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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Sông Hương là một trong những danh thắng của Thừa Thiên Huế nói 

riêng và miền Trung Việt Nam nói chung. Trên dòng sông này từ rất lâu đã tồn 

tại cộng đồng cư dân sống trên mặt nước từ thượng đến hạ nguồn và các nhánh 

sông tại thành phố Huế. Họ sống tập trung thành nhiều vạn, mỗi vạn có từ 30 

đến 50 hộ gia đình. Trước đây, vạn của cư dân là một đơn vị tự quản có mối 

quan hệ mật thiết về huyết thống, nghề nghiệp và tín ngưỡng. Họ có đặc điểm 

chung là ít tài sản, việc làm không ổn định, đông con, hạn chế tiếp cận các dịch 

vụ y tế, giáo dục, thông tin…và phụ thuộc nặng nề vào điều kiện tự nhiên của 

sông Hương. 

Sau năm 1975, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban 

Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (UBND tỉnh TTH) và Uỷ ban Nhân dân Thành 

phố Huế (UBND T.P Huế) đã có những chủ trương quy hoạch, di dời, giải toả 

và tái định cư (TĐC) cư dân sống quanh các kênh rạch, khu ổ chuột, đặc biệt là 

khu vực thành thị; cư dân sống trên thuyền, bè dọc sông Hương hay vùng đầm 

phá, cửa biển…Cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương được vận động trở về 

quê quán cũ sinh sống, đi xây dựng kinh tế mới tại các tỉnh Sông Bé, Đồng 

Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng hay ở các huyện gần thành phố Huế: Hương Thuỷ, 

Phú Vang, Hương Trà, Nam Đông, A Lưới…Đặc biệt, giai đoạn từ năm 1986 

đến năm 2010, UBND tỉnh TTH và UBND T.P Huế đã có các chương trình, dự 

án nhằm di dời, giải toả, TĐC toàn bộ cư dân vạn đò sông Hương lên bờ sinh 

sống với mục tiêu an sinh xã hội, ổn định cuộc sống của người nghèo theo hướng 

phát triển bền vững; đồng thời chỉnh trang phát triển đô thị sinh thái, mỹ quan 

thành phố du lịch và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế. Tại thành 

phố Huế đã hình thành các khu TĐC tập trung: Khu TĐC Trường An (năm 

1989, nay là khu TĐC Phước Vĩnh), Kim Long (năm 1995, thuộc phường Kim 

Long), Bãi Dâu (năm 1998 thuộc phường Phú Hậu), Hương Sơ (năm 2008, 

thuộc phường Hương Sơ).  

Bên cạnh những biến đổi tích cực, tại các khu TĐC, cư dân vạn đò sông 

Hương còn gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, quá trình đào tạo 

nghề hiệu quả không cao (nhiều cư dân khai thác cát, sỏi thất nghiệp), các vấn 

đề y tế, giáo dục, an ninh trật tự, quan hệ cộng đồng cư dân…; việc chuyển 

nhượng đất/nhà, nợ tiền nhà không có khả năng chi trả, cá biệt có một số hộ gia 

đình sau khi nhận đất tại khu TĐC đã quay lại cư trú trên thuyền đang đặt ra 

những vấn đề cấp bách cần giải quyết.  
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Từ các lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Biến đổi kinh tế, xã hội1 của cư 

dân vạn đò sông Hương tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Huế” làm 

luận án tiến sĩ ngành Dân tộc học, với mong muốn đánh giá những biến đổi kinh tế, 

xã hội của nhóm cư dân vạn đò sông Hương chuyển lên sinh sống trên đất liền ở 

thành phố Huế, hướng nghiên cứu các nhà khoa học trong và ngoài nước ít quan 

tâm, tìm hiểu. Từ đó đề xuất các nhóm giải pháp giúp cư dân phát triển theo hướng 

bền vững kinh tế, xã hội trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Tìm hiểu biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò sông Hương tại các 

khu TĐC, luận án đánh giá toàn diện đời sống kinh tế, xã hội của cư dân trong 

quá trình TĐC; đề xuất các nhóm giải pháp phát triển bền vững kinh tế, xã hội 

của cộng đồng cư dân trong bối cảnh hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, luận án thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

- Hệ thống hoá các khái niệm, lý thuyết nghiên cứu liên quan đến đề tài; 

đánh giá các kết quả nghiên cứu và những vấn đề luận án tiếp tục thực hiện. 

- Tiến hành điều tra, khảo sát kinh tế, xã hội cư dân vạn đò sông Hương 

tại 4 khu TĐC. 

- Phân tích, so sánh sự biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò sông 

Hương trước và sau TĐC. 

- Đề xuất các nhóm giải pháp phát triển bền vững kinh tế, xã hội cộng 

đồng cư dân sống trên sông nước, ven biển, đầm phá đã TĐC tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò sông 

Hương tại 4 khu TĐC tập trung ở thành phố Huế, gồm: Phước Vĩnh, Kim 

Long, Bãi Dâu và Hương Sơ. Trong đó, về biến đổi kinh tế, luận án tập trung 

nghiên cứu các loại hình kinh tế; cơ sở hạ tầng, điều kiện cư trú; thu nhập và 

mức sống của cư dân trước và sau TĐC; về biến đổi xã hội, tập trung tìm hiểu 

các tổ chức xã hội truyền thống và quản lý của nhà nước, giáo dục, y tế, an 

ninh trật tự và tôn giáo tín ngưỡng của cư dân qua các thời kỳ lịch sử. 

                                           
1Tác giả luận án sử dụng thuật ngữ “kinh tế, xã hội” với hàm nghĩa chỉ gồm hai thành 

tố, khác với thuật ngữ “kinh tế - xã hội” - bao hàm nhiều thành tố, tức ngoài kinh tế và 

xã hội, còn có những thành tố khác như môi trường, văn hóa, quốc phòng, an ninh. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận án là các khu TĐC tập trung được Nhà 

nước quy hoạch, đầu tư, xây dựng CSHT, gắn liền các chính sách TĐC gồm 

các khu TĐC: Phước Vĩnh (trước đây thuộc phường Trường An năm 1989), 

Kim Long (1995), Bãi Dâu (1998), Hương Sơ (2009) tại thành phố Huế. 

- Phạm vi về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu tại 4 khu TĐC: 

Phước Vĩnh, Kim Long, Bãi Dâu và Hương Sơ tại thành phố Huế trong sự liên 

hệ với thời gian trước và sau TĐC của cộng đồng cư dân. 

- Phạm vi về thời gian: Tập trung nghiên cứu giai đoạn từ năm 1989 

đến năm 2020. 

4. Nguồn tư liệu nghiên cứu 

Luận án sử dụng 02 nguồn tư liệu chính: tư liệu thành văn và tư liệu 

điền dã. 

4.1. Tư liệu thành văn 

Luận án sử dụng nguồn tư liệu chính thống dưới triều Nguyễn như: “Đại 

Nam Nhất thống chí" của Quốc Sử quán triều Nguyễn, “Phủ biên tạp lục” của Lê 

Quý Đôn,  “Ô châu cận lục” của Dương Văn An... 

Luận án sử dụng các công trình nghiên cứu, bài viết của tác giả trong nước 

và nước ngoài trên sách, báo, tạp chí liên quan đến cư dân vạn đò/làng chài trên thế 

giới và Việt Nam bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. 

Đồng thời, luận án tiếp cận, sử dụng các quyết định, văn bản, chỉ thị của 

Chính phủ, các bộ ngành, UBND tỉnh TT Huế, UBND thành phố Huế; cũng như 

các báo cáo, số liệu điều tra hàng năm của UBND các phường có cư dân vạn đò  

sinh sống. 

4.2. Tư liệu điền dã 

Tại 4 khu TĐC, tác giả đã: 

- Xây dựng, thực hiện phiếu điều tra khảo sát kinh tế, xã hội  của 160 hộ gia 

đình cư dân. 

- Phỏng vấn, phỏng vấn sâu các chủ hộ, thầy cúng, người lớn tuổi, người 

am hiểu văn hoá của cộng đồng cư dân. 

- Phỏng vấn, trao đổi với lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban trực 

thuộc UBND thành phố, lãnh đạo UBND các phường, tổ trưởng/tổ phó tổ dân 

phố; ban quản lý khu chung cư/ khu TĐC. 

- Quan sát, chụp ảnh, quay phim sinh hoạt đời sống kinh tế, văn hoá và 

xã hội của cư dân. 
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5. Đóng góp của luận án 

Luận án “Biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò sông Hương tại 

các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Huế”có những đóng góp chính sau: 

5.1 Về khoa học 

Dưới góc độ dân tộc học, luận án góp phần xác định một loại hình cư 

trú đặc biệt, đó là thủy cư và bán thủy cư của cư dân vạn đò sông Hương cùng 

các yếu tố kinh tế, xã hội liên quan; sự thay đổi của loại hình cư trú và đánh giá 

biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân TĐC. 

5.2 Về thực tiễn 

Nghiên cứu của luận án làm rõ hiện trạng TĐC do thay đổi môi trường 

sống từ thuyền chuyển lên đất liền; quá trình thích ứng của cộng đồng cư dân 

sau TĐC; đề xuất các nhóm giải pháp phát triển bền vững kinh tế, xã hội của 

cộng đồng cư dân trong quá trình hội nhập hiện nay. 

Kết quả của luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu liên 

quan đến cư dân thủy diện và tái định cư; làm tài liệu giảng dạy hoặc tham khảo 

cho các cơ sở đào tạo ngành dân tộc học/nhân học,  quản lý văn hoá, văn hóa học 

và du lịch. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận án 

được chia thành 5 chương. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN, 

PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Nghiên cứu biến đổi kinh tế, xã hội cư dân sông nước trên thế 

giới và ở Việt Nam 

Nghiên cứu về cư dân vạn đò/làng chài trên thế giới cũng như khu vực 

Đông Nam Á và Việt Nam dưới góc độ kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục và giới 

được các tác giả trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. 

1.1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới và khu vực Đông Nam Á 

Những nghiên cứu về cư dân sống trên thuyền trên thế giới và khu vực 

Đông Nam Á gắn liền những cảnh báo về y tế, sức khoẻ và văn hoá của cộng đồng 

trong bối cảnh thay đổi điều kiện sống, định cư của cư dân này. 

1.1.1.2. Nghiên cứu vạn đò/làng chài ở Việt Nam 

Các công trình nghiên cứu vạn đò/làng chài ở Việt Nam từ năm 1985 

trở về trước còn rất ít, nội dung tập trung tìm hiểu sinh kế, văn hoá cư dân các 

làng chài ven biển. Có rất ít công trình nghiên cứu về cư dân vạn đò/làng chài 

sống dọc sông hay nội đồng. 

Những nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và Việt Nam về cộng 

đồng cư dân các làng chài chủ yếu là ngư dân vùng biển, ven biển. Nội dung 

chính những nghiên cứu này là những biến đổi về văn hoá, sinh kế truyền 

thống và hôn nhân gia đình của cư dân có yếu tố tôn giáo. 

Mặc dù có rất ít công trình viết về các làng chài nội đồng, dọc sông 

nhưng các công trình nêu trên đã phác thảo những nét cơ bản về về sinh kế, lối 

sống, giới và tôn giáo của cộng đồng cư dân, cũng như những khó khăn/ thách 

thức và giải pháp trong quá trình hội nhập đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá 

hiện nay. 

1.1.2. Nghiên cứu biến đổi kinh tế, xã hội cư dân vạn đò sông Hương 

tại thành phố Huế 

Các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm, tìm hiểu cộng 

đồng cư dân vạn đò sông Hương bởi họ là những cư dân nghèo đô thị, dễ bị tổn 

thương, tiếp cận các dịch vụ nước sạch, y tế, giáo dục…còn rất hạn chế. 

1.1.2.1. Các công trình, nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và tác 

giả Việt Nam xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp 

- Nhóm bài viết về đời sống văn hoá, tôn giáo tín ngưỡng và những khó 

khăn trong đời sống kinh tế 

- Nhóm bài viết về y tế, sức khỏe cộng đồng trước TĐC 
- Nhóm bài viết về quy hoạch phát triển  đô thị 

Nhìn chung, các nghiên cứu, bài báo hay luận văn còn tản mạn và chưa 

giải quyết các vấn đề cốt lõi về kinh tế, xã hội cư dân vạn đò sông Hương. Nội 

dung chính các nghiên cứu trên chỉ nêu thực trạng, điều kiện khó khăn kinh tế, 
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xã hội, tiếp cận giáo dục, y tế là những cảnh báo, khuyến nghị đối với cộng 

đồng sinh sống trên thuyền. 

1.1.2.2. Các công trình, nghiên cứu của các tác giả Việt Nam 

Liên quan đối tượng nghiên cứu, các tác giả trong nước rất quan tâm 

đến nguồn gốc, đời sống kinh tế, xã hội, môi trường và y tế, sức khoẻ cộng 

đồng. Các công trình nghiên này chia thành các nhóm: 

+ Nhóm các bài viết cư dân vạn đò sông Hương trước TĐC 

- Nhóm bài viết về tên gọi, nguồn gốc cư dân và các hoạt động kinh tế 

- Nhóm bài viết về đời sống kinh tế, xã hội 

- Nhóm bài viết về quản lý, môi trường sống, sức khoẻ và giới của cư 

dân vạn đò sông Hương 

+ Nhóm bài viết về cư dân tại các khu TĐC 

- Nhóm bài viết về CSHT, môi trường và phát triển đô thị 

- Nhóm bài viết về sinh kế, việc làm của cư dân 

Những công trình, bài viết về cư dân vạn đò trước và sau TĐC đã phác 

hoạ nguồn gốc cư dân, nêu lên được thực trạng đời sống kinh tế và xã hội của 

cư dân trước và sau TĐC. Đây là nguồn tư liệu quan trọng để NCS tiếp thu có 

chọn lọc, định hướng những giải pháp trong luận án của mình. 

1.1.3. Những kết quả luận án kế thừa và các vấn đề đặt ra cần được 

giải quyết 

- Những kết quả luận án kế thừa 

Một là, bằng nhiều cách tiếp cận, dưới nhiều góc độ khác nhau, chủ yếu 

thông qua những nghiên cứu cư dân vạn đò sông Hương, các công trình đã đề 

cập đến kinh tế, xã hội, văn hóa, thực hành tín ngưỡng và quá trình TĐC cư 

dân vạn đò sông Hương với các cấp độ và mức độ khác nhau. 

Hai là, trong quá trình tiếp cận và xử lý tài liệu phục vụ đề tài luận án 

với nguồn tài liệu ở Việt Nam và nước ngoài, chúng tôi chưa tiếp cận được 

công trình nào mang tính chuyên khảo tập trung nghiên cứu về biến đổi kinh tế, 

xã hội của cư dân vạn đò sông Hương tại các khu TĐC một cách chi tiết và có 

hệ thống từ khi TĐC năm 1989 đến nay. 

Ba là, Các công trình của các tác giả nước ngoài đã phân tích, tìm hiểu 

đời sống, văn hóa, y tế, giáo dục của cư dân vạn đò sông Hương. Từ đó, các tác 

giả đã đưa ra những nhận xét về thực trạng đời sống, văn hóa, y tế, giáo dục 

như là những khuyến nghị, cảnh báo, đề xuất với chính quyền địa phương. 

Bốn là, ngoài vấn đề trọng tâm nghiên cứu về biến đổi kinh tế, xã hội, 

văn hóa của cư dân vạn đò sông Hương từ 1975 – 2015, chúng tôi còn tiếp cận 

được những công trình về kỹ thuật hạ tầng cơ sở, quy hoạch đô thị. Mặc dù các 

tài liệu này không liên quan trực tiếp đến vấn đề chính mà luận án cần giải 

quyết, song vẫn giúp chúng tôi có những thông tin cần thiết để tham khảo trong 

quá trình thực hiện luận án. 

- Những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết 
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Tiếp thu, kế thừa những thành quả nghiên cứu của các học giả đi trước 

trong và ngoài nước, trong luận án này, NCS tập trung giải quyết các vấn đề sau: 

Một là, nghiên cứu và phân tích rõ bối cảnh lịch sử đã tác động đến quá 

trình biến đổi kinh tế, xã hội, văn hóa của cư dân vạn đò sông Hương. Đặc biệt, 

bối cảnh lịch sử tại thời điểm TĐC, chính sách TĐC đã tác động đến quá trình 

biến đổi kinh tế, xã hội, văn hóa của cư dân vạn đò sông Hương tại thành phố 

Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. 

Hai là, đánh giá biến đổi kinh tế, xã hội; trình bày những thành tựu, hạn 

chế cũng như những thuận lợi và khó trong quá trình TĐC cư dân vạn đò sông 

Hương. Đồng thời, luận án đưa ra các giải pháp phát triển bền vững kinh tế, xã 

hội cư dân vạn đò sông Hương trong bối cảnh hiện nay. 

1.2. Cở sở lý luận 

1.2.1. Một số khái niệm 

Luận án trình bày khái niệm liên quan: Cư dân vạn đò, Tái định cư, Khu 

tái định cư, Biến đổi kinh tế, Biến đổi xã hội. 

1.2.2. Các lý thuyết 

Luận án chọn hướng tiếp cận Lý thuyết sinh thái văn hóa (Cultural 

ecology), Lý thuyết biến đổi và biến đổi văn hoá, Lý thuyết nghiên cứu phát 

triển, phát triển bền vững để giải quyết các vấn đề. 

1.2.3. Khung phân tích 

Áp dụng các lý thuyết trên, NCS đưa ra khung phân tích sau: 

Sơ đồ 1.1: Khung phân tích 
 

 

 

 

 

Cơ sở 

hạ 

tầng, 

điều 

kiện 

cư trú 

Biến 

đổi 

kinh tế 
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thống 
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chính 
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độ 

An 
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trật 

tự, an 

toàn 

xã hội 

 

 

 

Y tế, 
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sức 

khoẻ 

và 
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trườn

g 

 

Tôn 

giáo, 

tín 

ngưỡng 

 

 

Biến đổi môi trường tự nhiên 

Cơ sở lý thuyết về biến đổi kinh tế, xã hội 

Biến đổi môi trường xã hội 

Biến đổi kinh tế, xã hội cư dân vạn đò sông Hương 

Biến đổi kinh tế Biến đổi xã hội 
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1.3. Các phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp được luận án sử dụng bao gồm: Phương pháp điền dã 

Dân tộc học, Phương pháp thu thập tư liệu thành văn, Phương pháp so sánh và 

đối chiếu, Phương pháp định tính và định lượng, Phương pháp phân tích và tổng 

hợp, Phương pháp nghiên cứu liên ngành. 

1.4. Địa bàn nghiên cứu 

Chúng tôi đi sâu tìm hiểu các địa điểm nghiên cứu gồm 04 khu TĐC: 

1.4.1. Đặc điểm các khu TĐC 

1.4.2. Các khu TĐC 

1.4.2.1. Khu TĐC Phước Vĩnh 

1.4.2.2. Khu TĐC Kim Long 

1.4.2.3. Khu TĐC Bãi Dâu - Phú Hậu 

  1.4.2.4. Khu TĐC Hương Sơ 

Tiểu kết chương 1 
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Chương 2 

CHÍNH SÁCH VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TÁI ĐỊNH CƯ 

CƯ DÂN VẠN ĐÒ SÔNG HƯƠNG 
 

2.1. Cư dân vạn đò sông Hương  

Trong phần này NCS tìm hiểu: Lịch sử hình thành cư dân vạn đò 

sông Hương, vị trí các vạn đò sông Hương và số lượng cư dân vạn đò sông 

Hương qua các thời kỳ lịch sử. 

2.2. Chính sách tái định cư cư dân vạn đò sông Hương 

Chương trình di dời, giải toả, TĐC cư dân vạn đò sông Hương được 

thực hiện từ sau năm 1975 đến năm 2010 là một trong những chủ trương, chính 

sách quan trọng của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Huế  

2.2.1. Chính sách của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

Căn cứ các Quyết định của Chính phủ về việc: 

Quy hoạch tổng thể xây dựng thành phố Huế (1993) 

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên 

Huế thời kỳ 1996-2010 (năm 1997).  

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2020 

(năm 1999).  

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa 

Thiên Huế đến năm 2020 (2009). 

2.2.2. Chính sách của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 564/2007/QĐ-UBND 

về phương hướng phát triển các ngành và lĩnh vực (Mục 4.2); Các văn bản Nghị 

quyết của Tỉnh uỷ… nhằm “Xây dựng thành phố Huế là đô thị trung tâm, thành 

phố Festival đặc trưng của Việt Nam, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng đô thị hiện đại phù hợp với thành phố Di sản…”. Định hướng sớm xây 

dựng Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương, xứng tầm đô thị 

khu vực và quốc tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn 

định, vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng 

được cải thiện.  

2.2.3. Chính sách của Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế  

Thành phố Huế đã xây dựng các dự án TĐC theo mô hình thôn, làng; 

song song với việc chuẩn bị tốt CSHT, gắn liền việc hình thành các tổ chức 

chính trị, xã hội tại khu TĐC để quản lý cư dân.  
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2.3. Quá trình thực hiện TĐC cư dân vạn đò sông Hương  

Quá trình TĐC cư dân vạn đò sông Hương tại các khu định cư/TĐC 

diễn ra trong 2 giai đoạn chính từ năm 1975 đến năm 1995 và từ năm 1996 đến 

năm 2010, gắn liền với mục đích, bối cảnh và yêu cầu nhiệm vụ của từng thời 

kỳ. Chúng ta có thể chia thành các thời kỳ sau: 

2.3.1. Từ năm 1975 đến năm 1995 

- Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1979: Sự ra đời các khu định cư/TĐC 

gắn với nhiệm vụ kinh tế, chính trị của chính quyền địa phương tại các khu 

kinh tế mới trong tỉnh như Lương Miêu, Bình Điền, Hương Bình, Hương Thuỷ 

và A Lưới và ngoại tỉnh ở Tây Nguyên, Sông Bé… 

- Giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1986: Sự ra đời các khu định cư/TĐC 

gắn liền với nhiệm vụ ứng phó, giải quyết hậu quả của thiên tai. 

- Giai đoạn từ năm 1987-1995: Sự ra đời các khu định cư/TĐC cư gắn 

liền với nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, mục tiêu xây dựng hồ sơ trình UNESCO 

công nhận Quần thể Di tích Cố đô Huế là di sản văn hóa nhân loại (năm 1993).  

2.3.2. Từ năm 1996 đến năm 2010 

- Giai đoạn từ năm 1996 - 2000: Định cư và TĐC người dân vạn đò là 

một trong các chương trình trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế, gắn với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh để chuẩn bị tổ chức 

Festival Huế đầu tiên vào năm 2000. 

- Giai đoạn từ năm 2001 - 2010: Giai đoạn này các khu TĐC được quy 

hoạch mở rộng, đầu tư xây dựng để tiếp nhận cư dân vạn đò sông để định cư 

toàn bộ cư dân vạn đò sông Hương 

Tiểu kết Chương 2 
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Chương 3 

BIẾN ĐỔI KINH TẾ CỦA CƯ DÂN VẠN ĐÒ SÔNG HƯƠNG 

TẠI CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ 

3.1. Kinh tế của cư dân vạn đò sông Hương trước tái định cư 

3.1.1. Cơ sở hạ tầng và điều kiện cư trú 

3.1.1.1. Cơ sở hạ tầng 

Trước TĐC, tại các vạn đò cư dân không có hệ thống điện, nước sạch và 

không có nhà vệ sinh, nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi 

trường mỹ quan của thành phố. 

3.1.1.2. Điều kiện cư trú 

Thuyền là nơi cư trú, là phương tiện làm ăn của cư dân, ngoài ra cư dân 

còn ở trên các nhà chồ. 

3.1.2. Các loại hình kinh tế 

Hoạt động kinh tế truyền thống của cư dân vạn đò sông Hương trước đây gồm: 

3.1.2.1. Hoạt động ngư nghiệp 

+ Các hình thức đánh bắt cá của cư dân gồm: Đánh bắt cá bằng lưới, bả 

thực vật, đánh bắt bằng "đọt" hay "chỉa", bằng điện (ắc quy), bằng thuốc nổ. 

+ Nuôi cá lồng 

3.1.2.2. Khai thác cát, sỏi, vận chuyển tre nứa và thuyền du lịch 

+ Khai thác cát, sỏi, vận chuyển tre, nứa và thuyền du lịch chiếm vị trí quan 

trọng trong cơ cấu nghề nghiệp của cư dân vạn đò sông Hương trước TĐC 

3.1.2.3. Hoạt động chăn nuôi 

Chăn nuôi của cư dân nhỏ lẻ, chủ yếu để cúng, kỵ trong gia đình, rất ít 

khi buôn bán, trao đổi. 

3.1.2.4. Các hoạt động kinh tế khác 

Cư dân vạn đò sông Hương làm nhiều nghề khác nhau để mưu sinh chủ 

yếu: Làm thuê, bốc vác, buôn bán nhỏ, thợ may, bán hàng rong, phụ thợ nề, đổ 

bê tông, đạp xích lô, xe thồ phục vụ khách du lịch…là những công việc đem lại 

thu nhập chính cho cư dân. 

3.1.3. Thu nhập và tiếp cận tài chính 

3.1.3.1. Thu nhập 

Số liệu các nguồn thu nhập của cư dân vạn đò sông Hương rất hạn chế. 

Số liệu thống kê các nguồn thu nhập được thể hiện thu nhập trên đầu người của 

người dân vạn đò không cao, số hộ nghèo chiếm khoảng 30% tổng số hộ gia 

đình cư dân. 

3.1.3.2. Tiếp cận tài chính 

Nguồn tài chính cư dân tiếp cận chủ yếu từ người thân trong gia đình và 

dòng họ . 

3.1.4. Mức sống 

Trước TĐC tại 4 phường có cư dân vạn đò sinh sống số hộ nghèo chiếm 

khoảng 32,2%. Điều này cũng phản ánh mức sống của cư dân trước TĐC; điều 

kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội hầu như không có. 
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3.2. Biến đổi kinh tế của cư dân vạn đò sông Hương tại các khu tái định cư 

3.2.1. Cơ sở hạ tầng và điều kiện cư trú 

3.2.1.1. Hệ thống đường giao thông, điện, cấp nước sinh hoạt, rác thải và khu 

vệ sinh: 

Hệ thống đường giao thông, đường nội bộ ở tại các khu TĐC đã đáp 

ứng được nhu cầu đi lại của người dân.  Từ năm 2009 đến nay, tại 4 khu TĐC, 

100% cư dân sử dụng điện và nước sạch, hệ thống thoát nước thải, hệ thống 

đường bê tông, trải nhựa... 

3.2.1.2. Điều kiện cư trú 

Biến đổi căn bản là sự biến đổi nơi cư trú. Cư dân chuyển đến nơi ở mới: 

Những ngôi nhà tự xây, chung cư, nhà liền kề với CSHT đầy đủ và điều kiện 

sống tốt hơn. 

3.2.2. Biến đổi kinh tế 

Cư dân vạn đò sông Hương tại các khu TĐC vừa duy trì các nghề truyền 

thống (đánh bắt cá, khai thác cát, sỏi, thuyền du lịch…), đồng thời làm các nghề 

mới như phụ thợ nề, thợ sơn, thợ mộc, làm thuê, dịch vụ và buôn bản nhỏ… 

3.2.2.1. Biến đổi kinh tế truyền thống 

+ Đối với các hộ đánh bắt thuỷ sản và nuôi cá lồng 

+ Khai thác cát, sỏi và vận chuyển tre nứa 

+ Thuyền du lịch 

3.2.2.2. Các ngành nghề mới 

3.2.3. Thu nhập và khả năng tiếp cận tài chính 

3.2.3.1. Thu nhập 

TĐC là cơ hội và thách thức, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế, thu 

nhập của cư dân. Quá trình TĐC và sự thích nghi sẽ dẫn đến kết quả kinh tế hộ 

gia đình chuyển biến tích cực sau TĐC. 

3.2.3.2. Khả năng tiếp cận tài chính 

Trước TĐC số hộ gia đình tiếp cận được nguồn tài chính từ Ngân hàng 

chính sách còn thấp, chiếm tỷ lệ 1,9 % hộ gia đình, nguồn vốn cư dân tiếp cận 

từ người thân chiếm 48,2%, nguồn tài chính từ Ngân hàng chính sách chiếm tỷ 

lệ 26,7%, từ họ hàng 9,4%... Tại các khu TĐC cư dân đã tiếp các nguồn tài 

chính đa dạng hơn so với trước TĐC. 

3.2.4. Mức sống 

TĐC đã nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị cơ bản. Đời 

sống kinh tế cư dân ổn định, thu nhập hộ gia đình cải thiện theo thời gian TĐC, 

điều này thể hiện các chủ trương, chính sách TĐC của các cấp chính quyền địa 

phương nhằm đảm bảo đời sống an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng 

cư dân vạn đò sông Hương. 

 Tiểu kết chương 3 
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Chương 4 

BIẾN ĐỔI XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN VẠN ĐÒ SÔNG HƯƠNG 

TẠI CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ 

 

4.1. Thiết chế xã hội cư dân vạn đò sông Hương trước tái định cư 

4.1.1. Tổ chức xã hội truyền thống và quản lý cộng đồng 

4.1.1.1. Tổ chức xã hội truyền thống 

+ Tổ chức vạn: Tổ chức xã hội truyền thống của cư dân gồm Vạn trưởng 

và Hội đồng "Liên gia trưởng". 

Vạn trưởng là người lớn tuổi, uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong nghề 

nghiệp truyền thống và được cư dân kính trọng. 

Hội đồng "Liên gia trưởng" có vai trò, trách nhiệm như các làng xã 

nông nghiệp. Hội đồng gồm những người lớn tuổi, mỗi Liên gia trưởng đại diện 

cho 15-20 hộ gia đình cư dân 

+ Quan hệ dòng họ, hôn nhân và gia đình 

- Quan hệ dòng họ 

Dòng họ cư dân được hình thành trên cơ sở tập hợp các gia đình hạt 

nhân cùng huyết thống. Cấu trúc dòng họ mang đặc tính rõ nét chế độ phụ hệ, 

trong đó sự tiếp nối dòng dõi bởi những người đàn ông và con trai của họ. 

- Hôn nhân: 

Cư dân vạn đò thường kết hôn với nhau do lối sống cận cư, nghề nghiệp, 

những thách thức với thiên nhiên và quan niệm sống nên họ dễ đồng cảm, sẻ chia 

- Gia đình: 

Hình thái gia đình của cư dân sông Hương về cơ bản không khác biệt 

gia đình cư dân trên đất liền, đó là gia đình phụ quyền. Trong mỗi gia đình 

gồm cha mẹ, các con và ông, bà. Trước năm 1975, số lượng gia đình nhiều thế 

hệ chiếm khoảng 60% tổng số hộ gia đình vạn đò. 

4.1.1.2. Quản lý hành chính và sở hữu mặt nước đối với cư dân vạn đò 

sông Hương 

+ Quản lý hành chính 

Cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, khi Huế trở thành kinh đô, Nhà 

nước phong kiến đã biên chế, quản lý cư dân sống trên thuyền thành từng vạn. 

Dưới thời Pháp thuộc, thị xã Huế được hình thành (1899) và nâng cấp 

lên thành phố Huế (1929), cư dân vạn đò sông Hương thuộc quyền quản lý của 

huyện Hương Thuỷ. Cuối năm 1945 đầu năm 1946, dưới sự quản lý của chính 

quyền cách mạng, một phần đất thuộc các huyện Phú Vang, Hương Thuỷ được 

sáp nhập vào thị xã Huế. 
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Sau năm 1975, chính quyền địa phương quản lý cộng đồng cư dân thông 

qua các khu vực trưởng và vạn trưởng; các vạn đò thuộc địa giới hành chính 

phường, xã trên đất liền, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, điều hành cư 

dân nơi cư trú, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước. 

+ Sở hữu mặt nước 

Dưới thời phong kiến, đầm phá, sông, ao hồ là một dạng “thủy điền”, 

Nhà nước sở hữu và quản lý. Từ năm 1954 đến năm 1975, sở hữu mặt nước, 

nguồn lợi sông Hương được thực hiện giống thời Pháp thuộc; mang nặng tính 

hình thức. 

Sau năm 1975, sở hữu đầm phá, sông ngòi thuộc quản lý của Nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.. Các vạn đò được sáp nhập vào các xã, 

phường và được quản lý theo địa giới hành chính, quyền sở hữu mặt nước, 

nguồn lợi sông Hương không có sự thay đổi, hưởng dụng mặt nước sông 

Hương được chính quyền thừa nhận và hợp pháp hóa, tạo điều kiện cư dân làm 

ăn, cư trú và quản lý trên phương diện hành chính. 

4.1.2. Giáo dục 

Trước năm 1975, thực trạng giáo dục của cư dân các vạn đò không được 

quan tâm. Số cư dân vạn đò mù chữ nhiều hơn ở nông thôn. 

Sau năm 1975, chính quyền thành phố Huế đã tập trung và tranh thủ các 

nguồn vốn từ Trung ương, địa phương đã đầu tư, xây dựng khu vui chơi, nhà 

trẻ, trường học các cấp và hỗ trợ trang thiết bị học tập, học bổng khuyến học 

cho học sinh nghèo là con em vạn đò... 

4.1.3. Y tế 

Trước TĐC, cư dân khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội như 

nước sinh hoạt, môi trường, nghề nghiệp và lối sống của cư dân là nguyên nhân 

gây nên những căn bệnh chủ yếu: Truyền nhiễm, hô hấp, ngoài da, tiêu hoá và 

suy dinh dưỡng ở trẻ em vạn đò. 

4.1.4. An ninh trật tự, an toàn xã hội 

Thực trạng chung khi quản lý cư dân vạn đò là nhiều em không đăng ký 

khai sinh, nhiều cặp vợ chồng tảo hôn, không đăng ký kết hôn do hoàn cảnh 

sống lênh đênh trên sông nước từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thanh niên đến 

tuổi lao động không có việc làm, thời gian rảnh rỗi thường tụ tập, uống rượu, 

gây gổ đánh nhau… dẫn đến tình hình trật tự, an ninh tại các vạn đò ngày càng 

phức tạp. 

4.1.5. Tôn giáo và tín ngưỡng cư dân 

Cư dân vạn đò sông Hương theo Thiên chúa giáo, Phật giáo, thờ cúng tổ 

tiên. Cư dân thực hành hệ thống tín ngưỡng của cộng đồng cư dân nông nghiệp. 
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Tín ngưỡng cư dân gồm: Tế thành hoàng, Lễ cúng rào, Lễ tế ở đình vạn, Lễ cầu 

an trong họ, Lễ đầu năm của chu kỳ đánh bắt, Lễ cúng ông tổ của nghề, Lễ 

cúng Rằm tháng bảy, Lễ cúng Tam phủ… Cư dân có các thầy cúng để giúp gia 

đình, cá nhân thực hiện các nghi lễ cần thiết như tế lễ, cúng giải hạn, cúng chuộc 

hồn cho người chết non…; Tín ngưỡng thờ Mẫu, Bà Thuỷ, Thuỷ thần và những 

kiêng kỵ là nhu cầu văn hoá tâm linh cư dân sinh kế gắn liền sông nước; là 

điểm tựa, niềm tin để cư dân tồn tại, thích ứng trong môi trường đầy bất trắc và 

hy vọng. 

4.2. Biến đổi xã hội tại các khu tái định cư 

4.2.1. Biến đổi về tổ chức xã hội và quản lý nhà nước 

4.2.1.1. Biến đổi cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 

Tại các khu TĐC, thiết chế xã hội cũng như các hình thức quản lý 

truyền thống dần mất đi vai trò, giá trị. Thay vào đó, vai trò của gia đình, dòng 

họ và các tổ chức chính trị xã hội đã tác động tích cực đến đời sống văn hoá, xã 

hội của cộng đồng cư dân 

Tại khu TĐC, Chi bộ Đảng, Tổ dân phố và các tổ chức chính trị, xã hội: 

Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên…đã phát huy vai trò trách nhiệm của chính 

quyền địa phương trong quản lý cư dân nơi cư trú. 

4.2.1.2. Dòng họ, hôn nhân và gia đình 

- Dòng họ: TĐC đã làm thay đổi môi trường cư trú, thay đổi nghề 

nghiệp truyền thống và quan hệ dòng họ. Quan hệ giữa các thành viên không 

còn gắn kết, bền chặt như trước đây. 

- Hôn nhân: Sau TĐC, quan hệ cộng đồng giữa cư dân các vạn đò và cư 

dân trên đất liền đã được mở rộng, xoá bỏ sự cách biệt. 

- Gia đình: Gia đình cư dân là gia đình nhỏ, 2 thế hệ; các thành viên tôn 

trọng nhau và vai trò người phụ nữ đã được đề cao, đây là xu hướng tiến bộ, 

góp phần ổn định đời sống văn hoá xã hội trong quá trình xây dựng gia đình 

văn minh, xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư. 

4.2.2. Giáo dục  

Chính quyền thành phố Huế đã tranh thủ các nguồn vốn trung ương, địa 

phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, xây dựng nhà trẻ, trường 

học các cấp, hỗ trợ trang thiết bị, cấp học bổng cho các em đến trường, tiếp cận 

các dịch vụ công, đặc biệt là giáo dục. Tại các khu TĐC vấn đề nâng cao trình 

độ học vấn cư dân được quan tâm. 

4.2.3. Y tế, dân số, sức khỏe và vệ sinh môi trường 

Tại các khu TĐC, các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, kế hoạch 

hoá gia đình, phát miễn phí bao cao su điều trị các bệnh phụ khoa tại các khu 
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TĐC được tiến hành thường xuyên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, khám và chữa 

bệnh của cư dân. 

Môi trường, tại các khu TĐC Kim Long, Phú Hậu, Hương Sơ có điều 

kiện CSHT tương đối hoàn chỉnh, có công viên, trang thiết bị vui chơi cho 

người dân và trẻ em sinh sống trong khu vực 

4.2.4. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 

Tại các khu TĐC, hệ thống chính quyền cơ sở đã được thiết lập, song do 

tình hình gia tăng dân số, quan niệm và lối sống cư dân vạn đò và cư dân tại 

chỗ vẫn còn những khoảng cách nên an ninh trật tự tại các khu TĐC vẫn chưa 

được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm. 

Tình hình an ninh, trật tự tại các khu vực này đều là các điểm nóng nên 

cần có các giải pháp đồng bộ của chính quyền địa phương và gia đình trong việc 

động viên, giáo dục nhắc nhở và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm này. 

4.2.5. Tôn giáo tín ngưỡng cư dân  

Hiện nay, tại các khu TĐC cư dân thực hành các nghi lễ liên quan đến 

cộng đồng giống với cư dân trên đất liền như: Tết Nguyên đán, Nguyên tiêu 

(15/1 âm lịch), cúng Đất (Mẫu Địa), Lễ cúng Âm hồn (23/5 âm lịch), Rằm 

tháng 7, cúng ngày 30 và 14, 15 âm lịch hàng tháng, cúng tất niên, đầu 

năm...NGoài ra một bộ phận cư dân vẫn thực hành tín ngưỡng liên quan sông 

nước, gắn liền với vai trò các thầy cúng của cư dân. 

Tiểu kết Chương 4 
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Chương 5 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG BIẾN ĐỔI KINH TẾ, XÃ HỘI  

TẠI CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CƯ DÂN VẠN ĐÒ SÔNG HƯƠNG  

 

5.1. Nguyên nhân biến đổi kinh tế, xã hội cư dân vạn đò sông Hương tại 

các khu TĐC 

Quá trình biến đổi kinh tế, xã hội cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương 

có thể được lý giải bởi nhiều nhân tố, bao gồm cả chủ quan và khách quan. 

Thứ nhất: Chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước 

Các chương trình này đã làm thay đổi kinh tế, xã hội, CSHT ở nông 

thôn, miền núi và cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương. 

Thứ hai: Tác động từ chủ trương, chính sách của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế và UBND thành phố Huế 

Từ những chủ trương, chính sách của các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, 

Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận dụng vào tình hình cụ thể của địa 

phương, đề ra chủ trương, chính sách cụ thể từng bước phát triển kinh tế - xã 

hội cho cộng đồng cư dân đầm phá ven biển và cư dân vạn đò sông Hương. 

Đây là điều cấp thiết và cấp bách để đến năm 2010 giải quyết cơ bản các vấn 

đề ổn định đời sống cư dân vạn đò sông Hương. 

Thứ ba: Sự thay đổi môi trường sống, quan hệ xã hội 

Chính sách di dời, TĐC đã thay đổi môi trường sống của cư dân từ năm 

1975 đến năm 2010 - sự thay đổi quan trọng, theo hướng tích cực. Ổn định nơi 

cư trú mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của cư 

dân trong bối cảnh hội nhập xã hội hiện nay. Lối sống xen cư đã tạo điều kiện 

giao lưu giữa cư dân TĐC và cư dân tại chỗ, tạo nên sự biến đổi trong quản lý 

cộng đồng, quan hệ dòng họ, gia đình và hôn nhân theo hướng ngày càng tích 

cực trong việc xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng nông thôn mới. 

Thứ tư: Nâng cao trình độ dân trí, yếu tố nội tại của cộng đồng cư dân 

Ngoài chính sách phát triển kinh tế, xã hội nói chung, nâng cao trình độ 

dân trí cư dân vạn đò sông Hương đã góp phần thay đổi nhận thức, quan niệm 

về nghề nghiệp. 

Yếu tố nội tại của cộng đồng cư dân là nguồn lực chung, bao gồm các 

thành tố cơ bản là điều kiện địa lý tự nhiên, nguồn lực văn hóa, và nhất là yếu 

tố con người trong tổng thể chung của cộng đồng. Cộng đồng cư dân đã dần 

xác lập, phát huy và khẳng định vai trò của cộng đồng trong nỗ lực cải thiện 

đời sống kinh tế, xã hội, hội nhập với cư dân tại thành phố Huế. 
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5.2. Thành tựu và hạn chế trong biến đổi kinh tế, xã hội cư dân vạn đò 

sông Hương tại các khu tái định cư 

Chương trình định cư cư dân vạn đò sông Hương là một trong những 

chương trình, chính sách lớn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và 

UBND TP Huế nói riêng được thực hiện từ sau năm 1975 đến nay. 

5.2.1. Thành tựu 

5.2.1.1. Cơ sở hạ tầng, điều kiện cư trú, môi trường sống  

+ Cơ sở hạ tầng: Cư dân định cư trên đất liền đã thuận lợi trong việc 

tiếp cận hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng tại các khu TĐC như: điện, nước, 

đường giao thông, trường học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, trường dạy 

nghề, trạm y tế... 

- Điều kiện cư trú: Từ khi chuyển lên cư trú trong ngôi nhà xây, khu 

chung cư, nhà liền kề…cư dân đã có nơi ở an toàn, không sợ mưa, nắng, lũ lụt 

và thoát khỏi cuộc sống lênh đênh trên thuyền. 

- Môi trường sống: Tại các khu TĐC, môi trường, cảnh quan được cải thiện. 

Cư dân tự tin trong giao tiếp, xóa nhoà quan niệm, tâm lý cư dân vạn đò 

với cư dân trên đất liền. 

5.2.1.2. Các ngành nghề mới, đời sống vật chất được nâng cao gắn liền 

xoá đói giảm nghèo 

Cơ cấu kinh tế cơ bản của các hộ là dịch vụ, buôn bán nhỏ, làm thuê, 

thợ xây, thợ sơn, thợ mộc và ngư nghiệp; trong đó ngư nghiệp, khai thác cát sỏi 

chiếm tỷ lệ gần 90% nay chỉ còn trên dưới 5%. 

Một bộ phận cư dân đã tham gia các dịch vụ…đem lại thu nhập ổn định. 

5.2.1.3. Giáo dục và y tế 

Tác động tích cực và nổi bật đối với đời sống văn hoá, xã hội cư dân 

vạn đò sông Hương là sự tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, chăm sóc sức 

khỏe cư dân tại các khu TĐC. 

5.2.1.4. Hình thành các mối quan hệ xã hội, nếp sống cư dân đô thị và 

nâng cao đời sống văn hoá trong quá trình hội nhập 

Quá trình TĐC, giao lưu văn hoá với cộng đồng cư dân tại nơi cư trú đã 

hình thành các mối quan hệ mới. Trong quan niệm hôn nhân, tiêu chí chọn 

vợ/chồng đã có những chuyển biến tích cực, xoá dần tâm lý cư dân vạn đò và cư 

dân trên bờ. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu, sự tự nguyện, chân thành từ cá nhân 

và hai gia đình. 

Một điều dễ nhận thấy tại các khu TĐC: cư dân có cơ hội tiếp cận và 

hưởng thụ tốt hơn các giá trị văn hóa tinh thần của xã hội mới như cập nhật 

thông tin kinh tế, xã hội, văn hoá nghệ thuật, tôn giáo tín ngưỡng… 
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5.2.2. Những hạn chế 

5.2.2.1. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu tái 

định cư 

- Công tác quy hoạch các khu TĐC 

- Việc xây dựng các khu TĐC (các khu TĐC cấp đất cho người dân xây 

nhà) chưa có các hạng mục kết cấu hạ tầng như đường, điện, hệ thống thoát 

nước thải thiếu đồng bộ; tăng dân số tự nhiên và việc kết hôn đã dẫn đến tình 

trạng CSHT không đáp ứng tốt các nhu cầu cá nhân và hộ gia đình…gây nên 

những bức xúc giữa cư dân với chính quyền và cư dân khu TĐC. 

- Vẫn có 05 hộ gia đình ở trên thuyền/đò cho thấy CSHT tại khu TĐC 

không/chưa đáp ứng tăng dân số tự nhiên... 

5.2.2.2. Khó thay đổi nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp 

ứng yêu cầu phát triển 

Nghề nghiệp chủ yếu là những nghề như đạp xích lô, xe thồ, xe ba gác, 

xe ôm; một bộ phận không nhỏ cư dân làm nghề đúc bờ lô, thợ xây, thợ sơn, 

sửa xe Honda - những nghề lao động phổ thông. 

Nguồn nhân lực tại các khu TĐC vừa thừa, vừa thiếu. Số lượng người 

trong độ tuổi nhiều nhưng lại thiếu trình độ chuyên môn, khó tìm kiếm việc 

làm, thất nghiệp. 

5.2.2.3. Tình hình an ninh trật tự, môi trường sống  

Thất nghiệp, thiếu việc làm, thời gian nhàn rỗi nhiều đã ảnh hưởng trực 

tiếp đến thu nhập của hộ gia đình, ít nhiều đã dẫn đến các tệ nạn xã hội tại khu 

TĐC như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, rượu chè, gây gổ, đánh nhau… 

Một trong những vấn đề tại khu TĐC là ý thức về bảo vệ môi trường. 

Do quen với lối sống sông nước, phóng khoáng người dân vạn đò cần có nhiều 

thời gian để thích nghi lối sống văn minh, giữ gìn vệ sinh chung, tuân thủ và 

tôn trọng các quy định chung của khu dân cư. 

5.2.2.4. Văn hoá xã hội 

Cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương có đời sống tôn giáo tín ngưỡng 

liên quan đến sông nước nên trong tín ngưỡng của họ thờ Thuỷ thần, thờ Mẫu, 

Bà Thuỷ là những tín ngưỡng đặc sắc của cư dân miền Trung Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong quá trình TĐC những tín ngưỡng, tôn giáo của cư dân 

chưa được xem xét như là những nhân tố thúc đẩy sự thành công/trở ngại cho 

quá trình hội nhập đời sống văn hoá cư dân tại nơi TĐC. 

5.3. Tác động của tái định cư cư dân vạn đò sông Hương đối với phát triển 

kinh tế, xã hội của thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế 

5.3.1. Tác động tích cực  

Thứ nhất, TĐC cư dân vạn đò sông Hương gắn liền với việc đầu tư đồng 
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bộ CSHT, chính sách việc làm, tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính 

sách xã hội cho người dân. 

Thứ hai, TĐC đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế của cư dân vạn đò sông Hương. 

Thứ ba, TĐC cư dân vạn đò sông Hương đã chấm dứt tình trạng nhếch 

nhác nơi cư trú, ô nhiễm môi trường (xả thải trực tiếp xuống sông Hương), đảm 

bảo mỹ quan sông Hương, an toàn tính mạng và tài sản cư dân trong mùa mưa 

bão, chấn chỉnh trật tự đô thị và an toàn giao thông đường thuỷ, phát triển dịch 

vụ, du lịch sông Hương 

Thứ tư, TĐC đã thay đổi môi trường sống, cải thiện quan hệ xã hội của 

cư dân vạn đò với cư dân trên đất liền. Người dân hội nhập cuộc sống mới tại 

khu dân cư, được tôn trọng các tín ngưỡng gắn với du lịch văn hoá, lễ hội 

truyền thống (điện Hòn Chén), du lịch tâm linh… 

5.3.2. Những tác động tiêu cực 

Thứ nhất, TĐC đã tác động đến sinh kế các hộ gia đình làm nghề truyền 

thống, khó khăn tiếp cận các nguồn tài nguyên. 

Thứ hai, Gia tăng dân số và CSHT 

Thứ ba, Chính sách đối với cộng đồng cư dân TĐC khác nhau có thể 

dẫn đến các chiều cạnh phát triển kinh tế địa phwong và chính nsách TĐC nói 

chung 

Thứ tư, Chính sách tiếp cận tín dụng có thể đem lại nhưng khó khăn 

nhất định cho cộng đồng cư dân.  

 5.4. Một số giải pháp phát triển bền vững kinh tế, xã hội của cư dân vạn 

đò sông Hương tại các khu tái định cư 

5.4.1. Cơ sở pháp lý và quan điểm phát triển kinh tế, xã hội cư dân 

vạn đò sông Hương 

5.4.1.1. Cơ sở pháp lý 

Thực hiện TĐC cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương là một trong 

những thành tựu lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói 

riêng từ sau năm 1975 đến nay. Quyết tâm và nỗ lực này được thể hiện qua 

những chủ trương và chính sách cụ thể qua nhiều thời kỳ khác nhau từ các 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể 

thành phố Huế. 

- Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành ủy Huế 

và các phường có cư dân vạn đò cư trú và các phường đón tiếp cư dân TĐC. 

- Thực hiện các Dự án tổng thể về định cư dân vạn đò từ sau 1989 (chia 

tách Bình Trị Thiên)… 

5.4.1.2. Quan điểm phát triển bền vững kinh tế, xã hội cư dân vạn đò 

sông Hương 
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Phát triển kinh tế, xã hội gắn liền với việc giữ gìn cảnh quan, xây dựng 

đô thi sinh thái là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong 

đó có cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương. 

Thứ nhất, TĐC được xem là quá trình phát triển tất yếu, khách quan 

trong việc xây dựng, phát triển thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thứ hai, trong quá trình TĐC phát triển kinh tế, xã hội hướng tới mục 

tiêu phát triển vì con người. 

Thứ ba, trong quá trình TĐC, giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa Nhà 

nước - chủ đầu tư dự án - người dân bị ảnh hưởng/TĐC. 

Thứ tư, phát triển kinh tế hài hòa với các vấn đề xã hội, đồng thời thích 

ứng với sự biến đổi khí hậu tại Thừa Thiên Huế. 

5.4.2. Các nhóm giải pháp bảo đảm đời sống kinh tế, xã hội cư dân 

TĐC 

5.4.2.1. Giải pháp quy hoạch, xây dựng các khu TĐC và quản lý cộng 

đồng 

- Giải pháp quy hoạch, xây dựng các khu TĐC 

- Huy động các nguồn vốn/ xã hội hoá các nguồn vốn đầu tư xây dựng 

phát triển quỹ nhà, quỹ đất TĐC; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, 

các thành phần kinh tế khác nhau tham gia xây dựng, phát triển nhà TĐC. 

- Tiếp cận, đổi mới công nghệ xây dựng, nghiên cứu xã hội học/nhân 

học để hiểu rõ nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng, phong tục, lối sống cư dân trong 

quá trình di dời nơi ở mới, đánh giá những khó khăn/thách thức trong quá trình 

di dời và ổn định đời sống cư dân. 

5.4.2.2. Giải pháp về việc làm, đào tạo nghề, ổn định thu nhập, tiếp cận 

tài chính 

+ Việc làm: Tiếp tục đổi mới cơ chế, chích sách ưu tiên về vốn, mặt 

bằng cho các công ty tiếp nhận người dân TĐC vào làm việc. Chú ý các đối 

tượng là những người lớn tuổi, phụ nữ sẽ gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc 

làm, hoà nhập cộng đồng tại khu TĐC. 

Cần thiết có những chính sách khai thác, quản lý và hỗ trợ chuyển đổi 

nghề nghiệp cho bộ phận cư dân khai thác cát, sạn (có khoảng 50 hộ tại khu 

TĐC Kim Long và gần 100 hộ tại khu TĐC Lại Tân - Phú Mậu). 

+ Đào tạo nghề: Cần có chính sách đặc thù trong đào tạo nghề cho cư dân 

vạn đò TĐC tại thành phố Huế. 

Ngoài ra, hỗ trợ cư dân tiếp cận thông tin về cung - cầu lao động; tư vấn 

và định hướng nghề nghiệp, mở rộng hoạt động của các Trung tâm dịch vụ giới 

thiệu việc làm đến cư dân tại các khu TĐC. 

+ Thu nhập: Thu nhập của cư dân phụ thuộc tính chất công việc. 
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Chuyển đổi nghề và đa dạng hoá nguồn thu nhập là giải pháp hữu hiệu góp 

phần ổn định đời sống kinh tế, xã hội của cư dân tại thành phố Huế. 

+ Tiếp cận tài chính: Cần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tài chính 

ưu đãi về lãi suất, thời gian chi trả dài hạn, thủ tục vay khi không có tài sản thế 

chấp để mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

Xây dựng hành lang pháp lý đối với các hộ gia đình cư dân được cấp 

đất (đã làm sổ đỏ/hồng), hộ gia đình trả hết tiền nhà chung cư, liền kề tiếp cận 

vay vốn ưu đãi. 

Chính quyền địa phương cần có những giải pháp chính sách hỗ trợ về 

nguồn tài chính khoanh nợ/giãn nợ, các khoản vay ưu đãi để trả tiền nhà tại các 

khu nhà chung cư Bãi Dâu và Hương Sơ. 

5.4.2.3. Giải pháp về giáo dục, y tế 

- Về giáo dục: Thành phố cần có chính sách hỗ trợ, ưu tiên những hộ 

nghèo có con em trong độ tuổi đến trường bằng các hình thức: miễn/giảm học 

phí; hỗ trợ dụng cụ, trang thiết bị, đồ dùng học tập. 

- Về y tế và thực hiện kế hoạch hoá gia đình 

Cần có chính sách hỗ trợ đặc thù cho các hộ nghèo, cận nghèo được 

cấp/hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. 

5.4.2.4. Các giải pháp bảo đảm đời sống văn hoá, duy trì các quan 

hệ/kết nối cộng đồng 

- Tôn trọng các giá trị văn hoá truyền thống của cư dân, đồng thời tạo 

điều kiện để cư dân giao lưu, tiếp thu các giá trị văn hoá mới, đáp ứng quá trình 

hội nhập văn hoá nơi cư trú. 

- Cải thiện các mối quan hệ cộng đồng cư dân tại nơi cư trú mới, thông 

qua các hoạt động của chính quyền địa phương; tạo điều kiện phụ nữ tham gia 

các hội, đoàn thể nơi cư trú góp phần thể hiện vai trò, nguyện vọng của người 

phụ nữ hội nhập kinh tế, xã hội tại nơi cư trú…là những giải pháp hữu hiệu 

trong duy trì các quan hệ, tăng cường kết nối cộng đồng. 

5.4.2.5. Các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường 

- Tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở, kiểm điểm trước nhân dân những 

thanh niên lười biếng, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp tái phạm nhiều lần; về kỹ 

thuật, cần lắp đặt các trang bị các thiết bị theo dõi, camera giám sát tại các nhà 

cao tầng/khu chung cư đảm bảo an ninh trật tự tại điểm TĐC. 

- Về vệ sinh môi trường: cần tăng cường quản lý của chính quyền địa 

phương trong việc thực hiện quy định xây dựng gia đình văn hoá, nông thôn mới… 

Tiểu kết Chương 5 
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KẾT LUẬN  

 

1. Cư dân vạn đò sông Hương có nguồn gốc từ những cư dân xứ 

Thanh, Nghệ đến tụ cư tại vùng đầm phá, sông nước ở Thừa Thiên Huế từ rất 

sớm. Đây là cộng đồng cư dân nghèo, thân phận thấp kém nên dễ bị coi thường 

và họ đã tách ra khỏi cộng đồng cư dân nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, thực 

hiện định cư/TĐC cho cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương là rất cấp thiết, 

kể từ sau năm 1975 đến nay.  

2. Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về biến đổi, về quá 

trình TĐC đã tác động đến biến đổi kinh tế, xã hội cư dân vạn đò sông Hương. 

Theo đó, luận án vận dụng các lý thuyết sinh thái học văn hoá, biến đổi văn 

hoá, phát triển bền vững xã hội và các phương pháp nghiên cứu thích hợp 

nhằm phân tích các yếu tố về điều kiện tự nhiên, môi trường sống, lịch sử của 

cư dân vạn đò, điều kiện kinh tế, xã hội của cư dân trước TĐC, các chính sách 

của Nhà nước và chính quyền địa phương; khả năng thích ứng, năng lực, tiếp 

cận nguồn lực của cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương, và những biến đổi về 

kinh tế, xã hội của họ. Luận đề được NCS chú trọng, là sự thay đổi môi trường 

sinh thái của cư dân vạn đò, các chính sách của Nhà nước và sự thích ứng của 

cư dân quyết định những xu hướng biến đổi kinh tế, xã hội để phù hợp với tình 

hình, điều kiện thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế 

nói riêng.  

3. Trước TĐC, kinh tế truyền thống của cư dân vạn đò sông Hương là 

đánh bắt thủy sản, nuôi cá lồng, khai thác cát sỏi, làm dịch vụ thuyền du lịch và 

các dịch vụ khác trên đất liền. TĐC trên đất liền, các hoạt động sinh kế như 

đánh bắt thủy sản, nuôi cá lồng, khai thác cát, sỏi đã dần mất đi vai trò trong đời 

sống của họ… Qua đó, cho thấy khả năng thích ứng của cư dân vạn đò khi điều 

kiện sống thay đổi; xu hướng biến đổi sinh kế truyền thống theo hướng đa dạng 

hóa các hoạt động sinh kế và nguồn thu nhập dựa trên khả năng, cơ hội của 

mỗi cá nhân và hộ gia đình. 

4. Vai trò của Vạn trưởng, Hội đồng “Liên gia trưởng” và các hình thức 

quản lý của nhà nước đối với cư dân các vạn đò sông Hương đã từng tồn tại lâu 

dài trong lịch sử trước đây đã thay đổi. 

Hiện nay, các tổ chức chính trị xã hội tại các khu TĐC như Chi bộ đảng, 

Tổ dân phố, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên đã thay thế các tổ chức xã hội truyền 

thống của cư dân. Chính sách của chính quyền địa phương về nhà ở, giáo dục, 

y tế, văn hóa, an sinh xã hội đã góp phần tạo nên những biến đổi tích cực về 
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đời sống kinh tế, xã hội. Cư dân tiếp cận các dịch vụ xã hội đã tác động quan 

trọng đến sự thay đổi nhận thức, lối sống và quan hệ cộng đồng ở khu TĐC. 

Điều này thể hiện mức sống được cải thiện và xoá dần khoảng cách phân tầng 

xã hội giữa cư dân vốn ở vạn đò sông Hương với cư dân sinh sống lâu đời trên 

đất liền. 

5. Chương trình định cư cư dân vạn đò sông Hương là một trong những 

chương trình, chính sách lớn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và 

UBND TP Huế nói riêng, được thực hiện từ sau năm 1975 đến năm 2010 đã thay 

đổi mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương, 

đồng thời gây nên những khó khăn, thách thức như: chất lượng công trình và 

CSHT khu TĐC chưa đáp ứng việc gia tăng dân số tự nhiên, khó khăn trong tìm 

kiếm việc làm, an ninh trật tự xã hội, không có khả năng trả tiền nhà, quay lại cư 

trú trên thuyền tại các khu TĐC.  

6. TĐC đối với cư dân vạn đò đã cải thiện đời sống kinh tế, xã hội, xoá 

dần khoảng cách giàu nghèo; góp phần tăng thu nhập cho người dân thành phố 

Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Việc sắp xếp phân bố lại các 

cộng đồng cư dân chính là hướng đến sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội 

của thành phố xanh, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và Đông Nam Á. 

7. Trên cơ sở những phân tích về biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân vạn 

đò sông Hương, luận án đã đề xuất các giải pháp, chính sách đặc thù để tiếp tục 

đảm bảo sự phát triển bền vững đối với các khu TĐC của cư dân vạn đò sông 

Hương: hỗ trợ họ vốn vay ưu đãi trong phát triển kinh tế; tạo hành lang pháp lý 

để cư dân còn nợ tiền nhà tại các khu chung cư, nhà liền kề có điều kiện vay 

vốn phục hồi kinh tế; quan tâm về y tế, giáo dục, văn hoá tinh thần của người 

dân; đặc biệt chú trọng về chính sách nhà ở và việc làm để tạo nên biến đổi tích 

cực theo hướng phát triển bền vững đời sống kinh tế, giữ gìn các giá trị văn hóa 

của cư dân vạn đò sông Hương. 
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INTRODUCTION 

1. Rationale 

The Huong River is one of the most famous tourist attractions of Thua Thien 

Hue in particular and Central Vietnam in general. This river and its tributaries 

used to be home to a community called sampan people, a.k.a “van do” (boat 

dwellers in in Hue city. These people settled into “van” or groups of 30-50 

households that share the same profession and lineages. Households within 

vans also share the same religious belief. Sampan people were typically poor, 

with large nuclear families, unstable livelihood, and limited access to medical, 

education services, and information. Their livelihood was also highly 

vulnerable to weather.  

 

After the country unification in 1975, the new government (Hue provincial 

people committee and Hue people committee) planned to dismantle slums and 

water-bound or semi-water-bound dwellings on the Huong river or its estuary 

and lagoons and resettle the dwellers to new areas. Sampan people living on 

the Huong river as well as lagoons within the province were encouraged to 

return to their ancestral hometowns or to resettle in New Economy Zones in 

Song Be, Dong Nai, Dak Lak, Lam Dong provinces, or in rural districts 

adjacent to the city outskirts: Huong Thuy, Phu Vang, Huong Tra, Nam Dong 

or A Luoi. From 1986 to 2010, the Hue government implemented programs to 

dismantle all water-bound dwellings and resettle all sampan people, moving 

them onshore to provide them with sustainable livelihood; these programs also 

aimed to improve the city’s overall safety and security, gentrification, and 

alleviating the impacts of climate change. As a result, new resettlement areas 

were established in Truong An commune (1989, currently known as Phuoc 

Vinh resettlement), Kim Long commune (1995), Bai Dau (1998, currently 

under the administration of Phu Hau commune), and Huong So (2008, 

currently under Huong So commune administration).  

 

The programs have achieved significant goals, and some positive 

transformations have been observed, but several critical issues have gradually 

emerged since their implementation. First, the resettled populations have 

experienced a great deal of difficulty in finding new livelihoods, particularly 

those previously worked in sand and gravel extraction from riverbeds; and the 

effectiveness of vocational programs is questionable. Second, the people have 

also encountered serious problems such as access to health and education 
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services. Third, these people have constantly had problems maintaining the 

security and public order within their neighborhood, as well as integrating into 

a bigger community. Some households have been unable to pay their 

mortgages or rent or encountered legal issues in estate trading. Some 

households even returned to their boats just after being handed their allocated 

lands. These problems call for urgent measures from the government to avoid 

wasting all of the efforts and resources put into the programs. However, the 

extent of these problems needs to be assessed in a more precise and systematic 

way first.  

So far, there have been few studies on these problems, and there is a general 

lack of interest in this ethnicity from domestic and international research 

communities. These are the rationale for selecting the research topic: 

"Economic and societal transformation of the Huong river sampan people in 

resettlement areas in Hue." The study aims to systematically assess the impacts 

of resettlement programs on the Huong river sampan people and suggests 

measures to address the issues caused by the resettlement. The measures should 

align with the government's green and sustainable development policies. 

 

2. Objectives and research plan 

2.1. Objective 

To understand the economic and societal transformation of the Huong 

river sampan people in some resettlement areas in Hue; to provide a complete 

socioeconomic picture of the life of resettled populations during the 

implementation of the resettlement program, and finally, to propose measures 

to address issues for sustainable development and complete integration of the 

sampan people into the local communities. 

2.2. Research plan 

To achieve those objectives, we need to carry out the following activities: 

- Providing a systematic overview of the concepts, theories, and research 

outcomes related to the thesis topic.  

- Collecting data on socio-economic situations of sampan people in 4 

designated resettlement areas. 

- Comparing the socio-economic situations of sampan people before and 

after the resettlement; analyzing the transformation in depth.  

- Suggesting measures to the government to address the problems sampan 

people face in the resettlement areas, ensuring sustainable socio-economic 
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development and complete integration of sampan people into the local 

communities. 

3. Research scopes and subjects 

3.1. Subjects 

This thesis limits to studying the socio-economic transformation of the Huong 

river sampan people in four resettlement areas in Hue after moving onshore: 

Phuoc Vinh, Kim Long, Bai Dau, and Huong So. For economic transformation, 

we surveyed different forms of livelihood of sampan people after the 

resettlement, their living conditions, and incomes, focusing on before and after 

the resettlement. For societal transformation, we aimed to understand the 

traditional societal organizations of sampan people, their adaptation to new 

ways of life, the government policies toward sampan people over the last 

century, and the transformation of their health care, education, and religious 

systems over time. 

3.2. Scope 

The scope of this thesis includes four resettlement areas designated for the 

Huong river sampan people, namely Phuoc Vinh (under Truong An commune 

before 1989), Kim Long (1995), Bai Dâu (1998), and Huong So (2009). These 

resettlements were chosen because they are areas where the government has 

planned and invested well in infrastructure and implemented relocation policies 

extensively.   

           - Spatial scope of the study: the thesis focuses on these four resettlement 

areas and investigates the dwellers’ conditions before and after the 

resettlement. 

          - Temporal scope of the study: the thesis focuses on the period from 

1989 to 2020. 

 

4. Research resources 

The thesis uses two main types of resources: literature and field information 

4.1. Literature information 

We used the officials record from Nguyen dynasty such as 

«大南一統志” (Comprehensive encyclopedia of Great Vietnam), 烏州近錄 

(Recent record of O province) by Duong Van An, and 撫邊雜錄 

(Miscellaneous Chronicles of the Pacified Frontier) by Le Quy Don.  

We also studied works on water-bound dwellings/fishing villages in 

Vietnam and around the world, in three languages: Vietnamese, English and 

French. 
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Finally, we had access to governments’ documents related to 

resettlement policies and statistics related to these populations from the 

commune authorities.    

 

4.2. Field information 

Collected during field surveys to these four resettlement areas 

through: 

- Questionnaires on socioeconomic situations  

- Direct interview with householders, elderlies, shamans, and experts on Hue 

sampan people. 

- Interview and communication with leaders, officers working in Hue people 

committees, leaders of the communes where the resettlement areas are located, 

and neighborhood leaders and janitors.   

- Recording and filming the daily life of sampan people in the resettlement 

areas. 

  

5. Thesis contributions 

5.1 Academic contributions 

From an ethnological point of view, this thesis explored in depth a 

poorly studied community: Hue sampan people, thus providing an authoritative 

reference for future studies on this people; this thesis also explored in depth a 

unique form of settlement: full and partial dwelling on junks/boats and their 

social organizations, culture, and religions; finally, the thesis provided an 

example of how a community adapts to resettlement and the problems they 

face. 

5.2 Practical contributions 

The thesis explored in depth the economic and societal transformation 

of sampan people when they moved on land permanently. Through interviews 

and questionnaire surveys, we provided a clearer picture of problems sampan 

people face.  

The results from this thesis can be used as reference or learning 

materials for courses such as ethnology/anthropology, cultural management, 

and cultural and tourism studies. 

 

6. Thesis outlines 

The main content of the thesis is divided into five chapters, besides the 

overview, conclusion, appendices, and bibliography. 
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CHAPTER I 

OVERVIEW 

 

1.1. Literature review 

1.1.1. Socio-economic transformation of water-bound dwellers after 

resettlement in Vietnam and around the world 

             An overview of work by Vietnamese and international authors on 

water-bound communities, include boat-dwelling and fishing communities 

around the world, in South East Asia and Vietnam from economic, social, 

health, education and gender perspectives. 

 1.1.1.1. Global and South East Asia studies 

 Work related to boat-dwelling communities around the world and in 

South East Asia, with notification on health and social issues these 

communities are facing against the backlash of relocation.  

 1.1.1.2. Vietnam studies on boat-dwellers/fishing communtities 

 There were few studies on boat dwellers/fishing communities before 

1985. Most work from Vietnam focused on livelihood and cultural 

characteristics of coastal fishing communities. Few studied sampan people or 

fishing communities who lived along rivers or on lagoons. Despite this 

scarcity, the studies have provided a basic sketch of their livelihood, lifestyle, 

gender and religion as well as the challenges they faced in the process of 

reintegration.  

1.1.2. An overview of Hue sampan people and their socio-economic 

transformation after moving onshore 

Vietnamese and international scientists may be interested in the Huong 

river sampan people because they are representatives of marginalized urban 

populations, with high vulnerability and limited access to clean water and 

health and education services. 

 1.1.2.1. International works on the Huong river sampan people 

(mainly in English and French) 

- Works on cultural and religious lives as well as challenges in 

livelihood 

- Works on public health and health service access before resettlement 

- Works on urban planning and gentrification 

In general, the works we studied lacked a systematic approach and 

seemed unable to suggest concrete solutions to the problems these communities 

faced. They mainly reflected the economic and social realities that the Huong 

river boat dwellers encountered. 

 1.1.2.2. Vietnamese works on the Huong river sampan people 
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We were able to find more works on these communities from 

Vietnamese authors. They were very interested in finding out the ancestry, 

social and economic life, access to health and education services of the Huong 

river sampan people. We can classify the works into the following groups: 

+ Works on the Huong river sampan people before resettlement includes 

topics such as: 

- Name, ancestry and economic activities 

- Social economic lifestyle 

- Management, environment, health and gender  

+ Works on the Huong river sampan people after resettlement includes 

topics such as: 

- Infrastructure, environment and urban planning 

- Livelihood and jobs for resettled populations 

The selected works have provided a basic sketch of the ancestry, socio-

economic challenges that the Huong river sampan people faced after 

relocation. These studies provided us important information in planning our 

thesis. 

 

1.1.3. What previous results this thesis has inherited, and what novel 

contributions this thesis has made 

This thesis inherited insight into Hue sampan people’s origins, traditions, 

religions, social organizations, access to healthcare, and education provided by 

previous studies. We also obtained valuable government documents relating to 

resettlement programs and changes in government policies over time. 

However, none of these studies have a systematic evaluation of resettlement 

impacts on the socioeconomic situations of sampan people. 

Novel contributions of the thesis: 

Analyzing of the historical background that impacted Hue sampan people, such 

as the 1975 unification and their socio-economic transformation after the 

resettlement.  

Systematic assessment of achievements and shortcomings of Hue sampan 

people resettlement programs. A comprehensive picture of sampan people's life 

in resettlement areas over time. Furthermore, some suggestions to alleviate the 

problems they are facing to ensure sustainable development and complete 

integration. 

 

1.2. Theoretical basis 

1.2.1. Concepts 

Essential concepts: Sampan people, Resettlement areas, Resettlement, 

Societal transformation, Economic transformation. 
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1.2.2. Theoretical foundations 

Cultural ecology, cultural transformation, development & sustainable 

development approaches.  

1.2.3. Framework of analyses 

Diagram 1.1: Framework of analyses 
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1.3. Methodologies 

Field surveys, literature research, media resource research, inter-

disciplinary research methods, analytical and synthetic, quantitative and 

qualitative research methods.   

1.4. Research locations 

Four resettlement areas: Phuoc Vinh, Kim Long, Bai Dau – Phu Hau, Huong 

So 

 1.4.1. Characteristics of the resettlement areas 

 1.4.2. Resettlement areas 

 1.4.2.1. Phuoc Vinh  

 1.4.2.2. Kim Long 

 1.4.2.3. Bai Dau-Phu Hau 

 1.4.2.4. Huong So 

Chapter 1 Conclusions 
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CHAPTER 2 

POLICIES AND THE IMPLEMENTATION OF THE 

RESETTLEMENT PROGRAMS 
 

2.1. History of sampan people  

This session explored the origins of Hue sampan people, their population 

census, and settlement patterns on Huong River over time. 

2.2. Resettlement policies 

The resettlement programs, conceived after 1975 and implemented from 1975 

to 2010, have been among the most critical programs and policies that the Hue 

government had.   

2.2.1. Central government policies  

We collected relevant documents and decisions by the central government 

related to Hue's comprehensive planning and socioeconomic development in 

1993, 1997, 1999, and 2009.  

2.2.2. Provincial government policies 

Thua Thien Hue provincial people committee issued 564/2007 degree, which 

stated, "…develop Hue into a modern urban center, a unique Festival city of 

Vietnam, and maintain cultural legacies while modernizing infrastructure...to 

balance old traditions with modern facilities…". This decree aims to speed up 

the modernization of Hue, satisfying conditions to become a 1st tier city.  

2.2.3. City government policies  

The Hue government prepared the infrastructure for resettlement and 

implemented changing policies to integrate sampan people into local 

communities.   

2.3. Implementation of the resettlement programs  

The programs were implemented over two periods: 1975-1995 and 1996-20210 

2.3.1. 1975-1995 period 
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During this period, resettlements were closely coordinated with economic and 

political goals of local governments in New Economic Zones within Thua 

Thien Hue (Luong Mieu, Binh Dien Huong, Huong Binh, Huong Thuy, A Luoi 

districts) and other provinces such as Tay Nguyen, Song Be. This period 

consists of two sub-periods: 1980 to 1986, when new resettlements were 

established to relocate victims of natural disasters; 1987-1995, when new 

resettlements were established in line with gentrification programs to improve 

Hue's profile in the application for UNESCO's world heritage city (granted in 

1993).  

2.3.2. 1996-2010 period 

From 1996-2001, resettlement was designated as a critical program, 

coordinated with other programs to help Hue prepare for its first Festival, 

launched in 2000. From 2001-2010, the city planned to resettle all sampan 

people living along the Huong River and its tributaries and relocate them to 

previously established resettlement areas.  

Chapter 2 Conclusions 
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CHAPTER 3 

ECONOMIC TRANSFORMATION 

3.1. Economic situations of sampan people before resettlement 

3.1.1. Housing and infrastructures 

Before resettlement, sampan people lived in shabby conditions without 

electricity, clean water, or toilets. Their homes were boats or sampans, which 

sometimes were also their means of livelihood. Some lived in bungalows built 

on water.  

3.1.2. Livelihood 

Traditional livelihood includes fishing, aquaculture farming, sand, and 

gravel extraction from the riverbed, transportation of bamboo from upstream 

region to downstream, and tourism. The chicken was also raised onshore but 

mainly used for ancestor offering instead of commercial purposes. Other 

professions taken up by sampan people include domestic servants, running 

cyclos, construction workers, street vendors, etc.  

3.1.3. Incomes and access to financial aids 

There is limited data and statistics on sampan people’s incomes. 

Roughly speaking, 30% of the households lived under the poverty line, while 

the average income was lower than neighboring communities living onshore. 

Their financial aids came mainly from relatives.  

3.1.4. Standard of living 

Sampan people were generally poor, reflected by the fact that the 

average incomes of communes where sampan people dwelled were 

significantly lower than other communes without sampan people, and more 

than 30% of households in these communes were classified as poor. Sampan 

people also had minimal access to medical and educational services.  

3.2. Economic transformation after resettlement 

3.2.1. Infrastructure and housing 

The construction of infrastructures such as roads and residential streets has 

helped facilitate transportation. Since 2009, dwellers in four resettlement areas have 

had access to clean water, electricity, sewage system, and toilets. Change in housing 

is the most fundamental shift that sampan people experienced, which drove other 

changes in their way of life. Apartments, rowhouses, or self-constructed houses are 

the most popular housing types for resettled populations. 

3.2.2. Economic transformation 

Sampan people maintained traditional professions while also adopting new 

ones, such as running grocery stores, carpenters, or construction workers.  

3.2.2.1. Changes in traditional livelihood 

+ Aquaculture and fishing professions 

+ Sand and gravel extraction and transportation 

+ Boat tourism 

3.2.2.2. New livelihood 



12 

3.2.3. Income and access to financial aids 

One of the aims of resettlement was to lift sampan people out of 

poverty. This aim, however, was a challenge as obstacles from both the 

beneficiaries and the government were not uncommon. A positive change was 

the improved access to government banks’ loans, which were virtually absent 

before the settlement.   

3.2.4. Standard of living 

The standard of living was raised significantly after the resettlement 

as resettled populations benefited more from social welfare, tax reduction, 

and partial waiving of health care and education expense. 

Chapter 3 Conclusions 
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Chapter 4 

SOCIETAL TRANSFORMATION 

 

4.1. Social institutions before resettlement 

4.1.1. Organization and governance 

Sampan people organized themselves into groups of 30-50 households 

called “van,” which were controlled by a respectable patriarch. “dan van do” or 

“sampan people” is the local name for the sampan people. Below “van,” there 

were inter-household groups with inter-household committees, consisting of 

patriarchs representing 15-20 households. Households in vans are usually 

related by blood and share the same profession. Sampan people practiced 

patriarchal tradition and tended to marry among themselves. Nuclear families 

include grandparents, parents, and children, but immediate families tend to be 

bigger than those onshore.  

Under the feudal government (Nguyen dynasty), Hue was chosen to be 

the capital city, and sampan people were organized into vans, separated from 

those living onshore, which lasted until recently. Under French colonialism, 

Hue expanded, but sampan people living on Huong River and its tributaries 

were under the administration of Huong Thuy district, not Hue. After 1945 

when the Communist government seized power from the French, parts of 

Huong Thuy and Phu Vang districts were incorporated into Hue. Since that 

time, sampan people had been administered by Hue local government. They 

were granted rights to exploit water resources as livelihoods. After the 

unification of the North and South of Vietnam, the new government continued 

granting them these rights but incorporated them into existing communes and 

administered them together with people living onshore.  

4.1.2. Education 

Before 1975, most sampan people were illiterate, with a lower literacy 

rate than rural areas. After 1975, the new government encouraged sampan 

people to allow their children to go to school without paying tuitions; thus, 

their literacy rate improved.  

4.1.3. Health care 

Due to limited access to clean water and poor hygiene conditions on 

boats and sampans, sampan people frequently suffered dermatitis and 

gastrointestinal diseases. Children suffered from malnutrition. There was no 

record of life span. 
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4.1.4. Legality and crime  

Most married couples did not register, and neither did their children. 

Due to poverty, lack of vocational training, and limited access to a few 

traditional professions, the crime rate was much higher than their counterparts 

living onshore. 

4.1.5. Religions and folk religions 

Sampan people practiced Christianity, Buddism, and ancestral worshipping, with 

no noticeable difference from those living onshore. Their unique features were 

worshiping several water gods, such as Goddess of Water, Gods of rivers as well as 

numerous offerings, such as offering to the founder of a profession, offering to end 

a chain of bad luck, offering to those who died young. The shaman profession was 

particularly very developed among the sampan people communities. In general, the 

sampan people seemed to be more superstitious than the onshore communities, 

probably as a way of coping with their precarious lifestyle. 

 

4.2. Societal transformation 

4.2.1. Social organization and governance 

In resettlement areas, traditional social institutions were gradually 

supplanted by new institutions implemented by the government. Communist 

party cells, Woman unions, and Youth unions replaced the old institutions. As 

a result, the gap between sampan people and their neighbors became blurred. 

However, new institutions also affected their relationship with other people in 

their "van" as the role of the patriarchs diminished. Intermarriage between 

sampan people and onshore communities became more common, helping 

integrate them further into the local communities. Gender issues were also 

addressed, with the focus on improving women's rights.  

4.2.2. Education and literacy 

Sampan people have access to education services and frequently receive 

financial aids from NGOs and other philanthropist organizations. The literacy rate 

has been improved remarkably. New education facilities were constructed in 

resettlement areas to provide schooling to the children. 

4.2.3. Health care, family planning, and recreation facilities 

The government actively promoted family planning by providing free 

condoms, periodic free gynecology examinations, free treatment at the 

resettlement areas, satisfying the health care needs of the residents. This is 

aimed at population control toward sampan people since traditionally, they 
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tended to have prominent nuclear families. The supporting infrastructures are 

relatively complete, with recreational parks and playgrounds for children.  

4.2.4. Safety and security 

Although local governments have been in place in the resettlement 

areas, fast population growth and residual social institutions still create some 

security problems. Crime rates are still higher than in other areas. This is one 

issue that needs a comprehensive solution from the government.    

 

4.2.5. Religions and folk religions 

Currently, sampan people observe the same holidays as their neighbors, 

such as Tet (January 1st lunar calender), Nguyen Tieu festival (January 15th 

lunar calender), local land genies offering, ghost spirit offering (May 23rd lunar 

calender) and other important offering days that onshore communities observe. 

However, some of them still carry on worshipping water deities, which 

normally involved shamans.  

Chapter 4 Conclusions 
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Chapter 5 

ECONOMIC AND SOCIETAL ISSUES ARISING FROM 

RESETTLEMENT 

 

5.1. The causes of social and economic transformation of the Huong river 

sampan people in the resettlement areas covered in this study 

The factors causing the socioeconomic transformation of resettled 

sampan people can be classified into two categories:  

The central government's social and economic policies and Thua Thien 

Hue and Hue governments’ policies, which are based on the general guidelines 

from the central government policies, adapted to the local situations to 

integrate sampan people further into the larger communities. 

Overall, the changes in habitat and social interaction have brought about 

positive transformation in clan and family relationships and the facilitation of 

government control. Education has improved the literacy rate, brought about 

changes in social cognition. Sampan people communities have found a new 

identity and a permanent place among other ethnicities in Hue city. Step by 

step, they contribute to improving the overall standard of living and quality of 

life of Hue people.   

5.2. Achievements and challenges 

The resettlement programs have been among the most critical programs 

carried out by the Thua Thien Hue government and the Hue city authority since 

1975.  Besides achievements in education, housing condition, health care, and 

population control, civility, and social safety and security, several issues need 

to be addressed. 

5.2.1. Achievements 

5.2.1.1. Infrastructure, housing and living conditions 

+ Infrastructure: the relocated populations have access to clean water, 

electricity, transportation, vocational training, health and education services 

that are comparable to those from surrounding communities. 

+ Housing: since moving onshore, their housing condition vastly 

improved. They were now free from the impact of haphazard weather 

conditions such as flood and drought. 

+ Living conditions: the environment in the resettlement areas were 

improved. Sampan people became more confident in socializing with the 

onshore communities and the stigma gradually disappeared. 

5.2.1.2. Livelihoods, standard of living and poverty 

The basic economic structure in these resettlement areas include service, 



17 

small businesses, blue collar workers. Sand and gravel extraction and 

transportation accounted for only 5% of the employment, downed from 90% 

before resettlement. A proportion of the populations worked in service industry 

and have stable income. 

5.2.1.3. Education and health services 

The most positive impacts from resettlement programs are better access 

to health and education services. 

5.2.1.4. Integration 

The stigma on the sampan people has gradually disappeared with more 

interaction between the relocated communities and onshore communities. 

Intermarriage is now very common. The sampan people also had better access 

to news from mass media and more opportunities to practice their religion and 

folk culture. 

5.2.2. Limitations 

5.2.2.1. Planning and infrastructure development 

- The resettlement areas were not planned well and the infrastructure 

development could not cope with the population growth, led to conflict 

between the residents and the local authorities. 

- There were still 5 households continue living on boats, indicating that 

the housing capacity did not accommodate population growth rate. 

5.2.2.2. Quality of new livelihood and labor forces 

The boats people main professions are still mostly manual, low-paid 

jobs such as construction workers, motorbike transporters, etc. The age-

working group dominated but most of them lack qualifications, resulting in 

unemployment or low paid jobs. 

5.2.2.3. Security and environment 

Due to high unemployment, social problems such as domestic violence, 

alcoholism, drug, etc; are particularly prevalent in the resettlement areas.  

The sampan people still needed time to adjust and adapt to high hygiene 

requirement in their neighborhood. 

5.2.2.4. Religion 

The rich religion life of the sampan people before moving onshore did 

not receive sufficient attention from the government, which hindered their 

integration process. 



18 

5.3. Impacts of the resettlement programs on socio-economic development 

of Hue city 

5.3.1. Positive impacts 

- The relocation of the Huong river sampan people were closely coordinated 

with the implementation of Hue urban development, job policy and access to 

preferential loan package from social policy banks.  

- Relocation has proved to have a positive impact on the economic structure of 

the sampan people. 

- Relocation helped stop cluttering and filthiness on the Huong river, eliminate 

environmental pollution and improve the outlook of Hue city and the Huong river, 

which were beneficial to tourism development 

- Resettled people were integrated into the bigger communities, and their 

religion was respected. 

5.3.2. Negative impacts 

 - Traditional livelihood was destroyed but new ones did not emerge. 

 - Fast population growth led to insufficient infrastructure conditions 

 - Differences in policies for different relocated communities may negatively 

impact the resettlement programs as a whole 

 - Difficulty in preferential loan access created serious problems. 

5.4. Some solutions to deal with existing issues 

5.4.1 Legal framework and policies for social and economic development of 

the Huong river sampan people 

5.4.1.1. Legal framework 

- Create a legal framework to deal specifically with the resettled population 

through new policies for communes that administer these resettlement areas.  

5.4.1.2. Development policies 

 Social and economic development should ensure maintenance of 

landscape and establishment of ecological urban areas. This is the 

responsibility of the whole political system and population, including the 

Huong river sampan people communities. 

 First, resettlement is inevitable in the development of Hue city and 

Thua Thien Hue. Second, the target of resettlement is the sampan people. 

Third, a harmonious solution should be reached for the government, the 

investors and the affected communities. Finally, economic development should 

go hand in hand with social development, and should incorporate climate 

change aspects. 
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5.4.2. Groups of solutions to maintain good standard of living for the 

relocated communities 

- Integrate sustainable socioeconomic development into policies related to the 

sampan people 

- For housing and infrastructure construction and upgrade, the government 

should mobilize financial sources from private companies 

- For jobs and vocational training, the government should incentivize 

businesses that employ sampan people to reduce unemployment. Vocational 

training should consider trainees' age, experience, and literacy level for them to 

find suitable jobs. The government should also provide support for job search 

as people with poor literacy levels rarely read newspapers and advertisements.  

- For incomes, sampan people should diversify their income sources as their 

jobs are usually manual, low-paid.  

- Financial aids should consider options such as extending deadlines, reducing 

interest rates, or preferential loans. 

- For education, the government should provide incentives to encourage 

children to go to school, such as waiving tuitions, or reducing tuitions, 

providing scholarships, stationery supplies. 

- For health care, the government should support the resettled populations with 

special health care programs, such as free medicare for households that live 

below the poverty line. 

- For adaptation to new social institutions, the government should allow 

mingling with other populations, encourage adoption of new customs, and 

mobilize women and youth unions to support deeper integration into the bigger 

communities.  

- For governance and access to public services, the government should 

coordinate with local authorities from the time of relocation to reception. Local 

authorities should have particular policies to ensure a smooth transition for the 

dislocated populations. And the resettled population should be informed of 

their eligibilities to various public services. 

- For social security and safety, continuing education and propagation and 

implementing stricter law enforcement should be key. CCTVs should be 

installed in apartment complexes so that timely interventions can be made to 

prevent serious ramifications. 

 

Chapter 5 Conclusions 
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CONCLUSIONS 

 

1. The Huong River boat dwellers were likely immigrants from Thanh 

Hoa/Nghe An provinces centuries ago. Their social status was even lower than 

the farmer's class, and due to stigmatization, they were pushed to the margins 

of society. To reintegrate these people into the community, the government has 

initiated resettlement programs since 1975. However, there had not been a 

systematic evaluation of the outcomes of these programs. In this study, we 

aimed to provide such an evaluation to assist the government in integrating 

sampan people into society in a sustainable way.     

2. We provided a systematic evaluation of sampan people's economic 

and societal transformation after the resettlement. Using ecological culture, 

cultural change, and sustainable development framework of analyses, we 

reconstructed the life of sampan people before the resettlement and the impacts 

of the resettlement. We provided a detailed assessment of their adaptability, 

access to social welfare, and critical services such as health care and education. 

We focused on how the government has addressed these issues since the 

programs' initiation until now, particularly on policy changes in each period.  

3. Before the resettlement, the traditional livelihood included fishing, 

sand, and gravel extraction from riverbeds, tourism, and miscellaneous 

services. Once moving onshore permanently, sampan people had to adapt to 

new livelihoods, including construction workers, small businesses, or domestic 

servants. Their adaptability varied from household to household.  

4. The importance of heads of "van" and heads of "multi-household" in 

governance diminished once sampan people moved onshore due to the break-

up of "van" into individual households. Political organizations such as 

Communist Party Cells, Woman union, neighborhood committees, youth 

groups have filled in the gap. The government has initiated reintegration 

programs to assist resettled populations in accessing welfare, health care, 

education services, and information through mass media. Overall, the policies 

have achieved their goals to some extent, and most sampan people have been 

fully reintegrated into the local communities.  
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5. Besides those positive effects, there have been problems and 

challenges, such as housing quality in the resettlement areas, which have not 

been able to accommodate population growth; limited new professions that 

sampan people could adopt due to lack of qualifications and experience; some 

households even returned to their old way of life and had to be persuaded back 

to the resettlement areas. Sampan people also faced problems such as lack of 

legal documents, domestic violence, and petty crimes. The resettlement of 

sampan people from Huong River has been one of Hue government's most 

extensive programs since 1975. Therefore, a critical assessment of the 

outcomes of the programs will provide the rationale for policymaking.   

6. Overall, the resettlement programs have improved the local economy 

and reduced the income gap. They also fit into the policies of sustainable and 

green development of Hue into a tourism destination of Vietnam and South 

East Asia.    

7. We also suggested measures to deal with economic and societal 

issues mentioned above, such as providing special loan programs for livelihood 

development, deferring loan payment, particularly mortgages; providing 

exceptional health care and education services, as well as vocational training 

programs to assist the resettled population, ensuring sustainable development 

while preserving traditional cultural values.   
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