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TÓM TẮT 

Di cư tự do (DCTD) là vấn đề nóng hiện nay ở Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Sinh kế 

của những người dân di cư tự do đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết đối với các nhà chính sách, chính 

quyền địa phương các cấp và tổ chức đoàn thể. Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận từ phân tích khung sinh kế 

để làm rõ hiện trạng sinh kế của DCTD, trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng các nguồn sinh kế của người dân 

DCTD; đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế cho người dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Kết quả phân 

tích cho thấy: trong thời gian gần đây, các nguồn lực sinh kế của các hộ di cư tự do đã được cải thiện, các hoạt động 

sinh kế đã định hình và bắt đầu phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của các hộ mặc dù còn khó khăn thiếu thốn 

nhưng đang được cải thiện. Tuy vậy, việc cải thiện sinh kế cho người di cư tự do cũng đang phải đối mặt với nhiều 

khó khăn, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro và thách thức như: nguồn lực đất đai khó khăn, tranh chấp; nguồn vốn 

con người thấp; khả năng tiếp cận thị trường, tài chính, văn hóa, nước sạch khó khăn hoặc không thể thực hiện. 

Để giải quyết vấn đề này cần thực hiện đồng bộ bảy giải pháp trong đó cải thiện nguồn vốn con người là quan  

trọng nhất. 

Từ khóa: Di cư tự do, Đắk Nông, nguồn sinh kế, sinh kế. 

Livelihood for Free Migrants in Dak Nong Province 

ABSTRACT 

Free migration is a current hot issue not only in Dak Nong but also in the Central Highlands of Vietnam. The 

livelihoods of the migrants are posing many problems to be solved for the policy makers and local governments at all 

levels and organizations. This study used analytical approach livelihoods as framework to clarify the current status of 

free migration livelihoods based on situation analysis of people's livelihoods of free migrants and, thereby, proposed 

solutions to improve people's livelihood for free migration in the province of Dak Nong. The analytical results showed 

that in recent times, the livelihood sources of the free migration of households has improved and livelihood activities 

were shaped and developed. The standard of living and spiritual life of households although remained difficult are 

being improved. However, improving the livelihoods of the free migration is also facing many difficulties with several 

potential risks and challenges such as land capital problems and disputes, low human capital, and difficult access to 

markets, finance, culture, and clean water. Solving these issues require seven synchronous solutions in which 

improving human capital is the most important. 

Keywords: Dak Nong, free migration, livelihood, livelihood sources. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Di cư tự do là hiện tượng di chuyển cþa mût 

bû phên dån cư đến nơi ở mới hoàn toàn do 

người di cư tự quyết đðnh, bao g÷m việc lựa chõn 

nơi đến, tự tù chức di chuyển, tự lo các khoân 

kinh phí, tự täo cuûc søng mới täi nơi đến trên 

cơ sở thực hiện mût sø các thþ tục đøi với chính 

quyền sở täi nơi hõ chuyển đến. 

Sinh kế được hiểu là phương thức kiếm 

søng cþa con người. Sinh kế bao g÷m các khâ 

nëng, các tài sân (bao g÷m các ngu÷n lực vêt 
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chçt và xã hûi) và các hoät đûng cæn thiết để 

kiếm søng (DFID, 1999). Mût sinh kế được coi là 

bền vững khi nò cò khâ nëng ứng phò và phục 

h÷i khi bð tác đûng, hay cò thể thýc đèy các khâ 

nëng và tài sân ở câ thời điểm hiện täi và trong 

tương lai trong khi khöng làm xòi mñn nền tâng 

cþa các ngu÷n lực tự nhiên (Hanstad et al., 

2004; Carney, 1998). 

Ngu÷n vøn sinh kế bao g÷m các điều kiện 

khách quan và chþ quan mà con người cò được 

để thực hiện các hoät đûng sinh kế. Theo khung 

sinh kế bền vững cþa DFID, các loäi vøn này 

bao g÷m: (a) Vøn vêt chçt; (b) Vøn tài chính; (c) 

Vøn xã hûi; (d) Vøn con người (e) Vøn tự nhiên. 

Mût sø lượng lớn người di cư tự do từ nhiều 

nơi đã đến tînh Đík Nöng trong những nëm vừa 

qua, do ngu÷n lực sinh kế hän chế (đçt canh tác, 

vøn, các møi quan hệ xã hûi, cơ sở hä tæng) nên 

sinh kế cþa hõ vén chþ yếu dựa vào khai thác tự 

nhiên, lçn đçt, lçn rừng, gåy ânh sức òp khöng 

nhó đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hûi - 

möi trường - an ninh cþa đða phương. Do vêy, 

giâi pháp phát triển sinh kế bền vững cho dån 

DCTD là mût yêu cæu cực kì cçp bách trong 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hûi cþa quøc 

gia nòi chung và tînh Đík Nöng nói riêng. 

Mục tiêu cþa nghiên cứu này là trên cơ sở 

nghiên cứu thực träng sinh kế, bao g÷m các 

ngu÷n lực sinh kế và các hoät đûng sinh kế cþa 

người dån di cư tự do trên đða bàn tînh Đík 

Nöng, đề xuçt những giâi pháp hướng tới phát 

triển sinh kế bền vững cho bû phên dån cư này, 

gòp phæn phát triển bền vững kinh tế xã hûi, 

quøc phñng an ninh trên đða bàn. 

2. NGUỒN SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập số liệu, tài liệu 

2.1.1. Địa bàn nghiên cứu và nguồn số liệu 

thứ cấp (số liệu đã công bố) 

Đða bàn được chõn để nghiên cứu điển hình 

bao g÷m: Huyện Đík Glong; huyện Đík Song và 

huyện Tuy Đức, là ba huyện cò sø lượng người 

DCTD đöng nhçt cþa tînh. Trên đða bàn múi 

huyện chõn 2 xã để tiến hành tù chức các buùi 

hõp nhòm dån cư và thực hiện khâo sát  

các hû gia đình qua các phiếu phóng vçn chuèn 

bð sïn.  

Sø liệu thứ cçp được thu thêp, tùng hợp qua 

hệ thøng cơ sở dữ liệu cþa tînh Đík Nöng, bao 

g÷m: các báo cáo cþa UBND tînh Đík Nông, báo 

cáo cþa cơ quan Thøng kê tînh, báo cáo cþa Sở 

NN và PTNT tînh và UBND các huyện và các cơ 

quan quân lý đða phương cò liên quan đến vçn 

đề di cư tự do trên đða bàn tînh.  

2.1.2. Nguồn số liệu sơ cấp (số liệu mới) 

Các sø liệu sơ cçp được thu thêp chþ yếu 

thöng qua khâo sát thực tiễn bìng mût sø cöng 

cụ cþa phương pháp đánh giá nöng thön cò sự 

tham gia (PRA), g÷m: phóng vçn các hû gia đình 

và tù chức các buùi thâo luên nhòm täi các điểm 

được chõn để nghiên cứu điển hình. Trong quá 

trình khâo sát, nhòm tác giâ đã tiến hành 6 buùi 

hõp nhòm và phóng vçn 300 hû gia đình thuûc 

diện di cư tự do qua các phiếu chuèn bð sïn täi  

6 xã cþa 3 huyện được chõn làm các điểm 

nghiên cứu.  

Các hû điều tra được chõn theo phương 

pháp phån tæng theo đða phương và theo cơ cçu 

dån tûc. Các xã được chõn khâo sát là Đík Som, 

Đík R'Mëng (huyện Đík Glong), Đík N'Drung, 

Thuên Hà (huyện Đík Song), R'Htit và Đík 

Buk So (huyện Tuy Đức). Cơ cçu dån tûc cþa các 

hû điều tra bao g÷m: Mông (42,47%), Dao 

(21,74%), Tày (18,73%), Nùng (11,71%), các dân 

tûc Mường, Thái, Kinh chiếm dưới 10% trong 

tùng sø méu. 

2.2. Phân tích và xử lý số liệu 

Phương pháp thøng kê được sử dụng bao 

g÷m thøng kê mö tâ, thøng kê so sánh để phån 

tích làm rô thực träng về mức đû và sự biến 

đûng về sø lượng, kết cçu cþa các sø liệu thu 

thêp phục vụ các nûi dung nghiên cứu, nhìm 

tìm ra các thông tin lượng hòa, chuúi sø liệu cò 

xu hướng, các thông tin thể hiện bân chçt cþa 

hiện tượng thöng qua các con sø. 

Phương pháp chuyên gia được sử dụng 

trong nghiên cứu này thöng qua việc trao đùi, 

thâo luên với người dån di cư tự do, các chuyên 

gia giàu kinh nghiệm về sinh kế cÿng như vçn 



Sinh kế cho người dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

980 

đề di cư tự do, các cán bû quân lý, các nhà khoa 

hõc về các vçn đề cò liên quan đến nûi dung 

nghiên cứu nhìm tìm ra những khía cänh kinh 

tế xã hûi cò tính chçt đðnh tính. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng di cư tự do tại tỉnh Đắk Nông 

Dån sø cþa tînh hiện nay đät trên 510.000 

người với mêt đû trung bình 78,39 người trên 

km2 và bao g÷m trên 30 dån tûc sinh søng, trong 

đò cò các dån tûc thiểu sø là M’nöng, Ê đê,  

J’rai, Mä, H’möng, Dao… (Cục Thøng kê Đík  

Nông, 2015). 

Là tînh cò nhiều tiềm nëng về đçt đai, tài 

nguyên, Đík Nöng cò sức hýt rçt mänh đøi  

với dñng di cư tự do cþa câ nước tới làm ën  

sinh søng.  

Sø lượng người di cư tự do đến tînh Đík 

Nông tính đến tháng 12 nëm 2015 đã lên tới 

22.689 hû với 105.509 nhån khèu. Nơi xuçt cư 

cþa các hû này chþ yếu từ các tînh Lào Cai, 

Điện Biên, Lai Chåu, Hà Giang, Cao Bìng, 

Tuyên Quang… Nơi đến đðnh cư cþa các hû di 

cư tự do têp trung ở các huyện thuûc vüng 

sâu, vüng xa, nơi cñn nhiều tiềm nëng về đçt 

đai như các huyện Đík Glong, Tuy Đức,  

Đík Song, Kröng Nö… (UBND tînh Đík  

Nông, 2015).  

Người di cư tự do đến Đík Nöng chþ yếu là 

người dån tûc thiểu sø (chiếm 89,24% trong tùng 

sø người di cư), trong đò nhiều nhçt là người 

dån tûc H’möng (50,45%), Dao (13,13%), các dån 

tûc khác như Kinh, Tày, Nüng, Mường, Thái... 

chî chiếm tỷ lệ dưới 10% (UBND tînh Đík  

Nông, 2015). 

Kết quâ điều tra cho thçy, dån DCTD 

thường tìm đến các nơi vüng xa, vüng såu, cñn 

nhiều tiềm nëng về đçt đai (bao g÷m câ đçt 

chưa sử dụng và đçt rừng tự nhiên); vüng đçt 

màu mỡ phü hợp với nhiều loäi cåy tr÷ng cò giá 

trð kinh tế cao, đðc biệt là vüng đçt bazan. 

Những đðc điểm này đã và đang täo ra những 

thách thức lớn đøi với cöng tác quâ lý cþa đða 

phương như: cöng tác thøng kê, kiểm soát người 

DCTD, quân lý và bâo vệ rừng tự nhiên. 

3.2. Nguồn vốn sinh kế của người dân di cư 

tự do trên địa bàn nghiên cứu 

3.2.1. Thực trạng nguồn vốn vật chất của 

các hộ điều tra 

Ngu÷n vøn vêt chçt được phån chia làm 2 

nhóm: Tài sân cþa cûng đ÷ng và tài sân cþa hû. 

Những thöng tin chính về ngu÷n vøn vêt chçt 

cþa các hû điều tra được nêu trên bâng 1. 

Kết quâ điều tra và quan sát täi hiện 

trường cò thể dễ dàng thçy đäi đa sø các hû gia 

đình DCTD ở trong tình träng nghño về cơ sở 

vêt chçt, hệ thøng cơ sở hä tæng về cơ bân chưa 

đáp ứng được nhu cæu thiết yếu. Cò tới 82,33% 

các HGĐ cñn đang ở các nhà täm, đa phæn là 

tường vách gú, gäch tự chế, mái lợp bìng tçm 

fibro-ximëng hoðc tön. Các phương tiện phục vụ 

sinh hoät nhìn chung cñn nghño nàn, múi gia 

đình thường cò mût chiếc xe máy, khoâng 50% 

sø hû cò tivi. Các cöng cụ, phương tiện phục vụ 

cho sân xuçt chþ yếu là thö sơ, chî cò khoâng 5% 

sø hû đã mua sím được máy cày nhó cho làm 

đçt và vên chuyển, khoâng 25% sø hû sím được 

máy bơm nước chäy dæu để phục vụ tưới nước 

cho vườn cà phê. Giá trð các cöng cụ, phương 

tiện cho sân xuçt tính bình quån múi hû chî đät 

mức 2,75 triệu đ÷ng.  

Ngu÷n nước phục vụ sinh hoät, cò 45,67% 

sø hû gia đình (HGĐ) cò giếng tự đào täi nhà, 

17,33% lçy nước từ các dñng suøi dén chây về 

nhà, cñn tới 36% sø HGĐ phâi lçy từ các 

ngu÷n nước xa do khöng thể đào được giếng 

gæn nhà. Hæu hết các HGĐ di cư tự do søng xa 

trung tåm nên khâ nëng tiếp cên các cơ sở hä 

tæng xã hûi đều rçt khò khën: chî cò 43,67%  

sø HGĐ cò điện lưới, đa sø đều ở các khu vực 

xa đường giao thöng, xa trường hõc, xa chợ 

nông thôn. 

3.2.2. Nguồn vốn tài chính của các hộ  

điều tra 

Ngu÷n vøn tài chính đòng vai trñ quan 

trõng trong phát triển và câi thiện sinh kế cþa 

người dån. Tình hình ngu÷n lực tài chính cþa 

các hû điều tra được thể hiện ở bâng 2. 
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Bảng 1. Cơ sở vật chất của các hộ điều tra 

Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Tỷ trọng % 

Điều kiện nhà ở       

- Loại nhà Số hộ 300 100,00 

Nhà tạm Số hộ 247 82,33 

Nhà kiên cố Số hộ 53 17,67 

- Giá trị nhà ở Tr.đ/hộ 31,42   

Giá trị công cụ sản xuất Tr.đ/hộ 2,75   

Giá trị các phương tiện sinh hoạt chủ yếu Tr.đ/hộ 17,42   

Nguồn nước sinh hoạt hộ 300 100,00 

- Giếng khoan tại nhà hộ 3 1,00 

- Giếng đào tại nhà hộ 137 45,67 

- Nước suối tự chảy về nhà hộ 52 17,33 

- Nguồn nước lấy từ xa hộ 108 36,00 

Hộ có điện lưới hộ 131 43,67 

Hộ gần đường giao thông Hộ 118 39,33 

Hộ gần trạm y tế (dưới 1 km)  42 15,66 

Hộ gần trường học (dưới 1 km)  66 19,66 

Hộ gần chợ (dưới 1 km)  19 6,33 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát, 2015 

Bảng 2. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất của HGĐ điều tra 

Chỉ tiêu Số lượng (hộ) Tỷ lệ % 

Hộ thiếu vốn cho sản xuất 300 100,00 

Nguồn bổ sung vốn của hộ 

  - Vay Ngân hàng 96 32,00 

- Vay người thân 123 41,00 

- Vay tín dụng tự do 20 6,67 

Hộ không thể vay vốn 86 28,67 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2015 

Sø liệu điều tra cho thçy 100% sø HGĐ đều 

cho rìng hõ thiếu vøn để đæu tư cho sân xuçt ở 

các mức đû khác nhau, trong khi đò khâ nëng 

tiếp cên các ngu÷n vøn cþa các hû DCTD cñn rçt 

hän chế và khò khën. 

Ngu÷n bù sung vøn từ bên ngoài cþa các 

HGĐ chþ yếu qua: vay ngån hàng, vay người 

thån, hõ hàng, vay tín dụng tự do. Cñn tới 

28,67% sø HGĐ hoàn toàn khöng thể vay được 

tiền từ bçt kỳ ngu÷n nào vì nhiều lý do khác 

nhau, đåy thực sự là mût khò khën rçt lớn để 

phát triển sân xuçt cþa người di cư tự do.  

Nguyên nhån cþa tình träng thiếu vøn được 

xác đðnh là: (i) người dån ít cò tích luỹ từ kết 

quâ quá trình sân xuçt; (ii) người dån khöng 

vay được vøn vì nhiều lý do khác nhau như: tåm 
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lý không dám vay ngån hàng vì lo sợ khöng trâ 

được, do mût sø hû khöng cò tài sân thế chçp để 

vay vøn ngån hàng thương mäi, mût sø hû cò thể 

vay được từ các cá nhån tín dụng tự do nhưng 

khöng thể vay được sø tiền lớn và lãi suçt vay 

thường là khá cao; (iii) chương trình cho vay Hû 

gia đình cþa ngån hàng NN & PTNT và ngân 

hàng Chính sách xã hûi thường cò mức vay 

thçp, đøi tượng được vay từ ngu÷n này phâi 

tham gia các đoàn thể như (hûi nöng dån, hûi 

cựu chiến binh, hûi phụ nữ…) vì những chương 

trình này là cho vay tín chçp qua các đoàn thể, 

tuy nhiên tỷ lệ người DCTD tham gia các đoàn 

thể này khöng cao. 

3.2.3. Nguồn vốn con người của các hộ gia 

đình điều tra 

Ngu÷n vøn con người giữ vai trñ đðc biệt 

quan trõng khöng chî trong việc câi thiện sinh 

kế cþa hû gia đình mà cñn quyết đðnh đến sự 

phát triển kinh tế cþa mût đða phương, quøc 

giamà cñn đòng. Qua sø liệu điều tra, tùng hợp 

phån tích, kết quâ ngu÷n vøn con người cþa tînh 

Đík Nöng được thể hiện ở bâng 3. 

Sø liệu trên bâng 3 cò thể thçy, nhìn chung 

hû gia đình điều tra cò sø nhån khèu khá đöng 

(5,6 khèu/hû), cò sø lao đûng tương đøi cao (2,6 

lao đûng/hû), lao đûng cò đû tuùi tương đøi tró 

(40,11 tuùi), sø người ngoài đû tuùi lao đûng ở 

mức 2,9 người/hû, đa sø lao đûng là những người 

khóe mänh (chî cò 8,77% lao đûng bð øm đau 

thường xuyên). Lao đûng täi các hû DCTD cò 

tính cæn cü chðu khò, ý chí khíc phục khò khën 

cao, cò nhiều kinh nghiệm canh tác nương réy 

và chðu khò hõc hói. Đåy cò thể nòi là mût trong 

những thuên lợi cơ bân cþa các HGĐ điều tra 

trong bøi cânh di cư đến vüng đçt mới, cæn 

nhiều lao đûng. 

Tuy nhiên, chçt lượng lao đûng läi cò 

nhiều khía cänh bçt cêp: trình đû vën hòa cþa 

lao đûng rçt thçp, bình quån lao đûng chî hõc 

đến lớp 4/12, rçt nhiều người trong sø hõ đã 

tái mü chữ, khöng biết đõc, biết viết, mût sø 

nói chưa thành thäo tiếng phù thöng (đðc biệt 

là những người trên 50 tuùi). Sø liệu điều tra 

cho thçy 42,33% sø chþ hû được phóng vçn 

hæu như khöng thể đõc và viết tiếng Việt mût 

cách bình thường. Chî cò 0,03% lao đûng đã 

được đào täo qua các khòa têp huçn từ trung 

cçp trở lên (chþ yếu là từ khi cñn ở quê cÿ), 

khoâng 21,73% lao đûng đã được dự ít nhçt 

mût læn các đợt têp huên nghề nghiệp (chën 

nuöi, tr÷ng trõt…) do cơ quan khuyến nöng đða 

phương tù chức. 

Bảng 3. Đặc điểm về nhân khẩu, lao động của HGĐ điều tra 

Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Tỷ lệ % 

Tổng số nhân khẩu người 1680 100 

Tổng số lao động người 810 48,21 

Tổng số nhân khẩu phụ thuộc người 870 51,79 

Số nhân khẩu bình quân người/hộ 5,6 

 Số lao động bình quân người/hộ 2,7  

Số nhân khẩu phụ thuộc bình quân người/hộ 2,9  

Độ tuổi bình quân của lao động tuổi 40,11 

 Trình độ văn hóa của chủ hộ lớp 4,2/12 

 Chủ hộ không đọc được thành thạo người 127 42,33 

Lao động đã được đào tạo người 27 0,03 

Lao động đã được tập huấn nghề người 176 21,73 

Lao động thường xuyên bệnh tật người 71 8,77 

Số trẻ em trong độ tuổi đi học người 460 100 

Số trẻ em đi học người 248 53,91 

Trẻ trong độ tuổi không đi học người 212 46,09 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra, 2015 
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Bảng 4. Tình hình đất đai của các hộ gia đình điều tra 

Chỉ tiêu Số lượng (m
2
/hộ) Tỷ trọng % 

Diện tích đất bình quân một hộ 14.955 100,00 

Diện tích đất theo mục đích sử dụng 14.955 100,00 

Đất ruộng 286 1,91 

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 1.953 13,06 

Đất trồng cây lâu năm 12.027 80,42 

Đất ở  316 2,12 

Đất khác (vườn, ao...) 373 2,49 

Diện tích đất chia theo nguồn gốc 14.955 100,00 

Được giao 0 0,00 

Tự khai phá 2.748 18,38 

Mua lại 12.207 81,62 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2015 

3.2.4. Nguồn vốn tự nhiên của các hộ điều tra 

Mðc dü các đða phương thuûc tînh Đíc Nöng 

đều cò thế mänh về đçt đai tài nguyên, nhưng 

đøi với các hû gia đình di cư tự do thì vçn đề tiếp 

cên và sử dụng các ngu÷n tài nguyên thiên 

nhiên läi cò những rào cân lớn (Bâng 4).  

Diện tích đçt sử dụng bình quån mût hû 

khá lớn, đät 1,49 ha/hû, trong đò đçt tr÷ng cåy 

låu nëm (chþ yếu là cà phê) chiếm tỷ lẹtới 

80,42%, tiếp đò là đçt nương réy tr÷ng cåy hàng 

nëm (chþ yếu là sín, ngö) (13,06%), đçt ở cþa 

các hû là khá hẹp, chî ở mức 316 m2/hû. 

Hæu hết các hû thuûc diện DCTD là những 

người đến sau, để cò đçt canh tác, hõ phâi thực 

hiện các cách thức sau: (i) trên 80% hû DCTD cò 

hoät đûng tự khai phá mût cách bçt hợp pháp 

các khu đçt trøng hoðc rừng tự nhiên, (ii) gæn 

60% hû cò mua läi đçt cþa các hû dån bân đða, 

hoðc (iii) làm đơn xin và được chính quyền đða 

phương hợp thức thþ tục cçp đçt sân xuçt theo 

đðnh mức. Xòt về ngu÷n gøc đçt cþa hû, cò tới 

81,62% diện tích đçt được mua läi từ người dån 

bân đða, khoâng 18,38% diện tích là tự khai 

phá, sau đò được chính quyền đða phương làm 

thþ tục hợp thức hòa cho các hû sử dụng. Không 

cò hû nào được hưởng chính sách giao đçt sân 

xuçt cþa Nhà nước. 

Thực tế xây ra tranh chçp về đçt đai trên 

diện tích đçt đang canh tác cþa các hû DCTD 

diễn ra theo mût sø trường hợp điển hình sau 

đåy: (i) tranh chçp trên đçt tự khai phá cþa mût 

sø hû DCTD, sau khi sử dụng ùn đðnh mût vài vụ 

thì cò người bân đða đến đñi läi vì nòi đåy là đçt 

nương réy ngày xưa cþa gia đình hõ, (ii) tranh 

chçp trên đçt các hû DCTD mua läi cþa hû dån 

bân đða, sau khi sử dụng vài vụ läi cò người đến 

nói hõ là người thån cþa chþ đçt cÿ, nay đñi phæn 

tiền cþa hõ. Để giâi quyết hai trường hợp tranh 

chçp này, đa sø các hû DCTD phâi thu xếp mût sø 

tiền nhçt đðnh để trâ cho người đến đñi. Trường 

hợp khác (iii) là khi các hû DCTD tự khai phá đçt 

rừng tự nhiên thuûc về các Ban quân lý rừng, các 

Khu bâo t÷n, các Nöng Låm trường quøc doanh... 

khi bð phát hiện thì đa sø các hû phâi trâ läi đçt 

cho các cơ quan này. 

Các hû gia đình ở gæn các khu rừng tự 

nhiên được các Ban quân lý rừng cþa Nhà nước 

khoán quân lý bâo vệ rừng với mức thü lao 

khoâng 300.000 đ÷ng múi nëm cho 1 ha rừng. 

Về cơ bân các hû ở gæn rừng được quyền bình 

đîng với các hû bân đða khác trong việc chën thâ 

gia sýc, thu hái mût sø låm sân ngoài gú như 

mëng, cåy thuøc, cþi... Täi các khu rừng cò gú, 

vén thường xây ra hiện tượng khai thác gú, sën 

bín chim, thý rừng bçt hợp pháp, gåy nhiều tùn 

thçt cho hệ tài nguyên rừng cþa đða phương. 

Các ngu÷n nước tự nhiên cþa các đða 

phương (ao, h÷, suøi...) đều được chia só bình 

đîng giữa các hû dån bân đða với người DCTD.  
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3.2.5. Nguồn vốn xã hội 

Người DCTD được cûng đ÷ng dån cư bân đða 

chçp nhên khá nhanh, về cơ bân khöng cò 

những rào cân trong các sinh hoät cûng đ÷ng 

cþa đða phương. Mût sø người DCTD đã tham 

gia vào hệ thøng cán bû quân lý cþa đða phương 

như: làm trưởng thön, bân, bom, sòc; tham gia 

vào ban chçp hành các hûi đoàn thể (Đoàn 

thanh niên, Hûi phụ nữ, Hûi nöng dån xã). 

Người dån DCTD được hưởng tçt câ các phýc lợi 

xã hûi cþa đða phương, được tham gia bình đîng 

vào các hoät đûng chính trð, xã hûi cþa đða 

phương, được tham gia têp huçn kỹ thuêt sân 

xuçt, được däy nghề, được vay vøn như đøi với 

người dån bân đða. Đa sø người dån DCTD hiện 

nay đã được hưởng các chế đû chính sách cþa 

Nhà nước cho đ÷ng bào dån tûc ít người như 

người bân đða (như chính sách bâo hiểm y tế, 

chính sánh miễn giâm hõc phí...) 

Các khò khën và rào cân đøi với DCTD đò 

là: người DCTD søng thành cụm dån cư nhó, läi 

khá khòp kín theo dån tûc, theo nơi xuçt cư, do 

vêy yếu tø giao lưu với cûng đ÷ng đða phương 

khá hän chế, sự tham gia cþa người DCTD vào 

các hoät đûng lễ hûi cûng đ÷ng cþa người bân 

đða tương đøi ít. Yếu tø phong tục têp quán cþa 

dån tûc ít người di cư cÿng chi phøi khá nhiều 

đến sự hña nhêp với người đða phương, điển 

hình là cho đến nay, ở tçt câ các xã điều tra, 

chưa cò mût cuûc hön nhån nào giữa người 

DCTD với người bân đða. Mût sø người DCTD 

đến søng täi đða phương nhưng khöng thể làm 

thþ tục đëng ký nhån khèu hû khèu, vì hoðc là 

hõ rçt ngäi về quê cÿ để xác nhên hû khèu gøc, 

hoðc đða phương nơi xuçt cư khöng thể xác nhên 

hû khèu gøc cho hõ. Những người này đang gðp 

nhiều khò khën trong việc thực hiện các quyền 

cöng dån và khöng được hưởng các chính sách 

nhà nước cho đ÷ng bào đða phương. 

3.3. Thực trạng sinh kế của các hộ DCTD 

điều tra 

3.3.1. Các hoạt động sinh kế của các hộ 

điều tra 

Nhìn chung những hoät đûng sân xuçt kinh 

doanh phù biến nhçt cþa các hû DCTD vén là 

làm nöng nghiệp trên đçt døc, vøn là nghề 

truyền thøng cþa các dån tûc ít người miền Bíc 

như: tr÷ng cåy cöng nghiệp låu nëm (cà phê) với 

98,33% sø hû; tr÷ng cåy ngín ngày trên nương 

réy (sín, ngö...) chiếm tới 69,67% sø hû; đi làm 

thuê, làm mướn theo thời vụ với 62%. Rçt ít hû 

làm thương mäi, dðch vụ hoðc làm cöng nhån ở 

các cöng ty, xí nghiệp do đða bàn sinh søng cþa 

các hû thường xa các điểm dån cư têp trung 

(Bâng 5). 

Trong thực tế, các hû gia đình đều nhên 

được những sự hú trợ cþa Nhà nước để phát 

triển sân xuçt như: được tham dự lớp têp huçn 

ngín ngày về kỹ thuêt canh tác, kỹ thuêt chën 

nuöi, được xòt cho vay vøn theo chương trình 

cho vay hû gia đình... Các vêt tư thiết yếu cho 

sân xuçt như phån bòn, thuøc bâo vệ thực vêt... 

được mua chþ yếu từ các chợ đða phương. Việc 

tiêu thụ hàng hòa nöng sân cþa các hû chþ yếu 

là do thương lái đến mua täi nhà theo giá câ 

thóa thuên và tương đøi thuên lợi cho các hû.  

3.3.2. Thu nhập của các hộ gia đình điều tra 

Tùng các khoân thu bình quån mût hû đät 

50,168 triệu đ÷ng mût nëm, nếu chia cho sø 

nhån khèu bình quån thì mức thu này đät 8,95 

triệu đ÷ng/nëm/người, hay 746.550 

đ÷ng/tháng/người. Con sø này cho thçy mức thu 

bình quån cþa các hû điều tra đã ở mức cao hơn 

gæn 1,5 læn so với chuèn nghño cþa câ nước hiện 

nay. Cơ bân ngu÷n thu chþ yếu cþa các hû điều 

tra vén là từ các hoät đûng tr÷ng trõt, trong đò 

lớn nhçt là thu từ cà phê (chiếm 70,19%), sau đò 

là thu từ các sân phèm nương réy (10,46%), còn 

các ngu÷n thu khác (chën nuöi, thương mäi dðch 

vụ...) chiếm tỷ lệ nhó (Bâng 6). 

3.3.3. Chi tiêu của các hộ gia đình điều tra 

Múi nëm bình quån mût hû chi tiêu sø tiền 

là 47,658 triệu đ÷ng (bình quån 709.195 

đ÷ng/người/tháng). Như vêy với tình hình thu, 

chi hiện nay, bình quån mût hû gia đình chî tích 

lÿy được 2,51 triệu đ÷ng/nëm cho các nhu cæu 

phát triển. Trong kết cçu các khoân chi thì chi 

cho các nhu cæu ën vén chiếm tỷ lệ rçt lớn (tới 

49,95%), trong khi đò chi cho các hoät đûng sân 

xuçt chiếm chî là 36,19%, chi cho nhu cæu hõc 

hành, y tế... rçt ít. Kết quâ điều tra cho thçy 

mức søng cþa các hû gia đình DCTD cñn ở mức 

thçp (Bâng 7). 
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Bảng 5. Các hoạt động sinh kế chính của hộ gia đình điều tra 

Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Tỷ trọng % 

Số HGĐ điều tra hộ 300 100,00 

Hộ có làm ruộng nước hộ 28 9,33 

Hộ có làm nương rẫy cây hàng năm hộ 209 69,67 

Hộ có trồng cà phê hộ 295 98,33 

Hộ có chăn nuôi hộ 128 42,67 

Hộ có sản xuất lâm nghiệp hộ 41 13,67 

Hộ có hoạt động thương mại, dịch vụ hộ 37 12,33 

Hộ có làm thuê, làm mướn hộ 186 62,00 

Hộ có người làm tại các khu công nghiệp  hộ 0 0,00 

Hộ có hoạt động SXKD khác hộ 22 7,33 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của tác giả 

Bảng 6. Tình hình thu nhập bình quân của hộ gia đình điều tra 

Chỉ tiêu Số lượng (1000đ/hộ) Tỷ lệ % 

Thu từ lúa nước 678 1,35 

Thu từ nương rẫy cây hàng năm 5.250 10,46 

Thu từ cà phê 35.214 70,19 

Thu chăn nuôi 2.400 4,78 

Thu từ sản xuất lâm nghiệp 186 0,37 

Thu từ thương mại dịch vụ 1.523 3,04 

Thu từ làm thuê, làm mướn 4.630 9,23 

Thu khác 287 0,57 

Cộng 50.168 100,00 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2015 

Bảng 7. Chi tiêu của hộ gia đình điều tra 

Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Tỷ lệ % 

Số HGĐ điều tra hộ 300  

Chi cho sản xuất đ/hộ 17.245 36,19 

Chi trồng trọt cây hàng năm đ/hộ 2195 4,61 

Chi cho gây trồng cây cà phê đ/hộ 13.182 27,66 

Chi chăn nuôi đ/hộ 1.242 2,61 

Chi sản xuất khác đ/hộ 627 1,31 

Chi ăn uống đ/hộ 23.807 49,95 

Chi may mặc và đồ dùng thiết yếu đ/hộ 1.602 3,36 

Chi học hành đ/hộ 1.977 4,15 

Chi chữa bệnh đ/hộ 2.278 4,78 

Chi các khoản đóng góp đ/hộ 205 0,43 

Chi đời sống khác đ/hộ 544 1,14 

Cộng đ/hộ 47.658 100,00 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2015 
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3.4. Giải pháp cải thiện sinh kế cho các hộ 

DCTD trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Cën cứ vào kết quâ phån tích phía trên, để 

câi thiện và phát triển sinh kế cho người dån 

DCTD trên đða bàn tînh Đík Nöng, cæn áp dụng 

mût hệ thøng đ÷ng bû các giâi pháp, trong đò 

cæn quan tåm đðc biệt các giâi pháp sau đåy: 

Thứ nhất, khèn trương xåy dựng và hoàn thiện 

quy hoäch bø trí dån cư toàn tînh, trong đò cò 

vçn đề bø trí các cụm dån cư cho các hû thuûc 

diện DCTD, trong quy hoäch này cæn quan tåm 

giâi quyết đ÷ng bû các vçn đề như quỹ đçt, 

ngu÷n nước, cơ cçu sân xuçt, cơ sở hä tæng... để 

đâm bâo điều kiện phát triển ùn đðnh sân xuçt 

và đời søng cho các hû DCTD nòi riêng và cþa 

đ÷ng bào tînh Đík Nöng nói chung. Thứ hai, 

tiếp tục thực hiện chương trình điều chînh bø trí 

đçt đai, trong đò cò vçn đề thu läi mût sø diện 

tích sử dụng khöng hiệu quâ cþa các Nöng, Låm 

trường, các Cöng ty... để bø trí đçt sân xuçt cho 

nhån dån, trong đò đðc biệt ưu tiên cho những 

hû gia đình thuûc diện DCTD đang thiếu đçt 

sân xuçt. Thứ ba, cæn làm tøt cöng tác khuyến 

nöng, hướng dén kỹ thuêt canh tác và đðc biệt 

hướng dén để bà con DCTD lựa chõn được mö 

hình canh tác cây, con phü hợp nhçt với điều 

kiện đçt đai, sinh thái cþa từng đða phương. 

Thứ tư, xåy dựng và áp dụng mût sø cơ chế, 

chính sách đðc thü cho riêng người DCTD là 

dån tûc thiểu sø, như quy đðnh điều kiện cho 

đëng ký hû khèu thường trý täi đða phương cho 

mût sø trường hợp khöng thể hoðc chưa thể xác 

minh được hû khèu gøc cþa nơi xuçt cư; xem xét 

giâm nhẹ các yêu cæu về điều kiện vay vøn và lãi 

suçt đøi với các trường hợp gia đình DCTD; hú 

trợ xåy dựng nhà ở cho người DCTD… Thứ năm, 

quan tåm đæu tư cơ sở hä tæng mà trước hết là 

hệ thøng đường giao thöng, hệ thøng nước sinh 

hoät, hệ thøng điện cho các khu vực cò người 

DCTD, những công trình này trước mít chî cæn 

ở quy mô và mức đû vừa phâi. Thứ sáu, quan 

tåm phát triển các hoät đûng giáo dục đào täo 

cho người DCTD, trước hết, cæn mở các lớp bù 

týc vën hòa däy đõc, däy viết cho người lớn; đào 

täo, b÷i dưỡng nghề, đ÷ng thời quan tåm mở các 

lớp theo mö hình cím bân cho tró em cþa các hû 

DCTD ở xa trường hõc. Thứ bảy, tëng cường 

cöng tác tuyên truyền vên đûng đøi với người 

DCTD, bên cänh các nûi dung tuyên truyền về 

đường løi, chính sách, cæn chú ý các vçn đề vën 

hòa, tình đoàn kết giữa các dån tûc, vçn đề tín 

ngưỡng, tön giáo, vên đûng xòa bó các têp tục 

läc hêu, xåy dựng đời søng vën minh, hiện đäi. 

4. KẾT LUẬN 

Câi thiện và phát triển sinh kế cho người 

DCTD là mût nhiệm vụ cò ý nghïa hết sức quan 

trõng gòp phæn phát triển kinh tế xã hûi, đâm 

bâo quøc phñng an ninh trên đða bàn tînh Đík 

Nông nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung, 

mût đða bàn cò tæm quan trõng chiến lược cþa 

câ nước.  

Những người DCTD đến Đík Nöng bởi 

nhiều lý do khác nhau, trong đò lý do chþ yếu là 

tìm kiếm mût nơi cò điều kiện đçt đai tài 

nguyên tøt hơn để phát triển kinh tế. Kết quâ 

nghiên cứu cho thçy các ngu÷n lực sinh kế cþa 

các hû DCTD đã được hình thành và từng bước 

câi thiện, tuy nhiên vén đang đøi mðt với những 

bçt cêp khá lớn: Đçt đai cþa các hû DCTD phức 

täp về thþ tục, cơ chế giâi quyết; thường là ở 

khu vực vüng såu vüng xa, vüng tranh chçp và 

đû phì cþa đçt kòm; Ngu÷n vøn con người cþa 

các hû DCTD thçp câ về vën hòa và chuyên 

môn, kiến thức và kinh nghiệm canh tác ở vüng 

đçt mới cñn hän chế nên nëng suçt cåy tr÷ng, 

vêt nuöi thường thçp, hiệu quâ kém; Những 

người dån DCTD thường ở vüng såu vüng xa 

nên khâ nëng tiếp cên ngu÷n nước, ngu÷n điện 

và vën hòa hän chế và gðp nhiều khò khën; 

Ngu÷n lực tài chính hän hẹp, cơ hûi tiếp cên các 

ngu÷n lực bên ngoài rçt yếu; Các hoät đûng sinh 

kế cñn tương đøi đơn điệu, ngu÷n thu chưa ùn 

đðnh và phâi đøi mðt với nhiều nguy cơ rþi ro từ 

thời tiết và tính ùn đðnh kòm cþa thð trường 

nöng sân trong vüng. 

Để phát triển sinh kế, ùn đðnh đời søng và 

phát triển sân xuçt cho người DCTD trên đða 

bàn huyện Đík Nông, cæn thực hiện mût hệ 
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thøng đ÷ng bû các giâi pháp trong đò cæn quan 

tåm đðc biệt các vçn đề: Quy hoäch bø trí läi 

dån cư; Điều chînh bø trí đçt sân xuçt cho người 

DCTD; Xåy dựng và thực hiện mût sø chính 

sách đðc thü cho người DCTD về hû khèu, điều 

kiện vay vøn và hưởng các chính sách xã hûi; 

Tëng cường đæu tư phát triển cơ sở hä tæng và 

phát triển dðch vụ xã hûi ở quy mö và mức đû 

phü hợp cho các vüng DCTD; Tëng cường cöng 

tác tuyên truyền vên đûng để nång cao nhên 

thức mõi mðt cho người DCTD. 
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