
người Dao đều giữ gìn một số hoa văn cổ độc
đáo có dấu ấn riêng của văn hoá tộc người.
Các hoạ tiết hoa văn phổ biến là thêu hình cây
thông, thêu hình thầy cúng, hình cây đèn trong
lễ cấp sắc hoặc dấu ấn về Bàn vương, hình
tượng dấu chân của con chó...Người Dao cũng
giữ gìn bảng màu truyền thống gồm có 4 màu
chủ đạo là vàng, đen, đỏ, trắng. Trong đó, đề
cao cách phối màu đối chọi của hoa văn truyền
thống như màu đỏ đi liền với màu trắng, màu
vàng thêu liền kề với màu trắng, màu trắng
trên nền vải chàm đen...Phương pháp sử dụng
màu đối chọi như vậy càng làm nổi bật hoạ tiết
hoa văn tạo ra chất rực rỡ và hấp dẫn của hoa
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văn người Dao. Tuy nhiên, sản phẩm nghề
thêu dệt thổ cẩm thì lại sản xuất đa dạng, phù
hợp với nhu cầu của du khách như các sản
phẩm làm đệm, gối, túi đeo điện thoại di động,
ví, mũ, túi xách tay, ba lô du lịch...
Trong nghề chạm khắc bạc cũng vậy,
người Dao sản xuất đa dạng hoá các sản phẩm
như nhẫn, vòng tay, sợi dây chuyền bạc, các
hình kỷ niệm bằng bạc...Nhưng mô típ hoa văn
chạm khắc trên bạc vẫn là các mô típ hoa văn
cổ truyền. Đồng thời một số cơ sở chạm khắc
bạc chỉ sản xuất sản phẩm bằng bạc nguyên
chất nhằm giữ uy tín của bạc trắng chứ không
sản xuất các loại sản phẩm bằng nhôm, hợp
kim.
Người Dao ở Tả Phìn, Nậm Cang Sa Pa
trước đây có nghề làm trống, nghề đóng đồ
mộc ghép các thùng gỗ đựng nước...Nhưng sản
phẩm của đồ mộc chủ yếu phục vụ nhu cầu
sinh hoạt của người dân. Ngày nay, qua tìm
hiểu nhu cầu của du khách thấy nghề làm mộc
có thể sản xuất ra nhiều đồ lưu niệm giá trị nên
ông Lý Phủ Kinh ở Tả Phìn đã tập hợp một số
nghệ nhân thành lập câu lạc bộ sản xuất các
loại trống và đồ lưu niệm. Hiện nay, câu lạc bộ
sản xuất của ông đã làm ra rất nhiều loại trống
khác nhau theo nhu cầu của du khách như các
loại trống nhỏ làm đồ lưu niệm, các loại trống
trung bình đến các loại trống lớn làm vật trang
trí trong các nhà hàng, khách sạn...Sản phẩm
của câu lạc bộ đã có thương hiệu, uy tín trên
thị trường, được bày bán ở nhiều cửa hàng ở
thành phố Lào Cai và huyện Sa Pa và các cửa
hàng bán đồ lưu niệm tại Hà Nội, thành phố
Hạ Long. Trung bình mỗi một tháng câu lạc bộ
sản xuất trống của ông Lý Phủ Kinh sản xuất
được từ 20 – 40 chiếc trống trung bình và
trống đại và nhiều trống nhỏ làm đồ lưu niệm.
Mỗi tháng các nghệ nhân của câu lạc bộ đều có
thu nhập từ 1,5 – 2 triệu đồng một người.
Nhìn chung, các nghề thủ công phục vụ
khách du lịch của người Dao Sa Pa đã được
khôi phục và phát triển. Nhờ có du lịch nên
nghề thủ công truyền thống của người Dao đã
trở thành hàng hoá, sản phẩm du lịch chứ
không chỉ là những sản phẩm tự cung tự cấp
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cho gia đình. Tuy nhiên, các sản phẩm nghề
thủ công phục vụ du lịch của người Dao dù có
đa dạng, phong phú nhưng vẫn đảm bảo các
nguyên tắc cụ thể:
- Các sản phẩm thủ công đều kế thừa kỹ
thuật, hoạ tiết, thẩm mĩ truyền thống. Đặc biệt,
nhiều sản phẩm của nghề thêu dệt thổ cẩm,
chạm khắc bạc đều nhằm chuyển tải bản sắc
văn hoá người Dao thông qua các hoạ tiết, các
biểu tượng giàu tính thẩm mĩ.
- Các sản phẩm thủ công này đều đảm bảo
nguyên tắc sản phẩm bằng thủ công, không sử
dụng máy móc, không sử dụng đồ sản xuất
công nghiệp làm nguyên vật liệu. Các sản
phẩm thêu dệt thổ cẩm đều thêu bằng tay và
dùng vải thô với các khung dệt cổ truyền chứ
không dùng sản phẩm dệt của máy móc hiện
đại.
- Các sản phẩm thủ công đều đa dạng hoá
về mẫu mã, chủng loại đáp ứng với nhu cầu
hiện tại của du khách.
- Các sản phẩm thủ công đều gọn nhẹ, dễ
chuyên chở và giá thành không quá đắt mục
đích nhằm bán được nhiều sản phẩm.
3.3.2 Khơi dậy dịch vụ tắm lá thuốc:
Trước đây người Dao là dân tộc rất giỏi
về y học cổ truyền, sử dụng dược liệu chữa
bệnh nổi tiếng trong cộng đồng các dân tộc ở
Sa Pa. Phụ nữ người Dao đều có kho tàng tri
thức về dược học, nhiều người trở thành những
người thầy thuốc nổi tiếng. Trong cuộc sống
thường ngày của xã hội người Dao cổ truyền,
người Dao đã sử dụng tắm lá thuốc để đảm bảo
sức khoẻ của các thành viên gia đình. Nhưng
hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu du khách,
người Dao đã phát huy việc lấy lá chế biến
thuốc tắm trở thành hàng hoá phục vụ du lịch.
Riêng ở thôn Sả Xéng xã Tả Phìn huyện Sa Pa
có 11 hộ kinh doanh nghề tắm lá thuốc. Các
thôn Nậm Tống, Nậm Cang, Giàng Tà
Chải...đều có các hộ kinh doanh dịch vụ tắm lá
thuốc. Bình quân mỗi gia đình mỗi tháng cũng
thu nhập được từ 500.000 – 2 triệu đồng từ
dịch vụ lấy và chế biến thuốc lá cho du khách
tắm.

3.3.3 Khai thác nhà ở thành nhà nghỉ cộng
đồng:
Nhà người Dao truyền thống thường chật
hẹp và ít có công trình vệ sinh. Nhưng hiện
nay, trước nhu cầu du khách thích nghỉ tại bản
làng nên nhiều hộ gia đình người Dao đã tu
sửa ngôi nhà trở thành nhà nghỉ cộng đồng
phục vụ du khách (homestay). Năm 2005, ở xã
Tả Phìn huyện Sa Pa chỉ có 2 gia đình tu sửa
ngôi nhà của mình thành nhà nghỉ cộng đồng
thì đến nay đã có 11 hộ gia đình làm dịch vụ
homestay. Ở Nậm Cang, Bản Hồ, Nậm Sài
cũng có nhiều hộ xây dựng ngôi nhà mới hoặc
tu sửa nhà cũ trở thành nhà nghỉ cộng đồng.
Các ngôi nhà này đều giữ kiến trúc, khuôn
viên, mặt bằng, kết cấu bên trong giống như
ngôi nhà cổ truyền. Nhưng làm thêm 1, 2 gian
ở phía trước cửa nhà làm nhà nghỉ cho du
khách vì quan niệm các du khách không làm
ảnh hưởng đến bàn thờ tổ tiên và sinh hoạt của
các thành viên gia đình truyền thống. Các
phòng nghỉ đều bố trí như kiểu nhà nghỉ bình
dân, có đồ dùng mới, tủ, bàn ghế, ti vi và có
công trình vệ sinh khép kín. Tuy nhiên, vật liệu
xây dựng đều là những vật liệu truyền thống
gỗ, tre, không sử dụng các vật liệu hiện đại
như xi măng, gạch, ngói. Như vậy, người Dao
vẫn giữ được kiến trúc và nếp sống truyền
thống trong ngôi nhà đồng thời cũng tạo điều
kiện thuận lợi cho du khách sử dụng các dịch
vụ của kiểu nhà nghỉ (có ti vi, có hệ thống vệ
sinh đảm bảo). Nhờ vậy, số du khách nghỉ tại
các nhà nghỉ truyền thống của người Dao tăng
rất nhanh. Năm 2005 mới có 200 du khách
nghỉ tại các nhà nghỉ cộng đồng ở Tả Phìn thì
đến năm 2008 đã tăng lên 514 du khách, và
năm 2009 là 1.187 du khách đã nghỉ tại 11 nhà
nghỉ của người Dao ở thôn Sả Séng. Ở Nậm
Cang, Bản Hồ, Giàng Tà Chải có vị trí xa
trung tâm huyện lỵ nên số du khách nghỉ tại
các nhà nghỉ cộng đồng đều tăng nhanh. Bình
quân mỗi nhà nghỉ ở các vùng này mỗi năm
cũng đón từ 300 – 500 lượt du khách.
Bên cạnh các dịch vụ phục vụ du lịch
trên, người Dao ở Sa Pa còn biết phát huy di
sản văn hoá truyền thống tạo thành nhiều sản

phẩm và các yếu tố của sản phẩm du lịch. Các
thôn bản người Dao được chọn làm điểm du
lịch đều xây dựng các đội văn nghệ dân gian,
khai thác các di sản dân ca dân vũ truyền thống
của người Dao xây dựng thành các tiết mục,
chương trình văn nghệ. Đội văn nghệ xã Tả
Phìn huyện Sa pa đã khai thác các điệu múa
chuông, múa kiếm, múa đèn, các điệu nhảy
trong lễ “pút tồng”, các điệu nhảy “bát quái”
để xây dựng các chương trình văn nghệ phục
vụ du khách. Đội văn nghệ ở thôn Nậm Cang
xã Nậm Cang lại trích đoạn một số nghi thức
độc đáo trong lễ “chải miến”, lễ cấp sắc hoặc
sử dụng các làn điệu kèn pí lè xây dựng các
chương trình văn nghệ. Đội nhạc kèn pí lè
đóng vai trò rất quan trọng trong lễ cưới của
người Dao truyền thống. Từ nghi thức đi đón
dâu, chào đoàn nhà gái, mời thống gia, răn dạy
cô dâu, lễ báo tổ tiên...cho đến lễ mời ăn tiệc
cưới, mời hát trong đám cưới...đều sử dụng
nhạc kèn pí lè. Các đội văn nghệ của người
Dao đã phát huy các làn điệu kèn truyền thống
trở thành các điệu kèn đón chào du khách, mời
tiệc du khách, tặng quà du khách...Nhờ khai
thác các chất liệu dân gian truyền thống nên
các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ
du khách đều giàu bản sắc và hấp dẫn. Ở các
điểm du lịch của người Dao ở Sa pa đã phối
hợp với các doanh nghiệp tổ chức quảng bá
các ngày lễ, các ngày hội, các ngày sinh hoạt
cộng đồng cho du khách. Các sinh hoạt này đã
được các hãng lữ hành xây dựng thành các sản
phẩm du lịch chào bán cho khách quốc tế. Đặc
biệt du khách rất thích xem các cảnh hát giao
duyên, các lễ cưới, lễ “pút tồng”...của người
Dao.
3.4 Nguyên tắc khai thác di sản văn hoá
trở thành sản phẩm du lịch
Từ thực tiễn xây dựng du lịch cộng đồng,
khai thác các di sản văn hoá tạo thành các sản
phẩm du lịch ở vùng người Dao Sa Pa đã đúc
kết trở thành một số nguyên tắc và phương
châm cụ thể:
- Đề cao vai trò của cộng đồng: cộng
đồng người Dao ở các điểm du lịch phải được
xây dựng trở thành chủ nhân của điểm du lịch
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đó. Các doanh nghiệp muốn chào bán các sản
phẩm du lịch ở vùng người Dao thì phải quan
tâm chia xẻ lợi ích cho cộng đồng. Đây là vấn
đề rất quan trọng quyết định thành công hay
thất bại của mô hình du lịch cộng đồng ở Sa
Pa. Chỉ khi nào cộng đồng người Dao, người
dân có thu nhập bình đẳng, có lợi ích thoả
đáng từ các nguồn thu du lịch thì lúc đó mới
phát triển được dịch vụ du lịch ở vùng người
Dao. Nhiều trường hợp xảy ra khi lợi ích người
dân ở các làng bản bị coi nhẹ đã dẫn đến việc
suy tàn các điểm du lịch ở vùng người Dao.
Ngược lại, lợi ích của người dân càng được đề
cao, quan tâm thì điểm du lịch đó càng hấp
dẫn, thu hút được đông du khách đến thăm.
Nguyên tắc này đòi hòi có sự quản lý của
chính quyền địa phương bằng các chế tài yêu
cầu các doanh nghiệp phải chia lợi nhuận bình
đẳng với người dân.
- Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng
người Dao phải theo định hướng phát triển du
lịch bền vững. Không chỉ nhìn lợi ích trước
mắt mà còn nhìn lợi ích lâu dài cho thế hệ mai
sau của người Dao làm du lịch. Vấn đề này
liên quan đến cả việc quy hoạch du lịch, chính
sách phát triển du lịch, gắn vấn đề phát triển du
lịch với bảo vệ môi trường...Đặc biệt trong vấn
đề phát huy giá trị văn hoá truyền thống để tạo
ra các sản phẩm du lịch, các dịch vụ du lịch
đòi hỏi phải thực hiện nghiêm chỉnh các
nguyên tắc cụ thể như sau:
+ Các sản phẩm du lịch đều phải thấm
đậm các yếu tố văn hoá truyền thống của cộng
đồng người Dao. Nhờ các yếu tố văn hoá
truyền thống này mới đảm bảo tính độc đáo và
hấp dẫn, sức hút đối với du khách của điểm du
lịch cộng đồng người Dao. Kinh nghiệm này
được đúc kết qua quá trình phát triển nghề thủ
công thêu dệt thổ cẩm của người Dao ở Sa Pa.
Cuối những năm 90 của thế kỷ XX người Dao
ở Sa Pa sản xuất đồ lưu niệm, thổ cẩm bằng
các mẫu mã của các hãng lữ hàng áp đặt.
Nhiều sản phẩm của người Dao ở Sa Pa cũng
giống như sản phẩm ở Côn Minh hoặc của
người Lào, người Thái ở Thái Lan. Không có
bản sắc riêng nên nhiều sản phẩm thổ cẩm
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không bán được, du khách quay lưng với sản
phẩm thổ cẩm người Dao. Từ những năm đầu
thế kỷ XXI, nhờ các nhà khoa học và các tổ
chức phi chính phủ tư vấn người Dao đã kế
thừa các giá trị thẩm mĩ trong việc sản xuất đồ
lưu niệm và thổ cẩm. Các sản phẩm thổ cẩm
người Dao ở Sa Pa có nét độc đáo riêng, bản
sắc riêng. Do đó mặt hàng thổ cẩm đã phát
triển mạnh mẽ. Thổ cẩm người Dao Sa Pa
không chỉ bán cho du khách đến Sa Pa mà
hàng tháng xuất khẩu sang các thị trường Mĩ,
Châu Âu và các trung tâm du lịch ở Việt Nam
như Hà Nội, Hạ Long, Huế, thành phố Hồ Chí
Minh.
+ Các chương trình văn nghệ, các nghi lễ
trình diễn, các sinh hoạt văn hoá của người
Dao phải tôn trọng tính khách quan, chân thực
của bản sắc người Dao. Đồng thời tuyệt đối
không làm giả các sinh hoạt văn hoá truyền
thống nhằm mục đích thu hút khách. Ở nhiều
vùng du lịch khác người ta tổ chức các đám
cưới giả, các ngày hội giả, thậm chí đóng giả
cả các nghi lễ xa man cầu cúng thần linh để thu
hút khách. Thời kỳ đầu các màn trình diễn giả
này đã thu hút một khối lượng lớn khách du
lịch tham quan. Nhưng dần dần khi du khách
phát hiện các trò diễn này là đồ giả, đồ mô
phỏng và không có môi trường sống thực tại
thì du khách không xem các trò trình diễn này
nữa. Vì vậy, ở Sa Pa không tổ chức các đám
cưới giả, không tổ chức các lễ “pút tồng” giả,
không tổ chức các lễ cúng thần giả mang tính
chất câu khách. Nhưng muốn thu hút được
đông khách, một số điểm du lịch của người
Dao đã khảo sát, thống kê lịch trình các ngày
lễ, ngày tết, các sinh hoạt cộng đồng trong một
năm thông báo cho du khách, đồng thời quảng
bá, giới thiệu cho du khách để du khách đến
tham quan trong khung cảnh thật.
+ Các điểm du lịch cộng đồng của người
Dao ở Sa Pa không nhằm mục đích thu hút quá
nhiều khách, dẫn đến tình trạng quá tải. Các
ban quản lý du lịch cộng đồng phối hợp với
các hãng lữ hành tổ chức cho du khách đến
tham quan, bình quân mỗi năm mỗi điểm đón
từ 1 – 3 vạn khách. Các điểm du lịch không

đón nhiều du khách nhằm đảm bảo môi
trường, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.
Như vậy, vấn đề bảo tồn bản sắc văn hoá
dân tộc người Dao với việc phát triển du lịch
có mối quan hệ khăng khít với nhau:
- Muốn phát triển du lịch theo hướng bền
vững đòi hỏi cộng đồng người Dao ở các điểm
du lịch phải bảo vệ được bản sắc văn hoá dân
tộc. Vì bản sắc văn hoá không chỉ là tài nguyên
mà còn là tài sản sản xuất ra các sản phẩm du
lịch. Đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc thì
điểm du lịch đó sẽ lụi tàn không còn sức hấp
dẫn du khách. Nhưng muốn giữ gìn phát huy
được bản sắc văn hoá dân tộc đòi hỏi phải có
hệ thống chính sách đồng bộ như chính sách
tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân,
chính sách tôn vinh các nghệ nhân và các di
sản văn hoá độc đáo, chính sách khuyến khích
tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm du
lịch phát triển, chính sách đào tạo trao truyền
di sản văn hoá dân tộc qua các thế hệ (đặc biệt
đưa việc thực hành vốn dân ca dân vũ, trò chơi
trở thành môn học ngoại khoá ở các trường
học).
- Du lịch phát triển tạo thêm thu nhập cho
người dân, giúp cho người dân càng nhận thức
rõ về vai trò của di sản văn hoá truyền thống
với vấn đề sản xuất các sản phẩm du lịch. Vì
vậy, du lịch phát triển tạo thêm nguồn thu cho
người dân có điều kiện để giữ gìn phát huy bản
sắc văn hoá dân tộc. Người dân ( nhất là lớp
trẻ) rất tự hào về bản sắc văn hoá của dân tộc
mình. Do đó, họ đã khơi dậy các nghề thủ
công, nghề làm thuốc, các nghi lễ tín ngưỡng

đã có thời gian bị mai một. Thậm chí lớp trẻ
khi tiếp xúc với du khách, khi bán hàng thổ
cẩm đều tự giác mặc trang phục dân tộc.
Kết luận
Các làng người Dao ở Sa Pa đang xây
dựng trở thành những điểm sáng về du lịch
cộng đồng. Du lịch cộng đồng đã hình thành
và phát triển, mỗi năm đều đón nhiều du
khách, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao
đời sống của người dân. Có được những thành
quả như vậy là nhờ người Dao ở Sa Pa đã xây
dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng có
sự liên kết chặt chẽ của “4 nhà”. Nhà nước
định hướng và xây dựng chính sách quản lý
phát triển du lịch cho toàn vùng. Các gia đình
người dân tham gia làm du lịch đều có quyền
lợi và nghĩa vụ bảo tồn di sản văn hoá dân tộc.
Các nhà doanh nghiệp tăng cường quảng bá
đưa du khách đến tham quan. Các nhà tư vấn
(nhất là tổ chức phi chính phủ SNV) đã góp
phần tư vấn cho người dân các biện pháp phát
triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát
huy bản sắc văn hoá dân tộc. Đồng thời các
điểm du lịch cộng đồng người Dao ở Sa Pa
không chỉ coi trọng chất liệu truyền thống để
xây dựng các sản phẩm du lịch, mà quan trong
hơn là thực hành các di sản văn hoá ngay tại
cộng đồng theo hướng phát triển du lịch bền
vững. Bản sắc văn hoá dân tộc trở thành nguồn
lực cho du lịch cộng đồng người Dao phát
triển. Ngược lại, du lịch càng phát triển thì
càng khuyến khích người dân bảo tồn được di
sản văn hoá truyền thống của dân tộc mình.
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CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐÓI NGHÈO NHẤT CÓ ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ
MỘT CHƯƠNG TRÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO QUY MÔ LỚN KHÔNG?
KẾT QUẢ MINH CHỨNG TỪ VIỆT NAM
Phùng Đức Tùng, Nguyễn Việt Cường
Daniel Westbrook
Tóm tắt:
Để tăng thêm cơ hội cho các dân tộc thiểu số nghèo được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế, Chính
phủ Việt Nam đã triển khai một chương trình mang tên "Phát triển kinh tế xã hội cho các xã đang gặp
khó khăn nhất trong vùng các dân tộc thiểu số và miền núi” từ năm 2006 đến 2010. Bài viết cung cấp
kết quả thực nghiệm về tác động của chương trình này trên các hộ gia đình trong vùng dự án. Chúng
tôi thấy rằng chương trình đã có tác động tích cực, thể hiện ở một số kết quả quan trọng của các hộ gia
đình dân tộc thiểu sốvề quyền sở hữu tài sản sản xuất, sở hữu lâu đời của hộ gia đình và năng suất lúa.
Một trong số các kết quả tích cực là thu nhập từ nông nghiệp của họ tăng nhiều, cả tổng thu nhập hộ
gia đình, và thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình. Một kết quả đặc biệt quan trọng khác là tỉ
lệ giảm đáng kể số lượng các hộ gia đình nghèo dân tộc thiểu số ở các xã trong dự án so với các xã đối
chứng. Cuối cùng là việc giảm thời gian đi lại tới các cơ sở y tế của các hộ gia đình dân tộc thiểu số tại
các xã này.
Từ khóa: xóa đói giảm nghèo, dân tộc thiểu số, điều tra hộ gia đình, Việt Nam
Phân loại JEL: I38; H43; O11.
1. Giới thiệu
chính phủ đã giới thiệu nhiều chương trình
Trong 20 năm qua Việt Nam là một trong
mục tiêu. Chương trình xóa đói giảm nghèo
những nước thành công nhất trên thế giới về
trọng tâm đối với người nghèo và đồng bào
xóa đói giảm nghèo và thành tích kinh tế. Năm
dân tộc ở vùng sâu vùng xa và khó khăn là
2008 tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 58% (năm
Chương trình "Phát triển kinh tế xã hội cho các
1993) xuống còn khoảng 14%. Tuy nhiên tại
xã dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn
một số vùng, tăng trưởng kinh tế ở các hộ
nhất," thường được gọi là Chương trình 135
nghèo chậm hơn nhiều so với các hộ gia đình
(P135). Chương trình bao gồm 4 phần: phát
khá giả. Hầu hết các hộ gia đình dưới mức
triển cơ sở hạ tầng cơ bản, cải thiện và sản xuất
nghèo ở Việt Nam sinh sống ở các vùng nông
nông nghiệp theo hướng thị trường, cải thiện

đời sống văn hóa xã hội thông qua việc tăng
thôn xa xôi mà dân cư chủ yếu là dân tộc thiểu
cường tiếp cận với các dịch vụ xã hội và bồi
số (Ngân hàng Thế giới, 2012). Để tăng cơ hội
dưỡng năng lực cho các cán bộ nhà nước.
cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo và một số
Tổng ngân sách của Chương trình 135-II là
khu vực được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế,
khoảng 1,1 tỷ USD.
Qua nghiên cứu này, chúng tôi xác định

Tác giả: Phùng Đức Tùng và Nguyễn Việt
tác động của Chương trình 135-II lên kết quả
Cường là hai nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu
kinh tế của các hộ gia đình trong vùng dự án,
Phát triển Mê Kông, Hà Nội, Việt Nam. Daniel
tập trung chủ yếu vào tình trạng đói nghèo, thu
Westbrook là giảng viên tại Đại học Georgetown,
nhập, sản xuất nông nghiệp, điều kiện nhà ở và
Washington, DC, Hoa Kỳ, và tại trường Ngoại giao
tiếp cận với các dịch vụ công cơ bản. Chúng ta
Georgetown tại Qatar. Email của tác giả:
có thể thấy được các tiêu chí lựa chọn của hầu
tungphung@mdri.org.vn;
hết các dự án cộng đồng và có được dữ liệu
cuongnguyen@mdri.org.vn;
westbrom@georgetown.edu
chất lượng cao về những hộ gia đình được can
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thiệp và đối chứng trong dự án. Nghiên cứu
của chúng tôi cũng đóng góp vào kho tài liệu
đánh giá tác động của các chương trình lớn và
phức tạp. Những phát hiện từ nghiên cứu này
cũng rất hữu ích cho chính phủ Việt Nam và
các tổ chức quốc tế tham gia thiết kế giai đoạn
thứ ba của Chương trình 135.
2. Bộ dữ liệu
Nghiên cứu này dựa trên khảo sát cơ sở
năm 2007 của Chương trình 135-II (viết tắt là
BLS 2007) và Khảo sát kết thúc giai đoạn của
Chương trình 135-II năm 2012 (viết tắt là BLS
2012). Hai khảo sát này thực hiện trên các xã
và hộ gia đình ở các xã dự án can thiệp và đối
chứng trước và sau khi thực hiện Chương trình
135-II. Các hộ gia đình nằm được lựa chọn
làm mẫu nghiên cứu từ 400 xã, trong đó mẫu

can thiệp từ 266 xã và mẫu đối chứng từ 134
xã. Ở mỗi xã chúng tôi chọn ngẫu nhiên 15 hộ
gia đình để phỏng vấn.
3. Hồ sơ dữ liệu về thu nhập và tình trạng
đói nghèo của các xã dự án can thiệp trong
chương trình 135-II.
Bảng 1 trình bày thu nhập và tỷ lệ nghèo
của các hộ gia đình ở các xã can thiệp bởi
Chương trình 135-II. Cột đầu tiên của Bảng 1
cho thấy ước tính tỷ trọng dân số của mỗi
nhóm để cung cấp dữ liệu cơ sở cho các cột
còn lại trong bảng 1 và các bảng còn lại trong
phần này. Thu nhập bình quân đầu người thực
tế của hộ gia đình ở các xã này tăng 21% trong
năm 2007-2012. Tỷ lệ này thấp hơn so với tốc
độ tăng trưởng thu nhập quốc gia.

Bảng 1: Thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo của các hộ gia đình ở các xã can thiệp.
Nhóm
Tổng số hộ gia đình
Dân tộc
Kinh
Dân tộc thiểu số
Các nhóm dân tộc thiểu số
Tày
Thái
Mường
Nùng
H'Mông
Dao
Các dân tộc thiểu số khác
Giới tính của chủ hộ
Nam
Nữ
Tuổi của chủ hộ
Dưới 25
26-35
35-45
46-60
Trên 60
Vùng miền
Bắc
Trung
Nam

%
dân
số

Thu nhập bình quân đầu người (nghìn VND)

Tỉ lệ hộ nghèo (%)

2007

2012

% Thay đổi

2007

2012

Thay đổi

100

6,039

7,295

21

57.5

49.2

-8.2

14.2
85.8

9,274
5,210

11,378
6,294

23
21

34.3
63.4

32.0
53.5

-2.3
-10.0

11.2
9.7
6.7
5.5
18.0
11.8
23.0

5,916
5,181
6,787
5,801
3,306
5,022
5,863

7,353
5,102
7,455
7,723
5,001
5,776
7,111

24
-2
10
33
51
15
21

57.9
59.6
48.3
59.8
83.5
63.0
58.1

43.7
62.9
48.3
41.5
59.2
55.9
50.7

-14.3
3.3
0.0
-18.3
-24.3
-7.1
-7.3

86.5
13.5

5,763
9,101

7,024
10,119

22
11

58.8
42.8

50.5
36.6

-8.4
-6.1

8.6
31.1
29.2
23.7
7.4

5,891
5,035
5,684
7,445
6,323

6,667
6,284
7,308
8,741
7,005

13
25
29
17
11

71.7
65.1
56.2
48.5
55.4

56.9
57.4
45.3
40.2
57.1

-14.7
-7.7
-10.9
-8.4
1.7

63.1
30.5
6.4

5,084
6,132
8,713

6,551
7,284
9,608

29
19
10

65.2
56.1
36.7

50.7
54.3
38.2

-14.6
-1.8
1.5

Lưu ý: Thu nhập thực tế bình quân đầu người được đo với giá cả tháng 1 năm 2012.
Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên BLS 2007 và ELS 2012.
Các ước tính dựa vào kết quả quy trình lựa chọn các mẫu nghiên cứu phức tạp.
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Trong số các hộ gia đình ở các xã áp dụng
Chương trình 135-II, các hộ gia đình người
Kinh có thu nhập cao hơn đáng kể so với các
hộ dân tộc thiểu số, kết quả này phù hợp với
các kết quả nghiên cứu trong hầu hết các
nghiên cứu về đói nghèo ở Việt Nam (ví dụ,
Ngân hàng Thế giới, 2012) cho thấy khoảng
cách thu nhập lớn giữa người Kinh và người
dân tộc thiểu số. Ngoại trừ người Thái và
Mường, người dân tộc thiểu số ở các xã áp
dụng Chương trình 135-II đều có thu nhập
bình quân đầu người tăng. Năm 2012, hai dân
tộc thiểu số có mức bình quân thu nhập đầu
người thấp nhất là H'Mông và Thái. Nhưng
những năm sau đó các hộ gia đình người
H'Mông có tỷ lệ tăng trưởng thu nhập rất cao,
nhưng thu nhập của người Thái lại giảm.

dân tộc thiểu số giảm mạnh nhất (mặc dù tình
trạng đói nghèo của người Mường và Thái
không được cải thiện). Trong khi tỷ lệ đói
nghèo chỉ thống kê tỷ lệ hộ sống dưới mức
chuẩn nghèo được đưa ra, thì chỉ số khoảng
cách đói nghèo và chỉ số mức độ đói nghèo
giúp xác định mức độ nghiêm trọng của nó.
Dựa trên Bảng 2 ta có thể thấy đã có sự thay
đổi đáng kể trong khoảng cách và mức độ đói
nghèo ở các dân tộc thiểu số. Bảng 2 cho thấy
một số biến động lớn trong các chỉ số đói
nghèo trong giai đoạn 2007-2012, bao gồm
tình trạng đói nghèo của các hộ gia đình người
Thái và Mường tăng đáng kể. Tình trạng đói
nghèo của các hộ gia đình Thái và Mường trở
nên nghiêm trọng hơn, thậm chí năm 2012 các
hộ gia đình nghèo của họ sống dưới mức
nghèo khổ hơn so với năm 2007. Trái lại,
khoảng cách giữa các hộ gia đình người Mông
nghèo và chuẩn nghèo đã giảm dần.

Bảng 1 cho thấy trong giai đoạn nghiên
cứu tỷ lệ đói nghèo chung đã giảm từ 57,5%
xuống 49,2%. Trong đó tỷ lệ đói nghèo của các
Bảng 2: Khoảng cách và chỉ số mức độ nghiêm trọng của đói nghèo theo nhân khẩu và khu vực.
Nhóm
Tất cả các hộ gia đình
Dân tộc
Kinh
Các dân tộc thiểu số
Các nhóm dân tộc thiểu số
Tày
Thái
Mường
Nùng
H'Mông
Dao
Các dân tộc thiểu số khác
Giới tính của chủ hộ
Nam
Nữ
Tuổi của chủ hộ
Dưới 25
26-35
35-45
46-60
Trên 60
Vùng miền
Bắc
Trung
Nam

Chỉ số khoảng cách đói nghèo (%)
2007
2012
Thay đổi
23.5
22.4
-1.1

Chỉ số mức độ nghiêm trọng của đói nghèo (%)
2007
2012
Thay đổi
12.5
13.4
0.9

11.7
26.5

13.3
24.6

1.5
-1.9

6.0
14.2

8.0
14.7

2.1
0.5

22.3
26.0
16.8
22.2
37.8
22.7
24.9

18.1
32.1
23.5
17.8
26.0
24.0
23.8

-4.3
6.1
6.7
-4.4
-11.8
1.2
-1.1

11.5
14.2
7.4
10.9
20.4
11.4
14.0

10.2
20.9
15.2
9.9
14.5
13.5
14.4

-1.3
6.7
7.9
-1.0
-5.9
2.1
0.4

23.9
18.5

23.0
15.3

-0.9
-3.3

12.7
10.5

13.8
8.7

1.2
-1.8

30.0
27.2
23.8
18.5
21.0

26.4
25.5
21.0
17.8
27.6

-3.5
-1.7
-2.7
-0.8
6.5

15.8
14.5
12.8
9.6
11.5

15.1
15.4
12.3
10.7
17.8

-0.8
0.9
-0.5
1.1
6.3

27.1
23.5
12.9

22.0
27.3
17.0

-5.1
3.8
4.0

14.4
12.7
6.8

12.5
17.5
10.8

-1.9
4.7
4.0

Lưu ý: Thu nhập bình quân đầu người được đo lường theo giá cả tháng 1 năm 2012.
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Bảng 3 cho thấy các hộ gia đình trong khu vực áp dụng Chương trình 135-II dựa chủ yếu vào thu nhập
nông nghiệp; cây trồng và vật nuôi đóng góp chính (xem bảng 4). Tuy nhiên, dường như quá trình
phôi thai từ hoạt động nông nghiệp sang hoạt động làm công ăn lương đang dần hình thành: tỷ lệ thu
nhập từ nông nghiệp trong hộ gia đình giảm từ 64% năm 2007 xuống 57% vào năm 2012, trong khi tỷ
lệ thu nhập từ lương tăng từ 20% lên 24%.
Bảng 3: Cơ cấu thu nhập hộ gia đình
Thu nhập của hộ gia
đình

Thu nhập của hộ gia đình
(1000 đồng/năm)
2007
2012

Tỉ trọng thu nhập (%)

Thay đổi
2007
29,443
34,096
4,653
100
Tổng số
6,403
10,000
3,597
20
Từ lương
16,688
17,464
776
64
Từ nông nghiệp
Ngoài lương và nông
2,707
2,521
-186
5
nghiệp
3,645
4,110
465
12
Khác
Lưu ý: Thu nhập bình quân đầu người được đo lường bằng giá cả tháng 1 năm 2012.
Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên BLS 2007 và ELS 2012.
Các ước tính dựa vào kết quả quy trình lựa chọn các mẫu nghiên cứu phức tạp.

2012

Thay đổi

100
24

0.00
4

57

-6

5

0

14

2

Bảng 4: Tỉ trọng của thu nhập từ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (%).
Nguồn thu nhập

2007

2012

Thay đổi

Nông nghiệp
Cây trồng
Chăn nuôi gia súc
Các dịch vụ nông nghiệp
Lâm nghiệp
Thủy sản

100
64
16
0.13
15
4

100
68
16
0.21
12
4

4
-0.15
0.08
-3.70
-0.39

Lưu ý: Thu nhập bình quân đầu người được đo lường bằng giá cả tháng 1 năm 2012.

4. Phương pháp đánh giá tác động
Các kí hiệu chỉ định sau đây: c = xã, i =
hộ gia đình, t = thời gian. Chú ý rằng dự án
này là ở cấp xã, không phải ở cấp hộ gia đình.
Không có vấn đề các hộ gia đình tự tham gia ở
đây. Nhưng việc đăng ký để tham gia có thể
xảy ra ở cấp xã nếu xã vận động các gia đình
để áp dụng Chương trình 135-II với các mức
độ tham gia khác nhau. Chắc chắn, việc lựa
chọn các xã vào dự án không phải là ngẫu
nhiên: nếu việc chọn lựa tham gia dựa trên hồi
quy ngoại sinh (nhưng không phải trên các
biến không quan sát được), thì sau đó nó có thể
dễ dàng được kiểm soát bằng cách bao gồm
những biến hồi quy ngoại sinh.
(1)
Trong đó:
biến kết quả
chỉ số can thiệp
Chỉ số về tình trạng hộ gia đình thiểu
số (0 = không thiểu số; 1 = thiểu số)
Vector của các đặc điểm hộ gia
đình quan sát được biến động theo thời gian
Vector của các đặc điểm của xã quan
sát được biến động theo thời gian
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Đặc điểm không biến động theo thời
gian của xã (có thể bao gồm các đặc điểm
không quan sát được)
Đặc điểm không biến động theo thời
gian của hộ gia đình ngoài tình trạng thiểu số
(có thể bao gồm các đặc điểm không quan sát
được)
Hiệu lực thời gian cụ thể
Độ chênh lệch về tính riêng biệt của
các hộ gia đình có thể dự đoán được
Tác động của chương trình lên các hộ
gia đình không phải là dân tộc thiểu số
(
)
Tác động vi sai của chương trình trên
các hộ gia đình dân tộc thiểu số (
)
Tác động của chương trình trên
các hộ gia đình dân tộc thiểu số (
)
Sự khác biệt-trong-những khác biệt thông
thường (DID) ước lượng về tác động của
được tính toán bởi công thức:
DID ước lượng rằng các tác động chương
trình sẽ có hiệu lực nếu các đặc điểm biến
động theo thời gian khác nhau không tương

quan với chỉ số tác động
=1, như trong
trường hợp việc lựa chọn các xã trong Chương
trình 135-II là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, các xã
áp dụng chương trình không được lựa chọn
ngẫu nhiên, vì vậy chúng tôi đã kiểm soát các
đặc điểm
và
và bằng cách ước tính
mô hình (1) sử dụng hồi quy hiệu ứng cố định
trên hộ gia đình để kiểm soát các đặc điểm
không quan sát được trong và
.
Trong khi chúng ta biết rằng các tiêu chí
chủ yếu để chọn lựa một xã vào chương trình
là tỷ lệ đói nghèo, chúng tôi cũng lưu ý rằng tỷ
lệ hộ nghèo là nội sinh đối với hầu hết các biến
phản ứng mà chúng tôi xem xét. Do đó, chúng
tôi thay thế yếu tố quyết định tỷ lệ hộ nghèo
(đó là một trong những yếu tố của
và
)
và có phương trình (1) như là một phần
phương trình dạng rút gọn; Một “phần" với ý
nghĩa rằng chúng tôi đã dùng các yếu tố quyết
định ngoại sinh thay thế cho tỷ lệ hộ nghèo nội
sinh, nhưng chúng tôi cũng nhận thấy rằng
việc lựa chọn các xã vào chương trình có thể
liên quan đến một số hiệu ứng sản sinh không
quan sát được. Nếu những hiệu ứng sản sinh
không quan sát được này có liên quan một
cách tiêu cực đến việc chọn lựa áp dụng
chương trình, thì việc chọn lựa này là nội sinh.
Hơn nữa, nếu các hiệu ứng sản sinh không
quan sát được có liên quan tích cực đến các
biến đáp ứng được xem xét, hiệu quả tác động
ước tính sẽ giảm được sai số. Trong trường
hợp này, tác động ước tính của chúng tôi có
thể được coi là "được bảo toàn".
5. Ước tính các kết quả tác động
Chúng tôi tập trung nhiều vào các biện
pháp sản xuất nông nghiệp vì yếu tố quan
trọng của Chương trình 135-II là nhắm đến
mục tiêu sản xuất nông nghiệp. Biến điều
khiển cho các hồi quy thu nhập hộ gia đình bao
gồm: giáo dục và bình phương giáo dục của
các thành viên trong độ tuổi lao động được đào
tạo tốt nhất của hộ gia đình; tuổi, độ tuổi trung
bình, và giới tính của chủ hộ gia đình; số lượng
nhân khẩu của hộ gia đình; tổng diện tích đất
của hộ gia đình; kiều hối hàng năm hộ gia đình
nhận được; chỉ số về số lượng các biến động
tiêu cực của các hộ gia đình trải qua trong vài
năm qua; và một biến giả trong năm (2007
hoặc 2012). Độ tuổi lao động được xác định là
15 ≤ tuổi ≤ 65 cho cả nam giới và phụ nữ.

Kết quả ước tính được đưa ra trong Bảng
5 dưới đây. Ước tính tác động của Chương
trình 135-II thể hiện trong cột do DID FE / X
(sự khác biệt-trong-khác biệt, hiệu ứng cố
định, với các biến điều khiển). T-tỷ lệ cho giả
thuyết rằng tác động không lớn 0 được đưa ra,
như là p-giá trị một chiều để thử nghiệm giả
thuyết đó. Tác động được đưa ra cho các hộ
gia đình dân tộc thiểu số và không thiểu số.
Vai trò của giả thiết ngược (xã đối chứng)
luôn cần thiết để giải thích những tác động dự
kiến. Ví dụ, tác động ước tính trên chỉ số tài
sản của người thiểu số là 0,38. Tuy nhiên, các
mẫu nghiên cứu cho thấy: từ năm 2007 đến
năm 2012, chỉ số tài sản của các hộ gia đình
đối chứng giảm 2,43 xuống còn 2,09 (năm
2007 tính trung bình các hộ gia đình có 2,43
mục tài sản, giảm xuống còn 2,09 năm 2012).
Như vậy, sự thay đổi theo thời gian là -0.34.
Trong cùng một khoảng thời gian, mục tài sản
thuộc sở hữu của hộ gia đình ở các xã dự án
tăng từ 2,30 lên 2,33, tăng một khoảng 0.03.
Khi chúng ta sử dụng những dữ liệu này để
ước tính sự khác biệt-trong-khác biệt (DID),
công thức tính toán sẽ là [(2,33-2,30) - (2,092,43)] = 0,37. Vì vậy, tác động tích cực đáng
kể không nhất thiết có nghĩa là các hộ gia đình
trong khu vực dự án sung túc hơn nhiều trong
năm 2012 so với năm 2007. Tác động ước tính
trong trường hợp này có thể được diễn giải như
sau: Trong trường hợp không tham gia dự án,
chỉ số tài sản của hộ gia đình trong vùng dự án
sẽ giảm giống như các hộ gia đình đối chứng.
Cuối cùng, chúng ta thấy trong trường hợp này
là các biến điều khiển đã không đóng vai trò
quan trọng: tác động ước tính là khá gần với
tính toán DID thông thường.
Để minh họa thêm, việc xuất hiện tác
động tiêu cực lớn (-22.536) chỉ ra rằng các hộ
gia đình ở các xã dự án đã nghèo đi nhiều. Một
lần nữa, các diễn giải then chốt chỉ là tương
đối: các hộ gia đình ở các xã dự án cho thấy
thu nhập của họ từ kinh doanh tăng từ 22.988
đến 28.703 từ năm 2007 đến 2012 Tuy nhiên,
các hộ gia đình trong các xã đối chứng có được
một mức tăng trung bình lớn hơn nhiều: từ
21.912 đến 48.759. Như vậy, thu nhập từ kinh
doanh của các hộ gia đình ở các xã dự án
không tăng nhanh như thu nhập từ kinh doanh
của hộ gia đình tại các xã đối chứng.

………………………………………
4 Hiệu ứng cố định dự toán được thực hiện thông qua lệnh xtreg trong STATA; ước tính dựa trên mẫu
thiết kế phức tạp (phân tầng, phân nhóm, và trọng lượng). Các giá trị ngoại lai, được xác định là các
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quan sát trên biến phản ứng với các giá trị lớn hơn bốn độ lệch chuẩn từ trung bình, đã bị xóa trước
khi dự toán.
Thống kê ghi nhận các tác động tích cực
đáng kể của hộ gia đình dân tộc thiểu số trong
Chương trình 135-II đối với một số biến quan
trọng: quyền sở hữu tư liệu sản xuất, quyền sở
hữu lâu dài của hộ gia đình, và năng suất lúa.
Trong số các kết quả ở mức cao, họ được
hưởng các kết quả tích cực trong thu nhập từ
nông nghiệp, tổng thu nhập hộ gia đình và thu
nhập bình quân đầu người trong hộ gia đình.
Một kết quả đặc biệt quan trọng là các hộ gia
đình nghèo dân tộc thiểu số ở các xã can thiệp
giảm nhiều hơn đáng kể so với các xã đối
chứng. Cụ thể, đối với các hộ dân tộc thiểu số,
Chương trình 135-II tăng năng suất lúa khoảng
10%, thu nhập nông nghiệp khoảng 17%, tổng
thu nhập của các hộ gia đình tăng khoảng 16%,
và vì thế tình trạng đói nghèo của đồng bào
dân tộc thiểu số giảm khoảng 10%. Ngoài ra,
chương trình này cũng giúp các hộ gia đình
dân tộc thiểu số giảm khoảng 12% thời gian đi
lại đến các cơ sở y tế.
Chỉ có hai trường hợp ước tính tác động
tiêu cực lên các hộ dân tộc thiểu số. Đầu tiên,
giá trị năng suất ngô trong số các hộ gia đình ở
các xã dự án tăng ít hơn so với ở các xã đối
chứng. Nhưng năng suất đã thực sự tăng (từ
770 đồng mỗi mét vuông tới 1.590 đồng mỗi
mét vuông so với mức tăng từ 0,94 đồng mỗi
mét vuông tới 1.940 đồng mỗi mét vuông).
Trong trường hợp này chúng ta thấy các hộ gia
đình đối chứng không những có được sự gia
tăng lớn trong giá trị sản suất ngô, mà họ còn
xuất phát điểm tại giá trị sản xuất cao hơn.
Diễn giải tương tự phù hợp giải thích cho các
tác động tiêu cực được ghi nhận cho phần đất
được giao để trồng cây công nghiệp.
Thống kê ghi nhận được tác động tích cực
lớn đối với các hộ gia đình dân tộc thiểu số về
chỉ số đồ dùng lâu bền của hộ gia đình và đối
với năng suất ngô, sắn và cây công nghiệp.
Trong khi năng suất cây công nghiệp tăng, tỷ
lệ đất giao cho cây công nghiệp giảm. Cả hai
kết quả đó đạt được có thể nhờ loại bỏ đất kém
hiệu quả trong sản xuất cây công nghiệp. Hộ
gia đình không thiểu số ở vùng dự án cho thấy
thu nhập từ nông nghiệp giảm trong khi khu
vực đối chứng cho thấy sự gia tăng: sự tương
phản này được phản ánh ở các tác động có ý
nghĩa thống kê lên thu nhập từ nông nghiệp.
Cuối cùng, thời gian đi lại đến các cơ sở y
tế tại xã dự án tăng lên. Trong khi số lượt đi lại
đến các cơ sở cụ thể dường như không tăng,
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kết quả này có thể được giải thích bởi việc
người dân kết hợp đi đến nhiều cơ sở y tế trong
một lượt.
Các cột bên phải của Bảng 5 cung cấp hai
kết quả khái quát quan trọng. Đầu tiên, ở hầu
hết các khía cạnh, các xã dự án nghèo đi trong
năm 2007 so với các xã đối chứng. Kết quả
này phù hợp với kết quả của các cơ quan quản
lý tài nguyên Chương trình 135-II cho các xã
cần nhất. Thứ hai, các hộ gia đình không là
dân tộc thiểu số sung túc hơn so với các hộ gia
đình dân tộc thiểu số ở một số khía cạnh rất
quan trọng. Đặc biệt là các gia đình dân tộc
thiểu số có thu nhập thấp hơn và tỉ lệ đi học
thấp hơn. Đối với cả hai lĩnh vực này, có
những bằng chứng cho thấy sự cải thiện. Thu
nhập tăng thêm, nhưng không nhiều như các
gia đình không phải là dân tộc thiểu số. Tỷ lệ
đi học cũng tăng, và tỷ lệ tăng lớn hơn so với
các hộ không phải là dân tộc ít người. Cuối
cùng, thực tế là chúng tôi nhận thấy một số tác
động đáng kể về mặt thống kê, mặc dù thực tế
phân bổ ngân sách tổng thể trung bình cho các
xã dự án là không khác so với các xã đối
chứng. Điều này cho thấy thiết kế của Chương
trình 135-II đã làm cho chương trình hiệu quả
hơn so với các hỗ trợ cơ sở hạ tầng khác.
Chúng tôi ước đoán việc Chương trình 135-II
tập trung vào xây dựng năng lực và sự tham
gia của cộng đồng vào Chương trình tăng
cường hiệu quả của nó.

Mẫu nghiên cứu trung bình
Dân tộc thiểu số

Dân tộc không thiểu số

Dân tộc thiểu số

DID
FE/X

Xã dự án
t-tỷ lệ

DID
FE/X

t-tỷ lệ

Chỉ số tài sản

0.38

2.33

0.0099

0.15

0.88

Chỉ số sở hữu lâu bền

1.18

7.42

0.0000

1.02

Chỉ số chất lượng nhà ở

0.01

1.00

0.1587

Năng suất lúa (kg/m2)

0.03

2.00

Năng suất lúa (000 VND/ m2)

0.04

Năng suất ngô (kg/ m2)

Biến phản ứng

p-giá trị

Dân tộc không thiểu số
Xã đối chứng

Xã dự án

Xã đối chứng

p-giá trị
2012

2007

2012

2007

2012

2007

2012

2007

0.1894

2.33

2.30

2.09

2.43

2.04

1.90

2.14

2.16

2.04

0.0207

7.45

6.58

8.80

9.14

10.90

9.83

11.08

10.78

0.02

1.05

0.1469

0.42

0.38

0.50

0.47

0.57

0.50

0.61

0.54

0.0228

0.002

0.07

0.4721

0.37

0.35

0.42

0.41

0.41

0.38

0.42

0.41

0.41

0.3409

-0.11

-0.48

0.3156

2.38

1.03

2.65

1.26

2.47

1.13

2.69

1.29

0.01

1.10

0.1357

0.03

1.44

0.0749

0.18

0.16

0.16

0.16

0.12

0.12

0.12

0.13

Năng suất ngô (000 VND/ m2)

-0.18

-2.12

0.0170

0.003

0.02

0.4920

1.59

0.77

1.94

0.94

1.99

0.87

2.16

0.94

Năng suất sắn (kg/ m2)

-0.13

-1.01

0.1562

0.54

2.35

0.0094

1.14

1.26

1.26

1.35

1.64

1.22

1.27

1.21

Năng suất sắn (000 VND/ m2)

-0.16

-0.86

0.1949

0.45

1.69

0.0455

1.43

0.74

1.64

0.83

1.94

0.75

1.69

0.82

Năng suất cây công nghiệp (kg/ m2)

-0.01

0.10

0.4602

0.43

1.02

0.1539

0.54

0.51

0.53

0.60

1.58

4.42

1.01

1.43

Năng suất cây công nghiệp (000 VND/ m2)

0.03

0.02

0.4920

12.54

2.41

0.0080

5.47

2.73

4.06

2.95

17.71

11.20

5.85

4.04

Phần đất trong công nghiệp cây trồng

-0.04

-1.32

0.0934

-0.11

-1.91

0.0281

0.18

0.18

0.29

0.21

0.28

0.30

0.23

0.22

Thu nhập từ lương

634

0.19

0.4247

2,985

1.10

0.1357

14,541

11,535

19,578

15,770

25,512

18,596

23,573

18,542

Thu nhập từ nông nghiệp

3,230

3.27

0.0005

-3,285

-1.54

0.0618

19,224

17,446

18,632

18,584

17,039

17,954

16,724

14,774

Thu nhập từ kinh doanh

2,104

0.52

0.3015

-22,536

-2.90

0.0019

14,012

7,597

22,268

12,676

28,703

22,988

48,759

21,912

Tổng thu nhập hộ gia đình

3,479

2.14

0.0162

-1,644

-0.41

0.3409

31,309

26,634

36,687

33,648

45,123

39,740

45,460

39,460

Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình

1,118

2.51

0.0060
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7,047

5,739

8,174

7,722

12,193

9,829

12,083

9,832
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-0.10

-2.72

0.0033

-0.01

-0.17

0.4325

0.49
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0.40
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0.32
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Tỷ lệ học sinh tiểu học

0.04

0.97

0.1660

0.04

0.50

0.3085

0.83

0.83

0.93

0.92

0.98

0.92

0.95

0.92

Tỷ lệ học sinh THCS

0.02

0.50

0.3085

0.10

0.96

0.1685

0.60

0.58

0.77

0.72

0.78

0.74

0.90

0.89

Tỷ lệ học sinh PTTH

0.03

0.63

0.2643

-0.03

-0.32

0.3745

0.28

0.24

0.43

0.38

0.53

0.55

0.66

0.68

Thời gian đi lại đến các cơ sở y tế

-5.82

-1.69

0.0455

9.67

1.41

0.0793

46.13

43.48

39.09

28.48

48.64

37.11

37.25

62.36

Mẫu nghiên cứu trung bình
Dân tộc thiểu số

Dân tộc không thiểu số

Dân tộc thiểu số
Xã dự án

Biến phản ứng

DID
FE/X

t-tỷ lệ

p-giá trị

DID
FE/X

t-tỷ lệ

p-giá trị

Chỉ số tài sản

0.38

2.33

0.0099

0.15

0.88

Chỉ số sở hữu lâu bền

1.18

7.42

0.0000

1.02

Chỉ số chất lượng nhà ở

0.01

1.00

0.1587

Năng suất lúa (kg/m2)

0.03

2.00

Năng suất lúa (000 VND/ m2)

0.04

Năng suất ngô (kg/ m2)

Dân tộc không thiểu số
Xã đối chứng

Xã dự án

Xã đối chứng

2012

2007

2012

2007

2012

2007

2012

2007

0.1894

2.33

2.30

2.09

2.43

2.04

1.90

2.14

2.16

2.04

0.0207

7.45

6.58

8.80

9.14

10.90

9.83

11.08

10.78

0.02

1.05

0.1469

0.42

0.38

0.50

0.47

0.57

0.50

0.61

0.54

0.0228

0.002

0.07

0.4721

0.37

0.35

0.42

0.41

0.41

0.38

0.42

0.41

0.41

0.3409

-0.11

-0.48

0.3156

2.38

1.03

2.65

1.26

2.47

1.13

2.69

1.29

0.01

1.10

0.1357

0.03

1.44

0.0749

0.18

0.16

0.16

0.16

0.12

0.12

0.12

0.13

Năng suất ngô (000 VND/ m2)

-0.18

-2.12

0.0170

0.003

0.02

0.4920

1.59

0.77

1.94

0.94

1.99

0.87

2.16

0.94

Năng suất sắn (kg/ m2)

-0.13

-1.01

0.1562

0.54

2.35

0.0094

1.14

1.26

1.26

1.35

1.64

1.22

1.27

1.21

Năng suất sắn (000 VND/ m2)

-0.16

-0.86

0.1949

0.45

1.69

0.0455

1.43

0.74

1.64

0.83

1.94

0.75

1.69

0.82

Năng suất cây công nghiệp (kg/ m2)

-0.01

0.10

0.4602

0.43

1.02

0.1539

0.54

0.51

0.53

0.60

1.58

4.42

1.01

1.43

Năng suất cây công nghiệp (000 VND/ m2)

0.03

0.02

0.4920

12.54

2.41

0.0080

5.47

2.73

4.06

2.95

17.71

11.20

5.85

4.04

Phần đất trong công nghiệp cây trồng

-0.04

-1.32

0.0934

-0.11

-1.91

0.0281

0.18

0.18

0.29

0.21

0.28

0.30

0.23

0.22

Thu nhập từ lương
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0.19

0.4247

2,985

1.10

0.1357

14,541

11,535

19,578

15,770

25,512

18,596

23,573

18,542

Thu nhập từ nông nghiệp

3,230

3.27

0.0005

-3,285

-1.54

0.0618

19,224

17,446

18,632

18,584

17,039

17,954

16,724

14,774

Thu nhập từ kinh doanh

2,104

0.52

0.3015

-22,536

-2.90

0.0019

14,012

7,597

22,268

12,676

28,703

22,988

48,759

21,912
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Bảng 5: Kết quả ước lượng của các tác động
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6. Kết luận
Các tác động ước tính trên biến phản
ứng then chốt đối với các hộ gia đình dân tộc
thiểu số đang cân bằng tích cực. Kết quả quan
trọng nhất là Chương trình có những tác động
lớn và có ý nghĩa thống kê lên tổng thu nhập,
thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình,
và tình trạng đói nghèo. Tác động lên các hộ
gia đình không phải là dân tộc thiểu số dường
như mang tính tổng hợp, nhưng các tác động
lên các khía cạnh quan trọng nhất (tổng thu
nhập, thu nhập bình quân đầu người, và tình
trạng đói nghèo) không lớn và cũng không có
ý nghĩa thống kê quan trọng.
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Giáo dục là yếu tố cực kỳ quan trọng
đối với các hộ gia đình và cộng đồng. Tỷ lệ đi
học của trẻ em dân tộc thiểu số thấp hơn so với
dân tộc phi thiểu số, đặc biệt là tại các trường
học phổ thông. Tuy nhiên, việc đi học có
chiều hướng được cải thiện hơn tại các hộ gia
đình trong các xã dự án và các xã đối chứng.
Trong gần như tất cả các xã (ngoại trừ một xã)
tỷ lệ đi học ở các xã dự án tăng hơn ở các xã
đối chứng, nhưng những tác động này không
có ý nghĩa thống kê.

PHÚC LỢI CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1989-2009
Đặng Hải Anh
Gabriel Demombynes
Ngân hàng thế giới
Tóm tắt:
Nhiều nghiên cứu xem dân tộc thiểu số ở Việt Nam như là một khối thống nhất và họ đã chỉ ra
rằng dân tộc thiểu số này đã bị bỏ lại khá xa so với những tiến bộ kinh tế của đất nước. Bài viết này
cung cấp một cái nhìn mới dựa trên sự phân tích của từng dân tộc, sử dụng dữ liệu điều tra dân số từ
năm 1989, 1999, và 2009. Theo chúng ta biết, chưa có một nghiên cứu hiện tại nào theo dõi phúc lợi
của các nhóm dân tộc riêng biệt theo thời gian sử dụng dữ liệu này. Chúng tôi theo dõi sự tiến bộ của
mỗi dân tộc theo thời gian, đo bằng trình độ học vấn, tỉ lệ biết chữ, ngành kinh tế, tỉ lệ di cư, và chỉ số
giàu có. Chúng tôi thấy rằng những cải tiến phúc lợi của dân tộc thiểu số khác nhau rất nhiều giữa các
nhóm dân tộc riêng lẻ. Nhìn một cách toàn diện, họ kém hơn so với người Kinh, trái với suy nghĩ
thông thường, người dân tộc thiểu số đã giành được nhiều kinh nghiệm đáng kể từ khi Việt Nam phát
triển. Mức độ phúc lợi của các nhóm liên quan đến người Kinh chủ yếu phù hợp với vị trí tương đối
của họ và năm 1989.
Từ khóa: dân tộc thiểu số, điều tra dân số, giáo dục, chỉ số tài sản, di cư
I. GIỚI THIỆU
Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng mà Việt
Nam đã trải qua kể từ khi công cuộc đổi mới
bắt đầu vào những năm 1980 đã tăng lên một
cách rộng rãi phúc lợi trên mặt kinh tế xã hội.
Sử dụng chuẩn nghèo dựa trên tiêu thụ năm
1993 của cả nước, phần tổng thể của dân số
sống trong đói nghèo đã giảm từ 58% năm
1993 xuống dưới 10% trong năm 2012.27
Ngoài người Kinh, chiếm khoảng 85% dân
số, Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số. Bằng cách
sử dụng chuẩn nghèo năm 1993, tỉ lệ hộ nghèo
dân tộc thiểu số đã giảm từ 86% năm 1993
xuống dưới 50% trong năm 2012.
Khi nghèo đã giảm, và tương đối ít người
Kinh vẫn trên ngưỡng nghèo, dân tộc thiểu số
đóng góp một phần không nhỏ trong sự gia
tăng nghèo. Vào năm 2012, dân tộc thiểu số
chiếm hơn một nửa (51%) của người nghèo, và
ba trong số bốn người nghèo cùng cực ( dưới
ngưỡng vô cùng nghèo)28.
Một số lượng lớn các tài liệu nghiên cứu
trước đây cũng như nhiều báo cáo của chính
phủ đã xem xét các khía cạnh của an sinh dân
Những con số này được dựa trên một chuẩn nghèo tiêu thụ
thống kê năm 1993. Trong năm 2010, các phương pháp nghèo
tiêu thụ được điều chỉnh lại, và một, chuẩn nghèo cao hơn mới
được thành lập. Theo phương pháp mới này, số người nghèo nói
chung chiếm 17,2 % trong năm 2012. Cũng lưu ý rằng Chính phủ
Việt Nam có một tiêu chí riêng biệt xác lập thông số nghèo, chủ
yếu dựa trên thu nhập, được sử dụng chủ yếu để nhằm mục tiêu
các vấn đề xóa đói giảm nghèo.
28
Các số liệu trình bày ở đây dựa trên chuẩn nghèo phát triển bởi
Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới.
27

tộc thiểu số tại Việt Nam. Một số nghiên cứu
phân tích sự khác biệt trong tiêu thụ hoặc mức
thu nhập giữa các dân tộc thiểu số và người
Kinh, ví dụ như van de Walle và Gunewardena
(2001), Baulch et al (2007, 2012), và Đặng
(2012). Những nghiên cứu tìm thấy rằng sự
khác biệt là do giáo dục thấp, tiếp cận đất đai
hạn chế hơn, và các đặc tính khác. Ví dụ, trong
một ứng dụng của phương pháp này, Đặng
(2012) thấy rằng sự khác biệt về đặc điểm
chiếm 66-74 phần trăm thu nhập khác nhau
giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số.
Phần không chiếm bởi đặc điểm trong phân tích
như vậy có thể phản ánh sự khác biệt về các
yếu tố không quan sát được như chất lượng
trường học, khả năng, văn hóa, hoặc phân biệt
đối xử.
Bài viết này cung cấp một phân tích mới
vì lợi ích của dân tộc thiểu số theo thời gian sử
dụng dữ liệu điều tra dân số từ năm 1989, 1999,
và 2009, với hai đóng góp đáng kể. Đầu tiên,
không giống như những nghiên cứu trước đó
tập trung vào một khoảng thời gian ngắn hơn,
phân tích điều tra dân số làm cho nó có thể theo
dõi tình hình của các dân tộc thiểu số trong hai
thập kỷ kể từ khi hội nhập kinh tế của Việt
Nam. Thứ hai, việc sử dụng dữ liệu điều tra dân
số cho phép phân tích chi tiết hơn của dân tộc.
Hầu hết các nghiên cứu trước đây dựa trên số
liệu điều tra hộ gia đình và do kích thước mẫu
hạn chế chỉ có thể phân tích dân tộc thiểu số là
một nhóm tổng hợp duy nhất.
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Phiên bản sơ bộ của phân tích trình bày
trong bài viết ngắn này được tổ chức như sau.
Phần II trình bày cho thấy xu hướng qua các
năm điều tra dân số với một số đặc điểm của
người Kinh và các dân tộc thiểu số lớn nhất.
Phần III mô tả một số tài sản ước tính bằng
cách sử dụng dữ liệu điều tra dân số năm 1999
và 2009 và trình bày các dạng biểu đồ hiển thị
giá trị trung bình của chỉ số giàu có với đặc
điểm của dân tộc. Mục IV là kết luận.
II. XU HƯỚNG TRONG PHÚC LỢI DÂN
TỘC THIỂU SỐ
2.1. Dữ liệu
Phân tích trình bày ở đây sử dụng dữ liệu
vi mô từ ba vòng điều tra dân số Việt Nam tiến
hành trong năm 1989, 1999, 2009. Kết quả lần
lượt là 5%, 25%, và 15% các mẫu dữ liệu vĩ
mô. Các cuộc tổng điều tra thu thập thông tin
về nhân khẩu học của hộ gia đình, giáo dục, tài
sản, việc làm và điều kiện nhà ở, ở mức độ chi
tiết thay đổi theo thời gian. Dữ liệu vĩ mô năm
1989 bị thiếu thông tin về điều kiện nhà ở cho
một phần đáng kể của mẫu.
2.2 Các đặc tính của nhóm
Phần này trình bày một loạt các đặc điểm
cơ bản của dân tộc qua ba năm điều tra dân số.
Số liệu trình bày ở đây chỉ hiển thị các dân tộc
Kinh và tám nhóm thiểu số lớn nhất. Bảng với
các tính toán cho tất cả các nhóm được trình
bày trong phụ lục.
Hình 1 cho thấy tỷ lệ hoàn thành tiểu học
ở người trưởng thành. Tỷ lệ hoàn thành tiểu học
dành cho người lớn như một toàn thể có xu
hướng di chuyển chậm vì nhập học chỉ ảnh
hưởng đến tỷ lệ hoàn thành của những người
trẻ tuổi, và tại bất kỳ điểm nào một phần lớn
dân số bao gồm những người đã được đào tạo
nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, các số liệu
điều tra dân số cho thấy rõ ràng có một sự mở
rộng đáng kể trong tỷ lệ hoàn thành tiểu học
giữa năm 1989 và năm 2009. Tỷ lệ này đã tăng
từ 68 % đến 83 % cho người Kinh. Nhưng tỷ lệ
cũng tăng đáng kể cho mỗi nhóm dân tộc thiểu
số duy nhất. Với ngoại lệ của người Tày và
người Mường, tỷ lệ hoàn thành tiểu học vẫn
còn thấp hơn nhiều so với những người Kinh
đối với các nhóm khác. Sự khác biệt của nhóm
trong năm 2009 theo mô hình tương tự như
những năm 1989.
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Hình 1: Tỷ giá hoàn thành sơ cấp theo năm và
Dân tộc cho các nhóm lớn nhất
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Nguồn: phân tích của tác giả năm 1989, 1999,
và 2009
Hình 2 cho thấy một đồ thị với tỷ lệ biết
chữ cho người lớn của năm và nhóm dân tộc.
Tỷ lệ biết chữ báo cáo cao hơn so với tỷ lệ hoàn
thành tiểu học. Các mô hình tổng thể rất giống
với các tỷ lệ hoàn thành tiểu học: Dân tộc Kinh
có mức độ cao nhất, mỗi dân tộc đã đạt được
thành tựu theo thời gian, và sự khác biệt trong
năm 2009 là tương tự như năm 1989.

Hình 2: Tỷ lệ biết chữ theo năm và theo nhóm
dân tộc lớn nhất
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nông nghiệp. Mặc dù có nhữn thay đổi, bởi vì
họ làm việc quá sức trong nông nghiệp trong
năm 1989, nông nghiệp vẫn là hoạt động chính
trong năm 2009.
Hình 3: Phần trăm không làm việc trong
nông nghiệp theo năm và theo nhóm
dân tộc đa số
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Nguồn: phân tích của tác giả năm 1989, 1999,
và 2009 dữ liệu điều tra dân số.
Hình 3 trình bày tỷ lệ của người lớn làm
việc theo nhóm và năm, người không báo cáo
rằng hoạt động chính của họ là nông nghiệp.29
Cùng với những tham số này, người Hoa là một
ngoại lệ: một số rất ít làm việc trong lĩnh vực
nông nghiệp, và phần trăm này giảm nhẹ từ
năm 1989. Với những nhóm khác, có sự chuyển
biến dần ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Sau khi
có thay đổi nhẹ trong những năm1990, có sự
thay đổi đáng kể của người Kinh ra khỏi nông
nghiệp giữa năm 1999 và 2009. Các nhóm khác
ngoài dân tộc Kinh và Hoa cũng chuyển khỏi
29

Câu hỏi điều tra dân số thô này chỉ liên quan đến
hoạt động chính và không phản ánh các hoạt động
thứ cấp. Nghiên cứu khác cho thấy rằng, theo thời
gian nhiều hộ gia đình có hoạt động nông nghiệp
ngày càng tham gia vào các hoạt động phụ khác.
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Nguồn: phân tích của tác giả năm 1989, 1999,
và 2009 dữ liệu điều tra dân số.
Cuối cùng, hình 4 trình bày tỷ suất di cư
của các dân tộc. Đây là tỷ lệ phần trăm của các
thành viên của nhóm dân tộc được báo cáo đã
được sống trong một tỉnh khác nhau năm năm
trước điều tra dân số. Đối với biện pháp này,
mô hình thay đổi đáng kể theo năm và dân tộc.
Người Kinh có tỷ lệ di cư cao nhất trong mỗi
năm điều tra dân số và tỷ lệ cao nhất trong năm
2009, tỷ lệ 5,5 phần trăm được phân loại là
người di cư bằng biện pháp này. Các nhóm
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khác với tỷ suất di cư tương đối cao trong năm
2009 là người Tày, Khơ Me, và Mường.
Hình 4: Tỷ lệ sống trong một tỉnh khác nhau 5
năm trước
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Hình 5: Tỷ lệ sống trong một tỉnh khác nhau 5
năm trước
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Thật không may, số liệu về quyền sở hữu
tài sản không được thu thập trong điều tra dân
số năm 1989, và các dữ liệu về điều kiện nhà ở
không có sẵn trong các dữ liệu vĩ mô. Do đó,
chỉ số tài sản chỉ xây dựng cho năm 1999 và
2009.
Hình 5 cho thấy mức độ trung bình tài sản
theo nhóm đối với dân tộc đa số trong hai năm
theo dữ liệu có sẵn. Nhóm dân tộc giàu có nhất
trong hai năm là người Kinh và người Hoa. Tài
sản được tính cho mỗi nhóm và lợi ích lớn nhất
về giá trị tuyệt đối thuộc về người Kho Me
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Nguồn: phân tích của tác giả năm 1989, 1999,
và 2009 dữ liệu điều tra dân số.

1.8

HMong

III.
Điều gì giải thích sự thành công
tương đối của các nhóm khác nhau?
3.1 Chỉ số tài sản
Các dữ liệu điều tra dân số không thu thập
dữ liệu về thu nhập hoặc tiêu thụ. Để so sánh
tình trạng kinh tế xã hội của các dân tộc theo
thời gian, chúng ta xây dựng một chỉ số giàu có
sử dụng dữ liệu được thu thập trong điều tra
dân số. Một chỉ số đơn giản được tính bằng
tổng số nhị phân (0-1) biến cho thấy liệu hộ gia
đình có 1) truyền hình, 2) một đài phát thanh,
3) một nhà vệ sinh hiện đại, 4) tiếp cận với
nước uống sạch, 5) điện chiếu sáng, 6) khu vực
sinh hoạt của 50 mét vuông trở lên, và 7) quyền
sở hữu của nơi cư trú của nó.
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Nguồn: Phân tích của tác giả năm 1999 và điều
tra dân số năm 2009.
3.2 Tương quan của sự giàu có
Trong phần này, chúng ta xem xét làm thế
nào các chỉ số của cải tương quan với các chỉ số
khác nhau. Hai điểm phân tán này được trình
bày cho mỗi chỉ số. Điểm đầu tiên có nghĩa là

Hình 6: Chỉ số giàu có trung bình vs. Tỷ lệ
hoàn thành chính trong năm 1999 và 2009,
theo nhóm dân tộc
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Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009
dữ liệu điều tra dân số
Hình 8: Chỉ số giàu có trung bình vs. Tỷ lệ
biết chữ trong năm 1999 và 2009, theo nhóm
dân tộc
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Hình 7: Chỉ số giàu có trung bình vs. Tỷ lệ
hoàn thành chính trong năm 1999 và 2009,
theo nhóm dân tộc, cho các nhóm Hình thành
ít nhất 0,5 phần trăm của dân số quốc gia năm
2009

1

Mean Wealth Index of Ethnic Group

sự giàu có được so với các chỉ số cho tất cả các
nhóm. Điểm thứ hai chỉ có 10 nhóm mà mỗi
thành lập ít nhất là 0,5 phần trăm dân số cả
nước trong năm 2009. Trong tất cả các số liệu,
dữ liệu năm 1999 được thể hiện trong màu
xanh và dữ liệu cho năm 2009 được thể hiện
trong màu đỏ.
Hình 6 và 7 cho thấy chỉ số giàu có trung
bình so với tỷ lệ hoàn thành tiểu học. Không
ngạc nhiên khi hai biến có tương quan trong
mỗi năm. Các quỹ đạo có thể nhìn thấy trong
hình 7 cũng cho thấy hai biến đã di chuyển
cùng nhau cho các nhóm. Hình 8 và 9 cho thấy
mẫu tương tự cho tỷ lệ biết chữ.
Hình 10 và 11 cho thấy sự giàu có so với
số người lớn làm việc những người không làm
việc trong nông nghiệp. Những hình này cho
thấy mặc dù đã có một số thay đổi theo thời
gian, hầu hết các nhóm vẫn hoạt động chủ yếu
trong nông nghiệp, và có một tỷ lệ lớn của
nhóm trong nông nghiệp liên quan chặt chẽ với
sự giàu có thấp hơn. Các nhóm đã đạt được
mức độ giàu cao hơn nói chung là những người
đã chuyển từ nông nghiệp đến một mức độ lớn
hơn.
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Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009
dữ liệu điều tra dân số.
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Hình 9: Chỉ số giàu có trung bình vs. Tỷ lệ
biết chữ trong năm 1999 và 2009, theo nhóm
dân tộc, cho các nhóm Hình thành ít nhất 0,5
phần trăm của dân số quốc gia năm 2009

Hình 11: Chỉ số giàu có trung bình vs. Phần
trăm người trưởng thành không làm nông
nhiệp năm 1999 và 2009, theo nhóm dân tộc,
cho các nhóm hình thành ít nhất 0,5 phần
trăm của dân số quốc gia năm 2009
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Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009
dữ liệu điều tra dân số
Hình 10: Chỉ số giàu có trung bình vs. Phần
trăm người trưởng thành không làm nông
nhiệp năm 1999 và 2009, Theo nhóm dân tộc
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Hình 12 và 13 cho thấy tỷ suất di cư so với
mức độ giàu có. Hai biến liên quan rất ít với
nhau, nhưng các nhóm có mức độ giàu cao hơn
nói chung là những người có tỷ lệ di cư cao
hơn.
Hình 12: Chỉ số giàu có trung bình vs.
Phần trăm sống ở các tỉnh khác cách đây 5
năm, năm 1999 và 2009, theo nhóm dân tộc
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Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009
dữ liệu điều tra dân số.
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6

Hình 13: Chỉ số giàu có trung bình vs. Phần
trăm sống ở các tỉnh khác cách đây 5 năm,
năm 1999 và 2009, theo nhóm dân tộc ,
Chiếm ít nhất 0,5 phần trăm của dân số quốc
gia năm 2009

Trình bày mô tả ở đây đã chỉ ra một số kết
luận sau:
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IV. KẾT LUẬN
Bài viết này đã trình bày một cái nhìn sơ
bộ tại các biện pháp an sinh dân tộc thiểu số
dựa trên phân tích các dữ liệu điều tra dân số
Việt Nam cũng như mối tương quan của các
biện pháp có chỉ số giàu đơn giản.
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% Living Other Province 5 Years Ago

6


Những kinh nghiệm của các dân tộc cá
nhân trong giai đoạn 1989-2009 đã được thay
đổi.

Như là trường hợp cho người Kinh, các
dân tộc đa số đã có kinh nghiệm trong việc làm
giàu, tỷ lệ đến trường tăng, tăng tỷ lệ biết chữ
tăng, hoạt động nông nghiệp giảm dần, và (đối
với hầu hết nhưng không phải tất cả nhóm), tỷ
suất di cư tăng.

Các vị trí tương đối của các nhóm cùng
các biện pháp phúc lợi trong năm 2009 liên
quan chặt chẽ với vị trí tương đối của họ vào
năm 1989.

Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009
dữ liệu điều tra dân số.
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NHỮNG KHÓ KHĂN KHI XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT
TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI HÀNG NĂM CHO CÁC XÃ NGHÈOTẠI TỈNH ĐĂK
NÔNG

1. Đặt vấn đề
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội là công
việc hàng năm của các xã, nhưng từ trước đến
nay công việc đó do bộ phận trực của UBND
xã soạn thảo và trình trước HĐND xã và
huyện. Kinh tế thị trường, tính dân chủ, đồng
thuận của người dân, thế mạnh của xã, kế
hoạch dài hạn chưa được thể hiện rõ trong kế
hoạch. Được sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường
năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân
tộc tỉnh Đắk Nông – 3EM” chúng tôi đã tiến
hành hỗ trợ 23 xã khó khăn nhất thuộc 5 huyện
của tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội định hướng thị trường có
sự tham gia từ năm 2012. Sau 2 năm xây dựng
và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
của các xã vùng nghèo đã xuất hiện một số bất
cập.
2. Phương pháp tổ chức xây dựng kế hoạch
Phương pháp xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội hàng năm được dựa trên
quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, huyện.
Đã soạn thảo “Sổ tay hướng dẫn lập kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội định hướng thị
trường có sự tham gia” dựa trên sổ tay hướng
dẫn lập kế hoạch của Bộ Kế hoạch đầu tư, sổ
tay hướng dẫn của UBND tỉnh Ninh Thuận,
tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Đắk Lắk, có chỉnh sữa một
số điểm phù hợp với Đắk Nông.
Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của 23
xã được xây dựng từ thôn/buôn/bon với sự
tham gia của người dân (có hộ nghèo và dân
tộc thiểu số), tối thiểu 30 người. Khi xây dựng
kế hoạch đã sử dụng công cụ: phân tích
SWOT, xây dựng cây vấn đề, cây mục tiêu
(nguyên nhân, ưu tiên, giải pháp khắc phục,
hoạt động). Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch,
trong sổ tay nói trên đã chuẩn bị 5 mẫu thu
thập thông tin cho thôn, 20 mẫu thu thập thông
tin cho xã và 3 mẫu thu thập thông tin cho
huyện.
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã
được tiến hành từ tháng 6 và hoàn chỉnh vào
tháng 12 hàng năm. Khi xây dựng kế hoạch đã
thể hiện tính dân chủ, tạo được sự đồng thuận
của người dân (trong đó có hộ nghèo và dân
tộc thiểu số).
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TS. Phan Văn Tân
Trường Đại học Tây Nguyên
3. Những khó khăn khi xây dựng và thực
hiện kế hoạch cho 23 xã
- 23 xã đều là các xã nghèo, tỷ lệ hộ
nghèo 40-50%, có xã lên tới 60%; dân tộc
thiểu số trên 30%; xa các trung tâm của huyện
tỉnh; cơ sở hạ tầng thiếu thốn, chưa có định
hướng phát triển kinh tế rõ rệt; khả năng huy
động sức dân (tiền, công) vào phát triển kinh tế
xã hội rất hạn chế;
- Quy hoạch vùng sản xuất của tỉnh,
huyện không đầy đủ, cụ thể nên khó trong xây
dựng và thực hiện kế hoạch tại xã;
- Đa số hộ đều chưa có Sổ quyền sử
dụng đất cho diện tích đất họ đang sử dụng nên
không huy động vốn từ ngân hàng và họ chưa
yên tâm sản xuất;
- Chọn được vấn đề ưu tiên trong sản
xuất và hoạt động kèm theo nhưng số mục ưu
tiên quá nhiều trong khi năng lực chuyên môn
của người sản xuất, khả năng tài chính không
theo kịp;
- Tính kinh tế thị trường đối với sản
phẩm chủ lực chưa thể hiện rõ, chưa nắm rõ
được khả năng thực hiện mắt xích nào trong
chuỗi giá trị hàng hóa. Các xã đều tập trung
vào sản phẩm nông nghiệp chủ lực giống nhau:
cà phê, hồ tiêu nên tính cạnh tranh cao, chưa
làm được vấn đề địa chỉ, đạt các tiêu chí nông
sản (GAP, 4C, Utz-certifield …);
- 23 xã kinh tế đều tập trung vào cây
trồng, chăn nuôi yếu chưa tạo sản phẩm hàng
hóa, ngành nghề thủ công chưa có nên tổng thu
nhập thấp, khả năng thích ứng không cao;
- Diện tích, năng suất môt số cây trồng
không theo sát kế hoạch (có vượt, có không
đạt). Tính bền vững trong sản xuất nông
nghiệp chưa đạt;
- Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất
không đạt hoặc chậm do khả năng đóng góp
của người dân rất hạn chế, vay vốn hoặc đầu tư
của Nhà nước hạn chế;
- Dự báo trung hạn thị trường còn yếu
nên tính kinh tế thị trường chưa tác động đến
sản xuất.
- Tâm lý, cách suy nghĩ của người sản
xuất chưa theo kịp kinh tế thị trường do học
vấn và hiểu biết về kinh tế thị trường hạn chế.

4. Một số đề xuất khi xây dựng kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội cho các xã nghèo
- Tập huấn phương pháp xây dựng kế
hoạch và các công cụ kèm kèm khi xây dựng
kế hoạch cho cán bộ từ thôn đến xã, huyện;
trong lớp tập huấn cần có cán bộ phụ nữ, hội
nông dân, thanh niên …Lớp tập huấn chỉ cần
2-3 ngày với nội dung là cuốn sổ tay Hướng
dẫn lập kế hoạch phát triển kinh kế xã hội và
các công cụ: phân tích SWOT, xây dựng cây
vấn đề, cây mục tiêu.
- Cần có quy hoạch đất đai từ tỉnh, huyện,
xã càng chi tiết càng tốt. Các xã vùng đồi núi
thường có nhiều tiểu vùng với đặc điểm đất

đai, khí hậu, khả năng cung cấp nước khác
nhau.
- Tích cực triển khai cấp Sổ quyền sử
dụng đất cho nông hộ, tạo điều kiện cho họ
tiếp cận vốn, yên tâm sản xuất.
- Tập huấn nông dân kỹ thuật trồng trọt,
chăn nuôi những cây trồng, vật nuôi được ưu
tiên, đặc trưng cho vùng; các kỹ thuật, biện
pháp để đạt được tiêu chí do thị trường yêu
cầu; tập huấn chuỗi giá trị và lựa chọn mắt
xích cần thiết trong chuỗi giá trị để đạt giá trị
cao nhất.
- Hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức phi
chính phủ trong và ngoài nước các khâu: cơ sở
hạ tầng cho xã, thôn, chính sách vay vốn, chi
trả các lớp tập huấn.
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SINH KẾ THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI KATU Ở VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY
ĐIỆN A VƯƠNG, QUẢNG NAM (Nghiên cứu trường hợp khu tái định cư Kutchrun,
xã Mà Cooih, huyện Đông Giang)
Nguyễn Thăng Long

1. Đặt vấn đề
1.1. Katu là tộc người thiểu số cư trú
tập trung ở khu vực miền núi phía Tây của hai
tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế 30. Trong
quá trình cư trú và phát triển, họ đã đúc kết
được giá trị mang đặc trưng tộc người… Bắt
nguồn từ nền kinh tế hỏa cảnh phát, cốt, đốt,
trỉa cùng với không gian kinh tế truyền thống
gắn liền với núi rừng, sông suối đã tạo nên cho
họ một cuộc sống ổn định, bền vững. Tài
nguyên thiên nhiên luôn được khai thác hiệu
quả gắn liền với những quy định, tín ngưỡng
và luật tục truyền thống.
1.2. Những năm gần đây, các dự án
xây dựng nhà máy thủy điện vùng thượng
nguồn các con sông đã gây nên nhiều tác động,
ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của người
Katu, đặc biệt là môi trường kinh tế truyền
thống. Buộc phải từ bỏ ngôi làng, di dời đến
các khu tái định cư tập trung xa lạ, điều kiện
sống thiếu thốn, người Katu phải làm quen,
thích ứng với cuộc sống ở một không gian cư
trú hoàn toàn mới. Những tri thức bản địa được
phát huy để thích ứng với môi trường mới,
nhằm từng bước ổn định cuộc sống.
1.3. Nghiên cứu sinh kế thích ứng của
người Katu ở khu tái định cư Kutchrun, qua đó
thấy được thực trạng đời sống kinh tế của
người dân sau tái định cư, đồng thời đưa ra
những đề xuất mang tính giải pháp nhằm phát
huy những sinh kế bền vững góp phần vào việc
Hiện nay, có nhiều thuật ngữ liên quan đến tên gọi của
người Katu như Cơ Tu, Katu, C’Tu… Tuy nhiên, ở bài viết
này, chúng tôi thống nhất sử dụng thuật là Katu với nghĩa
những người sống ở phía đầu ngọn nước, ở những vùng núi
cao nơi bắt nguồn của những con nước. Theo cách giải thích
của đồng bào, tu có nghĩa là ngọn, nguồn; danh từ Katu chỉ
những người sống nơi đầu nguồn, trên cao (núi, suối, khe…).
Bản thân tộc danh cũng đã phản ánh đặc tính thích cư trú ở
những địa hình hiểm trở, biệt lập, nặng chất phòng thủ của
người Katu. Điều này góp phần vào quá trình hình thành và
bảo lưu những yếu tố văn hóa nguyên thủy ở người Katu so
với những tộc người khác. (Xem thêm Nguyễn Hữu Thông
[Cb] (2005), Katu - Kẻ sống đầu ngọn nước, Nxb. Thuận
Hóa, Huế; Lê Anh Tuấn (2004), “Gươl của người Katu ở bắc
Trường Sơn Việt Nam”, Tiếp cận văn hóa nghệ thuật miền
Trung, Tập II, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Phân
viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại Huế).
30

272

hoàn thiện chiến lược ổn định đời sống của
người dân ở các vùng tái định cư thủy điện dựa
trên những đặc tính của từng tộc người.
2. Nhà máy thủy điện A Vương và những
tác động đến đời sống của người Katu
Nhà máy thủy điện A Vương được bắt
đầu xây dựng từ tháng 8 năm 2003 với tổng
công suất lên đến 210 MW. Diện tích mặt hồ ở
cao trình nước dâng bình thường là hơn 9km2,
gây ngập trên một vùng rộng lớn 31. Công trình
này đã gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân đồng
bào Katu sinh sống lâu đời dọc theo dòng sông
A Vương thuộc địa phận xã Dang (huyện Tây
Giang) và xã Mà Cooih (huyện Đông Giang).
Các thôn Tà Rèng, A Đền, Trờ Gung, A Lua,
Ka La… nằm trong vùng ảnh hưởng của lòng
hồ đều thuộc diện phải di dời lên các khu tái
định cư tập trung.
Thực hiện chủ trương, nhiều hộ dân bị
ảnh hưởng bởi vùng lòng hồ thủy điện đã được
di dời, tái định cư đến những vùng đất mới, đó
là các khu tái định cư A Lua, Ka La (xã Giang,
huyện Tây Giang), khu tái định cư Kutchrun,
Pache Palanh (xã Mà Cooih, huyện Đông
Giang) 32.
Khu tái định cư Kutchrun 33 hiện nay
bao gồm 2 đơn vị hành chính là thôn A Đền và
31

http://www.avuong.com
Bắt đầu từ năm 2006 cho đến nay, chương trình
tái định cư thủy điện A Vương đã tiến hành di dời
một số lượng khá lớn dân cư từ vùng lòng hồ, vùng
ảnh hưởng… đến các khu tái định cư tập trung. Tuy
nhiên, cuộc sống của người dân ở một số khu tái
định cư vẫn chưa thực sự ổn định, không có đất đai
canh tác, điều kiện địa hình nằm sát bờ sông,
thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa bão… buộc
chính quyền địa phương phải tiến hành di dời thêm
một lần nữa đến các khu an toàn hơn, điển hình như
trường hợp hai khu tái định cư như A Lua và Kala
thuộc xã Dang, huyện Tây Giang.
33
Khu tái định cư Kutchrun là tên gọi của khu vực
được tạo nên bởi nơi giao nhau của hai con suối là
suối Kut và suối Chrun, với điều kiện địa hình
thung lũng hẹp, nhiều đồi dốc cao. Trong chương
trình di dân tái định cư bị ảnh hưởng bởi nhà máy
thủy điện A Vương, khu tái định cư Kutchrun được
32

thôn Trờ Gung, thuộc xã Mà Cooih, được hình
thành bởi hai ngôi làng A Đền và Trờ Gung và
một bộ phận dân cư của thôn Tà Rèng 34. Hai
thôn này được bố trí định cư trên hai ngọn đồi
cao, xung quanh được bao bọc bởi hai con suối
Kut và Chrun.
Việc lựa chọn nơi định canh, định cư
giữa khu tái định cư Pache Palanh và Kutchrun
được thực hiện một cách dân chủ, ưu tiên sự tự
quyết của người dân. Khu Pache Palanh có vị
trí gần với trung tâm xã Mà Cooih, đất đai
canh tác tốt hơn, tuy vậy, khu vực này chỉ toàn
lau lách, không có rừng già, thiếu củi đốt,
trong khi đó, khu Kutchrun khó khăn hơn về
đất đai canh tác, nhưng lại thuận lợi về không
gian kinh tế truyền thống, là nơi có rừng già,
thuận lợi cho hoạt động canh tác nương rẫy và
khai thác sản vật núi rừng như mây, tre, củi
đốt…
Mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi
hơn các khu tái định cư khác, nhưng người dân
Kutchrun vẫn phải chịu những “cú sốc” ban
đầu trong cuộc sống của mình sau khi chuyển
đến nơi ở mới. Trong thời gian đầu, những
điều kiện về cơ sở vật chất sinh hoạt, điều kiện
đất đai canh tác nương rẫy và đặc biệt là việc
chuyển đổi sang canh tác lúa nước ở nơi có
điều kiện địa hình, đất đai không phù hợp
khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu
nguồn cung lương thực, thực phẩm. Lương
thực được trợ cấp từ chính quyền địa phương
và nhà máy thủy điện A Vương chỉ có thể đáp
ứng trong giai đoạn đầu, người dân buộc phải
dần thích ứng với cuộc sống nơi ở mới bằng

xem là một trong những mô hình thành công nhất so
với những địa điểm khác. Ban đầu, khu tái định cư
dự kiến lựa chọn ở khu vực xã Tư, huyện Đông
Giang với điều kiện đất đai canh tác tốt, màu mỡ, địa
hình bằng phẳng, rộng rãi… tuy nhiên, do điều kiện
đường sá xa xôi, hơn nữa, người dân không đồng
tình lựa chọn điểm định cư ở xã Tư, bởi xuất phát từ
quan niệm truyền thống của người Katu, đó là đất đai
của người khác, không phải của ông bà tổ tiên mình.
Cuối cùng, hai điểm Pache Palanh và Kutchrun được
cả chính quyền địa phương và người dân lựa chọn,
thực hiện tái định cư cho 5 thôn bị ảnh hưởng hoàn
toàn về đất sinh hoạt và canh tác là các thôn: Trơ Gung, A Đền, Tà
Rèng, Azal và A Zớ.
34
Phần lớn người dân của thôn Tà Rèng đã tự lựa chọn định
canh định cư ở khu tái định cư Pache Palanh (xã Mà Cooih), chỉ
một bộ phận gồm 19 hộ gia đình lựa chọn cư trú ở Kutchrun,
việc này hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện của người dân.

cách thích ứng với những cách làm và công
việc mới nhằm ổn định đời sống lâu dài.
Trong bài viết này, chúng tôi tập trung
khảo sát các sinh kế của 77 hộ dân thôn A Đền
sau tái định cư ở Kutchrun vào thời điểm năm
2013.
3. Sinh kế thích ứng của người Katu ở khu
tái định cư Kutchrun
Vốn có truyền thống nông nghiệp hỏa
canh, cuộc sống gắn liền với núi rừng, sông
suối, nên người Katu có thể dễ dàng làm quen
với không gian kinh tế truyền thống ở những
địa bàn khác. Một điều khá may mắn đối với
các hộ dân ở khu tái định cư Kutchrun, mặc dù
phải cư trú trong những ngôi nhà sàn bê tông
hiện đại được xây dựng theo thiết kế giống
nhau, nhưng bù lại, họ được sống ở một không
gian rừng già, gắn liền với cuộc sống trước đây
của mình. Tuy vậy, cuộc sống ở khu tái định
cư không còn như trước đây, người dân phải
làm quen với việc canh tác ruộng nước 35,
không gian chăn nuôi bị thu hẹp, hoạt động săn
bắn, khai thác tài nguyên rừng bị kiểm soát
chặt chẽ… Từ xuất phát điểm đó, người Katu
phải dần thích ứng trong một môi trường sống

mới.

Hoạt động canh tác ruộng nước đã xuất hiện từ khá lâu trên
vùng miền núi, tuy nhiên trên thực tế người dân vẫn chưa thực
sự mặn mà. Cây lúa nước chỉ phù hợp cho những vùng có địa
hình bằng phẳng, thung lũng với nguồn nước thuận lợi… trong
khi đó, người Katu thường cư trú ở những vùng núi cao, cơ cấu
diện tích trồng lúa mùa, ngô sắn luôn chiếm ưu thế so với lúa
nước. Hơn nữa, để có thể canh tác lúa nước hiệu quả, cần phải
đầu tư nhiều công sức, phân bón và cả sự cần cù, tính kỷ luật cao
mà những yếu tố này lại không phải là truyền thống của những
35

tộc người sinh sống dựa trên nền nông nghiệp hỏa canh .
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Bảng 1: Sinh kế ở khu tái định cư Kutchrun
Đặc điểm, đối tượng thực hiện
TT
Loại hình
Số hộ
Người Katu trỉa lúa ở những thửa đất nhỏ, có
1.độcTrồng
trọt:
- Nương rẫy đất đai hạn chế vì thuộc địa phận
dốc lớn
ở vùng lòng hồ thủy điện77/77
A
- Nương rẫy Vương
rừng già, rừng cấm; làm rẫy ở vùng lòng hồ
- Lúa nước
phải đi xa nhà
- Chuối
- Trồng trọt tại khu tái định cư: Trồng chuối,
- Bầu
gừng trong bao thông qua sự tài trợ của dự án
- Sắn
Tầm Nhìn (World Vision), Sở Lao động
- Sắn
Thương binh Xã hội…
- Keo
- Gừng trong bao
2. Chăn nuôi
70/77
Chăn nuôi theo mô hình chuồng trại quy mô
( Trâu, bò, heo, gà, vịt…)
nhỏ
3. Khai thác sản vật núi rừng:
40/77
- Không thường xuyên, khai thác theo mùa.
Cây đót, mây, mật ong…
- Những thành viên trong độ tuổi lao động
4. Đan lát (Vật dụng trong gia
7/77
Mang tính chất phụ trợ, phục vụ nhu cầu gia
đình)
đình. Chủ yếu là người lớn tuổi
5. Săn bắt, hái lượm
65/77
Chỉ mang tính phụ trợ. Đối tượng gồm nhiều
lứa tuổi.
6. Nghề khác: Thợ mộc,
4/77
Không thường xuyên, chỉ thực hiện khi có nhu
cầu
7. Bảo vệ rừng
70/77
- Chia thành các Đội, phân công đi kiểm soát,
bảo vệ rừng và nhận lương từ Ban Quản lý
rừng phòng hộ A Vương
- Những gia đình có thành viên còn đủ sức lao
động tham gia vào hoạt động này
(Nguồn: Tổng hợp số liệu khảo sát 2012 - 2013)
3.1. Hoạt động nông nghiệp
* Trồng trọt
Khó khăn lớn nhất đối với người dân
Kutchrun là điều kiện đất đai canh tác ruộng
nước. Diện tích đất canh tác lúa nước của
Kutchrun là 4,85 ha, tuy nhiên, cho đến năm
2013, chỉ có 4 hộ dân đủ điều kiện đất và nước
để trồng lúa nước 36. Tuy nhiên, thời gian đầu
sản lượng thu được không như mong đợi, cuộc
sống của người dân phụ thuộc vào nguồn gạo
trợ cấp của nhà máy thủy điện A Vương.
Nguyên nhân do diện tích đất hẹp lại phần lớn
là đất sỏi đá, cùng với lượng sét cao nên việc
canh tác lúa nước là không khả thi. Bên cạnh
đó, người Katu lại không có truyền thống làm

ruộng nước nên thiếu kinh nghiệm cũng như
kỹ thuật chăm sóc 37.
Theo chính sách, mỗi hộ dân được cung
cấp 400m2 đất ở và đất vườn. Trong khi đó,
chủ trương giao cho mỗi hộ 1,2 ha đất rừng,
nhưng trên thực tế, người dân nhận đất và tiến
hành canh tác lại không thực sự đúng với số
liệu trên giấy tờ. Theo đồng bào nhận thấy,
thực tế trỉa lúa chỉ được khoảng 5 - 6 ang lúa,
tương đương diện tích từ 5 - 6 sào đất rẫy 38.
Thiếu đất rẫy, người dân Kutchrun buộc phải
Qua thực tế khảo sát ở Kutchrun cho thấy, có lẽ hoạt động
canh tác lúa nước không phải là sinh kế khả thi đối với người
dân nơi đây, bởi điều kiện đất đai và hệ thống thủy lợi không
thực sự thuận lợi. Hơn nữa, lúa nước thực ra không phải là sở
trường của không chỉ người Katu mà đối với nhiều tộc người
37

thiểu số ở khu vực miền núi Trung bộ.
UBND xã Mà Cooih (2013), Báo cáo tình hình đời sống, sản
xuất và sinh hoạt của nhân dân 02 khu tái định cư thủy điện A
Vương trên địa bàn xã Mà Cooih.
36
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Người Katu không đo diện tích đất đai theo thước đo hiện đại,
mà dựa theo tri thức truyền thống để
38

trở lại làng cũ trong khu vực lòng hồ để phát
rẫy cũ, canh tác ruộng nương trong những thời
điểm không bị ngập nước. Khu vực lòng hồ
thủy điện A Vương hiện nay là nơi thuộc
quyền quản lý và khai thác của Nhà máy thủy
điện, tuy nhiên, trước những điều kiện khó
khăn của đồng bào ở khu tái định cư, hai bên
đã đạt được thỏa thuận tạo điều kiện cho người
dân trở lại canh tác nương rẫy ở những vùng
núi cao, nơi mà cao trình mực nước không lên
tới. Hiện nay, có đến 32 hộ dân thôn A Đền ở
Kutchrun trở lại khai phá và canh tác nương
rẫy vùng lòng hồ, người dân tận dụng tất cả
những khoảng đất còn trống để phát, đốt, trỉa
hạt. Cây trồng chủ yếu là lúa rẫy, cây keo và
các loại hoa màu khác.
Bên cạnh đó, do không gian cư trú ở khu
tái định cư khá chật hẹp, người Katu ở
Kutchrun buộc phải tận dụng canh tác nương

rẫy ở những khoảnh đất nhỏ cằn cỗi ở xung
quanh khu tái định cư. Những diện tích đất nhỏ
nhất xung quanh ngôi nhà cũng được tận dụng
triệt để bằng cách rào xung quanh để trồng các
loại hoa màu như rau khoai, cải, ớt… Ngoài ra,
nhiều tổ chức trong và ngoài nước cũng đã hỗ
trợ kinh phí, giống cây trồng nhằm giúp
người dân trong hoạt động canh tác nông
nghiệp. Những năm đầu ở khu tái định cư, các
tổ chức Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
và Tầm Nhìn Thế giới (Worl Vision) đã hỗ trợ
cây giống, kỹ thuật cho người Katu ở Kutchrun
trồng cây măng Điền trúc, một loại măng to, dễ
trồng, có đặc tính phù hợp với điều kiện tự
nhiên ở Kutchrun

. Bảng 2: Thống kê diện tích các loại cây trồng ở Kutchrun năm 2013
Stt

Diện tích các loại cây trồng

Thôn
Lúa
nước(ha)

Lúa
rẫy(ha)

Chuối

Sắn

Dứa

Bắp

Rau

Măng

Keo

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

3.4

1.5

0.5

25

1

Trờ
Gung

0.70

22.5

7.3

6

3.1

2

A Đền

3.15 39

22.5

8.4

8.5

4.5

1.0
2.0
1.0
35
(Nguồn: UBND xã Mà Cooih, 2013)

Thực tế của hoạt động canh tác nông nghiệp lúa nước ở thôn A Đền không khả quan như số liệu thống kê của của UBND xã, bởi theo
người dân thôn A Đền cho biết, phần lớn nhiều diện tích đất dành cho lúa nước quá xấu, nhiều sét, sỏi đá lại chưa được cải tạo nên hiện nay
mới chỉ có 4 hộ dân đã và đang trồng lúa nước, tuy nhiên vì nhiều lý do, năng suất không cao như mong đợi.
39
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Năm 2013, Sở Lao động Thương binh Xã
hội tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ 500 triệu đồng
cho 5 thôn tái định cư, trong đó có thôn A Đền
và Trờ Gung thuộc khu tái định cư Kutchrun
để trồng chuối 40 và gừng trong bao theo kỹ
thuật mới, mỗi hộ tự nhận đăng ký trồng. Tùy
theo diện tích đất vườn, rẫy gần nhà và lực
lượng lao động trong gia đình mà mỗi hộ có
thể đăng ký nhận nhiều hay ít. Bên cạnh đó,
Phòng Nông nghiệp huyện Đông Giang cũng
góp phần giúp người dân trong vấn đề đầu ra
của các nông sản này. Việc đưa các loại cây
trồng này trong các khu tái định cư đã mang lại
hiệu quả kinh tế tức thời, góp phần ổn định đời
sống của người dân tại nơi ở mới.
* Chăn nuôi
Tập quán chăn nuôi của người Katu
là chăn thả gia súc tự do, không xây dựng
chuồng trại. Tuy nhiên, trong môi trường mới
ở các khu tái định cư chật hẹp về không gian
cư trú, người dân buộc phải thích ứng với việc
chăn nuôi gia súc, gia cầm trong chuồng trại.
Chuồng trại bằng các loại nguyên vật liệu
truyền thống như tranh tre, gỗ… được dựng
lên xung quanh nhà ở để nuôi nhốt các loại vật
nuôi như trâu, bò, heo, gà, vịt…

Theo truyền thống của người Katu, cây chuối thường được
trồng trên rẫy xa, nhiều khi lên rẫy phải mất nửa ngày để lấy
chuối về bán sẽ mất nhiều công sức. Bởi vậy, việc trồng chuối ở
những khu vườn gần nhà sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, giảm bớt
nhiều công sức bỏ ra.
40
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Ảnh 2+3: Hệ thống chuồng trại chăn nuôi gia
súc, gia cầm tại khu tái định cư

Bảng 3: Thống kê số lượng vật nuôi ở Kutchrun năm 2013
Stt

Thôn

Trâu

Bò

Heo

Gia cầm

Dê

(con)

(con)

(con)

(con)

(con)

32

1

Trờ Gung

2

22

48

2

A Đền

8

16

37

Ghi chú

120
(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2013)

Khu tái định cư Kutchrun nằm ngay dưới
chân núi, địa thế chật hẹp, không có diện tích
chăn thả, nên số lượng gia súc gia cầm mà
người dân chăn nuôi khá khiêm tốn.
Qua số liệu thống kê về vật nuôi ở Bảng 3
cho thấy, hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm
chỉ mang tính phụ trợ, thu nhập từ hoạt động
chăn nuôi không đáp ứng được nhu cầu kinh tế
của các hộ gia đình. Bên cạnh đó, diện tích đất
cư trú cho mỗi hộ dân khá nhỏ, hơn nữa, địa
hình đồi dốc nên nhà ở phải bố trí theo kiểu
“dật cấp” khiến cho hoạt động chăn nuôi gây ô
nhiễm môi trường trong khu vực cư trú, điều
đó khiến cho người dân càng e dè trong việc
phát triển chăn nuôi.
Ngoài ra, một số gia đình đã thử nghiệm
việc đào hồ nuôi cá, tuy nhiên, do không có
kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cũng như điều
kiện về môi trường nước nên phần lớn đều thất
bại.
3.2. Kinh tế lâm nghiệp
Môi trường kinh tế truyền thống của
người Katu luôn gắn liền với không gian núi
rừng, sông suối… Bởi vậy, ngay sau khi di dời
lên khu tái định cư Kutchrun, trong lúc hoạt
động canh tác nương rẫy, trồng trọt chưa thực
hiện được, chưa tạo ra được nguồn lương thực,
thực phẩm thiết yếu, buộc người dân phải tiến
vào rừng sâu để phát rừng trỉa lúa, săn bắn và
khai thác lâm thổ sản. Chính vì vậy, trong
khoảng 2 năm đầu, độ che phủ rừng ở khu vực
Kutchrun bị xâm hại nghiêm trọng 41.Từ thực
trạng đó, trong hai năm 2006 và 2007, các tổ
chức như Ngân hàng Phát triển Châu Á

(ADB), Tầm nhìn Thế giới (World Vision) đã
tham gia hỗ trợ kinh phí cho người dân trồng
rừng, phát triển nông nghiệp…
* Giao đất giao rừng và hoạt động bảo vệ
rừng
Thực hiện chính sách giao đất giao rừng
cho người dân tự quản lý, bảo vệ và hưởng lợi,
toàn bộ các hộ dân ở Kutchrun đã tham gia vào
hoạt động này. Hiện nay ở thôn A Đền có
70/77 hộ dân tham gia bảo vệ rừng. Việc quản
lý, bảo vệ rừng được chia thành 5 nhóm, mỗi
nhóm chia nhau thời gian để đi bảo vệ rừng.
Mỗi gia đình phải đi tuần tra, bảo vệ 1 lần/1
tuần. Nhiệm vụ chính của các đội bảo vệ là đi
tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện những đối
tượng chặt phá gỗ rừng, săn bắn trái phép các
loại thú quý hiếm… Việc giao rừng cho người
dân địa phương tự quản lý, bảo vệ vừa hạn chế
được nạn chặt phá rừng trái phép, nạn đốt rừng
già làm rẫy đồng thời cũng mang lại nguồn lợi
kinh tế cho người dân qua việc chi trả công
bằng tiền mặt, số tiền mỗi hộ gia đình nhận
được là 500.000vnđ/1 quý 42.
* Khai thác nguyên vật liệu từ núi rừng:
Khu tái định cư Kutchrun được xây dựng
trong khu rừng già thuộc xã Mà Cooih, vì vậy,
các loại hình lâm thổ sản như mây, đót, lá nón,
nấm linh chi, thú rừng… còn khá nhiều. Trong
những năm đầu ở Kutchrun, nhiều người dân
Kutchrun đã vào rừng già khai thác lá đót để
làm chổi, cây mây về bán. Cây đót thường chỉ
khai thác được vào tháng 11 và tháng 12 hàng
năm, vào độ tuổi vừa lớn, cây già thì không sử
dụng được. Trong khi đó, cây mây thì có thể

41

Trong năm 2012 toàn bộ xã Mà Cooih có 28
trường hợp vi phạm về phá rừng, nhưng trong thôn

42

A Đền có đến 18 trường hợp vi phạm.

5 thôn thuộc xã Mà Cooih.

Đây là chương Chi trả Dịch vụ môi trường rừng
do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ cho
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khai thác quanh năm. Bên cạnh đó, nấm linh
chi cũng là sản vật đặc biệt sẵn có trong rừng,
mang lại nguồn thu đáng kể cho đời sống
người dân Kutchrun.
* Săn bắt
Săn bắn cũng là một trong những
sinh kế truyền thống của người Katu 43.
Kutchrun được thành lập trong không gian
rừng già, là điều kiện thuận lợi cho người Katu
tiếp tục thực hiện sinh kế truyền thống này.
Phổ biến nhất vẫn là hoạt động đặt bẫy ở trong
rừng, trên rẫy…. Tuy nhiên, hoạt động săn bắt
các loại thú rừng của người Katu chỉ mang tính
phụ trợ, không mang lại nguồn thu hay lương
thực phục vụ đời sống, thậm chí, xuất phát từ
văn hóa truyền thống, sự tốn kém gia tăng khi
mỗi cá nhân trong gia đình săn được thú rừng.
Hiện nay, người Katu ở Kutchrun khi săn được
thú rừng đều không bán lấy tiền mà về chia
đều cho mọi thành viên trong thôn. Bên cạnh
đó, còn tổ chức nghi lễ truyền thống và mời
mọi thành viên về tại nhà uống rượu, cùng thụ
hưởng thành quả có được 44. Điều này thể hiện
43

Với người Katu, săn bắt chim, thú rừng vừa để
bảo vệ mùa màng, vừa để kiếm thêm nguồn thực
phẩm cho bữa ăn. Tuy nhiên, hoạt động này luôn
phải thực hiện theo quy định, luật lệ của làng.
Người dân không bao giờ xâm phạm những khu
rừng cấm, rừng ma để săn bắt, khai thác lâm thổ
sản.
44

Trong quá trình điền dã vào tháng 6/2013, chỉ
trong 5 ngày ở Kutchrun, chúng tôi đã được chứng
kiến người dân săn được 2 con thú rừng. Thịt thú

bản sắc văn hóa, tính cố kết cộng đồng còn
mạnh mẽ. Tuy nhiên, về phương diện kinh tế,
điều đó lại thể hiện sự kìm hãm, gây nhiều tốn
kém trong đời sống dân cư.
3.3. Thủ công nghiệp
Trước đây, để phục vụ cho nhu cầu của
cuộc sống, nghề đan lát của người Katu khá
phát triển. Nhiều vật dụng phục vụ đời sống
như gùi, các loại đồ đựng, chiếu, áo vỏ cây…
được sản xuất theo nhu cầu. Tuy nhiên, hiện
nay nhiều vật dụng được làm bằng nhiều chất
liệu hiện đại chiếm lĩnh thị trường khiến cho
nhu cầu sử dụng đồ đan lát của người Katu
không còn phổ biến.
Ở Kutchrun hiện nay chỉ có khoảng vài hộ
gia đình tham gia vào hoạt động đan lát các vật
dụng truyền thống như gùi (zòong), chiếu (a
lớ) 45…
Để bảo tồn và phát triển các nghề thủ
công truyền thống, nhằm tạo thêm công việc
cho giới trẻ Katu, trong hai năm 2011 và 2012,
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng
Nam đã tổ chức các lớp học nghề đan lát
truyền thống cho thanh niên ở Kutchrun và các
khu tái định cư thủy điện A Vương khác, tuy
nhiên, do thiếu nhu cầu của thị trường nên hiệu
quả không đạt được như mong muốn.
4. Kết luận và đề xuất
Kết luận
Với phương châm “đất đổi đất”, đền bù
quy ra tiền những giá trị tài sản như nhà cửa,
hoa màu, cây trồng… trên đất trong hoạt động
tái định cư cho người dân ở khu tái định cư
Kutchrun về cơ bản cho thấy đã đáp ứng được

rừng được nấu chín, cắt thành những miếng nhỏ để
chia đều cho mọi thành viên trong bản và tất nhiên,

thảo Khoa học Văn hóa Nghệ thuật miền Trung:

cho cả chúng tôi - những người khách ở lại làng
trong thời gian đó. Tiệc rượu được tổ chức thâu

Thành tựu và Vấn đề, Viện Văn hóa Nghệ thuật
Việt Nam - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt

đêm cùng với sự tham dự của đông đủ người người,
lễ văng Acọq (treo đầu thú lên nhà sàn hay Gươl)

Nam tại Huế), Huế 2004).
45
Trước đây, chiếu của người Katu được làm bằng

được tiến hành vào buổi sáng sớm ngày hôm sau

cây dứa rừng, lấy vỏ ốc giã nát trộn với vỏ cây

trong tiếng chiêng, trống rộn ràng. (Xem thêm:
Trần Đức Sáng, (2004), “Tính cộng đồng trong hoạt

apăng để lấy màu đỏ dùng để nhuộm màu. Hiện
nay, một số hộ gia đình Katu vẫn còn làm chiếu

động săn bắn của người Katu (Nghiên cứu tham gia
từ một cuộc đi săn ở thôn A réc, xã A Vương,

theo kiểu thủ công này, tuy nhiên, do thị trường có
nhiều loại chiếu của người Kinh mang lên bán nên

huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam)”, Kỷ yếu Hội

người dân không còn mặn mà với công việc này.
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nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, những vấn
đề hậu tái định cư đang đặt ra như những thách
thức đối với hoạt động ổn định đời sống và đặc
biệt là phát triển bền vững cho cộng đồng
người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án xây
dựng Nhà máy thủy điện nói chung và người
Katu ở Kutchrun nói riêng. Có thể thấy, thực
trạng chung đối với người dân tộc thiểu số ở
các khu tái định cư thủy điện miền Trung là sự
gia tăng tình trạng đói nghèo xuất phát từ
nguyên nhân chính là thiếu đất sản xuất 46,
trong khi đó, rừng lại đều nằm trong sự quản lý
của các Công ty và Lâm trường thuộc sở hữu
Nhà nước 47.
Qua thực tế khảo sát ở Kutchrun cho thấy,
bên cạnh những sinh kế thích ứng, những sinh
kế truyền thống vẫn thể hiện tính ổn định lâu
dài, mang lại nguồn lương thực, thực phẩm cho
đời sống người dân. Vì vậy, nghiên cứu sinh kế
bền vững cho các tộc người thiểu số ở các khu
tái định cư thủy điện cần phải xuất phát từ bản
sắc văn hóa của mỗi tộc người, mà ở đó, tri
thức bản địa như là yếu tố mang tính quyết
định.
Có thể thấy, chương trình giao đất giao
rừng chỉ đạt hiệu quả cao khi mà những diện
tích đó gắn liền với hoạt động quản lý truyền
thống như rừng thiêng, rừng đầu nguồn… Trên
thực tế, ở các vùng miền núi, cơ cấu kinh tế
truyền thống chính là kinh tế lâm nghiệp chứ

không phải công nghiệp, dịch vụ hay nông
nghiệp lúa nước 48.
Bài viết này chỉ giới thiệu những sinh kế
thích ứng của người Katu ở một môi trường,
không gian kinh tế mới. Tuy nhiên, sinh kế
cũng sẽ biến đổi khi quan niệm và không gian
kinh tế thay đổi, chính vì vậy, cần phải nghiên
cứu, khảo sát và tạo ra những sinh kế bền vững
49
cho các tộc người thiểu số vùng ảnh hưởng
bởi các dự án xây dựng nhà máy thủy điện, để
họ có thể vừa ổn định cuộc sống, nâng cao đời
sống kinh tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội
vùng miền nhưng vẫn phải đảm bảo về chất
lượng môi trường sinh thái, tự nhiên không bị
phá vỡ.
Một số đề xuất
Cho dù sau một thời gian, người Katu ở
Kutchrun có thể thích ứng với môi trường sống
mới, tuy nhiên về lâu dài cần có những chiến
lược sinh kế bền vững nhằm tạo cho người dân
một cuộc sống no ấm, ổn định lâu dài.
- Chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp
dựa trên truyền thống văn hóa, kinh tế của
người dân. Trong đó, chú trọng hơn nữa đến
vấn đề giao đất giao rừng một cách triệt để,
nhằm mang lại cho người dân không gian kinh
tế truyền thống.
- Không nên tập trung vào hoạt động canh
tác lúa nước, xuất phát từ việc hội tụ nhiều yếu
48

Xem thêm: Lê Anh Tuấn (2009), “Các tộc người

Với phương châm đất đổi đất, nhưng trong một

ở miền núi Trung bộ Việt Nam: Chân dung hồi cố,
bức khảm hiện tại và bức tranh tương lai”, Nhận

số trường hợp thực tế, diện tích đất được đền bù lại

thức về miền Trung Việt Nam hành trình 10 năm

không thực sự đúng với những gì mà người dân
nhận được. Ông Ariu AĐô (45 tuổi, Kutchrun) cho

tiếp cận, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế,

biết, Nhà máy Thủy điện nói cấp cho 1,2 ha nhưng
khi trỉa lúa chỉ được chừng 5 đến 6 ang.

Nxb. Thuận Hóa, Huế, tr. 270.
49
Thực tế cho thấy, hoạt động kinh tế nương rẫy

47

Nếu như trong quá khứ, không gian cư trú của
người Katu gắn liền với rừng núi, rừng cũng là nhà

truyền thống chỉ đảm bảo cho người dân nhu cầu tối
thiểu mà không có tích lũy, trong khi đó, ở các khu

và người dân sử dụng, khai thác nguồn lợi từ rừng

tái định cư, không gian kinh tế truyền thống lại

một cách hiệu quả, thì hiện nay, theo chủ trương
của Nhà nước, rừng được giao cho các tổ chức như

càng bị thu hẹp, trong khi đó người dân lại còn xa
lạ với những sinh kế mới. Từ đó, việc nghiên cứu

Lâm trường, Công ty lâm nghiệp… quản lý, người
dân không thể tự do vào rừng canh tác nương rẫy,

nhằm đề ra những sinh kế bền vững có vai trò quan
trọng trong việc ổn định và phát triển đời sống của

khai thác nguồn lợi như trước đây.

người dân các vùng tái định cư thủy điện.

46
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tố bất lợi từ đất đai, thủy lợi, kỹ thuật chăm
sóc… mà tập trung hơn vào nông nghiệp
nương rẫy, vốn là sở trường của người Katu.
- Nghiên cứu, tìm ra các loại cây trồng,
vật nuôi, ngành nghề phải trên cơ sở những thế
mạnh vốn có, tính đặc thù của điều kiện tự
nhiên, sinh thái vùng đất.

- Nghiên cứu bảo tồn bản sắc văn hóa
truyền thống dựa trên hệ thống luật tục, tri thức
bản địa trong sản xuất, khai thác nguồn lợi từ
núi rừng… bởi khi mà hiện nay, kinh tế truyền
thống được xem là một bộ phận của văn hóa
làng.
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CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM VÀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC ẤN ĐỘ
Rajen Singh Laishram
Khoa Khoa học chính trị
Đại học Trung ương Manipur
Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng Sản
Việt Nam khởi xướng tại kỳ họp Quốc hội lần
thứ VI năm 1986 đã mang lại những hệ quả và
chuyển biến kinh tế quan trọng. Đây chính là
một mô hình đồng thời cũng là một bài học về
xóa đói giảm nghèo, bao gồm cả mặt xã hội và
việc xây dựng nguồn lực cho các cộng đồng
người khác nhau ở vùng cao phía Đông bắc Ấn
Độ. Theo đó, Việt Nam được xếp vào nhóm có
thu nhập dưới mức trung bình năm 2009, với
thu nhập đầu người tăng lên mức 1.755 đô la
Mỹ vào năm 2012 từ mức 110 đô la Mỹ trong
hai thập niên trước.Tỷ lệ người nghèo ở Việt
Nam đã giảm từ gần 60% xuống 20,7% với
ước tính khoảng 30 triệu người thoát khỏi cảnh
đói nghèo trong vòng 20 năm – Con số này
gần bằng toàn bộ dân số của khu vực Đông bắc
Ấn. [50]Cùng với đó, số lượng trẻ em thuộc
các diện nghèo được đi học Tiểu học tăng hơn
90% và số lượng đi học trung học tăng khoảng
70%.
Ấy vậy mà hiện tượng người thuộc diện
cực kỳ nghèo vẫn còn tồn tại với khoảng một
nửa dân số dân tộc thiểu số được ước đoán là
có mức sống dưới định mức nghèo năm 2012.
Khi Việt Nam đạt được sự phát triển nhanh
chóng thì sự bất cân bằng cũng tăng lên và tỷ
lệ nghèo ở các dân tộc thiểu số vẫn còn cao,
đặc biệt là trong số 53 dân tộc thiểu số của
Việt Nam mà chỉ chiếm 15% tổng dân số
nhưng chiếm tới 50% tỷ lệ nghèo năm 2010.
Do đó, cứ hai người Việt Nam thuộc diện
nghèo thì có một người thuộc các nhóm dân
tộc thiểu số, và cứ mỗi bốn người sống trong
cảnh cực kỳ nghèo thì có đến 3 người dân tộc
thiểu số
Đông Bắc Ấn Độ nằm ở điểm giao nhau
của ba miền Đông, Nam và khu vực Đông nam
[50], “Xóa đói giảm nghẻo ở Việt Nam: Quá trình đáng kể và
những thách thức” Ngân Hàng Thế Giới, www.worldbank.org
14 tháng 2, 2013

châu Á, 8 tỉnh Đông Bắc Ấn bao gồm
Arunachal
Pradesh,
Assam,
Manipur,
Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim và
Tripura giáp gianh với Băng-la-dét, Bhutan,
Trung Quốc, Nepal và Mi-an-ma, và được nối
liền với lục địa Ấn Độ qua một dải hẹp dài 29
ki-lo-mét. Khu vực này có 40 triệu dân chiếm
3% tổng dân số Ấn Độ. Về mặt địa lý, khu vực
này chiếm 9% tổng diện tích quốc gia và đóng
góp 3% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Đặc trưng của khu vực Đông bắc Ấn đó là sự
đa dạng khác biệt của các nhóm dân tộc, văn
hóa, tôn giáo và ngôn ngữ, với hơn 160 bộ tộc
được trình bày trong đề xuất của Hiến pháp Ấn
Độ. [51] Nhưng người ta ước đoán rằng có hơn
400 bộ tộc, cận bộ tộc hoặc các nhóm người
khác nhau định cư tại khu vực Đông bắc Ấn
400.
Khu vực này có tỷ lệ dân số vùng nông
thôn cao, chiếm tới hơn 80% và cũng là một
trong những nơi có tỷ lệ nghèo cao nhất thế
giới. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng tỷ lệ
dân số tại khu vực này có mức sống thấp hơn
định mức nghèo chiếm 34% so với tỷ lệ trung
bình toàn quốc là 26%.Tỷ lệ người nghèo dưới
định mức ở khu vực này không có bất kỳ
chuyển biến nào trong khi con số trung bình
toàn quốc gia Ấn Độ giảm từ 44% năm 1983
xuống còn 26% năm 2000.Những thành tựu
đáng kể về kinh tế Ấn Độ qua thể chế kinh tế
mới và chiến lược định hướng “Hướng về
phương Đông” tạo ra ảnh hưởng rất nhỏ đối
với các cộng đồng khác nhau tại khu vực Đông
bắc Ấn. Bên cạnh việc có chung biên giới với
miền Đông châu Á, các tỉnh của khu vực Đông
Bắc Ấn còn gặp nhiều khó khăn bởi địa hình
khắc nghiệt giống như ở vùng cao, hoặc các
tỉnh miền núi của Việt Nam.
Sự tương đồng
[51], Hiến Pháp Ấn Độ, Chính phủ Ấn Độ, 1999
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Các tỉnh vùng cao, vùng núi ở Việt Nam
và Đông bắc Ấn Độ đều có nhiều bộ tộc khác
nhau, nhiều nhóm chủng tộc, ngôn ngữ và tôn
giáo thiểu số định cư với rất ít sự tương quan
với các thể chế trung tâm. [52] Thậm chí sau
60 năm sau thời kỳ thuộc địa, có một “sự thâm
hụt hợp pháp” và các mối quan hệ tế nhị giữa
khu vực trung tâm và các tỉnh biên giới do
những khác biệt về xã hội, văn hóa và sự đối
lập về thể chế chính trị. Địa hình, địa lý đã tác
động đến sự đang dạng hóa con người và văn
hóa ở dãy Mi-ma-lay-a giống như ở vùng cao
Việt Nam theo một cách thức mà trong đó sự
biến đổi khí hậu đã có những ảnh hưởng có thể
giải thích được đối với dân cư trong vùng.
Địa hình nhấp nhô đã làm chậm quá trình di
chuyển dân cư và làm thiếu đi sự tự nhiên
trong giao tiếp giao tiếp khiến cho các dân tộc
sống gần nhau vẫn còn rời rạc và vẫn duy trì
và phát triển nền văn hóa khác nhau.’[53]
Sự phân biệt thái độ xảy ra hằng ngày
trong các cộng đồng người vùng cao ở Việt
Nam và Đông Bắc Ấn Độ. Những người dân
vùng này bị miệt thị, gọi là Chinkis (mắt lác),
Junglees (người rừng) và Paharis (những người
miền núi) ở Ấn Độ, còn ở Việt Nam thì họ bị
gọi là mọi hoặc người Thượng. Sự đô hộ của
thực dân Pháp đã tiếp nhận những chính sách
phân biệt những người ở vùng đồng bằng và
những người ở vùng cao cũng giống như sự đô
hộ của Anh đặt ra phạm vi cho phép và ranh
giới rõ ràng đối với những người vùng cao ở
Ấn Độ, nơi này như địa phận bị ghẻ lạnh, đồng
thời tách rời hình thức tương tác tự nhiên hoặc
dân dã giữa các cộng đồng người vùng cao và
vùng đồng bằng. Tàn tích của thời kỳ đô hộ,
bất kỳ chương trình hay dự án phát triền nào
đều được coi là đề án khai phá văn minh.
Với bối cảnh giống nhau về mặt xã hội,
văn hóa và chính trị và sự đình trệ trong kinh
tế giữa khu vực Đông bắc Ấn và khu vực vùng
[52], C. Patterson Giersch, “Từ tam giác vàng đến tứ giác kinh tế:
Đánh giá tiến trình phát triển kinh tế từ viễn cảnh lịch sử”
www.ciaonet.org/wps/gpc01/gpc01.html.
[53], Gerald D. Berreman, “Dân tộc và văn hóa ở Hi-ma-lay-a,”
Khảo sát Châu Á, Vol. 3, No. 6, tháng sáu 1963, p. 290

cao Việt Nam, người ta cho rằng việc gắn kết
các vấn đề cá biệt mà các cộng đồng người
đang đối mặt cần một cách tiếp cận khác đi. Để
duy trì quan điểm này, một số dấu hiệu như
văn hóa, thiếu thông tin về nguồn vốn, việc
xây dựng nguồn lực, sự giao tiếp, sự thiếu tiếp
cận tới giáo dục, cần phải được làm rõ. Khi
không có tiến trình hay thể chế nào, thì xã hội
văn mình và sự can thiệp của các tổ chức đối
với việc xóa đói giảm nghèo và các chính sách
bao hàm sẽ có hiệu lực trừ phi hoặc cho tới khi
kiến thức nội dinh và những cơ sở kỹ năng
được nuôi lớn trong chính những cộng đồng
người ở vùng cao. Các chính sách giảm nghèo
ở Đông Bắc Á cho thấy việc thi hành xóa đói
giảm nghèo và các chương trình phát triển mà
không tạo ra những kiến thức phù hợp và năng
lực tiềm tàng của các cộng đồng sống riêng rẽ
ở vùng cao, những tỉnh biên giới chịu sự cô lập
về văn hóa, bị cách ly và miệt thị thì sẽ không
đạt kết quả nào hết. Mặc dù Ấn Độ có những
chiến lược vĩ mô, chiếm tới 10% nguồn ngân
sách phát triển bang của các tỉnh Đông bắc Ấn,
nhưng tính khả thi của việc xóa đói giảm
nghèo vẫn chưa được thấy rõ. Những viễn
cảnh tối tăm có thể là do những chính sách
không ăn khớp với nhau trong sự không can
thiệp vào lối sống bộ lạc hoặc các dân tộc thiểu
số quốc gia. Cùng với sự không ăn khớp về
văn hóa, sự phụ thuộc một cách bắt ép vào các
quy tắc, tiêu chuẩn thì các chính sách và viễn
cảnh của vùng trung tâm mà thường không để
ý tới việc xem xét và phản ánh sự thật ở các
địa phương cũng làm cho vấn đề trở lên phức
tạp hơn. Trong khi đó, ở Việt Nam, 30 triệu
người đã thoát khỏi cảnh nghèo, con số này
tương ứng với khoảng 40 triệu người ở Đông
Bắc Ấn. Nhưng những thành tựu đáng kể đó
bao gồm rất ít dân tộc thiểu số ở vùng cao
Hệ thống chính trị dường như không có
bất kỳ ảnh hưởng quyết định nào đối với việc
giảm nghèo của các dân tộc thiểu số vùng cao
ở Đông bắc Ấn và Việt Nam. [54] Yếu tố cản
[54], Tác giả đã so sánh các cộng đồng người sống
rải rác ở biên giới Trung Ấn tại Rajen Singh
Laishram “Khó khăn trong hiểu biết và phát triển tại các tỉnh
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trở trong việc mang lại một sự phát triển tổng
thể ở vùng cao chính là một sự cô lập chính trịđịa lý, thiếu tương tác với thế giới và văn hóa
bên ngoài. Điều này đã làm cho hạn chế hoặc
hoặc thậm chí ngăn cản chuỗi thương mại quốc
tế, và từ đó làm chậm lại sự hình thành nguồn
nhân lực tại chỗ.
Việc thiếu nguồn nhân lực đã gây ra sự
thiếu hụt đi văn hóa và việc xây dựng nguồn
lực bị kìm hãm trong các cộng đồng người
sống ở vùng cao ở cả Đông bắc Ấn và Việt
Nam. Trong trường hợp của khu vực Đông bắc
Ấn, nhiều chương trình sau đại học có thế hệ
người học đầu tiên, [55] những người thực sự
gặp khó khăn trong giao tiếp và hiểu biết sai
lệch về các vấn đề nhân tài và các chính sách.
Do đó, giả thuyết rằng khát vọng và mong
muốn của thế hệ trẻ nghèo thấp hơn so với thế
hệ trẻ có điều kiện. Điều này được thể hiện
trong sự lựa chọn áp dụng những quy tắc cho
sinh viên tốt nghiệp và học sinh phổ thông ở
vùng cao. Sự lựa chọn áp dụng các quy tắc
thường dựa trên tính tự do và đạo đức. Trong
khi đó, khoa học, quản lý, kỹ sư và y tế là rất ít
người học bởi chi phí cho những khóa học như
thế thường cao. Tham gia vào giáo dục đại học
ở Đông bắc Ấn, ta có thể nói rằng ngoại trừ 3
tỉnh Meghalaya, Mizoram và Manipur thì
lượng thí sinh đăng ký thấp hơn con số trung
bình 9.97 của toàn quốc gia. Và số lượng thí
sinh đăng ký vào ngành khoa học, ngoại trừ ở
Manipur, thì thấp hơn so với con số trung bình
20.0 toàn quốc. [56]Tầm nhìn 2020 cho thấy
rằng nhân tố về khoảng cách dẫn đến hiện
tượng bỏ học giữa chừng ở Đông bắc Ấn cao
hơn so với con số trung bình toàn quốc. Hẳn có
lẽ không sai khi cho rằng những khó khăn
tương tự chẳng hạn như thiếu đường tới
trường, khoảng cách xa mà không có phương
biên giới Trung Ấn,” Bối cảnh: Châu Á- Thái Bình Dương
(Kolkata: Hiệp hội người Ấn Độ nghiên cứu Châu Á và Thái
Bình dương trong hội thảo quốc tế lần thứ V,2012) trang . 514530
[55], Dựa trên khảo sát ngẫu nhiên sinh viên khoa học chính trị
trong vòng 15 năm tại đại học Manipur
[56], Bộ Phát triển khu vực Đông bắc, Ủy ban ĐÔng bắc, Tầm
nhìn Đông bắc 2020
http://mdoner.gov.in/writereaddata/sublinkimages/Vision_2020_
ANNEX.pdf trang. 119-120

tiện đi lại hiện đại là nguyên nhân dẫn đến việc
bỏ học ở Việt Nam.
Những nỗ lực cho việc phát triển và chế
độ ‘khai hóa văn minh’ có thể được coi là
chính sách hệ thống cho việc khai thác và nô
dịch của dân tộc thiểu số. Hơn nữa, trong bối
cảnh xã hội mới chỉ có thế hệ người học đầu
tiên, sự thiếu khả năng phân biệt lĩnh vực tư
nhân và công cộng, thiếu trách nhiệm cũng là
những nhân tố gây chia rẽ, thờ ơ và làm giảm
đi tinh thần cộng đồng. Nực cười là ở chỗ sự
đẩy mạnh giáo dục dân tộc thiểu số, bảo tồn
văn hóa và niềm tin tôn giáo qua truyền miệng,
tiếng địa phương, tôn giáo và văn hóa cổ lại
không giúp cho các cộng đồng người tham gia
một cách có hiệu quả vào công cuộc thay đổi.
Một số nhóm dân tộc cũng đã nhận thức
được giáo dục là con đường mà qua đó những
người đô hộ đạt được quyền lực và tính hợp
pháp. Qua việc cách ngôn hóa giáo dục là
‘thanh gươm hai lưỡi’, ông Nagas ở Đông bắc
Ấn diễn tả rằng giáo dục đã hướng một cộng
đồng ban sơ tới hiểu biết về khoa học và công
nghệ hiện đại, ấy thế mà nó cũng xâm lấn vào
cách sống, ngôn ngữ, quan điểm về thế giới và
hệ thống niềm tin của con người.Việc áp dụng
một chương trình được tán thành trên toàn Ấn
Độ được coi là một quá trình đô hộ lại người
Nagas đã mất khả năng để kiến tạo quá khứ
của họ một cách khách quan. [57]
Việc thiếu cơ sở vật chất, nguồn tài
nguyên và những hỗ trợ văn hóa cùng với sự
tăng lên trong việc chia tách kỹ thuật số, đã
loại bỏ và phân biệt các cộng đồng ở khu vực
biên giới. Để thấy rõ hơn, chúng ta có thể nhìn
vào mật độ vô tuyến ở khu vực Đông bắc Ấn
năm 2004 là 2,08 trong khi đó mật độ của toàn
quốc là 7,02, [58] qua đó cho thấy rằng có một
sự rủi ro lớn đối với những người mà không
được tiếp cận tới thông tin và công nghệ truyền
[57] Dolly Kikon, “Phá hủy sự khác biệt, hài long với việc học:
Một phân tích sâu sắc về chính sách giáo dục cho vùng Naga,”
Nghiên cứu văn hóa trong Châu Á Volume 2,số 2, 2003, trang.
237-241
[58],Bộ Phát triển khu vực Đông bắc, Ủy ban ĐÔng bắc, Tầm
nhìn Đông bắc 2020
http://mdoner.gov.in/writereaddata/sublinkimages/Vision_2020_
ANNEX.pdf p. 106
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thông (ICTs) và sử dụng chúng một các hiệu
quả sẽ dẫn đến việc họ bị cô lập khỏi thế giới.
Tương tự, lượng người sử dụng Internet ở khu
vực này là 66,64 trên người, trong khi đó
lượng người sử dụng trung bình toàn quốc là
3.260,78 năm 2003. [59] Sự kìm hãm phát
triển cơ sở vật chất không chỉ liên quan đến
công nghệ thông tin. Việc thiếu nguồn cung
cấp điện ổn định, đặc biệt là ở các khu làng có
thu nhập thấp cũng là một vấn đề quan trọng
trong việc tạo ra kết nối cộng đồng.
Sự can thiệp chính trị và nhấn mạnh nam
giới là những người con trai của đất trong sự
lựa chọn đối tượng dạy học đã đặt lên trên chất
lượng giáo dục. Sự xói mòn chất lượng trong
những trường học công lập chính là căn
nguyên của phương thức tuyển sinh như vậy.
Quá trình toàn cầu hóa và các dân tộc
thiểu số
Sự tấn công của công cuộc toàn cầu hóa
và những điểm nhấn của nó về các kỹ năng,
kiếm thức và nhân lực hướng vào sự tham gia
của các cộng đồng địa phương vào quá trình
thay đổi. Bản chất của khái niệm nhân lực và
công nghiệp toàn cầu, lợi nhuận của những sự
đầu tư, khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên
thiên nhiên tại các tỉnh biên giới mà không có
sự trả lại tương ứng hoặc hay không có sự
tham gia của các cộng đồng thiểu số đã dẫn
đến sự phá vỡ nguồn tài nguyên thiên nhiên,
sản vật, tăng tỷ lệ tội phạm, mại dâm,và nạn
nhân chính là những người dân sống ở vùng
cao.
Trong các hoạt động thương mại và quản
lý cùng với sự phân cấp hàng đầu về luật áp
cho các hãng hoặc doanh nghiệp ở các tỉnh
biên giới, vùng cao Việt Nam và khu vực
Đông bắc Ấn cũng chịu sự chèn ép của đa số
những người từ nơi khác đến. Thể chế tự do và
các hoạt động không bị kiềm chế mà không có
một cơ chế thích hợp để đảm bảo lợi ích và sự
tham gia của các cộng đồng người vùng cao có
[59],Bộ Phát triển khu vực Đông bắc, Ủy ban ĐÔng
bắc, Tầm nhìn Đông bắc 2020
http://mdoner.gov.in/writereaddata/sublinkimages/
Vision_2020_ANNEX.pdf p. 107
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thể ảnh hưởng một cách tiêu cực đến tương lại
và thậm chí là đặt ra một thách thức lớn về
tính chính trực khu vực. Nói cách khác, sự
nhận thức thực thụ hoặc chỉ là tưởng tượng
rằng có một chính sách kiên định về chế độ đô
hộ nội bộ liên quan đến những khu vực vùng
cao cần phải được loại bỏ thông qua những nỗ
lực kiến tạo.
Những lựa chọn
Việc ưu tiên cho các nhóm dân tộc thiểu
số hoặc những nhóm người mà cần có sự can
thiệp đặt ra giả thuyết rằng cần có sự phân bậc
nội bộ hoặc tầng lớp trong bản thân các bộ tộc
hoặc nhóm dân tộc thiểu số. Việc ưu tiên này
cần phải được kết hợp một cách tinh tế với
những chính sách trái chiều mà không can
thiệp và lối sống bộ tộc và các dân tộc thiểu số
quốc gia. Phần lớn chính sách thiên về người
Kinh và người Ấn nhấn mạnh vào kiến thức và
kỹ năng hiện đại cùng với sự phụ thuộc bắt
buộc vào các tiêu chuẩn, chính sách và bối
cảnh của trung ương. Những chính sách,
chương trình này thường không để ý đến việc
xem xét và phản ảnh thực tế địa phương, và
yêu cầu duy trì mặt bằng chung ổn định với
các nhân tố địa phương.
Cách thức thực hiện
Việc hoạch định bối cảnh và đưa ra các
chính sách cho cộng đồng thiểu số vung cao
hoặc sự phát triển quốc gia cho tới nay chủ yếu
dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của phương
tây trong khi đó nhu cầu và yêu cầu của những
người vùng cao có thể có nghĩa hơn nếu toàn
bộ quá trình xuất phát từ khía cạnh nhân văn.
Làm thế nào để chúng ta hiểu rõ được nỗi sợ
hãi, sự cô lập và cảm xúc của những người bị
kỳ thị? Những ý kiến cực đoan đối với những
người thiểu số, coi họ là người lập dị cần được
xem xét để chúng ta có thể tự xem xét và liên
hệ với thực tiễn. Những nhu cầu về mặt địa lý,
sinh học của những người vùng cao không thể
bị áp đặt bởi những người ở vùng đồng bằng,
tuy nhiên việc xây dựng nguồn lực cho vùng
cao là rất cần thiết. Do đó, việc hoạch định
chiến lược và can thiệp một cách khéo léo
chính là chìa khóa. Các cộng đồng người vùng

cao không cùng nguồn gốc nhưng vô số những
người hoặc cộng đồng người ở mức độ xã hội,
kinh tế và giáo dục được nhóm lại với nhau.
Những mục tiêu cụ thể hướng vào người thiểu
số thường bỏ quên quá trình thực thi.
Nếu tất cả các hệ thống xã hội xuất phát
từ những người bình thường yêu cầu có một
[60] cơ cấu ép buộc thì cách thức mà Việt nam
gắn vào các cộng đồng người thiểu số vùng
cao có thể là một khởi điểm tốt. Cách thức
người Việt Nam giải quyết các vấn đề liên
quan tới việc phát triển tại chỗ trong bối cảnh
phát triển hợp lý có thể là một dấu hiệu để cho
các vấn đề của người dân tộc thiểu số vùng cao
Đông bắc Ấn. Về mặt địa lý, sinh học, văn
hóa, nhu cầu của những người vùng cao không
thể bị áp đặt bỏi những người vùng đồng bằng
trung tâm .Bởi vì không tồn tại bất kỳ sự phát
triển ý nghĩa và hiệu quả nào hoặc một thể chế
xóa đói giảm nghèo nào thành công được khi
mà những cộng đồng người vùng cao không
được chuẩn bị sẵn sàng và được tự nuôi dưỡng,
và chính họ là người nêu ra, thoải thuận để
mang lại sự phát triển cho chính họ. Do đó,
việc hoạch định chiến lược và can thiệp một
cách khôn khéo đã trở lên cấp thiết hơn bao
giờ hết. Chúng ta không thể kỳ vọng rằng
những sự đầu tư về giáo dục sẽ mang lại hiệu
quả trong vòng thập kỷ như những loại hình
đầu tư khác. Báo cáo của những người rút tài
trợ khỏi giáo dục và phát triển cộng đồng dân
tộc thiểu số ở Việt Nam cần xem xét lại bởi lẽ
chúng ta không thể kỳ vọng vào bất kỳ một
phép màu nào từ chính những người vùng cao,
những người mà bản thân đặc điểm địa lý, văn
hóa và lịch sử đã cô lập họ khỏi thế giới bên
ngoài hàng thế kỷ nay. Sự kiên định dựa trên
tính minh bạch và trách nhiệm cùng với việc
phác họa ra những tiên đoán về đầu tư có thể
có ích về lâu dài cho cộng đồng dân tộc thiểu
số ở Việt Nam và Đông bắc Ấn Độ.
[60], Amiya Kumar Bagchi, Khả năng tiếp cận và nền kinh tế
chính trị trong sự phát triển con người, ở Kaushik Basu và Ravi
Kanbur, eds., Tranh đầu cho một thế giới tốt hơn: guments for a
Better World: Những bài luận danh giá của Amartya Sen:
Volume II: Xã hội, các tổ chức và sự phát triển (Oxford: Nhà
xuất bản đại học Oxford, 2009) trang. 34
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XÂY DỰNG NỀN MÓNG BỀN VỮNG: ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DÀNH CHO
NGƯỜI BẢN ĐỊA ECUADOR VÀ CÁC TỘC NGƯỜI ECUADOR GỐC PHI
Bài nghiên cứu mô hình này được tiến hành bởi Jorge Uquillas, một chuyên gia về phát triển xã hội
của Ngân hàng thế giới, dưới sự hướng dẫn của ông Luis Felipe Duchicela, cố vấn cho các dân tộc
người bản địa, Ngân hàng thế giới
1. Giới thiệu/ Các tiêu chuẩn thực hiện
Thứ hai, vào năm 1994, Chính phủ
Ecuador thiết lập văn phòng thư ký quốc gia về
Đề án phát triển dành cho người bản địa
người bản địa và các dân tộc thiểu số
và các tộc người Ecuador gốc Phi là một phần
(SENAIME), đồng thời tiến hành một loạt liên
trong các sáng kiến của Ngân hàng thế giới
lạc với các nhà tài trợ nhằm tìm kiếm hỗ trợ
được bắt đầu năm 1993 tại Châu Mỹ La-tinh.
cho nhóm người này, cùng với việc duy trì cơ
Đề án này được tiến hành nhằm xây dựng các
quan này cho lợi ích lâu dài của người bản địa
mô hình ủng hộ những người đói nghèo trong
và người Ecuador gốc Phi. Thứ ba, theo như
xã hội tư bản và thúc đẩy sự phát triển của
một phần trong suy đoán của Liên Hợp Quốc
người bản địa. Đây chính là một nỗ lực nhằm
về các tộc người bản địa trên thế giới, Ngân
áp dụng những khái niệm như phát triển dân
hàng thế giới đã tiên phong trong đề án phát
tộc, và phát triển với nét văn hóa đặc trưng,
triển dành cho người bản địa năm 1993. Do đó,
với xã hội, với con người, và khái niệm phát
cơ quan này có trách nhiệm phản hồi và kêu
triển xuất phát từ cộng đồng hướng tới sự cách
61
gọi các gói hỗ trợ dành cho người bản địa. Thứ
ly với bên ngoài của những người bản địa.
tư, bộ phận đánh giá nghèo đói của ngân hàng
Đề án cho thấy những điều mà chúng ta
đã chỉ ra sự tồn tại của một mối quan hệ vững
có thể đạt được khi chính phủ quyết định đầu
mạnh giữa nghèo đói và các tộc người bản địa,
tư vào phát triển người bản địa. Những nhóm
mối quan hệ này đã nhấn mạnh nhu cầu hướng
người này thường có những tài sản lớn về mặt
vào ngăn chặn nghèo đói bằng cách tập trung
văn hóa, xã hội và tự nhiên, nhưng họ lại thiếu
vào người Ecuador bản địa và người Ecuador
những cơ hội cho phát triển kinh tế. Qua đề án,
gốc Phi. Thực tế cho thấy rằng các đề án phát
chúng ta thấy được nhiều bài học liên quan đến
triển khu vực nông thôn đều gặp phải những
những người thực thi bao gồm chính phủ
khó khăn trong việc tiếp cận với những đối
Ecuador, Ngân hàng thế giới và IFAD. Những
tượng này, và do đó đã nhấn mạnh yêu cầu cần
bài học này đưa ra lợi ích của sự cộng tác nội
có cách tiếp cận mới
bộ, các phương thức tiếp cận chủ động, và nhu
cầu xây dựng tính tự cấp bằng cách làm mạnh
lên mối liên kết và quan hệ tập thể của các cá
nhân sống trong các cộng đồng, đồng thời thúc
đẩy sự đa dạng về các nguồn thu nhập
2. Mô tả đề án
Đề án được chuẩn bị vào những năm giữa
1990, dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố
khác nhau
Trước tiên, cấp độ tổ chức và khả năng
động viên xã hội của các tộc người bản địa
tăng lên một cách đáng kể.
61

Xem Uquillas và Van Nieuwkoop, 2006, và Van Nieuwkoop
và Uquillas, 2000.
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Điềm qua về PRODEPINE
PRODEPINE đầu tư vào: a) Xây dựng nguồn lực địa phương, b) Các đề án phụ quy mô nhỏ xuất phát
từ nhu cầu của khu vực nông thôn c) luật sở hữu đất đai d) Các hoạt động di sản văn hóa và e) tăng
cường nội bộ của Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) và
Corporacion de Desarrollo Afro-Ecuatoriano (CODAE), các cơ quan chính thống về các thế hệ người
bản địa và người Phi.
Các nhân tố của đề án: 1) Việc đẩy mạnh nội bộ tổ chức IPO; 2) Hỗ trợ quy định đất đai và quyền
nước sạch; 3) Đầu tư vào khu vực nông thôn và tín dụng; 4) Việc đẩy mạnh CODENPE và CODAE.
Tài chính: 25 triệu đô la (Ngân hàng thế giới ), triệu đô la (IFAD), 10 triệu đô (Chính phủ Ecuador)
Chính phủ, các cộng đồng và tổ chức hưởng lợi
Thời gian: 1998 – 2004
Các tộc người bản địa ở Ecuador
Các tộc người bản địa cùng với những
người Ecuador gốc Phi chiếm khoảng 20%
trong tổng dân số toàn quốc, ước tính chưa
chính xác. Có tổng số 15 nhóm người được
xếp vào nhóm không phải người gốc Tây Ban
Nha hoặc mang quốc tịch Ecuador. Nhóm
quốc tịch nhiều nhất đó là Quichua ở vùng cao
hoặc những người nói tiếng Kichwa ( Những
người này được xếp vào nhóm những người
lang thang cơ nhỡ), tổng số này chiếm khoảng
hơn 90% người bản địa ở Ecuador. Tuy nhiên,
những người nói tiếng Quichua có nền văn hóa
rất đa dạng. Điều này được thể hiện thông qua
việc đối chiếu với các nhóm nhỏ như Otavalo
và Saraguro hoặc là Chibuleo và Cañari.
3. Quá trình đánh giá xã hội, tư vấn và hỗ
trợ cộng đồng
Một trong những thách thức đầu tiên của
đề án đó là việc xác định người bản địa và
người Ecuador gốc Phi, những người mà đề án
hướng đến. Hai câu hỏi chính được đặt ra đó
là:
(a) Liệu rằng dân số người không phải
bản địa nói tiếng Tây Bạn Nha sống trong khu
vực này có phải là đối tượng đề án hướng đến
hay không? Và (b) Làm thế nào để ổn định các
vấn đề chính trị gây tranh cãi trong việc xác
định những ai là người bản địa. Để trả lời
những câu hỏi này, đề án đã tiếp thu cách tiếp
cận kết hợp cả phương pháp tính toán số lượng
và địa

hình địa lý với tiêu chuẩn tự nhận dạng và
sự sát nhập cộng đồng với các tổ chức bên thứ
ba. Để có được các số liệu về mức độ nghèo
đói của những người thiểu số, các thông tin
điều tra dân số về người bản địa và người
Ecuador gốc Phi đã được kết hợp với những số
liệu về tỷ lệ nghèo đó (Chỉ số các nhu cầu cơ
bản chưa được đáp ứng). Hơn nữa, đề án còn
tập hợp thông tin về việc tự nhận định là bản
địa hoặc Ecuador gốc phi của các cộng đồng
và mối quan hệ với các tổ chức thứ ba của họ.
Tất cả các thông tin này được biểu thị trên bản
đồ nghèo đói của những người bản địa.
Từ việc phân tích số liệu, chúng tôi có
được một ý niệm đó là phần đông những người
bản địa và Ecuador gốc Phi sống ở Parroquias .
Một khi đã xác định được điều này, thì việc
xác định các tổ chức người bản địa sống trong
khu vực trở nên dễ dàng hơn. Từ đó, đề án
thành lập một liên minh với những tổ chức này
nhằm phục vụ, tiến hành mục đích của họ. Đề
án bao gồm dân cư Mestizo nếu như họ là
thành viên của các tổ chức thứ ba. Việc phân
tích này cho phép đề án hướng đến khoảng
815,000 người, họ là những người thuộc cộng
đồng người bản địa và Ecuador gốc Phi ở
những khu vực nông thôn, và khoảng 180 tổ
chức thứ ba hoạt động ở 288 parroquias mà
trong đó những người bản địa và Ecuador gốc
Phi tập trung sinh sống.
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Đề án đầu tiên đó là kết quả của một quá
trình hội đàm do SENAIME tiến hành trong
những tổ chức người dân bản địa. Đầu tiên,
SENAIME kêu gọi Ngân hàng thế giới hỗ trợ
cho một đề án phát triển vùng nông thôn rất
tham vọng nhưng lại rất thực tiễn như vậy.
Trong suốt quá trình hội đàm, các tổ chức quốc
gia bảo vệ người bản địa và các chuyên gia của
Ngân hàng thế giới đã tiếp nhận một đề án
được thiết kế đơn giản. Cùng với sự hỗ trợ của
Ngân hàng thế giới trong chính sách dành cho
người bản địa, bản nháp đề xuất của dự án
cũng được trình lên các tổ chức quốc gia về
người bản địa để nhận phản hồi và những ủng
hộ mang tính học thuật.
4. Tiến hành
Đề án được thiết kế dựa trên nhu cầu của
cộng đồng (CDD). Đề án tiến hành các phương
pháp hoạch định chủ động, trong đó bao gồm
việc can thiệp xây dựng nguồn lực cho các
thành viên trong cộng đồng dựa trên các khái
niệm và công cụ, và hướng dẫn để đưa ra
những đề xuất đơn giản cho đề án. Kết quả là,
các cộng đồng tham gia đã tổ chức một loạt
các buồi họp, gặp mặt để ưu tiên cho những
nhu cầu và tham vọng của họ trong các khu
vực mà đề án hướng đến. Các cộng đồng phụ
thuộc vào quyết định của chính quyền địa
phương tiếp tục hoạt động để đưa ra Đề án.
Phương pháp này chính là một minh chứng
cho việc hỗ trợ cộng đổng của đề án.
Chương trình đầu tư vào để nâng cao sự
phát triển con người, quản lý tài chính, bảo tồn
và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở
những cộng đồng người này. Đề án còn nhằm
tăng cường các tổ chức người bản địa và sự
đóng góp của họ vào trong xã hội thông qua
nhiều cách khác nhau.
Đầu tiên, các mối quan hệ hiện đang tồn
tại và các cơ quan như hiệp hội nông nghiệp,
chính phủ cộng đồng và các nhóm thương
nhân nhỏ, cần được bổ sung một cách có hiệu
quả bằng cách tổ chức và kêu gọi nhu cầu
chung của cộng đồng (Tăng cường vai trò của
hội những người sử dụng nước đã thành lập
trước đó). Thứ hai, khi các tổ chức cộng đồng
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nội bộ và các mối liên hệ bị yếu đi, các chương
trình sẽ được triển khai nhằm mang lại những
cách thức mới để gắn kết và quản lý nguồn lực
– Trong hầu hết các trường hợp, đó là việc
thúc đẩy quản lý công cộng, sự đoàn kết giữa
các thành viên. Thứ ba, chương trình dần đẩy
mạnh mở rộng các kiểu mạng lưới gốc và các
mô hình tổ chức trong các lĩnh vực mới, ở mức
độ tinh tế hơn hoặc là các hình thức phối kết
hợp cao hơn.
Chương trình cũng phụ thuộc vào việc
cho phép chính quyền địa phương và việc tự
quản lý như một công cụ để duy trì sự sở hữu
đối với một số tổ chức người bản địa và người
Ecuador gốc Phi. Việc đầu tư vào nhiều loại
vốn khác nhau, cùng với việc tập trung vào dự
thảo và tự quản lý như những nguyên tắc chính
cho quá trình tiến hành của dự án đã tạo ra một
khung thống nhất cho chương trình.
Theo Nhân tố đầu tiên, tăng cường nội bộ
các tổ chức xã hội thì đề án còn nhằm cải thịên
năng lực các tổ chức bậc hai, đặc biệt là ở
những nơi nguồn vốn xã hội không cao. Các
hoạt động bao gồm hỗ trợ khả năng xây dựng
quản lý và khả năng kỹ thuật chẳng hạn.
Chương trình còn góp phần giúp các tổ chức
có được tiếng nói một cách hợp pháp nếu cần
thiết. Để nhấn mạnh sự tập trung vào sự phát
triển con người hoặc phát triển kèm theo bản
sắc văn hóa, chương trình hỗ trợ các hoạt động
tăng cường di sản văn hóa của người bản địa
và người Ecuador gốc phi và các tổ chức của
họ.
Nhằm tăng cường các nguồn vốn sẵn có
của các tổ chức người bản địa, đề án đã thiết
lập quan hệ song phương với 27 trường đại học
và trung học nhằm hỗ trợ giáo dục chính quy
tại cấp trung học đại học cho các học sinh sinh
viên bản địa. Chương trình học bao gồm các
quy tắc có liên quan đến các tổ chức nhóm hai
như kế toán phát triển cộng đồng, nhân chủng
học và giao tiếp. Để đẩy mạnh tính khả thi
rằng các sinh viên sẽ quay trở lại cộng đồng
của họ sau khi kết thúc chương trình học, thì
các chương trình giảng dạy chính quy được
thay thế bằng phương thức đào tạo từ xa.

Vào cuối năm 2012, có 2,980 học sinh
trung học (335 đã tốt nghiệp) và 850 sinh viên
đại học (67 đã tốt nghiệp) nhận được học bổng
từ chương trình, 77 người theo học các khóa
học về tưới tiêu, bảo vệ đất đai, nông-lâm
nghiệp và các chủ đề khác, và 496 nam giới trẻ
và phụ nữ được hưởng lợi từ các chương trình
thực tập về nông nghiệp-sinh thái.
Cùng với Nhân tố thứ 2, hỗ trợ quy định
đất đai và quyền sử dụng nước, chương trình
còn kết hợp với Cơ quan phát triển ruộng đất
quốc gia, hỗ trợ tài chính một chương trình sở
hữu đất đai. Với sự nhạy cảm xung quanh
quyền sở hữu đất đai, chương trình đã đào tạo
các luật sư tập sự từ cộng đồng người bản địa
và Ecuador gốc Phi để thực hiện chương trình.
Khi kết hợp với CARE, đề án đã hỗ trợ một
chương trình đào tạo nhằm mục đích đào tạo
100 luật sư tập sự để thiết lập một mạng lưới
chuyên nghiệp. Dựa trên bối cảnh địa phương
cùng với hiểu biết của những cộng đồng và các
tổ chức tham gia, những luật sư tập sự có một
vị trí cao hơn rất nhiều so với các tổ chức
chính phủ bên ngoài trong việc hòa giải các
vấn đề về đất đai. Sự kết hợp chặt chẽ giữa đề
án và INDA đã cho thấy rõ nét vai trò của các
luật sư tập sự tham gia vào tiến trình hoạt động
của INDA về vấn đề quyền sở hữu đất và luật
đất đai.
Cuối năm 2002, khoảng 122,685 héc ta
đất đã được cấp quyền sở hữu cho 71 tổ chức
người dân và 97,312 héc ta đang được tiến
hành. Hơn nữa, 160 luật sư tập sự đã kết thúc
chương trình đào tạo của mình. Thêm vào đó,
nhằm giúp đỡ các cộng đồng tuân thủ việc sở
hữu nước và sử dụng nước, 458 hệ thống tưới
tiêu cộng đồng được nghiên cứu, tương ứng
với 2,647 km và 37,194 người sử dụng.
Với Nhân tố thứ 3, đầu tư vào khu vực
nông thôn và tính tin cậy, đề án đã hỗ trợ tài
chính cho một chương trình đầu tư mức độ nhỏ
vào khu vực nông thôn được xác định thông
qua tiến trình hoạch định ở mức độ cộng đồng.
Sự đầu tư vào những đăc trưng hàng hóa tập
trung vào hỗ trợ tài chính thông qua các gói hỗ
trợ. Đầu tư vào hàng hóa tư nhân được hỗ trợ

thông qua hình thức tín dụng. Việc sử dụng
nguồn lao động tập thể truyển thống được coi
như là một phần trong những đóng góp tương
ứng của cộng đồng cho việc đầu tư vào các
khu vực nông thôn. Các tổ chức tư nhân cũng
được hỗ trợ tài chính thông qua đề án. Những
doanh nghiệp tư nhân này điển hình là một số
loại hình kinh doanh nông nghiệp quy mô nhỏ
nhưng mạo hiểm do cộng đồng sở hữu vào
điều hành. Sau khi đã bao quát toàn bộ chi phí,
bao gồm cả lương cho nguồn nhân lực, thì lợi
nhuận sẽ được trả lại cộng đồng và đầu tư vào
cơ sở vật chất xã hội như trường học, cơ sở y
tế… Trong khi những doanh nghiệp này được
coi như những công ty tư nhân cần được hỗ trợ
tài chính tín dụng, thì những cộng đồng người
bản địa coi họ như là những doanh nghiệp
cộng đồng, bởi vì cộng đồng sở hữu chúng, lợi
nhuận được sử dụng để hỗ trợ cho hàng hóa
công cộng. Đề án đã chấp nhận khái niệm này
và bởi vậy các doanh nghiệp cộng đồng được
hỗ trợ tài chính trên cơ sở trợ cấp.
Sau khoảng 4 năm tiến hành,
PRODEPINE đã hỗ trợ 210 chương trình chính
phủ, 1,918 đề xuất phụ và 830 nghiên cứu
trước khi đầu tư. Đề án còn hỗ trợ 654 tổ chức
đầu tư nhỏ với trên 12 nghìn đô la Mỹ , số tiền
này cùng được trích khoảng 4,5 nghìn đô la
cho các đóng góp thêm vào của cộng đồng.
Được coi như một hoạt động đặc biệt hướng
vào phụ nữ, 547 ngân hàng cộng đồng đã được
thiết lập, và giúp 14,022 người hưởng lợi.
Với Nhân tố thứ 4, tăng cường sự hỗ trợ
lẫn nhau, đề án đã hỗ trợ:
(a) sự hình thành các kế hoạch phát triển
địa phương và quốc gia; (b) chuẩn bị dự thảo
về các vấn đề liên quan đến cộng đồng người
bản địa và người Ecuador gốc Phi được trình
bày trong Hiến pháp, và (c) giảm sự tập trung
hóa, đào tạo và tiếp nhận thiết bị cho các tổ
chức nêu trên và nhân viên của họ.

5. Thực tiễn và bài học kinh nghiệm
Trong đánh giá tổng quát đề án, IFAD đã
nhấn mạnh rằng “PRODEPINE được cho là
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một đề án có tính tái tạo và thành công cao,
vừa là do tính thích hợp của nó đối với bối
cảnh kinh tế xã hội ở Ecuador và tính hiệu quả
của nó trong việc tạo ra một cấu trúc hoạt động
ở mức độ quốc gia. Trên tất cả, đề án đã thành
công trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm
trọng và những biến động xã hội, và những
thay đổi nội bộ”. Những bài học kinh nghiệm
từ PRODEPINE giúp cho công cuộc chuẩn bị
và thực thi tốt hơn đối với dự án phát triển
cộng đồng người bản địa ở Ac-hen-ti-na.
Dưới đây là một số đánh giá quan sát của
một thành viên trong đề án:
“Một vài điểm trong thiết kế của dự án
dường như có khả năng lặp lại cao ở một nơi
tương tự khác. Đầu tiên, bản kế hoạch cần
phản ánh năng lực của những người bản địa và
các dân tộc thiểu số hoặc sắc tộc thiểu số để
huy động nguồn vốn xã hội, kèm theo những
nỗ lực nhằm củng cố và tăng cường khả năng
này, và các phương diện văn hóa của nó. Thứ
hai, kế hoạch cần kết hợp một cách chặt chẽ
phạm vi các đầu vào, bao gồm thông tin, và
việc tăng cường nguồn nhân lực, môi trường,
thể chất và tài chính. Chúng ta cần cân nhắc
chi tiết chính xác nhất của những sự can thiệp
vào nơi đó, làm thế nào để những sự can thiệp
đó tương tác với các mô hình đang tồn tại của
xã hội tư bản. Thứ ba, để đảm bảo tính thích
hợp của các hoạt động, việc đầu tư dự án cần
phản ánh sự ưu tiên được thiết lập trong các kế
hoạch của chính quyền địa phương, được cân
nhắc trong một khuôn mẫu. Thứ tư, nhằm đảm
bảo quyền sở hữu và tính bền vững của những
đầu tư nằm trong dự án thì việc thể chế hóa tự
quản lý cần phải là một nguyên tắc chỉ đạo
trong việc thực thi dự án” (Doughty 2003).
Một bài bình về dự án được tiến hành với
vai trò là một phần của Dự án Người rừng đã
mang lại những lợi ích thiết thực về mặt vật
chất, nhằm hướng tới cộng đồng về các mặt
sức khỏe, giáo dục, và chế độ tưới tiêu. Các
thành tố quan trọng của đề án đó là: quyền tự
quyết của dự án, các quyết định được đưa ra
nhằm thu hút sự tham gia của những người
phát ngôn và toàn cộng đồng vào trong việc
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quản lý dự án, quá trình xuyên suốt và các hoạt
động linh hoạt của dự án, vào phương thức tiếp
cận phát triển các phong tục và tự quản
(Griffiths, 2000).
Một trong những đặc điểm đổi mới của
PRODEPINE là những người được hưởng lợi
tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án, từ
sự nhất trí đầu tiên, cho tới việc chuẩn bị và thi
hành dự án.
Từ dự án chúng tôi rút ra một số bài học
lớn:
Tầm quan trong của việc định rõ vài vai
trò của các cơ quan tham gia.
Vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa
COPENPE, CODAE và các đơn vị thi hành dự
án cần được xác định rõ ràng nhằm tránh khỏi
việc chính trị hóa dự án. CODENPE và
CODAE có vai trò đưa ra các chính sách, trong
khi đó đơn vị thi hành dự án chịu trách nhiệm
thi hành các chính sách này, dựa trên những
đường lối chỉ đạo sau: (i) Một cách tiếp cận
chủ động nhằm tránh khỏi sự loại bỏ những
đối tượng hưởng lợi và những người đại diện
của họ, (ii) một cấu trúc năng động và các tiến
trình nhằm đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực;
(ii) sự thừa nhận những cách tổ chức khác
nhau của người bản địa và người Ecuador gốc
Phi và các dân tộc.
Một phương pháp tiếp cận được xác định
rõ ràng. Từ kinh nghiệm của PRODEPINE ta
thấy được sự cần thiết để thúc đẩy việc lên kế
hoạch chủ động cho chính quyền địa phương,
để phản hồi một cách hợp lý với quá trình phân
quyền của đất nước. Dự án đã đào tạo các cộng
đồng người dân để tổ chức những nghiên cứu
của họ, đồng thời giải trình một cách có hệ
thống thực tế của họ, đặt ra những giải pháp tốt
nhất cho những vấn đề của họ, và tham gia một
cách chủ động vào việc xây dựng tương lai của
họ và kiểm soát định mệnh của riêng họ.
Trao quyền cho cộng đồng và tự phát
triển. PRODEPINE đã xây dựng một văn hóa
của sự phát triển dựa trên sự tham gia về mặt
xã hội, sự trao quyền và tính trách nhiệm
Tăng cường nguồn nhân lực và ngồn vốn
xã hội. Những kinh nghiệm từ PRODEPINE
đã đóng góp một phần quan trọng vào việc

hình thành và nâng cao nguồn vốn xã hội của
địa phương và đã chỉ ra tầm quan trong của
việc tăng cường cơ chế cho việc nâng cao khả
năng quản lý. Điều này làm cho việc đưa các
nhu cầu xã hội vào trong nghị sự của chính
quyền địa phương, việc thúc đẩy mối liên hệ
nội bộ và hình thành mạng lưới nhằm giải
quyết các vấn đề cụ thể trong phát triển trở nên
khả thi hơn.
Sự đa dạng hóa các nguồn thu nhập. Các
chiến lược tồn tại của các gia đình người bản
địa và người Ecuador gốc Phi khiến họ kết hợp

nhiều nguồn thu khác nhau như: các hoạt động
nông nghiệp, lao động tạm thời, di cư. Khả
năng kinh tế để tồn tại của các khu vực nông
thôn không chỉ liên quan đến hoạt động sản
xuất nông nghiệp truyển thống và thuê mướn
lao động ở nông trường, mà còn phụ thuộc và
sự hình thành các doanh nghiệp nhỏ để sản
xuất, thúc đẩy các dịch vụ vùng nông thôn
khác nhau, và nhìn chung là bất kỳ lĩnh vực
nào mà trong đó nam giới và phụ nữ tham gia
lao động, và các hoạt động tạo ra thu nhập
khác.
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vực Mỹ Latinh và Ca-ri-bê, Bài nghiên cứu về sự phát triển bền vững số. 6, Tháng 2.
Ngân hàng thế giới. 2002. Báo cáo hoàn thành việc thi hành dự án: Phát triển dành cho người bản
địa và người Ecuador gốc Phi Washington, DC: Ngân hàng thế giới
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NHỮNG VẤN ĐỀ THIẾT YẾU TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DÂN
TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM
Bài tham luận bởi Nhóm công tác về dân tộc thiểu số (EMWG)
Thành tựu của Việt Nam trong việc tăng
trưởng kinh tế và giảm nghèo trong hai thập kỷ
qua rất đáng kể: Tỷ lệ người nghèo chi tiêu
giảm từ 58% vào đầu những năm 1990 xuống
còn 14% vào năm 2008 và 20,7% vào năm
201262. Tuy nhiên, các nhóm dân tộc thiểu số
(DTTS) chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số người
nghèo và chịu nhiều thiếu thốn tại Việt Nam.
Mặc dù các nhóm DTTS chỉ chiếm gần 15 %
tổng dân số cả nước, nhưng lại chiếm tới 47 %
số người nghèo và chiếm 68% số những người
nghèo cùng cực, theo thống kê năm 2010 – và
khoảng cách giữa các nhóm DTTS và dân tộc
Kinh tiếp tục gia tăng. Nhiệm vụ giảm nghèo
và tăng trưởng toàn diện sẽ không thực hiện
được nếu vấn đề nghèo đói của các DTTS
không được quan tâm đúng mực hay duy trì
bền vững63. Nhóm công tác về dân tộc thiểu số
(EMWG) là một mạng lưới các cơ quan phát
triển và chuyên gia nghiên cứu làm việc về vấn
đề của DTTS tại Việt Nam. Dựa trên kinh
nghiệm thực hiện chương trình của các thành
viên nhóm, bài tham luận này đưa ra sáu (06)
vấn đề mà nhóm EMWG xác định là cực kỳ
quan trọng cho sự phát triển bền vững của
DTTS ở Việt Nam:
Thiếu tính đại diện và sự tham gia của
người DTTS trong xây dựng chính sách:
Những chiến lược phát triển lồng ghép, kế
hoạch và chính sách tập trung vào cơ cấu phát
triển và có xu hướng tập trung vào những khu
vực xung quanh vùng đồng bằng. Các chiến
lược và chính sách này thường bỏ qua những
Nếu sử dụng chuẩn nghèo thu nhập của Chính phủ Việt Nam
cho giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ nghèo giảm từ 14,2 % trong năm
2010 xuống còn 9,6% trong năm 2012.
63
Khởi đầu tốt, Nhưng chưa hoàn thành: Thành tựu đáng kể của
Việt Nam trong giảm nghèo và những thách thức mới", báo cáo
của Ngân hàng Thế giới năm 2012, trang 68.
62

kiến thức bản địa, sự đa dạng, các loại nhu cầu
khác nhau và tính dễ bị tổn thương trong các
nhóm DTTS. Chính điều này đã làm cho các
chính sách lồng ghép không thực hiện thành
công những vấn đề phát triển của DTTS,
không cung cấp cơ hội tăng thu nhập một cách
phù hợp, hay huy động sức mạnh cộng đồng
trong phát triển.
Những chính sách dành cho các nhóm
DTTS thường có rất ít sự tham gia của người
DTTS trong việc xác định nhu cầu; thiết kế
chương trình, ra quyết định, quản lý, thực hiện
và giám sát. Thông thường, nhóm DTTS chỉ
được coi là "nhóm đối tượng/nhóm thụ hưởng"
của các chương trình và chính sách khác nhau,
chứ không phải là những chủ thể tích cực có
khả năng đóng góp. Phụ nữ DTTS phải đối
mặt với khá nhiều thách thức khi đại diện hay
tham gia vào các quy trình ra quyết định64
chính thức hoặc không chính thức trong gia
đình, cộng đồng và cấp quốc gia .
Khuyến nghị:
Cấp độ xây dựng chính sách:
Xem lại quá trình lập kế hoạch SEDP ở
cấp quốc gia và các địa phương trong nước,
đảm bảo các yếu tố nhạy cảm về DTTS và
giới được đưa ra và xem xét trên tất cả các
khía cạnh kinh tế xã hội; quá trình lập kế
hoạch SEDP có sự tham gia cần phải hài hòa
hóa và được thể chế hóa ở cấp quốc gia.
Thảo luận chuyên sâu trong Ban chỉ đạo
Quốc gia về Giảm nghèo nhằm đưa ra được
những hành động cần thiết để “lồng ghéo các
vấn đề DTTS trong kế hoạch cấp quốc gia và
cấp ngành”.
Giới thiệu và áp dụng các phương pháp
tiếp cận nhân học/văn hóa trong xây dựng và

64

IWGIA, Tiếng nói của phụ nữ bản địa từ Châu Á Thái Bình

Dương, 15/6/2012
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đánh giá các chính sách phát triển kinh tế xã
hội.
Áp dụng "phương pháp tiếp cận lấy làng
trung tâm" trong đó, các đặc điểm cụ thể của
từng thôn và từng nhóm dân tộc nên được
nghiên cứu một cách có hệ thống trước khi xây
dựng / thiết kế bất kỳ dự án/ chương trình giảm
nghèo nào tại các vùng DTTS.
Cấp độ thực hiện chính sách:
Xác định các biện pháp và cơ chế trao
quyền cho cộng đồng để thay đổi những chuẩn
mực xã hội đang tồn tại và gây ra bất bình
đẳng giới, đảm bảo nâng cao tính đa dạng và
hỗ trợ hợp lý cho người DTTS; thực hiện triệt
để Nghị định 88 của Chính phủ về dân chủ cơ
sở để tăng cường sự tham gia của người DTTS
trong các quá trình tham vấn và lập kế hoạch;
Xây dựng và thúc đẩy thực hiện các
MDGs một cách toàn diện cho nhóm DTTS
và cộng đồng có xét đến góc độ khoảng cách
1. Chính sách thiếu đồng bộ và sự điều
phối
Hiện có hơn 30 chính sách và chương
trình giảm nghèo với hơn 120 hợp phần; chỉ
tính những chương trình, chính sách cho
người/cộng đồng DTTS và khu vực miền núi.
Có 187 Nghị quyết, Nghị định và các quy định
khác nhau của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo
cho người DTTS65. Tuy nhiên, môi trường
chính sách lại bị phân tán, chồng chéo và
nguồn lực mỏng66. Điều này đã làm giảm sự
minh bạch trong cả mục tiêu và thành tích.

Trong số này, 45 hợp phần (HP) về hỗ trợ sản xuất, giao thông,

4

cho vay tín dụng và tái định cư, 14 HP về hỗ trợ dạy nghề và đào
tạo cán bộ địa phương; 7 HP về hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, 13
HP về hỗ trợ y tế, và 9 HP về hỗ trợ văn hóa.
Ví dụ, ngân sách Nghị quyết 30a kêu gọi 3.000 tỷ đồng cho mỗi

5

huyện trong số 61 huyện nghèo nhất nhưng phân bổ thực tế
trong năm 2009 chỉ có 25 tỷ đồng và 20 tỷ vào năm 2010. Ngoài
ra, rất ít đối tác phát triển (DP) tham gia và số lượng này đang

giới và các biện pháp đặc biệt để giải quyết các
nhóm dễ bị tổn thương nhất, tránh để các nhóm
này bị tụt hậu trong quá trình phát triển chung.
Củng cố hệ thống giám sát và đánh giá và
tiến hành nghiên cứu nhiều hơn để xem xét
những tác động xã hội có thể có của các
chính sách phát triển DTTS; chú ý đến bất bình
đẳng giới và sự khác biệt trong các nhóm
DTTS.
Tìm kiếm các yếu tố tiên phong trong
giảm nghèo, xác định các phương thức phổ
biến cách thực hành tốt nhất nhằm nhân rộng
những thực hành tích cực trong cộng đồng
DTTS bằng phương pháp tiếp cận "Phát
triển cộng đồng dựa vào nội lực”

Xét trên phương diện sắp xếp tổ chức, Ủy
ban Dân tộc có nhiệm vụ đưa ra chính sách và
tham vấn cho các Bộ của Chính phủ Việt Nam,
các cơ quan và chính quyền địa phương về
những chính sách phát triển nhóm DTTS. Tuy
nhiên, do năng lực tổ chức hạn chế67 và cơ
chế hỗ trợ còn yếu, việc lồng ghép và vận động
cho người DTTS - bao gồm việc đại diện cho
tiếng nói của người dân tộc thiểu số về là rất
khó khăn. Số lượng lớn các chính sách và
chương trình giảm nghèo DTTS được nhiều
Bộ/cơ quan khác nhau ban hành và thực hiện,
tạo ra tình trạng không thể cùng phối hợp để
điều phối.
Năng lực yếu không chỉ được nhận thấy
trong kỹ năng điều phối, mà còn thể hiện trong
các hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội. Ví dụ,
phụ nữ người DTTS thường không quan tâm
đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe do nơi ở xa
trung tâm y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe
kém, không có khả năng thanh toán và họ
mong muốn có những nhân viên y tế là nữ68.

giảm (ví dụ một nhóm 7 DPs cấp ngân sách và hỗ trợ kỹ thuật
cho Chương trình 135, giai đoạn 2, hiện chỉ có 2 trong giai đoạn

6

3). Các chính sách cho người DTTS, Uỷ ban Dân tộc và UNDP

68

2012.

Ví dụ, Ủy ban Dân tộc hiện nay thiếu khả năng lồng ghép giới.

Nicola Jones, Double Jeopardy: Làm thế nào các
chuẩn mực xã hội về giới và giao thoa giữa các dân
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Do đó, vic thực hiện chính sách sẽ có hiệu quả
hơn nếu xem xét những phương pháp tiếp cận
toàn diện cho người DTTS ở cả cấp quốc gia
và cấp tỉnh69.
Trong khi các chính sách của Chính phủ
là không đủ toàn diện, thiếu những kế hoạch
được phân cấp hiệu quả ở địa phương với các
mục tiêu cụ thể và phân bổ nguồn lực, điều đó
cản trở những yêu cầu và việc áp dụng các
nguồn lực một cách rõ ràng cho sự phát triển
của DTTS. Nhiều chính sách về nhóm DTTS
giao cho cấp tỉnh không cung cấp đủ nguồn lực
để đạt được các mục tiêu của chương trình,
cũng do khả năng tài chính hạn hẹp cùng với
việc sử dụng các nguồn lực thiếu hiệu quả.
Khuyến nghị
Tăng cường phối hợp liên ngành, với
nhiệm vụ thiết lập rõ ràng hơn cho các cơ quan
chủ trì.
Nâng cao vai trò và năng lực của hệ thống
Ủy ban Dân tộc và Quốc hội / Hội đồng Dân
tộc.
Hỗ trợ việc rà soát các chính sách dành
cho người DTTS để giảm sự thiếu đồng bộ,
tăng cường sự gắn kết, tính toàn diện cho các
nhóm dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng
DTTS và tính hiệu quả của các chính sách phát
triển xã hội và giảm nghèo hiện có.
Đảm bảo các nguồn lực được tập trung và
ưu tiên dàng cho các khu vực DTTS nghèo
nhất cũng như cho các nhóm dễ bị tổn thương
nhất như trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi.
Phát triển năng lực tổ chức và phân bổ
ngân sách để thực hiện theo phương pháp dựa
trên kết quả, tính nhạy cảm về giới, và giám sát
có sự tham gia; và đảm bảo trách nhiệm giải
trình trong các chính sách cho người DTTS
2. Phân biệt đối xử và sự kỳ thị

Trong số các vấn đề khác nhau, sự bất
bình đẳng đối với phụ nữ DTTS là đáng lưu ý.
Họ đã phải gồng mình lo việc nương rẫy, sản
xuất nông nghiệp và chăm sóc gia đình nhưng
lại bị hạn chế tiếp cận các dịch vụ cũng như
các hoạt động xã hội của cộng đồng70. Điểm
chung của sự kỳ thị về giới và thiếu thốn kinh
tế cho thấy, phụ nữ của các hộ gia đình nghèo
là đại diện cho một nhóm người bị xã hội quên
lãng, phải đối mặt với sự phân biệt lớn hơn
trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ hơn
đàn ông của các hộ gia đình nghèo và họ có
nhiều khả năng rơi vào tình trạng nghèo hơn
trong những bối cảnh khủng hoảng71. Tuy
vậy, nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng đã
không tính đến các ảnh hưởng xấu của nó tới
người dân địa phương/DTTS như sinh kế, môi
trường sống, nền văn hóa và truyền thống của
họ; trong các cuộc tham vấn sau 2015 ở Việt
Nam, các nhóm DTTS được tham vấn cảm
thấy như bị "bỏ lại sau" trong tiến trình phát
triển, họ ngày càng bị ảnh hưởng do kết quả
của sự phát triển kinh tế nhanh chóng (nhưng
không bền vững) và là kết quả của những tác
động về cú sốc kinh tế và biến đổi khí hậu, và
"suy giảm" sức mạnh của sự gắn kết cộng
đồng, giá trị văn hóa và truyền thống của họ72.
Nhận thức của công chúng về người
DTTS thường mang tính định kiến và góp
phần vào sự bất bình đẳng về cơ hội73. Sự phổ
biến những định kiến giới và khuôn mẫu đang
đè nặng lên người phụ nữ DTTS.
Ví dụ, hầu hết các cô gái H’mong bị hạn
chế tham gia vào tiến trình ra quyết định ở tất
cả các cấp độ, kể cả những quyết định đó ảnh
hưởng đến cuộc sống của họ, đây được coi như
là hệ thống phân cấp về giới đã hạn chế lựa
chọn của họ trong việc hình thành và bày tỏ
70

tộc trong việc định hình cuộc sống của những trẻ vị
thành niên H'mong tại Việt Nam, tháng 8 năm 2013
69
135P/NTPSPR rà soát/ đánh giá; Tình hình phát
triển nguồn nhân lực cho các vùng DTTS, Ủy ban
Dân tộc và UNDP, tháng 12 năm 2010, Giảm
nghèo DTTS, CEMA-UNDP2010, vv.
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Chương trình phát triển sau năm 2015 cho Việt
Nam, Báo cáo Quốc gia năm 2012
71
Kabeer, N., (2006) "Loại trừ xã hội và các MDG:
Thách thức của 'Bất bình đẳng lâu dài' trong khu
vực Châu Á.
72
Chương trình phát triển sau năm 2015 cho Việt
Nam, Báo cáo Quốc gia, 2012.
73
Hình ảnh người DTTS trên báo in, iSEE

quan điểm74. Sự kỳ thị hiện có, kết hợp với
việc thiếu một khung pháp lý toàn diện để đảm
bảo không có sự phân biệt, đã tạo ra sự chênh
lệch kinh tế và bất bình đẳng, cản trở việc sử
dụng hiệu quả các dịch vụ công, và ngăn cản
việc giới thiệu và áp dụng các phương pháp
tiếp cận mới/tốt hơn để làm việc với những
cộng đồng này75.
Khuyến nghị:
Tổ chức đối thoại chính sách, đặc biệt là
các cuộc đối thoại với các nhóm dễ bị tổn
thương nhất bao gồm cả phụ nữ DTTS;
Trao quyền và xây dựng năng lực có sự
tham gia cho người DTTS để họ có thể tham
gia hiệu quả và thể hiện vai trò lãnh đạo trong
quá trình ra quyết định
Huy động kinh nghiệm và mạng lưới các
tổ chức NGOs/ CSOs/CBOs trong việc xây
dựng năng lực cho người DTTS trong những
dự án dựa cộng đồng để thúc đẩy sự tham gia
của người DTTS
Tiến hành nghiên cứu nhận thức về lãnh
đạo nữ; nâng cao nhận thức để thay đổi cách
nghĩ của cộng đồng và các giải pháp để thay
đổi các chuẩn mực giới truyền thống, nhằm tạo
ra một môi trường thuận lợi cho sự tham gia và
lãnh đạo của phụ nữ DTTS.
Thực hiện đầy đủ, hợp lý hoặc sửa đổi chỉ
tiêu phụ nữ tham gia76 vào tham chính ở các
cấp; thuê phụ nữ người DTTS để phục vụ
trong các cơ quan; và bất kỳ biện pháp nào để
trao quyền và nâng cao tiếng nói của họ với mục
đích để lãnh đạo nữ DTTS tham gia trong tuyên
truyền vận động và huy động cộng đồng tham
gia vào cải cách pháp luật và các luật tục77.
3. Giáo dục
Công bằng giới: Lắng nghe nguyện vọng và ưu tiên của trẻ em
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gái H’mong Việt Nam, báo cáo ngắn HG, 18 tháng 6
Phân tích xã hội: Dân tộc và Phát triển, Ngân hàng Thế giới,
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2009.
Chỉ tiêu nên tránh xu hướng hiện tại để kết hợp tất cả các yêu
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cầu trong một cá nhân (ví dụ như người phụ nữ trẻ trong DTTS),
thay vì tuân thủ trên tinh thần đa dạng của các đại diện.
Các cơ quan LHQ, Phá vỡ sự im lặng về bạo lực đối với trẻ em

77

gái bản địa-một lời kêu gọi hành động, tháng 5 năm 2013

Phát triển nguồn nhân lực là một vấn đề
cốt lõi trong giảm nghèo, thu hẹp bất bình
đẳng và phát triển bền vững cho khu vực
DTTS. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, việc
tập trung giáo dục mầm non và tiểu học đóng
vai trò thiết yếu và hiệu quả nhất cho phát triển
nguồn nhân lực. Khi trẻ em được tiếp xúc với
rủi ro ở độ tuổi sớm, sẽ có những tác động lâu
dài trên con đường học hành và phát triển toàn
diện sau này. Điều này thường dẫn đến sự bất
bình đẳng và có tác động về các cơ hội cho
những thế hệ kế tiếp.
Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Thế
giới trong năm 2010 cho thấy trong khoảng
30% hộ gia đình DTTS có ít nhất một con đã
bỏ học trước khi học xong một lớp, so với tỷ lệ
16% đối với dân tộc Kinh. Tỷ lệ trẻ em gái
DTTS có tỷ lệ nhập học và học ở mức thấp
nhất trong các nhóm, tỷ lệ học sinh bỏ học và
lưu ban cao nhất, tỷ lệ hoàn thành tiểu học thấp
nhất và tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học đến trung
học cơ sở thấp nhất. Những lý do chính cho
tình trạng này bao gồm:
Rào cản ngôn ngữ vẫn còn là một trở ngại
chính để đạt được chất lượng giáo dục.
Hơn 90% trẻ em DTTS nói tiếng dân tộc
ở nhà, và nhiều trẻ trong số đó có thể có ít
hoặc không có cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt
trước khi học tiểu học, nhưng tất cả các tài liệu
đọc và học đều bằng tiếng Việt. Kết quả là, trẻ
em DTTS thường không nói trôi chảy và hiểu
tiếng Việt.
Giáo viên thường có năng lực và nhận
thức hạn chế về phát triển trẻ em và phương
pháp giảng dạy
Trong khi trẻ em DTTS chỉ nên học tiếng
Việt như ngôn ngữ thứ hai, giáo viên lại chỉ
được trang bị các phương pháp giảng dạy
truyền thống và các thầy cô cho rằng trẻ em
DTTS cũng như trẻ em người Kinh, đều có thể
hiểu những gì thày cô nói. Đa số các giáo viên
đến từ nhóm người Kinh, những người không
nói được ngôn ngữ của trẻ em DTTS cũng
không hiểu văn hóa của các em. Do đó, họ
không giúp cho trẻ hiểu bài một cách cặn kẽ.
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Tài liệu giảng dạy/học tập và sự hiểu biết
về các nền văn hóa DTTS không phù hợp:
Chương trình giảng dạy và sách giáo khoa rất
hiếm khi phù hợp với hoàn cảnh địa phương,
dẫn đến kết quả học tập kém. Chưa có cơ chế
trong cộng đồng hoặc trong hệ thống giáo dục
để thúc đẩy giáo viên hay cộng đồng tham gia
phát triển hay điều chỉnh chương trình, tài liệu
thích hợp cho việc dạy và học.
Nhận thức của trẻ em, cha mẹ và cộng
đồng về quyền trẻ em còn thấp: Mặc dù sự
tham gia của trẻ đã được xã hội công nhận là
một quyền trẻ em quan trọng tại Việt Nam,
nhưng lại hiếm khi phát huy được hoàn toàn ý
nghĩa đó. Trẻ em DTTS không thường xuyên
được tư vấn về các vấn đề liên quan đến
chúng, và khả năng của chúng tham gia vào
quá trình phát triển rộng hơn, do đó, bị hạn
chế. Trẻ em DTTS thậm chí còn dễ bị tổn
thương hơn bởi trình độ học vấn của trẻ, khác
biệt văn hóa và ngôn ngữ với trẻ em dân tộc
Kinh.
Thiếu cơ chế trách nhiệm giải trình: Tham
khảo quan điểm của quần chúng và của trẻ em
về quy hoạch và quản lý trường học cũng như
giám sát trẻ em học tập không phải là phổ biến
ở Việt Nam mà mọi người thường nghĩ rằng
giáo dục là công việc của "chuyên gia kỹ
thuật". Hội phụ huynh tồn tại trên lý thuyết
nhưng chủ yếu hoạt động với chức năng như
"kênh truyền" cho chỉ đạo và thủ tục của chính
phủ. Chưa có cơ chế tại chỗ để thúc đẩy sự hợp
tác giữa các quan chức cộng đồng và các nhà
chức trách giáo dục để đảm bảo sự phù hợp với
bối cảnh người DTTS trong quản lý trường học
cũng như chất lượng giảng dạy.
Cơ sở hạ tầng nghèo nàn, thiếu các
phương tiện giảng dạy và học tập: Ở hầu hết
các vùng sâu vùng xa nơi mà các nhóm DTTS
cư trú, cơ sở hạ tầng cho việc dạy và học đang
ở trong tình trạng thiếu thốn hoặc sửa chữa,
không đủ số phòng học và các cơ sở nội trú.
Trong nhiều trường hợp, trẻ em dân tộc phải
học trong các lớp học tạm bằng gỗ. Thiếu thốn
nhà vệ sinh và nước sạch khiến cho các em dễ
bị viêm phổi.
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Khuyến nghị:
Xây dựng năng lực cho giáo viên, Tăng
cường sự tham gia của trẻ em và Thúc đẩy sự
tham gia của cha mẹ. Chính phủ nên tiếp tục
đầu tư vào trường mẫu giáo và trường tiểu học,
tập trung cao vào chất lượng giáo dục. Quan
trọng nhất, các sáng kiến này phải thừa nhận
và bảo tồn di sản văn hóa độc đáo của các
DTTS.
Thay đổi trong chương trình truyền thông
và vận động: không chỉ tập trung vào việc
tham gia như quyền tham gia, mà còn tập trung
vào những người ra quyết định phải chịu trách
nhiệm với những quyết định của mình.
Quy hoạch trường học cần được phát triển
theo cách hướng có sự tham gia của trẻ em với
các giải pháp thích hợp để khuyến khích sự
tham gia của học sinh nữ, phụ huynh và cộng
đồng và được tích hợp vào quá trình SEDP địa
phương.
5. Sinh kế
Nhiều cộng đồng DTTS phụ thuộc vào và
sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nông nghiệp tự cung
tự cấp như là kế sinh nhai. Chúng ta cần chính
sách phù hợp để thừa nhận và hỗ trợ hình thức
nông nghiệp này. Tuy nhiên, thường là các
chương trình của chính phủ thúc đẩy mô hình
nông nghiệp và kỹ thuật không liên quan/hoặc
không thích hợp cho các khu vực vùng cao;
trong khi các khoản đầu tư có hiệu quả thường
có lợi cho nông dân khá giả. An ninh lương
thực cho cộng đồng DTTS chủ yếu phụ thuộc
vào nông nghiệp quy mô nhỏ, hội nhập của họ
vào mạng lưới thương mại nông nghiệp quy
mô nhỏ, các thị trường cây công nghiệp và cơ
hội lao động phi nông nghiệp. An ninh lương
thực vẫn còn bấp bênh trong nhiều vùng sâu
vùng xa, việc thúc đẩy các loại cây trồng có
giá trị cao và độc canh cần phải được xem xét
một cách kỹ lưỡng.
Việc mở rộng các lựa chọn sinh kế không
chỉ là trung tâm của bất kỳ chiến lược phát
triển nông thôn nào - cả nông nghiệp và phi
nông nghiệp, mà còn thông qua việc di dân. Hỗ
trợ tiếp cận và phát triển các chuỗi giá trị vì
người nghèo có tiềm năng lớn. Cộng đồng

DTTS đã tận dụng cơ hội kinh tế như vậy. Tuy
nhiên, năng lực của chính quyền địa phương
cần được tăng cường để phát triển những cơ
hội này. Những yêu cầu cần chú ý đến cả
những thay đổi về thể chất và thể chế.
Một số ý tưởng đáng quý đã được đề xuất
làm thế nào để phát triển kinh tế nông thôn
rộng lớn hơn, ví dụ như khái niệm ‘một làng
một sản phẩm’. Tuy nhiên, việc thực hiện các
phương pháp như vậy cần phải được thực hiện
toàn diện và giải quyết các rào cản đang ngăn
chặn người DTTS tận dụng những cơ hội như
vậy. Điều này bao gồm sự tiếp cận các gói tín
dụng, các rào cản ngôn ngữ cũng như những
chuẩn mực văn hóa. Số người di cư DTTS
đang gia tăng; họ đòi hỏi hỗ trợ trong việc hội
nhập xã hội. VIệc tiếp cận với những thông tin
tốt hơn là cực kì quan trọng. Khu vực tư nhân
có thể đóng một vai trò vô cùng lớn. Chính
sách cộng đồng và hàng hóa vẫn đóng vai trò
quan trọng trong chiến lược phát triển nông
thôn, đặc biệt là trong việc hỗ trợ vùng sâu
vùng xa và những vùng còn khó khăn.
Khuyến nghị với NTP-NRD
Phạm vi và tham vọng của NTP-NRD là
rất lớn. Điều quan trọng là phân biệt rõ các yếu
tố khác nhau dưới NTP.
Tăng cường hỗ trợ phát triển “phần mềm”
như thông tin, kiến thức, quyền bình đẳng và
lập hội.
Điều này có ý nghĩa quan trọng trong quá
trình lập kế hoạch và dự toán ngân sách - cả ở
thời điểm đầu tư và duy trì thực hiện. Vì lý do
này, NTP-NRD phải được thể hiện rõ trong
quá trình lập kế hoạch SEDP địa phương.
Sự tham gia của cộng đồng và người dân
trong việc lập kế hoạch và thực hiện sẽ rất
quan trọng.
Quan trọng nhất là NTP-NRD mới phải
được xây dựng trên những cơ sở thực tiễn tốt
và những cải tiến trong chương trình giảm
nghèo khác. Ví dụ, chương trình 135-II đã phát
triển những thực tiễn tốt liên quan đến việc
cộng đồng tham gia xây dựng các công trình
hạ tầng và các xã tự làm chủ các dự án đầu tư.
Các Ban giám sát cộng đồng đã chứng tỏ khả

năng cải thiện chất lượng, hiệu quả chi phí và
bảo trì. Khi đi kèm với quá trình nâng cao
năng lực thích hợp, cơ chế gói tài trợ cho các
xã có thể tạo ra cơ hội và quyền tự chủ cho các
xã trong việc quyết định phương án đầu tư phát
triển của họ.
6. Quyền sử dụng đất
Đất đai là một tài sản quan vô cùng trọng
đối với người nghèo chịu thiệt thòi cũng như
các cộng đồng khác. Đó là nguồn an ninh
lương thực và sinh kế của họ. Sử dụng hiệu
quả và công bằng đất đai có thể mở ra và đa
dạng hóa các lựa chọn sinh kế. Đối với nhiều
người, đặc biệt là cộng đồng DTTS, đất đai và
rừng là một phần bản sắc và văn hóa của họ.
Cải cách ruộng đất đã đóng một vai trò rất
quan trọng trong việc góp phần giảm nghèo
của Việt Nam.
Ngày nay, áp lực về đất đai ngày càng
tăng, và do đó đất bị tranh chấp nhiều hơn. Mất
đất nông nghiệp mà không có phương pháp
hợp lý, bồi thường thích đáng và không có sinh
kế thay thế sẽ đẩy người dân vào cảnh tái
nghèo, thậm chí sống trong cảnh thiếu thốn.
Triển khai chính sách đất đai đã cho thấy
nhiều thiếu sót. Các chính sách hiện nay
thường hoạt động với chi phí của hộ nông dân
có quy mô nhỏ và làm lợi cho các nhà đầu tư.
Người nghèo và thiệt thòi dễ bị lâm vào tình
trạng bị tổn hại nhất khi có tham nhũng và lạm
dụng trong việc thực hiện các chính sách đất
đai. Làm thế nào một quốc gia quản lý tiếp cận
và sử dụng công bằng tài nguyên đất trong bối
cảnh kinh tế phát triển nhanh chóng và nguồn
lực ngày càng hạn chế là vấn đề đáng lưu tâm
cho sự phát triển bền vững, giảm nghèo và ổn
định xã hội.
Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến của
Chính phủ để giải quyết những thách thức này.
Sự chấp thuận sửa đổi Luật Đất đai (2003) là
một bước đi quan trọng để Chính phủ giải các
quyết vấn đề về đất đai. Trong khi việc sửa đổi
luật là rất quan trọng, thì các chính sách khác
và việc thực hiện chính sách cũng cần phải
được xem xét cẩn trọng. Người dân, cộng đồng
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và các tổ chức phải đóng một vai trò không thể
thiếu trong quá trình này.
Khuyến nghị:
Người nghèo cần tiếp cận với nhiều
nguồn - quan trọng nhất là tiếp cận và kiểm
soát đất đai và tài nguyên rừng - thực hiện
chính sách giao đất, giao rừng đảm bảo đồng
bào dân tộc thiểu số tiếp cận hiệu quả cũng
như được hưởng lợi từ tài nguyên đất/rừng.
Rà soát và phân bổ lại đất đai đã được
giao cho các doanh nghiệp nhà nước sản
xuất nông nghiệp/ lâm nghiệp nhưng không
được sử dụng hiệu quả cho các xã, hộ gia
đình, cá nhân, người thiếu đất để duy trì
hoặc cải thiện sinh kế của họ. Ưu tiên phục
hồi và tái phân bổ đất đai có tiềm năng tốt cho
đời sống, gần khu dân cư, phù hợp với tập
quán sản xuất của người dân địa phương và
cộng đồng, đặc biệt là người DTTS nghèo, tạo

điều kiện thuận lợi hơn cho họ giảm nghèo và
nâng cao hiệu quả sử dụng đất
Loại bỏ tất cả các hình thức hợp đồng
giao đất đang được các doanh nghiệp nhà nước
thực hiện sản xuất nông nghiệp/lâm nghiệp.
Nhà nước trực tiếp giao đất nông nghiệp và
lâm nghiệp cho các hộ gia đình địa phương,
các cá nhân được ký hợp đồng với các doanh
nghiệp.
Cải thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý
để đảm bảo quản lý hiệu quả và công bằng,
sử dụng tài nguyên rừng làm cơ sở cho
người DTTS nâng cao đời sống: sửa đổi Luật
Bảo vệ và Phát triển rừng (công nhận quyền sở
hữu rừng, tăng cường sự tham gia tích cực của
người dân và cộng đồng dân cư, có những
hướng dẫn cụ thể về những lợi ích được hưởng
của các cộng đồng quản lý rừng)

Tài liệu tham khảo:
Phụ lục: Nền tảng cơ bản và các tài liệu tham khảo đi kèm với link:
Ngân hàng Thế giới 2012 Đánh giá tình trạng nghèo đói ở Việt Nam (chương 5 tập trung vào vấn
đề nghèo đói của dân tộc thiểu số) English, complete report, Vietnamese, complete report
Ngân hàng Thế giới, 2009 Phân tích xã hội vùng miền (CSA): Dân tộc thiểu số và Phát triển ở
Việt Nam (English, summary volume; English, main volume; Tổng kết bằng tiếng Việt và tuyển tập
chính:
https://www.dropbox.com/s/s33d6a0rdiczti6/WB%20County%20Social%20Analysis%20VIE.zip )
UNDP-UBDT 2011, xem xét lại khung chính sách cho người DTTS và khuyến nghị hướng đến
năm
2020
http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/poverty/review_and_analysis_of_current_et
hinic_minority_policies_recommendations/
UNDP-UBDT 2011, báo cáo nghiên cứu nghèo đói của người DTTS, sử dụng dữ liệu của năm
2008 cơ sở dữ liệu 135-2 http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/poverty/povertyof-ethnic-minorities-in-viet-nam--situation-and-challeng.html
UNDP-Uỷ ban Dân tộc, 2012 Đánh giá tác động của Chương trình 135 giai đoạn 2
http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/poverty/Impact-of-Program-135-phase-IIthrough-the-lens/
Các đường dẫn đến bản đầy đủ của các báo cáo. Tóm tắt của báo cáo này tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/mo5kf8j4s806zch/UNDP%20papers.zip
Tài liệu nghiên cứu ISEE: https://www.dropbox.com/s/n21bfzbxcc88t8s/iSEE%20papers.zip
Giới tính, trao quyền và phát triển, năm 2012 (Các quan hệ giới từ quan điểm của các dân tộc
thiểu số ở Việt Nam)
Chân dung của dân tộc thiểu số trên báo in
Tài liệu nghiên cứu của Oxfam:
Mô hình giảm nghèo ở một số cộng đồng dân tộc thiểu số:
Tiếng Việt: http://www.scribd.com/doc/145393049/Mo-hinh-gi%E1%BA%A3m-ngheot%E1%BA%A1i-c%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%93ng-dan-t%E1%BB%99c-
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thi%E1%BB%83u-s%E1%BB%91-VN ; Tiếng Anh :http://www.scribd.com/doc/145394053/PovertyReduction-Models-in-Some-EM-Communities-EN
Báo cáo của tổ chức cơ sở
Tiếng Việt: http://www.scribd.com/doc/145393175/Thi%E1%BA%BFt-ch%E1%BA%BF-thonb%E1%BA%A3n-VN
Tiếng Anh: http://www.scribd.com/doc/145394516/Grassroot-Insitutions-Report-EN
UNICEF: Thông tin tóm tắt chi tiết về nhóm dân tộc ở Việt Nam: Dẫn chứng từ năm 2009
Điều tra dân số:http://www.un.org.vn/en/publications/doc_details/329-factsheet-on-ethnicgroups-in-viet-nam-evidence-from-the-2009-census.html
Báo cáo tóm tắt của Tổ chức Phụ nữ của Liên Hợp Quốc về tình hình phụ nữ dân tộc thiểu số ở
Việt Nam, tháng 11 năm 2013
https://www.dropbox.com/s/g4ahil4xln4w5e6/UN%20Women%20papers.zip
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BẠO LỰC GIỚI (BLGĐ) – VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ CÔNG CUỘC
XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
Lê Thị Hồng Giang
Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam
Tóm tắt:
Bạo lực giới (BLGĐ) về cơ bản xuất phát từ các quan hệ sức mạnh bất bình đẳng giữa nam giới
và nữ giới và từ những thái độ cố hữu về quan hệ, vai trò và khả năng giới tính. Nghiên cứu cho thấy
rằng BLGĐ làm hạn chế nghiêm trọng đóng góp của phụ nữ đôi với công cuộc phát triển kinh tế xã
hội. Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam đã có bài đánh giá chỉ ra mức độ phổ biến của tình trạng bạo
lực đối với phụ nữ đồng bào dân tộc ít người, trong tổng số chị em có: 8% lên đến 35% bị bạo lực thể
xác và tình dục; 48.8% bị bạo lực cảm xúc và từ 1.2% lên tới 90.3% bị bạo lực về kinh tế. Phụ nữ từ
nhóm dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa có nguy cơ cao hơn khi đối mặt với cái nghèo bởi vì họ bị cô
lập và có khả năng bị khinh miệt do theo quan niệm họ có địa vị xã hội thấp hơn nam giới trong cùng
nhóm dân tộc thiểu số. Bạo lực khiến cho những người phụ nữa này dễ bị tổn thương hơn là vì nghèo
đói. Nó ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của họ, hạn chế họ tham gia đầy đủ vào các hoạt động
kinh tế, xã hội. Để có thể xóa đói giảm nghèo hiệu quả, các chương trình cần phải lồng ghép các vấn
đề về giới tính và y tế như BLGĐ khi lập kế hoạch phát triển bền vững.
Từ khóa:BLGĐ, dân tộc thiểu số (DTTS), phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, mối quan
hệ bất bình đẳng, CARE.
I. GIỚI THIỆU
CARE là một tổ chức nhân đạo quốc tế
nhằm thông tin cho việc đề xuất các can thiệp
đấu tranh chống lại nạn đói nghèo toàn cầu và
phù hợp giành cho nhóm đối tượng bị xem
bất bình đẳng xã hội, với việc tập trung đặc
nhẹ.
biệt vào việc làm việc với phụ nữ và bé gái để
Một báo cáo khá sâu và khái quát các số
đem lại những thay đổi trọng yếu trong đời
liệu về BLGĐ, chính sách và các chiến lược
sống và cộng đồng của họ. CARE làm việc tại
được thực hiện năm 2013 nhằm tìm hiểu tỉ lệ
84 quốc gia trên khắp thế giới. Tại Việt Nam,
xảy ra BLGĐ tại cac khu vực DTTS và khung
CARE bắt đầu hoạt động của mình vào năm
pháp lý của chính phủ và tổ chức khác đế ứng
1991 và đã hoàn thành hơn 150 dự án về phát
phó với vấn đề này.
triển nông thôn/ xóa đói giảm nghèo; y tế và
Từ những trải nghiệm cá nhân khi làm
giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu
việc tại các dự án xóa đói nghèo tại nhiều khu
tại 23 tỉnh/ thành trên khắp cả nước. Các hoạt
vực miền núi ở Việt Nam, chúng tôi tin tưởng
động của CARE lâu nay nhằm giải quyết
rằng không phải sự cô lập và kì thị mà chính là
nguyên nhân gốc rễ của tình trạng đói nghèo
do những quy chuẩn và khuôn mẫu giới tính là
và dễ bị tổn thương của đại đa số các cộng
nguyên nhân của nghèo đói đối với đồng bào
đồng nghèo khó và dễ bị tổn thương nhất.
nơi đây. Do vậy, phụ nữ DTTS có nguy cơ đối
Chiến lược của CARE Vietnam xác định
mặt với đói nghèo gấp đôi.
BLGĐ là một trong những rào cản để đạt được
II. BLGĐ VÀ HIỆN TRẠNG XẢY RA TẠI
thay đổi quan trọng và cuối cùng đối với các
KHU VỰC MIỀN NÚI
nhóm người bị xem thường và dễ bị tổn
thương trong dân chúng, trong đó, phần nhiều
2.1 BLGĐ và hiện trạng tại các khu vực
đến từ nhóm DTTS.
miền núi
CARE đã tiến hành một phân tích thứ cấp
BLGĐ có thể xảy ra với bất kì đối tượng
về BLGĐ để khảo sát nó ảnh hưởng ra sao đến
nào, cả nam giới và phụ nữ, dựa trên vai trò
các nhóm xưa nay vẫn hay bị sao nhãng như
giới cụ thể của mình trong xã hội. [1]
phụ nữ DTTS. Mục đính của nghiên cứu này là
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Theo các công trình nghiên cứu liên quan
đến BLGĐ của CARE, chúng tôi đồng ý với
cách hiểu rằng BLGĐ là bất kể hành động gây
hại nào gây ra cho người khác, vi phạm ý
muốn của họ và dựa trên giới tính; nói cách
khác, đó là bạo lực dựa trên các quy chuẩn xã
hội về hành vi, tính cách đúng đắn và vai trò
của nam và nữ giới. [2]
BLGĐ gồm có các hình thức bạo lực thể
xác, tâm lý, tình dục và kinh tế. Nó xảy ra với
bất kể ai, phụ nữ, nam giới, bé trai, bé gái, bởi
bạn đời hoặc các thành viên trong gia đình,
người quen, người lạ, ở nhà hay ở bất cứ
không gian nào. Mặc dù trẻ em thường là nạn
nhân, hầu hết những cá nhân sống sót sau các
vụ BLGĐ là phụ nữ và bé gái.
Bạo lực giới (BLGĐ) về cơ bản xuất phát
từ các quan hệ sức mạnh bất bình đẳng giữa
nam giới và nữ giới và từ những thái độ thâm
căn cố đế về quan hệ, vai trò và khả năng giới
tính. Trong khi các cộng đồng DTTS ở Việt
Nam có cách thể hiện khác nhau đối với các
quan hệ giới tính, thì chủ thể của những thiệt
thòi lại là phụ nữ DTTS, đặc biệt là những
người bị cô lập về mặt địa lý và không nhận
được sự xem trọng của xã hội bởi vì địa vị và
vai trò thiểu số trong xã hội của mình. Kết quả
là, phụ nữ DTTS đối mặt với tình trạng bóc lột
và bạo lực, không được tiếp cận tương đương
các dịch vụ cơ bản, cơ hội kinh tế so với nam
giới, và thiếu sự bảo vệ từ phía xã hội và pháp
luật, và thiếu cơ hội để bày tỏ quan điểm. [3].
2.2 Mức độ phổ biến của BLGĐ
Bản đánh giá do CARE Việt Nam tiến
hành cho thấy rằng BLGĐ từ phía người bạn
đời nam giới hay chồng cho phụ nữ DTTS xảy
ra dưới nhiều hình thức khác nhau: bạo lực
thân thể và tình dục, lợi dụng cảm xúc và kinh
tế và các hành vi khống chế (theo một nghiên
cứu của LHQ) [4]. Tỷ lệ BLGĐ hiện nay dưới
hai hình thức bạo lực thân thể và/hoặc tình dục
đối với các nhóm DTTS nằm trong khoảng từ
lớn hơn 35% (đối với người Mường) đến 8%
(đối với người Hmong) theo kết quả của một
nghiên cứu quốc gia [5]. Theo báo cáo của
LHQ, hành động bạo lực thân thể phổ biến

nhất theo trả lời của các phụ nữ DTTS là bị tát
(33,7%), bị đấm hoặc đánh bằng thứ gì đó gây
đau (13,9%), bị đẩy ngã và xô (12%), hay bị
ném vào người (10,2%). Theo khảo sát này,
khoảng 22,3% phụ nữ DTTS kể lại rằng họ
từng có quan hệ tình dục ngoài ý muốn trong
suốt đời mình. Liên quan tới tỷ lệ BLGĐ hiện
hành, tức trong 12 tháng vừa qua, con số chung
nhất là 13,3%. Tỷ lệ bạo lực tình dục suốt đời
cao hơn nhiều trong số “nhóm DTTS được xác
định”, 75,5% trong số này từng quan hệ tình
dục ngoài ý muốn và 100% từng bị ép buộc
quan hệ tình dục ngoài ý muốn.
Tỷ lệ lạm dụng cảm xúc
Tỷ lệ chung (cả đời) đối với tình trạng
lạm dụng cảm xúc đối với phụ nữ DTTS do
người chồng là 48.8%, trong khi tỷ lệ hiện
hành (chỉ cho riêng năm ngoái) là 28.9%.
Lạm dụng kinh tế
Theo khỏa sát của LHQ, 87.3% phụ nữ
cho rằng mình có quyết định riêng đối với
khoản tiền kiếm được và chỉ 1.2% phụ nữ bị
lạm dụng về kinh tế.
Kết quả này tương đối khác so với các kết
quả theo một khảo sát khác do CSAGA tiến
hành (2011) [6] dựa trên 192 bảng câu hỏi gửi
cho các hộ gia đình sống tại 2 huyện của tỉnh
Nghệ An. Theo đó, 90.3% số người tham gia
cho biết rằng họ bị lạm dụng về kinh tế.
Dư luận rất ít người biết đến BLGĐ trong
số các nhóm người DTTS. Một vài nghiên cứu
gần đây ghi lại một số câu chuyện về lạm dụng
giới tính liên quan đến phụ nữ và bé gái DTTS.
Tỷ dụ như, một nghiên cứu tại Hành lang Kinh
tế Đông-Tây (EWEC)- khu vực dọc theo hai
huyện miền núi tỉnh Quảng Trị ở miền trung
Việt Nam [7] cho thấy sự phát triển hệ thống
đường xá đã ảnh hưởng đến thói quen xã hội
của các cộng đồng theo kiểu không ai mong
đợi như mại dâm và nghiện ma túy . Chị
Nguyễn Thị Hương và các cộng sự (năm 2011)
quan sát nhiều trường hợp bắt cóc cô dâu có
hợp đồng tại nhóm người Hmong Trắng ở Hà
Giang. Một nghiên cứu dân tộc học gần đây đã
tiết lộ nhiều lời đồn đại về tỷ lệ bạo lực giới
trong số nhiều nhóm DTTS ở miền Bắc [8].
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Mặc dù dữ liệu được lấy từ nhiều nghiên
cứu khác nhau, BLGĐ là vấn đề nghiêm trọng
III. THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ DO BLGĐ
ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC
BLGĐ không chỉ là vấn đề y tế công
chúng nghiêm trọng và sự xâm phạm nhân
quyền của người phụ nữ, nó cũng có chi phí
kinh tế lớn, ảnh hưởng đến năng suất lao động,
thu nhập, và tính thuế cho hệ thống y tế và tư
pháp.
Các nghiên cứu cho thấy rằng BLGĐ hạn
chế nhiều đóng góp của phụ nữ cho phát triển
kinh tế, xã hội. Bạo lực ảnh hưởng tiết kiệm,
đầu tư và tăng trưởng [9].
BLGĐ là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình
trạng sức khỏe ốm yếu ở phụ nữ và bé gái, ảnh
hưởng đến lực lượng lao động và là nhân tố
chính trong việc chuyển giao bạo lực liên thế
hệ từ bố mẹ sang con cái.
Việt Nam giành nhiều nguồn lực cho công
cuộc phòng chống và ứng phó với BLGĐ, và
kết quả là năng suất lao động giảm sút, tình
trạng nghỉ làm tăng và thu nhập lao động ở
cáczcấp quốc gia, cộng đồng và hộ gia đình
đều thấp hơn.
Nhiều nghiên cứu đã tính toán chi phí tài
chính hàng năm mà BLGĐ ngốn từ nhiều nền
kinh tế quốc dân. Hầu hết các nghiên cứu toàn
điện đều được thực hiện tại các quốc gia ở bán
cầu Bắc : 8,1 tỉ đô la Úc tại Oxtraylia,[10]; 23
triệu bảng Anh ở Anh, khoảng 8,3 [11] đến
12,6 triệu đô la Mỹ ở Mỹ [12].
Ở Việt Nam, nghiên cứu chi phí BLGĐ
cho thấy rằng cả các chi tiêu bỏ tiền túi và các
khoản thu nhập thất thoát chiếm gần 1,41%
GDP, đứng ở mức 2.536.000 tỉ VNĐ năm
2010. Quan trọng hơn nữa, kết quả hồi quy về
việc ước tính khoản năng suất thất thoát do bạo
lực cho biết rằng phụ nữ từng chị bạo lực kiếm
được ít hơn 35% so với phụ nữ không chịu
BLGĐ. Năng suất giảm được ước tính chiếm
1,78% GDP.
Tổ chức Y tế Thế giới công nhận rằng nếu
chúng ta không thể giải quyết được nạn bạo
hành phụ nữ, rất nhiều mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ sẽ phải thỏa thuận lại. [14]
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trong số nhiều DTTS và cản trở sự phát triển
của cộng đồng.
IV. KHOẢNG CÁCH GIỮA NGHIÊN
CỨU VÀ CAN THIỆP GIẢI QUYẾT
BLGĐ TRONG ĐỒNG BÀO DTTS Ở VIỆT
NAM
Mặc dù nghiên cứu của CARE chỉ ra các
dữ liệu về BLGĐ tại đồng bào DTTS ở Việt
Nam, thông tin về bản thân mỗi nhóm dân tộc
vẫn còn thiếu. Trong một cuộc khảo sát quốc
gia về BLGĐ với phụ nữ [14], một vài cộng
đồng DTTS lớn hơn như người H’Mong,
Mường, và Hoa được phân tích riêng, những
nhóm dân tộc ít người hơn được nhóm riêng.
Liên quan đến các chương trình chính
sách, các kế hoạch hành động hướng tới
ĐBDTTS của CEMA- một cơ quan chính phủ
ở cấp bộ, đã không đề cập tới BLGĐ nói chung
và BLGĐĐ nói riêng. Nói cách khác, nhiệm vụ
của CEMA là hỗ trợ chính phủ trong việc thiết
kế và thực hiện các chính sách dành cho
ĐBDTTS sẽ không vượt quá các biện phát
nhằm « bảo tồn và phát huy văn hóa » và củng
cố tình đoàn kết trong số các dân tộc. Thiếu đi
sự hợp tác của các ban ngành chính phủ trong
việc thực hiện một khung pháp lý cho BLGĐĐ
chỉ ra rằng vấn đề này không nhận được sự
quan tâm đầy đủ.
Tại một cấp độ khác, người ta có thể giả
sử rằng từ quan điểm của Nhà nước, các vấn
đề như BLGĐĐ ở ĐBDTTS thường được cho
là mối quan tâm của cá nhân và gia đình có thể
sẽ bị gạt sang một bên để nhường chỗ ưu tiên
cho các nhiệm vụ khác cao hơn trên danh sách
ưu tiên của chương trình nghị sự.
Khi kết nối kết quả này với thực trạng
BLGĐ đối với nữ giới, một kết luận tương tự
có thể đưa ra về các rủi ro của việc đưa ra công
luận về bị cưỡng hiếp, và chuyện này sẽ liên
quan mật thiết đến danh dự gia đình, với những
giả định về thân tộc, vị trí xã hội và trách
nhiệm chung trong một xã hội tập thể như Việt
Nam. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Mặc dù có nhiều bước tiến trong xóa đói
giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế, Việt Nam
vẫn đối mặt với những thách thức nhất định,

cái nghèo ăn sâu vào cuộc sống của người dân
phần lớn lien quan tới các khu vực miền núi
hẻo lánh và một vài nhóm DTTS nhất định và
BLGĐ cũng như các tập quán phân biệt được
xem là vấn đề mấu chốt.
Rõ ràng BLGĐ không chỉ là vấn đề cá
nhân, mà nó là vấn đề của cả xã hội và những
thiệt hại bởi BLGĐ nên là hồi chuông cảnh
tỉnh đối với bất kì chương trình phát triển bền
vững hay xóa đói giảm nghèo nào.
Để khắc phục đói nghèo và mở rộng phát
triển bền vững ở các khu vực miền núi, BLGĐ

cần phải được giải quyết thông qua các chương
trình xóa đói nghèo dựa trên nhãn quan của
bình đẳng giới.
Theo đó, cần cân nhắc các hoạt động sau:
Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về tỷ lệ
phổ biến và các nguyên nhân văn hóa , xã hội
gây ra BLGĐ.
Tư vấn chuyên gia về giới hoặc BLGĐ
khi thiết kế chương trình.
Phòng chống hay ứng phó với BLGĐ cần
là một phần của chương trình hoặc được kết
hợp vào trong nhiều hoạt động chính.
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CÀ PHÊ VIỆT NAM CÓ PHÙ HỢP CHO HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI
Nguyễn Vũ Hạnh Dung
Khoa Quan Hệ Quốc Tế (Global Affairs),
The New School for Public Engagement, New York city
Việt Nam đã liên tục được nhà sản xuất đầu tiên hoặc thứ hai lớn nhất của cà phê trên thế giới
trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, rất ít cà phê được chứng nhận và bán như Hội chợ Thương mại. Để đi
đến một câu trả lời về việc liệu thương mại Hội chợ có thể có thể là một hướng đi cho nông dân Việt
Nam đạt được thu nhập cao hơn từ cà phê, tôi đã kiểm tra cả hai thực tế của nhu cầu của Hội chợ
thương mại và cung cấp các trang trại Việt Nam trong bài viết này.
Phong trào Hội chợ Thương mại và văn học của nó đã tập trung chủ yếu vào việc cung cấp các
giải pháp cho châu Mỹ La tinh như hàng triệu nông dân cà phê Việt Nam đang sống trong nợ nần và
nghèo đói. Làm việc với những người mua Hội chợ Thương mại, tôi thấy nó là tương đối dễ dàng cho
một hợp tác xã để có được chứng nhận là "Hội chợ Thương mại" miễn là họ đáp ứng các điều kiện lao
động áp đặt bởi các tổ chức chứng nhận Fair Trade. Tuy nhiên, đó là khó khăn cho nông dân bán cà
phê được chứng nhận tại Hội chợ Thương mại hứa hẹn giá vì người mua có xu hướng lựa chọn và trả
giá cao hơn cho cà phê cấp cao nhất mà nông dân Việt Nam không sản xuất. Đây là một rào cản đối
với cà phê Việt Nam, trong đó có một danh tiếng nổi tiếng với chất lượng thấp và một tỷ lệ cao của
các khuyết tật.
Thông qua nghiên cứu, tôi thấy rằng lý do chính cho chất lượng thấp trong cà phê Việt Nam là
nông dân thiếu nguồn lực tài chính, năng lực kỹ thuật thấp, và thiếu sự hỗ trợ xã hội dân sự. Mặc dù
vấn đề chất lượng đã được giải quyết bằng cách tham gia Hội chợ Thương mại ở các nước khác, nông
dân Việt Nam được Jaded bởi năm tập thể xã hội chủ nghĩa là không sẵn sàng đảm nhận những rủi ro
của mô hình nước ngoài này.
Mặc dù có những khó khăn, hai công ty ở Việt Nam đã quản lý để thiết lập quan hệ đối tác thành công
Hội chợ Thương mại với hợp tác xã thông qua đổi mới và bắt đầu. Các doanh nghiệp đã quản lý để
dịch các mô hình Hội chợ Thương mại vào một hệ điều hành có thể hiểu được nhiều hơn cho nông
dân Việt Nam. Làm như vậy, các sáng kiến này đã có thể nâng cao chất lượng cà phê và nâng cao thu
nhập của địa phương và phát triển cộng đồng.
Những ví dụ này cho thấy doanh nghiệp có thể và nên theo đuổi các sáng kiến quy mô nhỏ áp dụng
các yếu tố hội chợ thương mại để cầu sản xuất cà phê Việt Nam với thông lệ mua nước ngoài.
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CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG DÀNH CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Ths. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Trưởng Phòng Đào tạo
Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT
I.
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THEO HƯỚNG
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NHỮNG NĂM QUA
1.
Tổng quan hệ thống các chính sách giảm nghèo bền vững dành cho đồng bào dân
tộc thiểu số miền núi phía bắc.
2.
Kết quả thực hiện
2.1. Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính
sách, dự án hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo:
2.2. Kết quả chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo:
2.3. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo:
2.4. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt:
2.5.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xoá đói giảm

nghèo
3. Tồn tại, hạn chế
3.1 Tỷ lệ giảm nghèo chưa thực sự bền vững
3.2. Chênh lệch thu nhập còn cao
4. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
4.1. Tập quán sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng
4.2. Năng lực, trình độ và khả năng tổ chức thực hiện chính sách
4.3. Nguồn lực đầu tư
2. Giải pháp
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công
tác giảm nghèo bền vững.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo.
- Tăng cường chỉ đạo và thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên
tai nhằm tránh và giảm những thiệt hại do yếu tố khách quan mang lại. Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp
thời các hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ
các nguyên nhân rủi ro gây nên.
- Huy động, lồng ghép nhiều nguồn vốn, tranh thủ nhiều nguồn lực hỗ trợ, đầu tư và thống
nhất quản lý, sử dụng hợp lý các nguồn vốn cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo.
- Kiện toàn, nâng cao trình độ cán bộ chuyên trách cho cơ quan thường trực chương trình xoá
đói giảm nghèo ở các cấp, đặc biệt là cán bộ chuyên trách ở cấp xã.
- Chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
- Hỗ trợ về phương tiện sản xuất:
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết,
rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình xoá đói giảm nghèo.
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DÂN TỘC H’MÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
VỚI CÔNG CUỘC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
Nguyễn Thị Thu Hà
Khoa Địa Lí, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

Công cuộc xóa đói giảm nghèo đã và đang là vấn đề quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới.
Một đất nước muốn vươn lên ngang tầm với các nước khác trên thế giới thì trước tiên cuộc sống của
người dân trong đất nước phải được no đủ, sung túc, thỏa mãn được đầy đủ nhu cầu thiết yếu khác thì
đất nước đó mới phát triển được, dân có giàu thì nước mới mạnh. Nhưng trong công cuộc ấy ở Việt
Nam lại bao gồm một vấn đề khác nữa, đó là dân tộc.
Là một quốc gia đa dân tộc, dân tộc H’Mông được coi là một thành viên quan trọng trong cộng
đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Dân tộc H’Mông thường cư trú ở độ cao từ 800-1500m so với
mực nước biển, với một địa bàn khá rộng lớn gồm các tỉnh dọc theo biên giới Việt – Trung, Việt –
Lào từ Lạng Sơn cho đến Nghệ An. Trong đó tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc Đông và Tây Bắc
Việt Nam như Hà Giang, Lai Châu Sơn La, Điện Biên...Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009,
người H’Mông ở Việt Nam có 1.068.189 người, trong đó ở Hà Giang là 231.464 người, chiếm 31,9%
dân số toàn tỉnh, Điện Biên là 170.648 người, chiếm 34,8% dân số toàn tỉnh và 16,0% tổng số người
H’Mông sống tại Việt Nam, Sơn La 157.253 người, chiếm 14,6% dân số toàn tỉnh...
Có thể nói, đói nghèo là thách thức lớn trong bước tiến của nhân loại, đòi hỏi cả thế giới cần nỗ
lực hơn nữa trong cuộc chiến chống đói nghèo. Ở Việt Nam nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng,
giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Vấn đề giảm nghèo đã được cụ thể hoá bằng
nhiều chính sách, giảm nghèo có tác động tích cực đến người nghèo, hộ nghèo. Tuy nhiên, giảm
nghèo ở vùng Tây Bắc( tỉnh Điện Biên) đã và đang đứng trước nhiều thách thức như tỉ lệ nghèo còn
rất cao ở nhóm dân tộc thiểu số (dân tộc H’Mông), nguy cơ tái nghèo cao do đó vấn đề xóa đói giảm
nghèo đòi hỏi sự nỗ lực và kinh phí nhiều hơn. Nguyên nhân nghèo cũng rất phức tạp mang tính
vùng miền, cần có nhiều biện pháp giảm nghèo thích dụng với từng đối tượng, từng địa phương để
giảm nghèo có hiệu quả, nhanh và bền vững.
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TRUYỆN CỔ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
VIỆT NAM VÀ SỰ PHẢN CHIẾU HIỆN THỰC
TS. Ôn Thị Mỹ Linh
Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư Phạm Thái Nguyên
Nghiên cứu truyện cổ các dân tộc thiểu số Việt Nam từ góc nhìn lịch sử xã hội và tập trung vào
khai thác sự phản chiếu hiện thực chưa được chú ý nhiều ở Việt Nam. Bài viết này vận dụng tổng hợp
các phương pháp nghiên cứu của folklore, phê bình văn học và các hướng tiếp cận văn hóa-lịch sử- xã
hội, nhằm mục đích đóng góp thêm kết quả cho việc nghiên cứu văn hóa văn học các dân tộc thiểu số
từ việc tìm hiểu các phương diện hiện thực khốc liệt phản ánh trong truyện cổ. Kết thúc truyện cổ
không phải luôn là “hạnh phúc mãi mãi” như người đọc vẫn tưởng. Thông qua phân tích chủ đề nội
dung truyện cổ, người viết phát hiện các vấn đề được đề cập tới trong truyện như bạo lực, nghèo đói,
vai trò của tiền bạc, quyền lực của người giàu và bất bình đẳng xã hội. Đối mặt với các điều kiện sống
khó khăn, nhân vật truyện cổ buộc phải nỗ lực, vượt qua thử thách để tồn tại. Truyện cổ dân tộc thiểu
số đặt câu hỏi và đưa ra giải pháp làm thế nào đối mặt với hiện thực khốc liệt và con đường để có một
vị trí xã hội cao hơn, hướng tới một cuộc sống hạnh phúc hơn. Để giải mã những lớp ý nghĩa của
truyện cổ và đặt truyện cổ trong ngữ cảnh lịch sử- xã hội, người viết khẳng định mối quan hệ giữa
hiện thực xã hội và văn học dân gian. Văn học dân gian phản ánh hiện thực và tác động trở lại hiện
thực xã hội.
Từ khóa: dân tộc thiểu số, hiện thực khắc nghiệt, phân tích chủ đề, văn học dân gian

307

TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG HÓA PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG CỘNG ĐỒNG TÁI ĐỊNH CƯ XÃ MƯỜNG BÚ HUYỆN
MƯỜNG LA TỈNH SƠN LA
Ngô Văn Giới
Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
Bài báo thể hiện các kết quả phân tích và tổng hợp từ một số phương pháp tiếp cận trong nghiên
cứu về phát triển bền vững, phương pháp kiến tạo chỉ thị và lượng hóa phát triển bền vững ở các quy
mô và hình thức khác nhau trên thế giới và tại Việt Nam. Đặt biệt, bài báo này giới thiệu phương pháp
tiếp cận, kiến tạo và xây dựng bộ chỉ thị để lượng hóa tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp
tại Việt Nam (ASI: Agricultural land use Sustainable Indicator). Đây là bộ chỉ thị do chính tác giả xây
dựng. ASI có tính mở, có thể áp dụng linh hoạt cho các khu vực khác nhau. Ví dụ áp dụng ASI để
đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp tại cộng đồng tái định cư xã Mường Bú huyện
Mường La đã xây dựng được 17 chỉ thị đơn chia thành 3 mảng là áp lực, hiện trạng và đáp ứng. Tổng
điểm mà cộng đồng đạt được là 30,71/100, được đánh giá ở mức kém bền vững. Để sử dụng đất nông
nghiệp theo hướng bền vững cộng đồng cần áp dụng đồng bộ các nhóm giải pháp để nâng cao mức
điểm cho các chỉ thị: mức tăng dân số (PI2), biến động lượng đất xói mòn đất (SI3), sử dụng phân hữu
cơ và các sản phẩm tương tự(RI4)…

308

ĐÁNH GIÁ CỘNG ĐỒNG DỰA TRÊN HỆ SINH THÁI RỪNG PHÒNG HỘ TẠI
VÕ NHAI, PHÍA BẮC VIỆT NAM
Nguyen Thi Phương Mai and Renate Bürger-Andt
Email: thi-phuong-mai.nguyen@forst.uni-goettingen.de
Cộng đồng địa phương - là người sử dụng trực tiếp và quản lý các hệ sinh thái ,họ hiểu rõ về
rừng phòng hộ của các khu rừng trong khu vực của họ. Các đánh giá của họ có thể hỗ trợ cho việc
hoạch định chính sách và tăng cường năng lực để quản lý các dịch vụ và tài nguyên thiên nhiên trên
quy mô địa phương. Do đó, các nghiên cứu điều tra đánh giá của người dân các dịch vụ hệ sinh thái
rừng phòng hộ (FPES), tập trung vào nhu cầu, mục đích sử dụng và đánh giá của họ về việc cung cấp
nguồn tài nguyên đó góp phần vào cuộc sống ấm no cho người dân. Phương pháp thu thập dữ liệu là
thảo luận nhóm và phỏng vấn hộ gia đình trong hai nhóm dân tộc của huyện Võ Nhai, phía Bắc Việt
Nam. Các hình thức FPES bao gồm gỗ, củi, thực phẩm (rau, măng và các loại thịt động vật hoang dã),
mật ong, cây thuốc, tre và các loài cây cảnh. Các bảng câu hỏi được thiết kế theo khuôn khổ khái
niệm và các chỉ số thích hợp trích lập dự phòng các dịch vụ hệ sinh thái trong các hệ sinh thái Đánh
giá Thiên niên kỷ, có tính đến bối cảnh địa phương. Nghiên cứu này cho thấy rằng người dân địa
phương có nhu cầu cao về rừng cho các mục đích sử dụng trong nước, đặc biệt là yêu cầu của gỗ sàn xây dựng nhà ở, gỗ nhiên liệu và cung cấp nước. Mặc dù nhu cầu của người dân địa phương đã thay
đổi theo thời gian, tuy nhiên các dịch vụ này vẫn còn là mối quan tâm lớn. Nguồn cung cấp FPES
được đánh giá là ở mức thấp và hạn chế về số lượng và chất lượng. Người dân địa phương đánh giá
cao sự ảnh hưởng, vai trò của rừng đối với thu nhập của họ và cuộc sống hàng ngày của họ. Dựa trên
đánh giá và nhận thức của người dân địa phương về FPES, các nhà hoạch định chính sách và các nhà
quản lý có thể có nhiều hoạch định hơn để thực hiện mục tiêu quản lý rừng hiệu quả .
Từ khóa: Hệ sinh thái, quản lý rừng, nhu cầu địa phương, dân tộc thiểu số, phía Bắc-Việt Nam
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XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC
THIỂU SỐ VÀ VẤN ĐỀ ĐỊA KINH TẾ Ở VIỆT NAM
NCS. Lương Thị Hồng
E-mail:hongflower@gmail.com

Việt Nam là quốc gia đa tộc người với 54 dân tộc, trong đó có tới 53 dân tộc thiểu số. Các thành
phần dân tộc thiểu số có số dân gần 11 triệu người, chiếm hơn 13% dân số cả nước và sống tập trung
chủ yếu trên các vùng đồi núi, cao nguyên (chiếm 2/3 diện tích tự nhiên cả nước), trải dài từ Bắc vào
Nam. Vấn đề đói nghèo ở vùng dân tộc thiểu số là một trong những vấn đề bức thiết đặt ra và đây là
rốn nghèo hay vùng tập trung nhiều người nghèo nhất của cả nước. Trong những năm qua “Nhà nước
đã hỗ trợ về đầu tư, mở mang giao thông vận tải, bảo vệ môi trường, tài trợ y tế, giáo dục và đào tạo
cán bộ người dân tộc, đồng thời thực hiện chính sách ưu đãi về tài chính, tín dụng... để thúc đẩy phát
triển kinh tế, xã hội” cho các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc thiết kế và tổ chức thực hiện chính sách
xoá đói giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn mang tính tình thế, cào bằng, chung
chung, chưa sát với từng vùng, miền, từng dân tộc…đặc biệt là chưa dựa trên cơ sở “địa kinh tế” của
từng địa phương mà đồng bào dân tộc sinh sống. Vì thế hiệu quả xoá đói giảm nghèo chưa cao và còn
thiếu tính bền vững. Do đó cần có sự đổi mới tư duy trong thiết kế, hoạch định chính sách xoá đói
giảm nghèo cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Chính sách phải phù hợp với từng vùng
địa lý, đặc điểm dân tộc. Giải quyết được vấn đề “địa kinh tế” trong công tác xóa đói giảm nghèo ở
cộng đồng các dân tộc thiểu số thì Việt Nam mới có thể phát triển ổn định và bền vững.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
"HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG”
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN.
Hà Quang Trung
Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, trường Cao đẳng Kinh tế
Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên
Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm không ngừng cải thiện
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, đặc biệt là người nghèo thuộc nhóm các dân
tộc thiểu số, vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa. Ngày 27 tháng 12 năm 2008 Chính phủ Việt Nam đã
ban hành Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho
61 huyện nghèo (chương trình 30a). Trong đó có hai huyện nghèo thuộc tỉnh Bắc Kạn là huyện Ba Bể
và huyện Pác Nặm, đây là hai huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% và là huyện miền núi cao nơi có đa số
là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững thực
hiện trên hai huyện đã đem lại nhiều kết quả đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống kinh tế của
đồng bào các dân tộc được cải thiện, bộ mặt nông thôn tại hai huyện nghèo đã đổi mới rõ rêt. Có được
kết quả đó, ngoài chương trình 30a còn nhiều chương trình lồng ghép có cùng mục tiêu giảm nghèo
như chương trình 134, chương trình 135 giai đoạn II, chương trình 167, các chương trình y tế, giáo
dục và chương trình tín dụng cho người nghèo. Tuy nhiên. Trong quá trình tổ chức thực hiện việc hỗ
trợ giảm nghèo nhanh và bền vững còn bộc lộ nhiều bất cập như: nguồn vốn hạn chế, tốc độ giải ngân
chậm, cơ chế lồng ghép các chương trình, chế quả lý điều hành, …, làm cho hiệu quả của chương
trình chưa cao. Qua điều tra, khảo sát trên địa bàn hai huyện nghèo về chương trình hỗ trợ giảm nghèo
nhanh và bền vững, qua tham khảo kinh nghiệm của các địa phương khác, chúng tôi đề xuất một số
giải pháp nhằm thúc đẩy chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn hai huyện nghèo và nhân
rộng mô hình cho các huyện khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũng như các địa phương khác.
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HƯỚNG DẪN HỌC THUẬT CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI ĐẠI
HỌC TEKNOLOGI MALAYSIA
Nguyen Thuy Vana*, Hamdan Saida, Tee Tiam Chaia ,
Norashuha Tajuddina, Noriadah Abdul Karima,
and Mohd Rustam Mohd Ramelia
Bài nghiên cứu này nghiên cứu kinh nghiệm của các sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập tại
một trường đại học thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Malaysia, đại học Teknologi. Bài nghiên cứu này
khảo sát những thách thức và chiến lược giải quyết vấn đề mà các sinh viên dân tộc thiểu số đã áp
dụng để vượt qua khó khăn, đồng thời xem xét vai trò của công tác tư vấn học tập trong việc đảm bảo
hoàn thành khóa học của sinh viên. Baì nghiên cứu này sử dụng phỏng vấn chuyên sâu, thu âm trực
tiếp và dịch nguyên bản để thu thập dữ liệu từ các sinh viên dân tộc thiểu số ít người. Những kết quả
thu thập được đã được phân tích sử dụng phần mềm NVivo10, qua đó đã chỉ ra rằng các sinh viên
dân tộc thiểu số đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức trong suốt quá trình học tập. Họ cho
rằng sự hạn chế trong khả năng giao tiếp chính là gốc rễ của vấn đề và để vượt qua các rào cản đó, họ
phải thu thập và áp dụng rất nhiều phương pháp và chiến lược. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng công tác
tư vấn học tập đóng một vai trò rất quan trọng đối với các sinh viên người dân tộc thiểu số, họ rất cần
các biện pháp hỗ trợ và giúp đõ từ các giáo sư hướng dẫn.
Từ khóa: Hướng dẫn học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số. Các thách thức mà sinh viên
dân tộc thiểu số phải trải qua, các biện pháp giả quyết vấn đề cho sinh viên dân tộc thiểu số.
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TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI TIẾP CẬN DỊCH VỤ SINH KẾ TRONG
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI SÁN CHỈ
(QUA KHẢO SÁT TẠI XÃ BỘC BỐ, HUYỆN PẮC NẶM, TỈNH BẮC KẠN)
Phạm Anh Nguyên, Phạm Chiến Thắng
Đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên
Theo quan điểm của lý thuyết sinh kế bền vững do Bộ Phát triển quốc tế - Vương quốc Anh
(DFID) năm 1999, tình trạng kinh tế - xã hội của một cá nhân hay hộ gia đình có thể được hiểu là kết
quả tổng hợp của khả năng tiếp cận đến năm nhóm tài sản kinh tế, bao gồm tài sản con người, tự
nhiên, vật chất, tài chính và xã hội.
Cuộc khảo sát được tiến hành tại 2 thôn Khuổi Bẻ và Nà Lẩy thuộc xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm,
tỉnh Bắc Kạn, với kết quả phỏng vấn bằng bảng hỏi đối với 40 hộ gia đình. Đặc điểm địa bàn khảo sát
được chọn là khu vực quần tụ của cộng đồng người dân tộc Sán Chỉ - nhóm dân tộc di cư từ Trung
Quốc sang Việt Nam, với tập quán sinh sống truyền thống, sinh kế của các gia đình chủ yếu dựa trên
sản xuất nông nghiệp, phương thức canh tác lạc hậu, lối tư duy hạn chế. Hạn chế về học vấn, cụ thể là
ngôn ngữ - tiếng Việt được xem là rào cản lớn nhất ảnh hưởng tới việc tiếp cận các dịch vụ sinh kế
của người dân Sán Chỉ.
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TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE
SINH SẢN VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH: NHỮNG RÀO CẢN VĂN HÓA Ở
VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG78
Ths. Nguyễn Thu Quỳnh
Trong một số dự án nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ngoài cải thiện chất lượng
khám chữa bệnh, trách nhiệm giải trình (accountability) được đặt ra với các vấn đề chính: cải thiện
khả năng giám sát trong chính hệ thống y tế các cấp ở địa phương, của các tổ chức đoàn thể và đảm
bảo tiếng nói của người dân nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Tuy vậy, tăng
cường trách nhiệm giải trình từ dưới lên trong việc tiếp cận, phản hồi thông tin từ phía người dân tộc
thiểu số vùng sâu vùng xa hiện nay đang vấp phải những vấn đề gì? Trong quy mô bài viết này, chúng
tôi xin phân tích những rào cản văn hóa ở vùng người dân tộc thiểu số79 tỉnh Lâm Đồng trong việc
tiếp cận, phản hồi thông tin dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ. Nội dung bài viết chủ
yếu xoay quanh các vấn đề chính:
+ Một số rào cản văn hóa tới việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ: Nhu
cầu đông con liên quan tới cấu trúc trọng “duy trì dòng họ” và nhu cầu lao động; điều kiện lao động,
kinh tế; tri thức địa phương.
+ Hạn chế trong phản hồi, trao đổi thông tin: Quan hệ bệnh nhân – thầy thuốc, những “định kiến”
từ phía cung cấp dịch vụ; hạn chế ngôn ngữ, khả năng tiếp xúc với người dân của các tổ chức đoàn
thể; các kênh phản hồi “phi chính thức” của người dân (mạng lưới thân tộc, tôn giáo).
+ Tiềm năng tăng cường trách nhiệm giải trình: các đoàn thể quần chúng, tổ chức dân sự; vai trò
của các kênh “phi chính thức”…

Bài viết này dựa trên cơ sở thực địa phân tích đánh giá đầu vào cho dự án “Increasing Service
Performance Accountability” của Marie Stopes International in Vietnam tại Lâm Đồng.
79
Với những đặc thù: vùng đa tộc người - dân tộc thiểu số mẫu hệ, phụ hệ, tại chỗ và mới di dân tới,
ảnh hưởng bởi tôn giáo mới (Tin lành, Công giáo)...
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MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ THẤT BẠI CỦA CÁC CHIẾN LƯỢC
GIẢM NGHÈO Ở NHỮNG VÙNG NÔNG THÔN NIGERIA,
CHÂU PHI
Dương Thị Minh Phượng
Khoa Khoa học xã hội & nhân văn, Đại học Tôn Đức Thắng
Nigeria là một trong 25 nước nghèo nhất thế giới mặc dù rất giàu có về tài nguyên (khoáng sản,
dầu mỏ) (Hassan, et al 2012). Mặc dù chính phủ Nigeria đã thiết lập một số chiến lược trong công
cuộc giảm nghèo, nhưng những nỗ lực đó không mang lại kết quả như mong đợi (Joseph O 2013).
Mục đích của bài viết này là nhằm tổng quan các chính sách, chiến lược giảm nghèo đã và đang
thực hiện ở các vùng nông thôn Nigeria. Bài viết tìm hiểu được các nguyên nhân dẫn đến sự thất bại
của các chương trình giảm nghèo ở đây, bao gồm: 1/ Sự không nhất quán và không phù hợp của các
chính sách (xuất khẩu nông nghiệp, hay xoá bỏ trợ giá với các sản phẩm từ dầu mỏ); 2/ tình trạng
tham nhũng tràn lan; 3/ sự theo đuổi mô hình quản lý từ trên xuống (top-down), thiếu sự tham gia trực
tiếp của những đối tượng dễ bị tổn thương (bỏ qua vai trò của phụ nữ là một ví dụ); 4/ sự yếu kém về
năng lực quản lý của các chính quyền địa phương (Eboth 2010).
Phần cuối của bài viết đề xuất các khuyến nghị và giải pháp góp phần giải quyết thực tế trên,
trong đó nhấn mạnh việc cần thiết phải xây dựng một chiến lược tổng hợp (Tacconi 2012), ví dụ đổi
mới thể chế, tăng cường năng lực quản lý, tăng cường báo chí, truyền thông nhằm hạn chế tham
nhũng, trao quyền và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và phụ nữ trong các quá trình ban hành
và thực thi chính sách (Twyman 1998). Ngoài ra, thúc đẩy vai trò hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ
quốc tế cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác giảm nghèo ở Nigeria (Grindle 2007).
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“PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NINH KẾT QUẢ CÙNG NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY”
Trần Quốc Hùng
Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh
Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước, Quảng Ninh là một trong những tỉnh có vị trí chiến lược
quan trọng về quốc phòng - an ninh và mang đặc thù về kinh tế, văn hóa, xã hội. Quảng Ninh được ví
như hình ảnh nước Việt Nam thu nhỏ, là tỉnh địa đầu phía Đông - Bắc nước ta, có đồng bằng, trung du
miền núi, biên giới, biển đảo, với diện tích tự nhiên 611.081,3 km2. Tỉnh có 14 đơn vị hành chính
gồm 04 thành phố, 01 thị xã và 09 huyện với 186 xã, phường, thị trấn (trong đó vùng dân tộc, miền
núi của tỉnh có 113 xã, phường, thị trấn). Dân số tỉnh Quảng Ninh có 1.144.381 người với 22 thành
phần dân tộc.
Trong những năm qua, được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ
đạo tập trung, quyết liệt và kịp thời ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội
vùng dân tộc, miền núi gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh và bước đầu đạt được những
thành tựu quan trọng. Bức tranh tổng thể về vùng dân tộc, miền núi của tỉnh đã có sự chuyển biến rõ
rệt nhờ vào sự nỗ lực triển khai các chương trình đầu tư cơ sở kinh tế hạ tầng, xây dựng nông thôn
mới và các chính sách hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế - xã hội… Mặc dù được đầu tư, phát
triển trên các lĩnh vực nhưng so với mặt bằng chung của tỉnh, vùng dân tộc, miền núi còn tồn tại nhiều
khó khăn, thách thức đỏi hỏi cần phải có các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển mới phù hợp với tình
hình thực tiễn đặt ra.
Những vấn đề cơ bản của vùng dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ninh trong phát triển bền vững đó là:
Chất lượng nguồn lực con người còn thấp; hệ thống chính trị cơ sở yếu và thiếu; các thiết thế xã hội
đa dạng và phúc tạp; tư duy kinh tế tiểu nông đậm nét; văn hóa tộc người bị mai một…. Các vấn đề
trên luôn là lực cản, tác động tiêu cực đến phát triển bền vững. Việc xác định phát triển bền vững
vùng dân tộc, miền núi của tỉnh là yêu cầu tất yếu, trên cơ sở các mục tiêu lớn đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt về chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh cần tập trung
hoàn thành các chỉ tiêu phát triển toàn diện và bền vững trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội
vùng dân tộc và miền núi; giảm nhanh số hộ nghèo; sản xuất bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá;
xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; môi trường sinh thái được bảo vệ; nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn
và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị
cơ sở; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.
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QUAN SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA TRÊN KIẾN THỨC BẢN ĐỊA CỦA
CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI KHU VỰC
VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ
Trương Thị Ánh Tuyết, Thái Thị Ngọc Trâm, Hà Huy Hoàng, Robert Nurick, Michael Dine
Khoa Tài Nguyên và Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của biến đổi
khí hậu. Biến đổi khí hậu có thể có tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh
vực nông nghiệp. Các cộng đồng ven hồ Vườn quốc gia Ba Bể là một trong những cộng đồng nghèo
nhất ở Việt Nam, đời sống của các dân tộc thiểu số nơi đây phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông
nghiệp. Nhưng trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn đã bị ảnh hưởng
nghiêm trọng do thay đổi khí hậu. Để đối phó với những thay đổi của khí hậu, dự báo thời tiết một
cách chính xác là rất cần thiết. Nhiều người già trong cộng đồng đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm
của họ về dự đoán thời tiết, khí hậu như dự đoán mưa, bão/gió lốc, hạn hán, lũ lụt... dựa trên quan sát
thực vật, động vật và những thay đổi của khí tượng. Các dự đoán thời tiết này dễ quan sát, dễ nhớ,
chính xác, và dễ hiểu. Người dân địa phương sử dụng các quan sát này như một công cụ quản lý, hỗ
trợ họ trong các quyết định về địa điểm và thời gian đánh cá, thời điểm trồng trọt và thu hoạch, và để
bảo vệ gia súc, nhà cửa khỏi thời tiết khắc nghiệt.
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PHÁT HUY VAI TRÒ PHỤ NỮ TRONG THAY ĐỔI SINH KẾ, PHÁT TRIỂN
KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH Ở XÃ MIỀN NÚI THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ
TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
Cao Thị Thanh Thủy1
Nguyễn Hoàng Việt2
1:Trường Đại học Quảng Bình
2: Phó chủ tịch xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phụ nữ là người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng tổ ấm và phát triển kinh tế hộ
gia đình. Đối với phụ nữ các dân tộc thiểu số phần lớn họ chịu thiệt thòi nhiều do không có điều kiện
tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức, ... Trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay,
phụ nữ dân tộc thiểu số đa phần là các hộ nghèo trở thành đối tượng có nguy cơ bị tổn thương cao. Xã
Thượng Trạch là một xã miền núi thuộc huyện Bố Trạch, nằm trong phạm vi vườn Quốc gia Phong
Nha – Kẻ Bàng – di sản thiên nhiên thế giới. Đây là một xã đặc biệt khó khăn, tổng số phụ nữ trong
xã (trên 18 tuổi) 526 người. Trong những năm qua, được sự vận động, hỗ trợ của chính quyền, Hội
Phụ nữ huyện, Hội nông dân,.. phụ nữ ở đây đã có những nỗ lực lớn trong vấn đề phát triển kinh tế hộ
gia đình. Tuy nhiên những kết quả đạt được lại rất khiêm tốn, chỉ có một số rất ít hộ duy trì được các
mô hình phát triển kinh tế còn phần lớn họ đều thất bại. Trong báo cáo này, chúng tôi phân tích những
nguyên nhân thành công và thất bại trong các mô hình triển khai tại xã có sự tham gia của người phụ
nữ, từ đó xác định vai trò cũng như đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của họ trong phát triển kinh
tế hộ gia đình.
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BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CƠ TU Ở
HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG:
NHỮNG THÁCH THỨC TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA
TS. Trần Thị Mai An
Khoa Lịch sử, trường Đại học sư phạm Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
Người Cơ tu ở Việt Nam là dân tộc thứ 26 trong Bảng danh mục các thành phần Dân tộc của
nước ta. Địa bàn phân bố của tộc người bao gồm khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam, miền núi thành
phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Người Cơ tu ở Đà Nẵng là một nhánh trên con đường phân ly
tộc người của người Cơ tu ở tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình tồn tại và phát triển, họ cũng đã xây
dựng được những giá trị văn hóa độc đáo, góp phần làm đa dạng và phong phú hơn văn hóa dân tộc
Cơ tu ở khu vực miền núi Trường Sơn. So với tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố
Đà Nẵng có tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ hơn, đồng đều trên khắp các lĩnh vực. Người Cơ tu ở
thành phố Đà Nẵng cũng đang hòa mình vào quá trình đô thị hóa của thành phố, tiếp cận đạt được
những thuận lợi nhất định về kinh tế - xã hội; về tình trạng xen cư, cận cư và giao lưu mọi mặt trong
đời sống giữa các tộc người. Điều này đã làm giảm bớt khoảng cách rộng lớn giữa miền xuôi - miền
ngược; giữa người Cơ tu và người Kinh trong vùng. Nhưng do cộng đồng người Cơ tu ở huyện miền
núi Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vẫn ở một xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung ở Việt Nam,
nên đã xảy ra hiện tượng nhiễu loạn văn hóa truyền thống của tộc người, trong bối cảnh tốc độ đô thị
hóa đang diễn ra mạnh mẽ nơi đây. Vậy làm thế nào để người Cơ tu ở huyện Hòa Vang thành phố Đà
Nẵng vẫn duy trì được sự hội nhập, phát triển của vùng, mà vẫn bảo lưu được sự có mặt của các giá trị
văn hóa truyền thống tộc người. Bài viết này muốn đề cập và phân tích những thách thức mà cộng
đồng người nơi đây đang gặp phải trong việc bảo tồn, và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc
mình.
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VẤN ĐỀ DI CƯ VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
Nguyễn Thị Hồng Viên
Khoa khoa học môi trường và trái đất, đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên
Vào ngày 01/08/1966, Vườn quốc gia Cúc Phương đã được thành lập theo quyết định số18-qdln
của Tổng cục lâm nghiệp. Vườn quốc gia Cúc Phương đã được nâng cấp từ rừng bảo tồn Cúc Phương
và Vườn Quốc gia có các chức năng bao gồm: quản lý, bảo vệ và tham gia nghiên cứu khoa học, du
lịch và nghiên cứu.
Vườn quốc gia Cúc Phương có diện tích 22,200 ha thuộc 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh
Hóa. Khi vườn quốc gia được thành lập, tổng dân số sinh sống trong khu vực vườn quốc gia là khá
thấp, với 250 người thuộc xã Cúc Phương (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và 500 người trong xã
Thach Lam (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), xã Yên Nghiep, xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn,
tỉnh Hòa Bình). Tại thời điểm hiện tại, tác động của người dân địa phương đến hệ sinh thái trong vườn
quốc gia không phải là nghiêm trọng mặc dù người dân địa phương là một phần của nguồn tài nguyên
thiên nhiên ấy.
Tuy nhiên, từ 1976 - 1986, hoạt động quản lý và bảo vệ đã trở nên phức tạp và có nhiều khó khăn
do dân số trong khu vực vườn Q uốc gia đã tăng lên nhanh chóng. Ban quản lý vườn quốc gia Cúc
Phương đã có kế hoạch điều chỉnh dân số trong vùng lõi vườn quốc gia, di chuyển một số xã đến khu
vực bên ngoài. Kế hoạch này là một trong những dự án nhằm giải quyết các khó khăn trong hoạt động
bảo vệ hệ sinh thái và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.
Bài nghiên cứu này nhấn mạnh vào tiến độ thực hiện và đánh giá hiệu quả của việc di chuyển dân
ra khỏi Vườn quốc gia Cúc Phương về các mặt kinh tế (xóa đói giảm nghèo), bảo tồn xã hội và bảo
tồn thiên nhiên.
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CÁI NGHÈO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
BÀI HỌC TỪ THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI
Tác giả:
Đỗ Thu Trang
Phùng Đức Tùng,Nguyễn Việt Cường,Phùng Thanh Thu
Viện Nghiên Cứu Phát Triển Mekong
Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích phân tích tình trạng nghèo đói của các nhóm
dân tộc thiểu số ở Việt Nam bằng việc sử dụng bộ dữ liệu từ giai đoạn II của Chương trình 135. Bài
nghiên cứu này sẽ tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu sau:
1. Làm thế nào để thay đổi mức sống cho người dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2007-2012?
2. Trong cùng giai đoạn, nhóm nào là nhóm thành công nhất trong xóa đói giảm nghèo và nhóm
nào có ít thành công nhất?
3. Những lý do chính đằng sau sự thành công và thất bại của các nhóm dân tộc thiểu số ?
Các kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ cho các lĩnh vực như đối thoại chính sách và khuyến nghị
để điều chỉnh các chính sách hiện hành và thiết kế các chương trình về chính sách xóa đói giảm nghèo
trong thời gian sắp tới. Để trả lời những câu hỏi này, nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê mô tả và
phương pháp phân hủy để phân tích các yếu tố góp phần vào phúc lợi hộ gia đình. Nguồn dữ liệu
được sử dụng trong nghiên cứu này được lấy từ bảng dữ liệu của 6.000 hộ gia đình ở 400 xã thuộc 43
tỉnh trong cả nước; các tập hợp dữ liệu được thu thập trong Điều tra cơ bản năm 2007 và Điều tra ranh
giới 2012 của Chương trình 135 giai đoạn II.
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HỆ THỐNG THÂM CANH CẢI TIẾN SRI – CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP , CÁCH
TIẾP CẬN MỚI VÀ VIỄN CẢNH TƯƠI SÁNG CHO NÔNG DÂN Ở NHỮNG
NƯỚC ĐÔNG NAM Á NHẰM ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ THÍCH
ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
PGS.TS Hoàng Văn Phụ
Khoa Quốc Tế-TNU
Hệ thống thâm canh cải tiến được biết đến như là biện pháp canh tác lúa sinh thái không chỉ giúp
nâng cao sản xuất mà còn mang lại nhiều lợi ích cho nhà nông. Lợi ích của phương pháp này mang lại
được chứng minh qua nhiều điều kiện thời tiết và địa hình của hơn 50 quốc gia trong đó có 29 tỉnh
vùng núi và trung du phía Bắc Việt Nam.
Bằng phương pháp cấy mạ một dảnh, cấy thưa, làm cỏ sục bùn và quản lý nước, bổ sung phân
hữu cơ, cây lúa được nhận thấy phát triển tốt hơn, các vi sinh vật sẽ giúp rễ lúa phát triển, cây lúa đâm
chồi và cho ra nhiều hạt hơn. Với hệ thống canh tác như vậy sẽ tạo nên vi khí hậu ở cánh đồng lúa
giúp giảm sâu bệnh gây hại và tăng mùa vụ và dẫn đến tăng sản lượng lúa gạo, giảm chi phí sản xuất
và lao động, mang lại nhiều lợi ích cho nông dân góp phần bảo vệ môi trường và giảm tác động tiêu
cực của biến đổi khí hậu.
Phương pháp SRI giúp nhà nông tiết kiệm đến 70-90% cây giống, 30 % phân bón và đến 50%
nhân công lao động cho việc cấy lúa, 40-50% lượng nước tưới tiêu, không sử dụng thuốc diệt cỏ và sử
dụng ít thuốc diệt sâu bệnh. Theo đánh giá của chúng tôi, với phương pháp này, sản lượng lúa tăng
13-29%, thu nhập tăng từ 8% đến 32 %. SRI có thể áp dụng cho tất cả giống lúa thường và giống lúa
lai, cảm quang hoặc không cảm quang, tưới theo hệ thống nước hoặc lượng mưa. SRI giúp cây lúa có
sức chịu cao đối với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như là thời tiết lạnh, nhiều mây và ít mưa. SRI dễ
thực hiện, giúp nông dân làm việc theo nhóm, giảm sự vất vả cho lao động nữ và phù hợp với phát
triển chương trình nông thôn mới của Việt Nam. Dựa trên những đánh giá tại Việt Nam, SRI được
nhìn nhận như là một kỹ thuật phù hợp, cách tiếp cận phát triển xã hội và sinh thái cho nhà nông ở
những quốc gia Đông Nam Á nhằm đảm bảo an ninh lương thực và đối phó với biến đổi khí hậu.
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ GIẢM NGHÈO
HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG
Nguyễn Thế Giang1*, Đỗ Anh Tài2, Nguyễn Thị Ngọc Dung3
1
UBND huyện Lâm Bình
2
Đại học Thái Nguyên
3
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Huyện Lâm Bình là huyện miền núi, cách thủ đô Hà Nội 160 km, có diện tích tự nhiên là
78.495,51 ha, đất nông nghiệp chiếm 90,91%. Dân số năm 2013 là 31.473 người, dân số nông thôn
chiếm tới 100%, có 10 dân tộc, dân tộc Tày chiểm 61,4% dân số của huyện. Lâm Bình có 6.994 hộ
nông thôn, trong đó hộ nông nghiệp chiếm 89,93%. Tổng giá trị sản xuất 358.422 triệu đồng, ngành
nông nghiệp chiếm 63,4%. Địa hình của huyện Lâm Bình chủ yếu là đồi núi cao, đời sống vật chất và
tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều. Giảm nghèo
là vấn đề đang được huyện Lâm Bình nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung đặc biệt quan tâm,
đảng và Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang đã có một số cơ chế, chính sách và giải pháp để giảm nghèo
trên địa bàn huyện Lâm Bình, nhưng đến nay số hộ nghèo vẫn chiếm tỷ lệ cao và thậm chí có xu
hướng tái nghèo, bình quân toàn huyện là 53,81% và là huyện nghèo nhất của tỉnh Tuyên Quang. Vấn
đề đặt ra là với tình hình, thực trạng nghèo đói của Lâm Bình như vậy, cần có những giải pháp nào để
đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, từng bước ổn định đời sống của các hộ nghèo, từ đó tạo những điều
kiện, tiền đề thuận lợi để các hộ vươn lên thoát nghèo và không bị tái nghèo. Đây là vấn đề cần được
nghiên cứu giải quyết, đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả giảm nghèo bền vững ở
huyện miền núi Lâm Bình góp phần đưa huyện Lâm Bình ngày càng phát triển.
Từ khóa: Phát triển, bền vững, giảm nghèo, Lâm Bình, Tuyên Quang.
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SẢN XUẤT PHÂN VI SINH HỮU CƠ TỪ NGUỒN TẠI CHỖ CỦA ĐỒNG BÀO
DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở LÀO CAI.
PGS.TS. Đặng Văn Minh1, Nguyễn Duy Hải2
1
Đại học Thái Nguyên
2
Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên
Trong khuôn khổ chương trình phát triển cuộc sống cho đồng bào vùng cao với sự giúp đỡ của tổ
chức DANIDA, Đan Mạch, đề án xây dựng quá trình sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ từ nguồn hữu
cơ tại chỗ như rơm, bùn đặc, rác thải từ các phế phẩm trong các quá trình nông nghiệp và chăn nuôi
được tiến hành ở khu vực dân cư sinh sống tại tỉnh Lào Cai.
Dự án được thực hiện theo hai giai đoạn: Giai đoạn một từ năm 2009 đến năm 2011, chủ yếu
nghiên cứu các quá trình và phát triển các hình mẫu ở hai xã Cốc San (Bát San) và Sơn Hải (Bảo
Thắng) San, giai đoạn hai từ năm 2012 đến 2013 nhằm mở rộng hình mẫu này đến các thôn khác ở 3
huyện (Bảo Thắng , Bát Sát and Bắc Hà) ở tỉnh Lào Cai.
Với phương pháp tiếp cận có sự tham gia của quần chúng, nông dân ở các khu vực vùng cao của
tỉnh Lào Cai đã trực tiếp tham gia vào tất cả các hoạt động từ nghiên cứu quy trình và phát triển mô
hình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ nguồn lực tại chỗ của địa phương để sử dụng phân bón cho
cây trồng.
Dự án đã rất thành công với việc xây dựng 32 mô hình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học tại hộ
gia đình và sản xuất hàng trăm tấn phân bón. Dự án cũng đã triển khai công tác tập huấn cho hơn 300
hộ gia đình, cung cấp cho họ các tài liệu và giới thiệu các điển hình hiệu quả trong sản xuất phân bón.
Hơn nữa, dự án đã tổ chức hai hội thảo đầu bờ cho cán bộ khuyến nông tỉnh và nông dân tham gia và
học hỏi.
Những bài học thành công nhất của dự án là để giúp người dân tộc thiểu số ở vùng cao có kiến
thức và nhận thức trong việc sử dụng phân bón hữu cơ có sẵn để chăm sóc, cải tạo ruộng đồng. Mặt
khác, nó cũng là giải pháp quan trọng để tiết kiệm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường, tăng độ phì
nhiêu cho đất. Nông dân có thể tự mình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học thay vì mua phân bón hóa
học ngoài thị trường.
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VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG VIỆC BẢO TỒN
VĂN HÓA BẢN ĐỊA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
VÙNG TÂY BẮC
Nguyễn Thị Huyền
Bộ môn Văn hóa - Du lịch
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ
Vấn đề phát triển du lịch bền vững không chỉ là đòi hỏi bức thiết đối với những điểm, những
vùng du lịch đã phát triển mà còn là yêu cầu bắt buộc trong chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch
ở những vùng du lịch tiềm năng.
Hiện nay, song song với việc quan tâm đến vấn đề xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn nhằm thu
hút khách du lịch và mang lại doanh thu, lợi nhuận cao từ hoạt động du lịch ở các vùng dân tộc thiểu
số như một giải pháp xóa đói giảm nghèo hiệu quả, chúng ta cũng đã bàn nhiều hơn tới việc làm sao
để bảo vệ môi trường du lịch?; làm sao khai thác các giá trị tài nguyên phục vụ cho thế hệ hiện tại mà
không phương hại tới lợi ích của các thế hệ tương lai?; đặc biệt là làm sao phát triển du lịch mà không
làm mai một thậm chí băng hoại các giá trị văn hóa tộc người quý giá? Tuy nhiên, đó vẫn là những
câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng, là những bài toán khó đặt ra đối với quá trình xóa đói giảm
nghèo và phát triển bền vững ở các vùng dân tộc thiểu số và kinh tế còn đặc biệt khó khăn, trong đó
có Tây Bắc.
Để đi sâu hơn vào vấn đề lí giải nguyên nhân, tìm kiếm giải pháp hữu hiệu cho việc giữ gìn các
giá trị văn hóa bản địa trong quá trình phát triển du lịch và du lịch bền vững có lẽ cần phải bắt đầu từ
nhân tố cộng đồng và không thể xem nhẹ nhân tố đóng vai trò quan trọng, quyết định này
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI ĐỔI KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CẤU TRÚC CÂY TRỒNG TẠI YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
PGS.TS Cao Văn - TS. Nguyễn Tài Năng
ThS. Nguyễn Ánh Hoàng
Đại học Hùng Vương, Phú Thọ
Biến đổi khí hậu đang là vấn đề toàn cầu, bức thiết của nhân loại. Trong bối cảnh đó, Việt Nam
là một trong năm nước bị tổn thương nhất do hậu quả của biến đổi khí hậu. Nhận thức được tầm quan
trọng của tác động này đến tổng thể nền kinh tế - môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Việt Nam
đang có những nỗ lực tích cực để ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Yên Bái là một tỉnh miền núi nằm sâu trong lục địa, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp hậu quả
của nước biển dâng. Nhưng trong một hệ thống bị tồn thương thì Yên Bái cũng không nằm ngoài tác
động, có điều ở những khía cạnh khác nhau của một tỉnh miền núi.
Những số liệu thu thập trong 5 thập kỷ qua cho thấy Yên Bái đang ngày càng hiện hữu những
dấu hiệu của biến đổi khí hậu, những biến đổi đó đang đang và sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến nông nghiệp
nói chung và trồng trọt nói riêng của một tỉnh miền núi. Nghiên cứu, đánh giá những tác động của
biến đổi khí hậu tới ngành trồng trọt tỉnh Yên Bái là một vấn đề quan trọng, bức thiết nhằm thích ứng
và ứng phó một cách tốt nhất với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu
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KIẾN THỨC CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ THÁI, MƯỜNG, DAO VỀ Y HỌC CỔ
TRUYỀN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Nguyễn Thị Huệ, 1Viện Dân tộc học,
Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, các quốc gia đều đặt trọng tâm vào phát triển con người. Phát
triển con người vừa là phương tiện vừa là mục tiêu của phát triển bền vững. Đời sống đồng bào các
dân tộc thiểu số ở Việt Nam còn nhiều khó khăn, kinh tế còn thiếu thốn, điều kiện giao thông đi lại
kém thuận lợi cho việc tiếp cận các dịnh vụ y tế công. Hơn nữa, trong không gian sinh sống của đồng
bào dân tộc, các cây thuốc y học cổ truyền còn khá phong phú, đồng bào thường lấy về làm thức ăn và
nấu nước uống hàng ngày. Dần dần những kinh nghiệm về cách sử dụng các cây dược liệu này trở
thành tri thức dân gian. Tuy nhiên, những tri thức này thường tồn tại dưới dạng bất thành văn. Vì vậy,
việc nghiên cứu và bảo tồn vốn cổ về tri thức y học cổ truyền trong phòng và chữa bệnh ở đồng bào
dân tộc thiểu số vừa cần thiết vừa mang tính thời sự nhằm góp phần thúc đẩy sự phối kết hợp giữa y
học hiện đại và y học cổ truyền trong công tác y tế ở nước ta. Bài viết dưới đây là kết quả nghiên cứu
về tri thức y học cổ truyền của ba dân tộc Thái ở Điện Biên, Dao ở Lào Cai và Mường ở Hòa Bình với
mong muốn làm rõ thực trạng tri thức về y học cổ truyền của đồng bào trong chăm sóc sức khỏe của
bản thân, gia đình và cộng đồng. Qua đó, góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân
dân tạo nên sự phát triển bền vững ở các tộc người.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI PHONG NHA-KẺ BÀNG,
TỈNH QUẢNG BÌNH. THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP
TS. Nguyễn Thế Hoàn
Trường Đại học Quảng Bình
Vùng Phong Nha- Kẻ Bàng là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc thiểu số chủ yếu là dân tộc chứt
và bru- vân kiều trong đó đáng chú ý nhất là các tộc người a rem, rục, sách (chứt) và vân kiều, khùa,
trì, ma coong (bru- vân kiều). đây là những tộc người có trình độ phát triển kinh tế văn hoá- xã hội rất
lạc hậu. cú thể núi là lạc hậu nhất việt nam hiện nay. do sống biệt lập thành nhiều nhóm nhỏ, có số
dân ít, cư trú ở nơi hẻo lánh khả năng tự lực phát triển gặp rất nhiều khó khăn. tình hình kinh tế kém
phát triển, thu nhập bình quân đầu người hết sức thấp. tình trạng thiếu đói vẫn diễn ra thường
xuyên.phân bố lao động không đồng đều.. do đó vấn đề phỏt triển bền vững và xóa đói giảm nghèo
cho đồng bào dõn tộc thiểu số ở đâylà yêu cầu hết sức cấp bách cú ý nghĩa quan trọng.
Bài viết đề cập đến 2 vấn đề: - Nêu lên thực trạng của việc phát triển bền vững và xóa đói giảm
nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ë vùng Phong Nha- Kẻ Bàng trong thời gian qua ( Tình hình, kết
quả đạt được, nguyên nhân tồn tại, hạn chế..)
- Đề xuất một số giải pháp cụ thể mang tính khả thi góp phần đẩy mạnh việc phát triển bền vững và
xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở đây trong thời gian tới:
+ Nâng cao nhận thức, năng lực phát triển như :tuyên truyền ý thức, cung cấp thông tin, trang bị kiến
thức chuyển giao công nghệ kỷ thuật, tăng cường huy động các nguồn vốn hổ trợ và sự tham gia của
cộng đồng đối với sự phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc ở đây một
cách thiết thực và có hiệu quả.
+ Phát triển và bảo tồn tri thức bản địa, luật tục tiến bộ ( kỹ thuật nuôi ong, lấy mật, chăn nuôi trâu bò,
phương thức canh tác lúa rẫy, lúa nước,bảo tồn đa dạng sinh học, các nghề thủ công đan lát, nghiền,
mài..khôi phục và phát triển các món ăn, thức uống như cơm pồi, rượu đoóac mang lại giá trị kinh tế
thiết thực phục vụ cho việc phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, quản lý làng bản, bảo vệ môi
trường và xây dựng ý thức cộng đồng...)
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VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC SÁN DÌU ĐỂ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN KINH
TẾ HỘ NÔNG THÔN HÔM NAY. (NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN HÓA TRUNG ,
HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN)
Nguyễn Đỗ Hương Giang
Đại học Nông Lâm – TNU
Trong các mục tiêu và giải pháp nhằm phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội và môi
trường, công bằng và tiến bộ xã hội trong đó có bình đẳng giới và nâng cao địa vị phụ nữ đồng thời là
mục tiêu và điều kiện để đạt được phát triển bền vững. Khi đánh giá sự phát triển từ lăng kính giới,
phát triển bền vững đòi hỏi sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ ở các cấp độ. Trong phạm vi
bài viết này, chúng tôi bước đầu khái lược vai trò của phụ nữ dân tộc Sán Dìu trong kiểm soát các
nguồn lực kinh tế của hộ gia đình ở nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hóa Trung,
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), để từ đó chỉ ra những khoảng trống trong nghiên cứu về giới và
vai trò của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Báo cáo hướng tới đề xuất một số quan điểm,
định hướng và giải pháp chung cho vùng Đông Bắc nói riêng, vùng dân tộc thiểu số nói chung nhằm
nâng cao vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế hộ gia đình vì mục tiêu xóa đói
giảm nghèo nhanh và bền vững của các vùng dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc
thiểu số anh em sớm hội nhập vào tiến trình phát triển chung của cả nước đang đẩy mạnh công nghiệp
hóa và hiện đại hóa nhằm các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
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MÔ HÌNH DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG LIÊN QUAN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA
LÀNG DỆT THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI MAI CHÂU HUYỆN HÒA BÌNH
Lương Thị Mùi
Khoa Ngoại Ngữ-ĐHTN
Mai Châu là một huyện miền núi của tình Hòa Bình với diện tích 564,54 km2 và dân số 55.603
người. Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc của nước ta như Thái, Dao,
Mường, Mông, trong đó dân tộc Thái chiếm đến gần 90% dân số của huyện. Người dân sống chủ yếu
dựa vào nông nghiệp và tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm tới 16,5% (năm 2010), dân trí còn thấp và đời
sống gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, Mai Châu có những tiềm năng để phát triểm du lịch. Nơi đây các bản người Thái
sống tập trung đông đúc và còn lưu giữ được những nét đôc đáo về văn hóa, tập quán, đặc biệt là nhà
sàn của người Thái. Trong thung lũng Mai Châu còn có các di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh và
các di chỉ khảo cổ học và còn được du khách biết đến bởi các làng nghề dệt thổ cẩm mang đâm bản
sắc dân tộc. Tại các xã vùng cao Mai Châu, việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống đã
được khôi phục và chú trọng. Các sản phẩm thổ cẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
của ngườ dân địa phương mà còn trở thành hoàng hóa được người tiêu dùng ưu chuộng. Những năm
gần đây Mai Châu thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước đến thăm mỗi năm và được
tạp chí Business Insider của Mỹ bình chọn là một trong 10 địa điểm du lịch mang lại cho du khách
những trải nghiệm thú vị. Hiện tại, một số công ty du lịch đã và đang đưa du khách đến với Mai châu
song chưa thực sự khai thác hết
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NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
Ở ĐÔNG NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
Trần Phương Nguyên
Là vùng đất tích hợp nhiều ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Đông Nam Bộ (ĐNB)
trong quá trình hình thành và phát triển đã tích hợp nhiều các giá trị văn hóa phong phú, đa dang.
Với vị trí địa lý thuận lợi, địa hình tiếp giáp nhiều vùng, miền của đất nước, ĐNB được đánh giá là
vùng kinh tế năng động đầy tiềm năng khi cả nước đang hướng tới một nền kinh tế thị trường.
Cùng với sự tăng trưởng nhanh và phát triển toàn diện, ĐNB được coi là vùng có dòng chuyển
dịch dân số nội vùng và liên kết vùng cao nhất trong toàn quốc. Chính điều này đã làm thay đổi cảnh
huống ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở ĐNB.
Xuất phát từ tình hình thực tế cũng như các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về ngôn ngữ các
dân tộc thiểu số ở ĐNB, bài viết đã tiếp cận vấn đề từ sự thay đổi cơ cấu dân cư trong vùng để tìm
hiểu việc nghiên cứu ngôn ngữ ở cả bình diện cấu trúc (bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ
pháp) lẫn những nội dung xã hội (sự thay đổi cảnh huống, trạng thái đa ngữ, giáo dục ngôn ngữ, văn
hóa ngôn ngữ ) của vùng đất này. Đây chính là những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay khi
nghiên cứu về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Đông Nam Bộ.
Trong các nghiên cứu về khoa học xã hội, quy mô, cơ cấu, sự gia tăng dân số luôn là một trong
những điều kiện tiên quyết, nó chính là kết tinh của các yếu tố kinh tế, xã hội, là thước đo quyết định
sự tồn tại và phát triển xã hội. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội, một nét cấu thành nên bản sắc văn
hóa dân tộc chính là điều kiện, là nguồn lực phát triển của vùng và quốc gia.
Với tư cách là chủ thể phát triển, con người và các yếu tố cấu trúc luôn là một trong những vấn
đề đặt ra khi nghiên cứu về phát triển bền vững của vùng. Từ đó tìm ra các yếu tố thúc đẩy hoặc cản
trở sự biến đổi, chỉ ra những lĩnh vực cần được ưu tiên nhằm tư vấn chính sách phát triển vùng.
Xét ở lĩnh vực ngôn ngữ, việc xây dựng một chính sách ngôn ngữ phù hợp với một dân tộc, một quốc
gia phải được đặt trên nền tảng cảnh huống ngôn ngữ và phải phù hợp ở 2 góc độ (i) phù hợp với
chính sách chung và tổng thể, (ii) phù hợp với kỳ vọng bản thân dân tộc chủ thể cộng đồng trong một
vùng, quốc gia. Fishman (1966) cho rằng: Một cộng đồng dân tộc thiểu số có số lượng cư dân lớn mà
không được khuyến khích biểu đạt, duy trì, phát triển thì những yếu tố về chính trị, văn hóa, kinh tế sẽ
không thể phát triển.
Ở các quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ, vấn đề ngôn ngữ và dân tộc luôn là các vấn đề chính trị, xã
hội, văn hóa phức tạp và nhạy cảm. Sự thay đổi thành phần dân tộc do sự chuyển dịch của các dòng
dân cư trong và ngoài lãnh thổ đã ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh huống ngôn ngữ của vùng, vì dân
số là một trong những yếu tố quyết định tính chất, vị thế của ngôn ngữ, đồng thời chi phối chức năng
xã hội trong mối quan hệ với các ngôn ngữ khác trong nội bộ vùng và liên vùng của một quốc gia.



Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ
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LÝ GIẢI VỀ CÁI NGHÈO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ QUAN ĐIỂM CỦA
NGƯỜI DÂN, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI, MỞ RỘNG MÔ HÌNH VỀ
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
TS. Giang Khắc Bình, Khoa Dân tộc - Trường Cán bộ dân tộc
Báo cáo gồm 4 nội dung:
a) Thực trạng nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số
- Trình bày hệ thống số liệu về thực trạng nghèo của đồng bào DTTS.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả của các chính sách đầu tư cho vùng DTTS và MN từ sau đổi mới
(1986) đến nay.
b) Nguyên nhân
Phân tích các nguyên nhân từ góc độ nhà quản lý và các nguyên nhân từ góc nhìn, quan điểm đánh giá
của người dân.
+ Phân tích nguyên nhân từ góc nhìn của nhà quản lý: những khó khăn về địa hình, sự suy giảm
diện tích đất canh tác, khhí hậu khắc nghiệt, sự thụ động, tính ỷ lại của ngưởi dân…
+ Từ góc nhìn của người dân: tác động của các chương trình, chính sách kinh tế làm biến dạng
không gian văn hóa, thay đổi tập quán sản xuất, tác động từ sự xâm thực của văn hóa đô thị đến cộng
đồng các DTTS, những khó khăn khi hòa nhập cộng đồng, tìm phương thức làm ăn mới, khả năng
thích ứng kém trong môi trường thay đổi, dễ bị tổn thương bởi các yếu tố ngoại lai…
c) Một số giải pháp cấp thiết nhằm ổn định cuộc sống
Tiến hành nghiên cứu, khảo sát, phân nhóm đối tượng. Với mỗi nhóm đối tượng như trên, cần có
những giải pháp hỗ trợ phù hợp, trước hết nhằm ổn định cuộc sống cho họ, sau đó mới tính đến việc
xấy dựng, áp dụng các mô hình giảm nghèo bền vững: Hỗ trợ tư liệu sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi
để người dân có thể tiếp cận được các nguồn vốn từ ngân hàng, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn
cách thức làm ăn mới, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các phương pháp, cách thức để tăng cường
khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường…
d) Một số giải pháp nhằm triển khai, nhân rộng các mô hình xóa đói, giảm nghèo bền vững
Báo cáo không đưa ra các mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững bởi trong thực tế có rất nhiều
mô hình đã và đang được triển khai. Báo cáo hướng đến việc triển khai các mô hình sao cho hiệu quả
với một số định hướng như sau:
- Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng
- Dùng phương pháp "lan tỏa"
- Gắn kết cộng đồng…
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DU LỊCH CỘNG ĐỒNG – CÔNG CỤ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG
BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
1. Họ và tên: Hoàng Thị Phương Nga – Nguyễn Hồng Vân
2. Đơn vị công tác: Khoa Văn – Xã hội – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch do chính cộng đồng người dân phối hợp tổ chức, quản lý,
làm chủ để đem lại lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường thông qua việc giới thiệu với du khách các nét
đặc trưng của địa phương (các làng nghề cổ, khám phá núi rừng thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa các dân
tộc…).
Với diện tích hơn 101.000km², các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Hà Giang, Cao Bằng, Lào
Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn…) có địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều khối núi và dãy núi đá vôi tạo
nên những cung đường uốn lượn cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ. Bên cạnh đó, đây
còn là nơi tập trung sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những phong tục tập quán
độc đáo và đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, là điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều
loại hình du lịch, trong đó tiêu biểu là du lịch cộng đồng.
Trong bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch của Tổ chức Lao động Thế giới ILO
cũng đã khẳng định du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng có 3 tác động chính tới người
nghèo: Thêm thu nhập; phát triển kinh tế địa phương và sinh kế của người dân; tác động đến môi
trường tự nhiên - văn hóa của họ. Như vậy, với những đặc trưng về môi trường tự nhiên và môi trường
nhân văn của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc thì du lịch cộng đồng được coi là một
công cụ xóa đói giảm nghèo hữu hiệu và bền vững.

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGHÈO DÂN
TỘC THIỂU SỐ CỘNG ĐỒNG TỈNH LẠNG SƠN
Nguyễn Thị Thịnh, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường,
Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ
Chương trình “Hành động cộng đồng thành phố Lạng Sơn” thực hiện thí điểm tại 6 thôn bản dân
tộc Tày thuộc 3 xã Mai Pha, Hoàng Đồng và Quảng Lạc từ năm 2009 đến 2012, với mục đích khơi
dậy sự chủ động và tăng cường năng lực cho người dân tại chỗ, để họ có thể tự chủ quá trình phát triển
của mình.
Chương trình sử dụng phương pháp cùng tham gia, với nguyên tắc chủ đạo là phát huy các sáng
kiến của người dân, bao gồm các bước: (i) Xác định các vấn đề mà đa số người dân trong thôn bản
cùng quan tâm; (ii) xác định các vấn đề trong tầm tay mà các bên liên quan có thể cùng nhau giải
quyết; (iii) cộng đồng cùng bàn bạc để tìm giải pháp với tư thế là người chủ tiến trình và người ra
quyết định chính.
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Các hoạt động đã được người dân lựa chọn thực hiện trong các năm qua bao gồm: Làm đường
giao thông, xây dựng bể nước tự chảy phục vụ nhu cầu sinh hoạt và tổ chức các nhóm tiết kiệm cộng
đồng.
Chương trình đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về vai trò của người dân và chính quyền trong việc cải
thiện cuộc sống của cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo, từ chỗ người dân luôn thụ động trông chờ sự
chăm lo của chính quyền các cấp trở thành người chủ động lập kế hoạch, đưa ra các giải pháp, coi hoạt
động cải thiện là của chính họ và chỉ yêu cầu sự hỗ trợ một phần từ chính quyền.
Từ khóa: Hành động cộng đồng, phương pháp cùng tham gia, sáng kiến cộng đồng, nâng cao
năng lực

CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG KHUYẾN LÂM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG DÂN
TỘC ÍT NGƯỜI MIỀN NÚI
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
ĐH Quảng Bình
Đồng bào dân tộc ít người Việt Nam sinh sống chủ yếu ở khu vực miền núi – vùng chiếm khoảng
2/3 diện tích tự nhiên cả nước, có địa hình tương đối đa dạng, phức tạp. Đa phần lao động của vùng
dân tộc ít người và miền núi (hơn 80%) là thuộc ngành nông, lâm nghiệp. Nghèo đói và phát triển bền
vững là những vấn đề lớn và đang được quan tâm tại khu vực này. Hơn 10 triệu người nghèo thuộc về
vùng miền núi và chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của bà con phụ thuộc rất nhiều vào
thiên nhiên. Những nỗ lực của Chính phủ thông qua các chính sách, chương trình đầu tư hỗ trợ phát
triển cho người nghèo, vùng nghèo đã làm giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo. Thiếu đói về cơ bản không
còn nhưng tỷ lệ nghèo vẫn còn cao, khả năng tái nghèo rất lớn và là vấn đề khó giải quyết trong quãng
thời gian ngắn.
Bài viết tổng quan một số chính sách, chương trình khuyến nông khuyến lâm dành cho cộng đồng
dân tộc ít người khu vực miền núi đã được triển khai ở Việt Nam trong thời gian qua và những kết quả
đạt được đồng thời nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách cũng như những
tồn tại cần tiếp tục được khắc phục nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư
này trong thời gian tới.
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