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TÓM TẮT BÁO CÁO

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một trong sáu quốc gia thí 
điểm trong dự án Di cư, Môi trường và Biến đổi khí hậu: Bằng chứng cho 
chính sách (MECLEP) được Liên minh Châu Âu tài trợ. 

Sau khi nghiên cứu và tập hợp các nguồn tài liệu đa dạng gồm các bài 
báo, bài nghiên cứu khoa học của các cơ quan chính phủ, các tổ chức 
trong nước và quốc tế, chúng tôi đã thực hiện báo cáo đánh giá này với 
các mục tiêu sau: a) Trình bày một cái nhìn tổng quan về mối liên hệ giữa 
các hình thái di cư và những thay đổi về môi trường ở Việt Nam; b) Phân 
tích phản biện những chính sách quốc gia giải quyết các vấn đề nảy sinh 
từ mối liên hệ này; c) Đề xuất hướng nghiên cứu và một số khuyến nghị 
chính sách. 

Việt Nam là đất nước thường hứng chịu nhiều thiên tai như bão lũ, hạn 
hán và nước biển dâng. Thiên tai gây tác động nghiêm trọng không chỉ 
đối với môi trường mà còn ảnh hưởng đến sinh kế của 90,73 triệu cư 
dân của đất nước. Rõ ràng, những điều kiện môi trường bất lợi có ảnh 
hưởng không nhỏ đến các hình thái di cư ở Việt Nam. Từ những năm 
1990 đến nay, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một số chương trình di 
dời những cộng đồng chịu ảnh hưởng của suy thoái môi trường. Thêm 
vào đó, số người phải di chuyển chỗ ở ngay tại các địa phương do nguy 
cơ thiên tai trong những năm 2008 – 2015 đã vượt quá con số 2 triệu 
người. Đó chính là những biểu hiện rõ nét nhất về mối liên hệ giữa môi 
trường và di cư. 

Báo cáo kết luận rằng nhiều nghiên cứu chi tiết hơn cần được tiến hành 
để mang lại hiểu biết thấu đáo về mối liên hệ này, từ đó giúp giải quyết 
triệt để nhu cầu của người dân phải di dời và di chuyển chỗ ở trên cả 
nước. Ngoài ra, việc thành lập một Bộ chuyên trách về các vấn đề di cư 
có thể sẽ góp phần quan trọng để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho 
người di cư. 





Đồng bằng sông Cửu Long. © IOM 2015 (Hình: Susanne Melde)
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I. GIỚI THIỆU

Châu Á Thái Bình Dương, nơi 4,4 tỷ người hiện đang sinh sống (UN DESA, 
2015), là khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng và tác động lớn từ các hiểm 
họa thiên nhiên hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Đây lại là nơi có 
các hiện tượng khí hậu cực đoan tần suất lớn, cường độ mạnh và dân số 
dễ bị tổn thương do phần lớn cư ngụ tại những vùng có rủi ro cao. Cũng 
như nhiều nước khác trong khu vực, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam (sau đây gọi tắt là Việt Nam) đặc biệt dễ bị tổn thương trước 
những tác động của biến đổi khí hậu. Với đường bờ biển dài (3.200km) 
và những đồng bằng châu thổ rộng lớn, Việt Nam thường xuyên bị đe 
dọa bởi nguy cơ lũ lụt, những đợt nóng, lạnh cũng như hạn hán và hiện 
tượng nước biển dâng (UNHRC, 2008; Koubi và cộng sự, n.d.). Những 
vùng miền khác nhau trên đất nước lại chịu áp lực của nhiều yếu tố khí 
hậu và môi trường khác nhau. Chính những điều kiện môi trường bất lợi 
này tác động tới các hình thái di cư tại Việt Nam. Chúng ta có thể thấy 
rõ điều này qua một số kế hoạch tái định cư được Chính phủ triển khai 
trong những năm gần đây nhằm giảm bớt mức độ ảnh hưởng của các 
hiểm họa tự nhiên và tình trạng suy thoái môi trường ở các cộng đồng cụ 
thể. Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2008-2014, Việt Nam có tới 
2.008.417 người phải di chuyển chỗ ở do thiên tai, trong đó chỉ riêng giai 
đoạn 2013 - 2014 đã là 1.109.078 người (IDMC, 2015). 

Tác động của biến đổi khí hậu trên thế giới làm dấy lên quan ngại của các 
nhà hoạch định chính sách nói riêng và toàn xã hội nói chung (Ionesco, 
Mokhnacheva và Gemenne, 2017). Những hiểm họa tự nhiên, cũng như 
những quá trình biến đổi khí hậu diễn biến từ từ như nước biển dâng, 
tăng nhiệt độ, mất rừng, suy thoái đất đang tạo ra nhiều thách thức lên 
tình hình phát triển, sinh kế, các giải pháp định cư, sản xuất lương thực 
và phòng chống bệnh tật. Theo dự đoán, những hiện tượng môi trường 
này sẽ làm gia tăng số người phải thay đổi nơi sinh sống, cả trong nước 
và quốc tế, mặc dù chưa có ước tính đáng tin cậy nào (Laczko và Piguet, 
2014; Ionesco, Mokhnacheva và Gemenne, 2017). Thêm vào đó, những 
hiện tượng này có nhiều khả năng ảnh hưởng tới những nhóm người 
nghèo và yếu thế, những người nhìn chung có ít khả năng thích ứng nhất 
(Hutton và Haque, 2004; Sherwood và cộng sự, 2014 và 2015; IOM, 2014; 
Melde, 2015). Mặc dù nhiều người trước đây phải ly hương do thiên tai 
và suy thoái môi trường cuối cùng có thể quay trở lại quê hương nếu các 
điều kiện được cải thiện, một số người sẽ phải di cư, tạm thời hoặc vĩnh 
viễn, cả trong lẫn ngoài nước hoặc thay đổi chỗ ở như một lựa chọn bất 
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đắc dĩ. Tuy nhiên, hiện tượng di cư cũng có thể xem là một cách để thích 
ứng với biến đổi khí hậu và môi trường, nhất là khi có các chính sách hỗ 
trợ di cư (IOM, 2014). 

Với kịch bản phát thải ở mức trung bình, nhiệt độ trung bình năm tại Việt 
Nam dự kiến sẽ tăng khoảng từ 1,60C đến 2,80C vào năm 2100 so với giai 
đoạn cơ sở (1980-1999). Cũng theo kịch bản này, mực nước biển dự kiến 
sẽ dâng khoảng 72cm tùy vùng (ISPONRE, 2009), đe dọa cuộc sống của 
người dân sống tại những khu vực duyên hải. Mặc dù mối liên hệ giữa 
di cư – môi trường là rất phức tạp và cần phải được xem xét trong mối 
tương quan với các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế và xã hội khác (Nelson, 
2010; Foresight, 2011; IOM, 2014), có thể ở Việt Nam, tác động của các 
xu hướng khí hậu hiện tại và tương lai đối với sinh kế và định cư sẽ làm 
gia tăng áp lực bùng phát di cư vì lý do môi trường (ADB, 2012). 

Tuy vẫn còn nhiều yếu tố bất định trong các dự báo về biến đổi khí hậu 
và tác động của biến đổi khí hậu tới cuộc sống con người (Black và cộng 
sự, 2011; Hugo, 2008; IOM, 2012, 2014) nhưng các nhà hoạch định chính 
sách nhất thiết phải cân nhắc các kịch bản phát triển kinh tế xã hội và 
biến đổi khí hậu trước khi xây dựng các chính sách thích ứng với biến đổi 
khí hậu và môi trường. Thông tin chi tiết và toàn diện về những thách 
thức môi trường mà các cộng đồng khác nhau phải đối mặt trong những 
khu vực cụ thể cũng có thể giúp các nhà hoạch định chính sách và các 
nhà chức trách giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm mức độ dễ bị tổn thương 
và nhờ vậy, giải quyết thỏa đáng mối liên hệ môi trường - di cư (Ionesco, 
Mokhnacheva và Gemenne, 2017). Đối với Việt Nam, hay những quốc gia 
dễ bị tổn thương do thiên tai và suy thoái môi trường khác thì điều này 
lại càng quan trọng hơn. 

Đó cũng là lý do vì sao các chính sách quốc gia quan trọng nhất liên quan 
đến môi trường thường nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát tình trạng 
môi trường trong cả nước cũng như triển khai và phát triển hơn nữa các 
chiến lược thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu và môi trường (xem 
thêm trong Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 
2012-2020 và Chiến lược quốc gia về đáp ứng, phòng chống và giảm nhẹ 
thiên tai tới 2020). Đặc biệt từ những năm 1990, Chính phủ Việt Nam đã 
triển khai một số kế hoạch tái định cư nhằm giúp những cộng đồng chịu 
tác động lớn bởi suy thoái môi trường xây dựng đời sống mới tại những 
khu vực an toàn hơn. Theo đó, Chính phủ có thể ngăn chặn những sự cố 
môi trường bất ngờ có thể dẫn đến thảm họa bằng cách sơ tán người 
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dân khỏi những khu vực dễ bị rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, không phải lúc 
nào các chính sách và kế hoạch có liên quan tới môi trường và thích ứng 
với biến đổi khí hậu cũng được triển khai đầy đủ, và đôi khi dẫn đến một 
số hệ lụy khác. Hơn nữa, mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, môi trường 
và các hình thái di cư khác nhau vẫn chưa được xác nhận hay được giải 
quyết triệt để trong các chính sách quốc gia. 

Do đó, báo cáo đánh giá quốc gia này nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về 
tình trạng môi trường của Việt Nam, làm sáng tỏ nhiều khía cạnh định 
hình nên mối liên hệ giữa môi trường, biến đổi khí hậu và di cư trong 
nước và đề xuất một số hàm ý chính sách cho những vấn đề này. 

Phần bối cảnh của báo cáo phác họa một số đặc điểm chính về tình hình 
kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam, sau đó là phần tổng quan về 
lịch sử vấn đề di cư của quốc gia cùng với thực trạng di cư hiện nay. Phần 
tiếp theo của báo cáo trình bày tổng quan về các thách thức môi trường 
và khí hậu đặc trưng của Việt Nam, bao gồm các hiện tượng khí hậu đột 
ngột (như bão nhiệt đới, dông lốc và lũ lụt), những hiện tượng biến đổi 
khí hậu diễn biến từ từ (như nước biển dâng, xâm nhập mặn, suy thoái 
đất v.v). Đồng thời, phần này còn chỉ ra tác động của các hiện tượng trên 
tới tình hình sinh kế và định cư tại những khu vực khác nhau, đặc biệt là 
mối liên hệ tiềm tàng và hiện hữu giữa môi trường và di cư trong nước. 
Phần cuối báo cáo là phân tích về cách thức giải quyết mối liên hệ giữa 
môi trường và di cư trong khung chính sách của Việt Nam trong đó tập 
trung vào những khả năng, những lỗ hổng trong nghiên cứu, hàm ý chính 
sách cùng với phần kết luận. 
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 II. BỐI CẢNHII.

II.I. Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam

Việt Nam nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á và nằm ở phần 
Đông Nam của Bán đảo Đông Dương với diện tích 330.967 km² (GSO, 
2014a) chia thành 6 khu vực: (i) Đồng bằng châu thổ Sông Hồng, (ii) Khu 
vực miền núi và trung du Bắc Bộ, (iii) Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 
Trung, (iv) Đồng bằng Sông Cửu Long, (v) Tây Nguyên và (vi) Đông Nam 
Bộ (GSO, 2016). Việt Nam có dân số 90,73 triệu người (GSO, 2014a) 
với tỷ lệ giới tính 98 nam trên 100 nữ (UNFPA, 2016). Mật độ dân số cả 
nước là 259 người/km², cao gấp 5 lần so với mật độ dân số trung bình 
trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phân bố dân cư không đồng đều trong 
cả nước. Đồng bằng châu thổ Sông Hồng là nơi có mật độ dân cư đông 
nhất cả nước với dân số gần 20 triệu người và mật độ dân số 930 người/
km²; sau đó là miền Đông Nam Bộ với mật độ dân số là 594 người/km² 
(CCSC, 2010). Mặc dù chiếm gần một nửa diện tích của cả nước nhưng 
khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên chỉ chiếm 19% dân 
số (CCSC, 2010). Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung chiếm 
29% diện tích của cả nước nhưng mật độ dân số chỉ ở mức 196 người/
km². Trong khi đó, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm có 12% diện 
tích của cả nước nhưng dân số xấp xỉ 17,5 triệu người (20% dân số) và 
đây cũng là khu vực có mật độ dân số cao thứ ba trong cả nước (ở mức                             
423 người/km²) (CCSC, 2010). 
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Hình 1: Bản đồ các khu vực của Việt Nam  

Các khu vực
Tây Nguyên

Đồng bằng Sông Cửu Long

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ

Đồng bằng châu thổ Sông Hồng

Đông Nam Bộ

            Nguồn: GSO, 2016. 

Quy mô dân số lớn tại Việt Nam tạo ra nhiều áp lực lên các hệ thống sinh 
thái, gây ra tình trạng khai thác quá mức và suy thoái môi trường dẫn đến 
nhiều thảm họa hơn, kể cả nhân họa. Mức độ đô thị hóa tại Việt Nam 
còn rất thấp nhưng đang tăng dần (Anh, Tacoli và Thanh, 2003). Vào năm 
2014, dân số đô thị là 30 triệu người, xấp xỉ 33% tổng dân số cả nước. 
Dân số nông thôn là 60,7 triệu người, chiếm khoảng 67% tổng dân số cả 
nước (GSO, 2014a). 
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Hiện tại trên lãnh thổ Việt Nam có 54 nhóm dân tộc khác nhau sinh sống, 
trong đó người Kinh chiếm 86% tổng dân số cả nước và sống chủ yếu ở 
những khu vực đồng bằng và các tỉnh ven biển (Oanh, 2012). 53 nhóm 
dân tộc còn lại (khoảng 14% tổng dân số) hầu hết sống ở những vùng sâu, 
vùng xa và miền núi của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 
khu vực Tây Nguyên với điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn (Sđd). Hầu 
hết nông dân dân tộc thiểu số thường có năng suất nông nghiệp thấp, tỷ 
lệ phát triển chậm và tiếp cận hạn chế với các dịch vụ và tiện ích, trong 
đó có giáo dục (Sđd). 90% dân số nói tiếng Việt, ngoài ra một số nhóm 
dân tộc nói ngôn ngữ địa phương của họ (như Tày, Môn-Khmer, Kadai, 
Mông – Dao, Mã Lai – Đa Đảo, Hán và Tạng – Miến) (Sđd). 

Về kinh tế, trước năm 1986, Việt Nam có nền kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung, giống như một số nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Bắt đầu từ 
năm 1986, chính sách ”Đổi mới” đã hình thành nền ”Kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa”, trong đó tất cả các thành phần kinh tế 
được mở rộng và an sinh xã hội trở thành trọng tâm chính. Kể từ đó, nền 
kinh tế Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
trung bình hàng năm lên tới 9% trong giai đoạn 1993-1997. GDP cũng 
tăng mạnh, từ 5,5% trong những năm 1990, tới 6,4%/năm vào những 
năm 2000. Sau đó nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và đạt 6,7% vào năm 
2015 (WB, 2016). Do giá nhân công thấp và chính sách mở cửa thị trường 
quốc tế, Việt nam đã thành công trong việc kêu gọi đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) và đây cũng chính là nguồn vốn đóng góp đáng kể cho tăng 
trưởng kinh tế quốc gia. 

Hiện Việt Nam đang trong giai đoạn ”dân số vàng” do lực lượng lao động 
lớn. Số người ở độ tuổi lao động xấp xỉ 53,7 triệu người (GSO, 2015), gấp 
đôi số lượng người sống phụ thuộc (UNFPA, 2016). Với đặc điểm này, 
gánh nặng dân số tại Việt Nam đang ở mức rất thấp. Gần một nửa lực 
lượng lao động làm việc trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp (46,3%), 
21,5% trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng và 33,2% trong các lĩnh vực 
khác (Sđd). Cả nước hiện có tỷ lệ thất nghiệp hiện rất thấp, như sau: 2,1% 
ở cấp quốc gia, 3,4% tại các khu vực đô thị và chỉ có 1,5% tại các khu vực 
nông thôn nơi có tới 70% dân số của cả nước đang sinh sống (GSO, 2015). 
Ngược lại tỷ lệ thiếu việc làm chiếm 2,4% trong cả nước, vùng nông thôn 
có tỷ lệ cao hơn (2,9%) khu vực thành thị (1,2%). Hầu hết những người 
thất nghiệp rơi vào độ tuổi 14-24 (ILO, 2013). Đây là một thực tế cần phải 
được quan tâm khi hoạch định kịch bản di cư trong tương lai. Tuy quốc 
gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và đã triển khai nhiều dự án 
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xóa đói giảm nghèo thành công, nhưng đói nghèo vẫn còn là vấn đề lớn 
của cả nước. Đặc biệt là tình trạng đói nghèo của người dân tộc thiểu số 
sống tại những vùng núi cao nơi có rất ít cơ hội thu nhập. 

Đi đôi với phát triển kinh tế, chất lượng giáo dục cũng đã được cải thiện 
trên phạm vi toàn quốc trong những năm gần đây. Tỷ lệ biết đọc biết 
viết trong nhóm thanh niên (15-25 tuổi) tăng từ 93,1% năm 2001 lên 
96,8% năm 2012. Trong khi tỷ lệ biết đọc biết viết ở người lớn (từ 15 tuổi           
trở lên)1 tăng từ 86,2% lên 89,1% theo cùng kỳ (Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, 
2014). Điều này làm gia tăng 0.666 điểm giá trị cho Việt Nam trong Chỉ 
số Phát triển Con người (HDI) năm 2014 và đưa Việt Nam vào nhóm các 
nước phát triển con người mức trung bình, cùng nhóm với một số nước 
như Ai Cập, Paraguay, Nam Phi. Đáng nói hơn là từ năm 1980 đến 2014, 
giá trị chỉ số HDI của Việt Nam tăng đến 43,8% (UNDP, 2015). 

II.2. Dữ liệu môi trường Việt Nam
Hai phần ba lãnh thổ đất liền của Việt Nam là đồi núi, chủ yếu chạy dài 
từ biên giới Tây Bắc tới Biển Đông. Hiện Việt Nam có hơn 2.700 hòn đảo 
trên Biển Đông. Đất nước có hình dài và hẹp với hai đồng bằng châu thổ 
lớn ở hai đầu, đó là Đồng bằng Sông Hồng ở Miền Bắc và Đồng bằng Sông 
Cửu Long ở Miền Nam. Giữa hai đồng bằng chính này là các đồng bằng 
nhỏ hơn và những vùng đồng trũng ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 
Trung. Cả nước có 2.360 con sông và suối chính dài hơn 10km, khoảng 
8% trong số đó là những con sông lớn (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam, 2002). Hầu hết các sông đều chảy theo hướng Đông Nam về phía 
biển Đông, trừ một số sông ở Tây Nguyên chảy về phía tây hướng về 
Đồng bằng sông Mekong phần ở Campuchia (Sđd). Sông ngòi Việt Nam 
thường có dòng chảy lớn, sức xâm thực bào mòn mạnh và mang nhiều 
phù sa (Sđd). Địa hình Việt Nam có thể chia làm ba loại: (i) địa hình dốc 
có đặc điểm đất bị xói mòn và cằn cỗi, đặc biệt ở những vùng không có 
kế hoạch sử dụng đất bền vững; (ii) địa hình bằng phẳng thường bị nước 
xói mòn gây suy thoái đất; và (iii) địa hình ngập nước có đất chua, mặn, 
điển hình là những khu vực ven biển. 

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Hệ gió mùa Nam Á và gió mùa 
Đông Á đều tác động mạnh tới Việt Nam, đặc biệt mùa đông (ADB, 2013) 

Các nhóm tuổi, thanh niên (15-25 tuổi) và người trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) được trích theo nguồn dữ liệu báo      
cáo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, 2014.

1   
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là thời điểm có nhiều bão gây ra mưa lớn dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất (ADB, 
2013). Tổng lượng mưa hàng năm là 500–2.500 mm, phần lớn (khoảng 
80%) tập trung chủ yếu vào mùa mưa vào các tháng 7, 8, 9. Tuy nhiên, 
trong những năm gần đây, mưa lớn xuất hiện hầu như quanh năm, gây 
ngập lụt ở những thành phố lớn. Nhiệt độ, số giờ nắng và hình thái mưa 
khác nhau giữa các vùng trong cả nước và cũng tùy theo thời điểm trong 
năm. Ở miền Bắc, nhiệt độ trung bình mùa hè khoảng 22,5-27,5°C và 
giảm xuống còn 15-20°C vào mùa đông. Trong khi đó ở miền Nam nhiệt 
độ dao động ít hơn, từ 28 -29°C vào mùa hè xuống 26-27°C vào mùa 
đông (Mc Sweeney, New và Lizcano, 2012). Độ ẩm trong cả nước dao 
động từ 40-94%. Tháng 6 đến tháng 9 có độ ẩm cao nhất trong khi đó 
tháng 1 đến tháng 3 có độ ẩm thấp nhất. 

Sáu khu vực ở Việt Nam đều có điều kiện địa lý đa dạng phức tạp khác 
biệt nhau như sau: 

1. Vùng núi phía Bắc rộng lớn và dân số thưa thớt, là nơi định cư 
của nhiều dân tộc thiểu số khác nhau. Ở những vùng núi cao, trời 
thường rất lạnh và lại hay thiếu nước. Trong khi, vùng trung du và 
chân núi thì khí hậu ôn hòa hơn và nguồn nước cũng dồi dào hơn 
(Do, Nguyen và Phung, 2013). 

2. Đồng bằng châu thổ Sông Hồng có điều kiện đất trồng trọt tốt và 
hệ thống tưới tiêu phát triển, mật độ dân số cao, chủ yếu là dân 
tộc Kinh. 

 Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung còn tương đối nghèo 
với thu nhập đầu người thấp nhất và nguồn tài nguyên thiên 
nhiên hạn chế.

3. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ là nơi có nhiều thiên tai, đặc biệt 
là hạn hán gây ra bởi gió phơn khô nóng trong suốt mùa hè (ADB, 
2013), bão và lũ lụt. 

4. Khu vực Tây Nguyên có đất trồng trọt tốt và do đó có điều kiện tốt 
nhất cho phát triển nông nghiệp, hình thành các đồn điền cà phê, 
cao su và hạt điều. 

5. Khu vực Đông Nam Bộ có kinh tế đa dạng với nhiều thành phố lớn, 
tập trung đầu tư nước ngoài cao và có thu nhập bình quân đầu 
người cao nhất cả nước. 
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6. Vùng đồng bằng Sông Cửu Long có điều kiện thiên nhiên và thổ 
nhưỡng tốt, là khu vực sản xuất và xuất khẩu lúa gạo quan trọng 
nhất. Tuy nhiên, đây lại là nơi có nhiều vùng trũng ngập, ngày càng 
chịu nhiều tác động của lũ lụt, sạt lở đất, nước biển dâng và xâm 
nhập mặn. 

Trong 50 năm qua, tần suất và cường độ của thiên tai ở Việt Nam ngày 
càng gia tăng, nhất là bão nhiệt đới và lũ lụt, dẫn tới thiệt hại lớn về 
người và tài sản, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng. Hàng trăm ngàn người đã 
phải di chuyển chỗ ở, nhiều người khác phải rời bỏ quê hương và tái định 
cư ở nơi khác do điều kiện sống ngày càng khắc nghiệt ở một số khu vực, 
đặc biệt là các vùng ven biển. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí 
hậu đến môi trường, cộng đồng và sinh kế của con người ngày càng nặng 
nề, chúng ta thấy rõ ràng Việt Nam đang phải đối mặt với một tương lai 
đầy thách thức.  

II.3. Di cư – Bằng chứng từ quá khứ
II.3.a. Di cư và xuất cư ra nước ngoài

Kể từ khi kháng chiến chống Mỹ kết thúc vào năm 1975 và sau đó là chiến 
tranh biên giới Việt Trung năm 1979, khoảng 4 triệu người đã phải rời 
bỏ quê hương, gần một nửa trong số họ di cư sang Mỹ (Miller, 2015). 
Nhiều người đi tàu vượt biên phải sống trong các trại tị nạn ở Malaysia, 
Indonesia một thời gian trước khi được tái định cư tại Mỹ, Úc và Canada. 
Còn một số người di cư khác là sinh viên và lao động nhập cư đến các 
nước trong khối xã hội chủ nghĩa thời đó, chủ yếu là Liên bang Nga. 

Công cuộc Đổi mới năm 1986 làm dấy lên luồng di cư trong và ngoài nước, 
đặc biệt hướng tới khối Liên Xô (Ishizuka, 2013). Kể từ đó, tỷ lệ di cư của 
người lao động Việt Nam sang nước ngoài được duy trì ở mức khá cao. 
Khoảng 90.000 người (trong số đó 35% là phụ nữ) rời khỏi quê hương 
mỗi năm để tìm việc làm ở nước ngoài, chủ yếu ở Nhật Bản, Malaysia, 
Hàn Quốc, Đài Loan – Trung Quốc (Ishizuka, 2013; Miller, 2015). Trong 
thực tế, mặc dù kể từ thời kỳ Đổi Mới, đất nước đã có sự tăng trưởng 
về kinh tế và phát triển nói chung, nhưng vẫn có khoảng 1,5 triệu lao 
động thất nghiệp mỗi năm (Miller, 2015). Chính vì lý do này, Bộ Lao động, 
Thương binh & Xã hội mở rộng thị trường lao động nước ngoài cho lao 
động Việt Nam thông qua chương trình di cư, đồng thời bảo vệ người di 
cư khỏi bị lạm dụng và bảo đảm thực thi các tiêu chuẩn lao động tối thiểu 
(Ishizuka, 2013; Miller, 2015). Mỹ vẫn là quốc gia có cộng đồng người Việt 
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tại hải ngoại lớn nhất, theo sau là Úc và Canada (Miller, 2015). Khoảng 
30% tổng số người Việt tại hải ngoại là nữ và có rất nhiều người trong 
số họ hành nghề giúp việc nhà ở Trung Quốc và Ả Rập Xê-út (ILO, 2015). 
Ngày càng có nhiều phụ nữ Việt Nam - hầu hết từ đồng bằng Sông Cửu 
Long – lấy chồng nước ngoài (chủ yếu là chồng người Hàn Quốc và Đài 
Loan) (Miller, 2015). 

Nhờ vào số đông người lao động Việt Nam tại nước ngoài với thu nhập 
thường cao gần gấp đôi so với công việc tương tự trong nước (Bộ Ngoại 
giao Việt Nam, 2012), lượng kiều hối cũng đã góp một phần quan trọng 
vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Trên thực tế, lượng kiều hối năm 
2014 đã quá nửa lượng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (Miller, 2015). 
Hơn nữa, có một số không nhỏ người Việt trẻ tuổi xuất cảnh vì mục đích 
học tập. Các quốc gia họ thường chọn để du học là Úc, Trung Quốc và 
Mỹ. Những chương trình nghiên cứu, đào tạo, học tập tại nước ngoài do 
nhà nước tài trợ đóng vai trò quan trọng để chuẩn bị một đội ngũ công 
chức và viên chức chất lượng cao (theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, 2012). 
Tuy nhiên, rất nhiều học viên đã quyết định ở lại nước ngoài sau thời 
gian học tập. Theo Viện Chính sách Di cư (Bộ Kế hoạch Đầu tư), dù đặc 
điểm nhân khẩu học có nhiều thay đổi như tăng dân số già và giảm tỷ lệ 
tăng trưởng dân số, tình trạng thừa lao động có năng suất, kỹ thuật cao, 
công nhân lành nghề có thể sẽ thúc đẩy di cư quốc tế trong nhiều năm 
tới (Miller, 2015). 

Bên cạnh đó, dòng di cư quốc tế đến Việt Nam cũng đang tăng lên. Người 
nước ngoài nhập cư vào Việt Nam cũng để tìm việc, đặc biệt trong ngành 
xây dựng. Tuy nhiên, dòng nhập cư vào Việt Nam đang bị hạn chế do sự 
dư thừa lao động trong nước (Sđd). Cuối cùng, ngành du lịch đã trở nên 
ngày càng quan trọng với nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần 
đây. Theo thống kê của chính phủ Việt Nam, vào năm 2014 đã có hơn 7,8 
triệu du khách đến Việt Nam theo visa du lịch (Sđd). 

II.3.b.  Di cư trong nước

Chính sách của Việt Nam phân ra hai loại di cư trong nước: (i) Di cư có 
tổ chức và (ii) Di cư tự phát. Di cư có tổ chức là loại hình di cư theo các 
chương trình được chính phủ tài trợ, cho phép các đối tượng thuộc diện 
tài trợ được đăng ký tại nơi đến và do đó đảm bảo cho họ tiếp cận được 
toàn bộ dịch vụ công ở nơi đến. Trong khi đó, những người di cư tự phát 
tự quyết định đích đến mà không có sự hỗ trợ của chính phủ nên bị hạn 
chế trong tiếp cận các dịch vụ công và bảo hiểm ở nơi đến (Anh, Tacoli và 



16 ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG:
DI CƯ, MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM 

Thanh, 2003). Nhìn chung, di cư tự phát tại Việt Nam được chính quyền 
nhìn nhận không mấy thiện cảm và vì thế ta cần có một cái nhìn khác để 
công nhận những đóng góp tích cực của họ cho phát triển kinh tế xã hội 
(Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 2010). 

Sau thời kỳ Pháp thuộc (từ 1858 đến 1954), nước Việt Nam lại bị chia cắt 
thành hai miền Nam – Bắc. Sự chia cắt này cũng kích hoạt các dòng di 
cư lớn trong nước. Nhìn chung, ước tính đã có khoảng 900.000 người di 
cư từ Bắc vào Nam và 100.000 người di cư từ Nam ra Bắc (Anh, Tacoli và 
Thanh, 2003). Người Việt Nam có lịch sử di cư lâu đời từ Bắc vào Nam là 
vì nơi đây có đất đai trù phú bạt ngàn hơn ở các khu vực miền Bắc. 

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), nhiều người ở miền 
Bắc Việt Nam đã phải sơ tán khỏi các thành phố lớn đến vùng nông thôn 
để tránh bom đạn. Còn ở miền Nam Việt Nam, nhiều người bị buộc phải 
rời khỏi thôn xóm của mình đến sống trong các đô thị để tránh tiếp xúc 
với quân đội miền Bắc. Những yếu tố này làm cho dân số thành thị giảm 
nhanh chóng ở miền Bắc nhưng lại tăng nhanh ở miền Nam (Sđd). 

Sự kiện hai miền Nam – Bắc thống nhất năm 1975 lại làm dấy lên những 
đợt di dân với qui mô lớn, cả trong nước và quốc tế. Đông đảo người 
dân miền Nam lại hồi hương để được đoàn tụ gia đình. Đồng thời, nhiều 
người lại di cư từ nông thôn lên thành thị, đặc biệt là ở miền Bắc (Anh, 
2010), dù vào thời điểm đó việc này không được khuyến khích nhằm 
kiểm soát tăng trưởng dân số tại các khu vực đô thị (Anh, Tacoli và Thanh, 
2003). Trong những năm đầu của thập niên 1980, hình thức di dân nông 
thôn sang nông thôn và thành thị sang nông thôn do nhà nước kiểm soát 
là các dòng di cư chính. Những chương trình tái định cư của chính phủ 
khi đó hướng đến mục tiêu cân bằng phân bổ dân số trong cả nước, giữa 
miền Bắc và miền Nam, giữa đồng bằng và miền núi, giữa những Khu 
kinh tế mới (NNEZs) ở vùng cao phía Bắc, miền Trung và miền Nam Việt 
Nam (Sđd). Tuy nhiên, các chương trình tái định cư không phải lúc nào 
cũng thành công, đặc biệt ở các khu kinh tế mới. Trên thực tế, không bao 
lâu sau người di cư lại trở về quê hương hoặc phải di cư đến nơi khác do 
nơi ở mới thiếu hụt cơ sở hạ tầng và dịch vụ thiết yếu (Sđd). 

Công cuộc Đổi Mới kinh tế bắt đầu năm 1986 đã thúc đẩy sự phát triển 
của các khu vực kinh tế phi chính thức và làm bùng phát di cư. Dòng di cư 
lớn từ nông thôn sang thành thị được thúc đẩy bởi một số yếu tố như sự 
chuyển dịch sang hình thức tư hữu đất và kinh doanh hộ gia đình, chế độ 
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bao cấp chấm dứt dẫn đến nhu cầu phải có nơi làm việc và sinh sống cụ 
thể để tiếp cận được các dịch vụ cơ bản, cùng với một thực tế là đổi mới 
kinh tế đem lại phồn vinh cho các đô thị (Anh, Tacoli và Thanh, 2003). 
Cho nên, một lượng lớn người dân nông thôn đã di cư đến các thành phố 
lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng để tìm 
việc và cải thiện kinh tế. Một số khu vực khác, như các Khu công nghiệp 
và Khu chế xuất, cũng thu hút rất nhiều người di cư. Di cư tự phát cũng 
diễn ra giữa các vùng nông thôn, đặc biệt là từ khu vực trung du và miền 
núi phía Bắc đến Tây Nguyên (Anh, 2010; Iwai, 2010). 

Báo cáo tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 1999 và 2009 đã cung cấp 
nhiều dữ liệu hữu ích cho nghiên cứu về các luồng di cư trong nước tại 
Việt Nam. Theo các báo cáo này, người di cư được định nghĩa là những 
người có nơi sinh sống tại thời điểm điều tra và 5 năm trước thời điểm 
điều tra không cùng một đơn vị hành chính ở cấp xã (CCSC, 2010). Cuộc 
điều tra này đã chỉ ra 4 loại di cư: (i) Di cư liên huyện, (ii) Di cư trong 
huyện, (iii) Di cư liên tỉnh và (iv) Di cư liên vùng (CCSC, 2010). Cũng theo 
báo cáo điều tra năm 2009, người di cư tại Việt Nam chiếm tỷ lệ cao 
trong tổng dân số. Trên thực tế, khoảng 6,7 triệu người từ 5 tuổi trở lên 
đã di cư trong giai đoạn 2004-2009 (chiếm khoảng 8,7% tổng dân số). 
Trong số những người di cư trong nước có khoảng 2,1% tương đương 
khoảng 1,6 triệu người di cư trong huyện; 2,2% (tương đương 1,7 triệu) 
người di cư liên huyện; và 4,3% (tương đương 3,4 triệu) người di cư liên 
tỉnh (GSO, 2011). 

Cường độ và quãng đường đối với di cư trong nước giai đoạn 2004-2009 
đều lớn hơn so với giai đoạn 1994 - 1999. Tất cả các loại di cư nêu trên 
đều chịu ảnh hưởng. Theo thống kê, tỷ lệ di cư liên vùng có mức tăng cao 
nhất, từ 1,9% năm 1999 lên 3% năm 2009. Di cư liên tỉnh tăng từ 2,9% 
năm 1999 lên 4,3% năm 2009 trong khi di cư liên huyện tăng từ 1,6% lên 
2,2% cùng kỳ (CCSC, 2010). Tuy nhiên, những con số này không bao gồm 
số người di cư quay về trong giai đoạn 2004-2009 và cũng không chỉ ra 
được tần suất di cư thời vụ (Anh, Tacoli và Thanh, 2003; CCSC, 2010). 

Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý đến tính không đồng nhất của nhóm 
di dân nội địa. Nhiều người có cùng xuất thân từ nông thôn, nhưng lại 
có sự khác biệt về tuổi, giới và học vấn là tương đối lớn. Dữ liệu từ cuộc 
tổng điều tra dân số năm 2009 đã cho thấy chênh lệch độ tuổi của những 
người di cư trong nước là khá lớn và số người di cư nam và nữ là tương 
đối bằng nhau. Điều này càng củng cố xu hướng ”nữ hóa di cư trong 
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nước” trong hai thập kỷ qua (GSO, 2011). So với nam giới, nữ giới di cư 
trong nước nhiều hơn là ra nước ngoài. Nhìn chung, di cư dường như 
làm giảm sự khác biệt về tình trạng nghề nghiệp giữa hai giới trong cả 
nước qua việc nữ giới được tạo điều kiện thuận lợi tham gia vào những 
công việc mà trước đây là của nam giới (Anh, Tacoli và Thanh, 2003). 
Ngày càng nhiều người trẻ rời bỏ làng quê để đi học và làm việc tại thành 
phố. Đáng lưu ý rằng có vẻ phụ nữ trẻ thường di cư đến các tỉnh khác 
nhiều hơn nam giới trẻ. 

Từ năm 1994 đến 2009, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là những điểm đến 
chính của các dòng người di cư, trong khi Đồng bằng Sông Cửu Long và 
vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là những nơi xuất cư chủ 
yếu. Xu hướng này thể hiện rõ sự trội hơn của dòng di cư từ nông thôn 
sang thành thị. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai đô thị lớn ở Việt 
Nam về quy mô dân số, tăng trưởng dân số và phát triển cơ sở hạ tầng. 
Cả hai thành phố đều trở thành những điểm đến chính của các dòng di 
cư trong nước. Những trung tâm đô thị như thành phố Hồ Chí Minh và 
Hà Nội đang hấp dẫn lao động cả hai giới bởi nhiều lý do. Nam giới chủ 
yếu tìm kiếm công việc trong lĩnh vực xây dựng trong khi nữ giới từ các 
vùng nông thôn nghèo tìm công việc không đòi hỏi kỹ năng cao như giúp 
việc gia đình (Van, 2015). 

Mặt tích cực của di cư nông thôn - thành thị tại Việt Nam là đóng góp 
của loại hình di cư này vào phát triển kinh tế. Nhờ vào người di cư từ 
nông thôn lên thành thị, nhu cầu lao động trong phát triển công nghiệp 
tại các trung tâm đô thị được đáp ứng. Lượng tiền gửi về quê nhà và sự 
trao đổi kiến thức và kỹ năng cũng góp phần làm giảm nhẹ tình trạng bất 
bình đẳng hiện nay trong cả nước (Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 2010). 
Tuy nhiên, dòng di cư từ nông thôn lên thành thị cũng gây ra nhiều vấn 
đề như làm tăng tỷ lệ đói nghèo và thất nghiệp cho đô thị. Hiện tại, lượng 
người di cư đến và đặc biệt những người di cư tự phát từ các vùng quê 
nghèo thường không có công ăn việc làm ổn định và bị hạn chế tiếp cận 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (Sđd). Vì những lý do này, người di cư 
thường ở trong những khu nhà tạm tại những khu vực không an toàn có 
thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất và các thiên tai khác2. Ở Việt Nam 
hiện nay, người dân di chuyển tự do hơn, tuy nhiên họ vẫn bị hạn chế bởi 
một số quy định và các yếu tố kinh tế xã hội khác làm hạn chế khả năng 

Để biết thêm thông tin về di cư nông thôn – thành thị và quá trình đô thị hóa tại Việt Nam, xem phần III.3.c. của đánh 
giá này ”Di cư trong nước, tái định cư và lánh nạn do môi trường”

2  
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tìm kiếm thu nhập ổn định tại nơi ở mới. Số lượng người di cư không 
đăng ký ngày càng tăng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số khu 
vực khác cho thấy họ vẫn rất mong muốn được nhập cư với bất kỳ giá 
nào và rủi ro ra sao. Thực ra, dù điều kiện sống bất ổn và an ninh kém, 
người di cư đến các thành phố lớn vẫn hi vọng kiếm được nhiều tiền hơn 
làm nông và những công việc ở nông thôn. Trên thực tế, những người 
sống tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho biết họ kiếm được ít nhất 
gấp đôi so với thu nhập hàng năm của những người làm nông nghiệp ở 
làng quê (Sđd). 

II.3.c. Di cư bắt buộc do tác động của phát triển

Việt Nam đã phát triển rất nhanh trong những năm vừa qua, với tốc độ 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa cao. Hiển nhiên, hệ sinh thái ngày càng 
chịu nhiều tác động của áp lực dân số và kinh tế do sự phát triển một 
số khu vực trong nước, đặc biệt là vùng duyên hải. Ví dụ, kinh tế phát 
triển nhanh chóng đã tạo áp lực lên hệ thống cung cấp điện quốc gia. 
Hiện tại, mạng lưới sông ngòi chằng chịt với hơn 2.100 con sông có thể 
là nguồn cung cấp điện năng. Tuy nhiên, các nhà máy và đập thủy điện 
được xây dựng từ những thập niên 1990 và 2000 lại có tác động xấu đến 
môi trường và đòi hỏi phải triển khai những chương trình tái định cư rất 
lớn. Theo thông tin thu thập được vào năm 2015, có khoảng 200.000 
người bị mất chỗ ở và phải tái định cư vì các dự án đắp đập thủy điện; 
hơn 90% trong số đó là người dân tộc thiểu số (LANDac, 2015). Hơn nữa, 
các chương trình tái định cư cho những người buộc phải di dời để lấy đất 
cho dự án phát triển thường rất khó triển khai trên thực tế và cần phải 
xem xét hàng loạt các yếu tố khác. 

Ví dụ, nhà máy thủy điện Sơn La ở Tây Bắc, một trong những dự án thủy 
điện lớn nhất Đông Nam Á, đã khiến hơn 20.340 hộ gia đình (khoảng 
90.000 người) phải di dời. Dù đã rất toàn diện trong công tác đền bù và 
hỗ trợ hồi phục so với những kế hoạch di dời trước đó, thế nhưng kế 
hoạch di dời này vẫn không thành công. Nguyên nhân một phần là do 
người dân không được tham gia vào quá trình lựa chọn vị trí tái định cư 
và lập kế hoạch chung của dự án (Dao, 2010). Những vấn đề khác không 
kém phần quan trọng bao gồm tình trạng thiếu đất canh tác, thiếu nước 
sinh hoạt, thiếu công ăn việc làm và sinh kế cho những người phải tái 
định cư (Sđd). 

Cần phải nhấn mạnh rằng tất cả những sự can thiệp, tác động, quản lý, 



20 ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG:
DI CƯ, MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM 

kiến thiết, hay chuyển đổi lên các lưu vực sông ở Việt Nam (Sđd) đều ảnh 
hưởng rõ rệt lên môi trường. Việc xây dựng các đập thủy điện quy mô lớn 
đã làm mất một phần lớn diện tích rừng tự nhiên và đa dạng sinh học nơi 
đây (LANDac, 2015). 100.000 hecta đất đai màu mỡ cho sản xuất nông 
nghiệp giờ đây bị chôn vùi dưới lòng hồ thủy điện. Những ảnh hưởng này 
đặc biệt có thể thấy rõ trong trường hợp của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. Việc xây đắp đập trên lưu vực sông Mekong đã gây thiệt hại nặng 
nề cho hoạt động nông nghiệp và ngư nghiệp nơi đây (US NIC, 2010). 
Ngoài ra việc thay đổi thủy chế lưu vực còn làm tăng thêm mức độ lũ lụt 
trung bình, buộc người dân phải di dời lánh nạn hay di cư (Belay và cộng 
sự, 2010). Các đập thủy điện và dự án cầu đường ở thượng nguồn sông 
Mekong của Trung Quốc làm thay đổi nghiêm trọng dòng chảy ở hạ lưu 
dòng sông, gây ra những thiệt hại chưa từng thấy lên môi trường đồng 
bằng châu thổ sông Mekong, nhận chìm đất đai trồng trọt và góp phần 
làm tình trạng nhiễm mặn thêm trầm trọng (Miao và cộng sự, 2015). 

Khi nhu cầu điện được dự đoán tăng mạnh, hàng trăm dự án thủy điện 
mới được lên kế hoạch triển khai tại Việt Nam. Dĩ nhiên, những dự án 
này đều đòi hỏi phải có kế hoạch tái định cư cho rất nhiều người, trong 
khi lại có thể gây ra thêm nhiều hệ lụy môi trường và làm trầm trọng 
thêm tác động của biến đổi khí hậu. 

Vì lý do này, cần phải triển khai hiệu quả hơn nữa những chương trình 
bảo vệ môi trường và những dự án bền vững về mặt môi trường trong 
cả nước. 

II.3.d. Tái định cư

Sau ngày đất nước thống nhất vào năm 1975, nhiều chính sách dân số 
đã được triển khai nhằm giải quyết các vấn đề về tái phân bổ dân cư và 
tái định cư. Những chính sách này tập trung vào ba mục tiêu chính: (i) 
giải quyết sự chênh lệch lớn giữa lực lượng lao động và tài nguyên thiên 
nhiên, (ii) giảm áp lực dân số ở những khu vực có mật độ cao nhất và khu 
vực đô thị và (iii) củng cố quốc phòng và an ninh quốc gia (Anh, 2006). 
Theo đó, hàng ngàn người được tái định cư từ những nơi đông dân cư 
như Đồng bằng Sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc đến Tây 
Nguyên, nhằm ngăn chặn dòng di cư lớn vào các thành phố lớn và nhằm 
định hướng người dân đến các khu vực kinh tế mới (Anh, 2006; UNDP, 
2012). Tuy nhiên, rất nhiều chương trình tái định cư của chính phủ đã 
không thành công, phần lớn là do khó khăn trong việc giúp những người 
mới đến hòa nhập với các cộng đồng dân tộc thiểu số, chi phí tái định 
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cư cao, đặc biệt trong cung cấp các dịch vụ và cơ sở hạ tầng và thiếu đất 
canh tác (Anh, 2006). Thất vọng về điều kiện sống kém ở những khu vực 
tái định cư, rất nhiều người đã quyết định quay lại quê hương mình hoặc 
chuyển đến nơi ở mới (Sđd). Vì những lý do trên và vì nguồn lực hạn chế, 
Chính phủ đã phải tạm dừng các chương trình tái định cư qui mô lớn vào 
những năm cuối của thập niên 1980 (Sđd). Tuy nhiên, trong những năm 
gần đây, các chương trình tái định cư của chính phủ lại gia tăng và hầu 
hết có liên quan đến các vấn đề về biến đổi khí hậu và môi trường (Liên 
Hợp Quốc tại Việt Nam, 2010). Các chương trình tái định cư trong bối 
cảnh suy thoái môi trường cũng như biến đổi khí hậu sẽ được đề cập sâu 
hơn tại Chương III, mục III.3.c. và trong Bộ công cụ cho các nhà hoạch 
định chính sách tại Chương VI. 

II.3.e. Vai trò của tiền gửi 

Tiền gửi về quê nhà là một trong những tác động tích cực của di cư trong 
và ngoài nước tại Việt Nam. Thông qua số tiền này, một phần thu nhập 
của người di cư được chuyển về nơi xuất cư để hỗ trợ tài chính cho gia 
đình và cộng đồng của họ. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ 
11 trong số các nước nhận kiều hối nhiều nhất trên thế giới vào năm 
2015 với lượng kiều hối đạt 12,3 triệu USD (Ngân hàng Thế giới, 2015). 
Lượng kiều hối tăng lên hàng năm cho thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa 
người Việt ở hải ngoại với gia đình, cộng đồng của họ tại quê hương (Bộ 
Ngoại giao Việt Nam, 2012). Mặc dù có các dịch vụ ngân hàng tiện lợi và 
người nhận kiều hối không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, dường như 
vẫn có một lượng kiều hối không nhỏ được chuyển về nước thông qua 
các kênh phi chính thức. 

Sự phát triển của các hoạt động kinh tế có lợi nhuận cao, như thị trường 
chứng khoán và địa ốc, là một trong những lý do chính thu hút kiều hối 
của Việt kiều đầu tư vào trong nước (Thao, 2009). Tuy nhiên, người dân 
chủ yếu sử dụng kiều hối cho chi tiêu hàng ngày, tiết kiệm hay cho những 
dịp đặc biệt, cũng như cho các mục đích giáo dục, y tế (Narciso, 2015). Ở 
nông thôn, kiều hối có thể làm giảm nhu cầu bán đất trồng lúa của nông 
dân và do đó đảm bảo an ninh lương thực cho gia đình và cộng đồng của 
người di cư (Anh, Tacoli và Thanh, 2003). Trong trường hợp này, người di 
cư hình như đang đóng vai trò là tác nhân kinh tế làm giảm nhẹ rủi ro vì 
kiều hối có thể trở thành một khoản bảo hiểm khi kinh tế bất ổn (Niimi, 
Pham and Reilly, 2008). Nhìn chung, trong những năm gần đây, kiều hối 
đã góp phần giảm bớt khoảng cách giữa nông thôn và thành thị trên cả 
nước (Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 2010). 
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III. CÁC THÁCH THỨC 
CHÍNH: MỐI QUAN HỆ 

GIỮA DI CƯ, MÔI TRƯỜNG 
VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

III.I.   Những hiện tượng thời tiết bất ngờ và tác động tới 
hình thái di cư 

III.1.a.  Bão nhiệt đới, dông lốc và mưa lớn

Với bờ biển dài nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á, Việt 
Nam là một trong những quốc gia trên thế giới chịu tác động lớn nhất 
của bão nhiệt đới và là một trong những nước có tỉ lệ di cư vì thiên tai cao 
nhất (IDMC, 2015). Các cơn mưa lớn theo chu kỳ gió mùa hàng năm từ 
tháng 5 đến tháng 10 ở miền Bắc và miền Nam, và từ tháng 9 đến tháng 
1 ở các khu vực miền Trung chiếm phần lớn lượng mưa trên cả nước. (Mc 
Sweeney, New và Lizcano, n.d.). 

Đường bờ biển dài của Việt Nam còn hứng chịu tác động của mưa lớn, 
bão nhiệt đới và dông lốc từ tháng 6 tới tháng 11. Từ năm 1964-2009 đã 
có 311 cơn bão đổ bộ vào bờ biển Việt Nam, tương đương với tần suất 
6,9 trận bão mỗi năm, chiếm 62,7% tổng số các cơn bão nhiệt đới tại Biển 
Đông (ISPONRE, 2009). Bình quân mỗi năm có 30 cơn bão xuất phát từ 
biển Tây Thái Bình Dương, trong đó 4-6 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam để 
lại hậu quả nặng nề (Hays, 2008). Dông lốc xảy ra gần như quanh năm, 
nhưng chủ yếu vào mùa mưa. Miền Nam có nhiều dông lốc hơn miền 
Bắc, đặc biệt ở miền núi (ISPONRE, 2009). Trong những năm gần đây, 
đường đi của các cơn bão nhiệt đới có xu hướng dịch về phía Nam hơn 
(GFDRR, 2011). 

Tất cả những hiện tượng thời tiết bất ngờ liên quan đến mưa bão này 
thường xảy ra đồng thời, ảnh hưởng liên hoàn tới nhau, ví dụ: bão 
thường đi kèm với sóng lừng, gió mạnh, sóng lớn và kể cả vòi rồng, vv… 
gây ra mưa lớn kéo dài, lụt lội, lũ quét và sạt lở đất. Tình trạng này đặc 
biệt nghiêm trọng ở vùng trung du và miền núi phía Bắc. Thêm vào đó, 
đê biển bị vỡ dẫn tới xâm nhập mặn, ô nhiễm các tầng nước ngọt gần 
bờ biển và phá hủy mùa màng làm cho đất nông nghiệp không trồng trọt 
được (Thao, Takagi và Esteban, 2014). Những lý do trên càng cho thấy 
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sức tàn phá khủng khiếp của bão và mưa lớn. 

Từ năm 1990, đã có những thảm họa lớn do bão và dông lốc gây ra, lấy 
đi sinh mạng của hàng trăm người và làm ảnh hưởng đến hàng triệu 
người khác, đặc biệt là những người sống tại những vùng nghèo khó 
nhất (EM-DAT, 2016). Đặc biệt trong 10 năm vừa qua, bão và mưa lớn 
đã gây ra những thiệt hại nặng nề và mất mát lớn về kinh tế. Năm 2005, 
bão Damrey làm 68 người thiệt mạng, 28 người khác bị thương, 150.000 
người phải tạm lánh (Trung, 2013). Năm 2006, bão Xangsane đổ bộ vào 
15 tỉnh ở Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung gây thiệt hại ước tính 
tổng cộng 624 triệu USD (Ngân hàng Thế giới, 2010b). Vào năm 2009, 
bão Ketsana cũng đổ bộ vào miền Trung làm 163 người thiệt mạng và 
thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 750 triệu USD (Ngân hàng Thế giới, 
2010b). Vào năm 2012, bão Kai-Tak đã gây ra mưa lớn và lụt lội gây thiệt 
hại cho khoảng 12.000 căn nhà ở miền Bắc Việt Nam và làm mất trắng 
khoảng hơn 22.600 ha hoa màu và trang trại (Davies, 2013). 

Trong mùa mưa năm 2013, Việt Nam đã phải gánh chịu nhiều cơn bão 
liên tiếp trong 5 tuần. Vào tháng 10 năm 2013, bão Wutip đổ bộ vào bờ 
biển phía Bắc, phá hủy và gây thiệt hại nặng nề cho hơn 200.000 ngôi 
nhà, trường học và trung tâm y tế. Gần 19.000 ha lúa gạo, hoa màu và 
cây lưu niên bị phá hủy và khoảng 106.000 người phải tạm lánh (IDMC, 
2014). Cũng trong tháng đó, bão Nari đổ bộ vào Quảng Nam Đà Nẵng 
gây lũ lụt nghiêm trọng và làm khoảng 109.000 người phải tạm lánh. 
Vào tháng 11, sau khi đánh vào Phillipines, bão Haiyan đổ bộ vào Việt 
Nam làm khoảng 800.000 người phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. 
Theo Cơ sở dữ liệu hiện tượng thời tiết khẩn cấp (EM-DAT), từ tháng 9 
đến tháng 11 năm 2013, đã có khoảng 100 người thiệt mạng trong các 
cơn bão (EM-DAT, 2016). Tổn thất về kinh tế do bão Nari gây ra ước tính 
khoảng 71 triệu USD trong khi bão Wutip gây thiệt hại ước tính 663 triệu 
USD (IFRC, 2013). 

Vào tháng 7 năm 2014, Việt Nam phải chủ động sơ tán hơn 180.000 
người sau khi được tin bão Rammasun làm gần 3 triệu người mất nhà 
cửa và làm thương vong ít nhất 54 người tại Philippines sẽ vào Việt Nam. 
Dù chủ động phòng chống, vẫn có 11 người thiệt mạng trong cơn bão 
này, nhiều thị trấn, làng mạc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng ngay 
sau đó. Vào tháng 6 năm 2015, bão Kujira đổ bộ vào Tây Bắc Việt Nam 
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kèm gió mạnh, mưa lớn làm ít nhất 9 người chết. Theo báo chí trong 
nước, có ít nhất 70 ngôi nhà bị cuốn trôi, 382 ngôi nhà khác bị nhấn chìm 
và khoảng 600 ha lúa và các loại cây hoa màu khác bị ngập úng. 

Bộ Tài nguyên & Môi trường có ghi nhận sự gia tăng về số lượng những 
cơn bão mạnh trong những năm gần đây và xu hướng này được dự báo 
là sẽ trầm trọng hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Thao, Takagi và 
Esteban, 2014). Chính vì vậy, Ủy ban trung ương về phòng chống lụt bão 
Việt Nam và Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã và đang cải thiện 
hệ thống quan trắc nhằm theo dõi đường đi của bão. Đây là nỗ lực dự 
báo về các vùng bị tác động nhằm đưa ra cảnh báo đầy đủ, chuẩn bị ứng 
phó với những rủi ro tiềm tàng bằng biện pháp sơ tán khẩn cấp và các 
chiến lược giảm thiểu thiệt hại tại nơi có thiên tai (Bocchini, 2014). Trong 
những năm vừa qua, các đợt sơ tán khẩn cấp của Chính phủ và Hội chữ 
thập đỏ đã được triển khai thành công trong một số tình huống nguy 
ngập (Bocchini, 2014). Ví dụ, trong trường hợp bão Wutip, nơi trú ẩn tạm 
thời được dựng trên những vùng đất cao, đồng thời người dân đặt bao 
cát gia cố và làm hầm trú bão bằng túi cát ở những vị trí xung yếu để bảo 
vệ nhà cửa. Trong trường hợp bão Haiyan, đã có khoảng 20.000 người 
được sơ tán chỉ trong chưa đầy một ngày (Sđd). 

Thông tin ít ỏi bằng tiếng Anh về tình hình người tạm lánh do thiên tai 
cho thấy người Việt Nam có xu hướng chỉ trú ẩn trong lúc nguy hiểm 
và khi hiểm nguy chính có vẻ như đã qua đi thì họ trở về nhà càng sớm 
càng tốt. Sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng được xem là ưu tiên hàng đầu 
sau thiên tai của người dân địa phương với sự hỗ trợ vật liệu xây dựng 
của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ (Sđd). Tuy nhiên, 
việc sửa chữa nhà cửa thường chỉ đủ để đáp ứng với nhu cầu cấp bách 
hơn là mục tiêu chống chịu trong dài hạn. Bởi lý do này, người dân sinh 
sống tại những khu vực liên tục có rủi ro như trên sẽ ngày càng dễ bị tổn 
thương hơn (Sđd). 

III.1.b.  Lũ, lũ quét và sạt lở đất

Như đã đề cập ở phần trước, tại Việt Nam, hiện tượng lũ khá phổ biến và 
có ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân (Ngân hàng Thế giới, 2010a). Lũ 
chậm và định kỳ ở vùng ven sông đã gắn liền với sinh kế của người dân, 
ít nhất là tại một số vùng của Việt Nam do vai trò quan trọng của nước 
lũ đối với nông nghiệp lúa nước. Trong khi đó, lũ ven biển và ven sông 
dâng cao trong thời gian dài có thể để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho 
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cả nước và làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của những hộ gia đình bị 
ảnh hưởng trực tiếp, từ đó đòi hỏi phải có những chiến lược thích ứng 
(MMN và AMC, 2013). Hầu hết lũ lụt xảy ra gần những con sông chính và 
đồng bằng (như đồng bằng Sông Hồng và Sông Cửu Long) có mật độ dân 
cư dày đặc. Còn lũ quét và sạt lở đất lại hay xảy ra ở những vùng núi cao 
tại miền Bắc. 

Trong giai đoạn 1990 đến 2009, trung bình mỗi năm Việt Nam đón 3.4 
cơn lũ và con số này có vẻ ngày càng tăng thêm (Trung, 2013). Trong giai 
đoạn 1989-2010, số người thiệt mạng do lũ lụt chiếm đến 67% trong 
tổng số người thiệt mạng do thiên tai (Nhu, 2011). Lũ lụt và lũ quét có 
sức tàn phá đặc biệt lớn khi xảy ra đồng thời với những thiên tai khác 
như mưa to và bão. Từ những năm đầu của thế kỷ 21, mỗi năm thiên tai 
đều xảy ra và ngăn chặn khả năng phát triển và thoát nghèo của các hộ 
gia đình và cộng đồng nói chung (Nguyen, 2007). Thiên tai xảy ra thường 
xuyên còn gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, 
thủy sản, làm hàng ngàn người phải sơ tán và gây tổn thất lớn cho nền 
kinh tế. 

Vào tháng 10 năm 2008, có ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng ngàn 
người mất nhà cửa trong các trận lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến khu 
vực miền Bắc và miền Trung. Vào năm 2010, lũ lụt gây ra nhiều tổn thất 
và thiệt hại ở miền Trung Việt Nam, đặc biệt là ở năm tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thừa Thiên – Huế, nhấn chìm 150.000 
ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của 66 người và làm nhiều người khác bị 
thương (Trung, 2013). Năm 2011, lũ lụt ở miền Trung tiếp tục làm 100 
người thiệt mạng và 30.000 người phải tạm lánh. Năm 2014, mưa lớn ở 
miền Bắc gây lũ quét và sạt lở đất, làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Tháng 
7 năm 2015 lại xảy ra mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc. Đặc biệt, một số 
tỉnh phải hứng chịu những trận mưa cực lớn và lũ lụt, lũ quét và sạt lở 
đất nghiêm trọng để lại hậu quả là 30 người thiệt mạng và nhiều người 
khác bị thương (Davies, 2015a). Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc tại Việt 
Nam (2015a), chính phủ trung ương và chính quyền địa phương đã kịp 
thời ứng phó thông qua hỗ trợ trực tiếp, cứu trợ, tìm kiếm và cứu nạn. 
Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã cung cấp túi cấp cứu cho những cộng đồng 
bị ảnh hưởng nhất. 

Trong những năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên 
ngập lụt. Nhiều trận mưa lớn làm thành phố chìm trong biển nước, trong 
khi lũ ven sông càng xảy ra thường xuyên hơn ở cả sông Sài Gòn lẫn khu 
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vực đồng bằng sông Cửu Long. Kể từ giữa thập niên 1990, tần suất, thời 
gian và khu vực bị ngập lụt trong thành phố đã tăng đáng kể, gây tổn thất 
nghiêm trọng đến kinh tế xã hội như tổn thất về cơ sở hạ tầng, ô nhiễm 
nước cũng như ùn tắc giao thông (Deltacities, n. d. ). Căn cứ vào địa hình 
thấp và tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố, những dự đoán về biến 
đổi khí hậu cho thấy nguy cơ ngập lụt đô thị tại đây dự kiến sẽ tăng lên 
trong những năm tới, đặt ra nhiều thách thức cho sự phát triển và dân 
số ngày càng gia tăng của thành phố (Sđd). Vì vậy, vào năm 2015, chương 
trình Cộng tác để thích nghi với khí hậu giữa Việt Nam và Hà Lan đã công 
bố kế hoạch xây dựng các hồ trữ nước mới nhằm kiểm soát ngập lụt tại 
thành phố Hồ Chí Minh (Davies, 2015b). 

Nghiên cứu về tác động của lũ lụt lên sinh kế của người dân càng quan 
trọng hơn ở Đồng bằng sông Cửu Long, nơi rất cần các đợt lũ chậm và 
định kỳ để tưới tiêu đồng ruộng, tạo môi sinh cho cá, bồi đắp phù sa 
cho đất (Warner và cộng sự, 2009). Chiếm chỉ 40% đất canh tác cả nước 
(Warner và cộng sự, 2009) nhưng khu vực dân cư đông đúc này lại sản 
xuất ra hơn 50% lượng lương thực và 60% sản lượng cá cả nước (Minh, 
2000). Tuy nhiên, tần suất các đợt lũ lụt nghiêm trọng tăng mạnh trong 
vòng 40 năm qua đã gây hậu quả nghiêm trọng cho khu vực, gây thiệt hại 
cho công trình xây dựng và hoa màu, làm cho hàng ngàn gia đình phải 
tạm lánh (Entzinger và Scholten, 2015). Vào năm 2011, vùng Đồng bằng 
Sông Cửu Long đã phải hứng chịu trận lụt lịch sử làm 85 người thiệt mạng 
và khoảng 13.000 gia đình mất nhà cửa. Rất nhiều người tạm lánh phải 
sống ở những nơi tạm bợ trong vòng hơn sáu tháng. Nông nghiệp bị tổn 
thất nghiêm trọng với hơn 4.450 ha lúa bị ngập úng (Davies, 2013). Một 
số nghiên cứu được thực hiện trong khu vực cho thấy đã có hiện tượng 
nhiều người di cư đến các trung tâm đô thị tìm việc làm thời vụ để tránh 
lũ trong những năm gần đây và ngày càng nhiều gia đình và cộng đồng 
ven sông được tái định cư tới những vùng an toàn hơn thông qua những 
kế hoạch của Chính phủ3 (Warner và cộng sự, 2009). 

III.1.c. Động đất

Dù nằm rất gần ”Vành đai lửa Thái Bình Dương”, nơi xảy ra 90% các trận 
động đất trên thế giới nhưng trong những năm gần đây Việt Nam chỉ có 
vài trận động đất. Miền Bắc, đặc biệt là vùng Tây Bắc, thường xuất hiện 
động đất hơn những vùng khác trong cả nước (Ngo, Nguyen và Nguyen, 

Để biết thêm thông tin về kế hoạch tái định cư tại Đồng bằng Sông Cửu Long, xem phần  III.3.c. trong báo cáo ”Di cư 
trong nước, tái định cư và lánh nạn do môi trường”.

3
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2008). Nói đúng hơn, vùng này thường chịu ảnh hưởng của những trận 
động đất có tâm chấn ở các khu vực lân cận (chủ yếu là miền Bắc nước 
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào và Nam Trung Hoa). Ví dụ, dư chấn của 
động đất ở Nam Oun (Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào) năm 2001 làm 
sập 130 căn nhà cùng nhiều thiệt hại về nhà cửa khác ở vùng Tây Bắc Việt 
Nam (Sđd). Vào năm 2005, có nhiều trận động đất nhỏ khác được ghi 
nhận không chỉ ở miền Bắc mà còn ở miền Trung và miền Nam, tuy nhiên 
các cơn địa chấn này không để lại hậu quả lớn. 

Gần đây đã có nhiều nghiên cứu phân tích và dự báo tác động của 
động đất ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội (Tuladhar, Cuong và 
Yamazaki, 2004; Ngo, Nguyen và Nguyen, 2008; Phuong, 2012). Chúng 
ta cũng thấy rõ ràng đã có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế bớt thiệt hại tiềm 
tàng do động đất. 

III.1.d. Cháy rừng

Tại Việt Nam, mặc dù cháy rừng không phải loại thiên tai nguy hiểm 
và thường xuyên nhất nhưng hàng năm đều có xảy ra. Rừng Việt Nam 
thường có nhiều loài cây rụng lá hoặc bán rụng lá dẫn đến nguy cơ cháy 
rừng cao vào mùa khô và mùa rừng rụng lá (FAO, 2016). 

Nhiều vùng đất thấp và cao nguyên trước đây được bao phủ bởi rừng lá 
rộng xanh hoặc xanh theo mùa, nay phần lớn chỉ là trảng cỏ (savan) với 
các tầng cây bụi, dễ xảy ra cháy rừng (Sđd). Vùng Đồng bằng Sông Cửu 
Long cũng dễ bị cháy rừng. Cháy rừng đã từng gây hậu quả nghiêm trọng 
tại Vườn quốc gia Tràm Chim, một trong những vùng sinh thái đầm lầy 
nước ngọt cuối cùng tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Điều này nhấn mạnh 
sự cần thiết trong việc cải thiện các biện pháp phòng chống và dập tắt 
cháy rừng. 

Hoạt động của con người cũng là nguyên nhân chính gây nên cháy rừng 
và thảm cỏ tại Việt Nam, cụ thể như sau: (i) người dân địa phương dùng 
lửa để bẫy và săn bắt thú hoang trong rừng, hun khói để lấy mật ong hoặc 
(ii) dùng lửa cho mục đích nông nghiệp (Hien, 2007). Hơn nữa, các vụ 
cháy thảm cỏ tại miền Nam Việt Nam trong một số trường hợp là do quân 
đội Mỹ trước đây dùng thuốc diệt cỏ và bom mìn để phá rừng, cũng như 
các hoạt động phát quang cơ giới và đốt rừng (Henkel, 2015). Tuy nhiên, 
không có bằng chứng nào cho thấy cháy rừng dẫn đến di cư. 
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III.2.  Quá trình biến đổi khí hậu diễn biến từ từ và tác 
động lên các hình thái di cư 

III.2.a.  Nước biển dâng

Dữ liệu trên các máy đo thủy triều dọc theo bờ biển của Việt Nam cho 
thấy từ năm 1993 đến 2008 mực nước biển dâng đều đặn khoảng 2,9-
3,0 mm mỗi năm, điều này cũng giống với xu hướng toàn cầu (Bộ Tài 
nguyên Môi trường, 2012). Tuy nhiên, trong 50 năm qua, mực nước biển 
trên thực tế đã dâng 20 cm (ISPONRE, 2009). Nước biển dâng làm ảnh 
hưởng và phá hủy các tài nguyên thiên nhiên khác như rừng, đất nông 
nghiệp, nguồn nước uống và đời sống hoang dã. Ví dụ, các khu vực đất 
nông nghiệp và đất vườn rộng lớn và khu vực nuôi tôm đã bị thu hẹp do 
độ mặn tăng và lũ lụt. 

Vào cuối năm 2016, những khu bảo tồn như Tràm Chim, U Minh Thượng, 
Đất Mũi, Hà Tiên và Trà Sư đang ở mức nguy cơ cao. Nếu mực nước biển 
tiếp tục dâng với tốc độ như hiện nay, một số vùng đất ven biển sẽ bị 
nhận chìm, bờ biển tăng khả năng xói lở và hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng 
của một số thành phố duyên hải bị đe dọa trực tiếp (Phan và Tran 2009). 
Theo dự đoán, nếu mực nước biển dọc bờ biển Việt Nam dâng 1m, hơn 
10% diện tích của vùng Đồng bằng sông Hồng đông đúc và 39% diện tích 
Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ bị nhận chìm. Hai khu vực đồng bằng này 
thực sự phải đang đối mặt với những nguy cơ lớn nhất. Đồng bằng Sông 
Cửu Long là một trong ba đồng bằng lớn trên thế giới dễ bị tổn thương 
nhất do nước biển dâng cùng với đồng bằng Sông Hằng-Brahmaputra tại 
Bangladesh và đồng bằng Sông Nile tại Ai Cập (ADB, 2013b). 

Những nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đến di cư tại Việt 
Nam cho thấy rằng khi mực nước biển dâng 1m sẽ có hơn 7 triệu người 
phải di tản, nhà ở của hơn 14,2 triệu người tại Đồng bằng Sông Cửu Long 
và một nửa diện tích đất canh tác sẽ bị nhấn chìm (Warner và cộng sự, 
2009). Hơn nữa, hiện tượng này cũng làm mức triều tại sông Sài Gòn 
và sông Đồng Nai dâng cao, làm tăng lụt lội tại thành phố Hồ Chí Minh 
và ở toàn bộ miền Nam Việt Nam nói chung. Theo dự báo, mực nước 
biển tăng cũng sẽ tác động tới thành phố Hà Nội nằm ngay bên sông 
Hồng, nơi chưa từng bị vỡ đê kể cả trong những đợt lũ mạnh nhất (UNDP, 
2012:127). Vì lý do này, thành phố đã xây dựng một dự án thích ứng lũ 
lụt, bao gồm gia cố hệ thống đê củng cố hai bờ sông Hồng (UNDP, 2012). 
Nước biển dâng, kết hợp với những hiện tượng biến đổi khí hậu diễn 
biến từ từ khác có khả năng làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn và làm suy 
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thoái nguồn tài nguyên nước ngọt, làm giảm tính bền vững của diện tích 
đất canh tác và phá hủy rừng ngập mặn, đặc biệt là tại miền Nam Việt 
Nam (ADB, 2013a). 

III.2.b.  Xói lở bờ biển

Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km, kéo dài qua địa giới của 24 tỉnh và 127 
quận huyện đô thị và nông thôn. Hiện đường bờ biển đang chịu tác động 
của một số nguy cơ, bao gồm xói lở bờ do các yếu tố tự nhiên như sóng 
mạnh, bão và dông lốc. Quá trình xói lở xảy ra ở các mức độ, cường độ 
và phạm vi khác nhau ở những vùng khác nhau, nhưng kể từ năm 1990, 
hiện tượng này trở nên ngày càng rõ ràng hơn hết, đặc biệt là dọc theo 
bờ biển (Cat và cộng sự, 2005). Biến đổi khí hậu và đặc biệt là nước biển 
dâng đang làm trầm trọng thêm quá trình xói lở bờ biển. Hơn nữa, các 
dự án phát triển ven biển và những công trình gia cố không phù hợp càng 
làm ảnh hưởng xấu lên đường bờ biển. Vào mùa mưa, khi mực nước 
biển dâng kết hợp với lũ thủy triều, bờ biển càng bị xói lở mạnh. Mực 
nước biển dâng cao cùng với sóng lớn nhiều khi đã tràn đê, làm xói mòn 
chân đê và đụn cát. 

Hiện tượng xói lở bờ biển nhìn chung có phần giảm đi ở nơi nào có rừng 
ngập mặn. Đây chính là vùng sinh sản quan trọng của các loài thủy sinh 
đồng thời là tấm phên chống bão. Người dân Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung đã ý thức được giá trị phòng hộ của rừng ngập mặn và do đó 
rất ủng hộ kế hoạch cải tạo lại rừng ngập mặn. Do dễ bị tác động bởi các 
thiên tai bất ngờ (như bão, mưa lớn, lũ lụt), nên đồng bằng Sông Hồng 
và khu vực miền Trung cũng xảy ra hiện tượng xói lở bờ mạnh mẽ (Thao, 
Takagi và Esteban, 2014). Vấn đề xói lở bờ biển tại miền Nam Việt Nam 
và đặc biệt là tại Đồng bằng Sông Cửu Long ngày càng trầm trọng hơn 
trong vòng 25 năm qua. Xói lở nặng nề nhất xảy ra tại các khu vực: ven 
biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Đông Hải tại tỉnh Trà Vinh, Ngọc 
Hiển, Đầm Dơi và Trần Văn Thời tại Cà Mau (xem Hình 2). Ở những vùng 
này, xói lở bờ đe dọa nghiêm trọng đến các khu định cư, phát triển kinh 
tế và an ninh lương thực (Sđd). Diện tích rừng ngập mặn suy giảm đã làm 
xói lở trở nên trầm trọng hơn, tạo điều kiện cho lũ lụt và xâm nhập mặn 
vào đất liền. 
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Hình 2: Sơ đồ những khu vực ven biển bị xói lở nghiêm trọng nhất                  
tại miền Nam Việt Nam

Nguồn: Theo tài liệu của Thao, Takagi và Esteban (2014) từ Google Maps. 

Xói lở bờ biển rõ ràng là một trong những lý do thúc đẩy các kế hoạch tái 
định cư của chính phủ ở những vùng tất yếu chịu tác động và không thể 
sinh sống được

III.2.c. Tăng nhiệt độ

Tăng nhiệt độ là một trong những hậu quả dễ thấy nhất của biến đổi 
khí hậu và có biểu hiện đặc biệt rõ rệt ở Việt Nam. Theo tính toán, 
nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0.5°C trong vòng 50 năm qua                           
(Schmidt-Thomé và cộng sự, 2015). Số ngày nóng tăng lên tại hầu hết 
các trạm quan trắc, đặc biệt là miền Bắc và Tây Nguyên, nhưng lại giảm           
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tại  một số trạm ở phía Nam. Tuy nhiên, số đợt nắng nóng tăng lên trong 
cả nước (UNDP, 2015). 

Theo Mô hình khí hậu toàn cầu (GCM), nhiệt độ được dự báo sẽ ở mức 
tăng 0,8˚C đến 2,7˚C từ nay đến thập niên 2060 và 1,4˚C đến 4,2˚C vào 
thập niên 2090 (Haggar và Schepp, 2011). 

Những xu hướng này sẽ có tác động tiêu cực lên đất đai, đa dạng sinh học 
rừng và sức khỏe. Những mối liên hệ này rất phức tạp và do thiếu năng 
lực thích ứng nên nhiều khu vực và hệ thống tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng 
tiêu cực. Ví dụ, hệ thống rừng ngập mặn có thể ngày càng suy thoái do 
nhiều vụ cháy rừng và do thiếu những khu vực sinh thái tương tự trên 
đất liền (ADB, 2013a). Theo dự báo, nhiệt độ tăng được sẽ tác động đáng 
kể tới nhu cầu nước và tốc độ tăng trưởng của hoa màu, tỷ lệ mắc sâu 
bệnh theo đó cũng tăng lên đáng kể (Ngân hàng Thế giới, 2011). Như 
vậy, những nỗ lực di dời các cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long để 
dành chỗ cho khu dự trữ thiên nhiên nhằm bảo vệ và khôi phục hệ sinh 
thái rừng ngập mặn của chính quyền địa phương là đặc biệt quan trọng. 
Dù số đợt lạnh tác động đến Việt Nam đã giảm hẳn trong suốt hơn hai 
thập kỷ qua, vùng Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là nơi thường xuyên 
đón những đợt rét kéo dài, làm giảm năng suất các mùa vụ chính và làm 
gia súc vật nuôi bệnh chết (Do, Nguyen và Phung, 2013). Những vấn đề 
này trở nên đặc biệt trầm trọng vào năm 2013. 

III.2.d.  Xâm nhập mặn

Xâm nhập mặn ngày càng gia tăng trong cả nước. Do hậu quả của nước 
biển dâng, dòng chảy thượng nguồn bị giảm, khô hạn, và số ngày khô 
nóng gia tăng, nước mặn ngày càng lấn sâu vào trong đất liền tại khu vực 
hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai cũng như lưu vực Đồng 
bằng Sông Cửu Long (UNDP, 2015). Do áp lực của thủy triều, nước mặn 
đã vào sâu từ 30-50km trong khu vực đồng bằng sông Hồng và 60-70km 
sâu trong đồng bằng sông Cửu Long. Như mô tả ở phần II.3.c. về ”Di cư 
bắt buộc do tác động của phát triển”, xâm nhập mặn cũng có nguyên 
nhân từ tình trạng lưu lượng dòng chảy giảm sút và các đồng bằng châu 
thổ không được bồi đắp thêm phù sa do con người xây đập ngăn sông 
(CGIAR, 2016). Đã có hơn 1,7 triệu ha đất đã bị nhiễm mặn ở Đồng bằng 
Sông Cửu Long và diện tích này dự kiến sẽ tăng lên 2,2 triệu ha trừ phi có 
những biện pháp quản lý phù hợp (Hanh và Furukawa, 2007). Đồng thời, 
ở khu vực phía Đông Bắc của đồng bằng sông Hồng, xâm nhập mặn đã 
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đi sâu vào đất liền từ 4-10km (Thanh và cộng sự, 2004). Điều này đang 
gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho nông nghiệp ven biển và cho các 
ngành kinh tế khác (Sđd). Dọc bờ biển miền Trung, tỉnh Thừa Thiên Huế 
với dân số gần một triệu người cũng lâm vào tình trạng thiếu nước ngọt 
cho nông nghiệp, sinh hoạt và sản xuất công nghiệp do nước bị nhiễm 
mặn (Sđd). Hơn nữa, quá trình nhiễm mặn đã để lại nhiều hậu quả tiêu 
cực lên môi trường ven biển Việt Nam như giảm mật độ rừng ngập mặn 
và suy giảm đa dạng sinh học biển (ISPONRE, 2009). 

Trong những năm gần đây, độ mặn cao ở khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long tác động rất xấu tới canh tác lúa, đòi hỏi Chính phủ Việt Nam, 
Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và các tổ chức quốc 
tế khác cùng nhau bàn cách phối hợp để giải quyết vấn đề này. Vấn đề 
nhiễm mặn càng trở nên cấp bách và trầm trọng hơn trong đợt hạn hán 
do hiện tượng El Niño vào năm 2015, 2016 tại Đồng bằng Sông Cửu Long 
(IRRI, n.d.). Tình trạng xâm nhập mặn trầm trọng gây ra bởi đợt hạn lớn 
kéo dài này tác động hết sức tiêu cực đến nông nghiệp, ngư nghiệp và 
sinh kế của người dân trong vùng. (CGIAR, 2016).4 

III.2.e.  Sa mạc hóa và hạn hán

Có nhiều tiêu chí để đánh giá hạn hán, nhưng nói chung có hai kiểu hạn 
hán cần được quan tâm là hạn hán trong nông nghiệp và hạn hán khí 
tượng. Hạn hán trong nông nghiệp là tình trạng đất không đủ độ ẩm để 
đáp ứng nhu cầu của một loại cây trồng cụ thể; còn hạn hán khí tượng là 
sự thiếu hụt lượng mưa trong một thời gian dài (FAO, 2013). Dù có lượng 
mưa lớn hàng năm nhưng dường như năm nào Việt Nam cũng có hạn 
hán khí tượng, đặc biệt là vùng Đông Bắc, Đồng bằng Sông Hồng, và cả 
Đồng bằng Sông Cửu Long (Ngân hàng Thế giới, 2010a). Phân bổ nguồn 
nước trên cả nước có thể thay đổi khá lớn, và do sự thất thường của chế 
độ gió mùa, có mùa có thể lũ lụt nghiêm trọng trong khi có mùa lại thiếu 
lũ, dẫn tới hạn hán nghiêm trọng (Ngân hàng Thế giới, 2011). Khô hạn 
và thiếu nước kéo dài trong vài tháng rất phổ biến và xảy ra với tần suất 
ngày càng cao vào mùa khô tại Việt Nam trong những năm gần đây, như 
các năm 2004, 2005, 2010 và 2015. Như đã trình bày, nhiệt độ tăng và 
lượng mưa thay đổi tác động lớn đến nguồn nước và nông nghiệp. Một 
số dự báo cho rằng hàng năm hạn hán làm ảnh hưởng tới hơn 254.000 
ha hoa màu, trong đó có 25.000 ha lúa và 178.000 ha cà phê và làm 
khoảng 3,8 triệu người thiếu nước sinh hoạt trong cả nước. 

Thông tin về những thiệt hại mà hiện tượng El Niño gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long được trình bày ở Chương III 
phần III.2.e. ”Sa mạc hóa và hạn hán” trong báo cáo này

4
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Các đợt hạn hán trong mùa khô năm 1998 và hạn hán xảy ra vào giữa 
năm 2015 là hậu quả của hiện tượng El Niño được coi là những đợt hạn 
hán lịch sử, xảy ra trên diện rộng trong cả nước. Trong suốt mùa hè năm 
2015, nhiệt độ lên rất cao (từ 35°C đến 42°C) trong khi đó lượng mưa chỉ 
ở mức 40-250mm, chỉ đạt 5-20% mức trung bình hàng năm. Những yếu 
tố trên đi kèm với độ ẩm không khí thấp và gió khô-nóng thổi từ Lào sang 
làm cạn nước các con kênh, rạch, hồ, đặc biệt ở Tây Nguyên và Đông Nam 
Bộ. Hơn nữa, độ ẩm của những vật liệu dễ cháy giảm xuống dưới 15%. Tại 
miền Nam, hàng triệu người thiếu nước sinh hoạt. Báo cáo của Liên Hợp 
Quốc tại Việt Nam công bố vào cuối tháng 4 năm 2016 đã chỉ ra rằng 18 
tỉnh vẫn còn chịu thiệt hại nặng nề do hạn hán, 22 tỉnh vẫn bị ảnh hưởng 
(mặc dù không quá nghiêm trọng) và 52 tỉnh đã được Chính phủ hỗ trợ 
kể từ giữa năm 2015 (Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 2016). 

Tình trạng thiếu nước, sử dụng nước uống bẩn cùng với vấn đề rủi ro an 
ninh lương thực vì mất mùa do hạn hán là những yếu tố có khả năng làm 
gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng ở mức độ trầm trọng trong cả nước (Liên 
Hợp Quốc tại Việt Nam, 2016). Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long lại là một 
trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất do ảnh hưởng của hạn hán 
và xâm nhập mặn lên 400.000 ha đất canh tác (CGIAR, 2016). Vì vậy, kể 
từ cuối năm 2015, Chính phủ đã phải cứu trợ 5.221 tấn lương thực cho 
ba khu vực bị hạn hán ảnh hưởng nặng nề nhất và chi ngân sách 1.008 tỷ 
(45 triệu USD) cứu trợ cho hạn hán (Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 2016). 
Tuy nhiên các tài liệu không đề cập đến di cư như một cách đối phó của 
người dân ở những vùng chịu ảnh hưởng của El Niño. Có lẽ vẫn chưa có 
mối tương quan rõ ràng nào giữa di cư và hạn hán trầm trọng. Tuy nhiên, 
do tác động đến sinh kế và an ninh lương thực nói chung, có thể hạn hán 
và xâm nhập mặn đang và sẽ tác động ngày càng nhiều vào xu hướng di 
cư dài hạn và di cư thời vụ ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất 
trong cả nước (Koubi và cộng sự, n. d.) và đặc biệt là di cư khỏi khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long về các đô thị lớn. 

III.2.f. Suy thoái đất và rừng

Việt Nam có khoảng 13 triệu ha đất rừng (khoảng 40% tổng diện tích 
đất tại Việt Nam), trong đó khoảng 3 triệu ha rừng trồng. Ngoài ra, trong 
số 25 triệu người đang sinh sống gần rừng hay trong rừng tại Việt Nam, 
những người nghèo đặc biệt phụ thuộc vào lâm sản để phục vụ các nhu 
cầu cơ bản (Ngân hàng Thế giới, 2011). Bảy triệu ha đất rừng (khoảng 
20% tổng diện tích đất toàn quốc) đã bị suy thoái trong nửa sau của thế 
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kỷ 20 (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2002). Rừng ngập mặn giảm 
từ 400.000 ha năm 1943 xuống còn chưa đầy 60.000 ha vào năm 2008 do 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ 
tầng, đốn cây lấy gỗ trái phép, khai thác cạn kiệt và nạn cháy rừng (Ngân 
hàng Thế giới, 2011). Hơn nữa, lượng mưa với cường độ cao ở một số 
mùa, kỹ thuật tưới tiêu không phù hợp và nhìn chung thiếu các biện pháp 
khuyến khích nông dân áp dụng các chiến lược quản lý tài nguyên bền 
vững đã dẫn đến hiện tượng thoái hóa đất ở mức độ cao trong những 
năm gần đây và tình trạng sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học bừa 
bãi. Kết quả là năng suất cây trồng suy giảm, tầng nước ngầm và nước 
mặt bị ô nhiễm (ADB, 2013a). Như đã đề cập ở phần trước, sự suy giảm 
này dẫn đến lũ quét và sạt lở đất gây rủi ro lớn ngày càng tăng cho sinh 
kế và nơi sinh sống của người dân. Khoảng 1,1 triệu ha đất ở ven biển, 
trong đó 70% diện tích đất đang được canh tác và khoảng 930.000 ha tại 
Đồng bằng Sông Cửu Long, bị đe dọa bởi tình trạng nước biển dâng và 
xâm nhập mặn. Tỉnh Kiên Giang có biên giới với Campuchia ở phía Nam, 
là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 75% đất nông nghiệp đang bị 
đe dọa (Sđd). Vì vậy, phát triển kỹ thuật mới về quản lý rừng và đất bền 
vững là việc rất cần thiết (Ngân hàng Thế giới, 2011). 

III.2.g.  Mất đa dạng sinh học

Việt Nam đứng thứ 16 trên thế giới về mức độ phong phú loài. Đây cũng 
là yếu tố đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong 
ngành nông nghiệp, thủy sản và du lịch. Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây, tình trạng số lượng loài liên tiếp suy giảm đã có tác động tiêu cực 
đáng kể đến nền kinh tế (ABD, 2013a). Cụ thể, mặc dù cá và các loại tôm 
cua rất quan trọng trong bữa ăn của người Việt Nam, nhưng đa dạng sinh 
học nước ngọt đang suy giảm mà không có các chương trình quản lý và 
kiểm soát nào được thực hiện hoặc thậm chí chúng ta hoàn toàn không 
biết những loài nào đã biến mất (Sđd). Theo dự báo, biến đổi khí hậu và 
đặc biệt là hiện tượng nhiệt độ tăng và nước biển dâng sẽ ảnh hưởng 
đáng kể lên đa dạng sinh học vì một số loài có thể thiếu khả năng thích 
ứng. Hơn nữa, một số cộng đồng sẽ chịu tác động không nhỏ vì mất đa 
dạng sinh học. Ví dụ: mất rừng ngập mặn có thể làm cho các cộng đồng 
đánh cá ven biển dễ bị tổn thương hơn trước những hiện tượng thời tiết 
cực đoan (Sđd). 
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III.3.  Tính dễ bị tổn thương, môi trường và di cư
III.3.a.  Lập bản đồ tính dễ bị tổn thương

Như đã trình bày trong phần 1 và 2 Chương III, Việt Nam chịu nhiều ảnh 
hưởng thiên tai như bão, lũ, sạt lở đất và hạn hán. Ước tính gần 71% dân 
số và 59% đất đai bị thiên tai ảnh hưởng, trong đó lũ lụt và bão có sức tàn 
phá lớn nhất, gây nhiều thiệt hại nhất về người và của (Give2asia, 2016). 
Theo dự báo, biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của 
thiên tai và những quá trình biến đổi khí hậu diễn biến từ từ lên người 
dân, đầu tiên là người nghèo, người dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, 
trẻ em và người già (ADB, 2013a). 

Biến đổi môi trường và khí hậu tác động tiêu cực thấy rõ lên tình trạng 
đói nghèo ở nhiều vùng khác nhau, làm gia tăng tính dễ bị tổn thương 
và buộc người dân phải đi lánh nạn hoặc thậm chí bị mắc kẹt, không thể 
thoát ra được (Hutton và Haque, 2004; Sherwood và cộng sự, 2014 và 
2015; Melde, 2015). Trên thực tế, người dân nông thôn nghèo Việt Nam 
đặc biệt dễ bị tổn thương do sinh kế của họ phụ thuộc vào nền nông 
nghiệp bị thiên tai tác động, họ lại thiếu tài sản và vốn để có chiến lược 
thích ứng và chống chịu lâu dài cũng như xây dựng các hệ thống quản lý 
thảm họa (Smyle và Cooke, 2010). 

Các khu vực đông dân cư như đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là Đồng 
bằng Sông Cửu Long dễ bị tổn thương với các loại thiên tai và quá trình 
biến đổi khí hậu diễn biến từ từ. Đói nghèo cũng làm tăng tính dễ bị tổn 
thương của người dân. Các hộ ở nông thôn thường sống trong điều kiện 
nhà cửa tạm bợ. Hệ thống trường học, tưới tiêu và cơ sở hạ tầng kém nơi 
đây vốn không thể chống chọi với thiên tai. Trong những năm gần đây, 
vùng Trung du và Miền núi phía Bắc chịu tác động xấu của biến đổi khí 
hậu và môi trường. Nguyên nhân chính là vì nơi đây có tỷ lệ đói nghèo 
cao và người dân còn lệ thuộc nhiều vào nghề nông. Chính vì vậy, dân cư 
trong vùng phải chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề từ những thảm họa tự 
nhiên. Ví dụ, năm 2008, huyện Bắc Mê (biên giới Việt Nam – Trung quốc) 
đã bị 7 trận lũ quét tàn phá. Trong khi đó tại vùng núi cao, số lượng các 
vết nứt trên dốc núi do khô hạn hoặc mưa lớn ngày càng nhiều, đe dọa 
cuộc sống của người dân tộc thiểu số (UNDP, 2012). 

Mối đe dọa của thiên tai lên cư dân thành thị cũng ngày càng tăng. Do 
kinh tế phát triển, luồng di cư vào đô thị làm tăng áp lực lên quy hoạch sử 
dụng đất, cơ sở hạ tầng và nhà ở (Ionesco, Mokhnacheva và Gemenne, 
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2017). Mật độ dân cư cao và tài sản kinh tế gia tăng đã làm cho người 
dân tại những thành phố lớn dễ bị tổn thương hơn như Đà Nẵng, thành 
phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và Hà Nội (Give2asia, 2016). Tuy 
nhiên, như đã nhấn mạnh ở trên, di cư vào đô thị rõ ràng không chỉ là 
một phần quan trọng và không thể tách rời của sự phát triển đô thị mà 
còn tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho những hộ gia đình ở nông thôn. 
Vì thế, cần phải xem áp lực lên cơ sở hạ tầng và tình trạng quá tải dịch vụ 
công là thách thức cần được giải quyết chứ không phải đơn thuần chỉ là 
tác động không mong đợi của di cư (Thanh, Anh và Phuong, 2013). 

III.3.b. Loại sinh kế bị ảnh hưởng (và các áp lực đi kèm)

Như đã đề cập trong phần 1 và 2 Chương III, thiên tai và những quá trình 
biến đổi khí hậu diễn biến từ từ đang tác động xấu đến sinh kế, đặc biệt 
là trong nông nghiệp (trồng lúa và các loại hoa màu khác) và ngư nghiệp. 
Lũ lụt ngày càng mạnh và nhiều đang tàn phá nghiêm trọng vùng đồng 
bằng và đặc biệt là Đồng bằng Sông Cửu Long, ”vựa lúa”của cả nước. 
Nhiệt độ cao, sa mạc hóa và hạn hán đang tác động mạnh tới ngành 
nông nghiệp. Dự báo tới năm 2100, khoảng 5.500 km² đất canh tác sẽ bị 
mất, tương đương với 9% tổng diện tích đất canh tác và khoảng 168 km² 
diện tích nuôi trồng thủy sản và 320 km² đất rừng sẽ bị nhấn chìm (IFAD, 
2010). Hơn nữa, vào năm 2050, tổng GDP có thể giảm khoảng 0,7-2,4% 
do tác động của biến đổi khí hậu lên nông nghiệp (Ngân hàng Thế giới 
2013). Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI) dự doán 
khi mực nước biển dâng lên 1m thì khoảng hơn 2 triệu ha đất canh tác 
sẽ bị xóa sổ (Ngân hàng Thế giới, 2013). Tới năm 2030, hiện tượng nước 
biển dâng tại những khu vực đồng bằng gây nguy cơ nhiễm mặn cho 45% 
đất đai cùng nhiều thiệt hại cho mùa màng, năng suất lúa giảm 9% (ADB 
2013a). 

Như đã trình bày ở trên, biến đổi khí hậu làm thay đổi hình thái mưa và 
nhiệt độ, tác động trực tiếp tới sản xuất hoa màu và gián tiếp lên nguồn 
nước tưới và quá trình bốc hơi nước (Sđd). Hơn nữa, biến đổi khí hậu 
làm sản lượng lúa gạo hàng năm giảm đi khoảng 9,1 triệu tấn vào năm 
2050 (GFDRR, 2011). Ngành nuôi trồng thủy sản, chiếm khoảng 5% GDP 
cả nước, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi số lượng và cường độ bão gia tăng, 
nhiễm mặn và tăng nhiệt độ. Ngành đánh bắt thủy hải sản cũng sẽ bị 
giảm đáng kể sản lượng đánh bắt tiềm năng bởi hiện tượng nước biển 
ấm lên và axit hóa đại dương do nồng độ CO2 trong khí quyển và đại 
dương gia tăng (Ngân hàng Thế giới, 2013). 
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Trước những dự báo không mấy khả quan này, chính phủ Việt Nam đang 
tăng cường áp dụng những công nghệ và kỹ thuật nông nghiệp cho phép 
người nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu và môi trường. Ngoài ra, Tổ 
chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đang hợp tác với 
các tổ chức và quốc gia khác (như UNDP, IOM, UN Women hay Na Uy và 
Phần Lan) để hỗ trợ triển khai những chiến lược thích ứng với biến đổi 
khí hậu trong nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam và FAO, 2013). Các tổ chức và quốc gia kể trên đang hỗ 
trợ Việt Nam xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường nhận thức 
và kỹ năng về những vấn đề môi trường và khí hậu đối với nuôi trồng 
thủy sản, ngư nghiệp và nông nghiệp (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam và FAO, 2013). 

III.3.c.  Di cư trong nước, tái định cư và lánh nạn do môi trường

Mặc dù các yếu tố kinh tế và nhân khẩu học là nguyên nhân chủ yếu 
của di cư trong nước và quốc tế tại Việt Nam, kể cả di cư tự phát và 
di cư thông qua các chương trình Chính phủ (Liên Hợp Quốc tại Việt 
Nam, 2010), nhưng những bằng chứng hiện có cho thấy suy thoái môi 
trường đang đóng vai trò ngày càng lớn, tác động và quyết định đến hình 
thái biến động dân cư tại Việt Nam. Như đã được đề cập ở các phần 
trước của báo cáo đánh giá này, trong giai đoạn 2008-2015, Việt Nam 
có khoảng 2 triệu người phải lánh nạn do hậu quả của thiên tai (IDMC, 
2016). Thông tin về tình trạng của những người lánh nạn này còn rất hạn 
chế. Nhiều người trong số họ có lẽ đã quay về nơi sinh sống ban đầu, sửa 
chữa hoặc xây lại nhà cửa. Tuy nhiên, mức độ dễ bị tổn thương vẫn còn 
rất cao vì khu vực sinh sống của họ vẫn thường xảy ra thiên tai nhiều lần 
trong năm. Nhiều người quay về ngay sau khi những nguy cơ chính đã 
qua mà không có cách gì để thích ứng và chống chịu lâu dài. Đồng thời, 
hàng triệu người sống tại những khu vực bị thiên tai tàn phá nặng nề 
hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng cao đã được tái định cư thông qua những 
chương trình của Chính phủ. Nhiều người khác phải di cư theo thời vụ 
hoặc di cư lâu dài tới các trung tâm đô thị để thoát khỏi những điều kiện 
sống không đảm bảo về mặt môi trường để cải thiện sinh kế, hoặc chỉ để 
chuyển tiền về hỗ trợ gia đình và cộng đồng ở quê nhà đang phải lao đao 
vì suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. 

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất trên 
thế giới (ADB, 2013a). Năm 2014, dân số đô thị chiếm 30% tổng dân số 
(GSO, 2014), theo dự báo con số này sẽ tăng đến 50% vào năm 2030 
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(Sđd). Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2001-
2005, Việt Nam đã mất đi 73.300 ha đất canh tác mỗi năm do quá trình 
đô thị hóa, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của 2,5 triệu nông dân (Sđd). 
Đô thị hóa nhanh chóng cùng với phát triển công nghiệp làm trầm trọng 
hơn mức độ ô nhiễm nước, không khí và đất. Tuy nhiên, trong những 
năm gần đây, đô thị hóa tại Việt Nam cũng góp phần phát triển đất nước 
và giảm đói nghèo, cả ở nông thôn và đô thị, đặc biệt là thông qua tiền 
gửi về quê (Thanh và cộng sự, 2013). Vì vậy, đô thị hóa tại Việt Nam cần 
phải được phân tích từ nhiều góc độ - đặc biệt trong mối tương quan 
của tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu lên xu hướng và động lực 
di cư, và các vấn đề an sinh khẩn cấp diễn ra sau đó ở nơi đến. Rõ ràng, 
biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường trong nước sẽ tiếp tục tác động 
đến các động lực đô thị hóa (ADB, 2013a) tạo ra cả chi phí và lợi ích. Trên 
thực tế, có lẽ Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có nguy cơ lớn nhất về 
vấn đề di cư hàng loạt vào sâu trong đất liền do tác động của biến đổi khí 
hậu và môi trường sống (US NIC, 2010). Xu hướng này được biểu hiện 
thông qua số lượng ngày càng tăng của người di cư khỏi vùng nông thôn 
đồng bằng sông Cửu Long để đến các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh 
vì biến đổi khí hậu và môi trường cộng với tác động của các dự án phát 
triển (đặc biệt là các dự án đắp đập ngăn sông). Theo đó nghề nông và 
sinh kế người dân trong vùng ngày càng trở nên bấp bênh. 

Di cư từ nông thôn lên đô thị, dù ngắn hay dài hạn, dù riêng lẻ hay theo 
nhóm (cả gia đình hoặc cả họ) cũng có thể bảo vệ được những người 
sống ở vùng nông thôn khỏi hiểm họa thiên tai nghiêm trọng. Đây cũng 
được xem là cách thích ứng với khủng hoảng trong nông nghiệp và kinh 
tế và là cách nâng cao khả năng chống chịu phục hồi, thể hiện chủ yếu 
qua lượng tiền gửi về quê, nhất là trong trường hợp cả nhà chỉ có một 
người di cư. Đồng thời, việc di cư cũng dẫn đến quá trình phát triển đô 
thị nhanh chóng và không kiểm soát được, phát sinh thêm các yếu tố dễ 
bị tổn thương mới và gây ra những rủi ro khác cho người dân. Cuối cùng, 
người di cư lại phải sống trong những khu vực đô thị nghèo và mất an 
toàn. Theo báo cáo Đánh giá Nghèo đô thị năm 2009 do Chương trình 
Phát triển Liên Hợp Quốc kết hợp thực hiện với các cơ quan thống kê của 
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hai phần ba số người nghèo tại hai 
thành phố lớn này là người di cư (Thanh và cộng sự, 2013). 

Một nghiên cứu do Ngân hàng Phát triển Châu Á thực hiện nhằm đánh 
giá chiến lược thích ứng và tác động của biến đổi khí hậu tại thành phố 
Hồ Chí Minh, nơi có một nửa diện tích đất cao hơn mực nước biển chưa 
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đầy 1m, cho thấy đô thị hóa tăng nhanh ở những vùng đất trũng sẽ làm 
gia tăng số tài sản có nguy cơ bị mất bởi những hiện tượng cực đoan. 
Nghiên cứu này cũng cho thấy vấn đề quản lý hiệu quả nước và hệ thống 
cấp thoát nước ngày càng trở nên cấp bách ở Việt Nam như thế nào 
(ADB, 2013a). 

Vì người dân sống ở các khu vực dễ gặp rủi ro nhất – dọc các con kênh 
và hai bên bờ sông, hay ở các vùng duyên hải – thường là những người 
nghèo nhất, nên quá trình đô thị hóa và các kế hoạch an sinh rất cần 
được quản lý một cách có hiệu quả và đúng đắn nhằm bảo vệ các nhóm 
dễ bị tổn thương nhất (Sđd). Hơn nữa, cần giải quyết những rào cản thực 
tế đối với di cư, đặc biệt là di cư tự phát, và có kế hoạch, thúc đẩy các 
chương trình di cư và tái định cư, xem xét những vấn đề về môi trường 
và mức độ rủi ro của người dân trước thiên tai ở cả quê hương họ và nơi 
họ đến sinh sống. 

Các chương trình tái định cư được xem là một trong những chiến lược 
chủ đạo về thích ứng với biến đổi khí hậu của Chính phủ Việt Nam nhằm 
giảm tác động và mức độ tổn thương của dân cư chịu ảnh hưởng đồng 
thời cho phép họ vẫn cư ngụ gần quê hương của mình. Với mục đích 
đảm bảo người dân tiếp cận được với nguồn sinh kế như trước, chương 
trình tái định cư tại Việt Nam thường được thực hiện trên phạm vi ngắn, 
trong địa bàn xã, từ những vùng bị ảnh hưởng sang những vùng ổn định 
hơn. Quá trình tái định cư nói trên chủ yếu trên cơ sở tự nguyện và khá 
toàn diện. Người dân tái định cư được cấp những loại hồ sơ giấy tờ cần 
thiết có thể tiếp cận đất đai và vay vốn để xây dựng lại cuộc sống. Tần 
suất tái định cư trong khu vực thường xuyên đến mức mà người dân Việt 
Nam xem biện pháp can thiệp này của chính phủ như một quy trình bình 
thường (Entzinger và Scholten, 2015). 

Nằm trong chiến lược phòng chống thiên tai của Chính phủ ở Đồng bằng 
sông Cửu Long, chính sách ”Sống chung với lũ” được triển khai từ năm 
1996 có lẽ là chương trình tái định cư quan trọng nhất để đối phó với 
tình trạng suy thoái môi trường tại Việt Nam. Mục đích của chương trình 
nhằm hỗ trợ các cộng đồng sống ở những khu vực rủi ro về lũ lụt, sạt lở 
đất hay xói lở bờ sông thông qua việc di dời họ đến những vùng an toàn 
hơn xung quanh (UNDP, 2012). Trên thực tế, như đã đề cập trong báo 
cáo này, vùng Đồng bằng sông Cửu Long với mật độ dân cư đông đúc rất 
dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu và môi trường và có lẽ là vùng dễ bị 
tổn thương nhất trong cả nước trước tác động tiêu cực của hiện tượng 
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mực nước biển dâng, xâm nhập mặn, lũ sông, sạt lở bờ sông và ven biển. 
Những hiện tượng ấy đã tạo ra những dòng di cư khác nhau, hầu hết vẫn 
trong phạm vi khu vực đồng bằng và di cư tới các trung tâm đô thị, đặc 
biệt là thành phố Hồ Chí Minh (Entzinger và Scholten, 2015:2-3). Chính 
sách ”Sống chung với lũ” còn hỗ trợ vay vốn không lãi suất để dân cư tại 
những khu tái định cư do Chính phủ quy hoạch có thể mua đất nền và xây 
dựng khung nhà cơ bản. Đối tượng nào có thể tiếp cận với chương trình 
tái định cư và hưởng điều kiện nào sẽ được chính quyền địa phương 
xác định dựa trên thu nhập của hộ. Về cơ bản, có hai kiểu hộ gia đình: 
a) hộ nghèo và cận nghèo được phép hưởng mức lãi suất thấp và vay 
dài hạn để trang trải chi phí tái định cư và b) hộ có điều kiện kinh tế tốt 
hơn có thể chọn mua đất nền (Chun, 2015). Năm 2007, chương trình đã 
xây được hơn 1.000 khu tái định cư cho 200.000 hộ dân (khoảng 1 triệu 
người) sống trong vùng thường xuyên bị lũ lụt. Dự án còn cung cấp cho 
các hộ gia đình nơi ở an toàn và cơ hội duy trì nguồn thu nhập trước đây. 
Ví dụ: từ năm 2005-2010, tại vùng duyên hải xung quanh huyện Năm Căn 
của tỉnh Cà Mau, khoảng 4.000 hộ gia đình chủ yếu sống dựa vào nghề cá 
đã được tái định cư đến khu vực đất liền cách nơi họ sống trước đó 1 km 
nhằm đảm bảo sinh kế (Entzinger và Scholten, 2015). Một số trường hợp 
khác, ví dụ tại tỉnh Cần Thơ, dự án tái định cư còn được đặt cạnh những 
khu vực nhà máy mới và chính quyền còn đầu tư vào các chương trình 
dạy nghề, vì nơi tái định cư không thể bảo đảm cho những người mới 
đến tiếp tục sinh kế trước đây của họ. Trong trường hợp này, tái định cư 
do biến đổi môi trường và khí hậu lại mở ra nhiều cơ hội mới cho phép 
người dân có dịp học được kỹ năng mới và tăng thêm thu nhập từ những 
sinh kế khác. 

Nói chung, có thể nói việc hình thành các khu vực hay các cụm đê tái 
định cư ở Đồng bằng sông Cửu Long trong chương trình ”Sống chung với 
lũ” là một thành công vì nhờ đó mà 200.000 người có thể di chuyển khỏi 
những vùng có nguy cơ thiên tai và cải thiện được điều kiện nhà ở. Các 
góp ý và phê bình về những điểm còn bất cập của chương trình có thể 
coi là bài học kinh nghiệm để cải thiện về sau. Ví dụ, có ý kiến cho rằng 
chương trình này đã không cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng cho vệ sinh, 
dịch vụ y tế và nước sạch, cũng như không khuyến khích được sự tham 
gia tích cực của người nghèo và những hộ gia đình mất đất vào quá trình 
thực hiện các chương trình tái định cư, đẩy người dân vào rủi ro bị tách 
biệt khỏi các mạng lưới xã hội gắn liền với sinh kế mới của họ (UNDP, 
2012; Chun, 2015). Thêm vào đó, số lượng khoản vay vẫn còn hạn chế và 
tỷ lệ hoàn trả sau 5 năm chỉ đạt 5-10%. Thực tế, vốn vay dường như được 
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sử dụng cho những mục đích khác, như mua sắm cho hộ gia đình hay 
trả các khoản nợ khác (Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 2014; Chun, 2015). 
Trong trường hợp không tìm được sinh kế ở nơi ở mới, một số người di 
cư phải bán tài sản của họ và quay về cố hương và những nơi có rủi ro cao 
hoặc tiếp tục di cư lên các khu vực đô thị để kiếm nguồn thu nhập khác 
(Chun, 2015; Entzinger và Scholten, 2015).  

Các chương trình tái định cư khác đã được triển khai tại những nơi 
thường xuyên có lũ quét, trượt bùn và sạt lở đất ở vùng Trung du và 
miền núi phía Bắc, những khu vực hay sạt lở và xói mòn ở khu vực đồng 
bằng sông Hồng, những khu vực hay có lũ ở Tây Nguyên và những nơi 
hứng lũ từ sông Đồng Nai và sông Sài Gòn ở khu vực Đông Nam Bộ (Liên 
Hợp Quốc tại Việt Nam, 2014). Ngoài ra còn có một chương trình tái định 
cư giúp đỡ riêng cho nhóm người dân sống trên thuyền (thuyền ba lá), 
ví dụ chương trình được thực hiện ở tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tái định 
cư cho dân chài sau khi siêu bão năm 1985 cướp đi mạng sống của 604 
người. Đến năm 2010, 555 hộ gia đình thuyền chài tại phá Tam Giang và 
343 hộ gia đình trên sông Hương đã được tái định cư (Sđd). 

Một nghiên cứu do Dunn thực hiện (2009) nhằm tìm hiểu mối liên hệ 
giữa lũ lụt và di cư và việc tái định cư người dân tại Đồng bằng sông Cửu 
Long cho thấy ngoài những chương trình tái định cư của chính phủ nhằm 
cải thiện điều kiện sống của người dân tại những khu vực rủi ro, người 
dân cũng đã tự di cư thời vụ đến các trung tâm đô thị để tìm kiếm sinh kế 
trong suốt mùa lũ. Hơn nữa, nghiên cứu này đã chỉ ra rằng những người 
có sinh kế phụ thuộc vào nông nghiệp thường di cư để tìm sinh kế thay 
thế khi mùa màng bị thất bát do lũ lụt (Sđd). Một nghiên cứu khác do 
Mạng lưới Di cư Mekong (MMN) và Trung tâm Di cư Châu Á (AMC) thực 
hiện tại xã Thanh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ thuộc vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long đã cho thấy khí hậu nóng lên một cách cực 
đoan và sa mạc hóa đã ảnh hưởng nặng nề như thế nào tới người dân 
địa phương, chất lượng nước và đất canh tác trong khu vực. Cây cối và 
hoa màu đều bị thiệt hại. Nhà cửa, cơ sở hạ tầng như các tòa nhà, đường 
sá và bờ sông đều bị hư hoại. Nghiên cứu cũng chứng minh mối liên hệ 
giữa biến đổi môi trường trong khu vực và việc di cư của người dân địa 
phương tới những trung tâm đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Cần 
Thơ, Lâm Đồng và Đồng Nai. Trên thực tế, biến đổi môi trường được xem 
như là một trong số những nhân tố chính khiến người dân địa phương di 
cư, cùng với những lý do khác như thiếu công ăn việc làm và những rủi ro 
về sức khỏe (MMN và AMC, 2013; Bocchini, 2014). Theo đó, di cư dài hạn 
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hay ngắn hạn thường trở thành chiến lược đa dạng sinh kế của những hộ 
gia đình đối mặt với khủng hoảng trong kinh tế và nông nghiệp do áp lực 
môi trường khắc nghiệt gây ra (Loc và Grote, 2015). Dữ liệu khảo sát của 
Việt Nam về cả người di cư lẫn không di cư chỉ ra rằng nhận thức người 
dân về những quá trình biến đổi khí hậu theo thời gian như hạn hán, 
dường như tác động đến hình thái di cư ít hơn nhiều so với tác động từ 
những biến đổi bất thường như bão và lũ lụt, làm tăng đáng kể khả năng 
di cư (Koubi và cộng sự, 2016). 

Với sự tăng tần suất, tác động của thiên tai và những quá trình biến đổi 
khí hậu diễn biến từ từ lên dân cư và sinh kế như dự báo, số người phải 
vì thế mà rời bỏ quê hương theo mùa hoặc vĩnh viễn có thể gia tăng đáng 
kể. Những nghiên cứu ít ỏi về di cư vì lý do môi trường đã được thực hiện 
tại Việt Nam hầu hết chỉ tập trung vào những chương trình tái định cư ở 
khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, lại thường rời rạc và không cập nhật. 
Do đó, rõ ràng cần chọn lọc dữ liệu và thực hiện những nghiên cứu sâu 
rộng hơn về vấn đề này nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho chính sách 
và đưa ra hỗ trợ phù hợp cho người di cư. 

III.3.d.  Di cư xuyên biên giới

Như đã đề cập, di cư quốc tế là hiện tượng chính ở Việt Nam. Khoảng 
90.000 người (35% là nữ giới) di cư ra nước ngoài mỗi năm để tìm việc, 
chủ yếu là ở Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Ishizuka, 2013; 
Miller, 2015). Mặc dù các yếu tố kinh tế và xã hội vẫn là những yếu tố 
quan trọng nhất làm bùng nổ di cư quốc tế, các yếu tố môi trường dường 
như ngày càng ảnh hưởng rõ rệt đến di cư. Mặc dù mối liên hệ giữa môi 
trường và biến đổi khí hậu với di cư trong nước đã được chứng minh và 
phân tích trong một số nghiên cứu, chứng minh mối tương quan tương 
tự với di cư quốc tế khó hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét sự 
gia tăng số lượng phụ nữ Việt Nam, chủ yếu đến từ Đồng bằng sông Cửu 
Long, lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc vì lý do kinh tế (Miller, 2015), thì 
rất có thể rằng điều kiện môi trường khắc nghiệt tại Đồng bằng Sông 
Cửu Long cũng là một nguyên nhân. Về mặt này, chúng ta cần tiến hành 
những nghiên cứu sâu hơn. 





Khu tái định cư ở một tỉnh phía Bắc Việt Nam.
© IOM  2016 (Hình: Trần Thị Ngọc Thư)

IV 

BỘ CÔNG CỤ CHO 
CÁC NHÀ HOẠCH 
ĐỊNH CHÍNH SÁCH





49ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG:
DI CƯ, MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM 

IV. BỘ CÔNG CỤ CHO       
CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH 

CHÍNH SÁCH 

Như đã nói, kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi lớn kể từ thời kỳ Đổi 
Mới trong những năm 1980. Về cơ bản, đất nước đã chuyển dịch từ nền 
nông nghiệp tập thể với một xã hội khá đồng nhất sang các hoạt động 
kinh tế tư nhân và mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Kết quả là nền kinh tế 
Việt Nam đã phát triển vượt bậc nhưng theo đó là sự gia tăng bất bình 
đẳng xã hội. 

Phần này sẽ trình bày những chính sách hiện có để giải quyết các vấn đề 
di cư, đô thị hóa, đói nghèo và những vấn đề về môi trường như đã mô tả 
trong phần trước. Đồng thời, phần này cũng phân tích về các chính sách 
được xây dựng và sau đó tóm tắt lại những lỗ hổng kiến thức cần được 
bù đắp để Việt Nam phát triển hơn nữa. 

IV.1.  Khung chính sách hiện hành
IV.1.a.  Biến đổi khí hậu và môi trường: Quản lý thiên tai

Những chính sách và chương trình liên quan đến biến đổi khí hậu đã 
được xây dựng ở mọi cấp độ, từ trung ương tới địa phương. Quá trình 
này được chính thức khởi động vào năm 1992 khi Việt Nam ký Công ước 
khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) và phê chuẩn 
công ước vào năm 1994. Sau đó, như đã cam kết, Việt Nam công bố 
Thông báo Quốc gia lần thứ nhất theo UNFCCC vào năm 2003, trong đó 
Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thực hiện cấp quốc gia (Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2003). Tiếp đến trong năm 2005, Thủ tướng 
Chính phủ đã khởi xướng thực hiện Nghị định thư Kyoto của UNFCC 
thông qua Chỉ thị 35/2005/CT-TTg. 5  

Bước tiếp theo là xây dựng ”Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó 
với biến đổi khí hậu” vào năm 2008 thông qua Quyết định 158/2008/
QĐ-TTg.6  Mục tiêu chính của chương trình là ”đánh giá được mức độ tác 
động của biến đổi khí hậu lên các lĩnh vực, ngành và địa phương trong 
từng giai đoạn và xây dựng được kế hoạch hành động khả thi để ứng phó 

Chỉ thị 35/2005/CT-TTg được cung cấp tại đường link http://www.Vietnam-redd.org/Upload/Download/File/35_2005_
CT-TTg_5015.pdf
Bản tiếng Anh đầy đủ của Quyết định 158/2008/QĐ-TTg có thể truy cập tại đường link http://www.Vietnam-redd.org/
Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/158-2008-QD-TTg.pdf 

5

6

http://www.Vietnam-redd.org/Upload/Download/File/35_2005_CT-TTg_5015.pdf
http://www.Vietnam-redd.org/Upload/Download/File/35_2005_CT-TTg_5015.pdf
http://www.Vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/158-2008-QD-TTg.pdf
http://www.Vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/158-2008-QD-TTg.pdf
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hiệu quả với biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, 
nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, tận dụng các cơ hội 
phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp và tham gia cùng cộng 
đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ 
thống khí hậu” (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2008). Bước đi đầu 
tiên này đã ghi nhận mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và trọng tâm phát 
thải các-bon thấp tại Việt Nam, nhưng chưa chỉ ra sự liên kết giữa những 
hiện tượng này và tình trạng di cư hay tạm lánh. 

“Ban chỉ đạo Quốc gia cho Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó Biến 
đổi khí hậu” được thành lập thông qua QĐ 419/QĐ-TTG 7. Trong giai 
đoạn đầu tiên này, Chính phủ tập trung nghiên cứu những tác động của 
biến đổi khí hậu lên các kế hoạch hành động tương lai nhằm định hướng 
cho ”Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu”  được Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng ban hành vào năm 2011 theo QĐ 2139/QĐ-TTg 8. Chiến lược 
Quốc gia này bao gồm một số quan điểm chiến lược sau: (i) ứng phó của 
Việt Nam với biến đổi khí hậu nên được gắn liền với hạn chế phát thải 
các-bon thấp, (ii) tập trung nỗ lực để thích ứng với biến đổi khí hậu ngay 
từ đầu, (iii) ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của toàn xã hội 
(nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng), 
(iv) chiến lược ứng phó phải mang tính hệ thống, lồng ghép, liên vùng và 
liên ngành và (v) chiến lược mang tầm nhìn thế kỷ (Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam, 2011b). Sau giai đoạn đánh giá sẽ cần có sự kêu gọi hành 
động để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng chiến lược 
thích ứng. Các biện pháp này phần nào đã được hình dung khá cụ thể. 

Chiến lược được chia ra thành 8 nhiệm vụ như sau:

1) Chủ động ứng phó với thiên tai và giám sát sự thay đổi của khí 
hậu. 

2) Đảm bảo an ninh lương thực và nguồn nước. 

3) Tích cực ứng phó với nước biển dâng khi cần thiết tại những vùng 
dễ bị tổn thương. 

4) Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, nâng cao khả năng hấp thụ 
khí thải nhà kính và bảo tồn đa dạng sinh thái. 

5) Giảm phát khí thải nhà kính để bảo vệ khí hậu Trái đất. 

QĐ 419/QĐ-TTG có thể truy cập tại đường link www.vietnam-redd.org/Upload/Download/File/419_Q%C4%90-
TTg_4831.pdf
QĐ 2139/QD-TTg có thể truy cập tại đường link http://www.Vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-
GovernmentDocuments/2139-QD-TTg.pdf 

7

8

http://www.vietnam-redd.org/Upload/Download/File/419_Q%C4%90-TTg_4831.pdf
http://www.vietnam-redd.org/Upload/Download/File/419_Q%C4%90-TTg_4831.pdf
http://www.Vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/2139-QD-TTg.pdf
http://www.Vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/2139-QD-TTg.pdf
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6) Củng cố vai trò trụ cột của Nhà nước trong ứng phó với biến đổi 
khí hậu. 

7) Xây dựng các cộng đồng có khả năng ứng phó một cách hiệu quả 
với biến đổi khí hậu. 

8) Phát triển các công nghệ tiên tiến và các cách tiếp cận khoa học để 
ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Một số trong các nhiệm vụ này có liên quan mật thiết tới biến đổi khí hậu 
và di cư do môi trường. Như đã giải thích ở phần trước, mực nước biển 
dâng và xói lở bờ biển là một trong những mối đe dọa chính tới sinh kế 
của người dân. Nhận thức về những mối đe dọa này đã được thể hiện 
trong các nhiệm vụ chiến lược, cũng như việc xây dựng năng lực thích 
ứng với biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng. Thêm vào đó, các nhiệm vụ 
cũng tập trung vào giám sát biến đổi khí hậu và ứng phó tích cực với 
thiên tai, song song với an ninh lương thực. Nếu những nhiệm vụ này 
thành công, tình trạng di dân và di cư bắt buộc do suy thoái môi trường 
hay biến đổi khí hậu được kỳ vọng là sẽ giảm đáng kể trong cả nước. 

Liên quan tới việc lập kế hoạch chiến lược về biến đổi khí hậu, Việt Nam 
đã xây dựng một số kế hoạch và chương trình nhằm đạt được các mục 
tiêu chiến lược quốc gia, trong đó có những mục tiêu tác động trực tiếp 
lên di cư do môi trường và biến đổi khí hậu. Những chương trình này giải 
quyết một số vấn đề cụ thể trong mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và di 
cư, ví dụ như tập trung vào yếu tố biến đổi khí hậu tại các khu vực đô thị 
nơi đón nhận nhiều hộ dân buộc phải rời khỏi nông thôn đến sinh sống 
như đã đề cập đến trong các phần trước, hay tập trung vào sự phát triển 
của các khu dân cư và vào việc làm thế nào để các cộng đồng có thể ứng 
phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
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Một số chương trình có thể kể đến như:
• Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu;
• Chương trình quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu tại 

Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng;
• Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu tại những đô thị rộng 

lớn ở Việt Nam;
• Chương trình nâng cấp và cải tạo hệ thống đê chắn sóng và đê 

sông;
• Chương trình nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
• Chương trình phát triển kinh tế xã hội cho người dân trên đảo;
• Kế hoạch thí điểm và phổ biến các mô hình ứng phó hiệu quả với 

biến đổi khí hậu của cộng đồng. 

Dù rất toàn diện, tuy nhiên mức độ thành công của các chương trình này 
ra sao thì lại chưa rõ. Do đó, các nghiên cứu sâu thêm về tác động của 
những chương trình này đối với những người được hưởng lợi (tức các 
cộng đồng dễ bị tổn thương) sẽ rất có giá trị đối với các chính sách di cư 
hay di dời do biến đổi khí hậu và môi trường trong tương lai. 

Chiến lược quốc gia của Việt Nam có sự tham gia của 4 đơn vị thực hiện 
chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò lãnh đạo, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, các cơ quan cấp Tỉnh cũng như các cơ quan cấp trung ương và 
các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. Tuy nhiên 
với thực tế rằng thành công của chiến lược lại phụ thuộc vào nhiều đơn 
vị thuộc các ngành các cấp trong cả nước, tính hiệu quả trong việc giải 
quyết tình trạng di cư do môi trường, nhu cầu và vấn đề của người di cư 
trong nước có thể bị mất đi. 

Chỉ riêng Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu được thành lập theo QĐ 
43/QĐ-TTg 9 năm 2012 thôi cũng đã có đại diện của rất nhiều Bộ khác 
nhau. Chủ tịch của Ủy ban này là Thủ tướng Chính phủ với hai phó chủ 
tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Ngoài ra, các Ủy viên Ủy ban bao gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ 
trưởng Bộ Công thương. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có Bộ thành 
viên nào trực tiếp chịu trách nhiệm về lĩnh vực biến đổi khí hậu cũng như 

Quyết định bằng tiếng Việt có thể truy cập tại http://www.Vietnam-redd.org/Upload/Download/File/QD_43_TTg_
thanh_lap_UBQG_ve_BDKH_4234.pdf

9
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các vấn đề về di cư. Do đó, cũng tương tự trường hợp của Chiến lược 
Quốc gia, Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu thường không thể triển 
khai các chương trình một cách hiệu quả và tiếp nối được kết quả đầu ra 
của các chương trình. 

Cùng năm đó (2012) ”Kế hoạch hành động Quốc gia về Biến đổi khí hậu” 
giai đoạn 2012-2020 được phê duyệt theo QĐ 1183/QĐ-TTg 10 cùng với 
”Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh” theo QĐ 1393/QĐ-TTg 11 . Cả 
hai chiến lược này đã hình thành khuôn khổ chính sách chung về môi 
trường và biến đổi khí hậu, cả hai chiến lược đều công nhận rằng ứng 
phó với biến đổi khí hậu là sống còn đối với sự phát triển của đất nước. 
Tuy cả hai đều đặt trọng tâm lớn hơn vào phát thải khí nhà kính nhưng lại 
không đề cập đến mối liên quan với di cư hay di dời do hậu quả của suy 
thoái môi trường và biến đổi khí hậu. 

Về vấn đề quản lý thiên tai (những hiện tượng biến đổi khí hậu bất ngờ), 
khung chính sách quốc gia ”Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm 
nhẹ thiên tai đến năm 2020” được ký vào năm 2007 và được xem là một 
mốc quan trọng trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia. Mục tiêu chung 
là” Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 
chống và giảm nhẹ thiên tai từ nay đến 2020 nhằm giảm đến mức thấp 
nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế tác hại lên tài nguyên thiên 
nhiên, môi trường và di sản văn hóa, góp phần quan trọng bảo đảm phát 
triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh”, bao gồm 
mục tiêu cụ thể về tái định cư. Chính xác hơn, Chiến lược kêu gọi những 
hành động nhằm ”hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định cuộc sống 
nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai theo quy hoạch được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. Các kế hoạch hành động dựa 
trên Chiến lược Quốc gia dự kiến do 23 tỉnh và 12 Bộ xây dựng, bên cạnh 
hệ thống chính quyền phân cấp của Việt Nam. Việc triển khai chiến lược 
này, tiếp nối của những chương trình di dời trước đó như đã được đề 
cập trong phần III.3.c. “Di cư trong nước, tái định cư và lánh nạn do môi 
trường”, được kỳ vọng làm giảm tác động của biến đổi khí hậu và môi 
trường trong cả nước, do đó cũng giảm di cư và lánh nạn bắt buộc. Vì vậy, 
Chiến lược này là một mốc quan trọng không chỉ trong phòng chống rủi 
ro thiên tai mà còn trong vấn đề di cư và lánh nạn bắt buộc do thiên tai. 
Hơn nữa, vào năm 2009, ”Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng 

QĐ 1183/QĐ-TTg bằng tiếng Việt có thể truy cập tại http://www.Vietnam-redd.org/Upload/Download/File/1183_
QD-TTg_146967_3123.pdf
Quyết định 1393/QĐ-TTg bằng tiếng Việt có thể truy cập tại www.vietnam-redd.org/Upload/Download/
File/1393_5934.pdf
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chống và giảm nhẹ thiên tai” đã được xây dựng nhằm bảo đảm tính nhất 
quán về cơ cấu thể chế trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên 
tai từ trung ương tới địa phương và nâng cao năng lực quản lý rủi ro 
thiên tai ở các cấp, các ngành. Kế hoạch này được kỳ vọng giảm thiểu 
những yếu tố rủi ro thiên tai qua các biện pháp như trồng rừng phòng hộ 
và quản lý bền vững cho cả rừng thượng nguồn và rừng ven biển, cũng 
như đẩy mạnh và phát triển hệ thống ứng phó và phòng chống thiên tai 
cùng với những hành động khác ở những khu vực thường xuyên xảy ra 
thiên tai. 

Bên cạnh quản lý thiên tai, Việt Nam cũng ban hành ”Luật phòng, chống 
thiên tai” năm 2013. Luật này ”quy định về hoạt động phòng, chống thiên 
tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham 
gia hoạt động phòng chống thiên tai; quản lý nhà nước và nguồn lực bảo 
đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai” (Luật phòng, chống thiên tai, 
2013: Điều 1). Luật trao quyền cho những tổ chức và hộ gia đình tham 
gia vào hoạt động phòng chống thiên tai, coi họ như ”lực lượng tại chỗ” 
(Điều 6). Có vẻ như điều này rất phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam là một 
nước có mức độ rủi ro thiên tai cao. Một số điểm chính của luật bao gồm: 
(i) lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế xã hội cho thấy mối liên quan của thiên tai với đời sống người dân 
Việt Nam, (ii) đánh giá và khoanh vùng rủi ro thiên tai và theo dõi, giám 
sát nhằm tránh những tác động tiếp theo và, (iii) quy hoạch vùng dân cư 
và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai. 

Về vấn đề nghiên cứu biến đổi khí hậu, một trong những chính sách đáng 
lưu ý của Chính phủ gần đây là Chương trình khoa học công nghệ về biến 
đổi khí hậu (2011) với mục đích hỗ trợ và cung cấp những bằng chứng 
khoa học kỹ thuật làm cơ sở để thích ứng và giảm nhẹ cũng như lồng 
ghép biến đổi khí hậu vào những kế hoạch chiến lược và quá trình triển 
khai. Kết quả của chương trình tập trung vào những biện pháp kỹ thuật 
cho dự báo biến đổi khí hậu, giảm phát thải và thích ứng cũng như lồng 
ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Thông tin từ 
chương trình này sẽ là chìa khóa cho chính sách về di dân và di cư trong 
tương lai. Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách cũng nhờ đó để 
phân biệt rõ ràng những khu vực an toàn hay rủi ro để xây dựng những 
kịch bản khí hậu tương lai và sử dụng những thông tin cơ sở để xây dựng 
chính sách di cư vì lý do môi trường. 

Từ 2011-2013 đã có gần 50 dự án được phê duyệt, trong đó rất nhiều 
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dự án có liên quan tới thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực an ninh 
lương thực. Chương trình chủ yếu do Chính phủ tài trợ, và do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường thay vì Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, với 
trách nhiệm tổng thể được qui định trong QĐ 1244/QĐ-TTg. Một điều 
đáng tiếc là không có hoạt động nào của chương trình chú ý tới vấn đề 
di cư như chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều này có nghĩa là 
chiến lược và chính sách về biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã bỏ qua một 
yếu tố rất quan trọng: con người. Họ là những nhân tố phải trực tiếp ứng 
phó và bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường. Từ đó 
cho thấy rõ ràng xã hội dân sự phải có nhiều cơ hội để đóng vai trò tích 
cực trong xây dựng chính sách và chiến lược nhằm ứng phó và thích ứng 
với biến đổi khí hậu. 

IV.1.b. Di cư, di dời và tái định cư theo kế hoạch

Quyền của người di cư trong nước tại Việt Nam đã được thừa nhận đầy 
đủ và được xem là công bằng đối với mọi công dân theo Hiến pháp Việt 
Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2013b, Điều 14, 22, 23) bao 
gồm quyền được đi học, chăm sóc sức khỏe và tự do đi lại. Tuy nhiên, 
phân loại hộ gia đình trong Hệ thống đăng ký hộ khẩu lại xác định mức 
độ có thể tiếp cận các dịch vụ xã hội nêu trên của người dân. Theo đó, 
công dân được công nhận thuộc một trong những trường hợp sau: (i) 
thường trú, (ii) di cư trong quận, huyện (với hộ khẩu trong tỉnh tại thời 
điểm đăng ký), (iii) tạm trú từ 6-12 tháng, (iv) tạm trú từ 1-6 tháng. Trên 
cơ sở đó, một số luật đã có hiệu lực trong thập kỷ vừa qua nhằm thực thi 
Hiến pháp Việt Nam. Luật Cư trú năm 2006 cho phép công dân tự do sinh 
sống tại những khu vực khác nhau, và thuộc diện tạm trú hoặc thường 
trú. Theo đó, những người không thuộc địa phương có quyền yêu cầu 
chính quyền địa phương đăng ký thường trú, tạm trú và quyền của họ 
phải được bảo vệ. Cũng theo Luật này, chính quyền địa phương không 
được phép cản trở tự do đi lại của người dân. Năm 2013, Luật Cư trú sửa 
đổi có hiệu lực nhằm khắc phục một số qui định về các hành vi bị cấm 
cũng như điều kiện đăng ký tạm trú hoặc thường trú. Liên quan đến vấn 
đề này, Luật Hộ tịch năm 2014 bảo đảm quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ 
tịch không những của công dân Việt Nam mà còn của người không quốc 
tịch thường trú tại Việt Nam. Luật cũng thực thi hệ thống phân cấp đã 
được triển khai tại Việt Nam, theo đó, việc đăng ký hộ tịch có thể được 
thực hiện tại cấp cơ sở với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục đăng ký. Cuối 
cùng, Luật Căn cước công dân đã có hiệu lực từ đầu năm 2016. Theo đó, 
công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ phải có thẻ căn cước thay cho hộ 
chiếu. Thẻ căn cước sẽ tạo thuận lợi cho quá trình xác định danh tính và 
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giúp cho việc quản lý thông tin đăng ký được dễ dàng hơn qua hệ thống 
cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Tuy nhiên, nếu người di cư không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu đăng 
ký, họ vẫn có thể sinh sống tại khu vực nhưng trong tình huống dễ bị tổn 
thương do bị hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ xã hội hoặc họ có thể 
hồi hương hoặc đi nơi khác (Entzinger và Scholten, 2015). Trên thực tế, 
như đã giải thích ở phần trên, phần lớn di chuyển của người dân không 
được đăng ký vì chỉ các trường hợp đi khỏi nơi cư trú trên 30 ngày mới 
cần đăng ký (Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 2014). 

Thêm vào đó, vấn đề di cư trong nước được giải quyết theo các cách khác 
nhau tại những địa phương khác nhau. Đây là kết quả của hệ thống quản 
lý phân cấp tại Việt Nam. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam 
(năm 2014:2), thành phố Hồ Chí Minh ”cung cấp tiếp cận nhà ở tốt hơn 
cho người di cư, trong khi đó ở Hà Nội có nhiều hạn chế hơn”. Tuy nhiên, 
cả hai thành phố đều có điều kiện dành cho người dân địa phương vẫn 
tốt hơn rất nhiều so với người di cư. 

Hiện Việt Nam chưa có cơ quan chuyên trách về các vấn đề di cư. Theo 
Chun (2015:4), sự tham gia của ”các bộ ngành […] trong di dân trong 
nước và quốc tế […] thường mơ hồ và dàn trải ở rất nhiều các cơ quan 
chính phủ và các văn bản pháp luật” cũng giống như trường hợp các ủy 
ban, các nhiệm vụ và các chiến lược biến đổi khí hậu. Những Bộ ngành 
chính tham gia vào chính sách di cư và chức năng của các Bộ bao gồm:

• Bộ Công an với trách nhiệm kiểm soát và đăng ký di cư trong nước 
và quốc tế;

• Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý các chương trình 
tái định cư của Chính phủ;

• Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung vào giảm thiểu rủi 
ro kinh tế;

• Ủy ban nhân dân các tỉnh có thể ban hành các chính sách và qui 
định riêng do hệ thống phân cấp. 

Dưới tác động của biến đổi môi trường và khí hậu tại Việt Nam, Chính 
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phủ đã thực hiện những chương trình di dời12 (hay còn gọi là tái định cư) 
từ năm 1961 ở miền Bắc và sau đó mở rộng ra toàn quốc với chính sách 
của nhà nước sau khi đất nước thống nhất năm 1975 như đã trình bày. 
Theo tác giả Anh (2006, trong Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 2014), ban 
đầu quá trình tái định cư tập trung vào di chuyển người dân từ những 
khu đông dân cư (đô thị) tới nông thôn nơi có mật độ dân số thấp hơn. 
Trong giai đoạn 1976-1995, xấp xỉ 4,57 triệu người đã được tái định cư, 
phần lớn ở khoảng cách gần, trong khi đó vào giai đoạn 1994-1999 lượng 
người tái định cư chỉ vào khoảng 2.105.000 người (Anh, 2005 trong 
Chun, 2015). Hiện tại các chương trình tái định cư có phạm vi rộng hơn 
nhằm giải quyết cả các vấn đề quan trọng khác liên quan đến biến đổi khí 
hậu và suy thoái môi trường, phát triển và những khu vực bị ảnh hưởng 
bởi thiên tai (Chun và Sang, 2012). Để biết thêm thông tin về các chương 
trình tái định cư tại Việt Nam, xem phần III.3.c. của đánh giá này (“Di cư 
trong nước, tái định cư và lánh nạn do môi trường”). 

IV.1.c. Phát triển kinh tế và giảm nghèo

Việt nam đã xây dựng một số chương trình cải cách chính sách trực tiếp 
và gián tiếp có liên quan tới giảm nghèo. Nhờ quá trình Đổi Mới, nền 
kinh tế Việt Nam đã vận hành rất tốt với tăng trưởng GDP, lạm phát được 
kiểm soát, mở rộng xuất khẩu, đa dạng hóa và giảm nghèo. Tỷ lệ nghèo 
giảm từ 60% năm 1990 xuống 29% năm 2002, cùng với những cải thiện 
ấn tượng về giáo dục, y tế và tuổi thọ trung bình (Ngu, 2004). 

Tuy nhiên, xã hội Việt Nam vẫn tồn tại nhiều bất bình đẳng. Một trong 
những nguồn gốc của bất bình đẳng chính là nguồn lực tự nhiên được 
phân bổ không đồng đều. Trong khi một số vùng có tài nguyên thiên 
nhiên, đất đai màu mỡ và vị trí thuận lợi tạo ra những tiềm năng kinh 
tế lớn, thì những vùng khác lại thường xuyên có bão lụt, hoặc nằm ở 
khu vực miền núi hẻo lánh nên có nhiều bất lợi hơn (xem thêm chi 
tiết về các khu vực của Việt nam tại phần giới thiệu của đánh giá này                                     
trong Chương II). 

Có hai tài liệu chính liên quan tới giảm nghèo tại Việt Nam từ 2011-2015 
là: a) Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và b) Kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội (Hồng và Hoài, 2015), với mục tiêu giảm 
số hộ đói nghèo 2% mỗi năm ở cấp quốc gia và 4% mỗi năm ở những 
vùng đặc biệt khó khăn. 

Ngân hàng Thế giới định nghĩa là ”quá trình xây dựng lại nhà cửa, tài sản và cơ sở hạ tầng công tại một nơi khác” 
(Ngân hàng Thế giới, 2010:77). 

12
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Nghị quyết số 80/NQ-CP năm 201113  về giảm nghèo bền vững trong giai 
đoạn 2011-2020 đã được thông qua. Mục tiêu là ”cải thiện và từng bước 
nâng cao điều kiện sống của người nghèo, trước hết ở khu vực miền núi, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện 
ở các vùng nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và 
nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư” (ILO, 2014). 
Như vậy, nhóm đối tượng mục tiêu của Nghị quyết này là người dân sống 
tại những khu vực miền núi và dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Cả hai nhóm 
này đều sống ở những khu vực có mức độ dễ bị tổn thương cao. Do đó, 
cải thiện điều kiện nhà ở của người nghèo là yếu tố chính để giảm mức 
độ nghèo đói của những người phải di dời vì lý do môi trường. Theo các 
tác giả Hồng và Hòai (2015:14), Nghị quyết này đã được triển khai thành 
công ở hai giai đoạn: a) Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
năm 2006-2010; và b) Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
bền vững năm 2012-2015. Chương trình mục tiêu quốc gia gần đây nhất 
coi đói nghèo là hiện tượng đa chiều, do đó Chương trình đã nâng mục 
tiêu giảm nghèo lên tầm rộng hơn bao gồm tiếp cận các dịch vụ xã hội, 
nhà ở, cấp nước sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng. 
“Chương trình 135” được triển khai vào ngày 31 tháng 7 năm 1998 
hướng tới các xã đặc biệt khó khăn với mục tiêu là cải thiện ”đời sống vật 
chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền 
núi và vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này 
thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập vào 
sự phát triển chung của cả nước; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã 
hội, an ninh quốc phòng.” (Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, 1998). Kể từ 
đó 3 giai đoạn khác nhau được xây dựng, và giai đoạn cuối sẽ được triển 
khai tới năm 2020 (xem chi tiết ở phần tiếp theo). 

IV.1.d. Sử dụng đất

Sau công cuộc Đổi Mới năm 1986, đất được chia cho các hộ gia đình và 
cá nhân, các hợp tác xã nông nghiệp bị giải thể. Vào giai đoạn tiếp theo 
(sau 1996), đất được dùng để phát triển hạ tầng, trong đó có các khu 
kinh tế (Chun, 2015). 

Lần sửa đổi Luật Đất đai gần đây nhất được tiến hành năm 2013, sau khi 
Luật Đất đai năm 1993 hết hiệu lực. Luật Đất đai năm 1993 và Luật Đất 
đai sửa đổi năm 2013 cho phép các hộ gia đình được cấp Giấy chứng 

Nghị Quyết bằng tiếng Việt có thể truy cập tại 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91859/106704/F1936324665/VNM9185920Vnm.20pdf
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nhận quyền sử dụng đất, cho họ quyền được canh tác, chuyển nhượng, 
cho thuê, thế chấp và thậm chí cả thừa kế đất đai. Tuy nhiên, Luật cũng 
qui định việc quản lý đất đai thuộc về Nhà nước (Wells-Dang, Quang Tu 
và Burke, 2016). Theo đó, cách tiếp cận về sở hữu đất được triển khai 
như sau: ”Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở 
hữu và thống nhất quản lý” (Chun, 2015: 15). 

Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, Luật Đất đai chỉ ra rằng 
những cơ quan địa phương nên ”thu hồi đất không được sử dụng hoặc 
được sử dụng kém hiệu quả của những tổ chức, nông lâm trường hoặc 
thay đổi mục đích sử dụng đất” theo kế hoạch đã được xây dựng nhằm 
bảo đảm ”phân bổ cho các hộ gia đình và cá nhân theo các dự án phân 
phối đất cho người dân” (Chun, 2015: 15). Hơn nữa, theo Điều 16 của 
luật này, Nhà nước có thể thu hồi đất nếu ”có nguy cơ đe doạ tính mạng 
con người” như những vùng bị ô nhiễm hoặc bị sạt lở hoặc bị nước nhấn 
chìm, và thu hồi để ”phòng, chống thiên tai” (Chun, 2015: 16). Những 
điều này của Luật là rất quan trọng để đảm bảo an ninh cho con người, 
đặc biệt là ở những vùng có nguy cơ cao. Trên thực tế, luật cũng được 
áp dụng tương tự cho việc mua lại đất cho quá trình tái định cư và trong 
trường hợp ”cá nhân từ chối di dời […] thì Ủy ban nhân dân có thẩm 
quyền thu hồi đất và ra quyết định cưỡng chế thi hành” (Luật Đất đai 
năm 2013, Chun, 2015: 17, Điều 39). Luật này cũng áp dụng cho quá trình 
tái định cư, những người sử dụng đất bị buộc phải rời khỏi mảnh đất của 
họ do thiên tai sẽ được Nhà nước đền bù và đưa tới ”vùng đất mới với 
mục đích sử dụng tương tự với đất đã bị thu hồi”, hoặc bồi thường bằng 
tiền nếu không có sẵn đất đền bù (xem thêm phần IV.1.b trong chương 
này để biết thêm chi tiết). Tuy nhiên, như đã giải thích ở các phần trước, 
nếu sinh kế không được bảo đảm ở địa điểm mới, người dân lại có xu 
hướng quay về nơi cũ (nơi có rủi ro) hoặc di chuyển tới một nơi khác 
(xem phần II.3.d. Chương II: Tái định cư). 
 
IV.2. CÁC CHÍNH SÁCH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
Với Thỏa thuận Paris 2015, Việt Nam sẽ phải xây dựng kế hoạch hành 
động nhằm triển khai Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí 
hậu (UNFCCC) thông qua Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu cùng với 
những đối tác chính (UNDP, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Nhật và 
Anh) (Việt Nam Breaking News, 2016). Thêm vào đó, Thủ tướng Chính 
phủ đã yêu cầu thực hiện một Chương trình hỗ trợ Ứng phó với biến đổi 
khí hậu giai đoạn sau 2015. 
Các chương trình giảm nghèo khởi động năm 2002 vẫn còn đang triển 
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khai tại Việt Nam. Chương trình 135 cũng đã góp phần giảm rủi ro của 
những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu, như người 
dân tộc thiểu số sống tại những xã vùng xa hoặc miền núi (xem thêm chi 
tiết tại phần IV.1.c. về Giảm nghèo ở chương này). Vào năm 2016, Thủ 
tướng Chính phủ đã đồng ý đưa 2.275 thôn vào chương trình này trong 
giai đoạn 2016-2020 (Viet Nam plus, 2016). Vì khá thành công, nên tuy 
được khởi động từ năm 1998, chương trình 135 vẫn được tiếp tục triển 
khai trong những năm sau đó. 

Nói chung, như đã được đề cập trong những phần trước và theo các tác 
giả Hong và Hoai (2015), Việt Nam đã chuyển dịch từ cách tiếp cận kinh 
tế đơn thuần trong giải quyết vấn đề nghèo đói (2000-2010) sang cách 
tiếp cận với định nghĩa rộng hơn và toàn diện hơn về mối liên quan giữa 
môi trường và nghèo đói (2010-2020). 
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V. KẾT LUẬN, ƯU TIÊN 
NGHIÊN CỨU VÀ LỰA 
CHỌN CHÍNH SÁCH 

Báo cáo đánh giá này đã trình bày một cái nhìn tổng thể về tình trạng môi 
trường tại Việt Nam, phác họa mối liên quan giữa môi trường, biến đổi 
khí hậu và di cư trong nước và thảo luận về những chính sách liên quan 
hiện nay. Trên thực tế, Việt Nam đang phải hứng chịu nhiều thiên tai và 
quá trình biến đổi khí hậu diễn biến từ từ; và điều này để lại những tác 
động vô cùng nặng nề đến môi trường, sinh kế, nơi sinh sống và sức khỏe 
của người dân. Mặc dù lý do chính của di cư trong nước và quốc tế hiện 
nay chủ yếu vẫn là kinh tế và xã hội, nhưng những bằng chứng về suy 
thoái môi trường ngày càng tăng ở một số khu vực nhất định cũng cho 
thấy ảnh hưởng môi trường và khí hậu đến việc thay đổi nơi sinh sống 
của người dân. 

Việt Nam cũng đã có một số nghiên cứu về tình hình môi trường trong 
nước, tuy nhiên, thông tin nhìn chung còn rời rạc và không được cập 
nhật. Mặc dù có nhiều thông tin về suy thoái môi trường và ảnh hưởng 
của nó đến đời sống con người ở một số vùng nhất định trong cả nước, 
đặc biệt là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, nhưng một số vùng khác (đặc 
biệt là miền Bắc và miền Trung) vẫn còn chưa được nghiên cứu. Những 
nghiên cứu khác cần được tiếp tục triển khai để tìm hiểu tác động của 
biến đổi khí hậu và môi trường đến những nhóm dễ bị tổn thương ở 
những vùng khác nhau trong cả nước, từ đó có thể tạo dựng các chính 
sách và chương trình hỗ trợ cho những người cần sự giúp đỡ nhất. Điều 
này đặc biệt đúng trong trường hợp thiên tai và những quá trình biến 
đổi khí hậu diễn biến từ từ. Thông tin cụ thể về tính chất và tác động của 
những hiện tượng trên nhìn chung còn rất ít ỏi. Mặc dù trong những năm 
gần đây, báo cáo về tình trạng thiên tai mới nhất đã chi tiết hơn, nhưng 
những thông tin cập nhật thường xuyên về tình trạng của những người 
phải đi tạm lánh trong nước do thiên tai, đặc biệt là tạm lánh dài hạn còn 
rất hạn chế. Do đó, Việt Nam cần phải tiếp tục tiến hành nghiên cứu về 
khía cạnh này cũng như bổ sung thêm thông tin về cách thức người dân 
quay lại nơi xuất cư sau khi tạm lánh và những chiến lược chống chịu 
của họ. 
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Quyền bình đẳng của những người di cư trong nước rõ ràng cần được 
đảm bảo theo đúng tinh thần của Hiến pháp Việt Nam. Tuy nhiên, bất 
cập vẫn tồn tại giữa quy định trong Hiến Pháp và tình hình thực tế. Do 
đó, trước tiên, để thực thi những quyền đã ghi trong Hiến Pháp nên lấy 
việc đổi mới khung chính sách làm đầu nhằm tạo điều kiện và cải thiện 
hiệu quả việc di dân trong nước (ví dụ: đăng ký hộ khẩu nhằm tiếp cận 
các dịch vụ xã hội một cách đầy đủ). 

Một số nghiên cứu đã được thực hiện đối với các chương trình tái định 
cư của Chính phủ. Nhưng kết quả của các chương trình có thể được cải 
thiện đáng kể nếu có tham vấn rộng rãi hơn cũng như với sự tham gia 
tích cực hơn của cộng đồng. Vấn đề này sẽ được giải quyết khi thực hiện 
tốt những qui định về Dân chủ cơ sở để ‘’thực hành thu hút sự tham gia 
ở cấp địa phương vào các chương trình tái định cư, có nghĩa là người dân 
bị ảnh hưởng nên chính thức được thông báo, được tham gia thảo luận, 
được tư vấn, giám sát và kiểm tra các dự án địa phương” (Liên Hợp Quốc 
tại Việt Nam, năm 2014:4). Hơn nữa, những chương trình và kế hoạch 
tái định cư nên có cách tiếp cận tổng thể nhằm giảm rủi ro tác động từ 
môi trường và biến đổi khí hậu, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm sinh 
kế và các hỗ trợ cho các hộ gia đình (như đảm bảo tiếp cận với đất nông 
nghiệp, giảm thiểu khoảng cách tới khu vực chăn nuôi và/hoặc khu vực 
canh tác cũng như đảm bảo tiếp cận các mạng lưới xã hội). Thêm vào đó, 
cộng đồng tiếp nhận người di cư cũng nên được quan tâm trong những 
dự án tái định cư. Cộng đồng sẽ phải chuẩn bị thế nào để đón người di 
cư, họ sẽ hòa nhập ra sao và cộng đồng nhận người di cư sẽ có được 
những lợi ích gì? Những yếu tố này và một số yếu tố cần phải được đưa 
vào kế hoạch phát triển và tái định cư trong tương lai. Về vấn đề này, từ 
năm 2016, IOM đã và đang thực hiện một nghiên cứu nhằm hỗ trợ Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thu thập những bằng chứng về tình 
hình thực tế và cách thức triển khai các chương trình tái định cư nhằm 
đưa ra những khuyến nghị làm sao để khuyến khích sự tham gia nhiều 
hơn của người dân trong việc lập kế hoạch và triển khai các dự án tái định 
cư do tác động của môi trường. 

Nhìn chung, việc thành lập một Bộ để chăm lo các vấn đề di cư sẽ góp 
phần quan trọng trong việc huy động các nguồn lực cần thiết để đảm bảo 
điều kiện tốt nhất cho người di cư. 

Báo cáo này đã nêu rõ rằng việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai ở 
Việt Nam trong những năm gần đây đã có những tiến bộ lớn. Tuy nhiên, 
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hoạt động giám sát thiên tai và tác động của những quá trình biến đổi khí 
hậu diễn biến từ từ cần được đẩy mạnh. Tương tự như vậy, những kịch 
bản biến đổi khí hậu trong tương lai cần được xây dựng một cách chi tiết 
và toàn diện để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tái định cư và di cư, trong 
đó có tính tới những áp lực về môi trường và biến đổi khí hậu. 

Báo cáo đánh giá này cho thấy việc tạo mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, 
di cư, dịch vụ xã hội và những dự án tái định cư có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với Việt Nam vì quốc gia này rất dễ bị tổn thương trước suy thoái 
môi trường và tác động trầm trọng của biến đổi khí hậu. Do đó, những 
cuộc đối thoại thường xuyên và chuyên sâu giữa những chuyên gia từ 
nhiều ngành khác nhau sẽ mang lại lợi ích cho toàn quốc gia (Dunn, 2009; 
Hồng và Hoài, 2015). Thêm vào đó, mối liên hệ giữa giảm nghèo và các 
chính sách môi trường còn yếu vì hai vấn đề này thuộc quyền quản lý 
của các Bộ ban ngành khác nhau. Điều này tạo ra sự chồng chéo giữa các 
chương trình dẫn đến sự thiếu hiệu quả và thiếu nhất quán trong phân 
bổ kinh phí (Dunn, 2009; Hong và Hoai, 2015). Việt Nam có thể cân nhắc 
việc thành lập một cơ quan trung ương hay cơ quan một cửa để quản lý 
người di cư và tái định cư để điều phối những nhu cầu của họ, cũng như 
đóng vai trò cầu nối với các chương trình và thể chế có liên quan (đưa 
ra hướng dẫn và cách tiếp cận bảo trợ xã hội, dịch vụ y tế - giáo dục, các 
chương trình và kế hoạch tái định cư, đăng ký hộ khẩu và những vấn đề 
khác). 

Cuối cùng, một trong những hạn chế cơ bản của báo cáo này là việc sử 
dụng rất nhiều các dữ liệu thứ cấp. Do đó, những nghiên cứu chi tiết và 
sâu hơn về mối liên hệ giữa suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu và di 
cư sẽ có ý nghĩa rất quan trọng cho công cuộc phát triển đất nước. 
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