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Tài liệu tập huấn này được xây dựng bởi Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam trong khuôn khổ 
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Elizabeth Ferris (Viện Nghiên cứu Di cư Quốc tế, Đại học Georgetown) đóng góp rất nhiều ý kiến giá 
trị cho dự thảo tài liệu. Amida Cumming chỉnh sửa về chuyên môn và ngôn ngữ, và hoàn thiện tài liệu 
bản cuối cùng. Bộ phận Xuất bản của IOM tại Geneva hỗ trợ rà soát trình bày và định dạng của tài liệu 
cuối cùng.

Vào tháng 12 năm 2017, IOM Việt Nam hợp tác cùng Viện Xã hội học, Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho 
các giảng viên nguồn tại Hà Nội, Việt Nam và tập huấn cho các cán bộ tỉnh và địa phương tại Hòa Bình, 
Việt Nam. Các ý kiến đóng góp giá trị của các học viên tham dự tập huấn, đặc biệt là của TS. Nguyễn 
Đức Vinh và Nghiêm Thị Thủy (Viện Xã hội học, Hà Nội) đã được bổ sung vào bản cuối cùng của tài 
liệu.

Các công cụ và những thực hành hiệu quả được trình bày trong tài liệu này được trích dẫn từ một tài liệu 
mới được công bố “Bộ công cụ: Lên kế hoạch tái định cư để bảo vệ người dân khỏi thiên tai và biến đổi 
môi trường” (Đại học Georgetown, IOM và UNHCR, 2017). Các tác giả của tài liệu trân trọng cám ơn 
các tổ chức liên quan đã cho phép sử dụng và thích ứng tài liệu.
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Mục đích của Tài liệu

Việt Nam đang phải đối mặt với các thiên tai diễn ra ở mức độ ngày một nhiều hơn, trầm trọng hơn và có 
xu hướng gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ngoài việc đe dọa đến sự an toàn của con người và 
gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, tài sản và sinh kế, thiên tai khiến cho hàng nghìn người có nguy 
cơ mất chỗ ở mỗi năm. Thiên tai và những biến đổi môi trường diễn biến chậm cũng tác động đến nhiều 
yếu tố khác, qua đó ảnh hưởng đến di cư tự nguyện – một trong những chiến lược thích ứng khá phổ 
biến của các hộ gia đình trước tác động vật lý và kinh tế của biến đổi môi trường. Di cư có thể giúp các 
hộ dân gia tăng khả năng phục hồi sau thiên tai và những cú sốc khác, vì di cư giúp mở rộng nguồn thu 
nhập, tạo cơ hội tiếp cận cơ sở vật chất và các loại dịch vụ, đồng thời giảm bớt thiệt hại do thiên tai. Tuy 
nhiên, người di cư cũng có thể dễ tổn thương hơn, nhất là khi người di cư phải tái tạo nguồn sinh kế, tiếp 
cận nguồn lực, cũng như tiếp cận các dịch vụ và mạng lưới xã hội ở nơi đến. Hơn nữa, trong khi di cư tự 
phát là cách ứng phó phổ biến, những hộ dân khó khăn nhất có thể thiếu các nguồn lực cần thiết để di cư.

Tái định cư theo kế hoạch của nhà nước là hình thức di cư lâu dài, tự nguyện đến một nơi ở mới, được 
các dự án hoặc chính sách của chính phủ tài trợ, trong đó bao gồm việc tái thiết cơ sở hạ tầng, dịch vụ, 
nhà cửa và sinh kế cho cộng đồng (IOM, 2014:16). Khi biện pháp thích ứng tại chỗ không còn khả thi, 
các chương trình tái định cư của nhà nước có thể giúp tăng cường khả năng chống chịu và giảm thiểu 
rủi ro thiên tai, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống ở nông thôn. Tuy nhiên, tái định cư là một công 
việc phức tạp, và kết quả tái định cư chịu tác động của nhiều yếu tố tương tác. Tái định cư là phương 
án tốt nhất chỉ trong trường hợp biện pháp thích ứng an toàn tại chỗ hoặc các biện pháp khác không thể 
thực hiện được. Nhu cầu, quyền lợi và nguyện vọng của cộng đồng cần được đặc biệt quan tâm khi lên 
kế hoạch và triển khai tái định cư, để đạt được kết quả mong muốn là giảm thiểu rủi ro và tăng cường 
sức chống chịu. 

Tài liệu tập huấn này giới thiệu một số hướng dẫn cho lãnh đạo tỉnh và địa phương trong việc lên kế 
hoạch và triển khai các dự án tái định cư do môi trường. Tài liệu giúp người học hiểu các khái niệm 
quan trọng liên quan đến các vấn đề phức tạp của di cư, môi trường, biến đổi khí hậu cũng như cung cấp 
các công cụ và hướng dẫn cho việc áp dụng vào thực tế địa phương tại Việt Nam. Tài liệu nhấn mạnh 
đến việc tham gia và trao quyền cho cộng đồng trong việc lên kế hoạch và triển khai tái định cư do môi 
trường ở cấp tỉnh và cấp địa phương. 

Tài liệu có sử dụng các nguồn tham khảo sau đây1 :

• Bộ công cụ: Lên kế hoạch tái định cư để bảo vệ người dân khỏi thiên tai và biến đổi môi trường (Đại 
học Georgetown, IOM và UNHCR, 2017), sau đây được gọi là Bộ công cụ.

• Di cư, Môi trường và Biến đổi khí hậu: Tài liệu Tập huấn (IOM, 2016)

• Tái định cư trong bối cảnh biến đổi môi trường tại tỉnh Hòa Bình, Việt Nam: Phân tích quá trình ra 
quyết định của các hộ gia đình và kết quả của chương trình tái định cư (IOM và Viện Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 2017)

• Di cư, Tái định cư và Biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Giảm thiểu tình trạng đối mặt và tính dễ bị tổn 
thương với khí hậu cực đoan và áp lực khí hậu thông qua di cư tự phát và di cư có định hướng (Liên 
Hợp Quốc tại Việt Nam, 2014).

giới Thiệu

1 Tài liệu tập huấn bao gồm các trích dẫn trực tiếp từ các tài liệu này, với sự cho phép của các tổ chức liên quan, đặc biệt của Đại học Georgetown, 
Hoa Kỳ.
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Hướng dẫn sử dụng tài liệu

Tài liệu này có thể dùng làm công cụ tự học hoặc làm tài liệu hướng dẫn cho giảng viên chuẩn bị và 
triển khai tập huấn tại lớp. Có mười chủ đề, chia thành bốn chương. Các trường hợp điển hình và ghi 
chú cung cấp thêm thông tin liên quan, hoặc cung cấp bối cảnh cho bài tập. Tài liệu cũng đưa ra nhiều 
hoạt động nhóm và câu hỏi thảo luận xuyên suốt các chủ đề nhằm khuyến khích phương pháp học dựa 
trên thực hành. Giảng viên có thể hướng dẫn thực hiện các hoạt động và thảo luận trên lớp, hoặc người 
học có thể tự nghiên cứu trong trường hợp tự học. Phần phụ lục của tài liệu cung cấp thêm các thông tin 
nhằm hỗ trợ công tác tập huấn cho cả giảng viên và học viên.

Tài liệu được thiết kế cho 15 giờ học trên lớp, khoảng 2.5 ngày tập huấn. Thời gian lý tưởng cho mỗi 
chủ đề là 90 phút, bao gồm 40-60 phút cho hoạt động nhóm.

Do tính phức tạp của chủ đề, tài liệu được xây dựng như một sự thử nghiệm và cần được liên tục cải tiến, 
cập nhật. Nhóm tác giả hi vọng tài liệu sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên phản hồi của người học, cũng 
như trên cơ sở các dữ liệu mới và các thực hành hiệu quả được đúc kết trong tương lai.

Đối tượng

Tài liệu được xây dựng nhằm giúp tăng cường và nâng cao năng lực của các cán bộ chính quyền cấp 
tỉnh và địa phương, những người có vai trò trực tiếp và cụ thể trong việc lên kế hoạch và triển khai các 
chương trình tái định cư trong bối cảnh thiên tai, biến đổi môi trường và biến đổi khí hậu.

Các hoạt động trong tài liệu được thiết kế cho lớp tập huấn với khoảng 20 người học và có thể được điều 
chỉnh để phù hợp với nhóm nhỏ hơn hoặc lớn hơn.
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chưƠng 1
Mối quan hệ giữa di cư, môi trường 
và biến đổi khí hậu

Mô tả chung:  

Chương 1 cung cấp các khái niệm, thuật ngữ và lý thuyết giúp người học hiểu được mối quan hệ giữa di 
cư, môi trường và biến đổi khí hậu, cũng như mối liên hệ phức tạp giữa các yếu tố này từ ở cấp độ quốc 
tế đến cấp độ hộ gia đình. Người học sau đó sẽ thảo luận về quá trình ra quyết định di cư ở cấp độ hộ 
gia đình. Chủ đề cuối cùng của Chương 1 sẽ tập trung vào việc tái định cư - một hình thức cụ thể của di 
cư - như một giải pháp thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.

haiti, Savanne Dèsolèe. khu vực chịu hạn hán ở Savanne Dèsolèe được coi là sa mạc lớn nhất của haiti.
© ioM 2015 (nguồn ảnh: alessandro grassani)
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 hoạt động

hoạt động 1.1. khám phá mối quan hệ giữa di cư và môi trường

Mục đích của hoạt động: Giúp người học tự tìm hiểu từ các quan sát của chính mình về biến đổi môi 
trường và tác động đến di cư cũng như các đặc điểm của di cư do yếu tố môi trường.

Loại hoạt động: Huy động ý tưởng

Hướng dẫn: Trước khi bắt đầu chủ đề 1, chia lớp học thành các nhóm nhỏ và yêu cầu mỗi nhóm 
thảo luận một trong các câu hỏi dưới đây. Dành 10 phút để các nhóm thảo luận, sau đó mời một 
nhóm lên trình bày trước lớp về kết quả thảo luận của nhóm và yêu cầu các nhóm khác bổ sung, 
nhằm đưa ra một danh sách các ý trả lời hoặc ví dụ cho mỗi câu hỏi.

1. Bạn quan sát thấy có những hiện tượng hay biến đổi môi trường trong ngắn hạn và dài hạn nào 
ở Việt Nam?

2. Bạn có thể quan sát thấy người dân có những cách ứng phó như thế nào trước các hiện tượng/biến 
đổi môi trường khi chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ?

3. Tại Việt Nam, nếu người dân đi xa, họ đi vì lý do gì và với mục đích gì? Họ đi như thế nào: trong 
một thời gian ngắn hay lâu dài, hay đi về theo chu kỳ; đi gần hay xa?

Tổng kết: Tiếp tục nội dung của Chương 1. Ở cuối Chương, xem lại danh sách các ý trả lời mà các 
nhóm đã nêu ra trong hoạt động và thảo luận những câu hỏi sau:

• Có những biến đổi môi trường nào được nêu ra tại Câu hỏi số 1 dẫn đến, hoặc ảnh hưởng đến, 
di cư không (liên hệ với Câu hỏi số 2)? Di cư đó là tự nguyện hay không tự nguyện? Hướng dẫn 
học viên thảo luận vì sao và khuyến khích học viên xem xét ảnh hưởng qua lại giữa biến đổi môi 
trường và các yếu tố khác ở các mức độ khác nhau.

• Xem danh sách các dạng di cư và lý do di cư được xác định ở Câu hỏi số 3. Có trường hợp nào là 
ví dụ cho di cư do môi trường không? Hướng dẫn học viên thảo luận vì sao và khuyến khích học 
viên xem xét tác động trực tiếp và gián tiếp của yếu tố môi trường.

chủ đề 1.1 
Mối quan hệ giữa di cư, môi trường 
và biến đổi khí hậu 

Mục tiêu: 

• Mô tả mối quan hệ giữa di cư, môi trường và biến đổi khí hậu.

• Hiểu các thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong bối cảnh di cư do môi trường.

• Thảo luận về các đặc điểm chính của di cư do môi trường.
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1.1.1. Các định nghĩa và thuật ngữ 

Di cư theo định nghĩa của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) là “sự dịch chuyển của một người hoặc một 
nhóm người, kể cả qua một biên giới quốc tế hay trong một quốc gia. Di cư bao gồm tất cả các loại di 
chuyển, bất kể khoảng cách, thời gian, thành phần hay nguyên nhân; bao gồm di cư của người tị nạn, 
người lánh nạn, người di cư vì mục đích kinh tế và những người di chuyển vì các mục đích khác, trong 
đó có đoàn tụ gia đình” (IOM, 2011: 62-63).

Thuật ngữ “mối quan hệ” (nexus) thường được sử dụng trong các chủ đề về di cư, môi trường và biến 
đổi khí hậu. Sở dĩ chọn thuật ngữ này vì cụm từ “mối quan hệ” chuyển tải được ý tưởng về nhiều mối 
liên kết giữa các yếu tố có tương tác lẫn nhau. Có nhiều hình thức di cư và nhiều yếu tố môi trường, ở 
cả nơi xuất cư và nơi đến có thể tác động đến việc di cư. Mối quan hệ này cũng có thể vận hành theo 
hướng ngược lại, đó là khi di cư gây tác động đến môi trường và nhận thức của con người về ảnh hưởng 
của biến đổi môi trường, ở cả nơi xuất cư và nơi đến. 

Mặt khác, các mối quan hệ này còn bị tác động bởi biến đổi khí hậu, hoặc làm thay đổi cách ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Trong khi biến đổi môi trường vẫn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự di 
chuyển của con người xuyên suốt lịch sử, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng mức độ và tốc độ của các 
thay đổi, qua đó ảnh hưởng đến di cư. Có một điều hầu như chắc chắn, đó là nhiều nơi trên trái đất ngày 
càng trở nên khó sống hơn, do các yếu tố như biến đổi khí hậu, suy thoái đất nông nghiệp, sa mạc hóa và 
ô nhiễm nguồn nước (Foresight, 2011). Số lần xảy ra thiên tai trên cấp độ toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi 
trong giai đoạn 20 năm qua. Quá trình biến đổi môi trường và các dạng thiên tai diễn biến chậm như hạn 
hán sẽ có tác động lớn hơn nữa đến sự di chuyển của con người về dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể có 
tác động đáng kể lên sự di chuyển của con người và làm trầm trọng thêm quá trình suy thoái môi trường. 
Cụm từ “mối quan hệ” được dùng để đề cập và phân tích sự liên hệ giữa các vấn đề liên quan nói trên.

Các yếu tố môi trường tác động đến di cư có thể có nhiều hình thức khác nhau. Các hiện tượng và biến 
đổi trong môi trường không phải lúc nào cũng có tác động tiêu cực, tuy nhiên tài liệu này chỉ tập trung 
vào những thay đổi có thể có tác động tiêu cực lên cuộc sống và sinh kế. Ảnh hưởng của môi trường lên 
di cư có thể phân thành hai nhóm chính: các hiện tượng môi trường và biến đổi môi trường.

• Các hiện tượng môi trường, bao gồm các thiên tai, có thể diễn biến nhanh chóng (như bão xoáy, sạt 
lở đất hay lũ lụt) hoặc diễn biến chậm, thường là hàng tuần hoặc hàng tháng (như hạn hán). Một số 
hiện tượng có thể do con người gây ra, một số do thiên nhiên, và một số hiện tượng có nguyên nhân 
chính là từ thiên nhiên nhưng do ảnh hưởng của con người mà xảy ra ở mức độ trầm trọng hơn. Tài 
liệu này sẽ chú trọng đến những hiện tượng có liên quan đến các thảm họa thiên nhiên và biến đổi 
khí hậu.

• Biến đổi môi trường là quá trình lâu dài - thường là nhiều thập kỷ hoặc lâu hơn - như hiện tượng 
nước biển dâng và sa mạc hóa. 

Dự kiến biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng mức độ thường xuyên và cường độ của các thảm họa thiên tai 
và góp phần làm gia tăng mức độ hoặc đẩy nhanh quá trình biến đổi môi trường. Tuy nhiên, tác động 
của biến đổi khí hậu có thể khác nhau giữa các khu vực địa lý và lục địa.

Tổ chức IOM (2011) sử dụng thuật ngữ “người di cư do môi trường” để mô tả: “Những người hoặc 
nhóm người buộc phải rời bỏ nơi ở thường xuyên, hoặc lựa chọn ra đi trong phạm vi quốc gia hoặc ra 
quốc tế, kể cả tạm thời hay lâu dài, chủ yếu do nguyên nhân môi trường thay đổi một cách đột ngột hoặc 
tác động tiêu cực gia tăng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và điều kiện sống của họ”. Thuật ngữ này có 
nghĩa rộng bao trùm tất cả các loại di dời, dù là không tự nguyện hay tự nguyện, tạm thời hay lâu dài, 
trong nước hay quốc tế. Thuật ngữ cũng cho thấy các yếu tố môi trường tác động lên di cư có thể là trực 
tiếp và gián tiếp, và là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định phức tạp liên quan 
đến di cư.
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1.1.2. Nhận biết di cư do môi trường: không tự nguyện, tự nguyện, tạm thời hay lâu dài?

Một số tranh luận hiện nay xoay quanh câu hỏi liệu di cư do môi trường là di cư không tự nguyện hay 
tự nguyện. Các thuật ngữ như “người lánh nạn do môi trường” hay “người tị nạn do biến đổi khí hậu” 
được sử dụng để nói đến những nhóm người mà quá trình di cư được xem là có tính chất bắt buộc do 
yếu tố môi trường. Tuy nhiên, người dân có thể di chuyển để ứng phó với các áp lực về môi trường 
theo những cách khác nhau, nghĩa là ngay cả các quyết định di cư mang tính tự nguyện cũng có thể bị 
ảnh hưởng một phần bởi các yếu tố môi trường. Sẽ phù hợp hơn nếu ta xem xét di cư trên một phổ với 
các mức độ khác nhau, từ không tự nguyện đến tự nguyện - một số rõ ràng là di cư không tự nguyện và 
một số rõ ràng là di cư tự nguyện, nhưng phần lớn nằm ở giữa hai thái cực này. Thời điểm di cư và loại 
biến đổi môi trường có thể là hai yếu tố quan trọng quyết định di cư mang tính tự nguyện hay không tự 
nguyện nhiều hơn. Ví dụ:

• Di cư do những dạng thiên tai xảy ra đột ngột như sạt lở đất thường được xem như di cư không tự 
nguyện, khi con người phải rời bỏ nhà cửa. Nhưng nhiều hình thức di cư khác cũng có thể tồn tại 
nhằm ứng phó với các dạng thiên tai này: một thành viên trong gia đình có thể đi làm ăn xa nhiều 
tháng sau khi thiên tai xảy ra nhằm kiếm thêm thu nhập bù đắp cho phần thu nhập bị thiếu hụt do mất 
đất hoặc mất mùa. Tiền do người lao động xa gửi về có thể giúp các thành viên khác trong gia đình 
ở lại và duy trì cuộc sống trong vùng bị ảnh hưởng. Liệu có thể xem hình thức di cư này là không tự 
nguyện hay tự nguyện?

• Trong một số trường hợp, hiện tượng nước biển dâng có thể dẫn đến tình trạng ngập lụt nhà ở và đất 
đai. Tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp, tác động sẽ diễn ra từ từ như tình trạng xói lở bờ biển 
và xâm nhập mặn nguồn nước ngầm. Tương tự, tác động của nhiệt độ tăng thường là quá trình lâu 
dài, có thể hàng thập kỷ, làm suy giảm khả năng sinh kế tại một số vùng. Trong những trường hợp 
như vậy, nhiều khả năng con người sẽ lựa chọn di cư như một giải pháp thích ứng với biến đổi môi 
trường, và quyết định có thể được đưa ra nhiều năm trước “đỉnh điểm”, khi nơi ở của họ hoàn toàn 
không thể sống được nữa và không còn cách nào khác là phải đi. Di cư như vậy nên được xem là 
không tự nguyện hay tự nguyện?

Các ví dụ này cho thấy con người có thể lựa chọn di cư như một cách ứng phó tự nguyện trước biến 
đổi môi trường, đặc biệt khi áp lực môi trường tăng dần theo thời gian, hoặc khi biến đổi môi trường có 
thể được dự báo trước. Người có nhiều nguồn lực hơn có nhiều khả năng sẽ lựa chọn di cư một cách tự 
nguyện trước khi môi trường xấu đi, trong khi các gia đình có ít nguồn lực hơn có nhiều khả năng sẽ chờ 
đến khi không còn lựa chọn nào khác và khi đó, di cư sẽ mang tính chất không tự nguyện nhiều hơn.

Vì vậy, thuật ngữ “người di cư do môi trường” được dùng để mô tả những người di cư một cách tự 
nguyện hay không tự nguyện vì yếu tố môi trường, trong khi cụm từ “người lánh nạn trong bối cảnh 
thiên tai và/hoặc biến đổi khí hậu” được sử dụng khi việc di chuyển của họ rõ ràng mang tính chất 
không tự nguyện do thiên tai và/hoặc biến đối khí hậu. Các thuật ngữ như “người tị nạn do môi trường” 
hay “người tị nạn do biến đổi khí hậu” đôi khi được sử dụng để mô tả những người phải di chuyển qua 
biên giới quốc tế để tìm nơi ở mới. Tuy nhiên do thuật ngữ “người tị nạn” có định nghĩa cụ thể theo luật 
pháp quốc tế và không bao gồm trường hợp di chuyển do môi trường, không có cơ sở trong luật pháp 
quốc tế để đưa những người di cư do môi trường vào nhóm “người tị nạn”.

Di cư để ứng phó với các hiện tượng môi trường thường mang tính tạm thời, có nghĩa là người dân có 
thể di dời tạm thời trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng nhưng sẽ quay trở lại nơi ở ban đầu. Di cư 
tạm thời có thể diễn ra một lần, hoặc cũng có thể thường xuyên như trong trường hợp di cư theo mùa. Di 
cư theo mùa là hình thức di cư thường gặp của di cư do môi trường ở những khu vực hứng chịu các loại 
thiên tai có thể dự đoán trước (ví dụ mùa có bão lốc hàng năm). Những người di cư theo mùa thường rời 
đi trong khoảng thời gian vài tuần hoặc tháng vào mỗi năm để ứng phó với điều kiện môi trường theo 
mùa, nhưng hàng năm đều quay lại nơi ở ban đầu. Ngay cả sau những thảm hoạ bất ngờ, hầu hết những 
người di cư do môi trường đều muốn quay trở lại nơi có điều kiện sinh kế bền vững và an toàn và chỉ 
di cư tạm thời cho đến khi các điều kiện ổn định trở lại. Tuy nhiên, họ thường cần được hỗ trợ để có thể 
khôi phục và ổn định cuộc sống. 
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      ghi chú 1. việt nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai

Chỉ số rủi ro khí hậu của Germanwatch cho thấy mức độ đối mặt và tính dễ bị tổn thương trước 
những hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo đó, Việt Nam đứng thứ tám trên danh sách mười quốc 
gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai xét trong giai đoạn 1996 - 2015 (Bảng 1). Điều này 
cho thấy Việt Nam chịu tác động lớn từ thiên tai và có mức độ tổn thất cao và thiệt hại đáng kể do 
các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

Bảng 1. Chỉ số rủi ro khí hậu (CRI) trong dài hạn: 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên 
tai xét trong giai đoạn 1996 - 2015 

cri 
1996–2015 

(1995–2014)

Quốc gia điểm
cri

Tổng số 
người 
chết  

Số 
người 
chết 

tính trên 
100.000 
dân cư

Tổng tổn 
thất (triệu 
uSD PPP)

Tổn 
thất 
trên 

đơn vị 
gDP 
(%)

Số lần thiên 
tai 

(1994–2013)

1 (1) honduras 11.33 301.9 4.36 568.04 2.1 61

2 (2) Myanmar 14.17 7,145.85 14.71 1,300.74 0.737 41

3 (3) haiti 18.17 253.25 2.71 221.92 1.486 63

4 (4) nicaragua 19.17 162.9 2.94 234.79 1.197 44

5 (4) philippines 21.33 861.55 1 2,761.53 0.628 283

6 (6) bangladesh 25 679.05 0.48 2,283.38 0.732 185

7 (8) pakistan 30.5 504.75 0.32 3,823.17 0.647 133

8 (7) Viet nam 31.33 339.75 0.41 2,119.37 0.621 206

9 (10) guatemala 33.83 97.25 0.75 401.54 0.467 75

10 (9) Thailand 34.83 140 0.22 7,574.62 1.004 136

Nguồn: Kreft, Eckstein & Melchior, 2016. có thể truy cập tại:  https://germanwatch.org/de/download/16411.pdf.

Di cư lâu dài thường xảy ra trong bối cảnh suy thoái môi trường diễn ra từ từ, ví dụ như mực nước biển 
dâng và sa mạc hoá, mặc dù di cư lâu dài cũng có thể được xem là phản ứng để thích ứng với thiên tai 
ngày càng tồi tệ hơn nếu chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn sinh kế hộ gia đình. Di cư tạm thời 
hoặc di cư theo mùa cũng được áp dụng phổ biến như một biện pháp ứng phó trong những giai đoạn đầu 
của suy thoái môi trường và có thể là bước đệm để dẫn đến di cư lâu dài hơn. 

Phần lớn các trường hợp di cư do môi trường diễn ra trong phạm vi quốc gia bị ảnh hưởng (di cư trong 
nước). Liên quan đến di dời do thiên tai, các nghiên cứu cho thấy di dời thường mang tính địa phương. 
Ví dụ, 88% các cộng đồng nông nghiệp ở Bangladesh được xác định là vẫn ở lại trong vòng bán kính 
hai dặm cách nơi ở ban đầu sau khi phải di dời do tình trạng xói lở đất và mất nhà cửa do lũ lụt (Zaman, 
1989). Điều này có thể là do họ không cần phải di chuyển xa hơn, ví dụ, để được an toàn khỏi vùng bão 
lốc, hoặc vì muốn gần gia đình và họ hàng. Trong những trường hợp khác, người dân có thể muốn đi xa 
hơn nhưng không có khả năng chi trả chi phí đường dài. Trong trường hợp di chuyển qua biên giới quốc 
tế (“di cư qua biên giới”), phần lớn các trường hợp là di cư sang các nước láng giềng như hiện tượng di 
cư do hạn hán ở Tây Phi (Findley, 1994). Di cư quốc tế xuyên lục địa thường là vượt khả năng tài chính 
của những người di cư do môi trường.
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      ghi chú 2. nguy cơ người dân phải tạm lánh do thiên tai ở đông nam á

Một đánh giá gần đây cho thấy nguy cơ phải tạm lánh do thiên tai ngày một gia tăng ở khu vực Đông 
Nam Á và Trung Quốc có một phần là do sự gia tăng mật độ dân số ở các khu vực nguy hiểm. Có sự 
khác biệt đáng kể giữa các nước trong khu vực, do nguy cơ phải tạm lánh không chỉ phụ thuộc vào 
mức độ thiên tai mà còn phụ thuộc vào tính dễ bị tổn thương của người dân bị ảnh hưởng, cơ sở hạ 
tầng và khả năng ứng phó với các sự kiện cực đoan. Nguy cơ phải tạm lánh là thấp nhất ở Singapore 
bất kể mật độ dân số cao, với tỷ lệ một trên một triệu người có nguy cơ phải tạm lánh, và cao nhất ở 
Lào với tỷ lệ 7.106 người trên một triệu người. Việt Nam có nguy cơ phải tạm lánh cao thứ tư trong 
khu vực, với tỷ lệ 4.030 người trên một triệu người, do Việt Nam nằm trong khu vực thường có nhiều 
biến cố khí hậu nghiêm trọng, và cộng đồng dân cư lại dễ bị tổn thương (Lavell & Ginnetti, 2014). 
Từ tháng Sáu năm 2013 đến cuối năm 2015, ước tính 1,1 triệu người tại Việt Nam phải tạm lánh do 
thiên tai (IDMC, 2017). Ngoài ra, mỗi năm ước tính khoảng 365.000 người có nguy cơ phải tạm lánh 
do thiên tai (Lavell & Ginnetti, 2014).

1.1.3. Tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu

Tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu là hai khái niệm quan trọng giúp chúng ta hiểu được di 
cư do môi trường và ứng phó với thiên tai và biến đổi môi trường. Trong bối cảnh các áp lực môi trường 
và tác động của chúng lên các nhóm dân cư, tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu có thể được 
xem là hai thái cực của một thang cấp độ. Tính dễ bị tổn thương liên quan đến mức độ dễ bị tổn thương 
của một hộ gia đình, cộng đồng hay nhóm người trước một hiểm họa và mức độ tác động tiêu cực mà 
họ có thể phải trải qua. Khả năng chống chịu liên quan đến khả năng đối phó và “phục hồi trở lại” sau 
khi chịu tác động của các áp lực môi trường, bằng cách dựa vào nguồn lực môi trường, xã hội, kinh tế 
và con người. Khả năng chống chịu bao gồm khả năng thích ứng và ứng phó với các thiên tai xảy ra bất 
ngờ. Tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu phụ thuộc vào các yếu tố vật lý, xã hội, môi trường 
và chính trị và vì vậy, mức độ dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu có thể khác nhau giữa các hộ gia 
đình trong cùng một địa điểm, hay giữa các cộng đồng trong cùng một khu vực. 

• Ở cấp độ quốc gia, các quốc gia có thu nhập thấp thường dễ bị tổn thương hơn các quốc gia phát triển. 
Điều này có thể được phản ánh qua tỉ lệ tử vong do thiên tai cao hơn hoặc tỉ lệ người phải tạm lánh 
do thiên tai lớn hơn (xem Ghi chú 2). Có nhiều yếu tố dẫn đến tính dễ bị tổn thương cao hơn này, đặc 
biệt là việc thiếu các kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai hoặc có kế hoạch nhưng chưa phù hợp, hay 
do thiếu kinh phí để triển khai các kế hoạch này.

• Tính dễ bị tổn thương cũng khác biệt ở cấp độ cộng đồng, ví dụ giữa các nhóm có thu nhập thấp hơn 
và các nhóm có thu nhập cao hơn – hai nhóm này có nguồn lực tài chính để tự bảo vệ mình khỏi 
những tác động của thiên tai hoặc để thoát khỏi những nơi có nguy cơ ở các mức độ khác nhau. Giữa 
những người có khả năng di dời cũng có thể có sự khác biệt về khả năng tiếp cận với nguồn lực tài 
chính để có thể quay về nơi ở cũ. Một ví dụ khác của sự khác biệt về tính dễ bị tổn thương là khả 
năng sinh kế và tài sản. Ví dụ, một hộ gia đình có nhà ở chất lượng kém hoặc hoàn toàn phụ thuộc 
vào khoản thu nhập ít ỏi từ nông nghiệp sẽ dễ bị tổn thương hơn và gặp nhiều khó khăn để phục hồi 
hơn so với một hộ gia đình có nhà ở được xây dựng chắc chắn và có nhiều nguồn thu nhập trước các 
tác động tiêu cực của thiên tai. Cần lưu ý di cư có thể là một cách thích nghi của các hộ gia đình dễ bị 
tổn thương do có ít nguồn lực để ứng phó với thiên tai, nhưng trong một số trường hợp, những người 
dễ bị tổn thương nhất có thể không đủ nguồn lực để di chuyển đến nơi an toàn.

• Tính dễ bị tổn thương cũng có thể khác biệt trong phạm vi hộ gia đình, do sự bất bình đẳng về trách 
nhiệm xã hội và khả năng tiếp cận nguồn lực cũng góp phần làm tăng tính dễ bị tổn thương đối với 
những nhóm xã hội nhất định. Yếu tố giới thường được nhắc đến là yếu tố gây nên sự khác biệt (xem 
Ghi chú 3). Ví dụ, trong các nền văn hóa mà phụ nữ thường là người chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ 
nhỏ, người già và người bệnh, tính di động của họ và của những người được họ chăm sóc bị hạn chế 
rất nhiều khi thiên tai xảy ra, khiến cho họ dễ bị tổn thương hơn trước các tác động bất lợi.
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Tính di động có thể góp phần làm tăng khả năng chống chịu, đặc biệt trong trường hợp được lên kế 
hoạch tốt. Nghiên cứu cho thấy các hộ gia đình xem việc di cư của các thành viên trong gia đình như 
một phương án để đa dạng hóa thu nhập và từ đó giảm thiểu rủi ro do môi trường. Các khoản tiền gửi về 
sẽ giúp gia đình bám trụ lại lâu hơn trong cộng đồng của mình và cho phép đầu tư vào các nỗ lực thích 
ứng với môi trường. Di cư cũng có thể giúp tăng khả năng chống chịu ở cấp độ cộng đồng, ở những nơi 
mà hình thức di cư ra khỏi địa phương được sử dụng rộng rãi như một chiến lược đối phó hoặc thích 
ứng. Di cư ra khỏi địa phương cũng có thể làm giảm áp lực lên tiêu dùng hộ gia đình và nguồn lực môi 
trường trong những thời điểm sản lượng hoa màu thấp hay mất mùa.

Trường hợp điển hình 1. bão katrina 2005: tầm quan trọng của việc lên kế hoạch sơ tán cho 
các nhóm dân dễ bị tổn thương

Các nghiên cứu về ảnh hưởng của cơn bão Katrina xảy ra ở Hoa Kỳ năm 2005 dẫn đến người dân 
phải đi lánh nạn cho thấy cư dân của các cộng đồng nghèo ở New Orleans (chủ yếu là dân Mỹ gốc 
Phi) bị ảnh hưởng nhiều hơn và di chuyển chậm hơn đến nơi an toàn và có ít có khả năng quay về 
hơn sau bão. Bão Katrina cho chúng ta một ví dụ rõ ràng về tầm quan trọng của việc sơ tán có tổ 
chức đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương (Laska and Morrow, 2007). Kế hoạch sơ tán của 
chính quyền nơi vùng “bờ bão tố” này trước khi xảy ra bão Katrina giả định rằng: (a) người dân có 
đủ phương tiện tài chính để tự sơ tán; và (b) người dân có đủ phương tiện giao thông cá nhân. Tuy 
nhiên trên thực tế, ở New Orleans, hơn một phần tư cư dân ở khu vực trung tâm thành phố không 
có xe hơi và sống nhờ đồng lương hàng tháng. Do bão Katrina xảy ra vào cuối tháng, nhiều người 
không còn đủ tiền để sơ tán. Kết quả là các nhóm dân cư có thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nhiều 
hơn bởi cơn bão Katrina (Foresight, 2011:14). Sự khác biệt cũng rõ ràng trong số những người có 
khả năng sơ tán. Với các hộ gia đình khá giả hơn việc tạm lánh có tính chất tự nguyện hơn và một số 
còn quay trở lại nơi ở cũ. Trong khi đó, trong nhóm có thu nhập thấp, ít người quay lại New Orleans 
và nhiều người phải ở luôn lại nơi tạm lánh hoặc ở lại trong thời gian dài vì họ thiếu nguồn lực tài 
chính để có thể quay trở lại nơi ở cũ (Foresight, 2011).

ghi chú 3. giới, tính dễ bị tổn thương và tác động của di cư 

Vai trò và trách nhiệm xã hội khác nhau giữa phụ nữ và nam giới có thể ảnh hưởng đến tính di động 
và mức độ dễ bị tổn thương của họ trước thiên tai và biến đổi môi trường. Một số nghiên cứu chỉ ra 
rằng ở một số nơi, phụ nữ dễ bị tổn thương hơn trước thiên tai và biến đổi môi trường, và khả năng 
di chuyển của họ bị hạn chế hơn trong hoặc sau khi xảy ra thiên tai. Nghiên cứu cho thấy ở những 
nơi bất bình đẳng về giới cao hơn, tỉ lệ tử vong do thiên tai ở phụ nữ và trẻ em có thể cao hơn đáng 
kể (Neumayer và Plumper, 2007). Kết quả nghiên cứu của Aguilar (2004) cho thấy phụ nữ và trẻ 
em chiếm đến 90 phần trăm số người chết do lũ lụt ở Bangladesh. Điều này là do vai trò khác nhau 
về giới có thể dẫn đến:

• Sự bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận thông tin như cảnh báo sớm, kế hoạch sơ tán: Tại 
Bangladesh, nam giới thường tham gia các buổi họp tại nơi công cộng, nơi thông tin về thiên tai 
hoặc cảnh báo sơ tán thường được thông báo. Do phụ nữ thường ở nhà, cơ hội tiếp cận các thông 
tin này của họ bị hạn chế hơn;

• Sự bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận giáo dục: Ví dụ ở Bangladesh, theo chuẩn mực văn hóa, 
phụ nữ thường không học bơi, trong khi đây là kỹ năng quan trọng giúp sống sót trong lũ lụt;

•	 Giới hạn về tính di động của phụ nữ: Ở nhiều xã hội, phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc trẻ em 
và người già trong gia đình. Do đó, phụ nữ có thể không dễ dàng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm 
trong và sau khi thiên tai xảy ra;
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•	 Quan niệm xã hội về cách hành xử của phụ nữ: Ở một số nền văn hóa, phụ nữ có thể bị đánh giá 
hoặc bị quấy rối ở nơi công cộng nếu họ không có một thành viên nam trong gia đình đi cùng. 
Khi thiên tai xảy ra, điều này có thể khiến phụ nữ chờ đợi lâu hơn trước khi sơ tán, hoặc ngần 
ngại không muốn ở các khu trại tạm lánh nếu không có thành viên nam trong gia đình đi cùng. 

Ảnh hưởng của di cư cũng có thể khác đối với phụ nữ và nam giới, do đó cần để ý di cư có thể ảnh 
hưởng đến tính dễ bị tổn thương ở cả nam giới và nữ giới như thế nào. Những người đàn ông trụ 
cột trong gia đình thường lựa chọn giải pháp di cư tạm thời như một chiến lược đối phó và do đó có 
thể làm tăng tính dễ bị tổn thương cho những người phụ nữ ở lại. Điều này có thể bao gồm tính dễ 
bị tổn thương trước chính các tác động của môi trường, hoặc tăng nguy cơ khiến cho người phụ nữ 
sống đơn độc rơi vào hoàn cảnh bị quấy rối hoặc lạm dụng. Những người phụ nữ ở lại cũng thường 
phải chịu thêm gánh nặng công việc, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, bên cạnh những trách nhiệm 
vốn có, người phụ nữ phải làm thêm các công việc mà trước đó do người đàn ông thực hiện. Trong 
trường hợp người phụ nữ là người di cư, người đàn ông ở lại cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay 
đổi vai trò trong gia đình, họ có thể bị đánh giá khi họ làm các công việc trước đây do phụ nữ làm.

Các khuôn mẫu di cư cũng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố giới và dẫn đến những rủi ro khác nhau 
cho phụ nữ và nam giới trong quá trình di cư. Nam giới đi làm việc xa thường có khuynh hướng làm 
trong ngành xây dựng, giao thông, hay nông nghiệp nhiều hơn và có thể phải đối mặt với các rủi ro 
về sức khỏe do điều kiện làm việc khắc nghiệt và xa gia đình. Phụ nữ có nhiều nguy cơ bị quấy rối 
hay bị bạo hành từ nam giới nhiều hơn khi họ sống xa gia đình, hoặc có nguy cơ bị bóc lột do thường 
làm các công việc phi chính thức như giúp việc nhà (Jones và Tran, 2010).
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Chủ đề 1.1 - Các điểm cần ghi nhớ

• Các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu và di cư có liên kết với nhau và thuật ngữ “mối quan hệ” 
(nexus) đề cập đến cách thức mà các yếu tố này kết nối với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau theo nhiều 
cách phức tạp. 

• Tổ chức IOM (2011) sử dụng thuật ngữ “người di cư do môi trường” để mô tả: “Những người hoặc 
nhóm người buộc phải rời bỏ nơi ở thường xuyên, hoặc lựa chọn ra đi trong phạm vi quốc gia hoặc ra 
quốc tế, kể cả tạm thời hay lâu dài, chủ yếu do nguyên nhân môi trường thay đổi một cách đột ngột 
hoặc tác động tiêu cực gia tăng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và điều kiện sống của họ”. Thuật ngữ 
này có nghĩa rộng bao trùm tất cả các loại di dời, dù là không tự nguyện hay tự nguyện, tạm thời hay 
lâu dài, trong nước hay quốc tế.

• Di cư có thể bị tác động bởi các sự kiện diễn biến nhanh chóng như thiên tai, và các biến đổi môi 
trường diễn biến chậm. Các sự kiện và biến đổi này có thể dẫn đến di cư do môi trường. Di cư do 
môi trường có thể được xem xét trên một phổ các mức độ từ tự nguyện đến không tự nguyện, và 
có thể là tạm thời hoặc lâu dài.

• Tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu là các yếu tố quan trọng tác động đến di cư do môi 
trường thông qua việc tác động đến khả năng chống chịu hoặc đối phó với thay đổi trước, trong và sau 
khi di dư. Tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu có thể bị tác động bởi các yếu tố như giới, 
thu nhập, khả năng tiếp cận với thông tin và một loạt các yếu tố xã hội, kinh tế và chính trị. Mức độ 
dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu có thể khác nhau trong một hộ gia đình và giữa các hộ gia 
đình, các nhóm cộng đồng và các quốc gia.
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Liên quan đến các quyết định di cư, Black và cộng sự (2011) đã xác định ba cấp độ của động lực: cấp 
độ vĩ mô, vi mô và cấp trung gian (Hình 1). Quyết định di cư hoặc ở lại thường được đưa ra ở cấp hộ 
gia đình hoặc cộng đồng. Tuy nhiên, quyết định đi hay không, đi khi nào, đi đâu, như thế nào, cũng 
như kết quả của việc di cư chịu ảnh hưởng bởi tác động qua lại giữa nhiều yếu tố khác nhau ở cả ba 
cấp độ này.

Hình 1. Khung phân tích về tác động của các yếu tố môi trường, kinh tế, chính trị, xã hội và nhân khẩu 
học lên di cư 

Perceived

Spatial+/or temporal 
variability & difference 
in source & destination Demographic

Population size/density
Population structure
Disease prevalence

Sudden

ActualGradual

macro

Political
Discrimination/persecution

Governance/ freedom
Conflict/ insecurity

Policy incentives
Direct coercion

Environmental
Exposure to hazard
Ecosystem services, incl.
• land productivity
• habitability
• food/energy/
water security

Social
Seeking education
Family/kin obligations

Economic
Employment opportunities
Income/wages/well-being
Producer prices (e.g. Agriculture)
Consumer prices

Personal/household 
characteristics
Age, Sex, Education, Wealth,
Marital Status, Preferences,
Ethnicity, Religion, Language

micro

DECISION
Stay

Migrate

Intervening obstacles and 
facilitators
Political/legal framework
Cost of moving
Social networks
Diasporic links
Recruitment agencies
Technology

meso

Nguồn: black và cộng sự (2011).

1.2.1 Các động lực của di cư ở cấp độ vĩ mô

Các yếu tố ảnh hưởng đến di cư ở cấp độ vĩ mô có thể được chia thành 5 nhóm: môi trường, kinh tế, nhân 
khẩu học, xã hội và chính trị. Trong khi mối liên hệ giữa các yếu tố môi trường và di cư đã được thảo 
luận ở Chủ đề 1, khung phân tích này chỉ rõ cách thức những yếu tố này tương tác với bốn loại động lực 
khác và có thể có ảnh hưởng gián tiếp đến di cư bằng cách tác động đến các động lực khác.  

i. Các yếu tố kinh tế thường đóng vai trò chủ chốt trong các quyết định di cư. Mức lương cao hơn 
hoặc thu nhập ổn định hơn có thể là động lực thu hút người di cư tới điểm đến. Ở những khu vực có 
tỷ lệ thất nghiệp cao, cơ hội việc làm tại điểm đến có thể là động lực lớn thu hút người di cư. Các 
hiện tượng hoặc biến đổi môi trường tác động đến thu nhập hộ gia đình có thể ảnh hưởng đến động 
lực kinh tế và thúc đẩy di cư.

chủ đề 1.2
các động lực của di cư và quyết 
định di cư 
Mục tiêu: 

•	 Mô tả các động lực khác nhau tác động lên quyết định di cư, đặc biệt trong bối cảnh 
biến đổi môi trường.  

•	 Xem xét các ví dụ từ các cộng đồng địa phương.  

•	 Thảo luận về các mối quan tâm và hạn chế theo giới
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ii. Các yếu tố nhân khẩu học bao gồm quy mô, mật độ và cơ cấu dân số. Trong quá khứ, tỷ suất sinh 
cao, mật độ dân số và áp lực về đất đai và các nguồn lực khác có liên quan đến mức độ di cư cao. Cơ 
cấu độ tuổi dân số cũng có tác động đáng kể. Cụ thể, những nơi có dân số trẻ thường có tỷ lệ người 
di cư khỏi địa phương cao do tình trạng thiếu đất đai/cơ hội việc làm, ngược lại những nơi có dân số 
già có tiềm năng tạo nhu cầu đối với người nhập cư để cung cấp lao động và dịch vụ. Các yếu tố nhân 
khẩu học có thể làm tăng áp lực môi trường hoặc tăng yếu tố thúc đẩy di cư như là cách ứng phó với 
biến đổi môi trường.

iii. Các yếu tố xã hội, chẳng hạn như thiếu cơ hội đào tạo phù hợp, có thể dẫn đến di cư, cả trong nước 
và quốc tế. Các chuẩn mực và kỳ vọng xã hội có thể thúc đẩy di cư, ví dụ như ở các nền văn hóa 
mà việc di cư được xem là “tất yếu” đối với người trẻ. Tuy nhiên nhìn chung, các yếu tố xã hội này 
thường mang tính hạn chế di cư, chẳng hạn như các chuẩn mực về giới khiến cho phụ nữ khó có thể 
từ bỏ vai trò truyền thống của mình trong gia đình. Các biến đổi môi trường có thể tác động gián tiếp 
lên các động lực xã hội của di cư. Ví dụ: sự khan hiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể làm trầm 
trọng thêm xung đột hiện tại giữa các cộng đồng lân cận.

iv. Các yếu tố chính trị có thể vô cùng đa dạng và phức tạp. Nói chung, quản trị yếu kém có thể dẫn đến 
những động lực di cư điển hình như xung đột, khủng bố và nghèo đói, ngược lại quản trị tốt có thể 
làm giảm nhu cầu di cư. Các yếu tố chính trị thúc đẩy di cư không phải lúc nào cũng mang tính tiêu 
cực. Quản trị tốt có thể dẫn đến gia tăng tình trạng di cư, chẳng hạn một chính sách nhằm mang lại 
lợi ích cho cả cộng đồng gốc và cộng đồng nơi đến. Các chính sách cụ thể nhắm đến tính di động có 
thể rất quan trọng. Chính quyền có thể thiết kế các chính sách với mục tiêu hạn chế tình trạng di cư 
(ví dụ để điều tiết tình trạng di cư trong nước) hoặc để thúc đẩy di cư (ví dụ: các khu vực kinh tế đặc 
biệt nhằm thu hút lao động nhập cư, thỏa thuận di cư lao động song phương). Các chính sách được 
thiết kế để ứng phó với biến đổi môi trường có thể tác động đến động lực di cư theo các cách khác 
nhau. Ví dụ, chính sách trợ cấp cho nông dân để chống chọi với tình trạng hạn hán, hoặc để thích ứng 
với biến đổi khí hậu có thể làm giảm áp lực di cư, hoặc chính sách bảo vệ đất đai thuộc quản lý nhà 
nước khỏi tình trạng xuống cấp có thể làm giảm khả năng tiếp cận nguồn lực đối với một số hộ gia 
đình và có thể làm ảnh hưởng đến quyết định di cư.

1.2.2 Các động lực của di cư ở cấp độ trung gian: trở lực và trợ lực

Cấp độ trung gian đề cập đến các yếu tố cản trở hoặc thúc đẩy di cư, tuy không trực tiếp, nhưng có thể 
có ảnh hưởng lớn đến tính khả thi của việc di cư. Chúng có thể được xem là các yếu tố định hình việc 
các động lực ở cấp độ vĩ mô có thể ảnh hưởng như thế nào đến quyết định di cư của các hộ gia đình 
hoặc cá nhân.

i. Mạng lưới xã hội/di cư

Các mạng lưới xã hội/di cư thường là yếu tố thúc đẩy quan trọng. Các mạng lưới này thường được dựa 
trên sự gắn kết họ hàng, cộng đồng, dân tộc hoặc quốc tịch. Chúng có thể vận hành trong phạm vi quốc 
gia (thúc đẩy di cư trong nước) hoặc quốc tế, giống như các mạng lưới “đồng hương” kết nối những 
người sinh sống ở nước ngoài với quê hương của họ. Các mạng lưới này hỗ trợ tiếp cận thông tin (như 
cơ hội vệc làm và chi phí sinh hoạt) tại điểm đến, và đôi khi là sự hỗ trợ trực tiếp về việc làm, nơi ở, hỗ 
trợ vượt qua các rào cản về ngôn ngữ hay hòa nhập.

ii. Khoảng cách địa lý

Khoảng cách địa lý giữa điểm xuất phát và điểm đến tiềm năng có thể là yếu tố cản trở di cư theo nhiều 
cách khác nhau. Tuy nhiên không thể cho rằng chỉ yếu tố khoảng cách thôi sẽ quyết định mức độ di cư 
bởi điều này còn phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể. Ví dụ, mạng lưới xã hội hoặc chính sách di cư có thể 
khuyến khích hoặc hỗ trợ việc di cư với khoảng cách xa. Tuy nhiên, đây là một yếu tố quan trọng trong 
bối cảnh di cư do môi trường, do các khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ áp lực môi trường thường 
nằm ở các vùng xa xôi như khu vực miền núi và vùng đất khô cằn. Các khu vực vùng sâu vùng xa thường 
thiếu điều kiện kết nối giao thông, chi phí vận chuyển cao (xem bên dưới) và thiếu thông tin về điểm đến 
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tiềm năng và đây là những yếu tố cản trở việc di chuyển và kết quả là người dân thường lựa chọn di cư trong 
khoảng cách gần.

iii. Chi phí di dời 

Đây có thể là một yếu tố quan trọng. Chi phí cao có thể liên quan đến một loạt các yếu tố như: khoảng cách 
địa lý đến điểm đến dự kiến, hạ tầng giao thông và phương án đi lại, chi phí phải trả cho các trung tâm việc 
làm/môi giới và chi phí ăn ở, dịch vụ tại điểm đến. Trong trường hợp di cư lâu dài ra khỏi địa phương, những 
bất an trong vấn đề tài sản (đất đai nhà ở) có thể dẫn đến chi phí cao. Ngoài ra còn có thể có các đánh đổi khác 
như phí tổn xã hội, chẳng hạn như việc gián đoạn các gắn kết gia đình hoặc mạng lưới cá nhân, hay khả năng 
tiếp cận với các nguồn lực gắn liền với một số điều kiện cư trú/xã hội và các nguồn lực này có thể ảnh hưởng 
lớn đến phúc lợi cá nhân và sinh kế.

iv. Trung gian giới thiệu việc làm/môi giới/buôn người

Các trung tâm việc làm, người môi giới, trung gian có thể tạo điều kiện cho di cư bằng cách cung cấp các thông 
tin về cơ hội việc làm, địa điểm đến và các thủ tục hành chính. Tuy nhiên chi phí có thể cao hoặc có thể là hoạt 
động trái pháp luật. Trong trường hợp thông qua môi giới để di cư bất hợp pháp qua biên giới quốc tế, người 
di cư có nguy cơ cao bị bóc lột, mua bán, và có thể bị giam giữ và trục xuất.

1.2.3 Các động lực và quyết định di cư ở cấp độ vi mô: các đặc điểm của cá nhân/hộ gia đình

Các yếu tố tác động ở cấp độ vi mô có ảnh hưởng lớn đến di cư. Cấp độ vi mô bao gồm các đặc điểm cố định 
như giới tính, dân tộc, ngôn ngữ cũng như các đặc điểm biến động như tuổi tác và tình trạng kinh tế. Di cư do 
áp lực môi trường thường là hình thức di cư lao động tạm thời của một vài thành viên trong gia đình. Các chuẩn 
mực văn hóa như vai trò giới có thể ảnh hưởng đến điều kiện di cư của một thành viên trong hộ gia đình, cũng 
như yếu tố tuổi tác và tình trạng hôn nhân. Các đặc điểm cá nhân do đó cần được xem xét trong bối cảnh thành 
phần hộ gia đình và chuẩn mực văn hóa địa phương. Trong trường hợp cả hộ gia đình cùng di cư do biến đổi 
môi trường hoặc di dời do thiên tai, khả năng kinh tế của hộ gia đình (vốn tài chính) là yếu tố quan trọng xác 
định sự cần thiết và tính khả thi của di cư, bao gồm các điều kiện di cư. Gắn kết xã hội của một cá nhân/gia 
đình cũng có thể là yếu tố thúc đẩy di cư; ví dụ việc di cư trước hoặc gần đây của một (hoặc nhiều) thành viên 
trong gia đình hay bạn bè tại điểm đến tiềm năng có thể là nguồn thông tin và hỗ trợ quan trọng. Các đặc điểm 
hộ gia đình khác như ngôn ngữ, dân tộc, quy mô gia đình và sinh kế cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đến quyết định di cư và điểm đến. Các đặc điểm ở cấp độ vi mô như dân tộc, trình độ giáo dục hay vị trí xã 
hội cũng có thể ảnh hưởng đến cách người dân nhận thức và ra quyết định đối với các thay đổi ở cấp độ vĩ mô.

ghi chú 4. giới và quyết định di cư

Nhìn chung phụ nữ ít có cơ hội di cư hơn nam giới trong chiến lược đối phó hoặc thích ứng với biến đổi 
môi trường của hộ gia đình. Điều này thường xuất phát từ các ràng buộc văn hóa về sự di cư của phụ nữ 
như:  

• Thái độ kì thị đối với công việc của phụ nữ, hoặc đối với những phụ nữ sống độc lập xa gia đình (ví dụ 
suy nghĩ “vị trí của phụ nữ là ở nhà”);

• Vai trò giới, trong đó phụ nữ chịu trách nhiệm lo cho nhà cửa và các thành viên trong gia đình, ví dụ 
như chăm sóc con cái, và quan điểm phụ nữ nên ở nhà để lo các công việc này;

• Công việc sẵn có ở nơi khác không được xem là phù hợp về văn hóa đối với phụ nữ.
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Tuy nhiên, dù tỉ lệ di cư nói chung ở phụ nữ vẫn thấp hơn ở nam giới, trong một số trường hợp cụ 
thể, người phụ nữ trong gia đình là người đi làm xa, thường do các cơ hội việc làm ở xa được cho 
rằng thích hợp với phụ nữ hơn. Ví dụ ở Việt Nam, với sự tăng trưởng của ngành dệt may và nhu cầu 
lao động giúp việc nhà ngày càng cao ở các thành phố, tỉ lệ phụ nữ di cư từ nông thôn ra thành phố 
để kiếm thêm thu nhập giúp gia đình đang ngày càng tăng, do các công việc này được cho là phù 
hợp hơn với phụ nữ.

Phụ nữ di cư có thể phải đối mặt với kỳ thị, ví dụ những lời bàn tán cho rằng họ đã “bỏ bê” gia đình 
để đi làm việc xa nhà. Những người đàn ông ở lại phía sau khi người vợ di cư cũng phải đối mặt với 
thái độ tiêu cực của xã hội khi gánh vác trách nhiệm nuôi con hoặc do không phải là người mang lại 
thu nhập chính trong gia đình.

Di cư cũng có thể tác động tích cực đến bình đẳng giới. Phụ nữ di cư có cơ hội tham gia vào hoạt 
động kinh tế và tự khẳng định mình. Thu nhập do phụ nữ kiếm được có khả năng được đầu tư vào 
giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Ở một số gia đình khó khăn, việc học hành của con trai 
có thể được ưu tiên hơn của con gái. Khi có thêm nguồn thu nhập từ tiền gửi về, gia đình có thể đủ 
tài chính để cho cả con gái và con trai cùng được đến trường.

hoạt động

Hoạt động 1.2. Nên ở hay nên đi?

Mục đích của hoạt động: Giúp người học tự đặt mình vào vị trí người dân và hiểu được nhu cầu và 
các mối quan tâm của hộ gia đình liên quan đến quyết định di cư

Loại hoạt động: Áp dụng lý thuyết  

Hướng dẫn:

• Chia lớp học thành các nhóm nhỏ, giới thiệu tình huống sau đây cho các nhóm. 

“Cộng đồng của bạn vừa trải qua một trận lũ kinh hoàng, đất đai và nhà cửa bị hư hại nặng. Bạn 
cần quyết định sẽ ở lại hay chuyển đi nơi khác. Ở lại đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với 
nguy cơ thiếu trầm trọng nguồn sinh kế, nguy cơ an toàn do thiên tai khác có thể tiếp tục xảy ra, 
ốm đau và dịch bệnh do hệ thống nước thải đã bị hư hại nặng và cơ sở hạ tầng kém. Hiện chưa rõ 
chính quyền có thể hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa hoặc hỗ trợ tái định cư ở mức độ nào.”

• Yêu cầu mỗi nhóm lập một danh sách các câu hỏi mà các hộ gia đình cần xem xét khi quyết định 
di dời hay ở lại. Khuyến khích học viên cân nhắc nhiều câu hỏi khác nhau, liên quan đến dịch 
vụ, sinh kế, nguồn lực tự nhiên/kinh tế, ảnh hưởng về mặt xã hội, các yếu tố về mặt thể chế và 
hành chính.

• Mỗi nhóm trình bày danh sách của mình (không cần lặp lại những gì các nhóm trước đã trình bày).

Tổng kết: Thảo luận các câu hỏi sau:

• Những câu hỏi nào là quan trọng nhất đối với bạn với tư cách cá nhân? Với tư cách một cộng 
đồng? Bạn có thể làm gì để tìm ra thông tin giải đáp cho các câu hỏi quan trọng nhất?

• Việc nắm bắt nhu cầu và mong muốn của các hộ gia đình có thể giúp cải thiện việc lên kế hoạch 
và triển khai dự án như thế nào?
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Hoạt động 1.3. Ảnh hưởng của yếu tố giới trong cộng đồng của bạn

Mục đích của hoạt động: Giúp người học tìm hiểu vai trò giới và các vấn đề cần quan tâm. Người học 
cũng sẽ suy nghĩ về chính sách, hỗ trợ có thể ở cấp độ địa phương nhằm giải quyết các vấn đề giới.

Loại hoạt động: Áp dụng lý thuyết   

Hướng dẫn: 

• Giới thiệu Ghi chú 3 và Ghi chú 4 về Giới.

• Chia lớp học thành các nhóm nhỏ và yêu cầu các nhóm thảo luận về các câu hỏi dưới đây. Sau 
đó, một nhóm trình bày các phát hiện của mình và các nhóm khác bổ sung hoặc cho nhận xét.  

1. Trong cộng đồng của bạn, đâu là các vai trò của nam giới và phụ nữ đối với gia đình?

2. Ghi chú 3 và Ghi chú 4 cho thấy những mối quan ngại và hạn chế nào liên quan đến giới? 

Tổng kết: Thảo luận các câu hỏi sau đây:: 

• Các vấn đề giới trong cộng đồng của bạn có thể ảnh hưởng như thế nào đến di cư hay tính dễ bị 
tổn thương?

• Chính quyền/cộng đồng địa phương có thể làm gì để giải quyết những thách thức này?
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Chủ đề 1.2 - Các điểm cần ghi nhớ

• Quyết định di cư chịu ảnh hưởng bởi một loại các yếu tố ở cấp vĩ mô, trung gian và vi mô, bao gồm 
các động lực về môi trường, chính trị, xã hội, nhân khẩu học và kinh tế, cũng như các đặc điểm của 
cá nhân và của hộ gia đình, và các yếu tố trợ lực hay trở lực. Các yếu tố này ảnh hưởng đến quyết 
định có di cư hay không, di cư khi nào, đến đâu và như thế nào.

• Môi trường có thể là một động lực trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể tác động trực tiếp đến quyết định 
di cư nhưng cũng có thể ảnh hưởng gián tiếp, thông qua tác động đến các yếu tố khác.

• Cần tìm hiểu quá trình đưa ra quyết định di cư của các hộ gia đình trong bối cảnh các động lực này. 
Vị trí và vai trò xã hội, đặc biệt vai trò giới, cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định di cư của cá nhân 
hoặc của hộ gia đình. 
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1.3.1. Chương trình Tái định cư

Các hộ gia đình có nguy cơ hoặc đang phải đối mặt với rủi ro thảm họa có thể áp dụng nhiều phương 
cách khác nhau để giảm thiểu rủi ro hoặc tác động tiêu cực lên tài sản, điều kiện sinh kế và an toàn của 
hộ gia đình. Dù có nhiều biện pháp thích ứng tại chỗ, di cư tạm thời và lâu dài vẫn là một cách thông 
dụng để giảm thiểu thiệt hại, duy trì sinh kế và tăng an sinh xã hội. Tuy nhiên vấn đề di cư cũng có 
thể tạo ra nhiều thách thức và hầu hết những người dễ bị tổn thương lại thiếu nguồn lực để di dời. Các 
chương trình tái định cư của Nhà nước - một hình thức di cư cụ thể, có khả năng giảm thiểu mức độ 
thiệt hại vì các hộ gia đình được hỗ trợ di chuyển đến các khu vực an toàn hơn và cũng giảm bớt khó 
khăn trong quá trình di dời.

“Chương trình Tái định cư” (sau đây gọi tắt là “tái định cư”) là một quá trình được lên kế hoạch trong 
đó nhiều người hoặc nhóm người sẽ di dời hoặc được trợ giúp để di dời khỏi nhà ở hoặc nơi ở tạm thời 
của họ, được tái định cư tại một địa điểm mới và được đảm bảo các điều kiện để xây dựng lại cuộc sống 
(Đại học Georgetown, IOM và UNHCR, 2017). Tái định cư là một công việc vô cùng phức tạp. Nếu 
không được lên kế hoạch và triển khai một cách thận trọng, các chương trình tái định cư có thể dẫn đến 
việc mất đất, mất nhà và mất nguồn sinh kế cũng như phá vỡ các mạng lưới xã hội và kinh tế. Do khả 
năng có thể dẫn đến các tác động tiêu cực, tái định cư nên được cân nhắc như là giải pháp cuối cùng, 
sau khi các phương án giảm nhẹ hoặc thích nghi đã được tính đến nhưng không khả thi. Trong trường 
hợp tái định cư là cần thiết, cần phải đảm bảo chương trình được lên kế hoạch và thực hiện nhằm bảo 
vệ được quyền của tất cả các bên liên quan trong quá trình triển khai.

Tái định cư được thực hiện dưới sự quản lý của Nhà nước, diễn ra trong phạm vi quốc gia và với mục 
đích bảo vệ người dân khỏi những rủi ro và các tác động liên quan đến thiên tai và biến đổi môi trường, 
bao gồm cả những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tái định cư có thể được thực hiện ở cấp độ cá nhân, 
hộ gia đình và/hoặc cộng đồng (Đại học Georgetown, IOM và UNHCR, 2017).

1.3.2. Khuôn khổ pháp lý

Tái định cư là một vấn đề phức tạp và nhiều thách thức, đặc biệt khi liên quan đến một số lượng lớn hộ 
gia đình gặp các nguy cơ thiên tai. Các chương trình tái định cư trên toàn cầu cho thấy các kết quả trái 
chiều, và trong nhiều trường hợp, phúc lợi của các hộ gia đình bị giảm và tính dễ bị tổn thương về kinh 
tế xã hội lại gia tăng do hệ quả của việc tái định cư. Nếu không được triển khai thận trọng, chương trình 
tái định cư có thể tạo ra hoặc làm tăng thêm các áp lực và nguy cơ môi trường ở nơi đến và làm tăng 
tính dễ bị tổn thương. 

Ngoài ra, quá trình triển khai các chương trình tái định cư có thể kéo dài hàng thập kỷ, có nghĩa là có thể 
có cả sự tham gia của các chính phủ kế nhiệm, các ưu tiên chính trị khác nhau và thậm chí các thay đổi 

chủ đề 1.3
chương trình tái định cư như một 
chiến lược thích ứng với thiên tai 
và biến đổi môi trường: khái niệm, 
nguyên tắc và khuôn khổ pháp lý 
Mục tiêu: 

•   Hiểu các định nghĩa và nguyên tắc cơ bản của tái định cư. 

•   Thảo luận về tầm quan trọng của việc xây dựng và tuân thủ khuôn khổ pháp lý.
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trong chính sách. Vì thế, một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, thống nhất và toàn diện quy định các điều kiện, 
quyền lợi và trách nhiệm, và bao gồm các nguyên tắc nhân quyền là rất quan trọng để đảm bảo các quyết 
định về di dời, việc xây dựng kế hoạch và triển khai tiếp theo được thực hiện theo luật pháp và chính 
sách quốc gia. Quan trọng hơn, điều này cũng giúp đảm bảo rằng các giai đoạn tái định cư vẫn được thực 
hiện phù hợp với các lý do, mục đích và tầm nhìn ban đầu. Trên quan điểm này, việc thiết lập và tuân 
thủ với khuôn khổ pháp lý trong suốt quá trình thực hiện chương trình tái định cư là hết sức quan trọng.

Một số quốc gia có thể thông qua các luật và quy định cụ thể về tái định cư và qua đó xác định cơ sở pháp 
lý cho các chương trình tái định cư. Một số quốc gia khác có thể có các luật và quy định chung có thể 
áp dụng, tuy nhiên các luật và quy định chung này sẽ cần được rà soát để xác định tính phù hợp, các hạn 
chế và bất cập. Một số quốc gia khác có thể cần xây dựng các luật và quy định mới. Trong mọi trường 
hợp, cần thiết lập khuôn khổ pháp lý trước khi có nhu cầu cấp bách về tái định cư. Việc thiết lập khuôn 
khổ pháp lý gấp rút khi phải ứng phó khẩn cấp với thiên tai có thể dẫn đến các các hạn chế và những 
thiếu sót gây tổn hại và vi phạm các quyền của người dân. Nhiều quốc gia đang ngày càng nhận ra rằng 
chuẩn bị tốt về mặt pháp lý là yếu tố thiết yếu trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai.

1.3.3 Các nguyên tắc của tái định cư

Trong những thập kỷ gần đây, nhiều dự án tái định cư đã được thực hiện ở khắp nơi trên thế giới vì 
nhiều lý do khác nhau, bao gồm di dời để phục vụ các dự án phát triển hoặc để giảm thiểu rủi ro môi 
trường. Kinh nghiệm của các dự án này cho thấy việc tái định cư có thể tạo nên nhiều thách thức và tác 
động tiêu cực. Tuy nhiên trong các hoàn cảnh mà việc thích ứng và giảm thiểu rủi ro tại nơi ở ban đầu 
là không thể, tái định cư là việc làm cần thiết. Việc xem xét kỹ lưỡng những nguyên tắc chính được áp 
dụng trong các dự án tái định cư đã được triển khai cũng như rút ra bài học kinh nghiệm từ những dự án 
này có thể cung cấp hướng dẫn để chắc chắn rằng việc di dời là thực sự cần thiết và đảm bảo đạt được 
các mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu, giảm rủi ro thiên tai và thích ứng hiệu quả với biến đổi 
môi trường hoặc thiên tai. 

Những thông lệ tốt trong công tác tái định cư đã được thu thập thông qua hoạt động tham vấn và khảo sát 
với các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những 
kinh nghiệm này liên quan đến các giai đoạn khác nhau của công tác tái định cư : xây dựng khung thể 
chế, đánh giá sự cần thiết của việc tái định cư, và giám sát các chương trình tái định cư. Việc xác định 
các thực hành tốt qua các giai đoạn này nhằm cung cấp một khuôn khổ để triển khai hiệu quả chương 
trình tái định cư nhằm:

• Bảo vệ quyền lợi, an toàn và phẩm giá của người dân bị ảnh hưởng

• Tránh hoặc giảm tính dễ bị tổn thương cho người dân bị tổn thương trước các hậu quả tiêu cực

• Đảm bảo tính hiệu quả của tái định cư như một chiến lược thích ứng 

ghi chú 5. các nguyên tắc cơ bản của tái định cư (dựa trên bộ công cụ)2

1.	 Trước khi quyết định tái định cư, cần xem xét các khả năng khác nhằm giúp cộng đồng tăng 
cường khả năng chống chịu và thích ứng. Chỉ nên thực hiện tái định cư nếu không thể áp dụng 
các biện pháp giảm thiểu rủi ro và thích ứng tại chỗ nào khác, và phải dựa trên cơ sở đồng thuận 
tham gia của cộng đồng.

2.	 Các quốc gia cần có lý do và bằng chứng có tính thuyết phục cho thấy tái định cư là cần thiết, 
và và cơ sở pháp lý vững chắc để tiến hành tái định cư.

3.	 Các quốc gia cần đảm bảo nguồn vốn đầy đủ và bền vững cho việc tái định cư.

Đối với các thuật ngữ được sử dụng trong các tại liệu trích dẫn từ Bộ công cụ, vui lòng tham khảo Phụ lục 1: Danh mục ghi nhớ của Bộ công cụ - 
Các thuật ngữ và định nghĩa

2
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4.	 Tái định cư cần được tiến hành vì lợi ích của người dân tái định cư và theo những phương cách 
nhằm đảm bảo tôn trọng và bảo vệ các quyền và phẩm giá của họ.

5.	 Các quốc gia chịu trách nhiệm chính theo luật pháp quốc tế trong việc tôn trọng, bảo vệ và đảm 
bảo quyền con người của người dân trong phạm vi lãnh thổ hoặc thẩm quyền của mình. Điều này 
bao gồm nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa việc vi phạm các quyền 
của người dân trong phạm vi lãnh thổ của mình, cũng như tích cực hỗ trợ những ai bị xâm phạm 
các quyền đó.

6.	 Những người hoặc nhóm người gặp rủi ro hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi môi trường 
có quyền yêu cầu được tái định cư, cũng như quyền khiếu nại trước tòa trong trường hợp họ 
không đồng ý với quyết định tái định cư.

7.	 Tái định cư cần được thực hiện trong khuôn khổ các quy định được xây dựng trên nguyên tắc bảo 
vệ quyền cá nhân và tập thể, quyền về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá của người dân tái định 
cư và những người bị ảnh hưởng khác trong tất cả các giai đoạn. Quyền tự quyết, bảo vệ bản sắc 
và văn hoá, kiểm soát đất đai và tài nguyên là rất quan trọng, đặc biệt đối với cộng đồng bản địa.

8.	 Người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác phải được cung cấp đầy đủ thông tin, 
được tham vấn và được quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến tái định cư trong khả 
năng có thể, ví dụ quyết định tái định cư khi nào, ở đâu và theo cách nào.

9.	 Cần công nhận, thúc đẩy và nâng cao sự tham gia, khả năng chống chịu và trao quyền cho người 
dân tái định cư trong suốt quá trình lên kế hoạch và thực hiện dự án.

10.	Các quyền, nhu cầu, hoàn cảnh và tính dễ bị tổn thương của người dân tái định cư và những 
người bị ảnh hưởng khác, nếu có thể, cần phải được xem xét và giải quyết trong tất cả các giai 
đoạn của tái định cư. Các quyền, nhu cầu, hoàn cảnh và tính dễ bị tổn thương có thể liên quan 
đến các yếu tố như:
a. Đặc điểm nhân khẩu học (ví dụ yếu tố dân tộc, tuổi…) và sức khỏe;
b. Đặc điểm kinh tế - xã hội (ví dụ các hộ nghèo-cận nghèo, trình độ học vấn, nghề nghiệp…);
c. Có thuộc nhóm yếu thế hay không;
d. Mức độ phụ thuộc của hộ vào đất đai hoặc nguồn lực, cơ hội địa phương (ví dụ trường hợp 

các cộng đồng bản địa);
e. Các tác động trực tiếp và gián tiếp của thiên tai hoặc biến đổi môi trường;
f. Kinh nghiệm trước đó về di dời.

11.	Tái định cư cần cung cấp cơ hội và điều kiện để:
a. Cho phép người dân tái định cư cải thiện, hoặc ở mức tối thiểu, khôi phục mức sống trước 

đây của họ;
b. Đảm bảo Cộng đồng tiếp nhận vẫn duy trì được mức sống từ trước, hoặc có cùng mức sống 

như của người dân tái định cư, tùy mức nào cao hơn;
c. Giảm thiểu các tác động tiêu cực liên quan đến tái định cư có thể ảnh hưởng đến Những người 

sống lân cận.

12.	Tái định cư cần được tiến hành theo cách tôn trọng và duy trì sự thống nhất trong gia đình, và 
tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình được ở cùng hoặc gần nhau. Tái định cư cũng cần 
tôn trọng và duy trì sự gắn kết gia đình, cộng đồng và xã hội cũng như các mối quan hệ họ hàng.

13.	Người dân tái định cư phải:
a. Được hưởng đầy đủ quyền bình đẳng, các quyền và tự do theo luật pháp quốc tế và trong 

nước như những người khác có hoàn cảnh tương tự trong đất nước của họ;
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b. Không bị phân biệt đối xử hoặc bị giới hạn các quyền và tự do vì lý do họ đã hoặc sẽ tham gia 
vào một chương trình tái định cư ;

c. Có quyền tự do đi lại và quyền lựa chọn nơi cư trú.

Trường hợp điển hình 2. khung chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia năm 2015 của 
Myanmar về phục hồi sau thảm họa lũ lụt và sạt lở đất 3 

Khung chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia năm 2015 của chính phủ Myanmar về phục hồi 
sau thảm họa lũ lụt và sạt lở đất được hoàn thành vào tháng 9 năm 2016, bao gồm các biện pháp an 
toàn nhằm bảo vệ các cộng đồng thuộc diện phải di dời. Khung chiến lược này quy định rằng những 
người buộc phải di dời sẽ được bồi thường và hỗ trợ để đảm bảo các điều kiện kinh tế và xã hội của 
họ trong tương lai cũng được thuận lợi giống như trước khi di dời. Khung chiến lược này đồng thời 
nhấn mạnh rằng các đơn vị thực hiện phải đảm bảo rằng các cộng đồng bị ảnh hưởng được cung cấp 
thông tin đầy đủ và được tham vấn, được quyền tham gia vào quá trình ra quyết định bao gồm việc 
xây dựng các gói bồi thường, lựa chọn địa điểm và phát triển dịch vụ tại các khu tái định cư; các cơ 
chế khiếu nại và kháng cáo, hệ thống giám sát độc lập và thường xuyên phải được xây dựng; các 
khu tái định cư phải được đầu tư cơ sở hạ tầng và điều kiện sinh kế cần thiết (Thomas 2016: 11-13). 

hoạt động

hoạt động 1.4. các nguyên tắc của tái định cư và việc áp dụng tại địa phương  

Mục đích của hoạt động: Giúp người học thảo luận về khoảng cách giữa các nguyên tắc được khu-
yến nghị và thực tế triển khai tái định cư tại địa phương, cũng như thách thức có thể có trong việc 
áp dụng các nguyên tắc vào bối cảnh của địa phương

Loại hoạt động: Áp dụng lý thuyết

Hướng dẫn:  

• Đọc và giải thích Ghi chú 5 – Các nguyên tắc cơ bản của tái định cư.

• Chia lớp học thành các nhóm nhỏ và yêu cầu các nhóm thảo luận về các câu hỏi dưới đây. 

1.  Trong các nguyên tắc được khuyến nghị, bạn thấy nguyên tắc nào được áp dụng một cách phổ 
biến và thông dụng nhất tại địa phương?

2.  Hãy nêu ít nhất 3 nguyên tắc mà bạn thấy đã được áp dụng thành công nhất theo kinh nghiệm 
của bạn? Vì sao?

3.  Hãy nêu ít nhất 3 nguyên tắc mà bạn cho rằng việc áp dụng sẽ gặp nhiều khó khăn nhất? Vì 
sao.

Tổng kết: Một người đại diện của mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Sau đó, 
mọi người cùng thảo luận nếu các nguyên tắc khó áp dụng nhất có thể được thực hiện thì sẽ mang 
lại lợi ích gì. 

Tại thời điểm xây dựng tài liệu, Khung chiến lược và kế hoạch hành động này chưa được thực hiện tại Myanmar. Tuy nhiên, đây vẫn là ví dụ cho một 
khuôn khổ pháp lý nhấn mạnh việc thông tin và tham vấn với các cộng đồng bị ảnh hưởng và bảo vệ quyền của tất cả các bên liên quan.

3



PLANNED RELOCATION FOR COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL CHANGE AND CLIMATE CHANGE
A training manual for provincial and local authorities

22

Chủ đề 1.3 - Các điểm cần ghi nhớ

• Tái định cư là một công việc phức tạp và có thể gây ra nhiều xáo trộn đối với cuộc sống của người 
dân, và do đó có thể dẫn đến nhiều kết quả tiêu cực ngoài dự kiến.

• Do có thể dẫn đến những kết quả không như mong muốn, tái định cư cần được xem như giải pháp 
cuối cùng, sau khi mọi giải pháp khác đã được cân nhắc và không thể thực hiện được.

• Khi tái định cư được xác định là cần thiết, chương trình tái định cư cần theo sát các nguyên tắc được 
xây dựng trên nguyên tắc bảo vệ quyền, nhân phẩm và điều kiện sống của người dân tái định cư, 
nhằm đảm bảo chương trình đạt được mục đích mong muốn.
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chưƠng 2
các chương trình tái định cư tại 
Việt nam: chính sách và thực tiễn

Mô tả chung: 

Chương này đề cập đến các chính sách của Việt Nam liên quan đến giảm thiểu rủi ro và ứng phó với 
thiên tai, bao gồm chính sách tái định cư trong bối cảnh biến đổi môi trường. Người học sẽ:

• Hiểu về mối liên hệ giữa các chính sách hiện nay.

• Điểm lại các chính sách và quy trình liên quan đến tái định cư và thảo luận về kết quả và bài học kinh 
nghiệm từ các chương trình tái định cư đã thực hiện. 

Một điểm tái định cư tại tỉnh hòa bình, việt nam
© ioM 2016 (nguồn ảnh: Trần Thị ngọc Thư)
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chủ đề 2.1
Thiên tai, các chính sách và quy 
trình điều phối giữa các bên liên 
quan trong bối cảnh tái định cư ở 
việt nam 
Mục tiêu: 

•  Xem xét bối cảnh thiên tai và tái định cư ở Việt Nam.

•  Rà soát các chính sách hiện nay và mối liên kết giữa các chính sách.

•  Thảo luận về quy trình điều phối các nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau ở cấp địa phương. 

2.1.1 Tình hình thiên tai và tái định cư ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai. Một số khu vực thường xuyên có nguy cơ lũ lụt, sạt lở 
đất và lốc xoáy làm ảnh hưởng đáng kể đến sự an toàn, điều kiện sinh kế và tài sản của con người. Theo 
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (2017), trong năm 2016, thiên tai đã khiến cho 264 
người bị thiệt mạng hoặc mất tích, phá hủy 5.431 ngôi nhà và làm hư hại 364.997 ngôi nhà cùng với 
828.661 ha đất trồng trọt, gây thiệt hại lớn cho hệ thống đường sá và hệ thống thủy lợi. Tuy nhiên, điều 
đáng chú ý là những con số này có thể cao hơn trên thực tế. Tổng thiệt hại do tác động của thiên tai trong 
năm 2016 ước tính khoảng 39.726 tỷ đồng. Từ tháng 6 năm 2013 đến cuối năm 2015, Việt Nam hứng 
chịu 16 cơn bão và lũ lụt lớn, khiến cho khoảng 1,1 triệu người phải sơ tán hoặc di dời (DMC, 2017). 
Rủi ro tạm lánh là rất cao, với ước tính mỗi năm có khoảng 365.000 người chịu rủi ro tạm lánh do thiên 
tai trong giai đoạn 2015-2018 (theo Lavell và Ginnetti, 2014). Ngoài rủi ro tạm lánh do thiên tai, một số 
nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy sức ép về sinh kế do biến đổi môi trường và các sự kiện cực đoan cũng 
là động lực thúc đẩy di cư tự phát (Chun & Sang, 2012; Hai, 2012; Ha, 2012).

Hình 2 cho thấy chỉ số dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của các tỉnh Việt Nam, cùng với số hộ gia 
đình đã tái định cư tại mỗi khu vực. Chỉ số dễ bị tổn thương được tính toán dựa trên a) mức độ đối mặt 
và tần suất hứng chịu thiên tai, b) độ nhạy cảm với biến đổi khí hậu, bao gồm các yếu tố mật độ dân số 
và điều kiện môi trường, và c) khả năng thích ứng, bao gồm các yếu tố thu nhập, cơ sở hạ tầng và các 
yếu tố kinh tế-xã hội. Hình 3 cho thấy rủi ro theo từng loại thiên tai cụ thể mà Việt Nam phải hứng chịu. 
Các bản đồ phản ánh tính dễ bị tổn thương cao trước biến đổi khí hậu, đặc biệt là các vùng đồng bằng và 
khu vực miền núi phía bắc. Các số liệu cho thấy kết quả của các chương trình tái định cư đã thực hiện 
nhằm giảm thiểu rủi ro về lũ lụt, sạt lở đất và bão ở các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng.
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Hình 2. Việt Nam: Chỉ số tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và số hộ gia đình tái định cư trong giai đoạn 
2006-2013 tính theo khu vực

    

Nguồn: ioM thực hiện dựa trên bản đồ gốc và dữ liệu từ:

• cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn – bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2015), Tổng quan về các chương trình 
bố trí dân cư gắn với biến đổi khí hậu;

• Kuntiyawichai và cộng sự (2015), bản đồ tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

đông bắc

Tây bắc

đồng bằng
Sông hồng

bắc Trung bộ

Tây nguyên

đông nam bộ

đồng bằng
Sông cửu Long

Duyên hải
nam Trung bộ

18.000

29.000

5.061

2.204

3.178

9.060

4.857

49

Số hộ gia đình tái định cư (theo khu vực)
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Hình 3. Việt Nam: Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sạt lở đất, bão nhiệt đới, lũ lụt và nước 
biển dâng

Nguồn: ioM thực hiện dựa trên bản đồ gốc và dữ liệu từ Kuntiyawichai và cộng sự (2015), bản đồ tính dễ bị tổn thương 
trước biến đổi khí hậu của tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

2.1.2 Chính sách tái định cư ở Việt Nam

Chính sách quản lý rủi ro thiên tai của Việt Nam bao gồm các chương trình tái định cư được chính quyền 
hỗ trợ đối với các cộng đồng dân cư nằm trong khu vực có rủi ro thiên tai. Chính sách này nhằm mục 
đích giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng dân cư ở những khu vực thường xuyên chịu tác động đáng kể của 
thiên tai. Có hai hình thức tái định cư gồm tái định cư “tập trung” trong đó một cộng đồng được tái định 
cư tập trung sang một khu tái định cư mới xây dựng, và tái định cư “xen ghép” trong đó các hộ gia đình 
được bố trí vào các cộng đồng khác nhau trong các khu dân cư. Chính sách hiện hành quy định rằng 
các chương trình tái định cư phải đảm bảo cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và hỗ trợ xã hội cho các hộ tái 
định cư và đặc biệt phải chú trọng đến khía cạnh phát triển kinh tế địa phương để cải thiện đời sống cho 
người dân.

Mức độ thường xuyên xảy ra sạt lở đất 
giai đoạn 1980 - 2014

Mức độ thường xuyên xảy ra lũ lụt 
giai đoạn 1980 - 2014

nước biển dâng cao 5 mét

Mức độ thường xuyên xảy ra bão nhiệt đới 
giai đoạn 1980 - 2014

0,04 - 0,06

0,07 - 0,09

0,55 - 0,65
0,66 - 0,78

0,70 - 0,86

0,87 - 1,26
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Khung chính sách hiện nay của Việt Nam cho thấy các nhà hoạch định chính sách nhận thức rõ những 
tác động đáng kể của thiên tai, đặc biệt là trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. Chiến lược quốc gia về 
phòng chống rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu xác định chính sách tái định cư như là một chiến lược 
thích ứng với biến đổi khí hậu quan trọng để giảm thiểu tác động lên người dân bị ảnh hưởng (Dang và 
cộng sự, 2016).   

Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

Ở cấp quốc gia, Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 đặc biệt chú 
trọng đến vấn đề tái định cư cho các cộng đồng dân cư khỏi khu vực có rủi ro cao. Chiến lược hướng 
tới “hoàn thành việc tái định cư, sắp xếp và ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên 
tai theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt... Chiến lược sẽ “phấn đấu cơ bản 
hoàn thành việc tái định cư 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 Việt Nam, 2007).

Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm mục tiêu xây dựng các kế hoạch 
tái định cư người dân ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất như là một phần của chiến lược giảm thiểu 
và giảm nhẹ rủi ro thiên tai và lồng ghép vào kế hoạch phát triển quốc gia (Chính phủ Việt Nam, 2008a).

Các chính sách khác

Chính sách tái định cư cũng nằm trong chiến lược quy hoạch phát triển và giảm thiểu tác động của lũ lụt 
ở Đồng bằng sông Cửu Long từ những năm 1990 thông qua cách tiếp cận “Sống chung với lũ”. Theo 
cách tiếp cận này, các cộng đồng đã được tái định cư đến những khu vực ít bị ảnh hưởng hơn và các hệ 
thống đê điều đã được xây dựng để giảm thiểu lũ lụt (Chính phủ Việt Nam, 1995, 1996, 1999). Chương 
trình hiện tại hướng đến việc bố trí và ổn định đời sống cho các hộ gia đình ở các khu vực có rủi ro cao 
thông qua việc xây dựng các “khu tái định cư” (Chính phủ Việt Nam, 2008b). Chương trình tiếp tục được 
đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Chính phủ Việt Nam, 2014).

Các sắc lệnh của chính phủ

Các chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai, giảm nghèo và phát triển nông thôn cung cấp khuôn 
khổ để liên kết các dự án tái định cư với cả hai mục tiêu giảm thiểu rủi ro thiên tai và phát triển nông 
thôn. Chính phủ đã ban hành hai quyết định trong đó đề cập đến các chính sách cụ thể cho việc triển khai 
các dự án tái định cư phù hợp với các khuôn khổ này. Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg của Chính phủ 
ban hành năm 2006 phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc các 
vùng đặc biệt khó khăn về đời sống. Mục tiêu cụ thể của Chương trình là thực hiện bố trí, sắp xếp lại 
dân cư 150.000 hộ trong giai đoạn 2006 - 2015, bao gồm 30.000 hộ vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó 
khăn về đời sống. Chương trình xác định cách tiếp cận tái định cư tập trung và nhấn mạnh rằng việc bố 
trí, sắp xếp lại dân cư cần đi cùng với việc cải thiện điều kiện sống ở các khu tái định cư thông qua đầu 
tư vào cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề và phát triển kinh tế (Chính phủ Việt Nam, 2006).

Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành trong năm 2008 quy định việc hỗ trợ cho các 
hộ gia đình phải tái định cư, bao gồm giao đất, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ chi phí tái định cư, hỗ trợ về nhà ở, 
lương thực cũng như hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ phát triển kinh tế (Chính 
phủ Việt Nam, 2008c). Gói hỗ trợ được cập nhật trong Quyết định số 1776/2012/QĐ-TTg. Theo quyết 
định này, các hộ gia đình tái định cư sẽ nhận được:

• Hỗ trợ khai hoang đồng ruộng 8 triệu hoặc 15 triệu đồng/hộ. Mức hỗ trợ phụ thuộc vào tình trạng đất 
đai trước khi khai hoang và/hoặc sử dụng đất.

• Hỗ trợ 20- 25 triệu đồng/hộ, tùy thuộc vào khoảng cách di dời, cho các chi phí như tháo dỡ nhà cửa, 
vận chuyển người, tài sản và vật liệu xây dựng vào các khu tái định cư.
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• Đất ở và đất sản xuất, theo mức phân bổ được xác định theo từng dự án tái định cư.

• 12 tháng lương thực theo mức tương đương 30 kg gạo/người/tháng đối với trường hợp hộ gia đình 
bị mất nhà ở, đất ở, đất sản xuất do thiên tai.

• Đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, được triển khai thông qua các 
chương trình giảm nghèo và phát triển nông thôn.  

Các khu tái định cư phải đảm bảo:

• Cung cấp điện lưới

• Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất

• Dịch vụ y tế và đào tạo

• Giao thông đường bộ

Không giống như trường hợp tái định cư để phục vụ cho các dự án phát triển, chính sách tái định cư vì 
lý do môi trường không đề cập đến việc thu hồi đất hay bồi thường cho việc mất đất tại nơi xuất cư. Vì 
vậy trong nhiều trường hợp, các hộ vẫn tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương cũ của mình sau 
khi tái định cư.

Năm 2012, sau khi phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, quyết định 
này đã được thay thế bằng Quyết định số 1776/2012/QĐ-TTg với các cập nhật mới nhất về chương trình 
bố trí dân cư giai đoạn 2013 - 2020. Quyết định mới này hướng đến mục tiêu bố trí ổn định 160.000 hộ 
gia đình trong giai đoạn 2013- 2020, trong đó giai đoạn 2013 - 2015 bố trí ổn định 55.900 hộ, bao gồm 
32.100 hộ vùng rủi ro thiên tai. Quyết định 1776 tiếp tục chú trọng vào khía cạnh tăng thu nhập, khả 
năng tiếp cận các dịch vụ và nâng cao năng suất là các mục tiêu hướng tới của chương trình tái định cư. 
Chính sách tái định cư đề cập trong quyết định này có liên kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc 
gia về Xây dựng nông thôn mới, trong đó nêu rõ rằng cần định hướng việc xây dựng các khu tái định cư 
để đạt được các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới.

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình tái định cư là 16.774 tỷ đồng, bao gồm ngân sách trung ương 
10.064 tỷ đồng và ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác 6.710 tỷ đồng (Chính phủ 
Việt Nam, 2012).

Bên cạnh các công cụ và khuôn khổ pháp lý này còn có các quy định chính sách khác tập trung vào vấn 
đề phát triển nông thôn và giảm nghèo4 với các mục tiêu tương tự. Vì vậy, điều quan trọng là các cơ quan 
chính quyền cấp tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai các chương trình và chính sách khác nhau 
ở cấp địa phương cần cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách thức mà các chương trình tái định cư có thể 
được hưởng lợi hoặc được kết nối với các chương trình khác có liên quan nhằm đảm bảo tác động gộp 
và tối ưu hóa các nguồn lực tài chính nếu phù hợp.

2.1.3 Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan  

Dưới đây là giới thiệu về vai trò và trách nhiệm của các cơ quan liên quan ở các cấp trung ương, tỉnh 
và địa phương theo thực tế triển khai chính sách tái định cư. Sơ đồ mô tả chi tiết về quy trình và trách 
nhiệm của các bên có tại Phụ lục 2: Sơ đồ quy trình điều phối trong công tác tái định cư giữa các cấp 
trung ương, cấp tỉnh và cấp địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN và PTNT) là cơ quan thường trực trong Chương trình 
tái định cư, chủ trì việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư; lập, thẩm định, phê duyệt, 
kiểm tra, giám sát các dự án tái định cư, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tái định cư, điều phối ngân 

Các chính sách có liên quan bao gồm: i) Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững (Chính phủ Việt Nam, 1998); Nghị quyết số 80/
NQ-CP của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 201 đến năm 2020 (Chính phủ Việt Nam, 2011); và Chương trình mục 
tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới (Chính phủ Việt Nam, 2010).

4
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sách và triển khai các chương trình đào tạo và hỗ trợ để phát triển sinh kế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH và ĐT) có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính để lập kế hoạch và 
phân bổ nguồn vốn cho các dự án tái định cư và hướng dẫn việc kết hợp nguồn vốn của chương trình với 
các chương trình đầu tư phát triển hạ tầng và giảm nghèo khác.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt các dự án tái định cư trên cơ sở thỏa 
thuận về mục tiêu, giải pháp, tổng mức vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với các Bộ, bao gồm bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chỉ đạo và kiện toàn hệ thống cơ quan 
chuyên ngành về bố trí dân cư tại địa phương.

Mỗi dự án sẽ thành lập một Ban quản lý Dự án, bao gồm đại diện Sở NN và PTNT, Sở KH và ĐT và các 
sở ban ngành có liên quan cùng với đại diện UBND cấp tỉnh và cấp quận huyện. Ban quản lý Dự án sẽ 
đánh giá các điểm tái định cư, xây dựng kế hoạch triển khai cho các dự án tái định cư và phát triển hạ 
tầng, điều phối trách nhiệm và ngân sách với chính quyền cấp huyện và các sở ban ngành có liên quan 
để thực hiện chương trình tái định cư và các chương trình hỗ trợ tiếp theo. Chính quyền cấp xã có vai 
trò hạn chế, chủ yếu tham gia vào việc hỗ trợ việc tuyên truyền, trao đổi thông tin giữa Ban quản lý Dự 
án và cộng đồng.

hoạt động

Hoạt động 2.1. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan  

Mục đích của hoạt động: Giúp người học có dịp thảo luận về quy trình điều phối giữa các cấp và các 
bên liên quan trong tái định cư, so sánh giữa mô hình trong ví dụ và mô hình thực tế tại địa phương. 
Khuyến khích người học đưa ra các ý tưởng để cải tiến, hoàn thiện quy trình.

Loại hoạt động: Áp dụng lý thuyết   

Hướng dẫn:  

• Giảng viên giới thiệu và giải thích về Phụ lục 2 – Sơ đồ quy trình điều phối trong công tác tái 
định cư giữa các cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp địa phương.

• Chia lớp học thành các nhóm nhỏ và yêu cầu các nhóm thảo luận về các câu hỏi dưới đây. Mỗi 
nhóm cử một đại diện trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

1. Quy trình này giống hay khác như thế nào so với quy trình tại địa phương của bạn?

2. Có bên nào có tham gia vào quá trình tái định cư nhưng chưa có trong sơ đồ này không? Có 
bên nào khác bạn nghĩ là nên bổ sung thêm mặc dù hiện nay họ chưa tham gia không?

Tổng kết: Tất cả học viên thảo luận xem quy trình này có những điểm mạnh và điểm hạn chế gì? 
Có thể làm gì để hoàn thiện thêm quy trình không?
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Chủ đề 2.1 - Các điểm cần ghi nhớ

• Tái định cư là một trong các chiến lược của Việt Nam nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng 
với biến đổi khí hậu.

• Khung chính sách hiện nay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện tái định cư một cách 
an toàn và bền vững, đảm bảo chất lượng cuộc sống bằng hoặc tốt hơn và các cơ hội sinh kế cho 
người dân.

• Các chính sách tái định cư xác định một loạt các cơ chế hỗ trợ cho người dân nhằm đảm bảo tái định 
cư một cách bền vững. Các cơ chế hỗ trợ này có thể được lồng ghép với các chính sách khác về phát 
triển bền vững và giảm nghèo.

• Để đạt được mục tiêu mà các chính sách này đề ra, cần có sự phối hợp toàn diện và hiệu quả giữa các 
cơ quan liên quan, từ cấp trung ương đến địa phương. Các chương trình tái định cư có thể đạt hiệu 
quả cao nếu các nhà hoạch định chương trình và các cán bộ thực hiện xây dựng được các cơ chế phối 
hợp chặt chẽ, giúp lên kế hoạch và triển khai các chương trình hỗ trợ một cách tốt nhất.
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chủ đề 2.2

kết quả tái định cư, các thực hành có 
hiệu quả và bài học kinh nghiệm 
Mục tiêu: 

•	 Thảo luận về các kết quả tái định cư, thực hành có hiệu quả và bài học kinh nghiệm 
dựa trên các báo cáo về các chương trình tái định cư được thực hiện ở Việt Nam.

Hiện tại có rất ít nghiên cứu đưa ra đánh giá mang tính hệ thống và toàn diện về các chương trình tái định 
cư đã được thực hiện. Kết quả đạt được có nhiều mức độ khác nhau, trong đó khả năng tiếp cận với sinh 
kế bền vững vẫn còn là thách thức lớn. Quá trình điểm lại các dự án tái định cư được thực hiện từ trước 
đến nay cho thấy một số kết quả chính sau:

• Các hộ gia đình gặp khó khăn trong việc chuyển đổi sang hình thức sinh kế mới tại điểm đến do bị 
hạn chế về nguồn lực tài chính và phi tài chính (kiến thức kỹ thuật, kỹ năng), và không có đủ cơ sở 
hạ tầng cơ bản (diện tích và/hoặc chất lượng đất, nguồn nước cho nông nghiệp).

• Các hộ tái định cư thường trở về nơi ở cũ hoặc di cư đi về như là một cách để ứng phó với thay đổi 
về sinh kế và môi trường tại nơi ở mới. Trong trường hợp này, các hộ tái định cư có thể tiếp tục canh 
tác trên phần đất của họ tại nơi ở cũ, hoặc tiếp tục đi xa hơn khỏi nơi tái định cư để tìm kiếm việc 
làm tạm thời hay theo mùa vụ.   

• Tác động của áp lực môi trường và điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhìn chung giảm đáng kể, mang lại 
lợi ích cho sự an toàn của người dân và sinh kế.  

• Điều kiện sống tại các khu tái định cư nhìn chung được đánh giá là tốt hơn do điều kiện nhà ở an toàn 
hơn và tốt hơn, người dân được bảo vệ khỏi các hiểm họa về môi trường và khí hậu.  

• Một trong những ưu điểm quan trọng của việc tái định cư là khả năng tiếp cận với dịch vụ công được 
cải thiện. Điều này được thấy rõ ở nhiều báo cáo về kết quả tái định cư tại Đồng bằng Sông Cửu 
Long (xem Bảng 2). 

• Điều kiện xã hội và chất lượng cuộc sống về cơ bản được cải thiện nhờ khả năng tiếp cận tốt hơn 
với nguồn cung cấp nước và điện lưới, dịch vụ y tế và giáo dục, và mạng lưới giao thông đường bộ.  

Những kết quả này cho thấy các chương trình tái định cư nhìn chung đã đạt được các mục tiêu đề ra, 
bao gồm bảo vệ người dân khỏi áp lực môi trường và cải thiện điều điện sống. Tuy nhiên, phát triển các 
điều kiện sinh kế bền vững vẫn là một thách thức lớn. Kinh nghiệm tái định cư tại Việt Nam cũng tại các 
khu vực khác ở Đông Nam Á cho thấy việc khôi phục sinh kế đòi hỏi phải xây dựng các chiến lược hỗ 
trợ phù hợp với khả năng và tài sản của các hộ gia đình và cho phép họ tận dụng được các cơ hội tại địa 
phương. Các hộ gia đình hiếm khi duy trì được các hoạt động sinh kế trước đây và cần được hỗ trợ phù 
hợp để thích nghi trong môi trường mới dựa trên kiến thức và nguồn lực của mình, tìm kiếm việc làm 
hay phát triển chiến lược sinh kế mới. Bên cạnh hỗ trợ về đất đai và nguồn nước, các hộ gia đình cũng 
cần được hỗ trợ về đào tạo, thông tin thị trường. Đặc biệt, các hộ gia đình cần được hỗ trợ để xác định 
các lựa chọn phù hợp với khả năng và cơ hội thị trường cụ thể của mình, bao gồm hỗ trợ chuyển đổi sang 
các cơ hội việc làm phi nông nghiệp nếu có thể.
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Bảng 2. Kinh nghiệm tái định cư tại Việt Nam: Tóm tắt các nghiên cứu về kết quả tái định cư 

Tác giả địa bàn Loại 
thiên tai

kết quả tích cực các thách thức

Xe và Dang 
(2006)

an giang, 
cần Thơ

Lũ, sạt lở 
bờ sông

- Tiếp cận giáo dục, điện, 
nước được cải thiện

- Thu nhập trung bình nhìn 
chung không bị giảm

- giảm thu nhập từ nông nghiệp 
và tình trạng thất nghiệp trong 
quá trình chuyển đổi từ sinh kế 
nông nghiệp sang phi nông ng-
hiệp 

Danh và 
Mushtaq 
(2011)

an giang Lũ, sạt lở 
bờ sông

- Tiếp cận y tế, giáo dục, điện, 
nước và giao thông được cải 
thiện

- cải thiện được an toàn cho 
người dân và hoạt động nông 
nghiệp nhờ vào việc xây đắp 
đê chắn lũ

- rủi ro thiên tai giảm nên thu 
nhập được ổn định hơn

- người dân quay lại canh tác 
trên đất sản xuất cũ hoặc đi về 
giữa hai nơi do thiếu cơ hội sinh 
kế tại nơi tái định cư, dẫn đến 
chi phí đi lại tăng

- chi phí điện, nước làm tăng chi 
phí sinh hoạt 

- chậm tiến độ xây dựng cơ sở, 
một vài trường hợp cơ sở hạ 
tầng không đầy đủ hoặc chất 
lượng thấp

chun và Sang, 
(2012), chun 
(2014)

Long an,  
đồng Tháp

Lũ, sạt lở 
bờ sông

- giảm thiểu rủi ro, nhà cửa 
an toàn hơn

- các dịch vụ y tế, giáo dục và 
giao thông được cải thiện

- chất lượng nhà ở và cơ hội 
việc làm được cải thiện tại một 
số địa điểm tái định cư

- Thu nhập bị giảm do thiếu cơ 
hội việc làm tại một số địa điểm 
tái định cư

- chất lượng nhà ở và chất 
lượng nguồn nước không đảm 
bảo ở một số địa điểm tái định 
cư 

- Một số hộ rơi vào vòng nợ nần 
do phải mượn tiền xây nhà và 
khó khăn trong thích nghi về 
sinh kế   

Trường hợp điển hình 3. khi việc tái định cư đi kèm yêu cầu thích ứng với cuộc sống và điều 
kiện sinh kế hoàn toàn mới mẻ

Trường hợp tái định cư của các cộng đồng thuyền chài trên phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế: 
Một nghiên cứu sâu đã được thực hiện tại làng Thủy Điền với khoảng 150 hộ gia đình. Làng Thủy 
Điền trước đây là cộng đồng thuyền chài và đã chuyển lên sống ở đất liền từ năm 1995. Làng không 
có đất nông nghiệp và có diện tích đất ở hạn chế. Việc tái định cư giúp đảm bảo điều kiện giáo dục 
và cung cấp cơ hội việc làm khác ngoài hoạt động đánh bắt cá. Việc tái định cư cũng giúp tăng cường 
gắn kết xã hội của người dân khi lập ra làng mới, giảm sự biệt lập và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng 
sống trên đất liền, cho phép dân làng tham gia tích cực hơn vào các tổ chức cộng đồng. Mặc dù quá 
trình tái định cư mang lại nhiều lợi ích, nó cũng tạo ra nhiều thách thức. Ví dụ, người dân thuyền chài 
chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá nên thiếu những kỹ năng cần thiết cho các hoạt động khác sau 
khi tái định cư, chẳng hạn như chăn nuôi gia súc và chế biến thực phẩm. Một khó khăn khác liên quan 
đến hỗ trợ tài chính của chính phủ để xây dựng nhà ở. Nguồn vốn của nhà nước chỉ được giải ngân 
sau khi đã hoàn thành việc xây nhà, do đó các hộ gia đình phải tự chuẩn bị kinh phí để xây dựng và 
sau đó mới được hoàn trả. Một số hộ đang phải vay nợ chưa trả được, khiến họ gặp nhiều khó khăn 
hơn khi vay tiền để xây nhà. Một số hộ cảm thất bất tiện khi sống trên đất liền và quay trở về sống 
trên thuyền tại nơi ở cũ của họ để tiếp tục đánh bắt cá. Những hộ đã trở về sống trên thuyền, nhưng 
sau đó lại muốn quay lại sống trên đất liền còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa do không còn các khoản 
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đất đai khan hiếm và chi phí xây nhà thì cao hơn (Huong, 2010). 
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Trường hợp điển hình 4. những thách thức gặp phải trong một chương trình tái định cư ở Tây 
bắc việt nam

Cơ sở hạ tầng, dịch vụ và điều kiện môi trường

Trong một dự án tái định cư ở vùng Tây Bắc Việt Nam được thực hiện với mục tiêu giảm rủi ro thiên 
tai, các hộ gia đình đã có được những lợi ích đáng kể về sự an toàn và khả năng tiếp cận dịch vụ, 
nhưng gặp một số vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng thiết yếu. Phần lớn các hộ gia đình tái định 
cư nhận thấy cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở khu tái định cư đã được cải thiện so với nơi ở cũ. Hầu hết 
các hộ đều đồng ý rằng đường sá, giao thông, truyền thông thông tin và khả năng kết nối với chợ tốt 
hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên, điều kiện nguồn nước ở khu tái định cư là một vấn đề khá nghiêm trọng 
với 90% số hộ đánh giá nguồn nước tệ hơn chỗ ở cũ. Kết quả khảo sát tại hiện trường và phỏng vấn 
định tính cho thấy nhiều hộ di dời thiếu nước, đặc biệt là nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sự 
không hài lòng càng trở nên nghiêm trọng hơn vì trước đây, nhiều hộ di dời sống gần hồ chứa sông 
và chưa bao giờ gặp trở ngại khi tiếp cận nguồn nước, trong khi đó, khu tái định cư lại không có 
nguồn nước tự nhiên lớn. 

Dữ liệu định tính cho thấy thiếu hụt nguồn nước phục vụ sinh hoạt và canh tác là một vấn đề lớn đối 
với nhiều hộ di dời.

“Dưới đấy chúng tôi được làm hệ thống tưới tiêu nhưng xuống đây là chưa có. Nước ăn 
và nước sinh hoạt của chúng tôi mới dở hơi. Cả một xóm mà nước sinh hoạt rất khó khăn. 
Nước ăn thì các ông ấy thiết kế các téc nước nó nhỏ quá chỉ được 10 khối nước mà phục 
vụ cho 200 hộ.”

Thiếu nước còn khiến cuộc sống của các hộ khó khăn hơn khi phải đối diện với hạn hán: khoảng một 
nửa số hộ di dời cho biết hạn hán đã tăng so với nơi ở cũ, và chỉ 23,5% nói rằng hạn hán giảm. Việc 
các hộ cho biết hạn hán tăng có thể một phần do chủ quan của người trả lời, liên quan đến việc thiếu 
nguồn cung nước hơn là do lượng mưa thường xuyên thấp, tuy nhiên, rõ ràng tiếp cận nguồn nước 
là một vấn đề khó khăn với nhiều hộ gia đình.

Tiếp cận đất đai

Tiếp cận đất đai là yếu tố quan trọng phải xem xét khi di dời các cộng đồng nông thôn để đảm bảo 
sinh kế bền vững, đặc biệt là khi cộng đồng bị di dời thường phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp ở 
mức độ nào đó. Tuy nhiên, do tài nguyên đất sẵn có tại khu tái định cư hạn chế, các hộ tái định cư 
không nhận được diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất thổ cư như trước đây. Đây là một khó 
khăn với nhiều hộ tái định cư, nhưng vấn đề quan trọng hơn đối với sản xuất nông nghiệp của các 
hộ liên quan đến chất lượng đất được giao hơn là số lượng. Nhiều hộ gia đình nhận thấy đất được 
giao ở khu tái định cư có chất lượng rất kém và khó trồng trọt, đặc biệt ở một trong ba xã tái định cư.

“Họ về đây trước những miếng đất ngon họ làm hết, còn chẳng qua những miếng đất ấy đầy 
đá người ta không sử dụng được. Như bọn tôi về đây dân người ta nói rằng chúng tôi chỉ làm 
lại cái đất sỏi của người ta. Cho nên bọn tôi khổ ở cái chỗ đấy. Về đây bọn tôi chỉ biết mỗi cái 
đất ở này thôi còn đất sản xuất người ta có dẫn vào đâu mà biết. Đến lúc chia mới biết là đất 
đá. Có nhà còn đá tai mèo lổm nhổm không biết cấy cái gì. 4-5 nhà kia người ta chán không 
có đất canh tác nên bỏ về hết luôn. Tình trạng mà cứ như này thì nói thật là tan rã hết.”

Vay vốn và đầu tư vào hoạt động kinh doanh mới

Một vấn đề khác được nêu ra trong các cuộc phỏng vấn là một số hộ gia đình chưa được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất mặc dù đã tái định cư được một vài năm. Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất thường được các ngân hàng yêu cầu làm tài sản đảm bảo để cho vay vốn, do đó các hộ gia 
đình không có giấy chứng nhận rất khó tiếp cận vốn vay để phát triển sinh kế:

“Em thì em nghĩ là nhà nước chuyển về 6 năm rồi mà chưa có sổ đỏ. Như vậy thì rất khó khăn 
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cho chúng em. Nếu chúng em muốn phát triển kinh doanh không có sổ đỏ cũng không vay 
được. Kể cả có muốn vay hay không thì khi về ai cũng muốn có sổ đỏ.”

Mặc dù các hộ nghèo/cận nghèo đủ điều kiện để vay không thế chấp theo chương trình cho vay xóa 
đói giảm nghèo, các khoản vay thường chỉ giới hạn ở mức khoảng 5 triệu đồng, mà theo các hộ thì 
khoản tiền này quá ít ỏi để đầu tư làm ăn. Hơn nữa, do thiếu kinh nghiệm làm các hoạt động sinh kế 
mới nên các hộ dễ thất bại, dẫn tới nợ nần và thu nhập kém. Ví dụ, một hộ gia đình vay ngân hàng 
20 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi dê, nhưng đàn gia súc chết hết chỉ trong một tháng vì họ thiếu 
kinh nghiệm chăm sóc. Giờ đây họ rất ngại đầu tư thêm.

Khó khăn trong việc thích ứng để thay đổi biện pháp canh tác

Những khác biệt về điều kiện, biện pháp canh tác và tài nguyên thiên nhiên cũng làm phát sinh vấn 
đề và chi phí cho các hộ di dời.

“Xuống dưới đây thì canh tác nó khác hơn trên quê nhiều. Trên quê thì đất còn mầu mỡ thì 
chúng tôi chỉ phát rồi trồng thôi chứ không phân bón gì. Ở đây thì chúng tôi trồng cấy gì thì 
phải cho một bốc NPK thì mới lên được. Ở đây toàn phải cày xới thì mới canh tác được còn 
trên quê thì chỉ làm sạch thôi là canh tác được. Dân ở đây có nhà đủ điều kiện thì người ta bón 
phân đủ thì thu nhập cao. Nhà khó khăn quá không đủ điều kiện để mua phân hóa học hay 
phân chuồng cho vào những cái nguồn sắn thì thu nhập kém, thậm chí không được thu nhập 
được.” Người tham gia khảo sát, nam giới, 50 tuổi, dân tộc Mường, xã tái định cư.

“Ở đây chăn nuôi thì khó hơn so với ở trên quê chúng tôi. Khó là dưới này người ta làm vườn 
tược người ta hay phun thuốc trên quê chúng tôi thì không. Dê bò ở đây thả vào vườn ăn 
phải cỏ bón phân hóa học chiều về đi ngoài là chết thôi. “ Chủ hộ, nam giới, xã tái định cư.

Một số nguồn sinh kế quen thuộc với người dân ở nơi ở cũ không thể thực hiện được ở chỗ ở mới:

“Ở trên quê không đi làm thì chúng tôi xuống sông, bắt tôm cá không được nhiều thì được 
ít. Trên này không đi làm thuê là ngày hôm nay không có gì ăn cho nên về đây vất vả hơn ở 
quê.” Người tham gia khảo sát, nữ giới, xã tái định cư.

Một số người tham gia khảo sát cảm thấy họ chưa được hỗ trợ phù hợp trong sinh kế ở nơi ở mới:

“Em cũng muốn nhà nước hỗ trợ và đồng thời phổ biển cho dân người ta làm như nào cho 
hợp lý. Ví dụ như trồng cấy thì phải trồng cây gì cho hợp lý. Như năm ngoái trồng mía, dân 
trồng hết thì dân chết. Nhà nước cho gà về nuôi nhưng không cho cám hoặc chỉ cho một bao 
cám gà ăn hết rồi thì người dân không có tiền mua cám tiếp. Thế là gà không có cái ăn cứ thế 
chết dần, người dân cứ ăn thịt gà dần thôi. Thế nên em muốn nhà nước phải xem xem trồng 
cấy cây gì thì hợp lý, chăn nuôi con gì thì hợp lý không cứ cho ào ạt tất rồi thì cũng không 
làm ăn được.” Chủ hộ, nữ giới, xã tái định cư.

Một số hộ cho biết tổng thu nhập cả năm làm nông của họ chỉ đủ để gia đình chi tiêu trong khoảng 
năm tháng. Một yếu tố tích cực ở khu tái định cư là họ ở gần các khu dân cư khác hơn, và kết nối 
với cơ sở hạ tầng đường bộ tốt hơn nên dễ kiếm các công việc chân tay hơn chỗ ở cũ.
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hoạt động

Hoạt động 2.2. Hỗ trợ cộng đồng tái định cư vượt qua khó khăn về sinh kế 

Mục đích của hoạt động: Giúp người học hiểu rõ những khó khăn người dân tái định cư có thể gặp 
phải, đặc biệt liên quan đến sinh kế, và thảo luận giải pháp cho từng hoàn cảnh cụ thể.

Loại hoạt động: Liên hệ hiểu biết của bản thân và huy động ý tưởng  

Hướng dẫn:

• Chia lớp học thành cách nhóm nhỏ và phân công Trường hợp điển hình 3 và một trong các phần 
nhỏ của Trường hợp điển hình 4 cho mỗi nhóm.

• Các nhóm đọc trường hợp điển hình của mình.

• Các nhóm thảo luận các câu hỏi dưới đây, sau đó giới thiệu tóm tắt kết quả thảo luận của nhóm 
mình với lớp.

1. Những thách thức chính trong trường hợp điển hình này là gì?

2. Bạn có từng gặp những thách thức tương tự hoặc thách thức khác khi triển khai chương trình 
tái định cư ?

3. Làm thế nào để xác định những thách thức này sớm, ngay từ giai đoạn lên kế hoạch tái định 
cư?

4. Bạn đề xuất những giải pháp nào để hỗ trợ cộng đồng vượt qua thách thức trong trường hợp 
cụ thể này?

Tổng kết: Tóm tắt các thách thức và giải pháp mà các nhóm đã trình bày. Có thể thảo luận thêm: 
các thách thức này xuất hiện ở giai đoạn nào của quá trình tái định cư? Giải pháp đưa ra có thể được 
thực hiện ở giai đoạn nào của quá trình tái định cư? Tổng kết lại và nhấn mạnh rằng rất nhiều yếu tố 
phức tạp có thể ảnh hưởng đến kết quả của chương trình sau khi đã tái định cư; kết quả tái định cư 
có thể được cải thiện nếu các cơ quan thực hiện đặc biệt chú ý và lên kế hoạch kỹ càng nhằm giải 
quyết các yếu tố này trong suốt các giai đoạn của tái định cư. Các chủ đề tiếp theo sẽ đề cập chi tiết 
đến nội dung này.
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Chủ đề 2.2 - Các điểm cần ghi nhớ

• Tái định cư không phải lúc nào cũng thành công. Đảm bảo sinh kế bền vững thường là một thách 
thức lớn.

• Tại Việt Nam, nhiều chương trình tái định cư đã được thực hiện và mang lại những kết quả tích cực ở 
một số mặt như giảm thiểu rủi ro thiên tai và cải thiện mức độ tiếp cận các dịch vụ công. Tuy nhiên, 
khôi phục mức thu nhập như cũ cho các hộ gia đình là một thách thức lớn vì tái định cư ảnh hưởng 
đến nguồn sinh kế của các hộ ở rất nhiều khía cạnh khác nhau.

• Hỗ trợ toàn diện và lâu dài cho các hộ gia đình nhằm giúp họ thích nghi với những thay đổi của môi 
trường sống, sinh kế, và tiếp cận nguồn lực là điều rất quan trọng để giúp khôi phục sinh kế.

• Di cư có thể là một phần trong chiến lược thích ứng của các hộ sau khi tái định cư, và có thể mang 
lại các lợi ích về sinh kế trong ngắn hạn.  
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chưƠng 3 
ba giai đoạn trong tái định cư

Mô tả chung: Thảo luận chi tiết về các giai đoạn tái định cư. Chương này sẽ tìm hiểu ba giai đoạn tái 
định cư và cung cấp các công cụ đánh giá, lập kế hoạch và thực hiện tái định cư.

Giai đoạn 1: Đánh giá, tham vấn và ra quyết định về sự cần thiết phải di dời. Người học sẽ được học 
về cách đánh giá những rủi ro giữa ở lại và di dời, tìm hiểu cách ra quyết định về tái định cư. Người 
học cũng sẽ xem xét cách đánh giá tính khả thi của tái định cư và những yêu cầu thực hiện tương ứng.  
Giai đoạn 2: Chuẩn bị và lên kế hoạch tái định cư. Học viên sẽ thảo luận những cân nhắc chủ yếu cần 
xem xét khi chuẩn bị và lên kế hoạch tái định cư, và các thách thức tiềm ẩn. 
Giai đoạn 3: Triển khai. Học viên sẽ thảo luận các quy trình và hoạt động cần thiết nhằm chuẩn bị cho 
di dời, và giai đoạn trong và sau khi di dời. 

Làng Jon knes , cam-pu-chia – ‘ngôi làng nổi’ với những ngôi nhà có thể lên xuống 
cùng với mực nước trong năm

© ioM 2016 (nguồn ảnh: Muse Mohammed)
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chủ đề 3.1
giai đoạn 1 - ra quyết định và 
tham vấn về nhu cầu tái định cư   
Mục tiêu: 

•  Thảo luận về quá trình ra quyết định tái định cư.  

•  Xác định những thách thức trong việc ra quyết định ở lại hay di dời. 

•  Thảo luận xem làm thế nào để xác định mức độ rủi ro của việc ở lại là chấp nhận được      
hay quá cao.

Việc ra quyết định tái định cư là một công việc khó khăn. Vì vậy, ngay từ trong khung pháp lý, cần xác 
định rõ cơ quan nào có thẩm quyền và trách nhiệm ra quyết định rằng tái định cư là phương án tốt nhất 
- hay duy nhất - để bảo vệ người dân trước các nguy cơ về thiên tai và biến đổi môi trường. Ở mức tối 
thiểu, cần đảm bảo các nội dung sau đây trước khi đưa ra quyết định tái định cư là cần thiết:

• Có đánh giá dựa trên bằng chứng khoa học và tham vấn với người dân bị ảnh hưởng cho thấy rủi ro 
khi ở lại là quá cao không thể chấp nhận được;

• Có sự cân nhắc các phương án khác ngoài tái định cư, bao gồm các biện pháp giảm thiểu rủi ro, và 
khi cần thiết, các cơ chế hỗ trợ những cá nhân quyết định đi khỏi khu vực nguy cơ;

• Có đánh giá ban đầu về tính khả thi của các địa điểm có thể tái định cư. Sẽ cần phân tích chi tiết hơn 
về các địa điểm khi lên kế hoạch di dời, tuy nhiên ở giai đoạn này, nếu không tìm được đất để di 
chuyển người dân đến thì sẽ buộc phải xem xét các phương án khác.

ghi chú 6. Xem xét các phương án thay thế

Tái định cư là một công việc lớn và phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Do 
đó, một trong các nguyên tắc chính là phải xem xét các phương án thay thế khác trước. Chỉ thực hiện 
tái định cư khi không thể có các phương án hợp lý nào khác giúp giảm thiểu rủi ro và thích ứng với 
biến đổi khí hậu tại chỗ.

Trước khi quyết định tái định cư, cần cân nhắc các giải pháp nhằm tăng khả năng chống chịu và thích 
ứng của cộng đồng. Trong trường hợp người dân phải tạm lánh khi thiên tai, cần có hỗ trợ để người 
dân có thể trở về và xây dựng lại cuộc sống của họ tại nơi ở cũ.

Cách tiếp cận thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai bao gồm một loạt các biện 
pháp nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi môi trường. Cách tiếp cận này 
cho rằng mọi người đều có thể nâng cao khả năng chống chịu của mình để giảm thiểu tính dễ tổn 
thương. Các biện pháp có thể bao gồm:

• xây dựng các chiến lược toàn diện về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại địa phương, bao gồm giảm 
thiểu các yếu tố vật chất và kinh tế-xã hội là nguồn gốc tạo ra tính dễ bị tổn thương.

• cải thiện cơ sở hạ tầng, nhà ở và cách quản lý đất đai nhằm giảm thiểu nguy cơ.

•  nâng cao nhận thức, cảnh báo sớm và tiếp cận thông tin để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và 
tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó thảm họa thiên tai tại chỗ.
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• hỗ trợ thích ứng, bao gồm hỗ trợ đào tạo, đầu tư và cơ sở hạ tầng để tăng cường khả năng 
chống chịu và thích ứng với các biến đổi môi trường diễn biến chậm.

Ví dụ về hỗ trợ thích ứng tại chỗ ở Việt Nam, xem Dự án UNDP “Cải thiện khả năng chống chịu 
của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương trước các tác động liên quan đến biến đổi khí hậu”. 
https://goo.gl/6bCPVX

Để tìm hiểu về các phương pháp tiếp cận khác và các kinh nghiệm đã có, tham khảo thông tin tại:  
http://www.preventionweb.net/risk/drr-drm.

Tại một số nơi, các cá nhân hoặc một nhóm sẽ tự quyết định rằng rủi ro khi ở lại là quá cao và yêu cầu 
chính quyền hỗ trợ họ trong nỗ lực tái định cư. Trong những trường hợp khác, chính quyền sẽ quyết định 
rằng một bộ phận dân cư cần phải di dời vì ở lại là không an toàn.

Đánh giá rủi ro của việc ở lại trong một khu vực cần phải dựa trên bằng chứng khoa học và đánh giá của 
chính cộng đồng xem việc ở lại khu vực đó có đủ an toàn và khả thi không. Đã có các công cụ đánh giá 
rủi ro cho các nguy cơ không liên quan đến khí hậu, chẳng hạn như rủi ro về địa-vật lý từ động đất và 
núi lửa. Tuy nhiên, với các nhà hoạch định chính sách đang phải cố gắng xác định xem liệu người dân 
ở lại một khu vực nào đó có an toàn hay không, một số trong các công cụ này ở một mức độ nào đó vẫn 
còn quá trừu tượng, không dễ áp dụng.

Các chuyên gia quản lý rủi ro thiên tai đã phát triển một số phương pháp và kỹ thuật để xác định và đánh 
giá mức độ rủi ro của các hiểm họa tự nhiên khác nhau, bao gồm xác định và mô tả đặc điểm của các 
mối nguy hiểm, xác định các yếu tố chịu nguy cơ (người, cơ sở hạ tầng và tài sản), đánh giá tính dễ tổn 
thương của các yếu tố đó, ước tính thiệt hại có thể có, xác định mức độ rủi ro, và xác định rủi ro ở mức 
nào là có thể chấp nhận (phải có sự đồng thuận với những người chịu nguy cơ). Dựa trên những nghiên 
cứu và đánh giá này, các biện pháp giảm thiểu rủi ro có thể được xác định. Cách nhìn nhận về môi trường 
và biến đổi môi trường cũng mang các đặc thù xã hội và văn hóa. Kiến thức dân gian về cách thích ứng 
với các hiện tượng tự nhiên cực đoan là rất quan trọng. Chỉ nên quyết định tái định cư khi không còn 
biện pháp nào khả thi để giảm thiểu rủi ro nếu ở lại.

Kết quả nghiên cứu và đánh giá rủi ro sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của những người có nguy cơ 
bị ảnh hưởng bởi tác động của thiên tai hoặc của biến đổi khí hậu, họ cần được tham gia càng nhiều càng 
tốt vào quá trình đánh giá. Họ có thể có các kinh nghiệm hoặc bằng chứng hữu ích để bổ sung cho các 
đánh giá khoa học. Ngoài ra, việc tham gia vào quá trình đánh giá cũng giúp họ hiểu được rõ hơn mức 
độ rủi ro khi ở lại, để từ đó quyết định có tái định cư hay không.

Khó khăn: 

Việc quyết định một nhóm dân có cần phải di dời hay không thường rất khó vì một số lý do. Bằng chứng 
khoa học có thể chưa rõ ràng hoặc có thể rõ ràng nhưng không được sự ủng hộ hoàn toàn của người dân 
sống trong vùng nguy cơ. Sự khác biệt trong mức độ chấp nhận rủi ro và mức độ gắn bó với nơi ở hiện 
tại giữa những người dân khác nhau trong cộng đồng có thể làm cho họ có những quan điểm khác nhau 
về việc di dời hay ở lại. 

Ngay cả khi có bằng chứng thuyết phục cho thấy cần phải tái định cư, có thể có những trở ngại về mặt 
chính trị. Nếu để cho người dân có kỳ vọng quá cao vào sự cần thiết của tái định cư trong khi chưa có 
đủ các nguồn lực cần thiết về mặt chính trị và tài chính có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Ngoài 
ra, đánh giá khả năng sinh sống được lâu dài tại một khu vực tái định cư có thể là một việc không dễ, 
đặc biệt trong dài hạn. Điều này có thể đặt ra vấn đề về sự công bằng giữa các thế hệ: các thế hệ tương 
lai có thể phải đối mặt với nguy cơ rủi ro cao hơn, đất đai giảm giá trị hoặc hạn chế hơn trong việc tiếp 
cận các nguồn lực so với thế hệ tái định cư đầu tiên. Do đó, cái giá của tái định cư mà thế hệ trẻ trong 
tương lai phải trả có thể cao hơn.



PLANNED RELOCATION FOR COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL CHANGE AND CLIMATE CHANGE
A training manual for provincial and local authorities

40

Các danh mục ghi nhớ sau đây là công cụ giúp xác định các câu hỏi và thông tin chính cần cân nhắc khi 
thực hiện đánh giá.

Danh mục ghi nhớ 15 . Làm thế nào để quyết định mức độ rủi ro của việc ở lại là quá cao?

 ̆ Đâu là những bằng chứng khoa học (ví dụ như hồ sơ lịch sử, không ảnh, báo cáo) cho thấy rủi ro 
khi ở lại trong khu vực là quá cao? Ai là người cung cấp những bằng chứng này? Bằng chứng có 
được các chuyên gia có thẩm quyền xác nhận không? Nếu như không có sự nhất trí trong cộng 
đồng khoa học về mức độ rủi ro, ai là cơ quan chịu trách nhiệm quyết định cuối cùng và quy trình 
để quyết định là như thế nào?

 ̆ Các cộng đồng chịu ảnh hưởng có được tham gia vào quá trình xác định và đánh giá rủi ro khi ở 
lại trong khu vực không? Các nhóm người dân khác nhau có thể có những đánh giá khác nhau về 
nguy cơ họ phải đối mặt và cơ chế thích ứng tại chỗ. Do đó, cần lấy ý kiến của người địa phương 
và người dân bản địa, và tham khảo các nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm người trẻ, người 
cao tuổi, các nhóm dân bản địa và các lãnh đạo truyền thống trong cộng đồng. 

 ̆ Có phân tích mối liên quan giữa rủi ro khi ở lại và quy mô nhóm dân cư không? Nói cách khác, 
nhóm dân cư nhỏ hơn có thể ở lại an toàn trong khu vực được không? Có thể ở tạm thời tại khu 
vực đó được không?  

 ̆ Tính dễ bị tổn thương đặc thù của các nhóm đối tượng khác nhau có được cân nhắc không? Ví 
dụ người trẻ hay người cao tuổi có rủi ro cao hơn hay thấp hơn? Rủi ro với nhóm các hộ có thu 
nhập thấp có khác so với nhóm các hộ có thu nhập cao hơn hơn không?

 ̆ Các ước tính về thời gian có thể xảy ra rủi ro có rõ ràng không? Rủi ro có thể xảy ra ngay trong 
thời gian gần hay rủi ro sẽ tăng dần trong tương lai? 

 ̆ Có xác định được một ngưỡng giới hạn nào đó để giúp quyết định khi nào thì rủi ro khi ở lại khu 
vực sẽ là quá cao? Ví dụ tỉ lệ x% tăng của mức nước lũ hàng năm.

 ̆ Người dân bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương và các bên có liên quan khác có được tham gia 
vào việc thu thập dữ liệu hoặc kiểm tra bằng chứng về mức độ rủi ro không?  

 ̆ Có cơ chế để tạo điều kiện cho những người không đồng ý với các bằng chứng khoa học về 
mức độ rủi ro do cơ quan chức năng đưa ra có thể tự thu thập và trình bày bằng chứng của mình 
không? 

 ̆ Có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cơ quan nào có thẩm quyền quyết định tiến hành nghiên 
cứu tính khả thi của tái định cư, bao gồm việc xem xét đầy đủ các phương án thay thế không? Vai 
trò của các bên khác nhau, bao gồm chính quyền trung ương, cấp tỉnh, cấp địa phương và những 
người có tiếng nói trong cộng đồng đối với quy trình ra quyết định có được xác định rõ không?

Tất cả các danh mục ghi nhớ (checklist) trình bày trong tài liệu này đều được lấy từ Bộ công cụ.5
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 Danh mục ghi nhớ 2. Liệu có nên ở lại?

 ̆ Chúng ta sẽ làm gì nếu một số cá nhân và hộ gia đình trong số những người bị ảnh hưởng muốn 
ở lại?

 ̆ Rủi ro của tái định cư so với rủi ro nếu ở lại là gì? Có thể chung sống với rủi ro tại nơi ở hiện nay 
hoặc có cách nào để giảm thiểu nó không?

 ̆ Cộng đồng đã có những giải pháp ứng phó nào? Có thể củng cố những giải pháp hiện tại để hỗ 
trợ người dân ở lại không? Bằng cách nào?

 ̆ Có thể cải thiện các yếu tố góp phần vào nguy cơ hiện tại để giảm thiểu rủi ro cho người dân 
không, chẳng hạn như bằng cách thúc đẩy đa dạng sinh kế?

Danh mục ghi nhớ 3. Tính khả thi của tái định cư  

 ̆ Đã tiến hành các đánh giá xác định khả năng có các giải pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích 
ứng với biến đổi khí hậu nhằm giúp dân cư ở lại nơi sinh sống hiện tại chưa?

 ̆ Nếu đã thực hiện, đánh giá đưa ra những khuyến nghị gì? Những phát hiện của đánh giá có được 
chia sẻ với các bên liên quan không?  

 ̆ Người dân bị ảnh hưởng và chính quyền trung ương/địa phương có đủ năng lực, nguồn lực, kiến 
thức và quyết tâm chính trị cần thiết để thực hiện các khuyến nghị của đánh giá không? Nếu chưa 
có đủ thì thiếu những gì? Có cần nguồn hỗ trợ từ bên ngoài không?

 ̆ Các cơ quan chính quyền trung ương/địa phương, người dân và cá nhân có biết các phương 
án thay thế nếu không tái định cư, ví dụ như đầu tư vào các biện pháp giảm thiểu rủi ro tại địa 
phương không? Họ có được tiếp cận với thông tin về các phương pháp và thực hành hiệu quả 
nhằm giải quyết các rủi ro tương tự và đã thành công ở nơi khác không?

 ̆ Liệu rủi ro thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu có thể được giảm bớt một cách bền vững 
bằng cách tăng cường hoặc tái thiết cơ sở hạ tầng, cải thiện việc tiếp cận một số dịch vụ hay quản 
lý tốt hơn các nguồn lực không?

 ̆ Trước đây đã có những nỗ lực để quản lý rủi ro thiên tai hoặc thích ứng với ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu chưa và chúng có mang lại kết quả tích cực không? Nếu không, khó khăn là gì và có 
cách nào để khắc phục không? 

 ̆ Nếu đã tính đến các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, đã 
xem xét các rủi ro tiềm ẩn và những tác động tiêu cực của chúng chưa?

 ̆ Liệu mức độ rủi ro mà người dân phải đối mặt có được giảm thiểu nếu nâng cao năng lực quản 
lý thiên tai không, ví dụ như nâng cao năng lực của chính quyền và người dân, giáo dục, đào tạo 
và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng?

 ̆ Có thể vận dụng kiến thức dân gian và cách ứng phó với thiên tai của người dân địa phương nhằm 
tìm ra phương án thay thế cho tái định cư không, và vận dụng như thế nào?
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ghi chú 7. vì sao cần có danh mục ghi nhớ?

Danh mục ghi nhớ là danh mục những gợi ý mang tính toàn diện, do các chuyên gia tổng hợp. Một 
số nội dung trong các danh mục này đôi khi có vẻ phức tạp và khó triển khai trong thực tế. Tuy 
nhiên, các danh mục này có thể hữu ích vì chúng ta có thể học học hỏi từ các thực hành hiệu quả 
tại các nơi khác và kinh nghiệm của chuyên gia. Danh mục ghi nhớ giúp chúng ta nhanh chóng xác 
định các nội dung chính cần đưa vào kế hoạch (trong giai đoạn lên kế hoạch) hoặc xác định các nội 
dung có thể rất quan trọng nhưng chưa được tính đến (nếu kế hoạch đã được xây dựng). Như vậy, 
danh mục ghi nhớ giúp người lập kế hoạch đảm bảo rằng tất cả các vấn đề liên quan đều được xem 
xét và đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu phức tạp của tái định cư. Điều quan trọng không phải 
là cố gắng đưa tất cả các nội dung trong danh mục ghi nhớ vào kế hoạch. Thay vào đó, hãy xem xét 
các nội dung và xác định đâu là ưu tiên quan trọng nhất cho cộng đồng. Người lập kế hoạch cũng có 
thể dựa vào những danh mục này để xác định những hạn chế có thể có của kế hoạch đã xây dựng, 
từ đó có những cải thiện trong tương lai.

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các danh mục ghi nhớ một cách hiệu quả thông qua một số hoạt 
động trong chương này.

Trường hợp điển hình 5. hai xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ và sạt lở đất

Thành An và Sơn Lâm6 là hai xã nghèo ở miền bắc Việt Nam, nằm ở chân núi và dọc theo lòng hồ. 
Sạt lở đất thường xảy ra vào mùa mưa. Thống kê cho thấy thiên tai, môi trường và biến đổi khí hậu 
đã trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của hai xã. Cụ thể, cơn bão số 5 năm 2007 đã làm 
bốn người thiệt mạng, cuốn trôi hoặc làm sập hoàn toàn hàng trăm ngôi nhà. Hơn 100 ha đất bị chôn 
vùi dưới đất đá và không còn canh tác được. Hầu hết các đồi núi ở hai xã đều có những vết nứt lớn 
có thể gây ra lở đất rất nguy hiểm. Trong năm 2007, chính quyền địa phương ước tính cần phải di 
dời 652 hộ gia đình ở hai xã này để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản và sinh kế.

hoạt động

Hoạt động 3.1. Lên kế hoạch đánh giá về rủi ro khi ở lại nơi hiện tại

Mục đích của hoạt động: Hoạt động giúp người học tìm hiểu các Danh mục ghi nhớ đã nêu trong phần 
lý thuyết và thảo luận xem nên đưa nội dung gì vào kế hoạch đánh giá rủi ro của cộng đồng.  

Loại hoạt động: Áp dụng lý thuyết

Hướng dẫn:  

• Chia thành các nhóm nhỏ và giới thiệu tình huống sau đây.
Bạn là đại diện cơ quan có thẩm quyền của tỉnh chịu trách nhiệm đánh giá nguy cơ thiên tai/tác 
động của biến đổi khí hậu đối với trường hợp hai cộng đồng được đề cập tại Trường hợp điển 
hình 5 - Hai xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ và sạt lở đất. 

• Các nhóm tham khảo Danh mục ghi nhớ 1 và 2, sau đó thảo luận các câu hỏi dưới đây:
1. Bạn cần thu thập những thông tin gì để đánh giá rủi ro, nhằm quyết định có cần tiến hành tái 

định cư không?

Tên của hai xã đã được thay đổi.6
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2. Bạn dự định thu thập các thông tin này như thế nào?

3. Bạn có thể gặp phải các khó khăn gì khi thực hiện đánh giá và bạn sẽ khắc phục những khó 
khăn này như thế nào? 

Tổng kết: Các nhóm thảo luận xem việc thu thập các thông tin này trước khi ra quyết định về tái 
định cư sẽ có lợi cho người dân và cơ quan chức năng như thế nào? Khuyến khích học viên xem xét 
các loại lợi ích khác nhau – ví dụ lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường.

Hoạt động 3.2. Người dân nhìn nhận về tái định cư như thế nào?

Mục đích của hoạt động: Thông qua số liệu khảo sát thực tế, người học sẽ tìm hiểu về mức độ nhận 
thức rủi ro thiên tai và sự đồng tình với sự cần thiết phải tái định cư của các hộ gia đình, qua đó thảo 
luận một số ý tưởng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông tại cộng đồng trong các dự 
án tái định cư.

Loại hoạt động: Liên hệ hiểu biết của bản thân và huy động ý tưởng

Hướng dẫn:  

• Giảng viên giải thích rằng nhận thức về nguy cơ thiên tai có thể khác nhau giữa các nhóm đối 
tượng khác nhau và việc nhất trí với lý do di dời có tác động như thế nào đến quyết định di dời 
của các hộ dân.

• Học viên xem xét bối cảnh nghiên cứu và kết quả khảo sát lấy từ một khảo sát thực tế do Tổ chức 
Di cư Quốc tế và Viện Xã hội học thực hiện dưới đây. Học viên thảo luận những câu hỏi sau:

1. Nhận thức về rủi ro thiên tai khác nhau như thế nào giữa các nhóm đối tượng khác nhau?

2. Sự đồng thuận với lý do di dời có tác động ra sao đến quyết định di dời của các hộ dân? Qua 
đó, ta hiểu gì về lý do di dời của các hộ gia đình?

3. Các cơ quan cấp tỉnh và địa phương chịu trách nhiệm lên kế hoạch và triển khai tái định cư có 
thể rút ra kinh nghiệm gì từ ví dụ này?

Bối cảnh nghiên cứu: Trong nghiên cứu này, hai xã được xác định có các khu vực cần tái định cư 
do nguy cơ cao về thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất. Trong số các hộ khảo sát, hai phần ba số hộ (66%) 
đã từng chứng kiến sạt lở đất ít nhất là một lần. Các hộ cần tái định cư được thông báo qua các cuộc 
họp thôn/xóm hoặc qua giấy thông báo từ Ủy ban xã rằng họ thuộc diện được hỗ trợ tái định cư do 
các rủi ro thiên tai nói trên. Ngoài ra, chính quyền xã cũng thông báo về dự án tái định cư trên loa 
phát thanh trong xã.  

Trong các số liệu dưới đây, các hộ ‘đã di dời’ là hộ đã chuyển chỗ ở đến nơi tái định cư, các hộ thuộc 
diện tái định cư (bao gồm hộ đã ‘quyết định di dời’, hộ ‘quyết định ở lại’ và hộ ‘chưa quyết định’) 
là những hộ đã được xác định thuộc diện được hỗ trợ tái định cư, nhưng ở thời điểm nghiên cứu vẫn 
còn ở tại nơi ở cũ.
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Bảng 3. Mức độ đồng tình với lý do di dời theo độ tuổi và giới tính (Đơn vị: %)

Tuổi giới tính chung

Dưới 35 35–49 Trên 50 nam nữ

rất đồng ý 68.1 72.4 79.8 74.6 71.9 73.2

phần nào đồng ý 18.5 12.5 6.7 9.5 15.7 12.8

Trung lập 4.4 2.6 3.4 1.1 5.5 3.4

Không đồng ý 2.2 5.9 1.7 4.8 2.3 3.4

Không trả lời 6.7 6.6 8.4 10.1 4.6 7.1

Số hộ gia đình được khảo sát 135 152 119 189 217 406

Nguồn: Số liệu khảo sát, Tổ chức Di cư Quốc tế và Viện Xã hội học, hà nội, 2017

Bảng 4. Mức độ đồng tình với lý do di dời phân theo tình trạng di dời (Đơn vị: %)

Tình trạng di dời chung

chưa 
quyết định

Quyết định 
ở lại

Quyết 
định di 

dời

đã di dời

rất đồng ý 50.7 53.0 81.6 93.9 73.2

phần nào đồng ý 21.1 20.0 9.7 5.3 12.8

Trung lập 14.1 3.0 1.0 0.0 3.4

Không đồng ý 2.8 12.0 0.0 0.0 3.4

Không trả lời 11.3 12.0 7.8 0.8 7.1

Số hộ khảo sát 71 100 103 132 406

Nguồn: Số liệu khảo sát, Tổ chức Di cư Quốc tế và Viện Xã hội học, hà nội, 2017

Dữ liệu nói lên điều gì?

Hầu hết mọi người (84%) đều rất đồng ý hoặc đồng ý phần nào với lý do tái định cư là để giảm thiểu 
rủi ro. Ba phần tư số người trả lời phỏng vấn thể hiện sự ủng hộ cao, trong đó nam giới có xu hướng 
rất đồng ý. Phụ nữ có xu hướng chỉ đồng ý phần nào. Có rất ít người (chỉ khoảng 10) không đồng ý với 
lý do tái định cư. Những người trên 50 tuổi dường như thường rất thống nhất với lý do tái định cư mà 
chính quyền nêu ra, và những người dưới 35 tuổi có vẻ chỉ đồng ý một phần. Nói chung, hầu hết người 
được phỏng vấn đều đồng ý rằng tái định cư nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai là hợp lý, tuy nhiên ý kiến 
khác biệt tùy theo độ tuổi và giới tính.

Hầu như tất cả người được phỏng vấn thuộc nhóm đã di dời đều rất đồng ý với dự án, và những người 
đã quyết định dời đi cũng vậy. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là có 73 người đồng ý với dự án nhưng 
đã quyết định không di dời, và một số lượng đáng kể người dân chưa quyết định họ có nên di dời hay 
không, mặc dù họ cũng đồng ý với các lý do của dự án. 

Tổng kết: Tổng hợp các nội dung chính mà các nhóm thảo luận và nhấn mạnh các kết luận sau:

• Nhận thức về mức độ rủi ro thiên tai là yếu tố quan trọng giúp người dân cân nhắc và đưa quyết định 
về tái định cư và ủng hộ dự án.

• Tuy nhiên, nhận thức về mức độ rủi ro thiên tai không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến quyết 
định của các hộ gia đình. Có rất nhiều yếu tố khác mà họ cân nhắc trước khi ra quyết định, ngay cả 
khi họ đồng ý với lý do cần tái định cư. 
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Chủ đề 3.1 - Các điểm cần ghi nhớ

• Đánh giá mức độ rủi ro và xem xét tất cả các giải pháp có thể là rất cần thiết trước khi đưa ra quyết 
định nên ở lại hay nên tái định cư.

• Cần có sự tham gia chặt chẽ của cộng đồng trong các đánh giá này nhằm tìm hiểu nhu cầu và cách 
thức ứng phó với rủi ro của cộng đồng. Trong một số trường hợp, tham khảo ý kiến của cộng đồng 
có thể giúp tìm ra các giải pháp thay thế cho tái định cư.

• Khi đã xác định tái định cư là cần thiết, các đánh giá cần giúp xác định nhu cầu và những vấn đề cộng 
đồng quan tâm nhất trong quá trình tái định cư, và đánh giá tính khả thi của các phương án tái định cư.

• Nhận thức về rủi ro thiên tai là yếu tố quan trọng đối với quá trình ra quyết định của các hộ gia đình, 
tuy nhiên có nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ.

• Việc tham vấn với người dân và truyền thông một cách rõ ràng, hiệu quả giúp các hộ gia đình hiểu 
được mức độ rủi ro nếu ở lại, và giúp các cơ quan chức năng hiểu được và giải quyết thỏa đáng một 
loạt các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của các hộ gia đình.
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chủ đề 3.2
giai đoạn 2 - chuẩn bị và lập kế 
hoạch tái định cư    
Mục tiêu: 

• Thảo luận những nội dung nào nên được đưa vào kế hoạch tái định cư. 

• Thảo luận về các bên tham gia và làm thế nào để tham vấn, truyền thông với cộng 
đồng tại nơi đi và nơi đến.

• Thảo luận về các khó khăn mà cộng đồng và các cơ quan chức năng có thể gặp phải 
trong suốt quá trình tái định cư và làm thế nào để suy nghĩ đến giải pháp cho các khó 
khăn này ngay từ trong quá trình lên kế hoạch.

Quá trình chuẩn bị và lên kế hoạch tái định cư cần theo sát khuôn khổ pháp lý của Nhà nước cũng như 
các cấu trúc thể chế, cơ chế và quy trình phối hợp. Các kinh nghiệm trước đây của một quốc gia về tái 
định cư do thiên tai (hoặc tái định cư trong khuôn khổ các dự án phát triển) sẽ có ảnh hưởng đến “khung” 
thể chế này. Một khung thể chế thống nhất và được cân nhắc kỹ sẽ tạo điều kiện cho quá trình lập kế 
hoạch và đảm bảo độ linh động cần thiết để thích nghi với các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án.

Cần có một kế hoạch tái định cư toàn diện, chi tiết, linh hoạt và kịp thời để đảm bảo rằng tất cả các bước 
trong quá trình triển khai được hiểu rõ và tính toán trước, các nguồn lực quan trọng được huy động, các 
công tác chuẩn bị được thực hiện đầy đủ và có kế hoạch dự trù và giải quyết các vấn đề và tình huống 
phát sinh nhằm đảm bảo ảnh hưởng đến tiến độ của dự án ít nhất có thể. Nếu không chú ý đầy đủ đến 
các yếu tố này hoặc nếu thiếu một kế hoạch toàn diện, quá trình tái định cư có thể ảnh hưởng đến quyền 
lợi về văn hóa và kinh tế-xã hội của người dân.

Kế hoạch sẽ vừa dễ xây dựng hơn, vừa toàn diện hơn nếu các bước chuẩn bị cần thiết được thực hiện - ví 
dụ như tiến hành điều tra dân số trong các nhóm cộng đồng có thể bị ảnh hưởng bởi tái định cư. Ngay từ 
đầu và ở mỗi giai đoạn của quá trình xây dựng kế hoạch, nhu cầu đặc biệt và sự đóng góp của phụ nữ, 
trẻ em, người khuyết tật, người lớn tuổi và các nhóm khác cần được chú ý trong quá trình lập kế hoạch 
và trong bản thân kế hoạch.

Nhà nước thường chịu trách nhiệm cung cấp phần lớn nguồn lực tài chính cần thiết cho tái định cư. Tuy 
nhiên, nguồn lực tài chính cho tái định cư cũng có thể được huy động từ các nguồn khác, bao gồm:  

• Đóng góp của các hộ tái định cư (ví dụ tiền tiết kiệm, chi trả một phần giá trị nhà ở được cung cấp, 
góp công, góp của);

• Một phần của các quỹ hiện có khác trong cộng đồng.  

• Quỹ liên kết (solidarity fund) với sự đóng góp của các cá nhân;

• Đóng góp của các đơn vị tư nhân, ví dụ như vật liệu xây dựng, hệ thống dịch vụ công ích nếu do các 
công ty tư nhân cung cấp, vận chuyển trong quá trình di dời, hỗ trợ trong giám sát và đánh giá của 
các viện nghiên cứu...

Khó khăn:  

Để lập ra một kế hoạch toàn diện và có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan sẽ cần khá nhiều thời 
gian. Trên thực tế, thời gian dành cho giai đoạn lập kế hoạch thường không đủ. Điều này có thể do nguy 
cơ thiên tai sắp xảy ra buộc phải hành động nhanh, nhưng nhiều khi cũng có thể do quá trình lập kế 
hoạch phức tạp hơn dự kiến và có nhiều vấn đề phát sinh, cần có thời gian để giải quyết.
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Thiếu sự tham vấn và tham gia đầy đủ của người tái định cư hoặc những người bị ảnh hưởng khác trong 
quá trình lập kế hoạch là một thiếu sót thường xảy ra trong quá trình lập kế hoạch. Thiếu sự quyết tâm 
một cách bền vững về mặt chính trị hoặc kinh phí trong dài hạn để thực hiện tái định cư thường dẫn đến 
việc hỗ trợ phục hồi sinh kế và hỗ trợ điều kiện sống không đầy đủ, dẫn đến kết quả tái định cư không 
như mong muốn. Cuối cùng, có lẽ cái “bẫy” thường gặp nhất trong các chương trình tái định cư là chưa 
có sự cân nhắc đầy đủ về các giải pháp sinh kế bền vững. Việc chuẩn bị địa điểm tái định cư và xây dựng 
nơi ở mới có thể là những nhu cầu cấp thiết trong ngắn hạn, nhưng nếu người dân không có việc làm 
hoặc không có cách nào để đảm bảo các nhu cầu của họ, họ sẽ lại bỏ đi nơi khác và việc tái định cư sẽ 
không bền vững trong dài hạn.

Trong rất nhiều trường hợp, tái định cư được đánh giá là cần thiết nhưng kinh phí lại không đủ để trang 
trải các chi phí dài hạn, đặc biệt là cho phục hồi sinh kế. Kinh phí có thể được huy động để hỗ trợ di 
dời, nhưng sau khi di dời thì không đủ kinh phí để đảm bảo việc thích ứng lâu dài tại nơi ở mới. Điều 
này rất dễ xảy ra nếu tái định cư được xem như là một dự án xây dựng nhà ở hơn là một chiến lược dài 
hạn để bảo vệ cộng đồng khỏi các rủi ro, bao gồm việc phục hồi hoặc cải thiện các điều kiện kinh tế cho 
người dân bị ảnh hưởng. Một vấn đề khác xảy ra khá phổ biến là trường hợp chính phủ hoặc người dân 
xác định rằng tái định cư là giải pháp tốt nhất hoặc duy nhất cho cộng đồng, nhưng sau đó lại không huy 
động được kinh phí để thực hiện. Điều này dẫn đến sự thất vọng của người dân và, như sẽ đề cập dưới 
đây ở phần các việc cần làm trong khi chờ di dời, đôi khi dẫn đến sự sụt giảm chất lượng các dịch vụ 
công trong thời gian chờ kinh phí. Khi phải chờ trong một thời gian dài mà không có kinh phí, người 
dân có thể phải chịu những hậu quả tiêu cực về thể chất và tinh thần vì tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. 
Mức độ cam kết của chính phủ hoặc người bị ảnh hưởng đối với chương trình tái định cư có thể thay 
đổi theo thời gian.

Danh mục ghi nhớ 4. chuẩn bị để xây dựng kế hoạch tái định cư  

 ̆ Ai là người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch?  

 ̆ Cơ quan hoặc người này có kinh nghiệm về việc lập kế hoạch tái định cư không? Nếu không, có 
kế hoạch tuyển dụng chuyên gia và đào tạo đội ngũ sẽ tham gia vào việc xây dựng và thực hiện 
kế hoạch không?  

 ̆ Ai sẽ chịu trách nhiệm điều phối và thực hiện kế hoạch? 

 ̆ Cần có sự tham gia của cơ quan và lãnh đạo địa phương nào?  

 ̆ Có kế hoạch để khuyến khích tất cả các nhóm cộng đồng, bao gồm phụ nữ, nam giới, thanh niên, 
người cao tuổi, người có hoàn cảnh hoặc nhu cầu đặc biệt, tham gia quá trình xây dựng kế hoạch 
không? 

 ̆ Đã có cân nhắc các yếu tố có thể hạn chế hoặc khuyến khích sự tham gia của cộng đồng chưa, 
ví dụ địa điểm họp?

 ̆ Người dân tái định cư, những người bị ảnh hưởng khác và các chuyên gia liên quan đã được tham 
vấn và trao cơ hội tham gia vào quá trình xây dựng và chuẩn bị kế hoạch chưa?

 ̆ Người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác có thể yêu cầu phương án thay thế và 
yêu cầu điều chỉnh đối với kế hoạch tái định cư trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện kế 
hoạch không? Kế hoạch có nêu rõ ai sẽ là người chịu trách nhiệm phản hồi/đáp ứng những yêu 
cầu này không?

 ̆ Đã có ai được chỉ định để xử lý tranh chấp khiếu nại không? Ai sẽ chịu trách nhiệm lưu giữ hồ 
sơ khiếu nại và góp ý?
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 ̆ Hiện có cơ chế nào để giải quyết các tranh chấp có thể nảy sinh trong quá tình tái định cư giữa 
các thành viên trong cộng đồng không? Có quy trình và thông lệ địa phương nào đã và đang tồn 
tại để giải quyết các tranh chấp trong cộng đồng không, có thể áp dụng chúng để giải quyết các 
mâu thuẫn có thể phát sinh trong quá trình tái định cư không? Nếu không, đã có cơ chế nào để 
giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra, ví dụ các trường hợp dưới đây chưa: Tranh chấp trong 
gia đình hoặc tranh chấp tài sản được thừa kế;

	» Tranh chấp giữa các cá nhân về một số loại quyền đối với tài sản (ví dụ người thuê nhà/đất để 
ở hoặc sản xuất có thể từ chối trả tiền thuê khi có quyết định phải di dời);

	»  Tranh chấp giữa người dân tái định cư và cơ quan chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện 
tái định cư (ví dụ như nếu một số hộ không được hưởng chính sách, số tiền bồi thường, v.v...);

	» Tranh chấp giữa người dân tái định cư và các chủ thể khác tham gia vào quá trình (ví dụ như 
thiếu khả năng tiếp cận hoặc phí dịch vụ công);

	» Tranh chấp giữa các nhóm người dân tái định cư với nhau hoặc giữa những người tái định cư 
và những người không đủ điều kiện tái định cư

 ̆ Đã có ngân sách cho giai đoạn phân tích và lập kế hoạch, bao gồm cả chi phí nhân lực và nguồn 
lực vật chất cũng như các dịch vụ cần thuê ngoài chưa?

Danh mục ghi nhớ 5. Xây dựng kế hoạch tái định cư

Xem xét danh mục ghi nhớ sau đây và đảm bảo kế hoạch của bạn có tính đến các nội dung sau: 

 ̆ Kế hoạch này có tôn trọng và bảo vệ quyền con người, nhu cầu cụ thể và quyền của các nhóm 
nhất định chưa (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật)?

 ̆ Kế hoạch có tránh được tác động đến các di tích văn hoá, hoặc khi không thể tránh được thì có 
biện pháp nào để giảm nhẹ tác động không?

 ̆ Kế hoạch có tính đến cách nào để đảm bảo mối quan hệ tốt và gắn kết xã hội giữa người dân tái 
định cư và những người bị ảnh hưởng khác, bao gồm thông qua phương pháp tiếp cận dựa vào 
cộng đồng không?

 ̆ Kế hoạch có bao gồm các biện pháp để giảm nhẹ hoặc bồi thường đối với những tác động tiêu 
cực có thể gây ra cho những người bị ảnh hưởng khác (ví dụ như cộng đồng tiếp nhận và những 
người sống lân cận)?

 ̆ Người dân tái định cư, những người bị ảnh hưởng khác và các chuyên gia liên quan đã được tham 
vấn và trao cơ hội tham gia vào quá trình xây dựng và chuẩn bị kế hoạch chưa?

 ̆ Người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác có thể yêu cầu phương án thay thế và 
yêu cầu điều chỉnh đối với kế hoạch tái định cư trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện kế 
hoạch không?  

Sự tham gia của người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác

 ̆ Kế hoạch tái định cư có đưa ra cách thức để thu hút sự tham gia của cả chính quyền địa phương 
và thành viên cộng đồng không?

 ̆ Kế hoạch tái định cư có tính đến việc thu hút sự tham gia của các thành viên cộng đồng tại nơi 
đi và nơi đến không?  
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 ̆ Kế hoạch có xác định khi nào, như thế nào và thông qua phương thức nào để trao đổi thông tin 
và thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong suốt dự án, từ khi lập kế hoạch, chuẩn bị đến 
lúc thực hiện và theo dõi sau khi thực hiện không? 

Cung cấp dịch vụ

 ̆ Kế hoạch có đề cập chi tiết về các dịch vụ và cơ sở hạ tầng cần có sẵn và có thể tiếp cận được 
tại các khu tái định cư trước khi tiến hành tái định cư như nhà ở, mạng lưới dịch vụ công cộng 
và các cơ sở dịch vụ xã hội không? 

 ̆ Kế hoạch cung cấp dịch vụ có tạo thuận lợi cho mối quan hệ tích cực giữa các nhà cung cấp dịch 
vụ, người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác không?

 ̆ Kế hoạch có bao gồm các nội dung liên quan đến việc đổi hoặc cấp mới các giấy tờ cá nhân cho 
người dân tái định cư tại địa điểm mới, ví dụ đổi sổ hộ khẩu, không?

Giáo dục

 ̆ Việc di chuyển có thuận lợi hoặc có phương tiện chuyên chở học sinh đến trường học tại nơi tái 
định cư không?

 ̆ Trẻ có các nhu cầu đặc biệt có dễ tiếp cận với trường học không?  

 ̆ Trường có đặt tại khu vực an toàn không?

 ̆ Đã có tham vấn với nhà trường về thời gian tái định cư để hạn chế làm gián đoạn chương trình 
học chưa?

Dịch vụ cấp nước và vệ sinh

 ̆ Kế hoạch tái định cư có đảm bảo cung cấp đầy đủ nước, các dịch vụ vệ sinh và xử lý chất thải, 
cả cho sinh hoạt và sản xuất, chưa?  

 ̆ Khi cần thiết, người dân tái định cư đã được truyền thông và hướng dẫn về việc sử dụng các dịch 
vụ vệ sinh mới tốt hơn hoặc khác hơn so với nơi ở cũ chưa? 

Y tế

 ̆ Đã có các cơ sở y tế đầy đủ trang thiết bị và dễ tiếp cận được xây dựng tại các địa điểm tái định 
cư hay có kế hoạch nâng cấp các cơ sở y tế hiện có để đáp ứng nhu cầu của nhóm dân cư tăng 
thêm chưa? Nhân sự y tế có đủ không?

 ̆ Trẻ em cũng là đối tượng rất dễ bị tổn thương sau khi thiên tai xảy ra. Đã có kế hoạch để đảm 
bảo các em được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế thường xuyên chưa? Đã có quy định về 
tiêm chủng định kỳ và chăm sóc phòng ngừa khác cho trẻ em trong và sau khi tái định cư chưa?

Nhà ở

 ̆ Kế hoạch có đảm bảo quyền sử dụng đất của người dân không?

 ̆ Kế hoạch có cung cấp nhà ở gần cơ hội việc làm, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, trường học, 
trung tâm giữ trẻ và các dịch vụ xã hội khác không? Các nhóm đối tượng có nhu cầu đặc biệt 
như người khuyết tật và người cao tuổi có dễ tiếp cận với nhà ở không? Nhà ở có phù hợp về 
mặt truyền thống văn hóa không?

 ̆ Kế hoạch có cung cấp nhà ở mức giá hợp lý cho tất cả người dân tái định cư không?

 ̆ Kế hoạch có cung cấp nhà ở đáp ứng một mức chất lượng nhất định, có nghĩa là có đủ không 
gian cho sinh hoạt, và an toàn khỏi các nguy hiểm không?  
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 ̆ Kế hoạch có cung cấp dịch vụ công và cơ sở hạ tầng không? 

 ̆ Kế hoạch có cung cấp các nguồn tài nguyên và nguồn lực chung khi phù hợp không?

 ̆ Kế hoạch có cung cấp nhà ở an toàn không?

Sinh kế

 ̆ Kế hoạch có tính đến các chiến lược và hỗ trợ giúp người dân phục hồi sinh kế không? 

 ̆ Kế hoạch có đảm bảo rằng giao thông và các cơ sở hạ tầng khác đầy đủ để thuận tiện về sản xuất 
và công ăn việc làm cho người dân tái định cư không?  

 ̆ Kế hoạch có tính đến hỗ trợ chi phí sinh hoạt ví dụ như lương thực, thực phẩm cho người dân tái 
định cư đến khi sinh kế và thu nhập được khôi phục không?

 ̆ Trong trường hợp người dân sống bằng nghề nông, kế hoạch có đảm bảo cung cấp đủ đất đai để người 
dân tái định cư có thể tự bảo đảm cuộc sống và khôi phục thu nhập như trước đây không? Có cơ sở hạ 
tầng giao thông để đảm bảo người dân có thể mua hàng hóa cần thiết và bán sản phẩm ra thị trường?

 ̆ Kế hoạch có tính đến việc hỗ trợ di dời cho các doanh nghiệp từ nơi cũ đến nơi mới, sao cho 
người lao động có thể duy trì công ăn việc làm không? 

 ̆ Những người bị ảnh hưởng khác đã được tư vấn về tác động của chương trình tái định cư đến 
sinh kế của họ và đã có những biện pháp cần thiết nhằm tránh không để các ảnh hưởng tiêu cực 
xảy ra cho họ chưa?

Khung thời gian, Giám sát và Đánh giá

 ̆ Kế hoạch có xác định khung thời gian để triển khai và hoàn thành mỗi giai đoạn của chương trình 
tái định cư không? Khung thời gian có đủ độ linh hoạt trong trường hợp có các vấn đề ngoài dự 
kiến cần giải quyết không?

 ̆ Khung thời gian có cho người dân tái định cư đủ thời gian để họ tìm hiểu kỹ thông tin trước khi 
đưa quyết định liên quan đến các nội khác nhau trong quá trình tái định cư không?

 ̆ Kế hoạch có xác định cách thức để tiếp tục theo dõi, đánh giá những rủi ro và nhu cầu của người 
dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác không?  

 ̆ Kế hoạch có đưa ra cách thức để giám sát và đánh giá việc thực hiện tái định cư trên tổng thể, có sự 
tham gia của người dân và các bên liên quan, trong từng giai đoạn của quá trình, đối chiếu với các 
mục tiêu ban đầu và các tiêu chuẩn trong ngắn hạn và dài hạn, bao gồm cả quá trình sau tái định chưa?

hoạt động 

Hoạt động 3.3. Danh mục ghi nhớ: Sử dụng như thế nào cho hiệu quả? 

Mục đích của hoạt động: Giúp học viên hiểu các nội dung quan trọng nhất của mỗi danh mục ghi 
nhớ, vì sao cần phải sử dụng danh mục ghi nhớ và các công cụ này có thể giúp cho quá trình lên kế 
hoạch như thế nào.

Loại hoạt động: Liên hệ hiểu biết của bản thân và huy động ý tưởng

Hướng dẫn: 

• Nhắc lại các nội dung chính của Ghi chú số 7:  
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 » Danh mục ghi nhớ là những công cụ mang tính toàn diện, do các chuyên gia tổng hợp và đôi 
khi có vẻ phức tạp và khó triển khai trong thực tế. 

 » Tuy nhiên, các danh mục này có thể hữu ích vì chúng ta có thể học học hỏi từ các thực hành 
hiệu quả tại các nơi khác và kinh nghiệm của chuyên gia. 

 » Danh mục ghi nhớ giúp chúng ta nhanh chóng xác định các nội dung chính cần đưa vào kế 
hoạch (trong giai đoạn lên kế hoạch) hoặc xác định các nội dung có thể rất quan trọng nhưng 
chưa được tính đến (nếu kế hoạch đã được xây dựng). 

 » Như vậy, danh mục ghi nhớ giúp người lập kế hoạch đảm bảo rằng tất cả các vấn đề liên quan 
đều được xem xét và đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu phức tạp của tái định cư. 

 » Điều quan trọng không phải là cố gắng đưa tất cả các nội dung trong danh mục ghi nhớ vào kế 
hoạch. Thay vào đó, hãy xem xét các nội dung và xác định đâu là ưu tiên quan trọng nhất cho 
cộng đồng, và xác định những hạn chế có thể có của kế hoạch đã xây dựng, từ đó có những 
cải thiện trong tương lai.

• Học viên dành thời gian đọc Danh mục ghi nhớ số 5 – Xây dựng kế hoạch tái định cư và thảo 
luận các câu hỏi dưới đây:

1. Bạn thấy những nội dung nào trong danh mục quan trọng nhất? Nội dung nào không phù hợp 
hoặc không cần thiết?

2. Liên hệ với những chương trình tái định cư bạn đã từng tham gia, theo bạn những nội dung 
nào đã được địa phương thực hiện tốt nhất? Hãy cho ví dụ cụ thể.

3. Những nội dung nào chưa được tính đến hoặc chưa thực hiện đầy đủ? Nếu bổ sung những nội 
dung này vào các kế hoạch trong tương lai thì có thể gặp những thách thức gì?

Tổng kết: Khuyến khích người học so sánh các nội dung mà họ đánh giá là quan trọng nhất với 
những nội dung đã được hoặc chưa được tính đến trong các kế hoạch tái định cư họ đã tham gia. Qua 
ví dụ này, người học có thể thấy rõ các danh mục ghi nhớ có thể giúp xác định những nội dung quan 
trọng mà nếu không có bước làm này có thể bị bỏ qua như thế nào. Nhấn mạnh rằng các danh mục 
ghi nhớ sẽ hữu dụng nhất khi được sử dụng để xác định các nội dung quan trọng và thứ tự ưu tiên, và 
dự đoán trước các thách thức có thể gặp phải.

Hoạt động 3.4. Làm thế nào để chiến lược truyền thông tập trung đúng vào mối quan tâm của các 
hộ gia đình?

Mục đích của hoạt động: Dựa trên một kết quả khảo sát thực tế, học viên thảo luận các yếu tố có thể 
cản trở việc thông tin với các hộ gia đình về tái định cư một cách hiệu quả.

Loại hoạt động: Liên hệ hiểu biết của bản thân và huy động ý tưởng  

Hướng dẫn: 

• Giảng viên giải thích các phát hiện từ một khảo sát thực tế được thể hiện trong bảng dưới đây.

• Yêu cầu học viên so sánh những vấn đề mà các hộ bị ảnh hưởng quan tâm nhiều nhất (Hình 4: 
Băn khoăn, lo lắng về tái định cư) với hiểu biết về các chính sách hỗ trợ liên quan đến những 
vấn đề này (Hình 5: Hiểu biết của các hộ về các chính sách hỗ trợ). 

• Giải thích rằng dữ liệu cho thấy nhiều hộ gia đình chưa hiểu rõ về các chính sách hỗ trợ liên quan 
đến những vấn đề họ quan tâm nhiều nhất. Nhà ở và đất canh tác là trọng tâm của hỗ trợ tái định 
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cư, nhưng không phải tất cả các hộ gia đình đều biết về các quyền lợi của họ. Trong khi các hộ bị 
ảnh hưởng đặc biệt lo lắng đến việc làm, thu nhập và sinh kế nhưng hiểu biết của họ về các chính 
sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, ví dụ như vay vốn, miễn thuế, hoặc thông 
tin việc làm ở mức khá thấp.  

• Thảo luận các câu hỏi sau:

1. Theo kinh nghiệm của bạn, vì sao có thể có hạn chế này? 

2. Những lý do nào có thể cản trở việc truyền thông và cung cấp thông tin cho các hộ gia đình về 
những vấn đề họ quan tâm một cách hiệu quả?

Tiếp tục với Hoạt động 3.5 và tổng kết sau khi xong hoạt động này. 

Hình 4. Băn khoăn, lo lắng về tái định cư
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Lo lắng về công việc, thu nhập, sinh kế

Thiếu đất nông nghiệp

Điều kiện nhà ở kém

Hòa nhập xã hội

Các vấn đề sức khoẻ

Tình trạng đường sá, giao thông kém

Điều kiện trường học, chăm sóc
sức khỏe còn kém

Không có quan ngại nào

Nguồn: Số liệu khảo sát, Tổ chức Di cư Quốc tế và Viện Xã hội học, hà nội, 2017
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Hình 5. Hiểu biết của các hộ về các chính sách hỗ trợ
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Đào tạo nông/lâm nghiệp

Trợ cấp vật tư nông nghiệp
Thông tin việc làm

Miễn thuế nông nghiệp
Thông tin thị trường

Không rõ

Nguồn: Số liệu khảo sát, Tổ chức Di cư Quốc tế và Viện Xã hội học, hà nội, 2017.

Hoạt động 3.5. Tối ưu hóa các hình thức truyền thông

Mục đích của hoạt động: Giúp học viên thảo luận về các điểm yếu và mạnh của các hình thức truyền 
thông khác nhau và làm sao để tối ưu hóa các hình thức này trong truyền thông và tham vấn về tái 
định cư với cộng đồng

Loại hoạt động: Liên hệ hiểu biết của bản thân và huy động ý tưởng

Hướng dẫn:

• Giảng viên hướng dẫn thảo luận về các phát hiện từ một khảo sát thực tế được thể hiện trong Hình 6 
dưới đây. Hỏi xem qua dữ liệu, học viên nhận thấy người dân nhận được thông tin về tái định cư từ 
những nguồn nào? Làm rõ và giải thích thêm nếu cần thiết để nhấn mạnh các ý sau:

 » Khảo sát chỉ ra rằng các cuộc họp cộng đồng đến nay vẫn là nguồn cung cấp thông tin hỗ trợ 
tái định cư phổ biến nhất, với 85% các hộ cho biết họ nhận được thông tin từ kênh này.

 » Các hộ nghèo và cận nghèo có xu hướng nhận thông tin từ các cuộc họp này nhiều hơn, trong 
khi các hộ không thuộc diện hộ nghèo có xu hướng nhận thông tin từ người khác nhiều hơn. 
Rất ít người nhớ được thông tin từ phương tiện truyền thông, loa phóng thanh, hoặc thông tin 
bằng văn bản.

• Chia lớp thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm thảo luận về điểm mạnh và yếu của mỗi hình thức truyền 
thông và làm sao để tối ưu hóa các hình thức này trong truyền thông và tham vấn với các nhóm 
cộng đồng khác nhau 

• Khuyến khích học viên liên hệ với các số liệu trong Hoạt động 3.4 về các hộ gia đình biết và chưa 
biết rõ những gì liên quan đến chính sách hỗ trợ tái định cư. Vì sao có thể có hạn chế như vậy? 
Làm thế nào để truyền thông một cách hiệu quả hơn về những nội dung này?
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• Mỗi nhóm giới thiệu kết quả thảo luận của nhóm mình trước lớp. 

Hình 6. Nguồn thông tin về hỗ trợ tái định cư

0%

n = 246

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Tình trạng kinh tế chung
(Đơn vị: %)

Họp thôn hoặc xã

Từ người khác
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Tờ rơi phát đến các hộ
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 Nguồn: Số liệu khảo sát, Tổ chức Di cư Quốc tế và Viện Xã hội học, hà nội, 2017
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Nguồn: Số liệu khảo sát, Tổ chức Di cư Quốc tế và Viện Xã hội học, hà nội, 2017
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Tổng kết: Nhắc lại sự chênh lệch giữa các nội dung mà người dân quan tâm và hiểu biết của họ 
về các chính sách hỗ trợ liên quan đến các nội dung này, cũng như các lý do có thể làm cho truyền 
thông chưa hiệu quả đã thảo luận trong Hoạt động 3.4. Hướng dẫn học viên thảo luận xem các hình 
thức truyền thông khác nhau trong Hoạt động 3.5 có thể giúp giải quyết các thách thức này không? 
Các hình thức này có thể giúp đảm bảo sao cho tất cả các nhóm cộng đồng khác nhau có thể tiếp cận 
thông tin, thảo luận và hiểu một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác các thông tin liên quan đến dự án 
không? Nhấn mạnh rằng một chiến lược truyền thông hiệu quả:

a) Xác định được những vấn đề người dân quan tâm nhất và cung cấp thông tin về những vấn đề đó 
cho họ một cách rõ ràng, huy động được sự tham gia của người dân và sử dụng đúng các phương 
tiện truyền thống hiệu quả cho từng nhóm đối tượng khác nhau;

b) Giúp người dân có đủ thông tin để đưa ra các quyết định chính xác liên quan đến việc tái định cư 
và các chính sách hỗ trợ, nhờ đó giúp nâng cao khả năng họ sẽ tái định cư một cách thành công.

Danh mục ghi nhớ 6. kinh phí thực hiện tái định cư

 ̆ Đã có một ngân sách sơ bộ để có thể hình dung được chi phí thực hiện tái định cư chưa?

 ̆ Đâu là những nguồn ngân sách có thể huy động cho tái định cư trong ngân sách địa phương?

 ̆ Có cách nào để vận động thêm ngân sách/tài trợ cho tái định cư?

 ̆ Có thể xem xét việc cho vay để các hộ dân trang trải toàn bộ hay một phần chi phí tái định cư 
không? Nếu có, liệu tác động của gánh nặng nợ phải trả lên người dân tái định cư là gì, đặc biệt 
đối với một số nhóm dân cư như người cao tuổi vốn sẽ rất khó khăn khi phải vay nợ nhiều hơn? 
Làm sao để tránh các tác động tiêu cực này?

 ̆ Có đủ ngân sách cần thiết để thực hiện tái định cư không? Cơ chế hành chính để giải ngân có hiệu 
quả và được chuẩn bị sẵn sàng chưa?

hoạt động

Hoạt động 3.6. Xác định chi phí, nguồn ngân sách và những rủi ro có thể có trong tái định cư

Mục đích của hoạt động: Học viên thảo luận các hạng mục chi phí cần thiết cho tái định cư dựa trên 
một tình huống cụ thể. 

Loại hoạt động: Áp dụng lý thuyết vào một tình huống thực tiễn  

Hướng dẫn: 

• Giảng viên giới thiệu tình huống:

Bạn thuộc cơ quan chịu trách nhiệm lập ngân sách tổng thể để tái định cư 200 hộ gia đình trong 
cộng đồng của bạn. Hãy cùng với nhóm bạn xác định các hạng mục chi phí cần cho tái định cư 
(không cần phải đưa ra một số tiền cụ thể) và những nguồn ngân sách nào có thể được huy động 
để chi trả cho từng hạng mục chi phí. 

• Các nhóm thảo luận các câu hỏi dưới đây:

1.  Những rủi ro liên quan đến mỗi nguồn ngân sách là gì?  

2.  Bạn có kế hoạch gì để giảm thiểu những rủi ro này?
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Tổng kết: Hoạt động nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định các hạng mục chi phí cần thiết và 
tìm đủ nguồn kinh phí cho tất cả các công việc cần thiết trong tái định cư, từ việc lập kế hoạch đến hỗ 
trợ sau tái định cư. Khuyến khích học viên xem xem họ đã tính đến chi phí cho tất cả các công việc 
cần thiết của một kế hoạch tái định cư (theo như Danh mục ghi nhớ số 5) chưa, và nguồn kinh phí 
nào có thể khó huy động/rủi ro nhiều nhất. Nhấn mạnh rằng xác định các hạng mục chi phí cần thiết 
và tìm đủ nguồn kinh phí cho các hạng mục đó rất quan trọng trong quá trình lên kế hoạch tái định 
cư, và cần phải được làm sớm.

Hoạt động 3.7. Vai trò của ai?  

Mục đích của hoạt động: Người học sẽ thảo luận các đơn vị và đối tượng liên quan, vai trò và trách 
nhiệm của mỗi bên trong một chương trình tái định cư. Cần chú ý rằng mục đích chính không phải 
là mô tả quy trình phối hợp đang có hiện nay tại cộng đồng. Thay vào đó, người học sẽ suy nghĩ một 
cách sáng tạo và cân nhắc các khả năng khác nhau để xem làm sao xây dựng được một quy trình 
hiệu quả nhất. 

Loại hoạt động: Liên hệ hiểu biết của bản thân và huy động ý tưởng

Hướng dẫn: 

• Chia lớp học thành các nhóm nhỏ.

• Mỗi nhóm sẽ chọn một thẻ ngẫu nhiên. Các nhóm sẽ tham khảo Phụ lục 2, và thảo luận xem cơ quan 
nào tại địa phương nên là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công việc mô tả trong thẻ mà  nhóm nhận 
được. Nếu cần thiết, xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan chịu trách nhiệm hỗ trợ.

• Để tạo tâm lý thoải mái cho người học, giảng viên giải thích rằng người học không cần lo lắng 
nếu ý kiến của họ khác với quy trình thực tế tại địa phương hiện nay. Ngược lại, ý kiến của họ sẽ 
rất có ích vì có thể gợi ý các cách cải thiện quy trình hiện nay.

• Hoạt động này bao gồm các trách nhiệm liên quan đến các nội dung khác nhau, xuyên suốt ba giai 
đoạn của tái định cư. Giảng viên khuyến khích học viên tham khảo danh mục ghi nhớ liên quan đến thẻ 
của họ để suy nghĩ về quy trình cần có, quy trình nên được thực hiện như thế nào và ai nên tham gia.

• Mỗi nhóm sau đó trình bày về kết quả thảo luận của nhóm mình trước lớp. 

Các thẻ trách nhiệm liên quan đến Tái định cư

THẺ 1 - TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? Đánh giá và quyết định xem tái định cư có phải là biện 
pháp phù hợp nhất không, bao gồm tổ chức tham vấn với cộng đồng.

THẺ 2 - TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? Chuẩn bị các phương án tái định cư và ngân sách dự kiến.

THẺ 3 - TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? Sau khi phương án tổng và ngân sách tái định cư được 
phê duyệt, truyền thông và tham vấn với cộng đồng để lên phương án tái định cư chi tiết.

THẺ 4 - TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? Hỗ trợ các hộ gia đình trong quá trình di chuyển và sau 
khi đến nơi ở mới.

THẺ 5 - TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? Theo dõi sát và hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình trong 
quá trình hòa nhập và chuyển đổi sinh kế

THẺ 6 - TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? Liên tục lấy ý kiến và giải quyết ý kiến/phản hồi của cộng 
đồng bị ảnh hưởng (bao gồm người dân tái định cư và cộng đồng tại nơi đến) trong quá 
trình lên kế hoạch, di dời cũng như hòa nhập/thích nghi sau di dời.  



MODULE 3: THE THREE STAGES OF PLANNED RELOCATION

57

Tổng kết: Có sự khác biệt nào giữa các vai trò và quy trình do các nhóm đưa ra so với vai trò và 
quy trình trong thực tế? Có những lợi ích/thách thức nào? Tổng kết và nhấn mạnh rằng do tái định 
cư là một công việc rất phức tạp và gồm nhiều quy trình khác nhau, việc tham gia và phối hợp của 
các đơn vị/các bên liên quan ở tất cả các cấp, bao gồm chính quyền địa phương, là rất quan trọng. 
Việc phối hợp có thể thuận lợi hơn nếu có một kế hoạch toàn diện và khung thể chế rõ ràng ngay từ 
khi bắt đầu thực hiện dự án.
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Chủ đề 3.2 - Các điểm cần ghi nhớ

• Tái định cư là một công việc phức tạp. Một kế hoạch toàn diện, chi tiết, linh động và kịp thời, phù 
hợp với tính chất/điều kiện của địa phương là rất cần thiết để đảm bảo chương trình tái định cư được 
thực hiện thành công, ngân sách được chuẩn bị đầy đủ và trách nhiệm được phân công rõ ràng.

• Để lên kế hoạch một cách hiệu quả, cần thông tin và tham vấn với các bên liên quan, để đảm bảo đáp 
ứng đúng các nhu cầu của người dân và họ có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định một cách chính 
xác trong suốt quá trình trước, trong và sau khi tái định cư. Kế hoạch cần bố trí đủ thời gian để tạo 
điều kiện cho người dân tham gia và cho ý kiến, cũng như cho biết các lo lắng của họ.

• Để có kết quả bền vững, kế hoạch tái định cư phải đáp ứng đầy đủ các nhu cầu khác nhau, không 
chỉ về nhà ở và cơ sở hạ tầng, mà cả về sinh kế, hòa nhập xã hội, hỗ trợ sau khi tái định cư, và có kế 
hoạch theo dõi đánh giá thường xuyên.

• Thông tin với người dân một cách hiệu quả sẽ giúp họ đưa ra các quyết định chính xác và tiếp cận 
đầy đủ các hỗ trợ mà họ cần để tái định cư thành công.

• Kênh thông tin, truyền thông phải phù hợp, đáp ứng đúng vào nhu cầu và lo lắng của cộng đồng, đảm 
bảo tất cả các nhóm đối tượng khác nhau đều có thể tiếp cận thông tin, có thể thảo luận và hiểu một 
cách đúng, rõ ràng, đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án.
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chủ đề 3.3
giai đoạn 3 – giai đoạn triển khai: 
Quá trình chờ di dời   
Mục tiêu: 

Thảo luận bước đầu tiên của giai đoạn triển khai tái định cư – quá trình trước khi tiến 
hành di dời.

Giai đoạn triển khai bắt đầu khi chương trình tái định cư được phê duyệt, việc thông tin, tham vấn với 
các hộ dân bị ảnh hưởng đã hoàn tất và nguồn tài chính có đủ. Quá trình triển khai thường diễn ra theo 
giai đoạn. Trong một số trường hợp, người dân có thể được di dời thành nhiều đợt, hoặc được chuyển 
đến nhiều địa điểm khác nhau.

Tái định cư là một quá trình phức tạp, luôn cần nhiều sự chuẩn bị trước khi việc di dời thực sự diễn ra. 
Trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi tiến hành di dời này, cần có một số biện pháp nhất định để bảo vệ 
quyền và phẩm giá của người dân bị ảnh hưởng. Lúc này cũng là thời gian quan trọng để có sự chuẩn bị 
cho người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác, giúp họ tái định cư thành công.  

Khó khăn: 

Trong khoảng thời gian từ khi có quyết định tiến hành tái định cư đến khi triển khai thực tế, một số khó 
khăn có thể nảy sinh, tùy vào hoàn cảnh của người dân bị ảnh hưởng và khoảng thời gian dự kiến trước 
khi di dời. Ngân sách cho các hỗ trợ tạm thời có thể thiếu hụt, đặc biệt khi kế hoạch tái định cư chậm 
tiến độ. Chính phủ có thể gặp khó khăn trong việc duy trì dịch vụ công cho người dân thuộc diện tái định 
cư - đặc biệt khi phải vừa đầu tư vào cơ sở hạ tầng để duy trì các dịch vụ này, vừa đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng tại các địa điểm tái định cư. Ngoài ra còn phải kể đến khó khăn khi duy trì tính gắn kết cộng đồng 
và các mạng lưới xã hội trong thời gian chờ đợi di dời, đặc biệt nếu quá trình này kéo dài, hay nếu người 
dân sống rải rác ở nhiều khu vực khác nhau. Cam kết của người dân bị ảnh hưởng đối với chương trình 
tái định cư có thể thay đổi theo thời gian, một số kỳ vọng của họ về thời gian di dời hoặc về các cơ hội 
chờ đón họ ở nơi ở mới có thể không như thực tế.

Danh mục ghi nhớ 7. giai đoạn triển khai: chuẩn bị cho di dời

 ̆ Có rủi ro nào cho người dân tái định cư trong quá trình chờ di dời hoặc trong lúc di dời không? 
Có biện pháp nào để bảo vệ họ khỏi các rủi ro này chưa? 

 ̆ Người dân tái định cư có thể duy trì cuộc sống tươm tất trong khi chờ tái định cư không? Để được 
như vậy, cần đảm bảo và cung cấp:

 » Các nhu cầu cơ bản (bao gồm được bảo vệ khỏi các nguy cơ, thực phẩm, nước sạch, an toàn 
cá nhân, gia đình và cộng đồng được ở cùng nhau tại chỗ ở tạm trong khi chờ di dời); 

 » Cơ sở hạ tầng và một môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân duy trì sinh kế và giúp 
người dân đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ (y tế, giáo dục, thị trường lao động, chi phí điện 
nước không quá cao, tiếp cận thông tin và truyền thông).
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 ̆ Trẻ em có được đi học không?  

 ̆ Có kế hoạch di tản người dân tái định cư nếu xảy ra thiên tai nguy hiểm trong giai đoạn chờ 
không?

 ̆ Các dịch vụ cần thiết có được cung cấp trước khi di dời để tái định cư thành công và ngăn ngừa 
các tác động tiêu cực hay không? Cụ thể:

 » Đối với người dân tái định cư: Đào tạo sinh kế phù hợp với thị trường lao động tại điểm 
đến; hỗ trợ và chuẩn bị cho những người dễ bị tổn thương như người cao tuổi, hỗ trợ về mặt 
ngôn ngữ và giáo dục nếu cần; tư vấn cho những người bị tổn thương về tâm lý liên quan đến 
quá trình tái định cư; định hướng trước khi di dời để cung cấp thông tin chính xác cho người 
dân về nơi ở mới của họ.

 » • Đối với Cộng đồng tiếp nhận (nếu khu tái định cư trước đây đã có người ở): Xây dựng 
thêm cơ sở hạ tầng, bao gồm nơi ở và sinh kế; định hướng cho người dân ở cộng đồng tiếp 
nhận để họ có hiểu biết đúng về người dân tái định cư.

 » Đối với những người quyết định không tham gia chương trình tái định cư: Hỗ trợ để giúp 
họ hiểu được chương trình tái định cư đang thực hiện sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như 
thế nào, và đảm bảo họ tiếp tục duy trì được sinh kế và các dịch vụ công cơ bản.

 ̆ Có kế hoạch để đảm bảo sự gắn kết cộng đồng trong giai đoạn chờ tái định cư (khi phù hợp) và 
thúc đẩy sự tương tác giữa người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác không?

hoạt động

Hoạt động 3.8. Làm gì khi dự án chậm tiến độ

Mục đích của hoạt động: Giúp người học suy nghĩ và thảo luận về những việc cần làm trong giai 
đoạn chờ tái định cư nếu dự án chậm tiến độ và xác định các nội dung ưu tiên.

Loại hoạt động: Liên hệ hiểu biết của bản thân và huy động ý tưởng

Hướng dẫn: 

• Giảng viên giới thiệu tình huống: 

Bạn thuộc cơ quan chịu trách nhiệm triển khai một chương trình tái định cư đã được duyệt. Các 
hộ gia đình đã được thông báo về thời gian di dời dự kiến. Bạn nhận được thông báo do chưa đủ 
ngân sách nên việc tiếp quản đất mới tại khu tái định cư và công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng và 
dịch vụ cần thiết (đường sá, nước, điện, trường mẫu giáo) bị chậm tiến độ, vì vậy sẽ ảnh hưởng 
đến thời gian di dời.

• Giảng viên chia lớp thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm thảo luận các câu hỏi dưới đây:

1. Việc chậm tiến độ này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những hộ thuộc diện tái định cư? Họ sẽ 
có những lo lắng, phản ứng như thế nào?

2. Bạn có thể làm gì, chuẩn bị gì và thông tin như thế nào với người dân trong lúc này? Hãy suy 
nghĩ ít nhất năm nội dung bạn muốn ưu tiên làm trong khi chờ dự án bắt đầu, và bạn sẽ thực 
hiện chúng như thế nào.
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Tổng kết: Đôi khi, việc chậm tiến độ là không thể tránh khỏi. Thảo luận với học viên vì sao cần phải 
linh động thích ứng khi việc chậm tiến độ xảy ra, và tiếp tục công tác chuẩn bị và hỗ trợ cho người 
dân tái định cư trong chừng mực có thể. Nhấn mạnh rằng trong thời gian này, cần đảm bảo rằng người 
dân tái định cư vẫn có được một cuộc sống đàng hoàng và tiếp tục các hoạt động sinh kế trong khi 
chờ đợi, và cần thông tin đầy đủ kịp thời để tạo tâm lý tích cực cho người dân. 
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Chủ đề 3.3 - Các điểm cần ghi nhớ

• Trong giai đoạn chuyển tiếp giữa thời điểm quyết định phương án tái định cư và việc triển khai trên 
thực tế, một số khó khăn có thể nảy sinh. Đôi khi, việc chậm tiến độ là không thể tránh khỏi.

• Trong giai đoạn này, phải có sẵn kế hoạch sơ tán người dân nếu có thiên tai xảy ra.

• Trong khi chờ đợi di dời, cần đảm bảo người dân bị ảnh hưởng vẫn có thể tiếp tục một cuộc sống 
đàng hoàng tại nơi họ đang ở.

• Có thể tranh thủ thời gian này để cung cấp các hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng, giúp người dân 
sẽ di dời tái định cư một cách thành công hoặc giúp giảm thiểu tác động tiêu cực cho những người 
chọn không di dời. Các hỗ trợ này bao gồm đào tạo nghề, tư vấn và định hướng cho cả người dân tái 
định cư lẫn cộng đồng tiếp nhận.
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chủ đề 3.4
giai đoạn 3 – giai đoạn triển khai: 
Trong và sau khi di dời   
Mục tiêu: 

• Thảo luận các khó khăn và vấn đề phát sinh trong và sau khi di dời. 

• Xem xét các trường hợp điển hình và thảo luận về các giải pháp cải thiện.  

Chương trình tái định cư bền vững và có sự tham gia tích cực của người dân sẽ giúp phát huy các nguồn 
lực xã hội hiện có và giúp xây dựng các mối quan hệ mới với tác động tích cực về y tế, học thức, giáo 
dục, lao động và nhà ở. 

Tuy nhiên, việc di dời các gia đình và cộng đồng gây nên sự xáo trộn lớn. Do đó, dự đoán trước các 
thách thức và nỗ lực để tránh nguy cơ tái định cư khiến người dân rơi vào tình cảnh khó khăn về kinh 
tế và nguy cơ một số người bị “bỏ lại phía sau” cần phải trở thành mục tiêu chính của tái định cư, trong 
đó có việc lên kế hoạch phục hồi kinh tế tại địa điểm mới.

Nghiên cứu cho thấy một số nguy cơ ảnh hưởng đến sự thành công của tái định cư xuất hiện ở các giai 
đoạn khác nhau. Giai đoạn ổn định và điều chỉnh tức thời trong đó người tái định cư cố gắng làm quen 
với sự thay đổi cuộc sống và tìm cách thích nghi với những khó khăn mới là giai đoạn các hộ gia định 
cần được hỗ trợ nhiều nhất. Sau đó, những khó khăn khác có thể xuất hiện và đều cần được giải quyết. 
Trong quá trình này, việc cung cấp kịp thời các hỗ trợ và dịch vụ theo kế hoạch tái định cư là rất quan 
trọng, vì sự chậm trễ trong việc hỗ trợ, tiếp cận với các nguồn lực hoặc cơ sở hạ tầng có thể khiến cho 
quá trình tái định cư và thích nghi trở nên vô cùng khó khăn.

Tái định cư ảnh hưởng đến các cá nhân và hộ gia đình ở các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào khả năng 
tiếp cận của họ đối với các nguồn lực vật chất và xã hội, cũng như sức khoẻ, giáo dục và địa vị xã hội. 
Các hộ gia đình gặp khó khăn thường là những hộ nghèo hay cận nghèo, bao gồm những hộ có người 
cao tuổi, phụ nữ là chủ hộ hoặc có người có đau yếu bệnh tật, cần được chăm sóc. Đây chính là những 
nhóm dễ bị rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế nhất sau khi di dời. Kế hoạch tái định cư phải đặc biệt 
quan tâm đến các nhóm dễ bị tổn thương trên, hình dung được hết các yếu tố có thể làm các nhóm này 
khó khăn hơn và xác định các phương thức hỗ trợ hiệu quả trong giai đoạn sau tái định cư. 

Danh mục ghi nhớ 8. Triển khai tái định cư

 ̆ Chương trình tái định cư có đang được triển khai như dự kiến không? Việc xây dựng/triển khai 
các dịch vụ, cơ sở hạ tầng và nhà cửa có hoàn tất trước khi người dân tái định cư chuyển đến 
không? người dân tái định cư có hoàn tất việc di chuyển đúng thời gian như kế hoạch không?

 ̆ Có thay đổi gì trong kế hoạch để có sự điều chỉnh cần thiết trên cơ sở các thông tin và hiểu biết 
mới có được trong quá trình triển khai không? Có thay đổi gì trong kế hoạch nhằm giải quyết các 
vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai không?

 ̆ Cơ chế tham vấn có huy động được sự tham gia của người dân và tất cả các bên liên quan, và 
cung cấp đủ thông tin cần thiết cho quá trình triển khai không?
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 ̆ Trong quá trình di dời, đồ đạc và tài sản của người dân tái định cư có được mang đi an toàn, cẩn 
thận và kịp thời không? người dân tái định cư có tiếp cận được các nguồn lực và phương tiện để 
vận chuyển đồ đạc không?

 ̆ Các gia đình có được đi cùng nhau trong quá trình di dời không? Môi trường cộng đồng, các biểu 
tượng và di tích văn hoá có được duy trì theo đúng kế hoạch đã định không?

 ̆ Các vấn đề hậu cần trong quá trình di dời (ví dụ phương tiện vận chuyển, thủ tục, nước uống và 
lương thực, chăm sóc y tế…) có được xử lý phù hợp và kịp thời không?

 ̆ Có cơ chế hiệu quả để ghi nhận và giải quyết kịp thời các thắc mắc và phản hồi của người dân 
trong quá trình di dời không? Quá trình này có được lưu lại bằng văn bản để dễ dàng theo dõi, 
giám sát không?

Danh mục ghi nhớ 9. Sinh kế và nguồn lực  

 ̆ Người dân tái định cư có thể khôi phục sinh kế hoặc tiếp cận các nguồn sinh kế mới không? 

 ̆ Người dân tái định cư có được đào tạo để phát triển thêm các kỹ năng cho phù hợp với thị trường 
lao động tại địa điểm tái định cư không?

 ̆ Các doanh nghiệp kinh doanh bị ảnh hưởng có được di dời và tiếp tục hoạt động không? 

 ̆ Người dân tái định cư có thể về thăm hoặc tạm thời quay trở lại khu vực cư trú cũ không?

 ̆ Có các giải pháp và hoạt động để hỗ trợ tổ chức lại cộng đồng và mạng lưới xã hội không?

 ̆ Người dân bị ảnh hưởng có tham gia vào quá trình triển khai tái định cư không?

 ̆ Người dân tái định cư, bao gồm người dân bản địa, dân tộc thiểu số và những người không có đất 
có thể tham gia sinh hoạt chính trị thông qua bầu cử và những phương thức khác không?

hoạt động

Hoạt động 3.9. Số liệu khảo sát sinh kế và phúc lợi 

Mục đích của hoạt động: Giúp người học tìm hiểu về tác động của tái định cư đến các hộ gia đình 
thông qua một kết quả khảo sát thực tế và thảo luận về các bài học kinh nghiệm.

Loại hoạt động: Liên hệ hiểu biết của bản thân và huy động ý tưởng

Hướng dẫn: 

• Học viên chia thành các nhóm và thảo luận xem có thể dùng những chỉ số nào để đánh giá kết quả 
tái định cư, chỉ số nào có thể dùng để đo mức độ hài lòng về sinh kế và phúc lợi. 

• Giảng viên giải thích các số liệu trong bảng dưới đây là kết quả từ một khảo sát thực tế do IOM 
và Viện Xã hội học thực hiện. 

• Các nhóm xem số liệu trong Hình 7: Tỉnh trạng sinh kế và phúc lợi sau khi tái định cư và 
Hình 8: Chỉ số sinh kế và phúc lợi theo xã tái định cư và dân tộc và thảo luận các câu hỏi sau:
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1. Bạn nghĩ gì về các kết quả này? Đáng ngạc nhiên hay không thực sự đáng ngạc nhiên?

2. Đối với sinh kế và phúc lợi của các hộ tái định cư, nội dung nào thành công nhất, nội dung nào ít 
thành công nhất?

3. Cần phải làm gì để hỗ trợ tốt hơn cho các hộ gia đình ở những nội dung ít thành công nhất?

4. Bạn có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào cho cộng đồng của mình nếu cần thực hiện tái định cư 
trong tương lai?

Số liệu nói gì?

Số liệu trong Hình 7 cho thấy sau khi tái định cư:

• Hơn ba phần tư số hộ tái định cư có diện tích đất nông nghiệp nhỏ hơn. 

• Gần một nửa số hộ bị giảm thu nhập và ít cơ hội việc làm hơn, chỉ một phần ba số hộ có cải thiện về 
thu nhập hoặc cơ hội việc làm. 

• Hai phần ba người dân có tình trạng sức khỏe tương đương hoặc tốt hơn, nhưng một phần ba còn lại 
cho biết tình trạng sức khỏe của họ xấu đi sau tái định cư. 

• Hầu hết người dân đều cho rằng việc hòa nhập và tham gia các hoạt động xã hội tương tự hoặc tốt 
hơn sau khi tái định cư. 

Số liệu trong Hình 8 cho thấy kết quả tại các địa điểm tái định cư và các nhóm dân tộc khác nhau không 
hoàn toàn như nhau. Ở Xã 1 và Xã 3, đa số các hộ đều bị giảm về diện tích đất nông nghiệp, nhưng vấn 
đề này lại ít phổ biến ở Xã 2. Ở Xã 1, hầu hết người dân cho biết thu nhập của họ bị giảm, nhưng ở hai 
xã còn lại, phần lớn số người được hỏi cho biết thu nhập của họ giữ nguyên hoặc được cải thiện. Giữa 
các nhóm dân tộc, dân tộc Mường ít có người cho biết diện tích đất nông nghiệp, thu nhập hay hòa nhập 
xã hội bị giảm hơn so với các dân tộc khác.

Hình 7. Tình trạng sinh kế và phúc lợi sau khi tái định cư
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Nguồn: Số liệu khảo sát, Tổ chức Di cư Quốc tế và Viện Xã hội học, hà nội, 2017
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Hình 8. Chỉ số sinh kế và phúc lợi theo xã tái định cư và dân tộc
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(Đơn vị: %)

Diện tích đất nông nghiệp
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Mường Khác Chung

no of households   commune 1:43    commune 2:47    commune 3:42    Muong:83    other ethnicity:49    Total:132

Nguồn: Số liệu khảo sát, Tổ chức Di cư Quốc tế và Viện Xã hội học, hà nội, 2017

Tổng kết: Giảng viên và học viên thảo luận việc theo dõi và đánh giá kết quả trong và sau khi di dời 
quan trọng như thế nào đối với việc đảm bảo thành công bền vững về mặt sinh kế và phúc lợi cho 
người dân tái định cư. 
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Chủ đề 3.4 - Các điểm cần ghi nhớ

• Giai đoạn trong và ngay sau khi di dời là thời điểm khó khăn nhất, là lúc người dân cần hỗ trợ nhiều 
nhất và nguy cơ thu nhập và phúc lợi của người dân bị giảm sút là cao nhất.

• Cần đảm bảo người dân có thể tiếp cận kịp thời với các nguồn lực, nhà ở, cơ sở hạ tầng và các hỗ trợ 
để khôi phục sinh kế theo đúng như kế hoạch đã xây dựng. 

• Cần thường xuyên theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện nhằm xác định được các vấn đề và thách 
thức trong việc hỗ trợ cho người dân, từ đó điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết nhằm đảm bảo hỗ trợ 
một cách hiệu quả cho người dân tái định cư.

• Sau một khoảng thời gian, các nhóm đối tượng khác nhau có thể có những nhu cầu hỗ trợ khác nhau, 
đặc biệt liên quan đến việc thích nghi và khôi phục sinh kế. Cần thường xuyên tham vấn với các hộ 
gia đình và điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ cho phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng trong và 
sau khi di dời, nhằm giảm thiểu tính dễ tổn thương của họ và đạt được các kết quả bền vững.
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chưƠng 4 
Theo dõi, đánh giá và 
giải trình  

Mô tả chung: 

Chủ đề này mô tả cách thức xây dựng và triển khai các quy trình theo dõi và đánh giá. Học viên thảo 
luận mục đích của việc theo dõi, đánh giá và các nội dung cần được đưa vào kế hoạch theo dõi, đánh giá.  

Tập huấn cho cán bộ nguồn tại hà nội
© ioM 2016 (nguồn ảnh: Trần Thị ngọc Thư)
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chủ đề 4.1
Theo dõi, đánh giá và giải trình: 
Mục đích và quy trình 

Các quy trình theo dõi, đánh giá và giải trình được sử dụng để đánh giá kết quả tái định cư và trả lời cho 
câu hỏi: người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác có sống tốt hơn hay ít nhất không tệ 
hơn trước khi tái định cư hay không? Trả lời được câu hỏi trên là rất cần thiết, nó sẽ giúp xác định khi 
nào chương trình tái định cư kết thúc và người dân tái định cư không còn cần hỗ trợ về tái định cư.

Khi tiến hành tái định cư, cần đánh giá đa chiều về các chỉ số ban đầu (baseline) (đánh giá về môi trường, 
kinh tế, xã hội) và xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá và giải trình ngay từ đầu.

Quá trình theo dõi và đánh giá có thể phục vụ nhiều mục đích. Các quá trình này cho phép chính quyền, 
người dân tái định cư và các bên liên quan khác đánh giá tiến độ và những thay đổi trong chương trình tái 
định cư. Ngoài ra, chúng có thể giúp xác định những cách làm hiệu quả và bài học kinh nghiệm, giúp cải 
thiện các chương trình tái định cư trong tương lai. Theo dõi và đánh giá cũng là cách để gắn trách nhiệm 
cho chính quyền, đảm bảo tái định cư được triển khai nhằm bảo vệ người dân khỏi những rủi ro và tác 
động về thiên tai và biến đổi môi trường. Theo dõi và đánh giá dự án hiệu quả ngay từ đầu cho phép cơ 
quan thực hiện sớm xác định được những khó khăn tiềm ẩn và điều chỉnh kế hoạch để đáp ứng nhu cầu 
của các hộ tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác. Đồng thời, theo dõi và đánh giá còn giúp dự 
án tránh được các vấn đề không đáng có và bền vững về lâu dài.

Ở cấp quốc gia, cần thiết lập một khuôn khổ và các kênh theo dõi, đánh giá và báo cáo về kết quả của 
các dự án tái định cư. Các cơ chế theo dõi và báo cáo giúp tăng cường trách nhiệm giải trình và cho phép 
đúc rút các bài học kinh nghiệm. Việc thu thập dữ liệu theo dõi và đánh giá một cách hệ thống ở cấp quốc 
gia hay cấp tỉnh giúp các cơ quan chính phủ và địa phương học kinh nghiệm từ các dự án khác, và hoàn 
thiện các chính sách tái định cư của địa phương mình7 .   

Danh mục ghi nhớ 10. Theo dõi, đánh giá và giải trình: Quy trình tái định cư

 ̆ Cơ chế theo dõi, đánh giá và giải trình có được thiết lập từ giai đoạn đầu của chương trình tái định 
cư nhằm đảm bảo có các chỉ số ban đầu cần thiết để so sánh với kết quả đầu ra không?

 ̆ Có xây dựng các chỉ số để đánh giá các đầu ra cụ thể trong khoảng thời gian xác định không?

 ̆ Có các chỉ số định tính và định lượng không? Các chỉ số có bao gồm các khía cạnh về môi trường, 
xã hội, văn hoá, kinh tế và quyền con người không?  

 ̆ Có các cơ chế cho người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác tham gia quá trình 
theo dõi và đánh giá không?

Các tác giả không tìm được thông tin về quy trình theo dõi, đánh giá và giải trình hiện áp dụng đối với các chương trình tái định cư tại Việt Nam vào 
thời điểm tài liệu này được biên soạn. Hy vọng rằng các thông tin này có thể được tài liệu hóa và cập nhật trong tương lai.

7

Mục tiêu: 

• Thảo luận mục đích của việc theo dõi và đánh giá và các nội dung cần được đưa vào kế 
hoạch theo dõi, đánh giá.
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 ̆ Các kênh thông tin có được thiết lập một cách minh bạch để các kết quả theo dõi và đánh giá được 
chia sẻ kịp thời với người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác không?

 ̆ Có cơ chế đảm bảo rằng các kết quả của quá trình theo dõi đánh giá thường xuyên được chuyển 
thành đầu vào cho quá trình lập kế hoạch và triển khai dự án, nhằm có những sự điều chỉnh kịp 
thời không?

Danh mục ghi nhớ 11. Theo dõi, đánh giá và giải trình: kết quả tái định cư

 ̆ Các thông tin ban đầu với các chỉ số cụ thể và đo lường có được thu thập trước khi thực hiện tái 
định cư ở các khía cạnh như:

a. Đặc điểm kinh tế xã hội của người dân (ví dụ mức thu nhập, điều kiện sống của hộ, tình trạng 
học vấn, việc làm...);

b. Quyền sử dụng đất đai;

c. Đặc điểm nhà ở và cơ sở hạ tầng khác;

d. Nhu cầu và tính dễ bị tổn thương của người dân;

e. Mức độ được hưởng các quyền của người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác.

 ̆ Có quy trình để thu thập thông tin về các chỉ số này một cách định kỳ nhằm đánh giá kết quả tái 
định cư trong ngắn, trung và dài hạn không?

 ̆ Có các chỉ số để xác định khi nào thì người dân tái định cư và những người bị ảnh hưởng khác 
không còn cần hỗ trợ nữa, và chương trình tái định cư có thể được xem là đã hoàn tất không?

 ̆ Quy trình theo dõi có cân nhắc khả năng các chỉ số về nhân khẩu học, tiêu chuẩn chất lượng sống 
và các chỉ số khác có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác không liên quan đến tái định cư, và 
điều này cần được tính đến khi so sánh với các chỉ số ban đầu không?

hoạt động

Hoạt động 4.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi đánh giá

Mục đích của hoạt động: Người học thảo luận về những nội dung cần đưa vào kế hoạch theo dõi đánh 
giá và cách thức triển khai kế hoạch.

Loại hoạt động: Liên hệ hiểu biết của bản thân và Huy động ý tưởng  

Hướng dẫn: 

• Giảng viên chia lớp thành nhóm nhỏ, các nhóm thảo luận những câu hỏi dưới đây: 
1. Quy trình theo dõi đánh giá trước, trong và sau khi tái định cư đã hoặc đang được thực hiện ở 

địa phương bạn diễn ra như thế nào?
2. Bạn thấy những nội dung nào quan trọng và cần được đưa vào kế hoạch theo dõi và đánh giá? 

Thảo luận và đề xuất ít nhất năm nội dung.
3. Các bạn sẽ thu thập dữ liệu khi nào và bằng cách nào? 
4. Bạn có thể gặp khó khăn gì khi thu thập dữ liệu và bạn có giải pháp gì để vượt qua các khó 

khăn này?
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• Xem lại Phụ lục 2 - Sơ đồ quy trình điều phối trong công tác tái định cư giữa các cấp trung 
ương, cấp tỉnh và cấp địa phương. Các bạn có thể thêm vào sơ đồ này vai trò và quá trình nào 
về đánh giá và theo dõi?

Tổng kết: Thảo luận mục đích của việc theo dõi và đánh giá: tầm quan trọng đối với cộng đồng? Tầm 
quan trọng đối với chính phủ và chính quyền địa phương? Nhấn mạnh rằng dù đôi khi việc theo dõi, 
đánh giá có thể gặp rất nhiều khó khăn, công tác này cung cấp những thông tin rất quan trọng giúp 
chính phủ và chính quyền địa phương đúc rút các bài học kinh nghiệm và cải tiến quy trình, và đảm 
bảo rằng chương trình tái định cư đạt được những lợi ích mong muốn cho cộng đồng.
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Chủ đề 4.1 - Các điểm cần ghi nhớs

• Các cơ chế theo dõi và báo cáo giúp tăng cường trách nhiệm giải trình và cho phép đúc rút các bài 
học kinh nghiệm. Nó giúp cải thiện chương trình đang được triển khai cũng như các dự án tái định 
cư trong tương lai.

• Cần xây dựng các chỉ số định lượng và định tính mang tính toàn diện và ngay từ giai đoạn đầu của 
chương trình tái định cư, nhằm đảm bảo có các chỉ số ban đầu cần thiết để so sánh với kết quả đầu ra.

• Cần có các quy trình phù hợp và khả thi để thu thập thông tin về các chỉ số này một cách định kỳ, 
nhằm đánh giá kết quả tái định cư trong ngắn, trung và dài hạn.

• Việc tham gia của cộng đồng trong các quy trình theo dõi và đánh giá là rất quan trọng.

• Các kênh thông tin phải được thiết lập một cách minh bạch để các kết quả theo dõi và đánh giá được 
chia sẻ kịp thời với tất cả các bên liên quan, bao gồm người dân bị ảnh hưởng.
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phụ Lục 1
Danh mục ghi nhớ - Thuật ngữ và định nghĩa  

Quốc gia - Các cấp chính quyền trung ương, địa phương và/hoặc các cấp khác, bao gồm các tổ chức có 
liên quan, nếu có, tại quốc gia triển khai Chương trình tái định cư.

Người dân tái định cư - là những người hoặc nhóm người tham gia hoặc đồng ý tham gia vào Chương 
trình tái định cư, hoặc cả hai.

Cộng đồng tiếp nhận - là những người hoặc nhóm người sống ở khu vực mà người tái định cư chuyển 
đến hoặc được đề nghị chuyển đến, hoặc cả hai.

Những người quyết định không tham gia Chương trình tái định cư - là những người hoặc nhóm 
người có đủ điều kiện tham gia vào Chương trình tái định cư và chọn không tham gia.

Những người sống lân cận - là những người hoặc nhóm người sống trong và xung quanh các khu vực cư 
ngụ ban đầu của người tái định cư, và có cuộc sống bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Chương trình tái định cư.

Những người bị ảnh hưởng khác - bao gồm các cộng đồng tiếp nhận, những người chọn không tham 
gia vào Chương trình tái định cư và những người sống lân cận.
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phụ Lục 2
Sơ đồ quy trình điều phối trong công tác tái định cư giữa các cấp 
trung ương, cấp tỉnh và cấp địa phương 
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phụ Lục 3
hướng dẫn cho giảng viên

Phụ lục này bao gồm các công cụ và thông tin để giúp giảng viên chuẩn bị và tiến hành các hoạt động 
trong mỗi học phần. Giảng viên có thể sử dụng tài liệu này làm công cụ hỗ trợ tập huấn. Phụ lục này 
được chia thành các chủ đề sau:

1. Các phương pháp tương tác gợi ý các hoạt động có thể ứng dụng các phương pháp đó.
2. Các công cụ đánh giá được sử dụng vào cuối mỗi buổi tập huấn.
3. Trò chơi được sử dụng khi bắt đầu buổi tập huấn và khi cần khuấy động không khí lớp học. 

1. Các phương pháp tương tác

Phương pháp 1. Lên ý tưởng
Mô tả phương pháp
Phương pháp này kích thích sự sáng tạo và tập trung vào một câu hỏi cụ thể. Hoạt động nhằm tạo ra 
nên nhiều ý tưởng trong một khoảng thời gian ngắn. Chất lượng của ý tưởng không quá quan trọng; chỉ 
nên quan tâm đến số lượng. Có một nguyên tắc quan trọng: không thảo luận khi đang lên ý tưởng. Chỉ 
cho phép đặt câu hỏi để làm rõ ý tưởng. Ví dụ: Hỏi các nhóm ‘Các hộ gia đình cần tự hỏi điều gì khi 
cân nhắc chuyện di dời hay ở lại dựa trên các động lực khác nhau.?’ Sau đó, mỗi nhóm viết ra câu trả 
lời trên bảng lật.

Hướng dẫn 
• Đưa cho mỗi nhóm một chủ đề để tư duy và cho phép họ dùng bảng lật để đưa ra và thảo luận ý tưởng. 
• Chỉ định một người thư ký cho mỗi nhóm để ghi lại các ý tưởng trên bảng lật.
• Sau đó, mỗi nhóm trình bày các ý tưởng tốt nhất, được nhiều thành viên nghĩ đến nhất.

Tài liệu và chuẩn bị  
Bảng lật, bút lông.

Các hoạt động được đề xuất sử dụng hoạt động tư duy:
Hoạt động 1.2 - Nên ở hay nên đi? 
 
Phương pháp 2. Viết ý tưởng
Mô tả phương pháp  
Phương pháp tạo ra ý tưởng mà không nói ra. Phương pháp này cho phép một nhóm tập hợp các ý tưởng, 
là phương pháp tiến bộ hơn phương pháp lên ý tưởng truyền thống.

Hướng dẫn
• Yêu cầu người học ngồi thành một vòng tròn. Giải thích rằng mục tiêu của hoạt động này là để suy 

nghĩ cách định nghĩa. Chọn một từ để định nghĩa từ nội dung chủ đề.  
• Thiết lập ba nguyên tắc cho hoạt động này:

 » Không có ý tưởng kém. Bây giờ là lúc để tư duy thoáng ra.
 » Không đưa ra đánh giá trong lúc này.
 » Bài tập này phải được thực hiện trong yên lặng và phải duy trì như vậy.

• Trên bảng trắng/ bảng lật, viết chủ đề của hoạt động này: Ví dụ: “Di cư là gì?”
• Phát thẻ và bút chì cho người học.
• Làm việc cá nhân, người học có 1-2 phút để viết một câu trả lời cho câu hỏi, ví dụ: “Di cư là gì?”
• Khi hết thời gian, yêu cầu người học chuyển thẻ của mình cho người ngồi bên trái.
• Người học đọc thẻ họ vừa nhận được và viết một câu trả lời khác (khác với câu họ đã viết trước đó, 

có thể là hoàn thiện câu trả lời họ đang cầm trong tay).
• Lặp lại quy trình này ít nhất một lần nữa, để mỗi người học được viết câu trả lời trên ba thẻ khác nhau.
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• Yêu cầu từng người học đi về phía bảng trắng/bảng lật, đọc to định nghĩa trên thẻ của họ và dán thẻ 
lên bảng trắng/bảng lật.

Tài liệu và chuẩn bị  
• Bảng lật
• Bút lông
• Thẻ cho mỗi người học
• Bút bi hoặc bút chì

Hoạt động đề xuất để sử dụng phương pháp nghĩ vì viết nấy
Hoạt động 1.1. Khám phá mối quan hệ giữa di cư và môi trường
 
Phương pháp 3. Lằn ranh giá trị
Mô tả phương pháp
Hoạt động này có thể được sử dụng để thảo luận về các chủ đề có thể nhận được nhiều quan điểm khác 
nhau giữa các thành viên trong nhóm.

Hướng dẫn
• Vẽ một đường thẳng xuống giữa phòng.  

Đọc một phát biểu về giá trị và nếu người học đồng ý, họ bước sang một bên của đường ranh giới đó. 
Nếu người học không đồng ý, họ bước sang phía bên kia của đường ranh giới.
Ví dụ:  
 » Phát biểu về giá trị - Có nhiều vai trò khác nhau cho cả hai giới. (Đồng ý hoặc không đồng ý).
 » Phát biểu về giá trị - Có các vấn đề về giới trong cộng đồng của bạn.
 » Phát biểu về giá trị - Một giới được đối xử công bằng hơn giới còn lại.
 » Phát biểu về giá trị - Một giới có ưu thế hơn giới kia trong vấn đề tái định cư.  
 » Sau mỗi phát biểu, giảng viên có thể chọn để thảo luận về chủ đề và yêu cầu các cá nhân giải thích 

tại sao họ đưa ra lựa chọn như vậy.  

Tài liệu và chuẩn bị 
Phấn để vẽ hoặc băng dính. (Đảm bảo đủ để vẽ/dính dọc chiều dài của căn phòng.) 

Các hoạt động được đề xuất sử dụng lằn ranh giá trị: 
Hoạt động 1.3 - Ảnh hưởng của yếu tố giới trong cộng đồng của bạn

Phương pháp 4. Thể hiện lập trường  
Mô tả phương pháp
“Thể hiện lập trường” là phương pháp tạo cơ hội cho người học bình luận về một chủ đề, phát biểu quan 
điểm cá nhân, kinh nghiệm và ý tưởng. Lưu ý: Hoạt động này tương tự như lằn ranh giá trị.  

Hướng dẫn:
• Xây dựng các phát biểu để thảo luận về một chủ đề. Các phát biểu phải cố gắng nắm bắt được các ý 

tưởng khác nhau mà người học có thể có về một chủ đề. Ví dụ:  
 » Có các vấn đề về giới trong cộng đồng của bạn.
 » Một giới được đối xử công bằng hơn giới còn lại.
 » Một giới có ưu thế hơn giới kia trong vấn đề tái định cư.

• Tạo không gian trong lớp học và chia thành bốn góc để người học có thể di chuyển và dừng lại. Mỗi 
góc được xác định bằng một tờ giấy có ghi các quan điểm sau đây:
 » Hoàn toàn đồng ý
 » Đồng ý một phần
 » Không đồng ý một phần
 » Hoàn toàn không đồng ý

• Đọc to câu đầu tiên và yêu cầu người học di chuyển đến góc phòng tương ứng với quan điểm của họ.
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• Yêu cầu những người học trong bốn góc khác nhau giải thích tại sao họ di chuyển đến vị trí đó. Ghi 
lại tất cả câu trả lời cho tất cả các ý kiến trên bảng lật (tùy chọn).

• Đọc câu tiếp theo và lặp lại quy trình cho đến khi thảo luận xong tất cả các phát biểu.
• Tổng kết hoạt động với một bài thuyết trình tóm tắt các điểm cơ bản trong mỗi phát biểu

Tài liệu và chuẩn bị 
• Bốn tờ giấy, ghi các quan điểm sau:

 » Hoàn toàn đồng ý
 » Đồng ý một phần
 » Không đồng ý một phần
 » Hoàn toàn không đồng ý

• Bảng lật
• Bút lông
• Băng dính

Hoạt động đề xuất sử dụng phương pháp thể hiện lập trường:  
Hoạt động 1.3 - Ảnh hưởng của yếu tố giới trong cộng đồng của bạn

Phương pháp 5. Trao đổi nhanh
Mô tả phương pháp: 
“Trao đổi nhanh” là phương pháp được sử dụng khi bạn muốn người học suy nghĩ thật nhanh về một chủ 
đề hoặc một câu hỏi. Người học có thể ghép cặp thảo luận và làm phong phú thêm ý tưởng của nhau. 
Bối cảnh thảo luận rất gần gũi và cho phép suy nghĩ và thảo luận trong một môi trường an toàn. Hoạt 
động này là một hoạt động phù hợp để tạo không khí sôi nổi cho lớp học vì các vòng chơi khá ngắn, áp 
lực để người tham gia bắt đầu trao đổi ngay từ khi họ ngồi xuống ghế là tương đối cao. Nếu số người 
học không phải là số chẵn, bạn (hoặc một trợ giảng) nên tham gia hoạt động.

Example of Speed Dating chair setup

Hướng dẫn:
• Bố trí hai hàng ghế (A và B), đảm bảo có đủ ghế cho người tham gia.
• Mời người tham gia ngồi xuống, mặt đối mặt.
• Trong suốt thời gian hoạt động, cuộc thảo luận sẽ diễn ra theo cặp; người tham gia sẽ thảo luận với 

người ngồi đối diện (người ngồi đối diện sẽ thay đổi sau mỗi vòng).
• Người tham gia theo cặp sẽ có 2 phút để thảo luận câu hỏi đầu tiên: Ví dụ: “Ba nguyên tắc mà bạn 

nghĩ rằng sẽ áp dụng tốt nhất theo kinh nghiệm của bạn là gì? Tại sao?
• Sau 2 phút, thông báo rằng đã hết giờ và yêu cầu người tham gia ngồi ở hàng ghế B đứng dậy và di 

chuyển một ghế về bên phải (người tham gia ở hàng ghế A vẫn ngồi tại chỗ). Thảo luận tiếp tục về 
cùng một chủ đề nhưng cặp thảo luận đã thay đổi.

• Sau 2 phút, tiếp tục yêu cầu người tham gia từ hàng ghế B di chuyển một ghế về bên phải và tiếp tục 
thảo luận về câu hỏi đó.

• Sau 2 phút, tiếp tục yêu cầu người tham gia từ hàng ghế B di chuyển một ghế về bên phải. Bây giờ, 
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người tham gia sẽ được yêu cầu thảo luận câu hỏi thứ hai: Ví dụ: “Ba nguyên tắc nào là thách thức 
nhất khi áp dụng vào thực tế? Tại sao?

• Lặp lại quy trình như trước cho đến khi người tham gia đã thảo luận câu hỏi thứ hai ít nhất ba lần.
• Tổ chức một phiên tóm tắt ngắn gọn để tổng kết hai chủ đề đã được thảo luận và kết luận bằng cách 

trình bày các thông tin chính.
• Yêu cầu học viên sắp xếp lại lớp học cho hoạt động tiếp theo.

Tài liệu và chuẩn bị  
Ghế được xếp thành hai hàng (một ghế cho mỗi người tham gia), đặt đối diện với nhau.

Các hoạt động đề xuất sử dụng phương pháp Trao đổi nhanh:
Hoạt động 1.4 – Các nguyên tắc của tái định cư và việc áp dụng tại địa phương  

Phương pháp 6: Phương pháp xoay vòng  
Mô tả phương pháp
Hoạt động này liên quan đến việc luân chuyển các nhóm nhỏ từ một trạm này sang một trạm khác, để 
mỗi nhóm có cơ hội được thảo luận về các chủ đề khác nhau. Hoạt động này rất hữu ích để thu thập ý 
kiến, kiến thức và quan điểm về các vấn đề được quan tâm. Bằng cách hạn chế thời gian cho mỗi lần 
thảo luận dùng bảng lật, người học có thể tập trung vào những ý tưởng quan trọng nhất. Cần nhấn mạnh 
rằng những người học cũng có thể vẽ hình để trình bày ý tưởng của họ. Nếu có thể, ta có thể dán nhiều 
tờ giấy lại với nhau để người học có nhiều chỗ viết hơn, giúp thu thập nhiều ý tưởng hơn.

Hướng dẫn
• Chuẩn bị năm bảng lật. Trên mỗi bảng lật, ghi một nhiệm vụ cụ thể, ví dụ:

 » Bạn nghĩ nội dung nào cần đưa vào kế hoạch theo dõi và đánh giá?
 » Các bạn sẽ thu thập dữ liệu khi nào và ra sao?  
 » Các bạn sẽ sử dụng dữ liệu như thế nào và có lợi cho dự án ra sao?

• Dán tờ giấy thảo luận lên tường hoặc đặt lên bàn.
• Hãy đảm bảo toàn bộ phòng học được được bố trí như vậy và có đủ chỗ cho người học di chuyển.
• Giải thích rằng trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau trả lời bốn câu hỏi. Đọc to các câu hỏi khi chỉ 

vào từng bảng lật tương ứng.
• Chia người học thành năm nhóm và yêu cầu từng nhóm đi đến trước mỗi bảng lật (mỗi nhóm đến 

một bảng lật khác nhau).
• Yêu cầu người học thêm ý tưởng vào bảng lật (hãy đảm bảo bạn đề cập rằng họ có thể tự do sáng tạo: 

họ có thể viết, trực quan hóa, lập sơ đồ tư duy, v.v.).
• Sau 4–5 phút, hãy để cho cả nhóm xoay vòng sang bảng lật khác.
• Lặp lại quy trình cho đến khi tất cả các nhóm đã thêm ý tưởng vào cả năm bảng lật.
• Hãy cho cả nhóm 5–7 phút để đi quanh phòng và xem toàn bộ các bảng lật.
• Tổng kết hoạt động bằng cách tóm tắt những gì đã học được.

Tài liệu và chuẩn bị  
• Bút lông
• Bảng lật
• Băng dính

Các hoạt động đề xuất sử dụng phương pháp xoay vòng:
Hoạt động 4.1. Lập kế hoạch theo dõi đánh giá và cách thức thực hiện

Phương pháp 7: Sơ đồ cảm thông 
Mô tả phương pháp:  
Sơ đồ cảm thông là cảm giác khi bạn hiểu và chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc của người khác. Đó là khả 
năng chia sẻ cảm giác của một người khác. Sơ đồ cảm thông là một loại sơ đồ thể hiện nhiều khía cạnh 
trải nghiệm hoặc cảm xúc của một người hoặc một nhóm người bằng cách giúp người học trả lời các câu 
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hỏi về họ. Hoạt động này có thể được sử dụng khi thảo luận về các nhóm dễ bị tổn thương trong cộng 
đồng. Sử dụng phương pháp này khi muốn tìm hiểu sâu hơn về những đối tượng bị ảnh hưởng bởi một 
vấn đề. Hoạt động này giúp người học đặt mình vào vị trí của người khác.

Hướng dẫn:
• Cung cấp các kịch bản của những người học khác nhau - mức trải nghiệm, trình độ học vấn, cộng 

đồng, giới tính, vai trò trong cộng đồng, v.v. Nếu thảo luận về các nhóm người dễ bị tổn thương thì 
chỉ sử dụng ví dụ về các nhóm dễ bị tổn thương, ví dụ: người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, v.v.  

• Chia người học thành nhiều nhóm nhỏ. Cung cấp cho mỗi nhóm một kịch bản.
• Yêu cầu các nhóm đọc kịch bản của nhóm mình, đặt bản thân vào tình huống của nhân vật và dự đoán 

nhân vật đó có thể cảm nhận, suy nghĩ và hành động như thế nào. Họ có thể trả lời dựa trên bốn câu 
hỏi dưới dây. Các nhóm có thể lựa chọn câu hỏi gần gũi với nhóm mình nhất
 » (Anh/chị hay nhóm đó) nói gì và làm gì?
 » (Anh/chị hay nhóm đó) nghĩ gì và cảm thấy như thế nào?  
 » (Anh/chị hay nhóm đó) nghe thấy gì?
 » (Anh/chị hay nhóm đó) nhìn thấy gì?

• Mỗi nhóm viết câu trả lời trên một bảng lật cho mỗi người, trình bày và giải thích cho mọi người.  

Ví dụ các kịch bản cho sơ đồ cảm thông 
Đây là ví dụ về một người dễ bị tổn thương trong cộng đồng. Một phụ nữ nhiều HIV/AIDS ở một làng 
quê nhỏ. Cô ấy có ba đứa con và là người mẹ đơn thân. Cô ấy bước vào phòng họp nơi công động đang 
lên kế hoạch di cư. Ở bên dưới là những cảm xúc, suy nghĩ và phản ứng mà cô ấy có thể có.

Nhìn thấy?
Cô ấy có thể thấy rất nhiều người mà cô ấy 
không biết rõ. Điều này là do cô ấy là người mẹ 
đơn thân, vì vậy cô ấy bận rộn để nuôi gia đình, 
dành thời gian cho bản thân cũng như cho ba 
đứa con.

Nghe thấy?
Cô ấy có thể nghe thấy mọi người nói chuyện 
về đất đai và các điều kiện sinh sống tại một 
nơi xa chỗ cô ấy ở, những hỗ trợ mà họ sẽ nhận 
được nếu họ tái định cư. Có rất nhiều thông 
tin mới và cô ấy không thực sự hiểu hết những 
điều người khác nói.

Suy nghĩ và cảm nhận?
Cô ấy có thể cảm thấy không thoải mái. Cô 
ấy tự hỏi liệu có ai sẽ giài thích chi tiết tất cả 
các vấn đề không. Cô ấy muốn tìm hiểu thêm, 
nhưng không chắc có thể hỏi ai và hỏi điều 
gì. Hơn nữa, cô ấy có thể cảm thấy rằng cố ấy 
không muốn chuyển đi đâu cả. Với điều kiện 
sức khỏe của bản thân và điều kiện gia đình, cô 
ấy phụ thuộc rất nhiều vào những người hàng 
xóm. Cô ấy tự hỏi liệu họ có lựa chọn tái định 
cư không. Nếu họ không đi, và nếu cố ấy không 
nhận được những sự giúp đỡ ở nơi ở mới, cô ấy 
không nghĩ mình sẽ bám trụ được. 

Nói và làm? 
Cô ấy có thể quyết định sẽ không nói gì cả bởi 
cô ấy không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô ấy có 
thể sẽ chỉ ngồi im lặng ở trong góc và chờ đợi 
cuộc họp bắt đầu.

Tài liệu và chuẩn bị
Tạo một bảng lật và ghi sơ đồ cảm thông ở đầu bảng.
Ở mỗi 4 góc của bảng lật, hãy ghi các câu hỏi nêu trên.
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Hoạt động đề xuất để sử dụng phương pháp sơ đồ chia sẻ:
Hoạt động 3.4 – Làm thế nào để chiến lược truyền thông tập trung đúng vào mối quan tâm của các hộ 
gia đình?
 
Phương pháp 8 “Lầm tưởng hay sự thật”
Mô tả phương pháp
Hoạt động này nhằm giới thiệu các chủ đề cho người học một cách thú vị. Hoạt động này khuyến khích 
người học suy nghĩ về các sự kiện thật liên quan đến một chủ đề nhất định. Người học sẽ được cung cấp 
các phát biểu về chủ đề và họ sẽ phải quyết định xem câu đó là lầm tưởng hay sự thật. Sau mỗi phát biểu, 
người học sẽ biết được câu trả lời đúng.

Hướng dẫn 
Sử dụng kiến thức và thông tin tìm hiểu được trong hoạt động được chọn để tạo ra các phát biểu phản 
ánh lầm tưởng hay sự thật xung quanh một chủ đề.
Ví dụ:
1. Việt Nam là một trong mười quốc gia chịu nhiều rủi ro của biến đổi môi trường và các thiên tai 

nhất (Đáp án – Sự thật)
2. Nguồn vốn cho Chương trình tái định cư không phải là vấn đề khó khăn bởi đây là chương trình 

được Nhà nước chịu trách nhiệm, bởi vậy luôn có những các để huy động các nguồn vốn cần thiết 
để hỗ trợ các cộng đồng tái định cư (Đáp án - Lầm tưởng)

• Chỉ định 1 người và gọi từng người một phát biểu. 
• Sau mỗi phát biểu, những người học đứng lên nếu họ nghĩ rằng đó là sự thật và vẫn ngồi nếu họ nghĩ 

rằng đó là lầm tưởng.  
• Chơi trò chơi này cho tất cả các phát biểu.  
• Chia sẻ đáp án cho mỗi phát biểu.  
• Người học có thể được yêu cầu chia sẻ lý do tại sao họ nghĩ rằng phát biểu đó là lầm tưởng hay sự thật.

Tài liệu và chuẩn bị
Sử dụng chủ đề hoặc thông tin về hoạt động đã chọn để lập danh sách các phát biểu là tưởng hay là thật. 
Ghi chép câu trả lời thực tế cho từng phát biểu. Chuẩn bị ghi chép trên bảng lật.

Các hoạt động đề xuất sử dụng phương pháp tưởng hay thật
Giới thiệu bất kỳ chủ đề và hoạt động nào  
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2. Các công cụ đánh giá

Những công cụ này có thể được sử dụng vào cuối mỗi ngày tập huấn để đánh giá mức độ hiểu biết của 
người học và đảm bảo hoạt động tập huấn diễn ra đúng kế hoạch. Những công cụ này chỉ là đề xuất và 
có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu tập huấn.  

Công cụ 1 - Chúng ta có đạt mục tiêu không?
Mô tả công cụ
Một công cụ đánh giá trực quan để thu thập ý kiến của học viên sau một ngày tập huấn.

Hướng dẫn công cụ:
• Vẽ một mục tiêu lớn trên một bảng lật và chia thành bốn phần.
• Trước khi thực hiện hoạt động này, bạn sẽ xây dựng bốn phát biểu mà bạn muốn thu thập ý kiến của 

học viên.
Phát biểu mẫu:
1. Buổi học hôm nay đáp ứng kỳ vọng của tôi.
2. Những gì tôi học được hôm nay sẽ hữu ích cho tôi khi tổ chức hội thảo đào tạo của riêng mình 

(hoặc trong công việc chuyên môn của tôi).
3. Nhìn chung, tôi có một hiểu biết tốt về các chủ đề được trình bày ngày hôm nay.
4. Tôi hiểu rõ mục đích của buổi đào tạo này.

• Viết một phát biểu vào góc trên của từng phần trong mục tiêu.
• Đưa cho mỗi người học bốn chấm đề can màu và giải thích rằng họ sẽ chấm vào vào phần mục tiêu 

tương ứng với mức độ hài lòng của họ - vị trí trung tâm của mục tiêu cho thấy mức độ hài lòng cao 
nhất.

• Bạn có thể treo mục tiêu trên/gần cửa ra vào và yêu cầu người học dán đề can màu khi ra khỏi phòng. 

Công cụ 2 - “Thú vị hay không”
Mô tả công cụ
Một phương pháp để thu thập ý kiến của học viên sau một ngày học (thay vì vào cuối khóa tập huấn).

Hướng dẫn công cụ
• Yêu cầu người học đứng thành một vòng tròn.
• Giải thích rằng bạn hy vọng họ sẽ chia sẻ các thông tin sau.

1. Một khoảng khắc thú vị trong ngày (Không khí sôi nổi khi…)
2. Một khoảng khắc kém thú vị hơn, nếu có thể thì hãy đề xuất cách cải thiện (Không khí không sôi 

nổi lắm khi…)
• Là giảng viên, bạn hãy tự mình bắt đầu hoạt động bằng cách làm mẫu trước cho học viên. Câu trả 

lời nên ngắn gọn hết sức (30 giây/người) để đảm bảo hoạt động ngắn, hãy nhớ rằng lúc này là cuối 
ngày rồi.

• Một quả bóng (hoặc bất kỳ vật nào khác có thể chuyền nhau) có thể được ném ngẫu nhiên về phía 
người học để chỉ định họ phát biểu.

• Hoạt động kết thúc khi tất cả người học đã phản hồi về ngày đào tạo.
 
Công cụ 3 “Bóc tách củ hành”  
Mô tả công cụ 
Hoạt động có thể được sử dụng để đánh giá việc học tập của học viên cũng như giúp họ ghi nhớ thông 
tin và làm rõ những hiểu lầm có thể có. Hoạt động này nên được thực hiện khi bắt đầu một ngày tập 
huấn mới.

Hướng dẫn công cụ:
•    Đưa cho mỗi người học một hoặc hai tờ giấy (khổ giấy A4).
• Mỗi người học làm việc độc lập trong 15–20 phút để rà soát nội dung học tập và đưa ra một hoặc hai 

câu hỏi mà họ muốn cả nhóm trả lời.
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• Người học viết câu hỏi lên từng tờ giấy (mỗi câu hỏi trên một tờ giấy) cùng với số thứ tự câu trả lời 
(1 cho câu hỏi đơn giản, 2 cho câu hỏi phức tạp hơn).

• Khi học viên đã viết xong tất cả câu trả lời, hãy thu lại tất cả giấy và vo chúng thành một củ hành  
• Yêu cầu người học tạo thành một vòng tròn. Nếu nhóm lớn hơn 12 người, bạn có thể chia thành hai 

vòng tròn để hạn chế thời gian kéo dài hoạt động này.
• Đưa củ hành cho người học đầu tiên bóc lớp đầu tiên, đọc to câu hỏi và cố gắng trả lời câu hỏi đó. 

Nếu người học đầu tiên không thể trả lời, một người khác có thể thử trả lời.
• Bất kỳ ai trả lời được câu hỏi sẽ nhận được 1 điểm. Ghi lại điểm số của người học trên bảng.
• Lặp lại bước 5 đến 6 cho đến khi bóc hết củ hành.
• Người chiến thắng là người học có điểm số cao nhất. Người đó sẽ giành được giải thưởng. Bạn có 

thể tặng người chiến thắng một món quà nhỏ (chẳng hạn như một thanh sô cô la hoặc một chiếc 
áo phông).

 
Các ý tưởng đánh giá nhanh cuối ngày khác:
• Rà soát nhanh các bài học đã học và tóm tắt thông tin đã học trong ngày.  
• Hỏi ý kiến của người học về ngày tập huấn đó - họ học được những gì và họ muốn dành thêm thời 

gian vào mục nào. 
• Hỏi xoay vòng. Yêu cầu mọi người trình bày một điều họ thích về ngày học đó và một điều mà họ 

không thích.
• Tạo các câu trắc nghiệm ngắn và cho các nhóm trả lời khi kết thúc các chuyên đề hoặc các buổi 

đào tạo
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3. Trò chơi 

Dưới đây là một số trò chơi tạo không khí có thể được sử dụng ở cuối mỗi buổi đào tạo hoặc vào bất 
kỳ thời điểm nào trong khi đào tạo khi người học tỏ vẻ mệt mỏi, chán nản hoặc sau khi đã ngồi khá lâu. 
Tiến hành trò chơi sau bữa trưa và trong buổi chiều sẽ giúp tạo sinh khí thêm cho lớp học.  

Tiến hành kiểm tra không khí học tập của lớp: Có nhiều cách để giảng viên kiểm tra.  
• Đơn giản, bạn chỉ cần nhìn quanh phòng xem có ai trông mệt mỏi và chán nản hay không.
• Bạn có thể yêu cầu nhóm học viên đánh giá không khí lớp học bằng cách nói “Hãy giơ tay nếu tinh 

thần học tập của bạn đang ở mức cao/trung bình/thấp.” Nếu nhiều người trả lời thấp, thì đó là thời 
điểm nên giải lao bằng một trò chơi.  

Nút thắt tình bạn. 
Người học đứng thành một vòng tròn và nắm tay nhau. Bây giờ mọi người đều đứng đối mặt nhau. Bạn 
yêu cầu mọi người làm sao hướng mặt ra ngoài vòng tròn nhưng không buông tay nhau. (Mẹo – 1 đôi sẽ 
phải nâng cánh tay lên trong khi những người còn lại trong nhóm đi luồn qua). 5 phút  

Vòng tròn tài năng
Mỗi người sẽ có một lượt được đứng ở giữa vòng tròn. Họ sẽ nói một kỹ năng mà họ có để làm việc và 
một tài năng tiềm ẩn: chẳng hạn như khiêu vũ, ca hát, v.v. Nhưng người học phải thể hiện tài năng ẩn của 
mình trong 5 giây và cả nhóm đoán xem đó là tài năng gì. Cả nhóm sẽ vỗ tay sau lượt của từng người.

Nói giờ
Yêu cầu người học nhắm mắt trong 30 giây, sau đó mở mắt. Không ai được xem đồng hồ. Yêu cầu người 
học mở mắt sau khi họ tin rằng đã hết 30 giây. (Lưu ý: tất cả người học sẽ mở mắt vào từng thời điểm 
khác nhau). Hãy cho người học biết chúng ta trải nghiệm thời gian và sử dụng theo những cách khác 
nhau. Một số cảm thấy 30 giây rất ngắn, nhưng số khác lại cho rằng 30 giây rất dài. Hãy cho người học 
biết rằng họ sẽ tìm ra cách quản lý thời gian trong buổi tập huấn hôm nay.

Xếp hàng theo chiều cao  
Yêu cầu mọi người đứng dậy và xếp hàng theo chiều cao. Hãy để người học hỏi tên người đứng bên trái 
và bên phải của mình. Sau đó, yêu cầu mọi người xếp hàng theo độ tuổi. Lại tiếp tục để người học hỏi 
tên người đứng bên trái và bên phải của mình. Tập hợp cả nhóm và yêu cầu từng người học giới thiệu 
họ tên và một lý do khiến họ tham gia khóa đào tạo này.  

Hai thật một dối
Mỗi người học sẽ nói hai sự thật và một lời nói dối về bản thân và người khác phải đoán xem câu nào 
là nói dối.

Dãn gân gốt  
Mời mọi người thực hiện bài tập dãn gân cốt và những người còn lại làm theo.  

Bảng chữ cái
Chia cả nhóm thành hai đội. Giải thích rằng cả hai đội phải xếp hàng, theo thứ tự chữ cái đầu của tên bạn 
(A đến Z) mà KHÔNG NÓI RA. Họ sẽ tự biết cách thực hiện (sử dụng ký hiệu bằng tay). Cho họ 1 phút.

Giao tiếp tốt  
Yêu cầu người học đứng thành vòng tròn. Yêu cầu một người học nghĩ một câu hoặc một cụm từ - đảm 
bảo dài hoặc phức tạp, chẳng hạn như ‘Tôi đến cửa hàng để mua xà phòng nhưng chỉ thấy có quả táo’. 
Họ phải thì thầm câu đó vào tai người đứng bên trái. Người tiếp theo lại thì thầm câu đó vào tai người 
đứng bên trái và tiếp tục cho đến khi hết lượt. Người cuối cùng trong vòng tròn sẽ đọc to câu đó. Câu 
đó có khác câu đầu tiên hay không? Kết luận rằng giao tiếp đôi khi có thể không suôn sẻ. Thông tin bị 
tam sao thất bản và không phải lúc nào nói ra cũng hiểu được. Đó là lý do chúng ta cần nỗ lực để giao 
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tiếp rõ ràng.

Tìm điểm chung
Trong hoạt động này, trước tiên bạn phải tìm một bạn cùng chơi và viết 3 điểm chung giữa hai bạn (ví 
dụ: chữ cái đầu tiên trong tên bạn, mặc áo màu giống nhau, nơi bạn đang sống, món ăn ưa thích của 
bạn, v.v.).
Sau khi hoàn thành, bạn phải tìm đối tượng khác và tìm 3 điểm chung giữa hai bạn (khác 3 điểm chung 
với người trước đó). 
Tiếp tục với người thứ ba, ghi lại 3 điểm chung mới giữa bạn và người này.

Zip, Zap, Zop 
Mọi người đứng thành một vòng tròn. Một người bắt đầu vòng chơi. Người đó phải nhảy và vỗ tay trong 
khi nói ZIP, sau đó chỉ vào một người khác trong vòng tròn. Người được chỉ phải nhảy và vỗ tay và chỉ 
vào một người khác và nói ZAP. Người được chỉ lặp lại động tác tương tự, nhưng nói ZOP. Tiếp tục cho 
đến khi một người nói sai từ hoặc làm rối loạn nhịp điệu (không thực hiện động tác hoặc do dự lâu hơn 
một vài giây). Bạn có thể “chỉ” ngược lại người “vừa chỉ bạn”.  

Nhớ tên  
Mọi người đứng thành một vòng tròn. Người đầu tiên nói tên của họ và thực hiện một động tác hoặc 
biểu tượng đại diện cho mình. Người tiếp theo lặp lại tên và biểu tượng của người trước đó, sau đó nói 
tên của họ và bổ sung thêm biểu tượng của họ. Người tiếp theo lặp lại tên và biểu tượng của tất cả những 
người đứng trước, sau đó thêm tên và biểu tượng của mình. Lặp lại cho đến khi hết lượt.

Tôi là ai?  
Quản trò dán tên của một người nổi tiếng lên lưng mỗi người học. Nhiệm vụ của thành viên trong nhóm 
không phải là tìm xem ai dán giấy vào lưng mình mà là tìm xem mình là ai. Người học đi quanh phòng, 
hỏi những người khác các câu hỏi có hoặc không. Nếu thành viên nhận được câu trả lời là “có” thì có thể 
tiếp tục hỏi người đó cho đến khi nhận được câu trả lời là “không”. Sau đó, họ phải tiếp tục hỏi người 
khác. Khi một thành viên trong nhóm tìm ra mình là ai, gỡ bỏ thẻ, dán lên mặt trước áo sơ mi của mình 
và ghi tên họ thực của mình lên đó. Sau đó, thành viên đó có thể giúp những người khác tìm ra họ là ai. 
Hoạt động kết thúc khi tất cả mọi người đã tìm ra mình là ai. Biến thể: Sử dụng tên các cặp đôi nổi tiếng.
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