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TÁI ĐỊNH CƢ TẬP TRUNG - MỘT PHƢƠNG THỨC THÍCH ỨNG CHỦ
ĐỘNG BỀN VỮNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MÔI TRƢỜNG
(Nghiên cứu trƣờng hợp tỉnh Hòa Bình)
NGUYỄN HỒNG THÁI

*

Tóm tắt: Bài viết dựa trên kết quả khảo sát 407 hộ của 2 xã thuộc huyện Mai Châu,
tỉnh Hòa Bình, nơi đang thực hiện kế hoạch chủ động di dời các hộ có nguy cơ bị ảnh
hưởng bởi thiên tai, sạt lở đất tới các khu tái định cư. Phương thức này loại bỏ được hầu
như hoàn toàn các nguy cơ do thiên tai và biến đổi khí hậu. Để các hộ tự nguyện tham gia
chương trình, cần nâng cao nhận thức về nguy cơ thiên tai, bảo đảm sinh kế và chú trọng
xây dựng môi trường văn hóa xã hội phù hợp tại nơi tái định cư. Khó khăn nhất là vấn đề
thiếu đất sản xuất cho các hộ. Cần có chính sách hỗ trợ tăng thu nhập từ chăn nuôi và
phi nông nghiêp. Cơ bản nhất là phải phát triển giáo dục nền tảng và đào tạo nghề cho
lao động tại các khu tái định cư.
Từ khóa: tái định cƣ, thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trƣờng.
1. Dẫn nhập
Với những kịch bản khác nhau, Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những quốc
gia bị ảnh hƣởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (ADB, 2009; Dasgupta và cộng sự,
2009; Chính phủ, 2011). Hơn 70% dân số có thể bị ảnh hƣởng bởi những dạng thiên tai,
khí hậu cực đoan khác nhau. Việt Nam có nguy cơ cao chịu rủi ro từ biến đổi khí hậu,
nhất là lũ lụt, bão tố, xâm nhập mặn, sạt lở đất, ô nhiễm môi trƣờng (Anh Quân, 2016).
Mặc dù đã có không ít nỗ lực nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai cũng nhƣ biến đổi khí
hậu, Việt Nam vẫn phải gánh chịu những tổn thất lớn cả về ngƣời và vật chất. Trong giai
đoạn 2011 - 2015, trung bình mỗi năm có 226 ngƣời chết hoặc mất tích do thiên tai cùng
với thiệt hại vật chất khoảng 13.647 tỉ đồng, ƣớc chiếm 1,2% tổng sản phẩm quốc nội
(Chính phủ, 2015).
Việc tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao là một trong
những giải pháp đƣợc áp dụng ở Việt Nam trong thời gian qua nhằm ứng phó với thiên
tai. Điều này phù hợp với quan điểm của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Tổ
chức này kết luận, biến đổi khí hậu kết hợp với tình trạng mật độ dân số cao tại các khu
vực hay bị hiểm họa thiên tai trên thế giới có thể sẽ thúc đẩy di cƣ, và các kế hoạch tái
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định cƣ sẽ ngày càng trở nên cần thiết (IPCC, 2012). Trong Chiến lƣợc quốc gia phòng,
chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, một trong những mục tiêu phấn đấu đến năm
2010 là cơ bản hoàn thành việc di dời dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ
quét, sạt lở đất và các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn (Chính phủ, 2007). Chiến lƣợc
quốc gia về biến đổi khí hậu (Chính phủ, 2011) cũng nhấn mạnh việc triển khai các giải
pháp cụ thể để phòng chống hậu quả thiên tai, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.
Một số địa phƣơng, trong đó có tỉnh Hòa Bình, đã hoặc đang triển khai những
chƣơng trình, dự án tái định cƣ (TĐC) tập trung nhằm phòng tránh thiên tai và xem đó là
một mô hình quan trọng trong chiến lƣợc thích ứng chủ động bền vững với biến đổi khí
hậu. Câu hỏi đặt ra là trên thực tế, các mô hình TĐC có đƣợc đa số ngƣời dân chấp nhận,
hƣởng ứng và có tác động thế nào đến cuộc sống của họ? Nghiên cứu của Vo Thanh Danh
và Shahbaz Mushtaq (2011) cho thấy, chƣơng trình “sống chung với lũ” (xây dựng cụm,
tuyến dân cƣ và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long) là một giải pháp tái định
cƣ hợp lý và có hiệu quả nhất định, nhƣng chƣa đƣợc một số ngƣời dân nhìn nhận tích
cực bởi những hạn chế về cơ sở hạ tầng. Theo báo cáo gần đây của Liên hợp quốc chủ
yếu dựa trên kết quả khảo sát tại một số tỉnh phía Nam Việt Nam thì về cơ bản, các
chƣơng trình TĐC ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu không chỉ giúp tăng đáng kể khả
năng chống chịu thiên tai, mà còn cải thiện điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cho
ngƣời dân, nhƣng trong nhiều trƣờng hợp lại gây một số khó khăn cho sinh kế của các hộ
TĐC, giảm tính bền vững của chƣơng trình (UN, 2014). Nhƣ vậy, tác động của việc TĐC
dƣờng nhƣ là khá đa dạng và phức tạp, nhƣng cho đến nay mới chỉ có rất ít nghiên cứu
đánh giá về hiệu quả của các chƣơng trình, dự án TĐC do thiên tai ở tỉnh Hòa Bình cũng
nhƣ ở Việt Nam nói chung.
Bài viết phân tích số liệu khảo sát do Viện Xã hội học tiến hành năm 2016 tại hai xã
vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình là Tân Mai và Phúc Sạn thuộc huyện Mai Châu, và ba
khu tái định cƣ tập trung đƣợc xây dựng cách nơi ở cũ khoảng 100 km cho các hộ tự
nguyện tái định cƣ tập trung của hai xã trên. Hai phƣơng pháp định lƣợng và định tính
đƣợc kết hợp áp dụng. Khảo sát định lƣợng đƣợc thực hiện với 407 hộ thuộc đối tƣợng
TĐC chia thành 2 nhóm đối sánh gồm: 274 hộ hiện vẫn chƣa TĐC và 133 hộ đã đƣợc
TĐC tập trung từ năm 2010. Khảo sát định tính đƣợc thực hiện với 50 trƣờng hợp. Kết
quả nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, góp
phần triển khai mô hình TĐC phòng tránh thiên tai có hiệu quả và bền vững hơn, không
chỉ ở Hòa Bình mà có thể nhân rộng toàn quốc.
2. Tình trạng thực hiện tái định cư tập trung tại địa bàn khảo sát
Hòa Bình là tỉnh thuộc vùng núi Tây Bắc có cấu tạo địa hình, khí hậu đặc thù: hồ
thủy điện, đồi núi cao, nhiều sông suối với độ dốc cao, lƣợng mƣa tập trung rất lớn theo
mùa dẫn đến nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và những thiệt hại do thiên tai
trong thời gian gần đây là rất đáng kể (Hữu Trung, 2016). Tại hai xã Tân Mai và Phúc
Sạn, những số liệu thống kê cho thấy thiên tai và biến đổi khí hậu, môi trƣờng đã ảnh
hƣởng trực tiếp, toàn diện tới tổ chức đời sống và sinh kế của cộng đồng ngƣời dân. Đặc
biệt cơn bão số 5 năm 2007 đã làm 4 ngƣời chết, hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi và
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sập đổ hoàn toàn. Hơn 100 ha đất canh tác bị đất, đá vùi lấp không còn khả năng canh tác,
hầu hết vùng đồi núi ở hai xã đều xuất hiện những vết nứt rộng có thể gây sạt lở đất rất
nguy hiểm. Theo khảo sát năm 2007, có 652 hộ tại hai xã này có nhu cầu đƣợc TĐC để
ổn định đời sống mà mục tiêu đầu tiên là giảm thiểu đƣợc thiệt hại, thƣơng tích về ngƣời
(Đỗ Hà, 2014).
Trƣớc thực trạng đó, tỉnh Hòa Bình đã có kế hoạch bố trí lại dân cƣ để chủ động đối
phó với nguy cơ rủi ro thiên tai. Tỉnh đã chọn hình thức TĐC tập trung trong 3 hình thức
TĐC cơ bản (TĐC tập trung, TĐC xen ghép, tự TĐC). Kết quả khảo sát vào tháng 8 năm
2016, tỉnh đã di dời đƣợc hơn 180 hộ đến 3 khu TĐC tập trung cách nơi xuất cƣ khoảng
100 km. Thứ nhất, khu TĐC Đồng Tâm - huyện Lạc Thủy năm 2014 đã tiếp nhận 50 hộ
gồm 5 dân tộc của 2 xã đến TĐC. Hiện còn 70 lô đất ở nhƣng chƣa thực hiện đƣợc TĐC.
Thứ hai, khu TĐC Bảo Hiệu - huyện Yên Thủy năm 2010 đã tiếp nhận 70 hộ thuộc 3 dân
tộc nhƣng còn 18 lô đất TĐC chƣa có hộ chuyển đến. Thứ ba, khu TĐC Yên Nghiệp huyện Lạc Sơn năm 2010 đã tiếp nhận 60 hộ.
Chính sách hỗ trợ chung của tỉnh cho các hộ TĐC tập trung gồm: hỗ trợ tiền di
chuyển làm nhà 23 triệu đồng/hộ (năm 2014) và 15 triệu đồng/hộ (năm 2010); mỗi hộ
đƣợc cấp 300 đến 400m2 đất ở; 5000 m2 đất sản xuất. Ngoài ra còn một số chính sách hỗ
trợ ƣu tiên đặc biệt khác tùy theo từng khu từng thời điểm nhƣ: hỗ trợ làm bể nƣớc 3
triệu/hộ, cấp 900.000đ làm nhà vệ sinh tự hoại, hỗ trợ bò cho hộ nghèo… (Nguyễn Hà
My, 2014). Đặc biệt, tỉnh có chính sách chƣa bị thu hồi đất rừng sản xuất tại nơi cũ của
các hộ TĐC mà chỉ thu hồi đất ở. Trong những năm đầu sau khi TĐC, thu nhập từ đất đai
nơi ở cũ chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu thu nhập gia đình của họ. Hàng năm, một số
lao động chính vẫn giành từ 6-9 tháng về quê canh tác và thu hoạch trên đất rừng đƣợc
chia tại nơi ở cũ.
Mô hình TĐC tập trung vẫn đang đƣợc tỉnh Hòa Bình thực hiện và rút kinh nghiệm
để có thể nhân rộng. Theo đánh giá của một số nhà quản lý, ƣu điểm vƣợt trội của TĐC
tập trung là giải quyết đƣợc sự an toàn của cộng đồng trƣớc thiên tai và biến đổi khí hậu.
Các khu TĐC đều đƣợc thiết kế xây dựng để có thể loại bỏ hầu nhƣ hoàn toàn nguy cơ rủi
ro thiên tai nhƣ lũ lụt, sạt lở đất. Hạn chế lớn nhất của TĐC tập trung là xuất đầu tƣ cao
(cả thu hồi đất, đầu tự hạ tầng và hỗ trợ cần xấp xỉ 100 triệu/hộ) dẫn đến gặp khó khăn về
kinh phí đối với tỉnh còn nghèo nhƣ Hòa Bình. Theo mức giá năm 2011 và thống kê chƣa
thật đầy đủ, để có thể bố trí lại dân cƣ theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012
của Thủ tƣớng Chính phủ, Hòa Bình cần khoảng 700 tỷ nhƣng nguồn ngân sách địa
phƣơng tối đa chỉ đáp ứng đƣợc 17% (UBND tỉnh Hòa Bình, 2011). Đây là một trong
những nguyên nhân làm cho quá trình TĐC bị chậm, khá nhiều hộ đăng ký tự nguyện
TĐC từ 2010 đến nay vẫn chƣa đƣợc thực hiện.
Khó khăn lớn nhất của các hộ TĐC tập trung là đất sản xuất chỉ đƣợc cấp 5.000m2
mỗi hộ. Đây là đất thu hồi của các nông trƣờng nên chất lƣợng không cao. Sinh kế chủ
yếu dựa vào nông lâm nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hƣởng nghiêm trọng
mà trong thời gian đầu chƣa thể có phƣơng thức để thay đổi cơ cấu nguồn thu nhập. Thu
nhập từ nguồn đất đƣợc cấp trung bình chỉ đủ cho các hộ sống khoảng 4-5 tháng/năm. Tỷ
lệ hộ nghèo ở cả 3 khu TĐC đều trên 66%. Đây là bài toán khó giải quyết không chỉ đặt
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ra với Hòa Bình mà có lẽ còn là thách thức chung của quá trình TĐC thích ứng với biến
đổi khí hậu trên toàn quốc.
3. Quyết định tái định cư của các hộ
Với thực trạng thực hiện chƣơng trình TĐC kể trên, các hộ gia đình thƣờng phải cân
nhắc kỹ lƣỡng và không phải tất cả các hộ đều quyết định sẽ di rời đến nơi TĐC, cho dù
họ đang phải đối mặt với nguy cơ lớn về thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất. Trong tổng số 407 hộ
đƣợc khảo sát thì có gần 1/3 đã chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên trong số 274 hộ còn lại
thì có 25,9% chƣa quyết định, 37,6% quyết định sẽ TĐC và 36,5% quyết định sẽ không
TĐC (với những điều kiện nhƣ hiện nay). Điều đáng chú ý là tỷ lệ hộ quyết định sẽ TĐC
trong nhóm hộ nghèo hoặc cận nghèo chỉ là 31,1%, thấp hơn đáng kể so với trong nhóm
không nghèo (43,9%). Điều này cho thấy điều kiện kinh tế khó khăn có thể là một trong
những trở ngại đến việc quyết định TĐC của các hộ gia đình.
Bảng 1. Quyết định của hộ về việc tái định cư
Đơn vị: %
Hộ nghèo, cận nghèo Hộ không nghèo

Chung

Chƣa quyết định

29,6

22,3

25,9

Quyết định không TĐC

39,3

33,8

36,5

Quyết định sẽ TĐC

31,1

43,9

37,6

N

135

139

274

Nguồn: Số liệu khảo sát của Viện Xã hội học năm 2016.

Theo số liệu trong Bảng 2, lý do phổ biến nhất khiến nhiều hộ quyết định sẽ không
di chuyển theo kế hoạch TĐC là tâm lý “ở lại vẫn thấy an toàn” của ngƣời dân (32%).
Nhƣ đã trình bày ở mục 2, nguy cơ bị sạt lở đất ở hai xã theo đánh giá của các cơ quan
chức năng là hiện hữu và đó là lý do chính quyền phải tổ chức TĐC. Tuy nhiên khi một
số hộ còn chƣa nhận thức đúng về nguy cơ này thì việc họ quyết định không chuyển đi
cũng là điều dễ hiểu. Nhƣ vậy, để thực hiện triệt để kế hoạch TĐC thì một trong những
giải pháp cần thiết là tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giải thích cho các hộ gia đình về
nguy cơ thiên tai, không chỉ tập trung cho nhóm hộ nghèo mà cho tất các các hộ thuộc
diện TĐC.
Lý do phổ biến thứ hai là việc ngƣời dân quen với nơi ở hiện tại và không muốn xa
quê, họ hàng, hàng xóm (35%). Hay nói cách khác, môi trƣờng văn hóa, xã hội đối với
cộng đồng các dân tộc ở đây là khá quan trọng mà nơi ở mới tại khu TĐC chƣa thể thay
thế ngay đƣợc. Hai lý do tiếp theo phản ánh lo ngại của ngƣời dân về sinh kế tại nơi TĐC,
đó là “không có việc làm, thu nhập” (23%) và “thiếu đất sản xuất” (17%). Nếu tính gộp
lại thì tỷ lệ hộ đƣa ra ít nhất một trong hai lý do này là 34% và điều đó cho thấy lo lắng
của ngƣời dân về sinh kế chính là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến họ
quyết định không chuyển đến nơi TĐC. Tƣơng đồng với đánh giá trong báo cáo của Liên
hợp quốc (UN, 2014), kết quả này gợi ý rằng, việc bảo đảm sinh kế cho ngƣời dân tại nơi
ở mới là điều kiện rất quan trọng để có thể thực hiện thành công các chƣơng trình TĐC do
thiên tai và biến đổi khí hậu.
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Bảng 2. Các lý do cho quyết định không định tái định cư của các hộ
Đơn vị: %
Hộ nghèo, cận nghèo Hộ không nghèo

Chung

Ở lại vẫn thấy an toàn

28,3

36,2

32,0

Không muốn xa quê, họ hàng, hàng xóm

35,8

25,5

31,0

Không có việc làm, thu nhập ở nơi đến

20,8

27,7

24,0

Thiếu đất sản xuất ở nơi đến

17,0

17,0

17,0

Phải chờ quá lâu nên không đi nữa

13,2

12,8

13,0

Hỗ trợ, đền bù không hợp lý

3,8

14,9

9,0

Già, sức khỏe yếu

3,8

12,8

8,0

Chƣa có nhà ở tại nơi đến

3,8

4,3

4,0

Thiếu thông tin về nơi đến

1,9

2,1

2,0

Chƣa có trƣờng học, trạm y tế

1,9

2,1

2,0

Các lý do khác

7,5

6,4

7,0

N

53

47

100

Nguồn: Số liệu khảo sát của Viện Xã hội học năm 2016.

Tỷ lệ hộ đƣa ra các lý do liên quan trực tiếp đến quá trình triển khai các kế hoạch TĐC
tập trung nhƣ “phải chờ quá lâu” hay “hỗ trợ, đền bù không hợp lý” tuy không cao (13% và
9%) nhƣng cũng là những vấn đề rất đáng đƣợc các cơ quan chức năng lƣu ý và rút kinh
nghiệm. Trong khi đó, tỷ lệ đƣa ra các lý do liên quan đến nhà cửa, cơ sở hạ tầng và thông
tin… đều dƣới 5%, thấp hơn nhiều so với các lý do phổ biến nhất đã phân tích ở trên liên
quan đến ba khía cạnh: nhận thức về mức độ rủi ro, sinh kế và môi trƣờng văn hóa xã hội.
4. Đánh giá của người dân về cuộc sống tại khu TĐC so với nơi ở cũ
Để đƣợc đánh giá là hiệu quả và bền vững, chƣơng trình TĐC không chỉ giúp ngƣời
dân tránh hiểm họa thiên tai mà cần phải tạo cho họ các điều kiện sinh sống tốt hơn, hoặc
ít nhất là không kém hơn nơi ở cũ. Dựa trên ý kiến của 133 hộ đã chuyển đến khu TĐC,
các phân tích sau đây tập trung so sánh điều kiện sinh sống của họ so với nơi ở cũ qua 5
chỉ báo: đất thổ cƣ, đất sản xuất, cơ sở hạ tầng, việc làm và thu nhập, sức khỏe, quan hệ
cộng đồng.
Bảng 3. Diện tích một số loại đất của hộ tại khu TĐC so với nơi ở cũ
Đất thổ cƣ
Ít hơn
Tƣơng đƣơng
Nhiều hơn
N

Đất sản xuất nông nghiệp

69,9
12,8
17,3
133

79,7
9,8
10,5
133

Đơn vị: %

Đất phá hoang
7,5
37,6
54,1
133

Nguồn: Số liệu khảo sát của Viện Xã hội học năm 2016.

4.1. Về đất thổ cư
Nhìn chung, đất thổ cƣ tại khu các TĐC có diện tích ít hơn và không thuận lợi cho
sinh hoạt và chăn nuôi bằng nơi ở cũ. Trong số các hộ đã chuyển đến khu TĐC có tới
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70% hộ có đất thổ cƣ ít hơn nơi ở cũ (Bảng 3). Tại khu TĐC, mỗi hộ chỉ đƣợc cấp từ
300m2 đến 400m2 đất ở theo đúng hạn mức đƣợc Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, khác
biệt lớn nhất gây trở ngại cho tổ chức cuộc sống của các hộ TĐC không chỉ là diện tích
nhỏ hơn mà là không gian sống. Tại nơi ở cũ, đất ở của họ luôn đan xen với đất rừng, đất
vƣờn liền kề tạo ra một không gian sống thông thoáng, phóng khoáng theo đúng cách
sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Cấu trúc của không gian sống này còn tạo điều kiện
cho việc chăn nuôi hợp vệ sinh, đảm bảo không ô nhiễm môi trƣờng. Còn tại khu TĐC,
đất thổ cƣ đƣợc phân theo lô, không có không gian đệm nên rất khó khăn cho thói quen tổ
chức đời sống và tập quán chăn nuôi của đồng bào dân tộc thiểu số. Họ cần có thời gian
để thích nghi với điều kiện sống mới.
4.2. Về đất sản xuất
Khó khăn, trở ngại lớn nhất đối với các hộ TĐC là thiếu đất sản xuất. Do quỹ đất có
hạn nên mỗi hộ TĐC chỉ đƣợc cấp 0,5 ha và kết quả là có tới 80% số hộ TĐC có diện tích
đất sản xuất ít hơn so với nơi ở cũ (trung bình khoảng 2 ha/hộ). Hơn nữa, đất cấp cho các
hộ TĐC đều là đất trồng cây công nghiệp dài ngày thu hồi từ các nông trƣờng nên chất
lƣợng không cao, thƣờng đem lại thu nhập khá thấp. Tuy nhiên với chính sách linh hoạt,
tỉnh chƣa thu hồi đất rừng tại nơi ở cũ, nên khó khăn về đất sản xuất cũng phần nào đƣợc
khắc phục.
Việc thiếu đất sản xuất càng gia tăng nhu cầu thay đổi cơ cấu thu nhập gia đình theo
hƣớng phát triển chăn nuôi và các nguồn thu nhập phi nông nghiệp khác. Đối với nhiều
hộ TĐC, khó khăn nhất để phát triển chăn nuôi là vốn để đầu tƣ con giống ban đầu:
“Ở đây có điều kiện để phát triển nuôi trâu bò dê nhưng các hộ đều nghèo không
có tiền mua con giống. Cả khu trong mấy năm có 15 hộ được phát bò dự án.
Ngoài ra thì cũng rất ít hộ có tiền để phát triển chăn nuôi. Mong muốn của nhiều
hộ là nhà nước cho vay vốn để mua bò giống”.
(Nam, 46 tuổi, dân tộc Dao, lớp 7/12)
Nguồn thu nhập phi nông nghiệp của các hộ TĐC chủ yếu là từ làm thuê công nhật
không ổn định. Tuy cơ hội kiếm đƣợc việc làm thuận lợi hơn so với nơi ở cũ, song do
không đƣợc đào tạo, hầu hết ngƣời lao động làm việc thủ công dựa vào sức lực là chính.
Để có nguồn thu nhập bền vững, họ cần đƣợc đào tạo nghề, hay phải đƣợc tham gia vào
chuỗi sản xuất do các doanh nghiệp tổ chức. Khảo sát tại địa bàn TĐC cho thấy, xu
hƣớng liên doanh góp đất với các doanh nghiệp nông nghiệp đã manh nha xuất hiện
nhƣng hiệu quả kinh tế còn khá thấp. Mô hình cho doanh nghiệp trồng dƣợc liệu thuê đất
tại khu Đồng Tâm với giá mỗi năm 4 triệu đồng một lô đất đƣợc cấp là quá thấp, không
đủ để cho các hộ sinh sống. Bên cạnh đó, khoảng 54% số hộ có nhiều đất khai hoang hơn
trƣớc nhƣng diện tích không lớn và không đem lại nhiều hiệu quả kinh tế. Bài toán thay
đổi cơ cấu việc làm để khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất cần đƣợc sự quan tâm của
các cấp chính quyền và ban ngành đoàn thể của tỉnh và địa phƣơng.
4.3. Về cơ sở hạ tầng
Trong các điều kiện về cơ sở hạ tầng trình bày trong Bảng 4, nguồn nƣớc sinh hoạt
và nƣớc tƣới trong sản xuất nông nghiệp là khía cạnh duy nhất mà các khu TĐC đƣợc
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đánh giá kém hơn so với nơi ở cũ. Có tới 89% ngƣời trả lời cho rằng nguồn nƣớc tại các
khu TĐC kém so với nơi ở cũ. Do các khu TĐC đều ở vùng núi đá vôi nhiều hang động
và khe ngầm nên rất khó giữ đƣợc nƣớc vào mùa khô. Mặc dù các khu TĐC đều đã đƣợc
tỉnh đầu tƣ xây dựng nguồn nƣớc giếng khoan, hệ thống bể chứa và đƣờng ống dẫn nhƣng
do điều kiện đặc thù nên nguồn nƣớc thƣờng không chỉ thiếu và yếu, mà giá nƣớc còn khá
cao so với thu nhập của các hộ (có khu tới 5000đ/m3). Đây là điều cần nhanh chóng khắc
phục nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống tại các khu TĐC. Hơn nữa, trên các vùng đất sản
xuất đƣợc chia cho các hộ không hề có hệ thống kênh mƣơng tƣới tiêu nội đồng, đây cũng
là một lý do làm cho sản xuất của các hộ TĐC luôn bấp bênh, phụ thuộc vào thời tiết và
thu nhập hay bị suy giảm do hạn hán.
Bảng 4. Điều kiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ y tế giáo dục ở khu TĐC so nơi ở cũ
Đơn vị: %
Kém hơn

Không thay đổi

Tốt hơn

Nguồn nƣớc

88,7

3,0

8,3

Đƣờng xá giao thông

0,0

1,5

98,5

Chợ, lƣu thông hàng hóa

3,8

3,8

91,7

Thông tin liên lạc

1,5

10,5

88,0

Điện lƣới

0,8

19,5

78,9

Vệ sinh môi trƣờng

19,5

14,3

66,2

Cơ sở khám chữa bệnh

16,5

12,0

69,2

Trƣờng học

11,3

8,3

79,7

An ninh trật tự xã hội

25,6

18,0

55,6

N

133

133

133

Nguồn: Số liệu khảo sát của Viện Xã hội học năm 2016.

Ngoài nguồn nƣớc, các cơ sở hạ tầng khác của các khu TĐC đều đƣợc đánh giá tốt
hơn so với nơi ở cũ, nhất là về “đƣờng xá, giao thông” (99%), “chợ, lƣu thông hàng hóa”
(91,7) và “thông tin liên lạc” (88%) (Bảng 4). Có đƣợc những thành quả này là do sự đầu
tƣ khá đồng bộ, cơ bản của chính quyền khi xây dựng các khu TĐC và cũng bởi địa hình
thuận lợi hơn nơi ở cũ.
Về giáo dục, có tới 80% hộ đánh giá trƣờng học tại các khu TĐC tốt hơn nơi ở cũ.
Sự cải thiện về giáo dục không chỉ thể hiện ở trƣờng lớp, cơ sở vật chất, quãng đƣờng đi
lại mà còn thể hiện ở nguồn nhân lực giáo viên đƣợc đánh giá là tốt hơn tại quê nhà.
Trong mỗi khu TĐC đều có trƣờng mầm non với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên khá
tốt. Điều kiện giáo dục tốt hơn so với nơi ở cũ là một trong những lý do để các hộ tự
nguyện TĐC tập trung. Họ nhìn thấy tƣơng lai tƣơi sáng của con em khi đƣợc tiếp cận và
thụ hƣởng môi trƣờng giáo dục học tập tốt hơn nơi ở cũ:
“Bố cháu đi tù vì bán ma túy, em phải nuôi một con riêng và một con chung. Là hộ
nghèo nhưng em tin tưởng con em s khá hơn ở quê. Nơi các cháu khó quên được
nhưng lỗi lầm của bố mẹ. Ở đây các cháu được học tập tốt hơn mà không bị các
bạn trêu chọc”.
(Nữ, 37 tuổi, dân tộc Thái, lớp 4/12)
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Về y tế, có tới 60% hộ đánh giá cơ sở khám chữa bệnh tại nơi TĐC tốt hơn nơi ở
cũ, hàm ý cả về cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ nhân viên y tế và đặc biệt là khả năng
tiếp cận. Bên cạnh đó, điều kiện vệ sinh môi trƣờng cũng đƣợc các hộ đánh giá khá tích
cực khi có 66% cho rằng tốt hơn nơi ở cũ. Có thể nói, việc chuẩn bị khá tốt cơ sở hạ tầng
cùng các dịch vụ xã hội cơ bản nhƣ y tế, giáo dục cho các khu TĐC là một trong những
điều kiện cơ bản để các hộ tự nguyện chuyển đến nhằm thích ứng chủ động bền vững với
thiên tai và biến đổi khí hậu.
4.4. Về việc làm và thu nhập
Gần 1/2 (49%) số hộ đƣợc khảo sát cho rằng việc làm và thu nhập của họ kém đi và
32% cho rằng việc làm và thu nhập tốt lên so với nơi ở cũ (Bảng 5). Nhƣ vậy, những lo
ngại của ngƣời dân nơi ở cũ về điều kiện sinh kế (đất canh tác, việc làm, thu nhập) ở nơi
TĐC là có cơ sở. Cần lƣu ý rằng, cộng đồng TĐC mới chỉ đƣợc một vài năm nên chƣa
thích ứng đƣợc hoàn toàn với phƣơng thức sống mới và cách thức tổ chức sản xuất cần
phải thay đổi so với tập quán sản xuất ở quê nhà.
“Đất sản xuất ít, chỉ có 5000m2 lại xấu nên thu nhập từ đất này chỉ đủ sống được
vài tháng/năm. Nếu có sức khỏe và chăm chỉ thì kiếm việc làm công nhật với mức
150.000đ - 200.000đ/ngày là không quá khó. Không kể những người cao tuổi
không còn sức lao động, thanh niên ở đây vẫn quen với cách sống cũ ở quê. Họ
không chủ động kiếm việc làm, sống dựa chủ yếu vào rừng. Khi cần hay hết tiền
lại lên rừng chặt luồng bán. Không có tính toán đầu tư tích lũy. Chăn nuôi trâu bò
dê ở đây khá thuận lợi nhưng các hộ đều thiếu vốn ban đầu”.
(Nam, 36 tuổi, dân tộc Mƣờng, lớp 12/12, trƣởng xóm TĐC)
Điều quan trọng là hầu hết các hộ TĐC đều còn nguồn thu nhập từ đất rừng sản
xuất của họ tại nơi ở cũ do chƣa bị thu hồi. Nguồn thu nhập này có vai trò bổ sung rất
quan trọng trong cơ cấu thu nhập của hộ TĐC trong thời gian đầu sau di cƣ.
Bảng 5. Đánh giá một số mặt cơ bản so với trước khi TĐC
Việc làm, thu nhập

Sức khỏe

48,9
18,8
32,2
133

30,1
38,3
31,6
133

Kém đi
Không thay đổi
Tốt hơn
N

Đơn vị: %
Quan hệ xã hội, hòa
nhập cộng đồng
6,8
37,6
54,1
133

Nguồn: Số liệu khảo sát của Viện Xã hội học năm 2016.

4.5. Về sức khỏe
Việc TĐC cách nơi ở cũ gần 100 km với điều kiện khí hậu nguồn nƣớc thay đổi rõ
rệt thƣờng có ảnh hƣởng nhiều tới sức khỏe cộng đồng trong thời gian đầu. Song do cơ sở
vật chất, trang thiết bị của các trạm y tế của các khu TĐC đƣợc xây dựng khá tốt, cộng
với sự hỗ trợ về y tế của các ban ngành chính quyền, quân đội nên tỷ lệ đánh giá sức khỏe
kém đi là 30,1%, vẫn xấp xỉ tỷ lệ đánh giá sức khỏe tốt lên so với trƣớc di cƣ (31,6%)
(Bảng 5).
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“Khi dân từ Mai Châu về khu TĐC, chính quyền các cấp tại địa phương kể cả
công an, quân đội đều chung sức hỗ trợ đặc biệt cho họ. Trạm y tế luôn có đầy đủ
cơ số thuốc thiết yếu. Đảm bảo thực hiện được mục tiêu của tỉnh đề ra là ổn định
đời sống và sức khỏe của người dân di cư đến”.
(Nam, 57 tuổi, dân tộc Kinh, lớp 12/12, Chủ tịch xã có khu TĐC)
4.6. Quan hệ xã hội và hòa nhập cộng đồng
Những thay đổi trong quan hệ xã hội đƣợc đánh giá là một sự phát triển quan trọng
của cộng đồng cƣ dân TĐC. Chuyển từ khu vực vùng sâu vùng xa nơi lòng hồ thủy điện,
phong tục tập quán lạc hậu, văn hóa xã hội còn nhiều hạn chế đến các khu TĐC đều gần
trung tâm huyện, gần đƣờng quốc lộ, nên có thể nói đời sống văn hóa - xã hội đã đƣợc
thay đổi đáng kể. Đây là cơ hội tiếp cận với đời sống hiện đại, văn hóa tiên tiến và là điều
kiện để các thế hệ tiếp theo có thể phát triển ngang bằng với cộng đồng bản địa tại các
khu TĐC.
“Lý do quan trọng nhất để gia đình chúng tôi xuống đây TĐC trước hết là nghĩ
đến tương lai con em. Con cái có cơ hội phát triển, có cơ hội tiếp xúc với văn
minh, môi trường xã hội tốt. Cơ hội học lên cao, học chuyên nghiệp hơn hẳn ở
quê. Trên đó trường cấp 3 cách 40km, con em rất khó phát triển. Cơ hội tìm việc
thoát ly khỏi nông nghiệp cũng hơn hẳn ở quê”.
(Nam, 47 tuổi, dân tộc Dao, lớp 7/10, trƣởng xóm TĐC)
Có thể nói, cộng đồng TĐC đã có cơ hội để phát triển nguồn vốn xã hội hơn so với
nơi ở cũ. Đây là nguồn lực quan trọng trong đời sống mà rất khó định lƣợng đƣợc ngay
trong thời gian đầu mới TĐC. Điều kiện quan hệ xã hội, hòa nhập cộng đồng đƣợc hơn
54% số hộ đánh giá tốt hơn trƣớc, trong khi tỷ lệ đánh giá kém hơn trƣớc chỉ gần 7%.
Phần lớn trong số đó là những ngƣời cao tuổi, khả năng thích nghi hòa nhập kém. Bản
thân các xã có các khu TĐC cũng có tới trên dƣới 50% dân cƣ là ngƣời Mƣờng nhƣ nơi
xuất cƣ nên sự khác biệt văn hóa phong tục tập quán là không đáng kể.
5. Kết luận và khuyến nghị
Cả hai xã Tân Mai và Phúc Sạn đƣợc khảo sát đều chịu ảnh hƣởng nặng nề về rủi ro
thiên tai và biến đổi khí hậu, môi trƣờng, nhất là sạt lở đất. Trƣớc thực trạng nhƣ vậy, bố
trí lại dân cƣ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại là một nhu cầu bức thiết của cộng đồng.
Đây cũng là nhiệm vụ của chính quyền và các nhà quản lý để thực hiện chƣơng trình bố
trí, ổn định dân cƣ vùng bị ảnh hƣởng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày
21/11/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ.
Mô hình TĐC tập trung có thể đƣợc xem nhƣ có tính chủ động và bền vững nhất để
thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu, môi trƣờng. Tuy nhiên, do chi phí thu hồi đất,
đầu tƣ xây dựng hạ tầng khu TĐC và các chính sách hỗ trợ nên đây là mô hình có xuất
đầu tƣ cao nhất so với 2 mô hình tự TĐC và TĐC xen ghép. Chính khó khăn về kinh phí
và quỹ đất xây dựng khu TĐC, quỹ đất sản xuất đã làm chậm quá trình thực hiện TĐC tự
nguyện cho các hộ đã đăng ký. Tỉnh Hòa Bình cần phối hợp với trung ƣơng có những giải
pháp huy động nguồn lực để đáp ứng nhu cầu TĐC của cộng đồng này.
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Trên 1/3 những hộ chƣa di chuyển quyết định sẽ không TĐC với ba lý do phổ biến
nhất là: nhận thức chƣa đủ về nguy cơ rủi ro thiên tai; lo ngại thiếu đất canh tác và nguồn
sinh kế tại khu TĐC; và sợ thay đổi môi trƣờng văn hóa, xã hội. Đây cũng là 3 trở ngại
đối với chƣơng trình TĐC. Trở ngại thứ nhất có thể đƣợc dần gỡ bỏ bằng giải pháp tăng
cƣờng công tác tuyên truyền, vận động và giải thích cho các hộ gia đình về nguy cơ thiên
tai, sạt lở đất. Từ trải nghiệm và đánh giá của những hộ đã TĐC cho thấy, việc đảm bảo
nguồn sinh kế cho các hộ TĐC là một vấn đề thực tiễn cần đƣợc chú trọng trong quá trình
lập kế hoạch và triển khai các chƣơng trình TĐC tập trung. Trở ngại thứ ba có thể đƣợc
giải quyết nếu môi trƣờng văn hóa, xã hội và hòa nhập cộng đồng tại nơi TĐC đƣợc quan
tâm xây dựng phù hợp.
Trên thực tế, vị trí của cả ba khu TĐC hầu nhƣ đã loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị sạt
lở đất và ngập lụt, đảm bảo cho việc TĐC đƣợc bền vững. Nhìn chung, hạ tầng cơ sở, khả
năng tiếp cận và hƣởng thụ dịch vụ xã hội cơ bản nhƣ y tế, giáo dục tại các khu TĐC
đƣợc đánh giá cao hơn so với nơi ở cũ. Đây là điều kiện để các hộ TĐC có thể sớm ổn
định và phát triển đời sống. Nguồn nƣớc sinh hoạt, nƣớc tƣới cho sản xuất thiếu và có giá
thành cao là điểm yếu so với nơi ở cũ. Ban chỉ đạo Quy hoạch lại dân cƣ của tỉnh Hòa
Bình cần phối hợp với các ban ngành chức năng cải thiện chất lƣợng nguồn nƣớc và hạ
giá thành nƣớc sinh hoạt tại các khu TĐC. Cần xây dựng hệ thống kênh mƣơng nội đồng
để chủ động tƣới tiêu tăng năng suất cây trồng vật nuôi.
Do không còn quỹ đất, nên đất sản xuất đƣợc cấp cho các hộ TĐC vừa thiếu, vừa
không có chất lƣợng cao để sản xuất nông nghiệp. Mặc dù đã có một số chính sách hỗ trợ,
tuy nhiên để nâng cao thu nhập của các hộ gia đình TĐC cần phải có hệ thống chính sách,
giải pháp và các phƣơng thức hỗ trợ hiệu quả theo hƣớng phát triển chăn nuôi và tăng cơ
cấu thu nhập từ các nguồn thu phi nông nghiêp. Cơ bản nhất là phải phát triển giáo dục
nền tảng và đào tạo nghề cho lao động tại các khu TĐC.
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