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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 đã 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 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 phát triển kinh tế, xã hội cộng đồng cư dân theo hướng bền vững 

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 Hương, 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, 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 

                                           
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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nước, giáo dục, y tế, an ninh trật tự và tôn giáo tín ngưỡng của cư dân qua các thời kỳ 

lịch sử. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận án là các hoạt động kinh tế, xã hội của cư dân vạn 

đò sông Hương tại các khu TĐC tập trung được Nhà nước quy hoạch, đầu tư, xây 

dựng CSHT, gắn liền các chính sách TĐC tại các khu TĐC 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 các quyết định, văn bản, chỉ thị của Chính phủ, các bộ 

ngành, UBND tỉnh TT Huế, UBND thành phố Huế; báo cáo, số liệu điều tra hàng năm 

của UBND các phường có cư dân vạn đò sông Hương sinh sống. 

4.2. Tư liệu điền dã 

Tại 4 khu TĐC, tác giả đã: 

- Xây dựng, thực hiện 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 trong quá trình 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 chia thành 

5 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận, phương pháp và địa 

bàn nghiên cứu  (từ trang 5 đến trang 33) 

Chương 2. Chính sách và quá trình thực hiện tái định cư cư dân vạn đò sông 

Hương (từ trang 34 đến trang 54) 

Chương 3. Biến đổi kinh tế của cư dân vạn đò sông Hương tại các khu tái định 

cư (từ trang 55 đến trang 83) 

Chương 4. Biến đổi xã hội của cư dân vạn đò sông Hương tại các khu tái định cư (từ 

trang 84 đến trang 116) 

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 (từ trang 117 đến trang 137) 
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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 

Tại trung Quốc, tác giả Lu Guang (2010) trong bài báo “Câu chuyện làng Chài 

tỉnh Giang Tô, Trung Quốc: Làm chứng cho chi phí của con người về ô nhiễm nguồn 

nước” đề cập đời sống của hơn 50 hộ gia đình trên sông tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc: 

Họ là những cư dân đánh cá, ăn, ngủ trên thuyền. Cuộc sống cư dân làng chài xấu đi do 

các nhà máy xuất hiện dọc theo sông Liu, tỉnh Giang Tô. Cuộc sống cư dân bị ảnh 

hưởng do nguồn thủy hải sản cạn kiệt, dòng sông ô nhiễm bởi các nhà máy công 

nghiệp xả thải trực tiếp; số lượng cư dân bị ung thư cao hơn nhiều so với trước đây. 

Bài báo cảnh báo nguy cơ gây ung thư ở bộ phận cư dân này [130]. 

Tác giả Ying Yiang Yan (2017) trong luận văn Thạc sỹ Khảo cổ học - Nhân học, 

tại Đại học Southampton về “Technical Choice and Social Practice  of  Sampan 

Boats: A Case Study of Tanka Sampan and the Dweller in Ethnoarchaeology” [Lựa 

chọn kỹ thuật và thực hành xã hội của cư dân vạn đò: Nghiên cứu trường hợp cư dân 

Tanka từ góc độ dân tộc - khảo cổ học] đã đi sâu nghiên cứu nhóm cư dân đặc thù - 

người Tanka sống trên sông Châu Giang (Pearl river) - ở khu vực Quảng Đông, Trung 

Quốc. Cư dân Tanka đã thay đổi không gian sống trên sông chuyển lên đất liền: Từ 

thuyền/nhà thuyền chuyển thành nhà trên bờ. Việc định cư/tái định cư gần cửa sông 

nhằm mục đích quan trọng là phục hồi thuyền và các lễ hội của cư dân. Nghiên cứu đã 

chỉ ra sự thích ứng sinh kế khi thay đổi môi trường sống là những cơ hội cư dân Tanka 

tiếp tục sinh kế và duy trì văn hóa khi định cư2 [112]. 

Tại Bangladesh, tác giả Kathrine E. Starkweather (2017) trong bài viết 

“Shodagor Family Strategies Balancing Work and Family on the Water” [Các chiến 

                                           
2 Tác giả đã dẫn nghiên cứu của R.G.R Worcester, Du thuyền và thuyền tam bản trên sông Dương Tử (Junks and 

sampans of the Yangtze, 1971) cho rằng: Vấn đề xây dựng đô thị đã gây ra sự biến mất của rất nhiều thuyền cũng như 

các vạn đò. Đời sống kinh tế của cư dân chủ yếu là đánh bắt cá và trồng trọt trên đất liền (làm thuê cho các chủ đất để 

kiếm sống). Nhiều nhà nghiên cứu gọi họ là cư dân lưỡng cư. Nghề nghiệp của họ còn có một bộ phận chuyên vận 

chuyển hành khách và hàng hóa. Cùng với thời gian họ từ biển đi dần vào đường thủy nội địa để làm ăn [112, tr.25].  
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lược về gia đình của người Shodagor để đảm bảo cân bằng giữa công việc và gia 

đình trong điều kiện thủy cư] đề cập đến người Shodagor ở Matlab, Bangladesh. Họ 

là cộng đồng cư dân sống trên thuyền. Người Shodagor đối mặt các vấn đề như: lao 

động, sinh sản và chăm sóc trẻ em. Ở góc độ giới, người phụ nữ làm việc theo chồng, 

ngoài ra họ còn tham gia các nhiệm vụ khác nhau trong gia đình và ít chăm sóc con 

cái hơn so với người chồng. Nghiên cứu cho rằng đây là một hành vi bất thường về 

văn hóa khi phụ nữ ít có điều kiện quan tâm và chăm sóc con của họ so với đàn ông 

trong cộng đồng [108]. 

Tại khu vực Đông Nam Á, cũng có nhiều nghiên cứu liên quan. Các tác giả 

Yugal Kishore Joshi, Cecilia Tortajada và Asit K. Biswas (2012) đã đề cập đến vấn đề 

môi trường và phát triển tại Singapore - quốc gia đặt nền móng cho chính sách phát 

triển môi trường nhất quán và vững chắc, trong công trình “Cleaning of the Singapore 

River and Kallang Basin in Singapore: Human and Environmental Dimensions” [Làm 

sạch sông Singapore và lưu vực Kallang ở Singapore: Chiều kích con người và môi 

trường]. Hoạt động làm sạch sông Singapore và lưu vực Kallang tại Singapore được 

thực hiện song song với quá trình phát triển đô thị. Kinh nghiệm của Singapore là ví 

dụ tuyệt vời trong thực hiện các chính sách phát triển đô thị. Đó là tầm nhìn rõ ràng, 

kế hoạch dài hạn, chiến lược hướng tới tương lai; điều cần thiết đặt nền móng cho sự 

phát triển bền vững. Trong đó, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường, 

phát triển đô thị bền vững là mục tiêu quan trọng nhất [132].  

Cùng chủ đề nghiên cứu về cư dân sống trên các làng nổi ở khu vực Đông Nam 

Á mà Camphuchia là điểm nhấn, tác giả Chong Koh, Ben Mauk và nhiếp ảnh gia Andrea 

Frazzetta (2018) tìm hiểu hàng chục ngàn gia đình hộ gia đình trên sông và hồ Tonle Sáp 

ở Campuchia trên tờ New York Times: “A People Limbo, Manyliving Entirely on the 

Water” [Người Limbo, cư dân chủ yếu sống trên mặt nước] và Glenn Althor với các 

cộng sự (2018) trong bài viết “Large-Scale Environmental Degradation Results in 

Inequitable Impacts to Already Impoverished Communities: A Case Study from the 

Floating Villages of Cambodia” [Suy thoái môi trường quy mô lớn dẫn đến tác động 

bất bình đẳng với những cộng đồng nghèo: Nghiên cứu trường hợp ở các làng thuyền 

tại Campuchia]. Cả hai bài viết đã nêu lên những rủi ro cư dân thường gặp: bão lũ, bệnh 

tật, đuối nước ở trẻ em và những khó khăn trong tương lai của cộng đồng cư dân (trong đó 

có những ngư dân quốc tịch Việt Nam)…Sinh kế chủ yếu của cư dân là đánh cá đã bị 

tác động do các dự án thủy điện và thay đổi khí hậu. Cư dân “có rất ít năng lực, cơ hội 

hay phương tiện” để thích nghi với những sự kiện, chính sách thay đổi; thủy sản suy 

giảm và gia tăng dân số… và thiếu năng lực thích ứng về sinh kế làm cho cư dân dễ bị 

tổn thương hơn. Đây là những thách thức, khó khăn cho tương lai phát triển bền vững 

của cộng đồng cư dân này [128; 107].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joshi%20YK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22528982
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tortajada%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22528982
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biswas%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22528982
javascript:;
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Tại Indonesia, tác giả Meidwinna Vania Michiani và Junichiro Asano (2019) 

trong bài viết “Physical upgrading plan for slum riverside settlement in traditional 

area: A case study in Kuin Utara, Banjarmasin, Indonesia” [Kế hoạch nâng cấp cơ sở 

vật chất cho khu định cư ổ chuột ở ven sông trong khu vực cư trú truyền thống: Nghiên 

cứu trường hợp tại Kuin Utara, Banjarmasin, Indonesia], mặc dù không đề cập nhiều 

đến cư dân sống trên thuyền, nhưng cộng đồng sống trên sông, dọc sông/dựa vào dòng 

sông đã thích nghi đời sống vật chất, xã hội. Mẫu số chung cộng đồng cư dân TĐC gặp 

khó khăn là: sinh kế, tình trạng nhà ở, hệ thống giao thông nội bộ, nguồn cung cấp nước 

sạch, thiết bị vệ sinh và quản lý chất thải xuống dòng sông. Nghiên cứu này chỉ ra rằng: sự 

tham gia của người dân và chính quyền địa phương trong quản lý nguồn tài nguyên; nâng 

cao nhận thức và thái độ về môi trường là điều quan trọng khi thực hiện các dự án đối với 

các khu ổ chuột ven sông [113]. 

Những nghiên cứu trên thế giới và khu vực Đông Nam Á về cộng đồng cư dân sống 

trên thuyền đều gắn liền quá trình phát triển đô thị, công nghiệp hoá và TĐC; bên cạnh đó 

là những cảnh báo y tế, sinh kế thay đổi và văn hoá của cộng đồng trong bối cảnh thay đổi 

điều kiện sống, chính sách của chính quyền địa phương. Các công trình nêu trên đã đánh 

giá tương đối đầy đủ thực trạng đời sống kinh tế và xã hội của cư dân; trong đó luôn đề 

cao vai trò của chủ thể văn hoá - cư dân sông nước trong quá trình hội nhập và phát triển.  

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 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 công trình tìm hiểu về cư dân làng chài ven biển: 

Từ những năm 1960 của thế kỷ XX, các nhà nhân học Mỹ đã tiến hành các nghiên 

cứu về các làng chài ở Việt Nam. John D.Donoghue với công trình “Cam An: A fishing 

village in central Vietnam” [Cẩm An: Một làng chài ở miền Trung Việt Nam] (1963, tái 

bản năm 1987) có cách nhìn về đời sống ngư dân Cẩm An bởi các quan hệ tổ chức làng xã 

- trị an, nghề cá và làng chài, hôn nhân, gia đình, tín ngưỡng, lễ nghi và tương lai của làng 

chài miền Trung Việt Nam [103].  

Khi nhận xét công trình này, Gerald C. Hickey - trường Đại học  Wayne (Mỹ) 

không đồng ý với các phân tích họ hàng và chức năng trong hôn nhân “của các dòng dõi 

đích thực”, các thuật ngữ chỉ người thân, quan hệ họ hàng, dòng họ mà John D. Donoghue 

đã trình bày. Mặc dù có những tranh luận nhưng tác giả đã khắc họa những điểm cơ bản 

trong đời sống ngư dân làng chài ven biển miền Trung. 

Trong nghiên cứu cư dân làng chài ở Hạ Long, các tác giả Lê Hải Đăng (2015) 

“Quan hệ gia đình, dòng họ và hoạt động đi biển của cư dân thuỷ diện ở Quảng Ninh”, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263519300226#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263519300226#!
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Đoàn Văn Thắng (2018) “Nhận diện cộng đồng ngư dân vạn chài Hạ Long qua vài nét 

phác thảo”, và  Nguyễn Thị Thúy Anh - Bùi Thúy Hằng (2019) “Giải pháp phát triển 

du lịch ở làng chài Cửa Vạn, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh sau hoạt động di dân lên bờ” 

đã tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm cư trú và dân cư, tổ chức chính 

trị - xã hội truyền thống, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động kinh tế truyền 

thống, ô nhiễm môi trường Cửa Vạn do nhiều nguyên nhân, trong đó có gia tăng dân số, 

rác thải…Quá trình định cư cư dân (tháng 6/2014) đã tác động/thay đổi thực hành tín 

ngưỡng, văn hoá truyền thống và sinh kế truyền thống trong quá trình hội nhập, phát 

triển cộng đồng. Đồng thời, các tác giả đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo 

tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, phát triển du lịch ở làng chài Cửa Vạn trên vịnh Hạ 

Long sau khi định cư trên đất liền là những hướng tiếp cận bảo đảm phát triển bền vững 

kinh tế - xã hội cộng đồng cư dân [8; 20; 65]. 

Tác giả Hoàng Bá Thịnh (2007, 2009) trong các bài viết “Đời sống và sức khoẻ 

sinh sản cư dân vạn đò”, “Vài nét về đời sống văn hoá tâm linh của cư dân vạn đò” 

và “Quan hệ giới trong cộng đồng vạn đò” đã nêu những quan ngại về: Tình trạng sức 

khỏe sinh sản, chất lượng nhân lực y tế, cơ sở vật chất và phương tiện khám chữa bệnh 

của các cơ sở y tế; thay đổi trên phương diện vật chất và sự thay đổi nhận thức; khảo tả 

đời sống văn hoá tâm linh của cư dân… Tác giả cho rằng không phải mọi trường hợp 

bình đẳng giới đều tỷ lệ thuận với học vấn, mức sống đối với cộng đồng vạn đò tại 

vùng đầm phá. Người dân vạn đò tuy trình độ học vấn chưa cao, đời sống còn nghèo, 

thiếu thốn, song họ không có những biểu hiện bất bình đẳng giới như một số nhóm dân 

cư khác [69; 70; 71].  

Tác giả Lê Duy Đại (chủ biên, 2013), “Cư dân mặt nước ở sông Hương và đầm 

phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế” tìm hiểu diện mạo đời sống văn hóa 

của cư dân thủy diện ở lưu vực sông Hương và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Đây là 

kết quả nghiên cứu của tác giả và cộng sự trong thực hiện đề tài cấp Bộ (2012) “Định 

cư trên bờ và sự biến đổi văn hóa của cư dân thủy diện ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) 

và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế)”. Nghiên cứu này đề cập quá 

trình định cư trên bờ của cư dân thủy diện cũng như những biến đổi về văn hóa khi 

thay đổi môi trường sống [19]. 

Tác giả Bùi Xuân Đính và Nguyễn Thị Thanh Bình (2019) trong cuốn “Đời sống 

xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh 

Hòa - Góc nhìn dân tộc học” đã trình bày những thách thức tác động xã hội và văn 

hóa của cộng đồng, hướng đến xây dựng chính sách biển, đảo ở miền Trung khi tìm 

hiểu sinh kế của ngư dân khai thác hải sản tại Hoàng Sa và Trường Sa [21]. 
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+ Những công trình tìm hiểu về cư dân vạn đò/làng chài dọc sông và nội đồng: 

Tác giả Vũ Thị Hạnh (2014) trong luận án tiến sĩ nhân học “Lối sống người dân 

làng chài hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy và 

phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng)” đã chọn làng chài Ngọc Sơn (nằm ven 

sông Lạch Tray, làng Công giáo thuộc phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) và làng chài 

Nam Hải (nằm gần cửa sông Văn Úc đổ ra biển, thuộc xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy). 

Hai làng chài này khác nhau về điều kiện, môi trường cư trú,  tôn giáo đã dẫn đến 

những biến đổi  lối sống của ngư dân trong quá trình hội nhập hiện nay [27]. 

Tác giả Đào Phương Anh (2016) trong luận văn Thạc sỹ “Hôn nhân của người 

Việt ở làng vạn chài theo Công giáo xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định” đã 

tìm hiểu phong tục tập quán, hôn nhân của vạn chài người Công giáo. Môi trường 

sống, quan niệm và lối sống và các yếu tố tôn giáo đã ảnh hưởng đến hôn nhân của 

cộng đồng vạn chài theo công giáo[7].  

Tác giả Nguyễn Thị Tám (2016), trong luận án tiến sĩ nhân học “Sinh kế của cư 

dân các làng chài dọc Sông Lô thuộc địa phận hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ” đã 

tìm hiểu sự biến đổi sinh kế trong quan hệ cấu trúc xã hội và văn hóa đặc thù của cư dân 

làng chài Sông Lô, góp phần nhận thức sự chuyển đổi loại hình làng người Việt - làng 

thủy cư, hướng đến sinh kế bền vững cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, 

cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, y tế và giáo dục cho bộ phận cư dân này. Đây là 

hướng nghiên cứu mới đối với cộng đồng cư dân yếu thế, ít được quan tâm [61].  

Tác giả Lê Anh Tuấn và Trần Thị Kim Dung (2020) trong bài viết “Nhân tố 

ảnh hưởng đến tạo việc làm cho cư dân làng chài tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa” đề cập việc làm và cơ hội việc làm cho cư dân làng chài qua mô hình hồi quy. 

Các tác giả cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường, quá trình chuyển đổi nghề nghiệp 

cư dân gặp nhiều khó khăn, thách thức do trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp, đào 

tạo nghề mới cũng như các chính sách hỗ trợ chưa phát huy hiệu quả. Chính vì vậy cần 

có những chính sách đặc thù đối với cộng đồng cư dân làng chài trong bối cảnh kinh 

tế, xã hội hiện nay [131].  

Từ trước đến nay, 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 không có nhiều nghiên cứu về cư dân 

các làng chài nội đồng, dọc sông nhưng các công trình trên được chúng tôi trình bày trên 

đã đề cập sinh kế, giới, lối sống, văn hoá và tôn giáo của cộng đồng cư dân; những khó 

khăn/thách thức về đào tạo nghề, việc làm, bảo tồn văn hoá, phát triển du lịch trong quá 

trình hội nhập đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá tại Việt Nam hiện nay.  
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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, và rất hạn 

chế khi tiếp cận các dịch vụ nước sạch, y tế, giáo dục… 

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 

Tác giả Lucien Bansard (1969), trong cuốn “Les Sampanier de Thuan -An” [ Cư 

dân vạn đò Thuận An] nhắc đến bộ phận cư dân sông nước gắn liền các hoạt động kinh 

tế, xã hội tại đầm phá Thuận An và cư dân vạn đò sông Hương…, nguồn gốc là những 

cư dân nông nghiệp di cư đến cửa Thuận An và vùng đầm phá Thừa Thiên Huế [114]. 

Chủ đề cư dân vạn đò sông Hương được hai tác giả Henry Kamm (1971) “Hue, 

in Respite From War, Rolls Up the Barbed Wire” [Huế, hồi phục từ chiến tranh, cuộn 

lại đống dây thép gai] và Della Denman (1972) “Vietnam River Life: A Family's 

Struggle Along Sampan Alley” [Đời sống sông nước Việt Nam: Cuộc vật lộn của một 

gia đình dọc con hẻm vạn đò] đăng trên thời báo The New York Times. Nếu như 

Henry Kamm có cách nhìn thiếu thiện cảm về cư dân vạn đò sông Hương, khi ông 

nhận xét: Những người phụ nữ cư dân vạn đò sông Hương chỉ là những người buôn 

bán hay gái mại dâm ở các nhánh sông nhỏ quanh Kinh thành Huế và sông Hương 

[102]. Tác giả Della Denman đã khảo tả đời sống một gia đình cư dân vạn đò sông 

Hương. Ông chú ý bối cảnh xã hội, môi trường sống và nghề nghiệp cư dân và phân 

tích nghề nghiệp và quan ngại về tính cố kết cộng đồng;  khi chiến tranh kết thúc thì 

tương lai vẫn còn bỏ ngõ đối với cộng đồng cư dân này [101].  

Tác giả Nguyễn Phát (1991), trong bài “Viêt Nam: Les Gitans de la Riviere des 

Parfumes” [Việt Nam: Những cư dân du mục sông Hương] đề cập số phận, sự tồn tại 

của 10.000 cư dân du mục sông Hương với thực trạng đời sống bấp bênh về kinh tế, 

văn hoá, xã hội và môi trường sinh thái tại thành phố Huế [123].  

Tác giả Didier Bertrand, người dành nhiều thời gian và có những nghiên cứu 

đăng trên các Tạp chí văn hoá dân gian Đông Nam Á“Les Sampaniers sur La Rivière 

des Parfums” [Cư dân vạn đò sông Hương] (1993) và “Renaissance du len dong à 

Hué (Viet Nam): Premiers éléments d'une recherché” [Phục hưng lên đồng ở Huế: 

Những yếu tố đầu tiên của một nghiên cứu] (1996) đã trình bày về nguồn gốc, tổ chức 

xã hội truyền thống, đời sống kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò sông Hương. Tác giả 

đã đi sâu khảo tả đời sống văn hóa tâm linh và hiện tượng lên đồng, vai trò các thầy 

https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lucien+Bansard%22


11 

cúng, các hình thức chữa bệnh của cư dân sông Hương từ năm 1992 đến năm 1995 

trong sự đối sánh với cư dân Đông Nam Á. Qua nghiên cứu thực địa, ông đưa ra nhận 

xét niềm tin của cư dân vạn đò về hiện tượng lên đồng và thực hành tín ngưỡng chữa 

bệnh của cư dân vạn đò sông Hương là khá phổ biến [115;117]. 

Như vậy, các tác giả nước ngoài đã chú trọng những cảnh báo về cuộc sống bên 

lề, khó khăn đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội và tương lai còn bỏ ngỏ của bộ phận cư 

dân “nghèo đô thị” - cư dân vạn đò khi sinh sống trên sông Hương. 

- Nhóm bài viết về y tế, sức khỏe cộng đồng trước TĐC 

G. Levasseur, J.M.Lampérin, H.Le Néel và L.Chambaud (1994) trong bài viết “Les 

sampanier du quartier de Vi Da (Hue 1993), Resultats d’une enquête préalable à 

l’intervention  d’une association humanitair” [Cư dân vạn đò phường Vỹ Dạ (Huế 1993): 

Kết quả điều tra trước khi có sự can thiệp của hiệp hội nhân đạo] thu thập dữ liệu về 

nhân khẩu học và sức khỏe của 143/183 hộ gia đình vạn đò phường Vỹ Dạ. Kết quả khảo sát 

đưa ra những khuyến cáo về y tế, sinh sản và giáo dục đối với cộng đồng cư dân vạn đò và 

chính quyền sở tại [121]. 

Các tác giả Nguyễn Khắc Lương Quang, Takehito, Takano Keiko Nakamura, 

Masafumi Watanabe, Tomoko Inose, Yoshiharu Fukuda, Kaoruko Seino (2005), với 

nghiên cứu về “Variation of Health Status among People Living on Boats in Hue, 

Vietnam” [Sự khác biệt về tình trạng sức khỏe của những người sống trên thuyền ở 

Huế, Việt Nam] đã xác định mối liên quan giữa bệnh tật/thương tích với điều kiện kinh 

tế, xã hội và thực hành vệ sinh, phòng chống dịch bệnh của cư dân vạn đò sông 

Hương. Kết quả phân tích bằng phương pháp hồi quy logistic3 đưa ra các hàm ý: cần 

thiết thực hiện các chương trình TĐC để tăng khả năng phòng chống bệnh tật và 

thương tích đối với cư dân sống trên thuyền trong điều kiện kinh tế, giáo dục, y tế như 

hiện nay [106]. 

Kaoruko Seino, Takehito Takano, Nguyễn K. L. Quang, Masafumi 

Watanabe, Tomoko Inose, Keiko Nakamura (2008) trong bài viết “Bacterial 

Quality of Drinking Water Stored in Containers by Boat Households in Hue City, 

Vietnam” [Chất lượng vi khuẩn của nước uống được lưu trữ trong các thùng chứa 

của các hộ gia đình trên thuyền ở thành phố Huế, Việt Nam] đã trình bày sự bất lợi 

về kinh tế và xã hội tác động tiêu cực việc tiếp cận nguồn nước sạch. Nghiên cứu 

khuyến nghị nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện cho cư dân 

tiếp cận bền vững nguồn nước sạch [104]. 

                                           
3 Là mô hình hồi quy nhằm dự đoán giá trị đầu ra rời rạc (discrete target variable) y ứng với một véc-tơ đầu vào x. 

Việc này tương đương với chuyện phân loại các đầu vào x vào các nhóm y tương ứng. 



12 

Các tác giả Tomoko Inose,  Takehito Takano,  Quang Khắc Lương Nguyễn, Keiko 

Nakamura,  Masafumi Watanabe và Kaoruko Seino (2008) trong bài viết “Bone 

Development in Children Living on Houseboats on a River in Vietnam” [Phát triển 

xương ở trẻ em sống trong thuyền nhà trên sông tại Việt Nam] đã nêu thực trạngvệ 

sinh, tiếp cận nguồn nước sạch và không gian sống đã tác động đến quá trình phát triển 

xương trẻ em. Cần nâng cao sức khỏe, cải thiện nguồn nước, không gian sống để phát 

triển xương của trẻ em tại các vạn đò [111]. 

- Nhóm bài viết về quy hoạch phát triển đô thị 

Tác giả Emile Le Bris và Christian Taillard (1998), trong nghiên cứu 

“Régionalisation et urbanisation dans le Centre du Viêt-nam: Les dimensions 

scientifiques du débat sur l'aménagement du territoire” [Khu vực và đô thị hoá ở miền 

Trung Việt Nam: Các khía cạnh khoa học của cuộc tranh luận quy hoạch sử dụng đất] 

đã trình bày về quá trình đô thị hóa ở miền Trung, trong đó cư dân vạn đò là cộng 

đồng tách biệt, yếu thế và ít được chính quyền địa phương quan tâm [120]. 

Luận văn thạc sĩ của Ennebeck, D. (2002), “Les Sampaniers de la Rivière des 

parfumes Hue, Vietnam” [Cư dân vạn đò sông Hương Huế, Việt Nam] cho rằng: sự 

hình thành và tồn tại của cư dân vạn đò là do thói quen lối sống sông nước, di cư đối 

phó với đói nghèo. Bản thân họ không có đất, thu nhập thấp, thiếu khả năng tiếp cận 

các dịch vụ y tế, giáo dục. Đánh bắt thủy sản, khai thác cát sỏi là nghề truyền thống. 

Quá trình đô thị hóa làm tăng nhu cầu sử dụng cát, sỏi phục vụ cho các công trình xây 

dựng đã dẫn đến những thay đổi nghề nghiệp truyền thống. Theo tác giả, có sự khác 

biệt về lối sống, văn hóa giữa cư dân vạn đò và cư dân trên đất liền, quan hệ của họ 

chủ yếu là những hoạt động mua bán, trao đổi…Cộng đồng cư dân này rất dễ bị tổn 

thương/thiệt thòi do thiên tai, bão lũ thường xuyên ở miền Trung, Việt Nam [119]. 

Nicolas (2002) trong bài “Le peuple de l’eau” [Cư dân sông nước] đã mô tả điều 

kiện sống, kinh tế cư dân khai thác cát sỏi trên sông Hương. Tác giả đã thu thập số liệu 

về thu nhập của các hộ gia đình vạn đò và nêu lên thực trạng cư trú, nghề nghiệp các 

thế hệ tương lai cư dân vạn đò sông Hương [122]. 

Tác giả Chéron Marie trong luận văn thạc sỹ (2004), “Les nouvelles formes 

d'exclusion urbane au Vietnam: Logiques et enjeux. Les mutations socio-economiques 

d'un pays en transition au coeur de la trajectoire d'exclusion des sampaniers de la ville de 

Hue, Centre Viet Nam” [Các hình thức loại trừ đô thị mới ở Việt Nam: Logic và các vấn 

đề. Những thay đổi về kinh tế - xã hội của một đất nước đang trong quá trình chuyển đổi 

nằm ở trung tâm quỹ đạo loại trừ của những người dân vạn đò ở thành phố Huế, miền 

Trung Việt Nam] nêu những thách thức trong quá trình phát triển đô thị ở miền Trung, 

Việt Nam đối với bộ phận cư dân vạn đò sông Hương ở thành phố Huế [118].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inose%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19039194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takano%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19039194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20QK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19039194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakamura%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19039194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakamura%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19039194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watanabe%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19039194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seino%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19039194
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Tác giả Tôn Nữ Lưu Phương trong luận văn thạc sĩ (2004), “Landscape as a 

Contested Space: A Case Study of the Boat People on the Huong River, Hue City, 

Vietnam” [Cảnh quan như không gian đua tranh: Nghiên cứu trường hợp cư dân vạn 

đò sông Hương, thành phố Huế, Việt Nam] đã chỉ ra nguyên nhân thất bại của chương 

trình định cư do chính quyền địa phương chưa xem xét các yếu tố xã hội, văn hóa và 

lối sống của cư dân trong tiến trình ra các quyết định cũng như thực hiện các chương 

trình định cư/TĐC. Tác giả khuyến nghị cần chú trọng sinh kế và nhu cầu của người 

dân khi thực hiện kế hoạch định cư [109]. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu, bài viết về cư dân sông Hương xuất bản 

bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp đã quan tâm tìm hiểu, đánh giá điều kiện cư trú, sinh 

hoạt của cư dân vạn đò sông Hương gắn với đô thị Huế, đô thị di sản. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu, bài viết, luận văn nêu trên 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 này 

chỉ nêu thực trạng khó khăn trong quá trình phát triển đô thị Huế, gắn với cộng đồng 

cư dân trước TĐC.  

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 

này được chia thành các nhóm: 

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

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

Tài liệu sớm nhất có nhắc đến hoạt động giao thương buôn bán trên sông Hương 

được Lê Quý Đôn miêu tả: thuyền buôn và thuyền đò qua lại trên mặt sông không bao 

giờ ngớt [22, tr.193]. Những thông tin còn quá ít về đời sống kinh tế, xã hội của bộ 

phận cư dân sống trên thuyền.  

Tác giả có nhiều bài viết về sinh hoạt của cư dân trên góc độ kinh tế gia đình, văn 

hóa, tôn giáo tín ngưỡng cũng như tín ngưỡng của cộng đồng cư dân này trước năm 

1975 là Phan Hoàng Quý. Bài viết “Những con đò trên sông Hương” và “Sinh hoạt 

những vạn đò trên sông Hương trước 1975” đã trình bày khái quát về nguồn gốc, hình 

thành, số lượng cư dân trước năm 1975, sự thiệt thòi của cộng đồng cư dân trên góc độ 

giáo dục, y tế và môi trường sống và thực trạng đời sống kinh tế, văn hoá giáo dục của 

cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương trước năm 1975 [54; 55]. 

Tác giả Văn Đình Triền (1992,1993), trong loạt bài “Phường Vỹ Dạ” đã tìm hiểu 

cư dân vạn đò cư trú tại phường Vỹ Dạ trên các phương diện nguồn gốc, quá trình tụ 

cư, đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa tín ngưỡng [76;77]. Tuy nhiên những số liệu, 

dẫn chứng tác giả đưa ra mang tính chất chủ quan, cần được kiểm chứng khi sử dụng 

nguồn tư liệu này.  
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Tác giả Hoàng Bảo (2003) trong bài “Phương tiện cư trú của dân thủy cư sông 

Hương (hình dáng và kết cấu)” đề cập nguyên vật liệu, kỹ thuật chế tạo, kết cấu của 

những chiếc thuyền - phương tiện cư trú đặc trưng của cư dân thủy cư chính là quá 

trình tồn tại và ứng xử nhiều thế hệ cư dân vạn đò sông Hương đối với điều kiện tự 

nhiên và xã hội ở Thừa Thiên Huế [9]. 

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

Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Mạnh Hà (1999) về “Kinh tế và xã hội cư dân trên 

sông Hương từ 1954 - 1997” đề cập các hoạt động kinh tế, quan hệ cộng đồng truyền 

thống và các vấn đề về xã hội của cư dân các vạn đò sông Hương qua các giai đoạn 

1954 - 1975 và từ năm 1975 -1997 [24].  

Tác giả Nguyễn Duy Thiệu (2002) trong cuốn “Cộng đồng ngư dân ở Việt 

Nam”có trình bày về cư dân thủy diện sông Hương, trong đó nêu lên những hoạt động 

kinh tế chính của các vạn [67]. 

Tác giả Lê Thế Hiếu (2006) “Hiểu biết về lao động trẻ em tại cộng đồng cư dân 

vạn đò” cho biết độ tuổi lao động của trẻ em là tương đối sớm, gia đình không phản 

đối việc các em tham gia lao động. Nhận thức cha mẹ về giáo dục ảnh hưởng đến việc 

học tập, các em thường bỏ học để tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập gia đình [33]. 

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) đã kết hợp với UBND thành phố Huế (năm 2002) thực hiện Dự án “Định cư và 

cải thiện cư dân vạn đò thành phố Huế”. Dự án điều tra, phân tích xã hội học các yếu 

tố văn hoá xã hội, kinh tế cũng như các quan hệ xã hội giữa cư dân vạn đò và các 

nhóm cư dân khác; đưa ra các thông tin thống kê nguyện vọng cuộc sống của cư dân 

vạn đò tại 6 phường có cư dân vạn đò sinh sống tại thành phố Huế [98].  

Tác giả Lê Hiền (2007) trong bài “Cư dân vạn đò ở Thành phố Huế và những 

thông tin còn thiếu cho việc tái định cư” đưa ra những thông tin về sự không thống 

nhất số lượng hộ gia đình, nghề nghiệp, thu nhập của cư dân vạn đò sông Hương trong 

các báo cáo của các cấp chính quyền địa phương; đồng thời nêu ra các khuyến nghị, 

giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách TĐC cư dân vạn đò tại thành phố Huế 

trong tương lai [32]. 

- Nhóm bài viết về quản lý, môi trường sống, sức khỏe và giới của cư dân vạn đò 

sông Hương 

Tác giả Nguyễn Quang Trung Tiến (2001; 2011), trong bài “Về  cuộc cải tổ đơn 

vị hành chính ở Huế, nghĩ về sự phát triển bền vững đô thị Huế” và “Khép lại trang sử 

cư dân vạn đò” đã trình bày các đợt cải tổ hành chính ở Huế trong các giai đoạn 1919 

- 1945, 1945 - 1975 và tổ chức hành chính sau năm 1975 liên quan đến các vạn đò 

sông Hương về lịch sử hình thành, không gian phân bố, sinh hoạt văn hóa, quan hệ xã 
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hội cư dân… trước TĐC; đồng thời đã nêu lên những định hướng phát triển đô thị Huế 

trong tương lai đối với cộng đồng cư dân này [74]. [75]. 

Tác giả Nguyễn Hữu Thông (1994), trong bài “Cư dân thủy diện - con người và 

môi trường (Dẫn liệu trên sông Hương - Thừa Thiên Huế)” đã nêu các vấn đề văn hóa - 

xã hội, môi trường sống của cư dân trong quá trình tồn tại và phát triển đô thị Huế [72].  

Tác giả Đỗ Minh Khuê (1999), trong bài “Tìm hiểu cộng đồng dân cư vạn đò 

thành phố Huế và sự ô nhiễm môi trường sông Hương” đã xác định quy mô hộ gia 

đình, số lượng thế hệ sống trên thuyền, trình độ học vấn, nguồn gốc nhập cư và thời 

gian định cư, nghề nghiệp cũng như thu nhập chính của các hộ gia đình. Tác giả phân 

tích điều kiện cư trú, sinh hoạt và vấn đề cảnh quan sông Hương và ô nhiễm môi 

trường [39]. 

Tác giả Huỳnh Đình Chiến (2001) trong đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu tình hình 

đời sống dinh dưỡng và một số bệnh truyền nhiễm của quần thể người dân sống trên 

các vạn đò sông Hương, thành phố Huế” nhấn mạnh thực trạng đời sống dinh 

dưỡng, chỉ số sức khỏe và thể lực giảm sút; những bệnh truyền nhiễm khá phổ biến, 

đặc biệt các bệnh lây truyền theo đường ruột là mối lo thường xuyên của của “quần 

thể” cư dân này [14]. 

Tác giả Hoàng Bá Thịnh (2007) trong bài “Vài nét về đời sống văn hóa - tâm linh 

của cư dân vạn đò” đã sử dụng phương pháp điều tra đánh giá nhanh có sự tham gia 

của cộng đồng để đánh giá vai trò giới trong thực hành tín ngưỡng, kiêng kỵ cư dân 

vạn đò…, đồng thời nêu lên những thông tin về đời sống tâm linh cư dân vạn đò tại 

vùng biển tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Thừa Thiên Huế [70]. 

Chủ đề cư dân vạn đò sông Hương được sinh viên Khoa Lịch sử - Trường Đại 

học Khoa học Huế thực hiện trong các niên luận, khóa luận tốt nghiệp đã cung cấp 

những thông tin nhất định về kinh tế, văn hoá, lễ hội và vai trò phụ nữ của cộng đồng 

cư dân vạn đò sông Hương 4.  

+ Nhóm các bài viết cư dân tại các khu TĐC:  

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

Tác giả Lê Thị Nguyện (2007), trong đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng cuộc 

sống và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định cư đối với dân nghèo ở 

một số khu tái định cư thành phố Huế” đã phân tích thực trạng cuộc sống cư dân 

                                           
4 Nguyễn Việt Hà (1996), “Bước đầu tìm hiểu đời sống tinh thần của cư dân trên sông Hương- Huế”, Nguyễn Mạnh 

Hà (1996), “Thiết chế xã hội, hôn nhân và gia đình của cư dân trên sông Hương”, Trần Thị Chi Thu (1996), “Bước 

đầu tìm hiểu sự đổi thay của cư dân sông Hương Huế (1975-1995)”, Nguyễn Văn Quy (2001), “Lễ hội cư dân vạn đò 

trên sông Hương”, Lê Thị Liễu (2003), “Vai trò của người phụ nữ cư dân vạn đò trên sông Hương - Thực trạng và 

một số kiến nghị ban đầu”, Nguyễn Thị Lệ Thu (2003) “Bước đầu đánh giá thực trạng đời sống kinh tế - văn hóa của 

cư dân trên sông Hương”...  
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nghèo tại các khu TĐC thông qua tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống: quy mô 

nhân khẩu, tình trạng việc làm, học vấn…, trên cơ sở đó phân tích đánh giá tổng hợp 

chỉ số nghèo tổng hợp HPI5 [48]. 

Tác giả Nguyễn Mạnh Hà (2010), trong đề tài cấp Bộ “Tình hình kinh tế - xã 

hội của các khu định cư của cư dân trên sông Hương: Thực trạng và các giải pháp 

phát triển bền vững” đã đề cập đến thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của cộng 

đồng cư dân tại các khu định cư Phú Bình, Vỹ Dạ, Kim Long, Phước Vĩnh, Bãi Dâu - 

Phú Hậu, qua đó tác giả đã đưa ra các giải pháp phát triển bền vững kinh tế, xã hội 

tại các khu định cư [25].  

Tác giả Nguyễn Văn Mạnh (2011), trong bài “Tái định cư trong quá trình đô 

thị hóa của cư dân vùng ven đô ở một số đô thị Trung bộ hiện nay” nêu thực trạng ô 

nhiễm môi trường, không gian cư trú tại các khu TĐC; vấn đề quản lý cộng đồng, 

TĐC cư dân ven đô ở Huế trong đó có cư dân vạn đò sông Hương là một thành tố 

quan trọng [43].  

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Mai (2012), trong bài “Đánh giá các vấn đề thực 

trạng trong tổ chức môi trường ở tái định cư do các dự án phát triển đô thị” đã tìm 

hiểu nguyên nhân và những bất cập trong các dự án TĐC phát triển đô thị ở Việt Nam 

Đồng thời tác giả đưa ra các kiến nghị/biện pháp xây dựng, thực hiện và kiểm soát các 

mục tiêu phát triển đô thị bền vững trong đó có các khu TĐC cư dân vạn đò sông 

Hương tại thành phố Huế [42]. 

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

Tác giả Nguyễn Xuân Hồng cùng nhóm nghiên cứu (2012) tìm hiểu “Cư dân vạn 

đò của thành phố Huế ở các khu định cư” đã nêu lên thực trạng đời sống kinh tế, văn 

hóa của cư dân tại các khu TĐC [36]. 

 Luận văn thạc sĩ Quản lý Môi trường của tác giả Lê Thị Hương Nga (2013), về 

“Thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cư dân thủy diện khu tái 

định cư Hương Sơ, Thành phố Huế” đã phân tích điều kiện sinh sống, những thay đổi 

sinh kế của người dân thủy diện qua 5 nguồn vốn cơ bản; tác giả đưa ra các giải pháp, 

chương trình hỗ trợ các dự án TĐC trong tương lai [47].  

Chủ đề cư dân vạn đò sông Hương tại các khu TĐC được các giảng viên và sinh 

viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện trong 

                                           
5 Chỉ số hành tinh hạnh phúc (tiếng Anh: Happy Planet Index, viết tắt HPI, có tài liệu dịch là Chỉ số hạnh phúc hành 

tinh) là chỉ số do NEF - tổ chức nghiên cứu kinh tế - xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh thực hiện. Chỉ số cho 

biết mối quan hệ giữa tuổi thọ, cảm giác thoải mái và các hành vi tác động đến môi trường. Đây không phải là chỉ số 

thuần túy đo hạnh phúc của quốc gia. Điều này có nghĩa một nước có chỉ số HPI cao chưa chắc đã hạnh phúc thực sự, 

có thể do họ không khai thác nhiều nguồn tài nguyên. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tiáº¿ng_Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/VÆ°Æ¡ng_quá
http://vi.wikipedia.org/wiki/MÃ´i_trÆ°á
http://vi.wikipedia.org/wiki/TÃ i_nguyÃªn
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các đề tài cơ sở cũng như khóa luận tốt nghiệp6. 

Ngoài ra, trên nhiều Báo, Tạp chí Trung ương và địa phương: Nhân dân, Lao 

Động, Tuổi trẻ, VN Express, Dân trí, Tài Nguyên và Báo Thừa Thiên Huế… đề cập 

đến thực trạng kinh tế, xã hội của cư dân trước và sau TĐC; bước đầu đưa ra các giải 

pháp nhằm sớm ổn định đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng cư dân 

sông Hương tại các khu TĐC. 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. Đặc biệt, đã đánh giá được những khó khăn về 

sinh kế, môi trường sống, quy hoạch tổ chức TĐC, quản lý cộng đồng trong tiến trình 

phát triển đô thị Huế… Đây là nguồn tư liệu để NCS tiếp thu có chọn lọc, phân tích, 

đánh giá để đưa ra các giải pháp, kiến nghị 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 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có không ít học giả trong nước và nước ngoài 

dành công sức nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá của cư dân 

các làng chài/vạn đò trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt đối với cộng đồng cư dân vạn 

đò sông Hương.  

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 trước TĐC, các công trình này 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 một cách tổng thể và có hệ thống từ sau năm 1975 và đặc biệt từ năm 

1989 đến nay tại các khu TĐC ở thành phố Huế.  

Ba là, các công trình nghiên cứu về kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò sông 

Hương không nhiều, nội dung tập trung đời sống văn hóa, y tế giáo dục của cư dân vạn 

đò sông Hương lại thu hút được rất nhiều học giả nước ngoài nghiên cứu trước TĐC. 

                                           
6 Phạm Thị Cúc (2011), “Thực trạng về lao động và việc làm của người dân vạn đò sau khi định cư trên bờ ở Bãi Dâu 

- Phường Phú Hậu thành phố Huế”, Phạm Thị Phương Hảo (2014), “Dự án khu chung cư Bãi Dâu và tác động của 

nó đến người dân vạn đò Thành phố Huế”, Phạm Thị Liễu (2013), “Thực trạng đời sống, lao động, việc làm của 

người dân vạn đò sau khi định cư lên bờ phường Kim Long thành phố Huế”, Châu Lê Xuân Thi (2013), “Sinh kế và 

thu nhập của các hộ dân sau khi định cư tại khu tái định cư vạn đò phường Hương Sơ, Thành phố Huế”, Nguyễn 

Ngọc Châu (2015), “Một số giải pháp nhằm sử dụng lao động và tạo việc làm ổn định cho cộng đồng cư dân vạn Đò 

tái định cư ở phường Kim Long, thành phố Huế” [11; 16; 28; 40; 66], đã nêu lên thực trạng sinh kế, việc làm, thu nhập 

tại các khu TĐC cư dân vạn đò sông Hương và đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho cư dân vạn đò tại các khu TĐC. 
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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 năm 1975 đến nay, chúng tôi còn tiếp cận được hồ sơ 

các công trình, kỹ thuật hạ tầng cơ sở, quy hoạch đô thị...; mặc dù các tài liệu này không 

liên quan trực tiếp đến những giải pháp về kỹ thuật trong luận án, song chúng tôi vẫn 

chọn lọc những thông tin cần thiết để tham khảo, thực hiện luận án với hàm ý đánh giá 

khách quan tổng thể về các vấn đề chính sách, quy hoạch TĐC cộng đồng cư dân.  

Như vậy, nghiên cứu về cư dân vạn đò sông Hương được đặt ra từ khá sớm, 

nhưng các công trình chỉ dừng lại ở các khía cạnh, lĩnh vực lịch sử, văn hóa là chủ 

yếu,…Riêng vấn đề biến đổi kinh tế, xã hội, văn hóa của cư dân vạn đò sông Hương 

tại các khu TĐC đến nay chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu 

và toàn diện từ lý luận đến những khảo sát thực tiễn.  

- Những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết  

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 qua các thời kỳ 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 thuận lợi và khó khăn trong quá trình TĐC. Đồng thời, luận án đưa ra các 

giải pháp phát triển bền vững về 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  

+ Cư dân vạn đò: Là những cư dân lấy thuyền/đò làm phương tiện cư trú và đánh 

bắt thủy sản trên sông; vận chuyển tre nứa, khai thác cát sỏi, dịch vụ du lịch, hoặc làm 

thuê trên đất liền. 

+ Tái định cư: Theo tác giả Đặng Nguyên Anh “TĐC là một hiện tượng kinh tế, 

xã hội mang tính quy luật, một cấu thành gắn với sự phát triển” [5, tr.13]. 

Trong Báo cáo của Ban Quản lý dự án tỉnh Thừa Thiên Huế, khái niệm TĐC được 

hiểu: Là tất cả các biện pháp được tiến hành để giảm thiểu bất cứ hoặc tất cả các tác động 

xấu của dự án đối với tài sản của người bị ảnh hưởng và/hoặc sinh kế, bao gồm bồi thường, 

di chuyển chỗ ở (ở nơi tương tự) và khôi phục cuộc sống theo như yêu cầu [97, tr.2]. 
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Như vậy, TĐC là một hiện tượng kinh tế, xã hội mang tính tất yếu của sự phát 

triển; gắn liền với nó là các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động xấu của quá trình 

TĐC trên góc độ tài sản, sinh kế, di chuyển chỗ ở, quan hệ xã hội…nhằm khôi phục 

cuộc sống bằng và tốt hơn trước TĐC.  

Tái định cư có hai hình thức: TĐC tự do và TĐC có kế hoạch. TĐC tự do được 

hiểu là người dân TĐC dựa vào khả năng kinh tế của hộ hay một nhóm hộ mà không 

cần sự hỗ trợ của bất cứ tổ chức nào. TĐC có kế hoạch là TĐC theo chương trình, dự 

án của chính phủ, chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội có thẩm quyền.  

+ Khu tái định cư: Là đất hay quỹ đất do Nhà nước cấp để bồi thường cho người 

bị thu hồi đất, giúp người dân có nơi an cư mới, nhanh chóng ổn định cuộc sống7. 

Khu TĐC là địa điểm được các cấp chính quyền quy hoạch chung cho nhiều dự 

án phát triển khu kinh tế, thuỷ điện, phát triển đô thị… 

Khu TĐC trong luận án là địa điểm cư trú mới, tuỳ thuộc thời điểm TĐC cư dân 

được cấp đất làm nhà, sống trong nhà chung cư, nhà liền kề…Về mặt pháp lý, sở hữu 

về đất, tài sản trên đất, nhà và các công trình tại khu TĐC có sự khác nhau.   
+ Biến đổi kinh tế: diễn ra ở hai phương diện là tăng trưởng kinh tế và phát triển 

kinh tế.  

Biến đổi kinh tế được thể hiện ở cơ cấu, thành phần, vùng kinh tế, chính sách 

và thể chế kinh tế; trong đó tập trung chủ yếu vào cơ cấu kinh tế, bởi lẽ cơ cấu kinh 

tế đóng vai trò là xương sống, trụ cột của nền kinh tế. Theo nghĩa chung nhất có thể 

hiểu cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành, các lĩnh vực, bộ phận kinh tế, với vị trí, 

quy mô, tỷ trọng tương ứng của chúng và mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp 

thành. Tuy nhiên, về tổng thể, có ba loại cơ cấu kinh tế, đó là: cơ cấu kinh tế ngành, 

lĩnh vực; cơ cấu kinh tế vùng, miền; cơ cấu thành phần kinh tế, trong đó, cơ cấu kinh 

tế ngành, lĩnh vực đóng vai trò cốt lõi trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, 

bởi lẽ, trong cơ cấu vùng, miền hay thành phần kinh tế nào cũng có cơ cấu các 

ngành, lĩnh vực kinh tế. 

Cụ thể trong luận án, chúng tôi trình bày cơ cấu và biến đổi kinh tế của cộng 

đồng cư dân dưới dạng thức là các loại hình kinh tế truyền thống (đánh bắt cá, khai 

thác cát sỏi, vận chuyển tre nứa, thuyền du lịch, chăn nuôi và các dịch vụ khác của 

cư dân) kết hợp với điều kiện sống như: cơ sở hạ tầng (CSHT), điều kiện cư trú; thu 

nhập; mức sống và những biến đổi trong kinh tế và điều kiện sống của cư dân trước 

và sau TĐC. 

+ Biến đổi xã hội: là sự vận động xã hội từ một trạng thái này sang một trạng thái 

                                           
7 Đối tượng bị thu hồi đất cần thỏa mãn các điều kiện tại Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP mới được nhận hỗ trợ này. 
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khác. Trạng thái xã hội cũ tĩnh tại chỉ mang tính chất tương đối với nghĩa xem xét 

trong một khoảng thời gian cụ thể, còn thực chất sự biến đổi xã hội là phổ biến và diễn 

ra không ngừng trong bất cứ xã hội nào. Khái niệm này hiểu theo nghĩa rộng là một sự 

thay đổi so sánh với một tình trạng xã hội hoặc một nếp sống có trước. Theo nghĩa 

hẹp, biến đổi xã hội là sự biến đổi về cấu trúc (cơ cấu) của một hệ thống xã hội.  

Trong “Từ điển xã hội học”, tác giả Nguyễn Khắc Viện dùng khái niệm “thay đổi 

xã hội”. Theo đó, thay đổi xã hội là “chỉ trạng thái vận động xã hội khác nhau: tiến bộ 

hoặc thoái bộ, tiến hóa hoặc cách mạng, bộ phận hoặc toàn bộ…” [37, tr.284]. 

Trong cuốn “Xã hội học”, tác giả Phạm Tất Dong và Lê Ngọc Hùng cho rằng 

“Biến đổi xã hội là một quá trình qua đó những khuôn mẫu của các hành vi, các 

quan hệ, các thiết chế xã hội và các hệ thống phân tầng được thay đổi qua thời 

gian” [17, tr.280].  

Trong luận án, chúng tôi sử dụng khái niệm “biến đổi xã hội” được hiểu là quá 

trình qua đó, những khuôn mẫu của các hành vi xã hội, các quan hệ xã hội, thiết chế xã 

hội và các hệ thống phân tầng xã hội thay đổi theo thời gian. 

Biến đổi xã hội luận án đề cập là sự biến đổi về thiết chế xã hội, quản lý cộng 

đồng, giáo dục, y tế, an ninh trật tự và an toàn xã hội, tôn giáo và tín ngưỡng cư dân 

trước và sau TĐC.  

1.2.2. Các lý thuyết 

1.2.2.1. Lý thuyết sinh thái văn hoá (Cultural ecology)  

Lý thuyết sinh thái văn hóa8 tìm hiểu mối quan hệ giữa môi trường sống và hoạt 

động sinh tồn của cư dân. Các hoạt động đó là: hoạt động kinh tế, xã hội và văn hóa; 

toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của cư dân. Sinh thái văn hóa mỗi tộc người là 

nhận thức thế giới quan, phương thức sản xuất, phương thức sinh hoạt, cấu trúc xã hội, 

tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán; trong đó con người thích nghi với môi trường 

sinh thái tự nhiên gồm đất đai, sông suối, ao hồ, rừng, biển…với hệ động thực vật, khí 

hậu và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Sinh thái văn hóa là sự trải nghiệm của 

mỗi cộng đồng thích ứng với môi trường tự nhiên, sáng tạo những dạng thức văn hóa. 

Thông qua sự nhận thức hợp lý về môi trường sinh thái tự nhiên con người quyết định 

phương thức sản xuất và lựa chọn hình thức cư trú, hành vi ứng xử nhất định với thế 

giới tự nhiên [78, tr.10]. 

Những năm 60 của thế kỷ XX, quan điểm hệ sinh thái tự nhiên và khái niệm 

                                           
8 Nhân học sinh thái có năm hướng nghiên cứu là sinh thái học linh trưởng (primate ecology); sinh thái học văn hóa 

(cultural ecology), sinh thái học lịch sử (historical ecology), sinh thái học chính trị (political ecology) và sinh thái học 

tín ngưỡng (spiritual ecology). 
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“thích nghi” được đề cập nhiều trong nghiên cứu nhân học sinh thái của nhà nhân học 

Mỹ Julian Steward (1902 - 1972), nhằm lý giải hành vi văn hóa của con người đối với 

môi trường tự nhiên. Ông cho rằng, có nhiều cách con người có thể thích ứng với cùng 

một điều kiện môi trường (quan niệm sau này được khái niệm hóa thành thuật ngữ tiến 

hóa đa tuyến - multilineal evolution); những tương đồng văn hóa có thể xuất phát từ 

những thích nghi giống nhau với các điều kiện môi trường tương đồng. Luận điểm 

chính và hướng nghiên cứu của ông là: các nguồn tài nguyên có ảnh hưởng trực tiếp 

đến cuộc sống tự cung, tự cấp; kỹ thuật và việc tổ chức lao động nhằm khai thác các 

nguồn tài nguyên đó; tác động/ảnh hưởng các khía cạnh khác của văn hóa. Cách tiếp 

cận này nhấn mạnh mối quan hệ giữa môi trường sinh học, tài nguyên thiên nhiên, kỹ 

thuật, lao động, kinh tế và tổ chức xã hội, giữa văn hóa và môi trường…xem đó là cơ 

sở quan trọng để có hiểu biết đầy đủ về văn hóa (Steward 1949, 1972). Tìm hiểu 

những biến đổi xã hội bên trong mang tính chất tiến hóa bắt đầu từ sự thích nghi với 

môi trường trong một nền văn hóa tĩnh. Bên cạnh Steward, tên tuổi một số học giả 

khác cũng cần được nhắc đến như: Fredrick Barth, Robert Netting… 

Những nhà nhân học Mỹ mà tiêu biểu là Andrew Vayda và Roypaport đã áp 

dụng quy tắc sinh thái sinh vật học vào nghiên cứu sinh thái văn hóa. Theo quan điểm 

của họ, môi trường bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội ảnh hưởng đến 

sự phát triển các đặc điểm văn hóa; trong đó “Các cá nhân cư xử theo các cách khác 

nhau sẽ có những mức độ thành công khác nhau trong việc sinh tồn và tái sản xuất và 

kết quả tạo ra sự biến đổi các cư xử của họ từ thế hệ này sang thế hệ khác” [13, tr.28].  

Dựa vào lý thuyết sinh thái văn hóa, luận án tìm hiểu biến đổi, thách thức và sự 

thích nghi về kinh tế, xã hội, văn hoá, thực hành tín ngưỡng của cư dân vạn đò sông 

Hương tại các khu TĐC trong bối cảnh thay đổi về môi trường sống, cư trú qua không 

gian và thời gian. 

Ngoài ra, chúng tôi tiếp cận quan điểm Nhân học sinh thái mới [63, tr. 95] để nhận 

biết xu thế, tác động của chính sách, thể chế chính trị, áp lực về bối cảnh môi trường (ô 

nhiễm môi trường sông Hương, sự cạn kiệt nguồn tài nguyên, phát triển đô thị, biến đổi 

khí hậu), gia tăng dân số, quản lý cộng đồng cũng như cải thiện đời sống kinh tế và các 

mối quan hệ xã hội, tiếp cận dịch vụ đã ảnh hưởng tích cực và tiêu cực ra sao? 

Luận án vận dụng lý thuyết Sinh thái văn hóa để tìm hiểu các khía cạnh: 

- Tự nhiên tác động đến con người; con người tác động/cải biến tự nhiên; Hệ quả 

của sự tác động. 

- Các hình thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của cư dân vạn đò sông Hương. 
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- Ứng xử, thích nghi của cư dân đối với môi trường tự nhiên và xã hội. 

- Sự biến đổi trong kinh tế (cơ cấu ngành nghề, điều kiện cư trú, mức sống, thu 

nhập) và xã hội (quản lý cộng đồng, dòng họ, gia đình, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, 

văn hóa tín ngưỡng...) của cư dân.  

1.2.2.2. Lý thuyết biến đổi và biến đổi văn hoá 

Biến đổi văn hóa được nhiều nhà nhân học nghiên cứu và đưa ra các quan điểm 

qua các thời kỳ. Đại diện là Lewis Henry Morgan (1818 - 1881) - nhà nhân học người 

Mỹ và Edward B. Taylor (1832-1917) - nhà nhân học văn hóa người Anh với học 

thuyết “Tiến hóa đơn tuyến về văn hóa”. Các nhà nghiên cứu này được xem là những 

người đầu tiên đề cập đến biến đổi văn hóa. Nội dung cơ bản của học thuyết này cho 

rằng mọi xã hội loài người đều biến đổi từ mông muội đến văn minh. Học thuyết đã 

tạo tiền đề quan trọng cho sự ra đời của các học thuyết khác khi nghiên cứu về văn hóa 

và biến đổi văn hóa như: Thuyết truyền bá văn hóa, Thuyết vùng văn hóa, Thuyết chức 

năng, Thuyết kết cấu - chức năng; đặc biệt là Thuyết tiến hóa đa tuyến… 

Khi nghiên cứu về biến đổi văn hóa, Dennis O’Neil đã chỉ ra ba yếu tố là nguồn 

gốc thay đổi về văn hóa do những áp lực về công việc; sự liên hệ giữa các xã hội; sự 

thay đổi của môi trường tự nhiên [57, tr.28]. Các thay đổi này tùy thuộc bối cảnh hoặc 

điều kiện lịch sử, khi tiếp cận cần tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và 

môi trường tự nhiên trong một không gian và thời gian cụ thể; con người từng bước 

chi phối môi trường và sau đó là cải biến cảnh quan sinh thái. 

Ở Việt Nam, biến đổi và biến đổi xã hội là những khái niệm được nhiều nhà 

nghiên cứu quan tâm trong thời gian gần đây. Ngành dân tộc học/nhân học với đặc thù 

nghiên cứu các cộng đồng tộc người trong một thời gian dài nên đã nhận diện được sự 

biến đổi xã hội [46, tr.308]. Dưới nhiều góc độ nhận thức, khái niệm biến đổi bao gồm 

những yếu tố tích cực hoặc hạn chế. Trong nhân học văn hoá, khái niệm biến đổi được 

ra đời từ sớm theo cách hiểu là một quy luật có tính tất yếu của cuộc sống [1, tr.27]. 

Hiện nay, tổng hợp từ nhiều nghiên cứu cho thấy khái niệm biến đổi xã hội được hiểu: 

Là một quá trình thay đổi của xã hội vĩ mô và vi mô theo thời gian dưới tác động qua 

lại giữa các nhân tố khác nhau bao gồm kinh tế, văn hoá và chính trị” [46, tr.314]. 

Áp dụng lý thuyết về biến đổi và biến đổi văn hóa, luận án tập trung nghiên cứu 

biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò sông Hương từ tác động của môi trường, 

chính sách đến hoạt động sinh kế và cấu trúc xã hội [63].  

1.2.2.3. Lý thuyết nghiên cứu phát triển, phát triển bền vững 

R. Inglehart với thuyết phát triển đã chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế - 
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chính trị - xã hội - văn hoá. Trong cuốn “Hiện đại hoá và hậu hiện đại hoá” ông đã tập 

trung mối quan hệ kinh tế - văn hoá là mối quan hệ hữu cơ, bổ sung cho nhau. Ông 

khẳng định: Kinh tế, văn hoá, xã hội luôn diễn ra theo mô hình chặt chẽ. Nghiên cứu 

sự biến đổi kinh tế, xã hội tộc người phải nhận thức được sự biến đổi đó không phải là 

rời rạc, riêng lẻ. Sự biến đổi giữa các mặt của đời sống xã hội là sự biến đổi mang tính 

biện chứng. 

Khái niệm “Phát triển bền vững” xuất hiện từ phong trào bảo vệ môi trường bắt 

đầu những năm 1970 của thế kỉ XX. Phát triển bền vững được hiểu là “Sự đáp ứng nhu 

cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp 

ứng nhu cầu của bản thân họ” (Báo cáo Bruland, 1987); hay đó là “Sự cải thiện chất 

lượng cuộc sống con người trong khuôn khổ phạm vi sức chứa của hệ sinh thái trợ 

giúp”... Phát triển bền vững cũng có thể hiểu là sự phát triển lâu dài, phát triển gắn với 

các nguồn vốn sinh kế; từ đó dẫn đến những tác động tích cực trong đời sống con 

người, tăng khả năng chống chọi với những tổn thương, cú sốc do tự nhiên và con 

người gây ra. 

Nhìn chung, quan niệm về phát triển bền vững luôn hướng đến “Thế đứng kiềng 

3 chân”: Môi trường - Kinh tế - Xã hội; đây là mục tiêu con người hướng đến trong 

tương lai. Lý thuyết này được luận án vận dụng để phân tích, đánh giá thực trạng kinh 

tế, xã hội của cư dân, xây dựng mô hình phát triển tiến bộ so với các loại hình kinh tế, 

xã hội thiếu tính ổn định, không bền vững trước TĐC. Nhìn một cách bao quát, áp 

dụng lý thuyết phát triển trong luận án nhằm tìm ra quá trình vận động, biến đổi kinh 

tế, xã hội của cư dân vạn đò sông Hương hiện nay tại các khu TĐC ở thành phố Huế. 

1.2.3. Khung phân tích  

Nhìn chung, các lý thuyết trên đã lý giải sự khác nhau của quá trình biến đổi, đưa 

ra những yếu tố tích cực và hạn chế của sự biến đổi. Biến đổi là quá trình vận động, 

biến chuyển như một quy luật tất yếu để thích ứng bối cảnh của điều kiện tự nhiên, xã 

hội trong những khoảng thời gian, không gian nhất định. Đồng thời luận án luận giải 

những chính sách Nhà nước và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện TĐC 

cộng đồng cư dân. Áp dụng lý thuyết sinh thái văn hóa, biến đổi và biến đổi văn hoá, 

phát triển và phát triển bền vững trong nghiên cứu biến đổi kinh tế, xã hội cư dân vạn 

đò sông Hương tại các khu TĐC ở thành phố Huế, NCS đưa ra khung phân tích sau:  
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Sơ đồ 1.1: Khung phân tích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nguồn: Tác giả] 

1.3. Các phương pháp nghiên cứu 

1.3.1. Phương pháp điền dã dân tộc học 

Điền dã dân tộc học là phương pháp quan trọng nhất để NCS thu thập tài liệu trong 

quá trình thực hiện luận án tại các điểm nghiên cứu. Chúng tôi chọn các điểm nghiên 

cứu có 100% hộ gia đình cư dân vạn đò sông Hương sinh sống tại các khu TĐC Phước 

Vĩnh, Kim Long, Bãi Dâu, Hương Sơ. 

Tại các điểm nghiên cứu trên chúng tôi đã tập trung quan sát, mô tả, thu thập tư 

liệu bằng hệ thống câu hỏi/triển khai thảo luận nhóm có sự tham dự của người dân - 

những hoạt động thường thấy trong điền dã của dân tộc học/nhân học. Với phương 

pháp này, chúng tôi đã tập trung khảo sát 4 nhóm cá nhân và hộ gia đình: 

- Nhóm các hộ cư dân vạn đò đã định cư. 

- Nhóm những người có uy tín trong cộng đồng.  

- Nhóm các hộ cư dân tại điểm tiếp nhận cư dân vạn đò đến định cư. 
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- Nhóm lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương gồm: Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy 

phường, Hội trưởng Hội nông dân, Hội trưởng Hội phụ nữ, Bí thư đoàn Thanh niên, 

Trưởng công an phường, Tổ trưởng/Tổ phó tổ dân phố. 

Chúng tôi xây dựng hệ thống câu hỏi bán cấu trúc, trực tiếp khảo sát, điều tra tại 

các khu TĐC. Thảo luận nhóm gồm những cư dân vạn đò đã định cư, tìm hiểu những suy 

nghĩ, nhận thức cũng như biến đổi đời sống kinh tế, văn hóa trong quá trình TĐC của cư 

dân từ năm 1989 đến nay. 

Những công việc cụ thể chúng tôi đã làm: 

+ Tiến hành quan sát, điều tra tổng thể các điểm nghiên cứu nhằm thu thập đầy 

đủ các thông tin kinh tế, xã hội, miêu tả, khảo tả dân tộc học.  

+ Chụp ảnh, quay phim các hoạt động kinh tế, xã hội thường nhật của người dân. 

+ Thực hiện 16 cuộc phỏng vấn sâu với: 03 nhà nghiên cứu tại Huế hiểu biết rõ 

về cộng đồng cư dân, 4 tổ trưởng và 4 tổ phó tại các khu TĐC, trao đổi với 5 thầy cúng 

tại khu TĐC Kim Long theo các  nội dung đã được thiết kế để thu thập thông tin liên 

quan đến luận án.  

+ Tiến hành phương pháp quan sát tham dự các hoạt động kinh tế, hoạt động văn 

hóa… nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức cư dân gặp phải, đưa ra 

các giải pháp phát triển bền vững về đời sống kinh tế, xã hội tại các khu TĐC.  

1.3.2. Phương pháp thu thập tư liệu thành văn 

Song song với phương pháp điền dã dân tộc học, chúng tôi cũng thu thập các tư liệu 

thành văn. Đây là phương pháp quan trọng giúp cho NCS có những kiến thức cụ thể, tổng 

quát, chuyên sâu vấn đề kinh tế, xã hội trong quá trình TĐC.  

Đề tài luận án có liên quan đến các công trình, bài viết thuộc lĩnh vực tư liệu thành 

văn đã được công bố trong và ngoài nước. Vì vậy, để triển khai thu thập nguồn tư liệu 

này, chúng tôi đã sử dụng cách thức phân loại tư liệu thành văn thành các nhóm tư liệu, 

bao gồm nhóm tư liệu liên quan đến lý thuyết sinh thái văn hoá, lý thuyết biến đổi, biến 

đổi xã hội, lý thuyết phát triển, phát triển bền vững; nhóm tư liệu về tác động của TĐC 

(các công trình liên quan đến thủy điện, đô thị hóa…); nhóm tư liệu cư dân vạn đò sông 

Hương trước và sau TĐC; nhóm tư liệu là các văn bản, chính sách, chương trình, dự án 

của các cấp chính quyền trung ương và địa phương...Các tư liệu được lưu giữ, ghi chép 

thành file, các folder dữ liệu thứ cấp trong quá trình thực hiện luận án. 

1.3.3. Phương pháp so sánh và đối chiếu 

So sánh và đối chiếu là phương pháp rất cần thiết trong quá trình thực hiện luận 

án. So sánh đối chiếu các nguồn tư liệu điền dã với tư liệu thành văn; đối chiếu các 

thông tin, số liệu đồng đại và lịch đại nhằm tìm ra các điểm tương đồng và khác biệt 

của sự vật hiện tượng trong không gian và thời gian. Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành 
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so sánh các thông tin, số liệu về kinh tế, xã hội cũng như các văn bản, chính sách TĐC 

cư dân qua các giai đoạn để có những số liệu chính xác nhằm đánh giá, hiểu biết 

những khó khăn, sự thích ứng và biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân tại các khu TĐC. 

1.3.4. Phương pháp định tính và định lượng 

Để thực hiện nghiên cứu định lượng, NCS đã tiến hành xây dựng bộ phiếu khảo 

sát 160 hộ gia đình từ 40 tuổi trở lên tại các khu TĐC. Sử dụng phần mềm SPSS và 

Excel để tính các tham biến định lượng nhằm phân loại, đánh giá và làm cơ sở cho kết 

quả luận án.  

Dựa trên kết quả thảo luận nhóm, ý kiến của những người có uy tín trong cư dân 

để tìm ra các tham biến định tính, thể hiện bản chất của vấn đề nghiên cứu như các 

nhân tố tác động tích cực, tiêu cực, sự thích ứng của cư dân để đề xuất các nhóm giải 

pháp phát triển bền vững kinh tế, xã hội.  

1.3.5. Phương pháp phân tích và tổng hợp 

Quá trình điền dã và thu thập tư liệu thành văn trên nền tảng của tư duy logic biện 

chứng, tư duy lịch sử và hướng tiếp cận lý thuyết của dân tộc học/nhân học. Luận án lý 

giải, phân tích và tổng hợp các nguồn tư liệu để tìm ra những vấn đề cơ bản, sự đồng 

nhất và khác biệt giữa các nguồn tư liệu. Các vấn đề nghiên cứu, các yếu tố tồn tại 

trong mối quan hệ đa chiều, tổng thể, đồng đại, lịch đại tác động qua lại nhằm giải 

quyết những vấn đề cốt lõi luận án đặt ra. 

1.3.6. Phương pháp nghiên cứu liên ngành 

Trong luận án, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp logic, phương pháp lịch sử và 

kinh tế học; đặt các hoạt động kinh tế, xã hội đúng không gian và thời gian cụ thể; xem 

xét mối quan hệ đa chiều nhằm luận giải các vấn đề liên quan. 

1.4. Địa bàn nghiên cứu 

Sau năm 1975, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền 

địa phương đã quy hoạch, di dời và TĐC cư dân ở các vùng, miền khác nhau với mục 

đích cơ cấu nguồn lao động, ổn định và phát triển nền kinh tế quốc dân. 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 hay vùng đầm phá, cửa biển được đặc biệt quan tâm. Quá trình tái 

hợp tỉnh Bình Trị Thiên (1976-1989) đã có nhiều chính sách di dân, phân bố lại nguồn 

nhân lực lao động giữa các vùng miền trong và ngoại tỉnh. Tuy nhiên, thời kỳ này vẫn 

chưa có những chính sách và nguồn tài chính đặc thù để di dời, TĐC cộng đồng cư 

dân vạn đò sông Hương cũng như cư dân ven biển, đầm phá tại Thừa Thiên Huế.  

Sau khi phân định địa giới hành chính (năm 1989 tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 

ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế), chính quyền UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế và UBND thành phố Huế đã nhận được ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Chính phủ 



27 

và các Bộ, ngành liên quan thực hiện các đợt di dời, TĐC cư dân vạn đò sông Hương và 

vùng đàm phá lên bờ sinh sống với mục tiêu bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cư 

dân, an sinh xã hội cộng đồng cư dân nghèo theo hướng phát triển bền vững. Là tỉnh 

nghèo, thường xuyên bị thiên tai, bão lũ nên quá trình quy hoạch đầu tư xây dựng CSHT 

các khu TĐC kéo dài, cần sự hỗ trợ nguồn vốn đầu tư và vốn vay từ Trung ương và các tổ 

chức quốc tế9.  

Đặc biệt khi Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hoá 

thế giới (1993) vấn đề di dời, giải toả cư dân vạn đò sông Hương là cần thiết và cấp bách, 

hơn bao giờ hết. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy nhanh công tác quy hoạch, đầu tư 

xây dựng CSHT tại các khu TĐC tập trung ở thành phố Huế:  

Bảng 1.1: Thời gian hình thành, số hộ gia đình, hộ nghèo và cận nghèo tại các khu 

TĐC ở thành phố Huế 

STT Khu TĐC Năm 
Số hộ ban 

đầu 

Số hộ  năm 

2009 

Số hộ năm 

2019 

Hộ nghèo và cận 

nghèo năm 2019 

1 Phước Vĩnh 1989 148 620 610 10 

2 Kim Long 1995 346 647 650 17 

3 Bãi Dâu 1998 20 337 359 75 

4 Hương Sơ 2009 - 201 513 144 

Tổng cộng 414 1.705 2.132 246 

(Nguồn: [25, tr.15] và điều tra thực tế năm 2019) 

1.4.1. Đặc điểm các khu TĐC 

Các điểm TĐC Phước Vĩnh, Kim Long, Bãi Dâu, Hương Sơ đều nằm trong phạm 

vi thành phố Huế. Với điều kiện thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng, phong phú và diện 

mạo riêng tạo nên không gian phong cảnh thiên nhiên từ núi Ngự Bình, sông Hương, 

vùng ven biển đầm phá Thừa Thiên Huế. Trong đó, khu TĐC Phước Vĩnh nằm ở bờ 

Nam sông Hương của thành phố Huế, địa hình cao, đồi núi. Các khu TĐC Kim Long, 

Bãi Dâu và Hương Sơ đều nằm ở phía Bắc sông Hương, được quy hoạch trong các khu 

dân cư tại địa phương. Với khí hậu hai mùa, mùa khô nóng và mùa mưa ẩm lạnh tại 

thành phố Huế, nhiệt độ trung bình hàng năm vùng đồng bằng khoảng 24°C - 25°C đã 

không thay đổi nhiều đến môi trường sống của cư dân tại các khu TĐC. Đặc biệt vào 

mùa mưa bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 9 -10 hàng năm đã không còn ảnh 

hưởng nhiều đến tính mạng và tài sản của cư dân tại các khu TĐC . 

                                           
9Các khu TĐC tự phát mang tính chất tạm bợ tại TP Huế là Vỹ Dạ, Phú Bình được hình thành sau cơn bão Cecil tháng 

10 năm 1985; rất nhiều thuyền, bè ngư cụ, tài sản của cư dân bị phá hỏng, để đối phó nhu cầu chỗ ở, tính mạng cũng 

như sự gia tăng dân số tại các vạn đò. 
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Các khu TĐC ở thành phố Huế có những đặc điểm sau đây: 

Thứ nhất, Các khu TĐC này đại diện cho các hình thức cư trú: cấp đất làm nhà, 

căn hộ chung cư/nhà liền kề. Chính sách TĐC của chính quyền địa phương được thực 

hiện xuyên suốt qua các thời kỳ khác nhau tại 4 khu TĐC.  

Thứ hai, Tại các khu TĐC cơ cấu ngành nghề của cư dân đa dạng: gồm các nghề 

truyền thống liên quan sông nước và các công việc, dịch vụ trên đất liền. 

Thứ ba, Quá trình TĐC cư dân sống tập trung theo các vạn, sống xen cư cư dân 

tại chỗ tạo nên các mối quan hệ mới trong đời sống văn hoá, xã hội. 

Thứ tư, Văn hoá, tín ngưỡng của cư dân tại các khu TĐC thể hiện sự thích ứng 

văn hóa khi thay đổi môi trường, điều kiện sống. Có những hộ gia đình đang thực hành 

tín ngưỡng liên quan đến sông nước; nhiều hộ gia đình đã thay đổi tín ngưỡng, giao 

lưu, tiếp biến văn hóa với cộng đồng cư dân trên đất liền.  

1.4.2. Các khu TĐC 

1.4.2.1. Khu TĐC Phước Vĩnh 

Vị trí địa lý: Khu TĐC Phước Vĩnh trước đây thuộc khu quy hoạch Đông Nam 

Thủy Trường (1987-1988); sau khi xây dựng và chia lại địa giới khu TĐC thuộc phường 

Phước Vĩnh, nằm ở phía Tây Nam thành phố Huế. Ranh giới hiện nay của khu TĐC: 

* Phía Bắc giáp phường Vĩnh Ninh. 

* Phía Đông giáp phường An Cựu. 

* Phía Nam giáp phường An Tây. 

* Phía Tây giáp phường Trường An. 

Phường Phước Vĩnh có 7 khu vực với 22 tổ dân phố. Trong đó khu vực 7 gồm 

tổ 20, 21 và 22 là địa điểm quy hoạch xây dựng khu TĐC đón nhận cư dân vạn đò 

sông Hương. 

Trước đây, phường Phước Vĩnh có mật độ dân cư thưa thớt. Hoạt động kinh tế 

chính của cư dân tại phường Phước Vĩnh chủ yếu buôn bán, dịch vụ trong đó nghề thủ 

công truyền thống là chằm nón, buôn bán nhỏ, dịch vụ. Năm 1989, khu TĐC tiếp nhận 

148 hộ dân vạn đò; công việc chủ yếu của cư dân là: xích lô, xe thồ, đổ bê tông, thợ 

xây, làm thuê, buôn bán nhỏ và dịch vụ… 

Khu TĐC nằm trong khu đất quy hoạch giải toả cư dân các khu nhà tập thể, 

chung cư và phát triển đô thị Huế. Tại khu TĐC có trường Trung học cơ sở Trường An 

cách khu TĐC 100 mét, trường tiểu học Phước Vĩnh cách khu TĐC 400 mét, trường 

mầm non Phước Vĩnh nằm liền kề khu TĐC, trường mầm non dòng tu Bích Trúc cách 

khu TĐC 1 km. Trạm Y tế cách khu TĐC 600 mét. Ngoài ra, liền kề khu TĐC có 

Bệnh viện phục hồi chức năng của tỉnh. 
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Cơ sở tôn giáo: xen lẫn khu TĐC có 02 tổ chức tôn giáo cơ bản là Thiên chúa giáo 

và Phật giáo. Với Thiên chúa giáo, có nhà thờ Chánh toà Phú Cam, Hội đồng giáo xứ Phú 

Cam, 03 cơ sở dòng tu gồm Bích Trúc, Khâm Mạng và Hồng Ngọc. Đối với đạo Phật, có 

02 chùa gồm chùa Phổ Quang và chùa Quốc Ân, 2 niệm phật đường Khuôn An Cựu Tây 

và Khuôn Xuân An. Trong đó chùa Quốc Ân gần sát khu TĐC. Cư dân vạn đò không có 

hộ gia đình nào theo Thiên chúa giáo. Sau TĐC nhiều hộ gia đình theo Phật giáo. 

Tại phường Phước Vĩnh có chợ Phước Vĩnh (nằm trên đường Trần Phú) nhưng 

cư dân vạn đò chủ yếu buôn bán, làm thuê tại chợ Trường An, cách khu TĐC 300 mét 

nên rất thuận lợi để cư dân kinh doanh, buôn bán.  

1.4.2.2. Khu TĐC Kim Long 

Vị trí địa lý: Khu TĐC Kim Long nằm ở phía Tây của thành phố Huế, bên bờ 

Bắc sông Hương thuộc phường Kim Long. Dự án quy hoạch khu TĐC Kim Long do 

kiến trúc sư Mai Văn Lộc thiết kế. Khu TĐC nằm dọc theo bờ sông Kẻ Vạn, cách 

trung tâm thành phố khoảng 3km với diện tích 9,2 ha. Kế hoạch di dời bố trí TĐC tại 

khu TĐC Kim Long gồm 4 đợt10. Ranh giới của khu này như sau: 

* Phía Đông giáp phường Phú Thuận. 

* Phía Tây giáp phường Hương Long. 

* Phía Nam giáp phường Phước Đúc - sông Hương. 

* Phía Bắc giáp phường An Hòa. 

Phường Kim Long có 6 khu vực dân cư, chia thành 22 tổ dân phố. Trong đó, 

thành phần cư dân vạn đò TĐC tập trung ở 5 tổ chính: Tổ 18, tổ 19, tổ 20, tổ 21 và tổ 

22 (được thành lập vào năm 2009, khi mở rộng khu TĐC). Hoạt động sản xuất chính 

của cư dân phường Kim Long là làm vườn, sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ, 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làm thuê… 

Từ năm 1995, khu TĐC Kim Long được xây dựng gần sông, có bến để cư dân 

neo đậu thuyền tránh bão lũ, duy trì nghề nghiệp truyền thống. Khu TĐC đón nhận cư 

dân vạn đò sông Hương và cư dân các phường giải toả, di dời và chỉnh trang đô thị 

Huế. Cơ cấu ngành nghề cư dân tại khu vực đa dạng: Khai thác cát sỏi, thuyền du lịch, 

đánh bắt cá, xích lô, xe thồ, đổ bê tông…và cư dân giải toả, phát triển đô thị ở phường 

Phú Thuận và khu vực Sân vận động tỉnh Thừa Thiên Huế đến cư trú.  

Về CSHT, trường Trung học cơ sở Kim Long cách khu TĐC 1 km, 2 trường Tiểu 

                                           
10Đợt 1: Được thực hiện vào năm 1995, cư dân thuộc khu Bến Me sông Hương lên TĐC. Đợt 2 và 3: Thực hiện trong 

khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2009 dành cho những hộ dân nằm trong khu vực giải tỏa công viên Nguyễn 

Văn Trỗi và các khu vực hồ, thành, hào thuộc thành phố Huế. Đợt 4: Được tiến hành vào năm 2010, với thành phần 

dân cư sống dọc ven sông đường Trịnh Công Sơn, phường Phú Cát, dưới cầu Bạch Đằng phía chợ Đông Ba, các hộ 

vạn đò phường An Cựu... Cư dân vạn đò tại đây gồm cư dân ở Bến Me, cư dân phường Phú Cát (đường Trịnh Công 

Sơn), cư dân vạn đò phường An Cựu và một số hộ ở dưới cầu Bạch Đằng phía chợ Đông Ba lên định cư năm 2000. 
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học cách khu TĐC 700 mét, 2 trường mầm non công lập, trong đó có trường mầm non 

liền kề khu TĐC giành riêng cho con em cư dân. Tại khu TĐC có Trung tâm dạy nghề 

thành phố, nơi đào tạo nghề cho cư dân tại khu TĐC. 

Trạm Y tế cách khu TĐC 800 mét, gần khu TĐC có Bệnh viện Tâm thần Tỉnh và 

Bệnh viện thành phố Huế, thuận lợi khám và chữa bệnh cho cư dân.  

Cơ sở tôn giáo: Phường có 7 cơ sở tôn giáo quanh khu TĐC gồm: một cơ sở 1 Phật 

giáo và sáu cơ sở Thiên chúa giáo11.  

Cách khu TĐC 800 mét là chợ Kim Long, đây là địa điểm thuận lợi để cư dân buôn 

bán làm ăn.  

1.4.2.3. Khu TĐC Bãi Dâu - Phú Hậu 

Cùng với khu TĐC Phước Vĩnh, Kim Long, thành phố Huế tiếp tục đầu tư xây 

dựng khu TĐC Bãi Dâu thuộc phường Phú Hậu (1998)12.  

Vị trí địa lý: Khu TĐC Bãi Dâu thuộc phường Phú Hậu, nằm ở phía Đông Bắc hạ 

lưu sông Hương. Ranh giới hiện nay: 

* Phía Đông giáp xã Phú Thượng (huyện Phú Vang).  

* Phía Tây giáp phường Phú Bình.  

* Phía Nam giáp phường Phú Hiệp.  

* Phía Bắc giáp xã Phú Mậu (huyện Phú Vang).  

Phường Phú Hậu có 05 khu vực và 13 tổ dân phố. Khu TĐC Bãi Dâu cách trung 

tâm thành phố Huế 7 km, phía Nam giáp với đường Nguyễn Gia Thiều- trục đường 

chính nối liền khu dân cư với quốc lộ 1A, phía Bắc giáp với sông Hương. Năm 2003, 

cầu chợ Dinh hoàn thành dọc đường Nguyễn Gia Thiều đã rút ngắn khoảng cách đi lại 

của người dân khu vực ra quốc lộ 49 và quốc lộ 17.  

Hoạt động sản xuất chính của cư dân phường Phú Hậu chủ yếu là các nghề thủ 

công: Thêu ren, đan lát, chằm nón…Cư dân vạn đò các phường Phú Hiệp, Vỹ Dạ, Phú 

Cát và các khu vực Bãi Dâu, ven sông Như Ý, hộ Thành Hào chuyển đến sinh sống tại 

khu TĐC Bãi Dâu. Các hộ gia đình TĐC làm các công việc phổ thông xe ôm, xích lô, 

bán hàng rong, dịch vụ buôn bán nhỏ và làm thuê. 

Về CSHT, khu TĐC có 03 trường học (tiểu học và mầm non), được sự quan tâm 

của Tỉnh và Thành phố đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường ngày càng 

hoàn thiện, trang bị hiện đại phục vụ dạy và học tại địa phương. Khu TĐC cư dân có 

                                           
11Niệm Phật Đường Vạn Phú, Giáo xứ Xuân Long, Đại Chủng Viện, Đan viện Carmel, Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm, 

Dòng Thánh Phao Lô, Dòng Mến Thánh Giá. 
12Quá trình di dời, TĐC cư dân vạn đò sông Hương tại khu TĐC Bãi Dâu trải qua 2 đợt với việc bổ sung quy hoạch 

khu TĐC cũng như các nhà chung cư thuộc dự án khu TĐC Bãi Dâu. 

Đợt 1: Từ tháng 8 năm 2000 đến tháng 12 năm 2001 tiếp nhận 115 hộ. 

Đợt 2: Cuối năm 2008, đầu năm 2009 tiếp nhận 208 hộ. 
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trường mẫu giáo cách khu TĐC 250 mét và trường tiểu học cách khu TĐC 200 mét. 

Trạm Y tế nằm sát khu TĐC, thuận lợi cho việc chăm sóc sức khoẻ cư dân tại 

khu TĐC. 

Cơ sở tôn giáo: Phường có 4 cơ sở tôn giáo (02 Chùa, 01 Nhà thờ, 01 Dòng 

tu). Cư dân tại khu TĐC chủ yếu theo Phật giáo. 

Tại khu TĐC có chợ đầu mối Phú Hậu, đây là Chợ nông sản đã mở ra cho cư dân 

hướng đi mới, cuộc sống buôn bán ngày càng nhộn nhịp, các hàng quán dịch vụ ăn 

uống tạo thêm công ăn việc làm đã cải thiện đời sống cho cư dân TĐC. Ngoài ra một 

bộ phận cư dân trước đây ở sát chợ Đông Ba vẫn quay về buôn bán làm ăn tại chợ này.  

1.4.2.4. Khu TĐC Hương Sơ 

- Vị trí địa lý: Khu TĐC Hương Sơ thuộc phường Hương Sơ nằm ở phía Đông 

Bắc thành phố Huế; Khu TĐC là khu đất ruộng (phía Bắc giáp khu đất ruộng phường 

Hương Sơ, phía Đông, Nam giáp khu dân cư Hương Sơ). Ranh giới như sau: 

* Phía Bắc giáp xã Hương Toàn.  

* Phía Đông giáp xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.  

* Phía Tây giáp phường An Hoà (phường mới được tách ra từ xã Hương Sơ cũ).  

* Phía Nam giáp phường Phú Thuận, thành phố Huế. 

Khu TĐC Hương Sơ được thành phố đầu tư hệ thống CSHT cho các khu dân cư, 

khu công nghiệp. Đây là khu TĐC xây dựng ưu tiên bố trí các gia đình trong dự án 

chỉnh trang đô thị Huế13. Dự án xây dựng CSHT khu TĐC Hương Sơ có diện tích 

8,355 ha, chia thành 336 lô và 224 căn nhà liền kề để bố trí, tiếp nhận cư dân vạn đò 

sông Hương. 

Hoạt động sản xuất chính tại phường Hương Sơ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, 

trồng lúa, hoa màu và cây ăn quả, dịch vụ, buôn bán nhỏ, lao động phổ thông và tiểu 

thủ công nghiệp…Cư dân vạn đò làm các công việc phổ thông như xe ôm, xích lô, bán 

hàng rong, dịch vụ buôn bán nhỏ và làm thuê… 

Về CSHT, tại khu TĐC có trường mầm non Hương Sơ, trường tiểu học Hương Sơ 

và trường THCS Nguyễn Văn Linh với phương tiện dạy và học được tăng cường đáp 

ứng nhu cầu giảng dạy. 

                                           
13 Khu TĐC Hương Sơ đã tiếp nhận 168 hộ cư dân thủy diện sống dọc sông Hương. Đây là những hộ cư dân trước đây 

đã được đưa lên bờ nhiều lần nhưng vẫn quay trở về cư trú trên sông sông Hương để làm nghề sông nước. Trong các 

khu chung cư này có nhiều hộ dân tái định cư từ Thượng Thành, sông Ngự Hà… được chia thành 2 tổ dân phố 15 và 

16. Tổ 15 có 102 hộ, trong đó có 69 hộ cư dân vạn đò; tổ 16 có 121 hộ trong đó có 99 hộ vạn đò TĐC. Năm 2011, 

thực hiện chủ trương của tỉnh và thành phố, phường Hương Sơ tiếp nhận thêm 345 hộ dân vạn đò với 1.814 khẩu, 

được chia thành các tổ dân phố 12, 13, 14. 
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Trạm Y tế phường cách khu TĐC 650 mét. Trạm được nâng cấp và đầu tư nhiều 

trang thiết bị khám chữa bệnh. Đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng được yêu cầu khám và 

chữa bệnh cho người dân. 

Cách khu TĐC 250 mét là chợ Hương Sơ, nơi một bộ phận cư dân vạn đò buôn 

bán, làm thuê tại chợ này [PL 5.20]. 

Đến nay, các điểm nghiên cứu TĐC cư dân vạn đò sông Hương đã đáp ứng đầy đủ 

CSHT và các dịch vụ xã hội cho cư dân. Các điểm nghiên cứu được thể hiện sơ đồ sau: 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ phân bố các khu TĐC tại thành phố Huế 

 

(Nguồn: Tác giả) 

Trong quá trình điều tra khảo sát tại các khu 4 khu TĐC từ năm 2017 - 2020 

chúng tôi nhận thấy một số vấn đề sau14: 

- Hiện nay, các khu TĐC mật độ dân cư đông, thành phần dân cư biến động về 

nguồn gốc gây khó khăn trong quản lý dân cư. Tình trạng cư dân bán đất, bán nhà diễn 

ra khá phổ biến tại khu TĐC Phước Vĩnh và Kim Long. 

- Nguồn nhân lực chính tại các khu TĐC đều nằm trong độ tuổi lao động. Đây là 

lợi thế trong phát triển kinh tế, xã hội; nhưng cũng là trở ngại trong quá trình đào tạo 

nghề do trình độ học vấn của người lao động chưa cao. Lao động chính trong gia đình là 

người thất nghiệp, khó tìm kiếm việc làm chiếm tỷ lệ từ 20% đến 30% tại các khu TĐC. 

                                           
14 Tại khu TĐC Phước Vĩnh có khoảng 80% hộ gia đình bán đất/ nhà, tại khu TĐC Kim Long tình trạng này cũng diễn 

ra phổ biến. Tại khu TĐC Bãi Dâu có 8 hộ gia đình đã bán nhà tại khu chung cư. 
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- Nghề nghiệp chính của cư dân tại các khu TĐC chủ yếu là các công việc phổ 

thông: xích lô, xe thồ, làm thuê, thợ xây, dịch vụ buôn bán nhỏ…Có 148 hộ ở khu 

TĐC Kim Long có thuyền để khai thác cát, sỏi, đánh bắt cá và thuyền du lịch. Việc 

thay đổi nghề nghiệp đối với những hộ cư dân làm nghề truyền thống hay lao động 

phổ thông gặp nhiều khó khăn. 

- Tại các khu TĐC tình hình an ninh, trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Các khu TĐC là những điểm giáp ranh các phường trên địa bàn thành phố nên tập 

trung nhiều thanh niên thất nghiệp, tụ tập, đánh nhau gây nên tình trạng mất trật tự xã 

hội. Đặc biệt, nhiều thanh niên sa ngã các tệ nạn xã hội, nhất là buôn bán và sử dụng 

trái phép chất gây nghiện, ma tuý là con em cư dân vạn đò TĐC.  

 

Tiểu kết Chương 1 

Những nghiên cứu của các tác giả trên thế giới và Việt Nam về TĐC và biến đổi 

kinh tế, xã hội cư dân sông nước trên thế giới và ở Việt Nam tập trung chủ yếu vào 

những vấn đề về giới, tổ chức đô thị, y tế, sức khoẻ, các mạng lưới xã hội cũng như 

nguy cơ/thách thức cộng đồng thường gặp phải trước và sau TĐC. 

Tại Việt Nam, những nghiên cứu biến đổi kinh tế, xã hội cư dân sông nước được 

nhiều tác giả quan tâm; mỗi công trình có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều chung 

mục đích đưa ra các giải pháp nhằm phát triển ổn định và bền vững về việc làm, nơi cư 

trú, tiếp cận y tế, giáo dục, văn hoá tín ngưỡng…; có rất ít nghiên cứu, đánh giá biến 

đổi kinh tế, xã hội của cộng đồng cư dân thủy diện/vạn đò, vốn là nhóm “yếu thế”, dễ 

bị tổn thương sau TĐC.   

Các tài liệu nghiên cứu về biến đổi, biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò 

sông Hương không nhiều; chưa có những công trình nghiên cứu, đánh giá một cách 

khoa học, tổng thể trên phương diện lý thuyết và thực tiễn về kinh tế, xã hội cư dân 

vạn đò sông Hương trước và sau TĐC. Đây là khoảng trống trong nghiên cứu của các 

học giả trong và ngoài nước khi đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, những tài liệu trên 

là nguồn tư liệu quan trọng để NCS tiếp cận, tham khảo nội dung thực hiện những 

nhiệm vụ và mục tiêu của luận án đặt ra.  

Luận án áp dụng ba lý thuyết chủ yếu trong nghiên cứu, đó là lý thuyết sinh thái 

văn hóa, lý thuyết biến đổi và lý thuyết phát triển bền vững. Các phương pháp nghiên 

cứu chính được sử dụng là điền dã dân tộc học, thu thập tư liệu thành văn, so sánh và 

đối chiếu, định tính và định lượng, phân tích và tổng hợp, và phương pháp liên ngành. 

Để đáp ứng mục tiêu và nội dung luận án, NCS đã lựa chọn 4 điểm TĐC để khảo sát, 

đó là khu TĐC Phước Vĩnh, khu TĐC Kim Long, khu TĐC Bãi Dâu - Phú Hậu, và 

khu TĐC Hương Sơ.       
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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  

"Sông Hương xưa được gọi là sông Lô Dung hay sông Dinh" [29, tr.20]. Sông có 

hai nguồn xuất phát từ dãy Trường Sơn.  Nguồn Tả Trạch bắt nguồn từ dãy Trường 

Sơn Đông chảy theo hướng Tây - Bắc, lao qua 55 ngọn thác chảy ra ngã ba Bằng 

Lãng. Nguồn Hữu Trạch ngắn hơn, sau khi vượt qua 14 ngọn thác hiểm trở đến phà 

Tuần, qua ngã ba Bằng Lãng, hợp với nguồn Tả Trạch tạo nên sông Hương, chảy 

chậm, qua những làng Nguyệt Biều, Kim Long,Vỹ Dạ... trước khi đổ ra biển Đông. Từ 

Bằng Lãng đến cửa Thuận An sông dài 20 km. Độ dốc sông Hương so với mặt nước 

biển thấp nên nước chảy chậm (độ dốc 1%). Vẻ đẹp dòng sông, sự hài hòa cảnh vật, 

thiên nhiên đã tạo nên thành phố - sông nước - nhà vườn, đặc trưng riêng của thành 

phố di sản và con người Huế.  

 Dưới thời các vua Nguyễn, Kinh đô Huế được gọi là Kinh sư. Các sử quan triều 

Nguyễn viết về Kinh đô Huế và sông Hương: “Kinh sư là nơi miền núi, miền biển đều 

họp về, đứng giữa miền Nam miền Bắc, đất đai cao ráo, non sông phẳng lặng; đường 

thủy thì có cửa Thuận An, cửa Tư Hiền sâu hiểm, đường bộ thì có Hoành Sơn, ải Hải 

Vân chặn ngăn; sông lớn ngăn phía trước; núi cao giữ phía sau, rồng cuốn hổ ngồi, 

hình thế vững chãi, ấy là do trời đất xếp đặt, thật là thượng đô của nhà vua” [52, tr.13].  

Các vua Nguyễn luôn coi trọng yếu tố phong thuỷ: sông núi, biển, đầm phá..., 

trong đó sông Hương và núi Ngự Bình là sự kết hợp hài hoà trong tổng thể kiến trúc 

Kinh đô Huế. Sông Hương là tuyến chính phân định kiến trúc Huế thành hai khu vực 

Huế nên thơ, cổ kính và uy nghi. Núi Ngự Bình làm “tiền án”, hai đảo nhỏ trên sông 

(Cồn Hến và Cồn Dã Viên) biểu tượng hình tượng hóa là "Tả Thanh long, Hữu Bạch 

hổ - Thế Rồng cuốn, Hổ ngồi" bảo vệ Kinh đô. Ở bờ Bắc là những thành quách (Kinh 

thành, Tử cấm thành, Hoàng thành, Kỳ Đài...) và cung điện, cơ quan của triều đình. Ở 

bờ Nam, phía Tây là vùng núi đồi yên tĩnh, nơi xây dựng đền miếu, chùa chiền, lăng 

tẩm..., chốn an nghỉ các vị vua triều Nguyễn.  

Từ rất lâu, trên sông Hương đã hình thành cộng đồng cư dân vạn đò đông đảo. 

Tư liệu về cộng đồng cư dân này không được thể hiện nhiều trong các văn bản của 

chính quyền nhà nước. Năm 1553, tác giả Dương Văn An trong “Ô châu cận lục” đề 

cập đến cư dân vùng này như sau: Tiếng nói hơi giống miền Hoan Ái; họ có thể là cư 

dân phía Bắc di cư theo đường biển và đường bộ... Tại phần Thanh Hóa, khi miêu tả 

hoạt động giao thương buôn bán ông viết: “Chợ Thế Lại ở xã Thế Lại, huyện Kim Trà. 
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Núi Tam Kỳ bao trước mặt. Nhà cao sang la liệt, thôn xóm bày hoa, đồng xanh trù 

mật, dân cư đông đúc. Bến khe qua lại, thuyền bè đi về dễ dàng, đường bộ hanh 

thông...thuyền chở mối hàng chen chúc”[4, tr.85-86].  

Tác giả Lê Quý Đôn trong "Phủ Biên tạp lục" khi đề cập đến các hoạt động trên 

sông Hương có viết: "Còn như tại thượng lưu và hạ lưu con sông trước chính Dinh thì 

chợ búa và phố xá ở nối tiếp nhau không hở...Những thuyền buôn và thuyền đò thì qua 

lại luôn luôn trên mặt sông không bao giờ ngớt" [22, tr.192-193]. Cũng theo "Phủ biên 

Tạp lục", năm Mậu Tý (1768) các chúa Nguyễn có tổng cộng 443 chiếc thuyền. Trong 

đó, kinh đô có 44 chiếc; số còn lại thuộc các tỉnh khác. Số thuyền (ghe nhỏ) của cư 

dân thì không biết được.  

Từ thế kỷ XVIII, nhà Nguyễn đã hình thành đội thủy quân, thợ giỏi ở các địa 

phương được trưng dụng để trang trí, đóng thuyền của triều đình. Khi Huế trở thành 

trung tâm, cộng đồng cư dân sống tập trung từ thượng đến hạ nguồn sông Hương và 

các nhánh sông nhỏ quanh thành phố. Dưới thời Minh Mạng (1820-1840) đã có những 

văn bản liên quan quản lý cộng đồng, nhưng phải đến thời Tự Đức mới có những văn 

bản chính thức. Dưới thời Tự Đức (1848-1883), tổng Võng Nhi thuộc huyện Hương 

Thủy, phủ Thừa Thiên, được thành lập trên cơ sở 13 làng cư dân thủy diện. Trong 

“Đồng Khánh Địa dư chí” tập 2, tại phần Phủ Thừa Thiên, có ghi tại Hương Thuỷ có 5 

tổng; tổng Võng Nhi là tổng thứ 5. Tổng Võng Nhi gồm 16 thôn ấp, giáp, mạn (ở trên 

mặt nước, không có đất đai) [53, tr.1415- 1416].  

Năm 1945, cộng đồng cư dân này mới tụ cư tập trung tại thị xã Huế. Đặc biệt 

năm 1975, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan (chiến tranh, thiên tai, ly 

tán, làm ăn khó khăn…) cư dân vạn đò sông Hương tụ cư tập trung đông nhất đoạn từ 

Ngã Ba Tuần xuôi về chợ Đông Ba và Phường Vỹ Dạ. Chính quyền đã thành lập khu 

phố Phú An quản lý cộng đồng cư dân. Khu phố Phú An giải thể (1979) cư dân các 

vạn đò sông Hương được quản lý theo địa giới hành chính các phường tại Thành phố 

Huế đến khi TĐC toàn bộ cộng đồng cư dân vào năm 2009-2010. 

2.1.1. Lịch sử hình thành cư dân vạn đò sông Hương 

Hiện nay, chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ về lịch sử hình thành cộng 

đồng cư dân vạn đò sông Hương trên các phương diện: Thời điểm hình thành, nguồn 

gốc cư dân, các hình thức quản lý và tổ chức cư dân trong lịch sử...Mặc dù có nhiều 

giả thiết khác nhau khi tìm hiểu lịch sử hình thành cư dân vạn đò sông Hương, chúng 

tôi tạm tóm lược như sau: 

- Tiến sĩ Dân tộc học người Pháp Didier Bertrand trong bài viết "Les Sampaniers 

de la Rivière des Parfums" cho biết : "Cư dân vạn đò sông Hương có nguồn gốc từ 

những cuộc di dân từ Trung Quốc. Họ là những người đánh cá dọc theo bờ biển Đông 

(Mer de Chine - chúng tôi dịch là Biển Đông - Nguyễn Mạnh Hà) đã đến Việt Nam vào 
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thế kỷ XIII. Dưới thời phong kiến không có luật lệ nào chi phối cư dân vạn đò. Chỉ từ 

thời Tự Đức mới có những luật lệ đưa ra để tập hợp cư dân thành cộng đồng" [113].  

Tác giả Phan Hoàng Quý, trong bài viết "Những con đò trên sông Hương" cho 

rằng: Sự thành lập các vạn đò trên sông Hương đã "manh nha" từ thời Minh Mạng, đến 

Tự Đức đệ nhị niên mới có cơ chỉ chính thức [54, tr.133-134].  

Tác giả Văn Đình Triền trong bài "Phường Vỹ Dạ" không đưa ra mốc thời gian 

hình thành cư dân vạn đò sông Hương nhưng đã có những thông tin quan trọng để 

chúng tôi có cơ sở, điều kiện khẳng định về thời gian hình thành cư dân vạn đò sông 

Hương tụ cư tại phường Vỹ Dạ - Cồn Hến, nơi đã tồn tại cộng đồng cư dân vạn đò 

sông Hương đông đảo sau năm 1975 [76; 77].  

Tại phần Dân cư và Hành chính trong cuốn “Địa chí Thừa Thiên Huế” đã cho 

biết nguồn gốc cư dân các vạn đò: “Cư dân có thể là dân chài lưới từ các làng chài 

phương Bắc di cư vào lập nghiệp theo đường biển, là bộ phận thương nhân di chuyển 

vào nam, là cư dân nông nghiệp do khó khăn và chiến tranh nên phải xuống mặt nước 

làm ăn và cũng có thể là binh lính, tù phạm mãn hạn ở lại sinh sống. Tất cả đã hòa 

nhập lập thành một cộng đồng kinh tế, xã hội riêng biệt trên mặt nước” [95, tr.36-37]. 

Như vậy, các tác giả cho rằng: Cư dân vạn đò sông Hương được hình thành từ 

sớm; họ là những cư dân không chỉ di dân bằng đường bộ mà còn có đường biển. Ban 

đầu là những gia đình trong các làng nông nghiệp, do cuộc sống khó khăn cư dân phải 

sống trên thuyền, chuyên khai thác, đánh bắt ở vùng ven biển, đầm phá. Sau này họ 

theo đường biển cư trú ở cửa sông, theo thời gian họ ngược dòng tụ cư trên sông 

Hương, hình thành các vạn đò sông Hương thế kỷ XIX - XX. 

Với những tài liệu hiện có, qua các cuộc phỏng vấn hồi cố cư dân vạn đò sông 

Hương, kết hợp điều tra, khảo sát từ năm 2017 đến năm 2020; chúng tôi cho rằng:  

Vào thế kỷ XVI - XVII, loại hình kinh tế đánh bắt cá bằng thuyền và các công cụ 

đánh bắt phổ biến đã hình thành các vạn đò gắn liền với quá trình mở nước về phía Nam 

của người Việt. Quá trình hình thành cộng đồng cư dân bằng con đường "thẩm thấu", 

theo  thời gian, tại các địa điểm khác nhau đã hình thành cộng đồng cư dân thủy diện 

ven biển, đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguồn gốc của họ từ Thanh Hoá, Nghệ An, 

Quảng Bình, Quảng Trị và các vùng phụ cận Huế như Phú Lộc, Phú Bài, Quảng Điền, 

Hương Trà... Dưới triều Nguyễn đã có những văn bản, quy định quản lý cộng đồng; sau 

năm 1945 cư dân tập trung đông nhất trên sông Hương và hình thành nên các vạn.  

Trước năm 1975, chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý cộng đồng cư dân này 

(có 11 vạn đò thuộc thành phố Huế) [75, tr. 41]. Tình hình an ninh, trật tự, các tệ nạn 

xã hội phức tạp; không kiểm soát được số lượng cư dân và các vạn đò trên sông 

Hương... nên đã thành lập khu phố Phú An để quản lý cư dân. Sau năm 1975, cư dân 

tập trung sinh sống trên thuyền từ ngã ba Bằng Lãng đến chợ Đông Ba, xuống tận Bao 
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Vinh và các nhánh sông An Cựu...; được sự vận động của các cấp chính quyền địa 

phương, một bộ phận cư dân đi xây dựng kinh tế mới ở Lương Miêu, Bình Điền, Tây 

Nguyên hoặc trở về quê quán cũ sinh sống. Sau một thời gian đi xây dựng kinh tế mới, 

cuộc sống gặp nhiều khó khăn, không quen với hoạt động nông nghiệp, nương rẫy, bị 

bệnh tật, sốt rét... một bộ phận cư dân quay về cư trú trên thuyền, nhà chồ tại thành 

phố Huế15. Quá trình định cư toàn bộ cư dân vạn đò sông Hương từ sau năm 1976 đến 

năm 2010 tại thành phố Huế là chính sách đặc biệt quan trọng của các cấp chính quyền 

từ Trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Huế.  

2.1.2. Vị trí các vạn đò sông Hương 

Các vạn đò sông Hương thường ở một vị trí cố định. Tuy nhiên, sự thay đổi vị trí, 

địa điểm các vạn phụ thuộc dòng chảy và nghề nghiệp của cư dân các vạn đò. Những 

vạn khai thác cát, sỏi thường di dời đến những đoạn sông thuận lợi cho việc khai thác. 

Quá trình di chuyển, làm ăn của các hộ gia đình dẫn đến việc quản lý cư dân gặp nhiều 

khó khăn. Điều đặc biệt, mỗi vạn đều có những sắc thái, nếp sống văn hóa đặc thù theo 

nghề nghiệp và tín ngưỡng16.  

Sơ đồ 2.1: Vị trí các vạn đò trên sông Hương 

                                                                                      (Nguồn: [73, tr. 41] 

Vị trí các vạn liên quan chặt chẽ nghề nghiệp, tín ngưỡng và quan hệ cộng đồng cư 

dân. Những hộ gia đình làm nghề cá, bốc vác, dịch vụ tụ cư gần chợ Đông Ba, khu vực 

các phường Vỹ Dạ, Phú Bình... Hộ gia đình khai thác cát, sỏi và nuôi cá lồng di chuyển 

lên thượng nguồn sông Hương, khu vực phường Kim Long, Phường Đúc...  

                                           
15 Theo lời anh Dương Văn Hen (khu TĐC Phước Vĩnh), sau tết âm lịch năm 1986 gia đình đi xây dựng kinh tế mới 

tại xã Phú Xuân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Sau 6 tháng, công việc vất vả, bệnh tật vợ anh quay về Huế. Anh ở 

được 11 tháng trở lại Huế, sống trên thuyền khu vực chợ Bến Ngự, phường Vĩnh Ninh. 
16 Tên các vạn gồm: 1. Tân Lập, 2. Phú Tiền, 3. Lợi Nông, 4. Trường Độ, 5. Lợi Thành, 6. An Hội, 7. Phủ Cam, 8. Tân 

Bửu, 9. Lanh Canh, 10. Trọng Đức, 11. Ngư Hộ. Sau năm 2008 không còn tên gọi như cũ mà gọi theo tên các phường. 

Tên các vạn chỉ còn trong trí nhớ những người lớn tuổi trong cộng đồng. 
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2.1.3. Số lượng cư dân vạn đò sông Hương 

Cư dân vạn đò sông Hương được hình thành gắn liền sự phát triển xứ Đàng 

Trong. Tùy từng thời điểm lịch sử, chính quyền địa phương có các hình thức quản lý 

cư dân khác nhau. Dưới thời Nguyễn, chính quyền giao các làng xã nông nghiệp 

quản lý cư dân các vạn đò. Cư dân vạn đò sông Hương được biên chế tại tổng Võng 

Nhi, và họ phải nộp một số thuế nhất định [30; 31; 53].  

Trước năm 1975, ông Phan Hoàng Quý đã thống kê số lượng cư dân vạn đò 

sông Hương như sau:  

Bảng 2.1: Số lượng cư dân vạn đò sông Hương từ năm 1970 đến năm 1972 

Năm Dân số thị xã Huế Dân số các vạn Tỷ lệ 

1970 170.884 14.915 11,457 

1971 208.671 15.804 13,203 

1972 197.530 18.921 10,439 

                                                     (Nguồn: [54, tr.134]; ĐVT: Người, Tỷ lệ %) 

Qua Bảng 2.1, số lượng cư dân vạn đò sông Hương từ năm 1970 đến 1972 luôn 

chiếm tỷ lệ từ 10-13% tổng số dân thị xã Huế. 

Từ năm 1975 - 1979, Chính quyền địa phương ở thành phố Huế đã vận động cư 

dân sống trên thuyền trở về quê quán cũ, định cư trên đất liền hay đi xây dựng kinh tế 

mới. Với số lượng trên 18.000 người năm 1972, đến năm 1979, khu phố Phú An giải 

thể, các phường trên đất liền tại thành phố Huế quản lý 335 hộ gia đình với 3.669 

người (Báo cáo của UBND thành phố Huế năm 1980). 

Tuy nhiên, theo Báo cáo của UBND thành phố Huế (năm 1992), số hộ gia đình 

cư dân vạn đò sông Hương đã sự tăng lên số hộ và số khẩu như sau:  

Bảng 2.2: Số hộ gia đình có và không có hộ khẩu năm 1992 

Đơn vị 
Hộ khẩu Không hộ khẩu 

Hộ Khẩu Hộ Khẩu 

1. Phường Đúc 9 31 44 285 

2. Phú Hiệp 127 1.022 14  

3. Phú Bình 101 587 43 204 

4. Kim Long 113 788 11 66 

5. Vĩnh Ninh 47 134 1 6 

6. Vỹ Dạ 250 1.738 23 212 

Tổng cộng 647 4.300 136 773 

(Nguồn: Báo cáo UBND TP. Huế năm 1992, dẫn theo [25, tr.24]) 
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Như vậy, so với năm 1980 số lượng cư dân vạn đò sông Hương năm 1992 đã 

tăng thêm 212 hộ và 631 khẩu. 

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế số lượng cư dân vạn đò sông 

Hương năm 1993 và 1994 17: 

Bảng 2.3: Số lượng cư dân vạn đò sông Hương năm 1993 và 1994 

Phường 
Năm 1993 Năm 1994 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

1. Phường Đúc 54 295 52 285 

2. Phú Hiệp 222 1.229 128 1.009 

3. Phú Bình 185 1.266 123 874 

4. Kim Long 111 638 172 1.013 

5. Vĩnh Ninh 16 124 16 142 

6. Vỹ Dạ 245 1.646 218 1.175 

Tổng cộng 833 5.198 709 4.498 

(Nguồn: [91]) 

Theo số liệu thống kê của Phòng Kinh tế thành phố Huế (tính đến tháng 9 năm 

2006) tổng số cư dân vạn đò tại thành phố Hu ế  là 6.136 người. Số dân này thuộc 

từ 1.040 hoặc 1.070 hộ gia đình [32]. 

Năm 2007, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 

nghiên cứu khảo sát dự án "Tái định cư cho dân vạn đò thành phố Huế", hướng dẫn 

UBND thành phố Huế và các huyện liên quan tham mưu, thực hiện đề cương nghiên 

cứu "Phân tích nhu cầu và khảo sát tìm hiểu thực tế điều kiện sinh sống của dân vạn 

đò thành phố Huế". Dự án này do Vương quốc Luxembourg tài trợ nhằm chuẩn bị cho 

dự án vay vốn ODA và sử dụng ngân sách trung ương để triển khai dự án đã thống kê 

số lượng hộ gia đình cư dân gồm 1.069 hộ với 7.000 người. 

Như vậy, số lượng cư dân vạn đò sông Hương từ năm 1980 đến năm 2009 (trước 

thời điểm TĐC toàn bộ cư dân) luôn có sự thay đổi tăng giảm; số liệu cư dân vạn đò 

của UBND TP. Huế và các phường cư dân vạn đò sinh sống không hoàn toàn giống 

nhau. Điều này đã gây nên những khó khăn trong quản lý hộ gia đình cũng như các 

chính sách hỗ trợ cư dân sau này.   

Tóm lại, Quá trình hình thành, tồn tại và phát triển cộng đồng cư dân vạn đò sông 

Hương là một quá trình lịch sử lâu dài, gắn liền sự di cư, tụ cư các cộng đồng cư dân 

gốc nông nghiệp. Sự tồn tại của cộng đồng cư dân không phải do ý muốn chủ quan của 

                                           
17 Số liệu của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế năm 1992, 1993, 1994. Trong thời gian này còn có thêm 160 hộ đã 

định cư ở Trường An và 16 hộ 91 khẩu ở Phú Cát, Hương Sơ và Thủy An. 
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cá nhân hay Nhà nước; đây là hệ quả tất yếu của điều kiện tự nhiên, lịch sử và văn hoá 

ở Thừa Thiên Huế. Cư dân vạn đò sông Hương đã tạo nên “bức khảm” đặc thù của văn 

hoá Huế đối với dòng sông Hương cũng như khu vực đầm phá, ven biển ở miền Trung 

Việt Nam.  

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 đặc biệt quan 

trọngvà kéo dài trên dưới 40 năm của Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và 

thành phố Huế liên quan chọn địa điểm, quy hoạch, xây dựng CSHT tại các khu TĐC 

(cư dân được cấp đất để xây nhà, sống trong khu chung cư, nhà liền kề); chính sách 

đào tạo nghề, phát triển kinh tế hộ gia đình, tiếp cận các dịch vụ xã hội, quản lý cộng 

đồng, an ninh trật tự, môi trường... đã tạo nên những biến đổi tích cực trong đời sống 

kinh tế, xã hội, của cộng đồng cư dân trong quá trình hội nhập và phát triển tại thành 

phố Huế hiện nay. 

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

Sau năm 1975, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chủ trương quy 

hoạch, thiết lập và TĐC cư dân ở các vùng, miền khác nhau nhằm ổn định nguồn lao 

động và phát triển nền kinh tế quốc dân. Thông qua chính sách này, Nhà nước đã cố 

gắng giải quyết các cộng đồng cư dân ở Việt Nam với 4 đối tượng khác nhau: Cư dân là 

người đồng bào dân tộc thiểu số; Cư dân sống ở vùng đồng bằng nơi mật độ dân số cao 

và tài nguyên cạn kiệt; 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 hay vùng đầm phá, cửa biển. Cư 

dân vạn đò sông Hương thuộc nhóm đối tượng 3 và 4; sống trên thuyền, bè và đô thị nên 

được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, quá trình tái hợp tỉnh Bình Trị Thiên18 (1975-1989) 

với nhiều chính sách di dân, phân bố lại nguồn nhân lực, nguồn tài chính... cộng đồng cư 

dân vạn đò sông Hương và cư dân ven biển, đầm phá Thừa Thiên Huế vẫn chưa có 

những chính sách riêng, đặc thù nhằm TĐC cộng đồng cư dân này. 

Sau khi phân định lại địa giới hành chính (1989), tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận 

được ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ; Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại buổi làm việc 

với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đã nêu vấn đề định cư dân vạn đò là vấn đề cấp 

bách cần phải giải quyết tại Thông báo ý kiến số 159/TB, ngày 18 tháng 5 năm 1993 

của Thủ tướng chính phủ19. Chính phủ đã có nhiều văn bản, quyết định để chỉ đạo chính 

quyền các cấp trong việc di dời giải toả, cải thiện đời sống kinh tế, xã hội cư dân vạn đò 

                                           
18 Ngày 20/9/1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 245 quyết định hợp nhất ba tỉnh Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh thành tỉnh Bình Trị Thiên. Đến ngày 14/4/1989, Bộ Chính trị có quyết 

định số 87/QĐ/TW chia tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

19 Thời điểm này tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể di tích cố đô Huế 

là Di sản văn hoá thế giới (ngày 11 tháng 12 năm 1993). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c,_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/11_th%C3%A1ng_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/1993
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sông Hương và đầm phá Thừa Thiên Huế. Cụ thể hơn, đó là Quy hoạch tổng thể kinh tế 

- xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và căn cứ Quyết định số 605/TTg ngày 20 tháng 12 năm 

1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể xây dựng thành phố Huế.  

Quyết định số 739 ngày 6 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 1996-

2010 nêu rõ: “Uỷ ban Nhân dân tỉnh chủ động nghiên cứu, thực thi và đề xuất với Chính 

phủ ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, có hiệu quả nhằm huy động được các 

nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Là một tỉnh có thành 

phố cố đô, có những đặc điểm riêng, tỉnh cần vận dụng đúng đắn các chính sách về đất 

đai, chính sách đối với thành phố loại hai. Tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Huế cần 

nghiên cứu đề xuất với Trung ương mô hình tổ chức và quản lý phù hợp, đặc biệt là các 

lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý di sản văn hoá, công tác đối ngoại”. Trong đó nhấn 

mạnh: “Có kế hoạch định cư tuyệt đại bộ phận cư dân vạn đò ở sông Hương và dọc 

đầm phá”. Đây là điểm nhấn quan trọng để các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa 

phương thực hiện các chương trình, chính sách và xây dựng các dự án TĐC toàn bộ cư 

dân vạn đò sông Hương và đầm phá ở Thừa Thiên Huế. 

Quyết định số 166 ngày 10 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ về việc 

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2020 nêu rõ: “Việc 

quy hoạch đô thị ở thành phố Huế là điều cần thiết và cấp bách; trong đó di dời, giải 

tỏa, tái định cư cư dân vạn đò nhằm ổn định đời sống cư dân trong tổng thể phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng”20. 

Đồng thời “Cải tạo các khu dân cư hiện có, đặc biệt trong khu vực kinh thành Huế, các 

làng nghề truyền thống, khu phố cũ, các khu dân cư dọc sông An Cựu; xây dựng các khu 

dân cư tại Kim Long, Hương Sơ, Bãi Dâu để dãn dân trong khu vực bảo tồn di tích và dân 

vạn đò hiện đang sinh sống trên sông Hương”; nhằm xây dựng cố đô Huế trở thành một 

thành phố mang đặc tính dân tộc, hiện đại, đậm đà bản sắc và truyền thống; trở thành 

một trung tâm văn hoá - du lịch của cả nước, trung tâm giáo dục đào tạo và trung tâm 

y tế chuyên sâu của khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, là trung tâm chính trị, 

kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Năm 2009, tại Quyết định số 86, ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa 

Thiên Huế đến năm 2020, việc chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị ven sông Huế 

nhằm: “Xây dựng Thành phố Huế là đô thị trung tâm, thành phố Festival đặc trưng 

của Việt Nam được tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại phù 

                                           
20 Quyết định 166/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2020. 
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hợp với thành phố di sản, thành phố Festival, một trung tâm đầu mối giao thương trên 

tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và được phát triển tương xứng với vị trí một trung 

tâm văn hóa du lịch và giao dịch quốc tế…”. 

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

Sau khi phân định lại địa giới hành chính (1989), chính quyền, đảng bộ và nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế đứng trước những thách thức trong bối cảnh tình hình thế 

giới, trong nước, trong tỉnh có nhiều thay đổi. Là tỉnh nghèo ở miền Trung, thiên tai, 

thời tiết quá khắc nghiệt…; UBND tỉnh và Tỉnh uỷ đã xác định cơ cấu kinh tế: công 

nghiệp - du lịch, dịch vụ - nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập 

trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, 

trong đó có chính sách định cư cư dân vạn đò sông Hương và vùng đầm phá, ven biển. 

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); trong kế hoạch “Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2006-2020” đã 

nêu: “Tập trung các nguồn lực để thực hiện dự án dân vạn đò và giải tỏa dân vùng 

Thượng thành, Hộ thành hào, sông Ngự Hà và các vùng di tích, các vùng giải tỏa để bố 

trí hợp lý dân cư, chỉnh trang đô thị, phòng chống bão lụt theo phương châm Nhà nước 

và nhân dân cùng làm, phấn đấu đến năm 2010 giải quyết cơ bản về ổn định dân cư”21.  

Nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thừa 

Thiên Huế nói chung và TP. Huế nói riêng đến năm 2020 là “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…”. Đây là nhiệm 

vụ của các cấp chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế nỗ lực thực hiện. 

Định hướng 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. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định “Xây dựng Thừa Thiên Huế 

sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới, là trung tâm của 

khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn 

hóa, du lịch; khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo đa ngành, đa 

lĩnh vực, chất lượng cao…”22.  

Kết luận số 14-KL/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 ngày 

7/7/2008, về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng 

                                           
21 Quyết định số 564/2007/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 
22Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị, Kết luận về Xây dựng phát triển tỉnh Thừa 

Thiên Huế và Đô thị Huế đến năm 2020. 
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cuối năm 2008 có nêu các nhiệm vụ: “Tập trung hoàn thành các quy hoạch chung, quy 

hoạch chi tiết và xem xét điều chỉnh các quy hoạch chi tiết xây dựng các trục đô thị 

không còn phù hợp. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: cải thiện môi 

trường nước thành phố Huế, các khu tái định cư dân vạn đò TP Huế...; phối hợp các 

ngành đẩy nhanh tiến độ dự án tái định cư dân vạn đò…”. 

Chính quyền UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế 

trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và 

một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học - 

công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. 

Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, 

khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, 

y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam châu Á; có 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 thiện23. 

Tiếp đó, UBND tỉnh Thừa thiên Huế đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo dự 

án định cư và cải thiện cuộc sống dân vạn đò thành phố Huế (Quyết định 460/2009 

QĐ-UBND). Nhiệm vụ chính của Ban chỉ đạo là giám sát chủ đầu tư của dự án (Ban 

Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế) triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung đã 

duyệt; đảm bảo dự án được thực hiện đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và chất lượng, sử 

dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chính sách 

liên quan việc thực hiện dự án trong phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh; giúp UBND 

tỉnh phối hợp, đề xuất với các bộ, ngành trung ương hỗ trợ cơ chế, chính sách và 

nguồn lực thực hiện dự án. Đồng thời theo dõi, kiểm tra và rút kinh nghiệm việc thực 

hiện các chính sách liên quan. Lập kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thực 

hiện dự án theo tiến độ; chỉ đạo công tác giải ngân, thanh quyết toán, kiểm toán theo 

quy định hiện hành của Nhà nước. Ban có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp đồng bộ giữa 

các sở, ban ngành, các địa phương, tổ chức và đơn vị liên quan để triển khai thực hiện 

dự án; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh. Việc thành lập Ban chỉ đạo đã thể 

hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trong triển khai dự án, hoàn thành 

đúng tiến độ, cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá xã hội cư dân vạn đò sông Hương; 

quyết tâm xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương.  

                                           
23 Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27.4.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới 

các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP.Huế. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1.7.2021. Việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP. Huế theo nghị quyết trên là bước quan trọng trong 

tiến trình cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/thuong-vu-quoc-hoi-quyet-dinh-mo-rong-tphue-gap-gan-4-lan-1374761.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/trinh-thu-tuong-de-an-mo-rong-tphue-1326982.html
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Tổng kết giai đoạn 2009-2011, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu tư trên 260,2 tỷ 

đồng, trong đó ngân sách trung ương cấp 151,3 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa 

phương và nguồn huy động khác. Dự án xây dựng và mở rộng 3 khu tái định cư tập 

trung: Khu TĐC Phú Hậu (mở rộng); Khu TĐC Hương Sơ và khu TĐC Phú Mậu bố 

trí định cư toàn bộ cư dân vạn đò sông Hương, chấm dứt tình trạng người dân vạn đò 

sống lênh đênh trên sông nước, hoàn thành công tác di dân vạn đò, theo đúng chủ 

trương của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của cư dân từ bao đời nay. 

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

UBND thành phố Huế và cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương được hưởng thụ 

từ các dự án TĐC. Tuy nhiên, Thừa Thiên Huế là tỉnh nghèo thường xuyên bị thiên tai, 

bão lũ… nên UBND thành phố đã phân chia các giai đoạn đầu tư xây dựng CSHT tại 

các khu TĐC qua những thời điểm khác nhau. Nguồn vốn dự án TĐC lớn, UBND 

thành phố Huế đã xây dựng, hoàn thiện các khu TĐC đi đôi với việc di dời người dân 

đến nơi cư trú mới theo phương thức "cuốn chiếu", gắn liền các chính sách hỗ trợ đào 

tạo nghề, như tìm kiếm việc làm thích hợp, ưu tiên hộ gia đình nghèo, đông con và các 

biện pháp quản lý cư dân tránh trường hợp các hộ TĐC quay trở lại sống trên thuyền. 

UBND thành phố Huế đã linh hoạt trong quá trình thực hiện chính sách di dời, 

giải toả, TĐC cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương. Cụ thể đó là những chính sách về 

cấp đất, hỗ trợ nhà; đào tạo nghề, việc làm; xây dựng công trình phúc lợi để cư dân 

tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, cải thiện đời sống cư dân qua các đợt TĐC.  

+ Chính sách cấp đất và xây dựng nhà tại khu TĐC 

UBND thành phố Huế thống nhất công khai chính sách hỗ trợ đất và nhà cho cư 

dân qua từng thời kỳ khác nhau:  

- Cư dân vạn đò tại khu TĐC Phước Vĩnh: Cư dân định cư từ những năm 1986-

1987, có 148 hộ vạn đò khu vực An Cựu, Vĩnh Ninh đến sống tại khu TĐC phường 

Trường An (sau khi chia lại ranh giới địa chính, khu TĐC này thuộc phường Phước 

Vĩnh quản lý). Mỗi hộ được cấp 200m2 đất ở và hỗ trợ 6 tháng lương thực.  

- Cư dân vạn đò tại khu TĐC Kim Long: Từ kinh nghiệm TĐC cư dân ở phường 

Phước Vĩnh, mỗi hộ tại khu TĐC Kim Long được cấp 100m2 đất ở. Điểm khác biệt là 

khu TĐC Kim Long được chính quyền hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở gồm đường giao 

thông, hệ thống điện, nước; sau đó cấp đất để cư dân làm nhà. Hiệp hội Bretagne - 

Việt Nam tại Pháp cũng đã hỗ trợ gần 1 tỉ đồng xây dựng một trạm xá, nhà trẻ 4 lớp 

học và 1 trường tiểu học có 5 lớp giành riêng cho con em khu TĐC. Hội đã xây dựng 

50 căn hộ để bố trí cho dân vạn đò có hoàn cảnh kinh tế khó khăn lên định cư. 

- Cư dân vạn đò tại khu TĐC Bãi Dâu (Phú Hậu) và khu TĐC Hương Sơ, UBND 

thành phố Huế thống nhất giá nhà liền kề tạm tính tại khu TĐC Hương Sơ là 
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65.000.000 đồng/nhà. Nhà nước đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh nhà ở liền kề và không 

thu tiền chuyển quyền sử dụng đất, không tính chi phí đầu tư hạ tầng ngoài nhà. Các 

chủ hộ không được mua bán, trao đổi và chuyển nhượng. Đồng thời, ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ 15.000.000 đồng khấu trừ vào giá trị nhà; mỗi hộ trả 50.000.000 đồng 

từng năm, thời hạn trả tiền nhà tối đa 10 năm. Các căn hộ/nhà liền kề được giao cho 

các các thành viên trong hộ TĐC; nghiêm cấm các thành viên này quay lại ở trên 

thuyền/đò; tự ý bán đò trên địa bàn thành phố Huế và vùng lân cận khi chưa có ý kiến 

của các cấp có thẩm quyền24.  

Hộ ở nhà chung cư dưới 10 khẩu được bố trí 1 căn hộ có diện tích từ 36-41m2, 

cư dân được hỗ trợ 15 triệu đồng được khấu trừ vào giá trị căn nhà, sau đó phải trả 

góp trong 30 năm. Hộ trên 10 khẩu hoặc có 3 cặp vợ chồng trở lên (ăn, ở riêng) chưa 

được tách hộ được xem xét được mua thêm 1 căn hộ theo nguyên giá thành phố Huế 

quy định. Tiền trả lần đầu bằng 30% tổng giá trị căn hộ, phần còn lại sẽ trả góp trong 

10 năm. 

- Đối với khu chung cư, thành phố hỗ trợ giảm 15% giá tiền mua căn hộ, số tiền 

còn lại được trả góp trong 30 năm, 10 năm đầu không tính lãi.  

- Đối với căn hộ, thành phố không tính thu tiền đất và CSHT vào giá bán căn hộ; 

chủ hộ không được sang nhượng, thế chấp, cho thuê hay góp vốn kinh doanh dưới bất 

kỳ hình thức nào.  

- Đối với các nhà liền kề, hộ dưới 15 khẩu được bố trí 01 căn nhà, Nhà nước 

không thu tiền đất, chủ hộ không được mua bán, chuyển nhượng. Nhà nước hỗ trợ 15 

triệu đồng được khấu trừ vào giá trị nhà được giao, phần còn lại khoảng 39 triệu đồng 

chủ hộ trả dần theo năm, thời hạn trả nợ tối đa là 10 năm.  

- Trường hợp các hộ dân nhận đất, thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ khi người 

dân xây dựng đạt 80% khối lượng công trình. Chủ hộ xây nhà theo đúng mẫu thiết kế 

tại các khu TĐC. Hộ gia đình đông người được UBND thành phố đưa ra một số 

phương án sau:  

Hộ có trên15 khẩu được mua thêm một lô đất, hoặc căn hộ chung cư, hoặc nhà 

liền kề tuỳ thuộc khu TĐC; Nhà nước sẽ không hỗ trợ 15 triệu đồng/đất, nhà, chung cư 

như trước đây. Đồng thời chủ hộ phải nộp trước 30% giá trị tài sản (trước đó là trả 30 

năm và 10 năm tuỳ theo đất hoặc nhà). 

Đối với hộ có điều kiện xin giao đất (thu tiền sử dụng đất)  thành phố thông báo 

rộng rãi các khu quy hoạch để hộ gia đình lựa chọn; ưu tiên giao đất có thu tiền sử 

                                           
24 Việc bán thuyền/đò chỉ được thực hiện khi có ý kiến của chính quyền địa phương; việc lập hồ sơ mua bán thuyền, 

xác định đối tượng mua thuyền, mục đích chính đáng của việc sử dụng thuyền sau khi mua phải có cam kết việc mua 

bán thuyền có sự chấp thuận của UBND thành phố Huế.  
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dụng đất theo giá quy định của UBND tỉnh và thu tiền một lần. Thành phố bán nhà 

chung cư đối với các hộ có nhu cầu đăng ký mua nhà chung cư thu tiền một lần; đối 

với các hộ còn lại thực hiện TĐC theo quy hoạch của thành phố. 

Ngoài các chính sách trên, thành phố hỗ trợ cho mỗi đò/nhà chồ 1.000.000 đồng 

để di dời, tháo dỡ. Nghiêm cấm việc bán đò tại thành phố Huế và các vùng lân cận; 

khuyến khích bán đò ngoại tỉnh; các hộ bán đò không được nhận chi phí tháo dỡ đò 

(1.000.000 đồng). Sau 10 ngày nhận căn hộ chung cư, các hộ không bán được 

thuyền/đò phải chấp hành việc tháo dỡ đò. 

Quan điểm của UBND thành phố là bố trí TĐC cư dân vạn đò phù hợp với điều 

kiện sống và nghề nghiệp truyền thống, thuận lợi tìm kiếm việc làm, nhu cầu công việc 

của cư dân. Các hộ gia đình sinh sống bằng nghề sông nước được bố trí ở khu 

TĐC gần sông để tiếp tục sinh sống bằng nghề cũ. Những hộ nghề nghiệp chính là 

buôn bán, đạp xích lô, xe thồ... sẽ về khu TĐC Bãi Dâu, Hương Sơ tiếp tục mưu sinh 

các ngành nghề cũ. 

Kinh nghiệm tại khu TĐC Phước Vĩnh, do chưa tìm hiểu sinh kế và nguyện vọng 

của người dân nên sau một thời gian TĐC, người dân gặp nhiều khó khăn trong việc 

tìm kiếm công việc, CSHT chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân; thu nhập bấp 

bênh, chi phí sinh hoạt tăng nên một số hộ gia đình bán đất/nhà, quay trở lại cuộc sống 

trên thuyền. Từ kinh nghiệm trên, năm 1994 UBND thành phố Huế đã quy hoạch, xây 

dựng khu TĐC Kim Long đáp ứng nghề nghiệp truyền thống "Trên bến, dưới thuyền" 

để cư dân duy trì sinh kế trước đây. Thành phố Huế đã xây dựng dự án TĐC theo mô 

hình thôn, làng; chuẩn bị tốt CSHT: nơi cư trú, đường giao thông nội bộ, trường học, 

trạm y tế, hệ thống điện, nước sạch..., đồng thời đã hình thành các tổ chức chính trị, xã 

hội tại khu dân cư để điều hành, quản lý cư dân tại nơi cư trú mới.  

Quá trình đầu tư xây dựng, mở rộng các khu TĐC tiếp nhận cư dân vạn đò sông 

Hương đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở tỉnh Thừa Thiên Huế; tạo nên diện mạo mới 

của đô thị Huế. Mục tiêu chính từ các chương trình, dự án là tập trung các nguồn lực để 

di dời, giải tỏa, TĐC cư dân vạn đò nhằm ổn định đời sống kinh tế, xã hội cư dân nhằm 

tạo sinh kế "thuận canh, thuận cư", người dân lên TĐC vẫn duy trì được nghề nuôi trồng 

và đánh bắt thủy sản, ổn định đời sống lâu dài25. Các chương trình dự án TĐC nằm 

trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và 

thành phố Huế nói riêng, đồng thời là chính sách quan trọng của UBND thành phố và 

                                           
25 Dự án TĐC dân vạn đò thành phố Huế được thực hiện từ năm 2009, đến tháng 3 năm 2012 cơ bản hoàn thành 18/20 

tiểu dự án; bố trí tái định cư cho 969 hộ vạn đò với 5.690 nhân khẩu, trong đó 713 căn hộ chung cư, nhà liền kề và 256 

lô đất, chấm dứt tình trạng người dân vạn đò sống lênh đênh trên sông, hoàn thành công tác di dân toàn bộ cư dân vạn 

đò sông Hương. 
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UBND tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 1975 đến nay. Trong quá trình thực hiện di dời, giải 

toả TĐC, UBND thành phố Huế đã thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận hộ đi và 

đến; có chính sách hỗ trợ thống nhất; đối với các hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm 

học phí, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí, vay vốn ưu đãi…thông qua các Hội, 

tổ chức chính trị tại các khu TĐC; cuộc sống người dân bước đầu đã ổn định.  

Vấn đề cơ bản nhất trong chính sách TĐC cư dân là ổn định nơi cư trú, CSHT 

được cải thiện căn bản. Cơ cấu ngành nghề, việc làm, mức sống và thu nhập (tiếp cận 

các dịch vụ xã hội: Y tế, giáo dục, văn hóa...) đã tăng lên đáng kể. Đặc biệt, các chính 

sách hỗ trợ di dời, mua nhà, đất TĐC, đào tạo nghề, vốn vay ưu đãi đã đáp ứng được 

nhu cầu, nguyện vọng của người dân trước TĐC. 

+ Chính sách đào tạo nghề, việc làm 

Mục tiêu của di dời, giải toả TĐC là ổn định nơi cư trú, cải thiện đời sống kinh tế 

xã hội cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương; trong đó chính sách đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm cho cư dân tại các khu TĐC trong độ tuổi lao động là vấn đề then chốt; 

đảm bảo tính bền vững cho các dự án TĐC nhằm sắp xếp, bố trí lại dân cư, lực lượng 

lao động, cải thiện môi trường đô thị, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, tạo điều 

kiện cư dân sớm hoà nhập xã hội.  

Ngay từ năm 1995, UBND thành phố Huế đã xây dựng “Định hướng tổng quát về 

xây dựng các khu định cư dân vạn đò thành phố Huế”, dự án đã phân loại các đối tượng 

cần giải quyết việc làm, xây dựng các phương án và có kế hoạch đào tạo các ngành nghề 

mới, đáp ứng các nhu cầu xã hội trên địa bàn thành phố Huế: 

- Hợp đồng với các Trung tâm dạy nghề của tỉnh và thành phố đào tạo ngành nghề 

thủ công nghiệp. 

- Tranh thủ các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chương trình/dự án tài trợ 

của các tổ chức nước ngoài để đào tạo ngành nghề phù hợp với khả năng và mong muốn 

của cư dân. 

- Hợp đồng học nghề trực tiếp tại các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa 

bàn thành phố và của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó chú trọng các nghề: thêu ren, mộc 

dân dụng, cơ khí… 

Ngoài các biện pháp trên UBND thành phố đã định hướng các ngành nghề mới để 

cư dân tự học tập, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp thông qua các doanh nghiệp 

trên địa bàn bằng cách vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ xoá đói 

giảm nghèo với lãi suất ưu đãi theo quy định của Nhà nước ưu tiên con em cư dân TĐC. 
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Trên thực tế, những năm đầu TĐC thì nhu cầu đào tạo nghề của cư dân khu TĐC 

Phước Vĩnh và Kim Long từ năm 1995 - 1997 là 1.258 người, trong đó Khu TĐC Phước 

Vĩnh 238 người, khu TĐC Kim Long năm 1995 là 474 người và năm 1996 là 596 người 

[91, tr. 5-6]. 

Từ năm 2008, UBND T.P Huế đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho cư dân. Trong 

hai năm 2010 và 2011, Trường Trung cấp nghề Huế có đào tạo nghề cho 245 học viên 

con em vạn đò. Tuy nhiên, theo các tổ trưởng các nghề may, gò, hàn, điện dân dụng, 

trang điểm... người dân vạn đò không thích thú, do không phù hợp thói quen, lối sống và 

trình độ học vấn của cư dân. 

Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 

2009, trong Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”26, với quan 

điểm Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển đào tạo nghề lao động ở nông thôn, có 

chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao 

động, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề… 

UBND tỉnh và UBND thành phố Huế đã lồng ghép các chính sách của Trung ương với 

địa phương để tạo việc làm, thay đổi nghề nghiệp, tăng thu nhập và nâng cao chất 

lượng cuộc sống cư dân; đào tạo theo năng lực cơ sở đào tạo,  nhu cầu học nghề của 

lao động và yêu cầu của thị trường lao động; trong đó người học được hỗ trợ chi phí 

học ngắn hạn, hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền đi lại27. 

Quyết định 82/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 14 tháng 1 năm 2010 về kế 

hoạch đào tạo nghề năm 2010 cho 5.000 lao động trong tỉnh; trong đó lao động nông 

thôn là 1.500 người, người nghèo là 3.500 người; xác định có 600 lao động cư dân vạn 

đò TĐC ở thành phố Huế có nhu cầu đào tạo nghề. Tổng kinh phí đào tạo nghề năm 

2010 là 5 tỷ đồng. 

Năm 2011 số lao động là 6.705 người với số tiền 7,532,9 tỷ đồng. Riêng cư dân 

vạn đò được đào tạo nghề là 245 người. 

Quyết định 370/QĐ - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 25 tháng 2 năm 2014 đã có 

kế hoạch đào tạo nghề năm 2014 cho 3.500 lao động; trong đó lao động phi nông nghiệp 

là 2.300 người (chiếm 65%), nông nghiệp - 1.200 người (chiếm 35%) (lao động là cư dân 

vạn đò TĐC ở thành phố Huế), với tổng nguồn kinh phí là 4,9 tỷ đồng. 

                                           
26 Đề án này được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2020. Mục tiêu là đào tạo nghề, bồi dưỡng 12.000.000 người với 

tổng kinh phí là 25.980 tỷ đồng. 
27 Cư dân vạn đò sông Hương thuộc đối tượng lao động nông thôn thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu 

nhập của hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối 

đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế);  hỗ trợ tiền ăn với 

mức 15.000 đồng/ngày thực học/người; hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 

200.000 đồng/người/khoá học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. 
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Theo đó, các chương trình này ưu tiên lực lượng lao động là con, em cư dân 

vạn đò. Ngành nghề đào tạo được chia làm 3 nhóm: Nhóm nghề kỹ thuật (may công 

nghiệp, cơ khí, điện...), nhóm nghề dịch vụ (thủ công mỹ nghệ, dịch vụ du lịch...) 

và nhóm nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp (chăn nuôi; thú y; nuôi trồng, chế biến 

thủy, hải sản...).  

Tuy nhiên, theo ông T.Đ.H (UBND thành phố Huế) khi trao đổi về đào tạo nghề cư 

dân vạn đò sông Hương thừa nhận: “Giải quyết việc làm cho người dân vạn đò, trong đó 

chuyển đổi nghề nghiệp của họ khi TĐC gặp nhiều khó khăn và ít có sự thay đổi. Một 

mặt, do học vấn người dân còn rất thấp, không đáp ứng yêu cầu công việc đòi hỏi trình 

độ chuyên môn. Mặt khác, đào tạo nghề cho người dân khó khăn vì người dân chỉ muốn 

học những nghề có thể làm ngay ra tiền, học nghề thời gian từ ba tháng đến hai năm thì 

không mặn mà. Thêm vào đó, đào tạo nghề chỉ mới tập trung cho lớp trẻ, còn lớp tuổi 

trung niên chưa quan tâm đúng mức”. 

Trên thực tế, chính quyền địa phương đã đưa danh sách nghề “vừa sức” với cư 

dân: may, thêu, một số nghề đan lát, tăm, đũa, làm hương...Đào tạo nghề và giải quyết 

việc làm cho cư dân đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương trong 

vận động, tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao nhận thức để cư dân tự nguyện học nghề, tích 

luỹ kinh nghiệm, tiếp cận các ngành nghề nhằm tăng thu nhập, sớm ổn định đời sống 

kinh tế, xã hội lâu dài. 

+ Công trình phúc lợi công cộng  

Ngoài CSHT tại các phường, xã có khu TĐC của cư dân vạn đò, UBND tỉnh, 

UBND thành phố rất quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng từ 

nhiều nguồn vốn khác nhau:  

- Xây dựng trường THCS Nguyễn Văn Linh (Tổng giá trị 7 tỷ đồng, trong đó 

Chính phủ Hy Lạp tài trợ xây dựng 15 phòng học: 200.000 EURO; phần đền bù, hạ 

tầng, mua sắm bàn ghế, phương tiện giảng dạy từ ngân sách thành phố); Trường tiểu 

học số 2 Hương Sơ (Tổng giá trị 4,32 tỷ đồng, trong đó Vùng Nord Pas de Calaire tài 

trợ xây dựng 12 phòng học giá trị 100.000 Euro; phần đền bù, hạ tầng, mua sắm bàn 

ghế, phương tiện giảng dạy lấy từ ngân sách của thành phố).   

- Xây dựng Trường mầm non Hương Sơ (Tổng mức đầu tư 2,145 tỷ đồng, trong 

đó vốn chương trình kiên cố hóa trường học: 1,160 tỷ đồng và nguồn đối ứng của 

thành phố), Trạm y tế phường Hương Sơ (Tổng mức đầu tư 2,046 tỷ đồng, trong đó 

vốn tỉnh bổ sung: 1,05 tỷ đồng còn lại ngân sách thành phố), hoàn thành năm 2009. 

- Đầu tư xây dựng, mở rộng 12 phòng học trường tiểu học Phú Hậu với tổng mức 

đầu tư 4,399 tỷ đồng, hoàn thành năm 2009. Xây dựng trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 12 phòng học với tổng giá trị 3,843 tỷ đồng bằng ngân sách thành phố. 
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- Mở rộng cơ sở dạy nghề tại phường Phú Hậu, mua sắm thiết bị dạy nghề với 

tổng kinh phí 2,693 tỷ đồng. Giải toả, di dời san lấp mặt bằng trên diện tích 2,6 ha tại 

điểm quy hoạch chợ Phú Hậu…[PL 5.19]. 

Tại các khu TĐC, chính quyền địa phương đã xây dựng CSHT gồm: trường học, 

trạm y tế, khu vui chơi…thuận lợi sinh hoạt của cư dân cũng như tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cần thiết. Tại khu TĐC Kim Long để tạo điều thuận lợi cư dân tiếp tục ngành 

nghề truyền thống đã xây dựng bến neo đậu thuyền sát nơi cư trú; đây là điểm mới 

trong công tác xây dựng khu TĐC, đồng thời là kinh nghiệm khi xây dựng các khu 

TĐC đối với cư dân sinh kế sông nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Như vậy, chính sách TĐC cư dân vạn đò trên sông Hương từ sau năm 1975 đến 

năm 2010 được các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương thực hiện đồng bộ 

và nhất quán. Tuy nhiên, phải từ sau năm 1993, trước những yêu cầu về chỉnh trang, 

phát triển đô thị, du lịch, cải thiện đời sống kinh tế, xã hội cư dân vạn đò sông Hương; 

với các nguồn tài chính các khu TĐC được đầu tư CSHT, gắn liền các chính sách đào 

tạo nghề, việc làm và công trình phúc lợi…đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của 

tuyệt đại đa số cư dân vạn đò sông Hương là định cư trên đất liền. Đặc biệt năm 2009 

và 2010 là những năm UBND tỉnh và UBND T.P Huế đã có những chỉ đạo quyết liệt, 

toàn diện để hoàn thành cuộc đại di dân lịch sử, TĐC cư dân vạn đò sông Hương tại 

thành phố Huế kéo dài trên dưới 35 năm. 

2.3. Quá trình thực hiện TĐC cư dân vạn đò sông Hương  

Sau năm 1975, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy hoạch, 

thiết lập và xây dựng các khu TĐC nhằm ổn định và phát triển nền kinh tế quốc dân. 

Thông qua chính sách này, Nhà nước đã thực hiện TĐC ở các đối tượng và cộng đồng 

cư dân khác nhau28. Mục đích của việc di dân, định cư/TĐC không chỉ liên quan đến 

đời sống kinh tế, xã hội…, gắn liền các giải pháp về điều kiện sống, môi trường, cảnh 

quan đô thị. Với mục đích nêu trên các khu kinh tế mới (New economic zone - NEZ) 

được thành lập ở các khu vực không có/thưa dân cư, nơi những người mới định 

cư/TĐC được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, phương tiện vận chuyển, tư liệu sản xuất 

để thành lập các làng, xã nông nghiệp. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế, ngành nghề cư dân 

sống trên thuyền, bè dọc sông, đầm phá có những đặc điểm kinh tế khác nhau nên việc 

định cư cư dân vạn đò vào các khu vực nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn về kinh tế, 

xã hội. Các yếu tố liên quan đến định cư là: Đất sản xuất, cơ sở hạ tầng, việc làm, phúc 

lợi xã hội, thói quen, tập quán và lối sống…là những khó khăn, trở ngại ban đầu. 

                                           
28Có 4 nhóm đối tượng chính: a. Những cộng đồng cư dân là người đồng bào dân tộc thiểu số; b. Cư dân sống ở vùng 

đồng bằng nơi mật độ dân số cao và tài nguyên cạn kiệt; c. Cư dân sống quanh các kênh rạch, khu ổ chuột, đặc biệt là 

khu vực thành thị; d. Cư dân sống trên thuyền, bè dọc sông hay vùng đầm phá, cửa biển. 
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Ngoài việc, xây dựng các khu kinh tế mới, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã 

vận động người dân vạn đò trở về quê quán cũ làm ăn hay di dân vào miền Nam ở các 

tỉnh vùng Tây Nguyên như: Đắc Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng, Sông Bé…[95, tr.156]. 

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: Các khu định cư/TĐC được hình thành 

gắn liền nhiệm vụ kinh tế, chính trị của chính quyền địa phương. Đây là giai đoạn vận 

động, thuyết phục các hộ gia đình trở về quê quán cũ hay lập nghiệp ở 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: Các khu định cư/TĐC được hình thành 

nhằm đối phó, giải quyết hậu quả của thiên tai…Trong đó,  cơn bão lịch sử năm 1985 

đã phá huỷ, làm hư hại nhiều tàu, thuyền của cư dân; đe dọa trực tiếp đến tính mạng, 

tài sản buộc cư dân phải dựng tạm những căn nhà sát mép sông (nhà chồ) tạo nên các 

khu định cư tự phát của cư dân; điều này đã ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan 

sông Hương cũng như quản lý cộng đồng cư dân. Chính vì vậy, việc ổn định nơi cư 

trú, việc làm, điện, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế là rất cần thiết của các cấp chính 

quyền thành phố Huế.  

- Giai đoạn từ năm 1987-1995: Các khu định cư/TĐC hình thành 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) gắn liền với dòng sông 

Hương gồm cảnh quan hai bên bờ sông Hương và đô thi Huế.  

Mục đích chính giai đoạn này được thể hiện trong “Định hướng tổng quát về xây 

dựng các khu định cư dân vạn đò thành phố Huế”: 

- Tạo điều kiện và giúp đỡ mọi mặt để đưa những hộ gia đình cư dân lánh nạn 

trong chiến tranh trở về quê quán cũ, giảm bớt số lượng cư dân vạn đò hiện tại. 

- Xem xét kỹ lưỡng, toàn diện để quyết định cho “lưu cư” trên sông một bộ phận 

nhỏ vốn có truyền thống lâu đời; tổ chức lại khu vực định cư hợp lý ở hạ lưu sông 

Hương, nhằm đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt và phục vụ thiết thực cho một số nhu 

cầu xã hội. 

- Phần đông còn lại, vốn là những hộ không có truyền thống trên sông nước, 

nguồn sống chính là các dịch vụ trên bờ hoặc các ngành nghề khác, nhất thiết phải tổ 

chức định cư cho họ theo quy hoạch thống nhất của Nhà nước [91, tr. 2]. 
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Thời điểm này chính quyền UBND tỉnh và UBND thành phố Huế đã thực hiện 

những chính sách quan trọng mang tính chiến lược để từng bước TĐC cư dân vạn đò 

sông Hương, các khu dân cư lấn chiếm khu vực Kinh thành Huế và chỉnh trang đô thị 

Huế nhằm ổn định nơi cư trú, nâng cao đời sống kinh tế, tiếp cận các dịch vụ xã hội 

của cộng đồng cư dân. Đây là giai đoạn lập dự án, xây dựng, hoàn thiện, di dời cư dân 

vạn đò đến cư trú tại khu TĐC Phước Vĩnh và Kim Long.  

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 đầu tiên - Festival Huế 

2000, xây dựng thành phố Huế là đô thị trung tâm của miền Trung, thành phố Festival 

đặc trưng của Việt Nam, hướng đến thành phố Di sản của Việt Nam. 

- Giai đoạn từ năm 2001 - 2010:  

Trận lũ lịch sử năm 1999 là trận lũ đặc biệt nghiêm trọng, lớn nhất trong nhiều 

thập kỷ tại Thừa Thiên Huế và miền Trung Việt Nam. Trận lũ này đã gây nhiều thiệt 

hại về thuyền bè, nhà cửa, CSHT, tài sản và tính mạng của người dân29. Sau trận lũ 

vấn đề biến đổi khí hậu, an toàn tính mạng và tài sản cư dân trong mùa mưa bão được 

các cấp chính quyền UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Huế xem là 

vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết để TĐC cư dân vạn đò sông Hương.  

Giai đoạn này các khu TĐC được quy hoạch, đầu tư, mở rộng để tiếp nhận cư 

dân vạn đò sông Hương và cư dân tại các phường khác nhau đến TĐC trong tiến trình 

cải tạo phát triển CSHT, đô thị Huế. Các khu TĐC được mở rộng bao gồm khu TĐC 

Kim Long, Bãi Dâu, TĐC Hương Sơ và khu TĐC xã Phú Mậu, huyện Phú Vang tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Mục đích chính trong giai đoạn này được thể hiện trong Dự án “Định cư dân vạn 

đò thành phố Huế”: 

- Góp phần xây dựng thành phố Huế xứng đáng là thành phố di sản văn hoá của 

thế giới, thành phố lễ hội quốc gia, thành phố đậm nét dân tộc; 

- Giữ gìn bộ mặt kiến trúc, cảnh quan đô thị Huế, nhất là cảnh quan sông Hương; 

- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cộng đồng dân cư vạn đò thành phố Huế 

[98, tr.2]. 

Xây dựng và hoàn thành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng định cư dân vạn đò sông 

Hương như khu dân cư, dự án nhà ở TĐC với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiến đến 

xây dựng các thiết chế văn hóa - xã hội và quản lý dân cư theo định hướng xây dựng 

nông thôn mới. 

                                           
29 Trong trận lũ này tại Thừa Thiên Huế có 373 người chết và tổng số thiệt hại kinh tế lên đến hơn 100 triệu USD. 
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UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Huế đã xác định tầm quan 

trọng du lịch - dịch vụ là ngành kinh tế “mũi nhọn” của thành phố Huế. Quần thể di 

tích Cố đô Huế và Nhã nhạc Cung đình Huế (được UNESCO công nhận là di sản văn 

hoá thế giới năm 2003) và các hoạt động trên sông Hương như thuyền du lịch, ca Huế 

và cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương là một thành tố không thể tách rời trong quá 

trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành 

phố Huế nói riêng. 

Như vậy, trải qua quãng thời gian 35 năm, cư dân vạn đò thành phố Huế đã được 

định cư/TĐC trên đất liền. Tại các khu TĐC, cư dân đã thay đổi môi trường sống, cuộc 

đại di dân “thuỷ diện” tại thành phố Huế đã hoàn thành, mở ra những tương lai, kỳ 

vọng và những khó khăn, thách thức đối với cộng đồng cư dân này. 

 

 Tiểu kết Chương 2 

Quá trình hình thành cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương là một quá trình 

lịch sử lâu dài, gắn liền sự di cư, tụ cư các cộng đồng cư dân gốc nông nghiệp tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Sự tồn tại và phát triển cộng đồng cư dân không phải do ý muốn chủ 

quan của cá nhân hay Nhà nước mà là hệ quả tất yếu của điều kiện tự nhiên, lịch sử và 

văn hoá ở vùng đất này. Điều này đã tạo nên loại hình cư trú đặc trưng của cộng đồng 

cư dân sông nước gắn liền dòng sông Hương - đô thị di sản Huế trong tổng thể không 

gian đô thị, ven biển, đầm phá ở miền Trung Việt Nam. 

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 quy hoạch, di dời, giải toả và TĐC cư dân tại các khu kinh tế mới 

trong và ngoài tỉnh, vận động họ trở về quê quán cũ sinh sống. Tại nơi ở mới, cư dân 

gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, đào tạo nghề, tiếp cận y tế, giáo dục, 

an ninh trật tự xã hội, nợ tiền nhà không có khả năng chi trả. Một số hộ gia đình đã 

chuyển nhượng đất làm nhà, quay lại cư trú trên thuyền. Đó là những vấn đề cấp bách 

cần giải quyết.  

Chủ trương, chính sách từ Trung ương, UBND tỉnh và UBND TP. Huế trong việc 

thực hiện di dời, giải toả, TĐC cư dân vạn đò sông Hương từ sau năm 1975 đến năm 

2010 tại thành phố Huế là chính sách đặc biệt quan trọng của các cấp chính quyền nhằm 

mục đích: quy hoạch địa điểm TĐC, xây dựng CSHT (khu TĐC cư dân tự xây nhà, nhà 

chung cư, liền kề); chính sách đào tạo nghề, phát triển kinh tế hộ gia đình, tiếp cận các 

dịch vụ xã hội, quản lý cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường cho cộng đồng cư dân 

nghèo đa chiều, yếu thế trong quá trình phát triển và đô thị hoá ở Thừa Thiên Huế. 



54 

TĐC cư dân vạn đò sông Hương đã tạo cho thành phố Huế xanh, sạch và đẹp. 

Cư dân ổn định cuộc sống tại nơi cư trú mới, các khu TĐC từng bước được hoàn 

thiện về CSHT, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, 

an ninh trật tự, môi trường tại các khu TĐC. Cuộc “đại di cư” cư dân vạn đò sông 

Hương chuyển lên sinh sống tại các khu TĐC đã được hoàn thành, đem đến những 

kỳ vọng và khó khăn, thách thức đối với cộng đồng cư dân. Các chính sách TĐC cư 

dân vạn đò sông Hương góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng trong 

giai đoạn hiện nay.  
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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 đây, các vạn đò tại thành phố Huế là nơi tập trung rất nhiều thuyền lớn, 

nhỏ, che chắn tạm bằng những thanh tre với ni lông; mui thuyền siêu vẹo, nghèo khó. 

Rác và chất thải sinh hoạt được cư dân thải trực tiếp xuống dòng sông, nguồn nước ô 

nhiễm. Tại các vạn đò cư dân không có nước sạch, điện sinh hoạt, nhà vệ sinh…  

Nước sinh hoạt: Cư dân không có hệ thống nước sạch, các hộ dùng nước sông 

Hương ở thượng nguồn hay mua nước sạch trên đất liền để nấu ăn và đun nước uống. 

Sống trên song nhưng người dân không có nước sạch, nhiều hộ dùng chính nguồn 

nước bị ô nhiễm đó để tắm giặt, vệ sinh... Mù hè, nước sông Hương việc cạn dần, cư 

dân xả thải trực tiếp xuống sông làm nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp sức 

khoẻ cư dân cũng như cảnh quan sông Hương và thành phố Huế.  

Hệ thống điện: Các hộ gia đình thắp sáng chủ yếu bằng đèn dầu, nến. Hộ kinh tế 

khá hơn sử dụng ắc quy. Từ những năm 1999-2000, nhiều hộ mua điện của cư dân trên 

đất liền. Cư dân dựng những cây tre giữa sông và kéo điện về thuyền để thắp sáng.  

Nhà vệ sinh: Sống trên thuyền, cư dân không có nhà vệ sinh. Một số hộ gia đình 

chỉ bắc những cây tre và che tạm bằng giấy xi măng hay áo mưa để làm chỗ vệ sinh 

trên sông.  

Điều kiện sống thiếu thốn, không tiếp cận được CSHT cơ bản của cư dân sống tại 

đô thị nên vấn đề y tế, chăm sóc sức khoẻ cư dân là điều đáng quan ngại đối với cộng 

đồng cư dân này. Để hiểu rõ hơn vấn đề về y tế và sức khoẻ, chúng tôi sử dụng số liệu 

khảo sát của các tổ chức nghiên cứu độc lập. Đó là số liệu khảo sát năm 2003 của 941 

hộ gia đình . Nguồn nước sinh hoạt cư dân sử dụng trực tiếp nước sông Hương không 

qua xử lý, đun sôi để uống chiếm tỷ lệ 42%, số hộ dùng nước sông nấu ăn chiếm 9,7%, 

số hộ dùng nước sông để uống là 10,7%, tắm và rửa mặt lần lượt là 81,8% và 91,7%.  

Theo ông Trần Xuân Anh, khu TĐC Phước Vĩnh cho biết: “Khi sống trên thuyền 

thì đại tiện, tiểu tiện xuống sông. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trên con thuyền đó. Chỉ có 

những hộ gia đình sống trên nhà chồ, ven sông hay các hòn đảo thì mới lấy bao xi 

măng, ny lông và thanh tre quây lại để đi vệ sinh. Nhưng mùa mưa thì không thể đi 

đâu được nên phải xả thải trực tiếp xuống dòng sông”. 
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Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sông và xả thải trực tiếp 

 

              (Nguồn: [104 tr. 199-203) 

Tại Biểu đồ 3.1, nước thải và nhà vệ sinh, trong nghiên cứu này cũng cho thấy 

thực trạng: số hộ đại tiện, xả rác trực tiếp xuống sông là 85,4% và 54,0%. Cư dân sử 

dụng nước sông không qua xử lý là nguyên nhân dẫn đến sức khoẻ và thể trạng của 

người dân. Nghiên cứu này cho rằng cần tạo cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch là rất 

cần thiết tại các vạn đò sông Hương. 

3.1.1.2. Điều kiện cư trú 

Thuyền là phương tiện cư trú và làm ăn của cư dân. Trong tiềm thức cư dân, tiếng 

mưa rơi trên mui thuyền, luồng gió rít qua khoang lái và sự “chòng chành” của con sóng 

đã hằn sâu trong tâm trí nhiều thế hệ. Cư dân và thuyền đã tạo nên hình thức cư trú, 

nghề nghiệp và lối sống đặc thù của cư dân sông nước (Phụ lục 3).  

Thuyền của cư dân dài từ 8 - 12 mét, rộng 1,2 - 1,8 mét, sử dụng nhiều vật liệu 

khác nhau: Gỗ, tre, tranh, kim loại; trong đó gỗ là vật liệu cần thiết và quan trọng nhất. 

Loại gỗ để làm thuyền thường là các loại dẻo dai, chịu nước tốt... Các loại gỗ kiền, 

lim, chò được cư dân lựa chọn để làm thuyền.  

Khi nhà cửa, đất đai thành phố ngày một tăng giá, chiếc thuyền và chỉ có chiếc 

thuyền - nhà - phương tiện kiếm sống là tài sản có giá trị lớn nhất. Ngoài ra, các hộ có 

điều kiện kinh tế khá hơn thuyền được gắn máy để di chuyển nhanh và những chuyến 

làm ăn dài ngày hơn. 

- Nhà chồ: 

Nhà chồ được làm theo lối nhà sàn, cột tre được đóng xuống lòng sông, phía trên 

được lót bằng tre, ván gỗ cách mặt nước chừng 1,5-2,0 m; bao bọc xung quanh bằng ni 

lông hay giấy xi măng. Cư dân dựng nhà chồ ở phần rìa của bờ sông hay dựa lưng vào 

các cồn nhỏ, bãi bồi trên sông. Diện tích mỗi nhà chồ từ 5,0-7,0 m2, nơi cư trú của 5-7 

người. Cư dân sống trên nhà chồ vào mùa hè. Thực trạng cư trú của cư dân trước TĐC 

tại bảng sau: 
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Bảng 3.1: Thực trạng cư trú của cư dân trước TĐC 

STT Khu TĐC 
Nhà tạm/Chồ Thuyền Tổng 

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

1 Phước Vĩnh 1 2,5 40 100 40 100 

2 Kim Long 3 7,5 40 100 40 100 

3 Bãi Dâu 4 10,0 40 100 40 100 

4 Hương Sơ 2 5,0 40 100 40 100 

Tổng cộng 10 25,0 160 100 160 100 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019, Tỷ lệ: %) 

Qua Bảng 3.1, trước TĐC có 100% hộ sống trên thuyền; số hộ gia đình sống trên 

trên thuyền và có nhà tạm/chồ chiếm tỷ lệ từ 2,5% đến 10,0% tổng số hộ điều tra. 

3.1.2. Các loại hình kinh tế 

Trong sinh hoạt kinh tế của cư dân nông nghiệp, đánh bắt thủy sản thường 

xếp sau nông nghiệp nói chung và trồng lúa nói riêng. Cư dân đánh bắt thuỷ sản ở 

ao hồ, sông, đầm phá trong thời gian nhàn rỗi, phụ thêm thực phẩm cho bữa ăn 

hàng ngày hay là thú tiêu khiển. Đối với cư dân vạn đò/làng chài hoạt động khai 

thác, đánh bắt là nghề truyền thống, nuôi sống gia đình và bản thân cư dân từ bao 

đời nay. 

Các vạn đò sông Hương tập trung theo từng vạn (cụm dân cư), ngoài đánh bắt 

cá tôm, khai thác cát, sỏi, vận chuyển tre nứa, nuôi cá lồng, thuyền du lịch và chăn 

nuôi…cư dân các vạn còn làm các nghề khác nhau theo giới tính và sức khoẻ: đàn 

ông đạp xích lô, bốc vác, làm thuê; phụ nữ đan/sửa lưới, bán cá trên chợ, bán vé số 

tại trung tâm thành phố...Nghề nghiệp chính các hộ trước TĐC như sau: 

Bảng 3.2: Nghề nghiệp chính các hộ trước TĐC 

STT Nghề nghiệp chính 
Trước TĐC 

Số hộ Tỷ lệ 

1 Khai thác cát, sỏi vận chuyển tre nứa, thuyền du lịch 28 17,5 

2 Đánh bắt cá, nuôi cá lồng 29 18,1 

3 Đổ bê tông, làm bờ lô 12 7,5 

4 Phụ hồ 16 10,0 

5 Xích lô 18 11,3 

6 Làm thuê 22 13,8 

7 Buôn bán 10 6,3 

8 Các ngành nghề khác 25 15,6 

Tổng cộng 160 100 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019, Tỷ lệ: %) 
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Qua Bảng 3.2, số hộ gia đình làm đánh bắt cá, nuôi cá lồng tại 4 khu TĐC có tỷ 

lệ cao nhất với 29 hộ - chiếm tỷ lệ 18,125 %, tiếp theo là 28 hộ khai thác thác cát, sỏi - 

chiếm tỷ lệ 17,5%, hộ gia đình tham gia, các ngành nghề khác (dịch vụ) có 25 hộ gia 

đình - chiếm tỷ lệ 15,6%. Trong các ngành nghề khác trên bờ có 78 hộ - chiếm tỷ lệ 

48,75% tổng số hộ gia đình.  

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

3.1.2.1. Hoạt động ngư nghiệp 

Dưới thời Nguyễn, mặt nước, đầm phá là một dạng "thủy điền" do Nhà nước 

quản lý. Mặt nước sông Hương và vùng phụ cận có các vạn đò/làng chài được triều 

đình giao cho các xã trên đất liền lãnh trưng mặt nước để nộp thuế, thu tiền đò dọc, 

ngang và nộp cho Nhà nước theo tỷ lệ đã được quy định trước [30; 31]. 

Triều đình đã thành lập đội "Hộ ngư" chuyên đánh bắt cá sông để dâng tiến 

nội cung. Đội này do phủ Thừa Thiên chọn những người khỏe mạnh, giỏi việc sông 

nước của các vạn ngư dân. Nhà nước cung cấp thuyền, lưới để cư dân làm ăn, có 

trách nhiệm tiến nộp cá đúng thời gian, quy cách, số lượng các loại cá. Sau năm 

1945, khi người Pháp thiết lập chính quyền tại Thừa Thiên Huế đội này tự giải tán 

[72, tr.86]. 

Phương tiện và các hình thức đánh bắt cá truyền thống của cư dân khá phong 

phú, đa dạng. Tuy nhiên, do gia tăng nhân khẩu tại các hộ gia đình, nhu cầu thực phẩm 

tăng, sự thay đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, xây dựng các hồ chứa nước và thuỷ 

điện đã tác động đến nguồn lợi thuỷ sản ngày một khan hiếm. Mặt khác, số lượng 

người tham gia đánh bắt nhiều, cư dân không chú trọng đầu tư dụng cụ đánh bắt nên 

hiệu quả đem lại không nhiều, đời sống kinh tế ít được cải thiện.  

Về phương tiện, dụng cụ đánh bắt của cư dân từ trước đến nay không có thay đổi 

nhiều. Cư dân thường sử dụng lưới cước thay cho lưới dây gai truyền thống khi đánh 

bắt tại thượng và hạ nguồn sông Hương (Phụ lục 1).  

Tuy không chú trọng nhiều đến ngư cụ nhưng cư dân có kinh nghiệm nhận biết 

chu kỳ của nước lên, xuống để có hình thức đánh bắt phù hợp. Nếu cư dân đầm phá 

Thừa Thiên Huế tính lịch con nước theo từng tháng, mùa hay năm thì cư dân vạn đò 

sông Hương tính lịch con nước lên/xuống theo tuần, ngày, thậm chí tính theo giờ để 

khai thác cát, sỏi, đánh bắt cá. Cư dân còn có những tri thức dân gian để xác định thời 

điểm nước lên hay xuống, chảy hay dừng. Con nước lên (nước trở) là khi thủy triều 

biển dâng cao, luồng nước chảy từ biển vào theo hướng lên thượng nguồn. Con nước 

chảy (nước rặt): luồng nước chảy theo hướng từ thượng nguồn ra biển. Nửa con 

nước (nước đứng): là khoảng thời gian cuối của con nước lên hay xuống. Đánh bắt thủy 

sản của cư dân phụ thuộc các thời điểm trong năm. Mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 8), 

nước lợ từ đầm phá tràn vào, theo đó cá, tôm cũng nhiều hơn. Thời điểm này có nhiều 

hộ gia đình tham gia đánh bắt trên sông Hương. 

Tuy không có các phường, hội như các làng chài truyền thống của cư dân cửa 

sông, đầm phá, ven biển…, cư dân vạn đò sông Hương thường cùng nhau đánh bắt ở 

một địa điểm. Họ di chuyển đến những địa điểm cách xa nơi cư trú từ 10 -15 km bằng 
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cách ghép những chiếc ghe nhỏ vào một thuyền máy nối bởi một sợi dây để các thuyền 

thành viên cùng di chuyển và đánh bắt tại một địa điểm.  

+ Các hình thức đánh bắt cá 

Cư dân vạn đò sông Hương thường sử dụng lưới làm công cụ đánh bắt chính. 

Trước năm 1975, chất liệu lưới là sợi gai, sau này các loại lưới dù lớn hay nhỏ được 

làm bằng cước, gấc. Lưới cước, gấc có ưu điểm hơn lưới gai: không thấm nước, nhẹ, 

dễ sử dụng và rất bền. Tuỳ thời điểm và nguồn lợi thuỷ sản cư dân sông Hương đã sử 

dụng các loại lưới khác nhau: 

Bảng 3.3: Các loại lưới cư dân thường sử dụng 

STT Tên lưới 
Thời điểm Thời vụ 

Ngày Đêm Mùa nắng Mùa mưa Cả năm 

1 Lưới kìm  + +   

2 Lưới ép  +   + 

3 Lưới + + +  + 

4 Lưới nậu  + +   

5 Chài +    + 

(Nguồn: [24, tr. 67]) 

Ngoài các hình thức đánh bắt cá bằng lưới, cư dân còn đánh bắt cá bằng bả thực 

vật. Loại bả này được lấy từ hạt cây mác. Cư dân mua hạt, giã nhỏ đặt trong bao cát, 

sau đó khoanh lưới khu vực có cá và thả bao cát có bột hạt mác xuống đoạn sông nước 

ít chảy, cá lớn hay nhỏ đều bị cay mắt, nổi trên mặt nước. Họ dùng vợt để bắt cá hay 

dùng lưới để kéo cá. Hình thức đánh bắt này khá phổ biến và ít ảnh hưởng đến nguồn 

lợi tự nhiên. 

Cư dân còn có hình thức đánh bắt cá bằng "đọt" hay "chỉa". Thân đọt, chỉa được 

làm bằng cây hóp nhỏ dài từ 1,2-1,5m, bên ngoài trơn và láng được gắn 3 hoặc 5 răng 

bằng thép và có mấu để khi đâm trúng cá rút lên không bị rơi... Đánh bắt cá bằng 

đọt/chỉa đơn giản nhưng đòi hỏi phải nhanh nhẹn, chính xác và kỹ năng. Hình thức đánh 

bắt này được thực hiện vào ban đêm và phụ thuộc con nước lên hay xuống. Thông 

thường cư dân chèo thuyền dọc dòng sông, dùng ánh sáng của đèn măng sông làm cá 

chói mắt, dùng đọt/chỉa đâm cá. 

Ngoài các hình thức đánh bắt cá trên, cư dân còn đánh bắt cá bằng ắc quy. Họ dùng 

thuyền nhỏ và đèn măng sông men theo bờ sông, dùng đèn làm cho cá bị lóa mắt (đóng 

mắt) và dùng điện ắc quy làm cho cá bị tê liệt (trong phạm vi từ 0,2 - 0,4 m), tiếp đó họ 

dùng vợt để vớt cá. Đây là phương thức đánh bắt mang tính hủy diệt nguồn thủy sản sông 

Hương, vùng cửa sông, đầm phá gây bất bình trong cộng đồng cư dân đánh bắt cá truyền 
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thống30. Đánh bắt cá bằng ắc quy là hoạt động đã nghiêm cấm từ lâu, vì mưu sinh có nhiều 

hộ gia đình vẫn duy trì hình thức này. Để đối phó với sự kiểm tra của chính quyền địa 

phương, cơ quan chức năng cư dân thường đánh bắt vào buổi đêm hoặc sáng sớm.  

Trên thượng nguồn sông Hương cư dân còn đánh bắt bằng thuốc nổ. Đây là hình 

thức đánh bắt cá huỷ hoại tài nguyên động thực vật, môi trường và tính mạng. Tuy 

nhiên, ý thức của người dân là bất chấp hậu quả. Tham gia đánh bắt bằng thuốc nổ 

gồm cư dân vạn đò và cư dân sống trên đất liền.  

+ Nuôi cá lồng 

Nuôi cá lồng trên sông Hương đã có từ những năm 1970 của thế kỷ XX31. Nhưng 

từ năm 1986 trở đi, các hộ gia đình mới chú ý đến nuôi cá lồng. Nuôi cá lồng phù hợp 

với lối sống cư dân sông nước trong việc tận dụng thức ăn là rong, tảo và dễ quản lý, 

di chuyển lồng cá đến địa điểm thích hợp. Người nuôi cá lồng cần có kinh nghiệm và 

số vốn lớn tương đối để đầu tư lồng, con giống. Lồng cá được liên kết bởi nhiều thanh 

tre nhỏ. Các viền bên ngoài được kẹp bởi những cây tre, lồ ô, phía trong là các loại 

lưới tốt...Chiều cao lồng khoảng 1,7 - 2,0 mét, chiều dài từ 2-4 mét. Các thân tre tạo 

thành lồng khá đều và liên kết với bởi những sợi dây thép. Ở giữa mỗi mặt lồng được 

kẹp bởi hai cây tre lớn tạo sự chắc chắn nhằm khoá lồng không bị dịch chuyển hay dễ 

dàng chuyển lồng đến khu vực an toàn để tránh dịch bệnh và mùa mưa bão. 

Trước đây, cư dân thường nuôi cá gáy (cá chép), cá mè, sau này cá rô phi, cá 

hồng và cá trê. Việc đầu tư vốn, con giống, kỹ thuật nuôi đã nhận được sự quan tâm hỗ 

trợ Sở Thủy sản và họ đã được tập huấn, hướng dẫn trước TĐC32. Nuôi cá lồng tuy 

không mất nhiều thời gian, nhưng thời gian thu hồi vốn dài, độ rủi ro cao nên người 

nuôi phải có kinh nghiệm và quyết đoán. Người đàn ông - chủ gia đình thường đứng ra 

phụ trách công việc này. 

Nuôi cá lồng đã tạo nên sinh kế mới, tăng thu nhập hộ gia đình cư dân, điều này 

cũng thể hiện sự thích ứng với môi trường cư trú của cư dân. Tuy nhiên, đã có thời kỳ 

nhiều hộ tham gia nuôi cá lồng, nguồn nước bị ô nhiễm dẫn đến dịch bệnh, nhiều hộ 

không thu hồi được vốn. Chính vì vậy, cần có những quy định về địa điểm, cách thức 

tổ chức, hình thức nuôi cá lồng trên sông Hương để không ảnh hưởng đến môi trường 

sinh thái, cảnh quan sông Hương và đô thị Huế.  

                                           
30 Hình thức đánh bắt cá này đã cấm từ lâu, song vì lợi ích cá nhân có người vẫn tiếp tục khai thác trái phép. Chính 

quyền địa phương đã có những hình thức xử phạt đánh bắt cá bằng ắc quy [24, tr. 59]. 
31 Theo nhiều cư dân nuôi cá lồng cho biết số hộ gia đình cư dân sông Hương nuôi cá lồng tập trung chủ yếu ở các vạn 

Khương Thượng, Tân Lập.  
32 Qua điều tra thực tế của chúng tôi từ năm 1995-1997 số lượng hộ nuôi cá lồng đã giảm đi đáng kể. Riêng ở tổ 41, 

42, 43 khu vực VII phường Vỹ Dạ trước đây có khoảng 50-60 hộ gia đình nuôi cá lồng nhưng nay còn khoảng chưa 

đầy 10 hộ gia đình: ông Sanh, ông Cuộc, ông Chờ, ông Ca, ông Quả...Tại thời điểm này theo chúng tôi, hình thức nuôi 

cá lồng đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của cư dân trên sông Hương [24]. 
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3.1.2.2. Khai thác cát, sỏi, vận chuyển tre nứa và thuyền du lịch 

Những người lớn tuổi trong cộng đồng cho biết trước đây các vạn Vỹ Dạ, Kim 

Long, Phú Bình, Phú Hiệp có nhiều hộ gia đình khai thác cát, sỏi, vận chuyển tre nứa, 

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

cơ cấu nghề nghiệp của cư dân vạn đò sông Hương trước TĐC. Theo đó, khai thác cát, 

sỏi vận chuyển tre nứa là những công việc có từ trước năm 1975, thuyền du lịch có từ 

những năm 1986 đến nay.  

+ Khai thác cát, sỏi: 

Thống kê của UBND Thành phố Huế năm 1995, cư dân vạn đò ở phường Vỹ Dạ, 

Kim Long, Phú Hiệp, Phú Bình là những vạn có nhiều hộ khai thác cát, sỏi. 

Bảng 3.4: Số hộ gia đình khai thác cát, sỏi năm 1995  

STT Đơn vị Tổng số hộ Hộ khai thác cát, sỏi 

1 Phú Bình 123 10 

2 Phường Đúc 52 44 

3 Phú Hiệp 128 0 

4 Kim Long 172 65 

5 Vỹ Dạ 218 58 

6 Vĩnh Ninh 16 02 

7 Phú Cát 02 0 

8 Thủy An 05 0 

9 Hương Sơ 09 01 

Tổng cộng 725 180 

(Nguồn: [91, Phụ lục 1]) 

Khai thác cát, sỏi là công việc nặng, đòi hỏi cư dân có sức khỏe, làm việc trong 

thời gian dài dưới nước, nhất là vào mùa mưa lạnh. Thời gian và địa điểm khai thác 

cát, sạn của cư dân phụ thuộc rất lớn vào con nước và thời tiết. 

Bảng 3.5: Thời gian và địa điểm khai thác cát, sỏi của cư dân vạn Vỹ Dạ năm 1997 

 

Địa điểm 

Thời gian 

Sáng Chiều 

Nam Nữ Nam Nữ 

Kim Long 5-8 h 5- 7 h 10 h - 14 h chiều 

Ngã Ba Tuần 10 - 12 h trưa 10 h - 17 h chiều 

Nhà khách số 5 Lê Lợi 5 h - 11 h trưa 13 h - 16 h 13 - 15h 

Bệnh viện Trung ương 8 h - 10 h 13 h - 16 h 14 h - 16 h 

(Nguồn: [24, tr. 73-74]) 

Sau năm 1975, cư dân sử dụng ròng rọc kéo thay sức người (trước đây phải lặn 

xuống sông xúc cát, sỏi). Cư dân đứng trên thuyền dùng thanh tre dài có móc xúc đựng 
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cát đặt xuống lòng sông, người còn lại kéo ròng rọc ngang đặt ở mui thuyền (các ròng 

rọc kéo này được sử dụng bằng chân - ròng rọc được nối với xúc cát bằng dây thừng) 

kéo cát lên. Khai thác cát, sỏi đem lại thu nhập cao, tuy nhiên cư dân thường mắc các 

bệnh về đường hô hấp, viêm tai giữa đối với nam giới và bệnh phụ khoa ở phụ nữ… 

Bên cạnh những hộ gia đình khai thác cát, sỏi, một số hộ gia đình chuyên vận 

chuyển cát, sỏi thuê. Chủ thuyền xếp hàng từ sáng sớm tại các máy hút cát trên thượng 

nguồn sông Hương, sau đó vận chuyển cát, tập kết tại các bãi cát gần thành phố. Khi 

những phóng sự về khai thác cát, sỏi trái phép, cảnh báo sự thay đổi dòng chảy sông 

Hương đã gây sụt lở, xói mòn hai bên bờ sông...thì UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã rút 

giấy phép khai thác cát, sỏi và cấm các hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Hương. 

Điều này tác động đến nghề nghiệp và thu nhập của hơn 400 hộ gia đình cư dân, trong 

đó có khoảng 250-300 hộ cư dân vạn đò sông Hương33.  

Quá trình phát triển đô thị Huế, nhu cầu xây dựng các công sở, trường học, khu 

thương mại dịch vụ và nhà ở, khai thác cát, sỏi là công việc đem lại thu nhập cao và ổn 

định các hộ gia đình cư dân. Nhiều gia đình đầu tư thuyền, máy hút cát để tăng năng 

suất khai thác cát, sỏi. Tuy nhiên, sau năm 2017 hoạt động khai thác cát, sỏi chỉ có các 

chủ doanh nghiệp có giấy phép mới được khai thác. Hiện tại, có khoảng 50 hộ có 

thuyền khai thác cát, sỏi thất nghiệp, chưa được chuyển đổi nghề nghiệp tại khu TĐC 

Kim Long.  

+ Vận chuyển tre, nứa 

Cư dân dùng thuyền máy ngược sông Hương, mua tre sau đó kết bè/thuyền chuyển 

về thành phố bán cho thương lái và người dân có nhu cầu. Mỗi bè tre có từ 100 đến 120 

cây tre. Thời gian mỗi chuyến đi từ 5 đến 7 ngày. Cùng với sự phát triển của thành phố, 

cát, sỏi và tre là những nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình xây dựng. Trước 

năm 1997, vạn An Hội có nhiều hộ gia đình tham gia vận chuyển, buôn bán tre. Khi cư 

dân vạn An Hội chuyển địa điểm cư trú tại phường Phú Bình số lượng người vận 

chuyển, buôn bán tre giảm do nhu cầu sử dụng tre làm móng nhà được thay thế bằng đá, 

bê tông nên số hộ tham gia vận chuyển tre nứa giảm đi đáng kể từ năm 2000.  

+ Thuyền du lịch 

Trước năm 1975, hình thức thuyền phục vụ hoạt động du lịch trên sông Hương 

chưa có điều kiện phát triển. Trước đây chỉ có thuyền làm “dịch vụ”, đáp ứng nhu cầu 

                                           
33

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, từ năm 1976-1977 đã thành lập Hợp tác xã khai thác cát, sỏi Kim Long do ông Đỗ 

Tấn Kha làm chủ nhiệm, hoạt động đến năm 1985 giải thể. Năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản 

cấm các hoạt động khai thác cát, sỏi với những hình thức xử phạt rất nặng. Điều này đã ảnh hưởng đến sinh kế các hộ 

gia đình khai thác cát, sỏi sông Hương tại các khu TĐC. 

Tại Hội thảo Đánh giá nhanh Dòng chảy môi trường cho lưu vực sông Hương, miền Trung Việt Nam năm 2004 tại 

Huế cho biết có khoảng 400 hộ dân sống chủ yếu bằng nghề khai thác cát, sỏi trên sông Hương.Tổng lượng cát, sỏi 

khai thác hàng năm khoảng 225.000 - 300.000 m3. 
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khách “làng chơi” từ Bến Me xuống Thương Bạc. Những năm đầu thập niên 90 của 

thế kỷ XX, khi thành phố Huế phát triển dịch vụ tham quan di tích, ca Huế trên sông 

Hương…, nhiều hộ gia đình đã đầu tư sửa chữa, đóng mới thuyền rồng du lịch (để 

đóng mới thuyền rồng du lịch và các trang thiết bị an toàn: áo phao, bình chữa cháy 

mỗi hộ gia đình cần khoảng 25 đến 30 triệu đồng). Năm 1990, tại thành phố Huế có 20 

thuyền rồng phục vụ du lịch; đến năm 1997, Hợp tác xã Đường sông có 89 thuyền 

rồng phục vụ du lịch, trong đó cư dân vạn đò có tổng cộng 13 thuyền rồng. 

Bảng 3.6: Số lượng thuyền du lịch tại thành phố Huế năm 1997 

STT Đơn vị Số lượng thuyền 

1 Hợp tác xã đường sông 34 

2 Khách sạn Hương Giang 5 

3 Công ty lữ hành 5 

4 Khách sạn Kinh Đô 3 

5 Đội thuyền 26/3 6 

6 Đội thuyền Đập Đá 5 

7 Đội thuyền trước trường Đại học Sư phạm 11 

8 Nhà hàng nổi sông Hương 7 

9 Số lượng thuyền của cư dân vạn đò 13 

Tổng cộng 89 

(Nguồn: [24, tr. 77]) 

Thuyền rồng phục vụ du lịch là hoạt động kinh tế có nhiều hộ cư dân vạn đò sông 

Hương tham gia. Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn 

hoá thế giới (1993), khách du lịch trong nước và quốc tế đến Huế ngày càng nhiều, 

nhu cầu tham quan các lăng tẩm, chùa, đầm phá ven biển và nghe ca Huế trên sông 

Hương cũng không ngừng tăng lên. Một bộ phận cư dân đã thay đổi nghề nghiệp, 

chuyển sang kinh doanh thuyền rồng phục vụ du lịch. Đây là hướng đi mới, tạo việc 

làm, thu nhập và ổn định đời sống kinh tế, xã hội của cư dân[PL5.17].  

3.1.2.3. Hoạt động chăn nuôi 

Vào mùa hè, mực nước sông Hương xuống thấp, cư dân làm những nhà "chồ", 

nhà tạm cạnh thuyền. Dựa vào địa hình, nhiều hộ đã nuôi lợn, gà...bằng thức ăn có sẵn 

ở sông Hương như: rong rêu (công việc này trẻ em có thể vớt được), thu mua, nhặt rau 

dập nát tại chợ Đông Ba, Bến Ngự để làm thực phẩm chăn nuôi. Lợn, gà cư dân nuôi 

được chủ yếu để cúng, kỵ trong gia đình, rất ít khi buôn bán, trao đổi34. 

                                           
34 Theo ông Võ Văn Kèn, các hộ gia đình thường nuôi lợn, gà trên nhà chồ để sử dụng cúng kỵ trong gia đình, không 

nuôi để bán như cư dân trên đất liền.  
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3.1.2.4. Các hoạt động kinh tế khác 

Cư dân vạn đò sông Hương làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Trong 

đó một bộ phận cư dân không có tư liệu, phương tiện làm ăn buộc phải đi làm thuê, 

bốc vác. Ngoài ra, một số lượng không nhỏ cư dân buôn bán ở chợ, thợ may, bán hàng 

rong...Khi nhu cầu xây dựng nhà cửa, chỉnh trang đô thị và phát triển các dịch vụ du 

lịch nhiều thanh niên có sức khoẻ đi làm phụ thợ nề, đổ bê tông hay đạp xích lô, xe thồ 

phục vụ khách du lịch…Đây là những công việc đem lại thu nhập chính cho cư dân 

trước trong và sau TĐC. 

 Trong nghiên cứu của Đỗ Minh Khuê về thực trạng việc làm cư dân vạn đò sông 

Hương trước TĐC đã nhận xét:“Rất nhiều dân vạn đò làm các nghề trên bờ. Dọc hai 

bờ sông gần chợ Đông Ba, cầu Gia Hội có những vạn đò đậu san sát và chủ của 

chúng hàng ngày lên đất liền làm đủ các thứ lao động giản đơn, thu nhập thấp: bán 

hàng rong, bốc vác, đạp xích lô, bán vé số…” [39, tr.62].  

Nguồn gốc cư dân vốn là những cư dân làm nông nghiệp, từ khi cư trú trên 

thuyền cư dân không trồng bất cứ loại rau, quả nào để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Các 

loại rau, quả trong bữa ăn được cư dân mua ở chợ. Tuy nhiên, bữa ăn của cư dân vẫn 

luôn mang nét đặc trưng của cư dân Việt gồm: cơm - rau - cá, trong đó không thiếu cá, 

nguồn nguyên liệu có sẵn của cư dân sông nước. 

Nhìn chung, hoạt động kinh tế truyền thống của cư dân là những công việc phổ 

thông, đòi hỏi sức khoẻ, chưa qua đào tạo và dựa vào kỹ năng, kinh nghiệm của cá 

nhân, hộ gia đình. Chính vì vậy, vấn đề đào tạo nghề, việc làm cho cư dân trước TĐC 

đã gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình hội nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình 

trong tương lai. 

3.1.3. Thu nhập và tiếp cận tài chính 

3.1.3.1. Thu nhập 

Số liệu thống kê các nguồn thu nhập bằng tiền của cư dân tại thời điểm trước 

TĐC rất khó xác định. NCS đã sử dụng số liệu trong Luận văn cao học (1999) khi điều 

tra thu nhập theo ngành nghề các hộ gia đình cư dân vạn đò sông Hương tại các điểm 

nghiên cứu: 

- Đối với các hộ gia đình khai thác cát sỏi, trung bình mỗi ngày, một gia đình có thu 

nhập từ 40.000 - 50.000 đồng (theo thời giá năm 1993-1996). 

- Đối với các hộ gia đình vận chuyển cát, sỏi, trung bình mỗi ngày họ có thể vận 

chuyển được từ 2 - 3 thuyền cát. Theo thời giá năm 1996, mỗi hộ thu nhập từ 25.000 - 

35.000 đồng/chuyến. 

- Đối với các hộ làm thuyền du lịch vào năm 1993-1995, mỗi ngày chạy một 

chuyến chủ thuyền thu nhập khoảng 50.000 - 60.000 đồng. Trong một ngày nếu chở 

được hai chuyến chủ thuyền thu nhập khoảng 100.000 - 120.000 đồng. Những chủ 

thuyền có mối liên hệ tốt với các chủ khách sạn, đơn vị du lịch- lữ hành sẽ có thu 
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nhập ổn định và cao hơn nhiều các chủ thuyền khác. 

- Đối với các hộ gia đình khai thác, vận chuyển tre nứa: cư dân mua tre trên 

thượng nguồn sông Hương giá từ 3.000 - 4.000 đồng/cây, kết bè chuyển về thành phố 

bán từ 7.000-10.0000 đồng/cây [24]. 

Trong nghiên cứu của Lê Hiền (2007), khi trình bày về thu nhập/tháng của cư 

dân vạn đò trước TĐC, tác giả sử dụng số liệu trong Dự án tái định cư của UBND 

thành phố Huế năm 2007 như sau: 

Bảng 3.7: Thu nhập hộ gia đình trước TĐC 

Thu nhập 

Phường 
Dưới 200 200 -300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 Trên 600 

Phú Bình 24 123 67 27 3 3 

Phú Hiệp 27 113 71 15 5 2 

Vỹ Dạ 43 208 103 25 17 9 

Phường Đúc 3 20 20 7 6 1 

Kim Long 1 31 30 6 1 1 

Hương Sơ 8 1 3 1 0 0 

Phú Cát  1 4 2 0 0 0 

Tổng cộng 106 500 296 81 32 16 

 (Nguồn: Dẫn theo [32, tr. 39], ĐVT: 1.000 VNĐ/tháng) 

Trong tổng số 1.031 hộ gia đình cư dân vạn đò sông Hương năm 2007, số hộ thu 

nhập dưới 200.000 đồng/tháng chiếm tỷ lệ 10,3%, từ 200.000 đồng đến 300.000 

đồng/tháng chiếm tỷ lệ 48,5%, từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng chiếm tỷ lệ 

36,5%, từ 500.000 đồng/tháng trở lên chiếm tỷ lệ 4,7%. 

Qua bảng 3.7, số lượng hộ nghèo của cư dân vạn đò sông Hương luôn chiếm tỷ lệ 

từ 4,2% đến 37,1%. Trong đó cư dân phường Phú Hậu chiếm tỷ lệ cao nhất - 37,1%, 

tiếp đến là cư dân phường Vỹ Dạ với tỷ lệ 36,04% và cư dân phường Phú Bình - tỷ lệ 

31,5%. Kim Long là phường có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất, chỉ 4,2%. 

Theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ (Quyết định Số 

170/2005/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 7 năm 2005, của Thủ tướng chính phủ), chuẩn 

nghèo khu vực thành thị là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 

đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo (dưới 3.120.000 đồng/người/năm). Như vậy 

tại thời điểm năm 2007 số hộ dưới ngưỡng nghèo của cư dân là 10,3%; số hộ ngang 

hoặc trên ngưỡng nghèo chiếm gần 48,5%. Trên thực tế, số liệu của các phường về hộ 

nghèo đói luôn chiếm khoảng 30% tổng số hộ gia đình cư dân [24; 32, tr. 39].  

3.1.3.2. Tiếp cận tài chính 

Tài chính và tiếp cận tài chính được xem là một trong những nguồn lực, vốn 

vật chất để cư dân cải thiện/phục hồi sinh kế. Tuy nhiên, trước TĐC, cư dân vạn đò rất 

khó tiếp cận các nguồn tài chính để phát triển kinh tế, mua sắm dụng cụ đánh bắt, khai 

thác cát...do không có tài sản thế chấp cũng như phương án kinh doanh nên cư dân 
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không có cơ hội để tiếp cận các nguồn tài chính. Nguồn tài chính cư dân chủ yếu từ 

người thân trong gia đình và dòng họ35. Cụ thể nguồn tài chính từ người thân là 48,2%, 

Ngân hàng chính sách là 1,9% (xem thêm Bảng 3.14, tr.80). 

3.1.4. Mức sống 

Mức sống thường được hiểu là mức độ giàu có, tiện nghi, hàng hóa vật chất và nhu 

yếu phẩm có sẵn cho một tầng lớp kinh tế, xã hội nhất định hay ở một khu vực địa lí 

nhất định. Mức sống bao gồm các yếu tố vật chất cơ bản như thu nhập, tuổi thọ, cơ hội 

kinh tế... Mức sống liên quan mật thiết đến chất lượng cuộc sống, sự ổn định kinh tế và 

chính trị, tự do chính trị và tôn giáo, chất lượng môi trường, khí hậu và sự an toàn. 

Đối với cư dân vạn đò sông Hương với lối sống di chuyển trên sông nước, theo 

đuôi con cá, lấy thuyền làm nhà thì tích luỹ tài sản và tiếp cận các dịch vụ xã hội là 

điều rất khó khăn. 

Tác giả Phan Hoàng Quý cho biết trước năm 1975, khảo sát tình hình sở hữu 

radio để tiếp cận thông tin (trong 100 hộ gia đình, có 24 hộ gia đình có radio) như sau:  

Bảng 3.8: Tình hình sử dụng radio của các hộ dân vạn đò trước năm 1975 

STT Mục đích sử dụng  Số hộ gia đình Tỷ lệ   

1 Nghe tin tức 2 8,5 

2 Nghe tin tức, ca nhạc, cải lương 6 24,5 

3 Nghe ca nhạc 14 58,5 

4 Không có ý kiến 2 8,5 

Tổng cộng 24 100% 

(Nguồn: [54, tr.144]; Tỷ lệ: %) 

Bảng 3.8 cho thấy, số gia đình sử dụng radio nghe nhạc chiếm 58,5%; tin tức, cải 

lương là 24,5%; chỉ nghe tin tức hoặc không có ý kiến, nhận xét là 8,5%.  

Chỗ vui chơi của trẻ em vạn đò lúc rảnh rỗi, thường tụ tập quanh một gốc cây bãi 

đậu nào đó để “đánh bi, đánh đáo và đánh cả bài ba lá” [54, tr.144]. 

Tuy nhiên, khi tìm hiểu về mức sống của cư dân vạn đò sông Hương, chúng tôi 

đã sử dụng các số liệu về thu nhập, đời sống kinh tế, xã hội do Uỷ ban Nhân dân 

phường, UBND thành phố Huế và các tổ chức nước ngoài đánh giá về mức sống, điều 

kiện sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.  

Khảo sát năm 1995 của UBND thành phố Huế về thực trạng đời sống kinh tế hộ 

gia đình cư dân vạn đò sông Hương như sau:  

                                           
35 Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Lượng, tổ trưởng tổ 11 khu TĐC Bãi Dâu, phường Phú Hậu cho biết trước 

đây rất nhiều người không có giấy chứng minh nhân dân, không có giấy khai sinh nên không có giấy tờ, hồ sơ để vay 

vốn làm ăn. Ngoài ra, cư dân còn không biết thông tin, đối tượng được vay, thời gian trả lãi. Chỉ những hộ gia đình 

quá khó khăn mới được chính quyền hỗ trợ kinh phí hoặc kêu gọi giúp đỡ từ các tổ chức từ thiện. 
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Bảng 3.9: Đời sống kinh tế hộ gia đình cư dân vạn đò năm 1995 

Phường Hộ 
Đời sống kinh tế 

Khá Đủ Thiếu 

Phú Bình 123 10 83 30 

Phường Đúc 52 03 48 01 

Phú Hiệp 128 06 105 17 

Kim Long 172 15 110 47 

Vỹ Dạ 218 25 130 63 

Vĩnh Ninh 16 0 13 03 

Phú Cát 02 0 02 0 

Thuỷ An 05 0 04 01 

Hương Sơ 09 0 07 02 

Tổng cộng  725 59 502 164 

[Nguồn: 91, Phụ lục 1] 

Số liệu Bảng 3.9, cho thấy trong tổng số 725 hộ gia đình, có 22,6% hộ gia đình 

cư dân ở mức nghèo/thiếu ăn; 69,2% số hộ gia đình đủ ăn và chỉ có 8,2% hộ gia đình 

khá trở lên. 

Để có số liệu rõ hơn về mức sống của cư dân trước TĐC, Phòng Thống kê thành 

phố Huế cung cấp số liệu điều tra hộ nghèo tại 4 phường có cư dân vạn đò sông 

Hương sinh sống năm 2008 như sau:  

Bảng 3.10: Số lượng hộ nghèo của cư dân vạn đò sông Hương năm 2008 

Phường Số hộ Số hộ nghèo Tỷ lệ % 

Phú Bình 247 78 31,5 

Vỹ Dạ 405 146 36,1 

Kim Long 70 3 4,2 

Phú Hậu36 105 39 37,1 

Tổng số hộ 827 266 32,2 

(Nguồn: UBND T.P Huế, Thống kê hộ nghèo năm 2008 [94]) 

Như vậy, 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. 

Theo ông Trần Xuân Anh khu TĐC Phước Vĩnh “ Trước TĐC cư dân không tiếp 

cận được nguồn nước sạch, điện. Cuộc sống trên thuyền tạm bợ. Trên thuyền chỉ sử 

dụng bếp dầu hoặc bếp củi. Lương thực, thực phẩm mua hằng ngày trên chợ. Ngày 

                                           
36 Số liệu điều tra các hộ khi TĐC tại phường Phú Hậu năm 2009 gồm 105 hộ, trong đó nghèo theo tiêu chí quốc 

gia là 33 hộ, cận nghèo - 06 hộ. 
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nào làm được nhiều tiền thì bữa ăn khá hơn. Ngày nào mưa gió thì chỉ có cơm, muối, 

mắm và rau. Nhìn chung cuộc sống rất vất vả, đắp nổi qua ngày. Khi trái gió trở trời, 

đau ốm nặng, dậy không nổi mới lên viện, còn lại đau ốm bình thường thì tự mua 

thuốc uống”.  

Mức sống của cư dân trước TĐC bao gồm các tiêu chí: tài sản, chi phí sinh hoạt, 

trang thiết bị, tiếp cận các dịch vụ đô thị được chúng tôi trình bày số liệu cụ thể tại 

chương này (Mục 3.2.4 và Phụ lục 3). 

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, nước sinh hoạt, rác thải và vệ sinh 

Những năm đầu tại các khu TĐC Phước Vĩnh, Kim Long những con đường bằng 

đất, lầy lội vào mùa mưa được nâng cấp đường bê tông, rải nhựa và hệ thống đèn cao 

áp. Hiện nay hệ thống đường giao thông, đường nội bộ tại 4 khu TĐC đã đáp ứng 

được nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Hệ thống thoát nước được hoàn thiện từ 

năm 2010 đã hạn chế tình trạng hộ gia đình đổ nước thải trong sinh hoạt ra đường gây 

mất vệ sinh, mỹ quan và ngập úng khi trời mưa [PL5.53; 5.54].  

Tại khu TĐC Phước Vĩnh, vào năm 2012, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh 

phí (70%) để cư dân đổ 100% đường bê tông nội bộ và hệ thống nước thải được hoàn 

chỉnh năm 2017 đã tạo nên sự khang trang, sạch sẽ tại khu TĐC. 

Khu TĐC Kim Long là mô hình điểm về đầu tư CSHT, được sự giúp đỡ của các tổ 

chức trong và ngoài nước, khu TĐC Kim Long quy hoạch có công viên, hệ thống cây 

xanh (khu TĐC Phước Vĩnh không dành diện tích tạo cảnh quan công viên hay cây 

xanh). Các tuyến đường nội bộ trong khu TĐC đã được rải nhựa hoặc bê tông hoá, có 

vỉa hè tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi [PL5.10]. 

Hệ thống điện: khi còn sống trên thuyền, điện là ước mơ nhiều thế hệ cư dân vạn 

đò. Trước TĐC, cư dân sống lênh đênh trên thuyền hay các ngôi nhà chồ thì bây giờ 

họ đã được sống trong các dãy chung cư khang trang, không lo sợ mưa bão. Mặc dù, 

buổi đầu lên sống trên đất liền, CSHT chưa thật sự hoàn thiện, các hộ gia đình sử dụng 

chung công tơ điện, sau này Công ty điện lực đã hỗ trợ, lắp đặt công tơ riêng cho 

100% hộ gia đình [PL 5.63; 5.64; 5.65].  

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... Hệ thống các trường học 

mầm non, tiểu học, THCS;  trạm y tế, nhà văn hoá gần khu TĐC đã đáp ứng nhu cầu 

giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân. CSHT là một trong 

những nhân tố làm thay đổi mức sống và chất lượng cuộc sống cư dân. CSHT tốt tạo 

điều kiện thuận lợi để cư dân yên tâm cư trú, phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện 
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các mối quan hệ xã hội. Đi liền với CSHT là chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế để cư 

dân sớm hội nhập cuộc sống mới nơi đây. 

3.2.1.2. Điều kiện cư trú 

Biến đổi căn bản nhất trong đời sống cư dân vạn đò sông Hương là sự biến đổi nơi 

cư trú. Cư dân chuyển đến nơi ở mới với CSHT tương đối hoàn chỉnh, điều kiện sống 

được cải thiện rất nhiều. Những ngày đầu TĐC, ngôi nhà tuy tạm bợ nhưng người dân an 

toàn tính mạng, tài sản khi bão, lũ lụt thường xuyên diễn ra ở Thừa Thiên Huế. Theo đó, 

tại khu TĐC Phước Vĩnh và Kim Long cư dân được cấp đất để làm nhà. Tuỳ thuộc thời 

điểm TĐC, diện tích mỗi hộ được cấp từ 60m2 đến 200m2. Các hộ gia đình xây nhà tạm, 

có gác lửng, nhà mái tôn, nhà cấp bốn với triết lý “an cư, lạc nghiệp”. Tại khu TĐC Bãi 

Dâu, Hương Sơ, các khu nhà liền kề, nhà chung cư, nhà tự xây được trang bị đầy đủ điện, 

nước, có phòng ngủ, nhà vệ sinh…Tùy vào khả năng tài chính và nhu cầu các hộ gia đình 

đã cải tạo phòng khách, phòng bếp, tạo không gian sinh hoạt chung với những tiện nghi: ti 

vi, quạt máy, bàn tiếp khách. Nơi cư trú chật chội, tù túng trong khoang thuyền/nhà chồ đã 

lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là không gian rộng rãi, an toàn. Vào dịp lễ hội, ma chay, cúng 

kỵ cư dân có thể mời bạn bè, tiếp khách tại không gian cư trú mới (Phụ lục 2). 

Qua điều tra, khảo sát, phỏng vấn các hộ gia đình tại 4 khu TĐC, nơi cư trú của 

cư dân đã thay đổi như sau:  

Bảng 3.11: Nơi cư trú của cư dân tại các khu TĐC 

STT Khu TĐC 

Nhà kiên cố Nhà cấp 4 Thuyền Tổng 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

1 Phước Vĩnh 2 8,0 38 92 0 0 40 100 

2 Kim Long 4 16 36 85 5 16,67 40 100 

3 Phú Hậu 40 100 0 0 0 0 40 100 

4 Hương Sơ 40 100 0 0 0 0 40 100 

(Nguồn: Số liệu điều tra hộ năm 2019, Tỷ lệ: %) 

Bên cạnh những căn nhà cấp 4, nhà liền kề khang trang tại các khu TĐC vẫn có 

những hộ gia đình cư trú trong các chòi, mui thuyền hay ở trên những chiếc thuyền, và 

bị chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt, cưỡng chế nhiều lần. Nguyên nhân do 

diện tích đất được cấp tại khu TĐC không đủ cho các thành viên trong gia đình đến 

tuổi dựng vợ gả chồng và các con/cháu sinh hoạt. Họ đã quay lại sinh sống trên 

thuyền, dấu ấn một thời sông nước vẫn còn hiện hữu kể từ năm 1995 đến nay tại khu 

TĐC Kim Long37. 

                                           
37Đó là các hộ gia đình anh Nguyễn Đoàn, Phan Văn Trọng, Nguyễn Thị Huê, Trần Rin và Phan Văn Long tại khu 

TĐC Kim Long.  
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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 

Hiện nay, tại 4 khu TĐC chỉ có các hộ gia đình ở khu TĐC Kim Long còn đánh 

bắt cá và nuôi cá lồng. Số liệu UBND phường Kim Long cung cấp và số liệu điều tra 

của chúng tôi vào năm 2008 cho biết số hộ gia đình đánh bắt cá và nuôi cá lồng là 

25/377 hộ, chiếm tỷ lệ 6,6% tổng số hộ tại khu TĐC. 

Bảng 3.12: Nghề nghiệp chính của cư dân tại khu TĐC Kim Long năm 2008 

STT Tên ngành nghề chính Số hộ gia đình tham gia 

1 Đánh bắt thủy sản, nuôi cá lồng 25 

2 Vận chuyển tre nứa, khai thác cát, sỏi 144 

3 Dịch vụ du lịch 5 

4 Làm thuê, bốc vác 27 

5 Đạp xích lô 25 

6 Buôn bán 16 

7 Thợ nề, xây dựng 45 

8 Các ngành nghề khác 90 

Tổng cộng 377 

(Nguồn: Số liệu UBND Phường Kim Long cung cấp tháng 07/2008, số liệu dẫn 

theo [24, tr. 45-46]). 

Số liệu điều tra năm 2019 tại khu TĐC Kim Long cho biết, trong tổng số 40 hộ 

gia đình, trước và sau TĐC chỉ có 05 hộ còn theo nghề nghiệp truyền thống, chiếm tỷ 

lệ 12,5% hộ gia đình. Theo các chủ hộ, đánh bắt và nuôi cá lồng hiện gặp nhiều khó 

khăn do nguồn lợi sông Hương cạn kiệt (xây dựng thuỷ điện, hồ chứa nước ở thượng 

nguồn, sông Hương bị ô nhiễm nên không thể nuôi các loài cá mè, trắm cỏ như trước 

đây. Thay vào đó cư dân chỉ nuôi cá rô phi, cá tràu và cá trê - những giống cá này có 

thể sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, muốn đánh bắt cá cư dân phải đi 

khá xa về phía cửa sông, đầm phá cách nơi cư trú từ 20-25km38. 

+ Khai thác cát, sỏi và vận chuyển tre nứa 

Trước đây, vạn Kim Long là nơi có nhiều hộ gia đình khai thác cát, sỏi và vận 

chuyển tre nứa trên sông Hương. Thống kê năm 2008 của UBND phường: trong tổng 

số 377 hộ gia đình có 144 hộ khai thác cát, sỏi và vận chuyển tre nứa, chiếm tỷ lệ 

                                           
38 Theo anh Nguyễn Văn Tuấn, tổ trưởng tổ 21 Phường Kim Long 
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38,1%. Trong khảo sát của chúng tôi có 07/40 hộ gia đình khai thác cát, sỏi (không có 

hộ vận chuyển tre nứa), chiếm tỷ lệ 17,5% tổng số hộ điều tra. 

+ Thuyền du lịch:  

Theo kết quả khảo sát của chúng tôi, tổng số hộ gia đình kinh doanh thuyền du 

lịch tại các khu TĐC chỉ còn 03 hộ tại khu TĐC Kim Long, chiếm tỷ lệ 7,5% tổng số 

hộ. So với năm 2008 tổng số hộ đã giảm 02 hộ gia đình.  

Như vậy trước đây, các ngành nghề truyền thống liên quan đến sông nước: đánh 

bắt cá, nuôi cá lồng, khai thác cát, sỏi, thuyền du lịch đã có sự thay đổi rõ nhất, thể 

hiện qua tổng số hộ tham gia. Ở góc độ sinh thái văn hoá, yếu tố sinh thái có mối quan 

hệ mật thiết, tác động đến hoạt động sinh kế của cư dân. Hệ sinh thái văn hoá sông 

nước đã thay đổi cơ cấu ngành nghề, điều kiện sống, môi trường cư trú và sinh kế 

truyền thống. Thêm vào đó, nhu cầu thị trường lao động, chính sách của chính quyền 

địa phương trong việc xây dựng thuỷ điện, hồ chứa nước và cấm khai thác cát, sỏi trên 

sông Hương đã thay đổi nghề nghiệp truyền thống của cư dân tại các khu TĐC. 

Tại 4 khu TĐC, qua điều tra hồi cố, phỏng vấn các chủ hộ gia đình chúng tôi có 

số liệu nghề nghiệp chính của cư dân trước TĐC như sau:  

Biểu đồ 3.2: Ngành nghề chính các hộ gia đình trước TĐC 

 

(Nguồn số liệu điều tra hộ gia đình năm 2019) 

Nhìn vào Biểu đồ 3.2, nghề nghiệp chính của cư dân trước TĐC như sau: 

- Tại khu TĐC Phước Vĩnh, tỷ lệ hộ gia đình đạp xích lô, xe thồ, buôn bán, làm 

thuê, thợ nề/thợ sơn, đánh bắt cá và ngành nghề khác trước TĐC lần lượt các hộ là: 

22/40, 8/40, 7/40, 1/40, 0/40 và 2/40; với tỷ lệ lần lượt như sau: 55,0%, 20,0%, 17,5%, 

2,5%, 0,0% và 5,0%. 

- Tại khu TĐC Kim Long, tỷ lệ hộ gia đình đạp xích lô, xe thồ, buôn bán, làm 

thuê, thợ nề/thợ sơn, đánh bắt cá và ngành nghề khác trước TĐC lần lượt là: 10/40, 

6/40, 3/40, 4/40, 16/40 và 1/40; với tỷ lệ lần lượt như sau: 25,0%, 15,0%, 7,5%, 

10,0%, 40,0% và 2,5%. 
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- Tại khu TĐC Bãi Dâu, tỷ lệ hộ gia đình đạp xích lô, xe thồ, buôn bán, làm thuê, 

thợ nề/thợ sơn, đánh bắt cá và ngành nghề khác trước TĐC lần lượt là: 23/40, 6/40, 

4/40, 3/40, 1/40 và 3/40; với tỷ lệ lần lượt như sau: 57,5%, 15,0%, 10,0%, 7,5%, 2,5% 

và 7,5%. 

- Tại khu TĐC Hương Sơ, tỷ lệ hộ gia đình đạp xích lô, xe thồ, buôn bán, làm 

thuê, thợ nề/thợ sơn, đánh bắt cá và ngành nghề khác trước TĐC lần lượt là:12/40, 

10/40, 6/40, 2/40, 5/40 và 5/40; với tỷ lệ lần lượt như sau: 57,5%, 30,0%, 15,0%, 

5,0%, 12,5% và 12,5%. 

Qua Biểu đồ 3.2 và tỷ lệ (%) các ngành nghề chính của cư dân, có thể rút ra 

nhận xét:  

Trước TĐC, tỷ lệ (%) nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất của cư dân là xích lô, xe 

thồ: chiếm 67/160 hộ, buôn bán - 30/160 hộ, đánh bắt cá, khai thác cát, sỏi, thuyền du 

lịch - 21/160 hộ, làm thuê - 20/160 hộ, ngành nghề khác - 11/160 hộ và thợ nề, thợ 

sơn, sửa xe - 10/160 hộ. 

Khảo sát ngành nghề chính của 160 hộ gia đình sau TĐC tại 4 khu TĐC, ngành 

nghề chính các hộ như sau: 

Biểu đồ 3.3: Ngành nghề chính của hộ gia đình tại các khu TĐC 

 

(Nguồn số liệu điều tra hộ gia đình năm 2019) 

Biểu đồ 3.3, cho biết, tại các khu TĐC nghề nghiệp chính của cư dân đã có sự 

thay đổi: 

- Tại khu TĐC Phước Vĩnh, tỷ lệ hộ gia đình đạp xích lô, xe thồ, buôn bán, làm 

thuê, thợ nề/thợ sơn, đánh bắt cá và ngành nghề khác lần lượt là 13/40, 13/40, 3/40, 

8/40, 0/40 và 3/40; với tỷ lệ như sau: 32,5%, 32,5%, 7,5%, 20,0%, 0,0% và 7,5%. 

- Tại khu TĐC Kim Long, tỷ lệ hộ gia đình đạp xích lô, xe thồ, buôn bán, làm 

thuê, thợ nề/thợ sơn, đánh bắt cá và ngành nghề khác lần lượt là 5/40, 9/40, 2/40, 7/40, 

15/40 và 2/40; với tỷ lệ như sau: 12,5%, 22,5%, 5,0%, 17,5%, 37,5% và 5,0%. 
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- Tại khu TĐC Bãi Dâu, tỷ lệ hộ gia đình đạp xích lô, xe thồ, buôn bán, làm thuê, 

thợ nề/thợ sơn, đánh bắt cá và ngành nghề khác lần lượt là 23/40, 5/40, 5/40, 3/40, 

0/40 và 4/40; với tỷ lệ như sau: 57,5%, 12,5%, 12,5%, 7,5%, 0,0% và 10,0%. 

- Tại khu TĐC Hương Sơ, tỷ lệ hộ gia đình đạp xích lô, xe thồ, buôn bán, làm 

thuê, thợ nề/thợ sơn, đánh bắt cá và ngành nghề khác lần lượt là 7/40, 10/40, 4/40, 

13/40, 1/40 và 5/40; với tỷ lệ như sau: 17,5%, 25,0%, 10,0%, 32,5%, 2,5% và 12,5%. 

 Biểu đồ 3.2 cho thấy, tỷ lệ ngành nghề chính trước TĐC cao nhất là đạp xích lô, 

xe thồ: chiếm 67/160 hộ, buôn bán có 30/160 hộ, làm thuê - 20/160 hộ, thợ nề, thợ 

sơn, sửa xe - 10/160 hộ, đánh bắt cá, khai thác cát, sỏi, thuyền du lịch có 21/160 hộ và 

ngành nghề khác - 11/160 hộ. 

Biểu đồ 3.3 cho thấy tại các khu TĐC tỷ lệ ngành nghề chính chiếm tỷ lệ cao 

nhất của cư dân vẫn là đạp xích lô, xe ôm với 48/160 hộ, buôn bán có 37/160 hộ, làm 

thuê có 16/160 hộ, thợ nề, thợ sửa xe, thợ sơn có 31/160 hộ, đánh bắt cá, khai thác cát, 

sỏi, thuyền du lịch có 21/160 hộ và ngành nghề khác là 14/160 hộ. 

Sau TĐC ngành nghề chính các hộ gia đình là xe xích lô, xe thồ, xe ôm vẫn 

không thay đổi nhiều. Tại các khu TĐC số hộ gia đình đạp xích lô và xe ôm luôn 

chiếm tỷ lệ như sau: Phước Vĩnh - 32.5%, Kim Long - 12,5%, Bãi Dâu - 57,5%, và 

Hương Sơ - 17,5%. 

Tuy nhiên, số hộ buôn bán nhỏ tăng từ 30 lên 37 hộ gia đình. Số hộ tham gia 

buôn bán (kinh doanh ăn uống, buôn bán ở chợ) tăng lên trung bình từ 18,75 lên 

23,0% tổng số hộ gia đình, trong đó khu TĐC Phước Vĩnh tăng từ 20,0% lên 32,5% 

tổng số các hộ gia đình.  

Điều thay đổi lớn nhất tại các khu TĐC là số hộ gia đình làm thợ nề, sửa xe, thợ 

sơn, tăng từ 10 hộ trước TĐC lên 31 hộ tại các khu TĐC; tỷ lệ tăng từ 6,25% lên đến 

19,3% (trên 3 lần). Trong đó, tại 02 khu TĐC Phước Vĩnh tăng từ 01 hộ lên 8 hộ39, tại 

khu TĐC Kim Long tăng từ 2 hộ lên 13 hộ gia đình. 

Qua bảng số liệu, nghề nghiệp chính của cư dân là lao động phổ thông chiếm tỷ 

lệ lớn, có rất ít sự thay đổi nghề nghiệp cư dân tại các khu TĐC. Trong đó đánh bắt, 

nuôi cá lồng và thuyền du lịch chỉ có ở khu TĐC Kim Long (trước đây có 16 hộ, sau 

TĐC chỉ còn 15 hộ).  

Tỷ lệ tham gia nam và nữ trong nghề nghiệp chính của các hộ gia đình trước và 

sau TĐC cũng có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, trong đó tỷ lệ phụ nữ tham 

gia lao động có thu nhập ngày càng tăng tại các khu TĐC. 

                                           
39 Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Thắng cho biết, xây dựng là nghề có nhiều thanh niên trong khu TĐC tham 

gia. Tuy nhiên, thời tiết thất thường ở Huế (mưa, bão) trung bình một tháng nếu đi làm đẩy đủ có thể được từ 15- 20 

ngày (mỗi ngày đi phụ thợ nề được khoảng 240.000 -260.000 đồng). Trong một năm chỉ đi làm từ 5-6 tháng, thời gian 

còn lại rất khó tìm kiếm việc làm. 
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Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ lao động nam/nữ trước và sau TĐC 

 

(Nguồn số liệu điều tra hộ gia đình năm 2019) 

Biểu đồ 3.4 cho thấy tỷ lệ nữ giới tham gia vào các ngành nghề chính của cư dân 

tại khu TĐC đã tăng lên đáng kể. Cụ thể: 

- Tại khu TĐC Phước Vĩnh tăng lên từ 17,5% trước TĐC lên 30,6%, chiếm gần 

1/3 tổng số phụ nữ tham gia các ngành nghề chính. Điều này cho thấy vai trò của 

người phụ nữ trong kinh tế hộ gia đình có sự thay đổi nhất định. Đặc biệt, sau cơn lũ 

lịch sử năm 1999, cư dân vùng ngập lụt thành phố Huế mua đất, làm nhà tại khu 

TĐC đã làm tăng dân số trong khu TĐC, dẫn đến nhu cầu ăn, uống và các dịch vụ 

khác (bán cá, thịt, rau, hoa quả, may mặc, làm tóc…) tạo nhiều việc làm và tăng thu 

nhập cho người phụ nữ. Vai trò người phụ nữ đóng góp thu nhập hộ gia đình khu 

TĐC Phước Vĩnh cao hơn các khu TĐC khác.  

- Tại khu TĐC Kim Long, tỷ lệ nữ tham gia hoạt động ngành nghề như đã nêu 

tăng từ 19,25% lên 32,5%. Như vậy, số lượng phụ nữ tham gia các ngành nghề chính 

đã thay đổi đáng kể, xoá dần khoảng cách tỷ lệ lao động nam và nữ cũng như tăng thu 

nhập của người phụ nữ trong quá trình hội nhập. 

- Tại khu TĐC Bãi Dâu, chính quyền thành phố đã chú ý đến nghề nghiệp chính 

của cư dân. Những hộ gia đình kinh tế không gắn liền sông nước đến định cư tại đây 

nhằm đảm bảo sự công bằng, duy trì phương thức kiếm sống trước đây. Tỷ lệ lao động 

giữa nam và nữ tham gia các ngành nghề chính tại khu TĐC Bãi Dâu đã có sự thay đổi 

đáng kể. Trước đây tỷ lệ nữ tham gia là 37,25% (năm 2008) đến nay đã tăng lên 45,5% 

(năm 2019). 

- Khu TĐC Hương Sơ là khu TĐC tiếp nhận cư dân vạn đò từ nhiều phường 

như: Vỹ Dạ, Phú Bình, Phú Hiệp, Phường Đúc…đến định cư. Chính quyền thành 

phố đã sắp xếp các hộ gia đình lao động phổ thông như: xích lô, xe thồ, buôn bán 

nhỏ và bốc vác, thuyền du lịch, đánh bắt cá, khai thác cát, sỏi…Tỷ lệ phụ nữ tham 

gia các ngành nghề chính trước và sau TĐC tại đây đã tăng từ 21,25% lên 37,5%. 
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Điều này thể hiện cơ hội việc làm của phụ nữ ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu hội 

nhập kinh tế tại khu TĐC. 

Như vậy, thay đổi điều kiện cư trú, môi trường sống đã tác động đến tỷ lệ lao 

động giữa nam/nữ và thu nhập phụ nữ trong hộ gia đình. 

Biểu đồ 3.4 cho thấy tỷ lệ phụ nữ tham gia các ngành nghề chính tại các khu 

TĐC đều tăng, cụ thể: tại khu TĐC Bãi Dâu - 45,5%, Hương Sơ - 37,5%, Kim Long - 

32,5% và Phước Vĩnh - 30,6%. Như vậy, vai trò người phụ nữ trong tìm kiếm việc 

làm, thu nhập đã tăng lên sau TĐC. Ở góc độ khác, chúng tôi nhận thấy phụ nữ tham 

gia các ngành nghề chính chiếm tỷ lệ tại các khu TĐC Bãi Dâu và Hương Sơ cao hơn 

khu TĐC Phước Vĩnh và Kim Long. Tuy nhiên, tại 2 khu TĐC này đời sống cư dân 

còn gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí số hộ cận nghèo, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất 

tại các khu TĐC cư dân vạn đò sinh sống. Cụ thể từ năm 2017 đến tháng 12 năm 2020 

số hộ gia đình tại khu TĐC Hương Sơ và Bãi Dâu chưa trả nợ tiền nhà chiếm tỷ lệ trên 

dưới 30,0% tổng số hộ gia đình tại khu TĐC Bãi Dâu40 và 88,5% tại khu TĐC Hương 

Sơ [81, tr. 45]. 

3.2.2.2. Các ngành nghề mới 

TĐC đã làm thay đổi cơ cấu nghề truyền thống các hộ gia đình, đặc biệt đối với 

những hộ gia đình tham gia đánh bắt, nuôi cá lồng, khai thác cát, sỏi. Để bảo đảm cuộc 

sống, cư dân đi làm thuê, lao động phổ thông hoặc đi làm công nhân khá phổ biến. 

Nam giới thường làm các công việc như bốc vác, phụ hồ các công trình xây dựng, sửa 

chữa tại khu TĐC hay vùng phụ cận. Những công việc này mang tính thời vụ cao, đòi 

hỏi có sức khoẻ để tham gia. 

Đối với những cư dân được đào tạo nghề may mặc, thợ hàn…, do thời gian học 

nghề kéo dài, đòi hỏi phải có kỹ năng nghề nghiệp nên số lượng nghỉ học giữa chừng 

tại các Trung tâm hướng nghiệp của tỉnh và thành phố khá phổ biến. Ngoài ra, gia đình 

và bản thân người học chưa thật sự thiết tha việc học để có nghề nghiệp ổn định.Thu 

nhập không cao, phương tiện di chuyển đến địa điểm học nghề không thuận lợi nên 

nhiều người đăng ký học nhưng học không hết khoá học, hoặc chỉ đăng ký mà không 

tham gia. Nhiều em được nhận vào các công ty, nhà máy nhưng không làm việc lâu 

dài do thu nhập thấp và không ổn định41.  

                                           
40 Báo cáo về tình hình các hộ gia đình chưa trả nợ tiền nhà và số liệu do Hội Phụ nữ phường Phú Hậu cung cấp tháng 

12 năm 2020. 
41 Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổ trưởng tổ 21 khu TĐC Kim Long cho biết: “Chính quyền hỗ trợ giáo dục, đào tạo nghề 

thợ gò, hàn, may công nghiệp, cơ khí…nhưng cư dân tham gia không nhiều, hiệu quả đào tạo nghề không cao. Tại khu 

TĐC Kim Long có Trung tâm dạy nghề, các em học rồi bỏ giữa chừng vì những lý do cá nhân”. 
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Nghề buôn bán nhỏ đã xuất hiện, tạo cơ hội cho phụ nữ kiếm việc làm khi yêu 

cầu về học vấn không cao và việc đào tạo nghề cũng đơn giản. Mặt khác, người phụ 

nữ cũng không thể đi làm ăn xa vì phải bận chăm sóc con. Những hộ gia đình có mặt 

tiền tại khu TĐC đã kinh doanh cà phê, bida, quầy NET, tạo việc làm, tăng thu nhập 

gia đình.  

Hiện nay, thanh niên tại các khu TĐC đã thành lập các nhóm thợ xây, thợ nề, thợ 

sơn đã nhận các công trình xây dựng nhà, công trình phụ…đã tạo việc làm, thu nhập 

ổn định cho thanh niên tại khu TĐC. Ngoài các công việc trên một bộ phận thanh niên 

tham gia chằm nón, làm hàng mã, lồng chim, sửa chữa điện tử… đã góp phần đa dạng 

việc làm và tăng thu nhập hộ gia đình tại khu TĐC [PL5.32; 5.33; 5.34;].  

Sau TĐC, cơ cấu ngành nghề, nguồn thu nhập của các hộ gia đình có những 

thay đổi tích cực nhất định. Sự xuất hiện nhiều ngành nghề mới là tất yếu, thể hiện 

sự thích ứng đời sống kinh tế, xã hội của cư dân tại thành phố Huế trong quá trình 

hội nhập. 

3.2.3. Thu nhập và khả năng tiếp cận tài chính 

3.2.3.1. Thu nhập 

Thu nhập là tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá mức sống cộng đồng dân cư trong 

quá trình TĐC. Thu nhập hộ gia đình không ổn định do không tìm kiếm việc làm, 

thêm vào đó công việc theo mùa, thời tiết bão lũ kéo dài tại Thừa Thiên Huế đã tác 

động đến thu nhập cá nhân và hộ gia đình. Mặt khác, các chủ hộ phải chi trả một 

khoản kinh phí để xây nhà, trả tiền nhà tại khu chung cư/nhà liền kề và các trang thiết 

bị sinh hoạt cần thiết. Các khoản chi chủ yếu trong gia đình: thực phẩm, tiền nước, 

điện, dịch vụ y tế, giáo dục, học thêm là gánh nặng đối với nhiều hộ gia đình. Qua điều 

tra thu nhập các hộ gia đình tại các khu TĐC chúng tôi có số liệu sau: 

Biểu đồ 3.5: Thu nhập hộ gia đình năm 2018 tại các khu TĐC 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra hộ năm 2018, ĐVT: triệu đồng) 

Nhìn vào Biểu đồ 3.5, chúng ta có thể nhận thấy thu nhập các hộ gia đình tại các 

khu TĐC như sau: 

Thu nhập hộ hộ gia đình tại các khu TĐC năm 2018 có sự thay đổi đáng kể, 

chiếm tỷ lệ cao nhất là 77/160 hộ có thu nhập từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu 
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đồng/tháng. Tiếp theo, có 49/160 hộ thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng, số hộ có thu 

nhập từ 1,5 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng tháng có 30/160 hộ và 2/160 hộ thu nhập 

dưới 1,5 triệu đồng/tháng. So với mặt bằng chung tại thành phố Huế thu nhập cư dân 

không cao, và phụ thuộc theo thời gian TĐC. 

Trong những thập kỷ gần đây, điều tra mức sống của cộng đồng dân cư chủ yếu 

dựa vào chỉ báo thu nhập và lấy thu nhập làm tiêu chuẩn để đánh giá mức sống: giàu, 

khá, trung bình/tạm đủ hay nghèo đói. Thu nhập là một trong những yếu tố cơ bản tạo 

nên sự ổn định trong đời sống kinh tế, xã hội của các cá nhân và hộ gia đình.  

Để có những đánh giá thu nhập cư dân theo thời gian TĐC, chúng tôi lập bốn 

nhóm mẫu điều tra theo độ dài thời gian TĐC của 160 hộ gia đình.  

Nhóm 1: Gồm những gia đình có thời gian TĐC dưới 10 năm. 

Nhóm 2: Gồm những gia đình có thời gian TĐC từ 11 đến dưới 25 năm. 

Nhóm 3: Gồm những gia đình có thời gian TĐC từ 25 đến trên 30 năm.  

Nhóm 4: Gồm những gia đình có thời gian TĐC trên 30 năm.  

Kết quả số liệu thu nhập theo thời gian TĐC như sau: 

Biểu đồ 3.6: Thu nhập hộ gia đình/tháng theo độ dài thời gian TĐC 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình năm 2018, ĐVT: đồng) 

Xử lý số liệu điều tra, bước đầu có những đánh giá biến đổi thu nhập: 

Nhóm1: Nhóm cư dân khu TĐC Hương Sơ, đời sống kinh tế đã được cải thiện, 

thu nhập tăng, cụ thể số hộ có thu nhập dưới 3 triệu đồng/tháng có 11/40 hộ, chiếm tỷ 

lệ 27,5%, số hộ thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng chỉ có 1/40 hộ, chiếm tỷ lệ 2,5%. 

Nhóm 2: Nhóm cư dân khu TĐC Bãi Dâu đời sống kinh tế được cải thiện, thu 

nhập tăng, cụ thể số hộ có thu nhập dưới 3 triệu đồng/tháng có 8/40 hộ, chiếm tỷ lệ 

20,0%, số hộ thu nhập từ 5 triệu đồng/ tháng có 5/40 hộ, chiếm tỷ lệ 12,5%. 

Nhóm 3: Nhóm cư dân khu TĐC Kim Long đời sống kinh tế được cải thiện, thu 

nhập tăng, số hộ có thu nhập dưới 3 triệu đồng/tháng có 7/40 hộ, chiếm tỷ lệ 17,5%, số 

hộ thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng có 5/40 hộ, chiếm tỷ lệ 12,5%. 

Nhóm 4: Nhóm cư dân khu TĐC Phước Vĩnh đời sống kinh tế được cải thiện 

nhiều nhất, thu nhập tăng, số hộ có thu nhập dưới 3 triệu đồng/tháng có 5/40 hộ, chiếm 

tỷ lệ 12,5%, số hộ thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng có 25/40 hộ chiếm tỷ lệ 62,5%. 
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Như vậy, TĐC là cơ hội/thách thức đời sống kinh tế, xã hội cư dân. Quá trình 

TĐC thể hiện sự thích nghi của các hộ gia đình. Theo ông Dương Văn Hen, khu TĐC 

Phước Vĩnh cho biết: “Trước đây, khi còn sống trên thuyền, đò hay nhà chồ cư dân 

chỉ đủ ăn là may mắn rồi. Nay nhà cửa khang trang, công việc tạm ổn định, thu nhập 

gia đình được cải thiện nhiều, gia đình đã sử dụng nhiều trang thiết bị phục vụ cuộc 

sống, sinh hoạt hàng ngày như: máy giặt, nồi cơm điện, ti vi, giàn Karaoke để giải trí. 

Nếu gia đình cư dân nào chịu khó, thay đổi, bám trụ với công việc, chí thú làm ăn thì 

cuộc sống sẽ tốt hơn. Trái lại, nhiều hộ gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn do không 

chịu khó, chịu khổ, tâm lý ỷ lại trông chờ và có rất nhiều người ham mê cờ bạc, số đề 

nên khó khăn trong kinh tế là tất yếu” [PL 5.15; 5.16]. 

Thu nhập của cư dân phụ thuộc tính chất công việc. Việc làm thuận lợi thu nhập 

sẽ ổn định. Không tìm được việc làm/việc làm không ổn định tác động tiêu cực đến thu 

nhập và mức sống của cư dân. Như vậy, TĐC cũng gây nên những khó khăn khi tìm 

việc làm và thu nhập. Mặt khác, các chi phí sinh hoạt tăng ảnh hưởng trực tiếp đến thu 

nhập và mức sống hộ gia đình. Tại khu TĐC, đánh giá của chủ hộ về việc làm, thu 

nhập, thu nhập khác và CSHT như sau: 

Bảng 3.13: Đánh giá của chủ hộ gia đình 

STT Nội dung Tốt hơn Không ảnh hưởng Khó đánh giá 

1 Việc làm  62,5 25,0 12,5 

2 Thu nhập 75,0 22,5 2,5 

3 Thu nhập khác 62,5 31,5 6,0 

4 Cơ sở hạ tầng 79,2 16,7 4,1 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019, Tỷ lệ: %) 

Theo các chủ hộ, sống trên thuyền bấp bênh nhưng cư dân không phải chi trả 

quá nhiều các khoản chi phí: điện, nước, phí vệ sinh môi trường. Hiện nay, tại khu 

TĐC, cư dân phải trả tiền nhiều khoản như: điện, nước, phí vệ sinh môi trường và  

tiền mua nhà/chung cư, đối với hộ nghèo, thu nhập thấp đây là những khó khăn kéo 

dài sau TĐC, nhiều chủ hộ rất không hài lòng về các khoản chi phí này. 

TĐC cư dân vạn đò sông Hương đã tạo không gian thành phố Huế xanh, sạch và 

đẹp. Cư dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản (hệ thống giao thông, 

điện, nước sạch, y tế, giáo dục, quan hệ xã hội...), người dân bước đầu dần ổn định 

việc làm, thu nhập hộ gia đình cải thiện theo thời gian TĐC. Mặc dù có những khó 

khăn ban đầu nhưng những chủ trương, chính sách TĐC của chính quyền các cấp 

nhằm chỉnh trang đô thị, bảo đảm đời sống an sinh xã hội có ý nghĩa hết sức quan 

trọng trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nói 

chung và thành phố Huế nói riêng trong giai đoạn hiện nay. 
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3.2.3.2. Khả năng tiếp cận tài chính 

Tiếp cận các nguồn tài chính góp phần quan trọng để cư dân đầu tư các trang thiết 

bị, máy móc sản xuất; lựa chọn tham gia các dịch vụ đào tạo nghề nhằm tăng cơ hội việc 

làm, thu nhập cho cư dân tại các khu TĐC. Trên thực tế, thông tin nguồn tài chính, lãi 

suất ngân hàng và chính sách vay vốn thì cơ hội tiếp cận cư dân là không giống nhau. 

Khảo sát tiếp cận tài chính của 160 hộ tại 4 khu TĐC chúng tôi có số liệu sau: 

Bảng 3.14: Tiếp cận các nguồn tài chính của cư dân trước và sau TĐC  

STT Các nguồn vốn 
Trước TĐC Sau TĐC 

Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

1 Tiền tiết kiệm  0 0 10 6,8 

2 Vay Ngân hàng chính sách  3 1,9 55 26,7 

3 Vay ngoài, lãi cao 0 0,0 8 5,00 

4 Vay từ họ hàng 77 48,2 15 9,4 

4 Vay khác 4 2,5 7 4,4 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019, Tỷ lệ: %) 

Như vậy, TĐC tạo điều kiện cư dân ổn định nơi cư trú và cơ hội tiếp cận các 

nguồn tài chính từ chính quyền địa phương cũng như Ngân hàng chính sách của Nhà 

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

sách chiếm tỷ lệ 1,9 % hộ gia đình, nguồn tài chính tiếp cận từ người thân chiếm tỷ lệ 

48,2%. Sau TĐC cư dân đã tiếp cận các nguồn tài chính đa dạng hơn. Trong đó Ngân 

hàng chính sách chiếm tỷ lệ 26,7%, từ họ hàng giảm xuống còn 9,4%. Mục đích, vay 

của các hộ gia đình chủ yếu trả nợ tiền nhà, buôn bán nhỏ và đầu tư giao dục. Hiện 

nay, nhiều hộ không tiếp cận nguồn tài chính của Nhà nước, phải vay vốn bên ngoài 

với tỷ lệ lãi cao, hay lãi suất theo ngày dẫn đến tình trạng người dân mất khả năng trả 

nợ, các chủ nợ đến nhà đòi nợ, gây áp lực phổ biến tại khu dân cư đã gây mất trật tự xã 

hội tại khu dân cư.  

 Chính quyền địa phương đã huy động nhiều nguồn tài chính ưu đãi cho các hộ 

gia đình chính sách, hộ nghèo tại các khu TĐC. Tuỳ thời điểm, nhiều hộ được ưu đãi 

vốn vay từ 20 triệu đến 30 triệu đồng/hộ với lãi suất thấp và thời gian trả lãi lâu dài. 

Cư dân đã đầu tư trang thiết bị, thay đổi nghề nghiệp, tăng thu nhập hộ gia đình.  

Theo chị Nguyễn Thị Huế, khu TĐC Phước Vĩnh cho biết: “Khi lên TĐC gia 

đình chị và nhiều hộ gia đình khác thông qua Hội phụ nữ bình chọn, lập danh sách, 

phân loại được hỗ trợ vay vốn, xoá đói giảm nghèo; mua máy may, dụng cụ làm tóc, 

trang điểm cô dâu…cho các con trong gia đình. Sau này cũng thông qua Ngân hàng 
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chính sách chị và gia đình tiếp tục vay vốn để con đi học nghề, làm việc tại Malaixia 

hai đợt, đến nay đã trên 6 năm”. 

Như vậy, tiếp cận nguồn tài chính đã tạo điều kiện người dân ổn định đời sống, 

phát triển kinh tế hộ gia đình; trong đó vai trò của các tổ chức xã hội như Hội Phụ nữ,  

Hội Nông dân tại các khu TĐC là rất quan trọng.  

3.2.4. Mức sống 

Mức sống cư dân dựa vào thu nhập thực tế hộ gia đình/tháng; tài sản, các khoản 

chi, nhà ở, khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí, quan 

hệ xã hội…là những tiêu chí để đánh giá mức sống của cư dân trong quá trình TĐC. 

Nhiều chủ hộ đánh giá mức sống có nhiều thay đổi, tốt hơn trước TĐC. Trong đó 

CSHT được xây mới, đồng bộ tạo điều kiện cho cư tiếp cận các dịch vụ đô thị, công 

trình phúc lợi công cộng. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực như việc làm, thu nhập và chi 

tiêu vẫn có những ý kiến đánh giá là kém hơn so với trước TĐC.  

Mức sống dựa trên thu nhập quy ra tiền tại thời điểm điều tra có tầm quan trọng 

để xếp loại mức sống, song chỉ mang tính tương đối. Số liệu điều tra tại các khu TĐC 

thể hiện các nghề có thu nhập như phụ hồ, đổ bê tông, xích lô, Hon da ôm, làm thuê, 

buôn bán nhỏ…luôn ở trong tình trạng không ổn định do phụ thuộc vào các yếu tố 

điều kiện tự nhiên, dịch bệnh, sức khoẻ và độ tuổi chủ hộ. Vì vậy, đánh giá thay đổi 

mức sống cư dân cần xem xét các chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, quá trình thu thập số 

liệu phản ánh chi phí sinh hoạt thực tế các hộ gia đình là điều khó khăn tại thời điểm 

trước TĐC. Đối với nhóm hộ TĐC từ nhiều năm trước, cư dân không nhớ hết những 

khoản chi phí trong gia đình. Trong quá trình điều tra, chúng tôi không chỉ phỏng vấn 

chủ hộ gia đình, so sánh với các hộ gia đình khác trong cùng vạn/khu TĐC ở những 

thời điểm khác nhau; chi phí thực tế của các hộ gia đình hiện tại và chi phí trước TĐC, 

sử dụng phương pháp hồi cố, bước đầu chúng tôi đã xác định chi phí sinh hoạt hộ gia 

đình trước và sau TĐC như sau: 

Biểu đồ 3.7: Chi phí sinh hoạt hộ gia đình trước và sau TĐC 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019, Tỷ lệ: %) 
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Biểu đồ 3.7, cho thấy cư dân đã chi trả các dịch vụ đô thị theo tỷ lệ sau: chi phí 

khám chữa bệnh, sức khỏe cao nhất là 8,23%, giáo dục là 8,22%, chi phí điện - nước là 

8,09% và chi phí khác là 4,66%. So với trước TĐC, cư dân phải chi trả chi phí điện, 

nước, giáo dục, y tế cao hơn từ 2-2,8 lần.  

Tại 02 khu TĐC Bãi Dâu và Hương Sơ vẫn còn rất nhiều hộ gia đình đang nợ 

tiền nhà từ năm 2017 đến nay mà không có khả năng chi trả. Tác giả Trương Thị Yến 

cho biết:“…Bên cạnh đó, các hộ dân hầu như đều nợ tiền nhà và khó có khả năng chi 

trả do không có một nguồn thu nhập ổn định, lâu dài. Thực tế cho thấy việc phải dành 

ra 500.000 đồng mỗi tháng là vượt quá khả năng của nhiều hộ gia đình ở đây. Khi tình 

trạng này kéo dài sẽ nảy sinh nguy cơ tái nghèo nhanh và ảnh hưởng dây chuyền tới 

các vấn đề khác như chăm sóc sức khỏe, đầu tư cho con cái học hành…” [81, tr.47]. 

Cư dân mua nhà chung cư tại khu TĐC Bãi Dâu và Hương Sơ hiện cũng đang 

gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, số hộ nợ tiền nhà của Nhà nước trên dưới 30% 

tổng số hộ gia đình. Nợ tiền nhà và những khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài từ 

đầu năm 2020 đến nay đã tác động mạnh mẽ đến mức sống của cư dân. Điều này đã 

ảnh hưởng đến thu nhập, mức sống cũng như chất lượng sống cư dân trong quá trình 

TĐC. Chính quyền địa phương cũng cần có những chính sách, giải pháp thiết thực để 

hỗ trợ trước mắt các hộ gia đình này. Về lâu dài cần tính đến khoanh nợ, giãn nợ, ưu 

đãi tín dụng để cư dân yên tâm làm việc, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.  

- Trang thiết bị sinh hoạt 

Trang thiết bị sinh hoạt gia đình là chỉ báo mức sống của cư dân. Số liệu điều tra 

năm 2019 về trang thiết bị sinh hoạt hộ gia đình trước và sau TĐC thể hiện cư dân đã 

có nhiều thay đổi về trang thiết bị. 

Bảng 3.15: Thứ hạng thiết bị sinh hoạt trong gia đình cư dân trước và sau TĐC 

STT 
Thiết bị trước TĐC 

Thứ hạng 
Thiết bị sau TĐC 

Loại thiết bị Tỷ lệ Loại thiết bị Tỷ lệ 

1 Thuyền/đò 100 1 Xe máy 100 

2 Xe đạp 53,12 2 Điện thoại 100 

3 Điện thoại 17,5 3 Ti vi 95,0 

4 Xe máy 6,87 4 Xe đạp 51,2 

5 Ti vi 6,25 5 Tủ lạnh 32,5 

6 Tủ lạnh 0 6 Máy giặt 5,62 

7 Máy giặt 0 7 Thuyền 3,12 

8 Điều hoà 0 8 Điều hoà 3,12 

(Nguồn: Điều tra hộ gia đình năm 2019; Tỷ lệ: %) 
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Trước TĐC, thiết bị thiết yếu trong gia đình gồm thuyền, xe đạp, điện thoại, xe 

máy, ti vi là những trang thiết bị và tài sản quan trọng của gia đình; những tài sản này 

chiếm tỷ lệ 100%, 53,12%, 17,5%, 6,87% và 6,25%. Sau TĐC, ngoài xe máy, điện 

thoại, ti vi, xe đạp còn có tủ lạnh chiếm tỷ lệ 32,5%, máy giặt - 5,62%, điều hòa - 

3,12%. Tuy nhiên vẫn còn những hộ gia đình cư trú trên thuyền với tỷ lệ 3,12%.  

Trước TĐC người dân có mức sống thấp, trang thiết bị chỉ có thuyền - phương 

tiện cư trú, làm ăn. Hiện nay, cư dân tại các khu TĐC đã có các trang thiết bị hiện đại: 

tủ lạnh, máy giặt, điều hoà. Tỷ lệ các thiết bị này chiếm từ 3,12% đến 32,5% số hộ gia 

đình điều tra nhưng đã thể hiện nhu cầu, mức sống cư dân thay đổi rất nhiều theo 

hướng tích cực. Cùng với sự thay đổi các trang thiết bị sinh hoạt, tiếp cận các dịch vụ 

đô thị của cư dân cũng có những thay đổi tốt hơn so với trước đây.  

Bảng 3.16: Đánh giá các điều kiện tiếp cận các dịch vụ đô thị 

Nội dung đánh giá 
Mức độ đánh giá 

Tốt hơn Không đổi Kém hơn Khó  đánh giá 

1. Điều kiện học tập 75,0 10,0 0,0 15,0 

2. Dịch vụ điện 82,5 5,0 0,0 12,5 

3. Dịch vụ nước 85,0 7,0 0,0 8,0 

4.Vui chơi giải trí 67,5 2,5 2,0 28,0 

5. Thông tin liên lạc 85,5 5,0 3,0 6,5 

6. Dịch vụ y tế 83,5 2,0 1,0 13,5 

7. Quan hệ xã hội 72,5 12,5 4,0 11,0 

Tổng cộng 78,9 6,2 1,4 13,5 

(Nguồn: Điều tra hộ gia đình năm 2019, Tỷ lệ: %) 

Bảng 3.16, cư dân đánh giá cao khả năng và điều kiện tiếp cận các dịch vụ đô thị 

cơ bản sau TĐC. Đánh giá chung trên 7 nội dung liên quan dịch vụ và quan hệ xã hội ở 

mức tốt hơn có tỷ lệ bình quân chung là 78,9 % ý kiến khẳng định, đánh giá các dịch vụ 

có tỷ lệ ý kiến đánh giá cao nhất là dịch vụ thông tin liên lạc (85,5%), dịch vụ nước 

(85,0%), dịch vụ có tỷ lệ ý kiến đánh giá thấp nhất là dịch vụ vui chơi giải trí (67,5%). Ở 

mức độ không đổi, bình quân có 6,28 % ý kiến, chênh lệch tỷ lệ ý kiến đánh giá giữa các 

loại hình dịch vụ không đáng kể. Không thay đổi nhiều nhất là quan hệ xã hội (12,5%), 

điều kiện học tập (10,0%), dịch vụ vui chơi thấp nhất (2,0%). Ở mức đánh giá kém đi, tỷ 

lệ bình quân chung chỉ 1,4%, trong đó chỉ có quan hệ cộng đồng (4,0%), thông tin liên 

lạc (3,0%), vui chơi giải trí (2,0%) và y tế (1,0%). Như vậy, tỷ lệ tiếp cận các dịch vụ đô 

thị cơ bản của người dân sau TĐC đã được cải thiện. Tuy nhiên, ở mức khó đánh giá, tỷ 

lệ bình quân là 13,5%, có một bộ phận cư dân lúng túng khi đánh giá. Cụ thể: dịch vụ 

vui chơi giải trí có 28,0%, điều kiện học tập - 15,0% và dịch vụ y tế - 13,5% ý kiến “khó 
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đánh giá”. Ngoài ra, các hộ là người cao tuổi, hộ cận nghèo, hộ nghèo là những hộ khó 

tiếp cận/hưởng thụ các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, học tập và y tế.  

TĐC bảo đảm việc làm lâu dài, thu nhập ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận các 

dịch vụ đô thị cơ bản là những nhân tố tác động tích cực, thay đổi mức sống và chất 

lượng cuộc sống cư dân trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại các khu TĐC. 

 Tiểu kết chương 3 

 Chương này tập trung tìm hiểu biến đổi kinh tế của cư dân vạn đò sông 

Hương trong so sánh với kinh tế của họ trước TĐC. Khi sống trên thuyền, các vạn đò 

là tập hợp những thuyền/nhà chồ nhỏ, che chắn tạm - nơi trú ẩn của hàng ngàn hộ gia 

đình. Ở đây không có hệ thống nước sạch, hệ thống điện và nhà vệ sinh; rác và chất 

thải sinh hoạt được cư dân thải trực tiếp xuống dòng sông dẫn đến tình trạng môi 

trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khoẻ và mỹ quan của thành phố. Về ngành 

nghề, cư dân chủ yếu đánh bắt/nuôi cá lồng, khai thác cát, sỏi, vận chuyển tre nứa và 

làm thuê, làm dịch vụ trên đất liền. Những công việc đem lại thu nhập chính cho cư 

dân từ trước năm 1975 đến khi TĐC. 

Thay đổi môi trường sống và các chính sách của chính quyền địa phương về cư 

trú, việc làm, đào tạo nghề, tiếp cận tài chính đã làm biến đổi cơ cấu ngành nghề cư dân 

theo hướng hội nhập tích cực. Đánh bắt/nuôi cá lồng và khai thác cát, sỏi đã dần mất đi 

vai trò trong đời sống của cư dân, với biểu hiện rõ nhất là số hộ và số người tham gia 

những ngành nghề này đã giảm đi đáng kể. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh một 

số ngành nghề có thu nhập ổn định vẫn có một số nghề (như phụ hồ, đổ bê tông, xích 

lô, Hon da ôm…) với nguồn thu nhập không ổn định, công việc thất thường, phụ thuộc 

nhiều vào yếu tố khách quan (thời tiết, dịch bệnh, thiên tai).  

Mức sống của nhóm cư dân sau TĐC biến đổi đa dạng, điều kiện thỏa mãn nhu 

cầu đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao. CSHT xây mới đã đáp ứng cơ bản 

nhu cầu và nguyện vọng của cư dân. Ở khía cạnh việc làm, thu nhập và chi tiêu vẫn có 

những ý kiến đánh giá là kém hơn trước TĐC (việc cấm khai thác cát, sỏi buộc cư dân 

phải tìm kiếm công việc khác để sinh sống hoặc khai thác cát trái phép). Những hộ gia 

đình không có khả năng chi trả tiền nhà tại các khu chung cư, nhà liền kề rất cần 

những chính sách hỗ trợ về tài chính (khoanh nợ, giãn nợ, vay lãi suất ưu đãi…), đào 

tạo nghề của chính quyền UBND thành phố Huế trong giai đoạn hiện nay.  
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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 

Vạn: là làng của những người làm nghề đánh cá, thường ở trên mặt sông, tổ chức 

gồm những người cùng làm một nghề [79, tr.1789].  

Vạn của cư dân sông Hương là một đơn vị kinh tế, xã hội với lịch sử, phong tục tập 

quán cũng như tín ngưỡng truyền thống có sự khác biệt với cư dân trên đất liền. Việc tổ 

chức, quản lý các vạn mang tính tự quản trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng; ít nhiều 

độc lập với quản lý của Nhà nước. Mỗi vạn thường có hai bộ phận: 

Thứ nhất, những người nắm quyền quyết định những về cư trú, kinh tế, tín 

ngưỡng và giao tiếp bên ngoài cộng đồng. Những người này thường lớn tuổi, có uy tín 

trong các dòng họ cư dân vạn đò sông Hương. 

Thứ hai, những người chịu sự quản lý của lớp người trên. Đó là những cá nhân, 

gia đình, dòng họ gia nhập các vạn sau này. 

Trước năm 1975, cư dân vạn đò sông Hương gồm 12 vạn42. Trong quá trình điền 

dã, phỏng vấn các cụ cao niên và các vạn trưởng tên 12 vạn như sau: Ngư Hộ, Lanh 

Canh, Trường Độ, Lợi Nông, Phú Tiền, An Hội, Trọng Đức, Phú Cam, Lệ Thành, Kim 

Long, Tân Biểu, và Tân Lập. Đứng đầu mỗi vạn là Vạn trưởng và những người cao tuổi 

(Liên gia trưởng) quản lý cộng đồng.  

Tổ chức xã hội truyền thống của cư dân gồm Vạn trưởng và Hội đồng "Liên gia 

trưởng".  

- Vai trò của vạn trưởng: Vạn trưởng là người lớn tuổi, uy tín, có nhiều kinh 

nghiệm liên quan nghề nghiệp truyền thống và được cư dân kính trọng. Ông có khả 

năng đọc, viết để giúp đỡ, hỗ trợ cư dân đề đạt các nguyện vọng và làm các giấy tờ 

liên quan đến cá nhân, hộ gia đình như: giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, sổ hộ 

                                           
42Trong những tài liệu của chính quyền Sài Gòn ghi có 11 vạn đò: Phú Tiên, Tân Lập, Lanh Chinh, Trường Độ, Trọng 

Đức, An Hội, Tân Bửu, Ngư Hộ, Lợi Thành, Phủ Cam, Lợi Công [54:136]. Tên gọi và số lượng các vạn không giống 

nhau do chính quyền cũ sau khi thiết lập, cải tổ đơn vị hành chính đã hình thành các vạn mới hoặc cư dân di chuyển 

nơi cư trú/ bị ép buộc vào khu phố Phú An những năm 1965-1968. 
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khẩu...với chính quyền địa phương. Ông cũng là người đứng ra tổ chức lễ hội của cư 

dân trong vạn. Vạn trưởng không theo nguyên tắc cha truyền cho con. Việc bầu Vạn 

trưởng dựa trên nguyện vọng của cư dân trong vạn. 

Trong đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, Vạn trưởng là người đưa ra những ý kiến, 

đề xuất để các hộ gia đình xem xét và thực hiện. Ví dụ ông Võ Văn Kèn - Vạn trưởng 

Vỹ Dạ từ năm 1978 đến năm 2009 (trước khi TĐC), là người có nhiều kinh nghiệm và 

hiểu biết cộng đồng về tín ngưỡng, quan hệ xã hội, biết rõ số hộ gia đình, thời điểm 

các hộ đến cư trú và các thành viên trong vạn.  

- Vai trò của Hội đồng "Liên gia trưởng" 

Trước đây, ở các làng xã việc quyết định công việc chung do hai ông Hương cả 

(ông cả) và Hương chủ đảm nhận. Hội đồng Liên gia trưởng của cư dân có vai trò, 

trách nhiệm như các làng xã nông nghiệp nhưng do điều kiện cư trú, kinh tế đặc thù 

nên cư dân không có tâm lý "bám đất bám làng" như cư dân nông nghiệp. Chính vì 

vậy, Hội đồng gồm những người lớn tuổi, mỗi Liên gia trưởng đại diện cho 15-20 hộ 

gia đình. Dưới chính quyền phong kiến các Liên gia trưởng chỉ mang danh nghĩa; họ 

không nhận bổng lộc của triều đình, nhưng vai trò, uy tín của họ đối với cộng đồng là 

rất lớn.  

Vào những năm 60, 70 của thế kỷ XX, chính quyền Việt Nam Cộng hoà đã đưa 

ra các biện pháp quản lý cộng đồng, nhưng cuộc sống lênh đênh, lối sống thường 

xuyên di chuyển, tăng dân số tự nhiên nên việc quản lý cư dân gặp rất nhiều khó khăn. 

Chính vì vậy, quản lý cộng đồng phần lớn đều thông qua vai trò Vạn trưởng và Hội 

đồng "Liên gia trưởng". 

Khi gia nhập vạn các hộ gia đình mới đến phải thực hiện những nghi thức trước 

sự chứng kiến của Vạn trưởng hay các thành viên Hội đồng "Liên gia trưởng". Sau 

những nghi thức này, các gia đình trong vạn đều có quyền lợi và nghĩa vụ giống nhau. 

Đây là điều những cư dân yếu thế, không nơi nương tựa thường mua thuyền, cư trú 

trên sông để tránh những khó khăn, lo toan và sự định kiến của xã hội. Trong sinh hoạt 

hàng ngày, sống cận cư các hộ gia đình không tránh khỏi những va chạm, xích mích, 

Vạn trưởng sẽ đứng ra hoà giải, thuyết phục, xóa bỏ mâu thuẫn, hiềm khích. Với lối 

sống cận cư, quan hệ đặc thù về huyết thống và kinh tế nên Vạn trưởng và "Hội đồng 

Liên gia trưởng" đã phát huy vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành cộng đồng 

cư dân vạn đò sông Hương trong lịch sử. 

+ Quan hệ dòng họ, hôn nhân và gia đình  
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- 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. Nếu các làng xã truyền thống 

luôn quan niệm “bán anh em xa mua láng giềng gần”, tính cố kết trong quan hệ dòng 

họ cư dân vạn đò rất bền chặt. Ngoài các quan hệ huyết thống, gia đình trong dòng họ 

còn có quan hệ nghề nghiệp. Thông thường, các thành viên trong cùng dòng họ cùng 

làm một nghề, ràng buộc với nhau bởi quyền lợi về kinh tế, địa vực khai thác.  

Nguồn gốc các dòng họ cư dân vạn đò/làng chài tại tỉnh Thừa Thiên Huế được 

xác định từ Thanh Hóa, Nghệ An di cư đến vùng đầm phá Thừa Thiên Huế. Có 

nhiều dòng họ đến cư trú cách nay vài đời, nhưng cũng có những dòng họ hiện diện 

tại đây từ 500 năm trở về trước; đó là các dòng họ Phạm đã có 20 đời, họ Đặng 14 

đời, họ Trần 7 đời... Những dòng họ này đã góp phần hình thành các làng thủy diện 

ven vùng đầm phá Thừa Thiên Huế [95, tr. 37]. 

Nghề nghiệp truyền thống “theo đuôi con cá”, di chuyển để khai thác cát sỏi, phụ 

thuộc điều kiện tự nhiên nên tính cố kết các dòng họ trong cộng đồng rất bền chặt. Cư 

trú trên thuyền, hưởng lợi từ sông Hương các hộ trong dòng họ cùng đánh bắt, khai 

thác, góp vốn để làm ăn. Nếu làm ăn thuận lợi, anh em trong dòng họ sẽ chia sẻ thông 

tin về vị trí, địa điểm, kinh nghiệm và hỗ trợ các thành viên cùng tham gia.  

Anh em trong họ thường dựng những ngôi nhà chồ sát nhau, thuận tiện trong sinh 

hoạt và nương tựa nhau. Trong sinh hoạt tín ngưỡng, dù đi làm ăn hay xa hay khi 

không thể về quê cũ họ vẫn không quên ngày giỗ, chạp họ cư dân thường tập trung 

làm lễ cúng vọng 43. Vai trò dòng họ đã chi phối quan hệ xã hội trong cộng đồng từ 

xưa đến nay, thể hiện sự giúp đỡ, hỗ trợ, tương thân tương ái, duy trì thực hành tín 

ngưỡng của cộng đồng.  

Cư dân các làng, xã nông nghiệp luôn duy trì sinh hoạt tín ngưỡng liên quan dòng 

họ khai canh, khai khẩn (ông tổ)..., thì cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương ý thức về 

dòng họ khai canh, khai khẩn không rõ nét. Trong quan hệ xã hội, cư dân không có sự 

phân biệt những cư dân cư trú từ lâu và cư dân mới đến sinh sống. Qua phỏng vấn hồi 

cố các Vạn trưởng, người lớn tuổi trong cộng đồng và các tài liệu thành văn hiện có, 

chúng tôi đã phác hoạ một số dòng họ chính của cư dân vạn đò sông Hương44:  

                                           
43Theo bà Đỗ Thị Tân (58 tuổi), cư trú tại khu TĐC Phước Vĩnh cho biết, trung bình mỗi năm 2 vợ chồng trước TĐC 

đều có kỵ, giỗ 8 buổi (nội và ngoại 2 bên). 
44Trần Văn Nai (86 tuổi), cư trú tại khu TĐC Phước Vĩnh, quê quán Điền Hoà, Phong Điền Thừa Thiên Huế. Gia đình 

ông cư trú trên sông được 4 đời tại vạn An Hội. 
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Bảng 4.1: Một số dòng họ chính tại các vạn đò sông Hương  

Tên vạn Nguồn gốc và dòng họ chính Khu TĐC 

Trọng 

Đức 

Năm Tự Đức thứ 31 (1878) thôn Nhất Tây là một thôn của xã 

Trọng Đức (nay thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cư 

trú ở Ngã Ba Sòng chuyển vào cư trú trên sông Hương lấy tên 

là Trọng Đức - thuộc tổng Võng Nhi huyện Hương Thủy - 

Thừa Thiên Huế. Có 7 dòng họ chính: Mai, Nguyễn , Võ45, 

Phan, Trần, Lê, Trường.  

Bãi Dâu -

Phú Hậu, 

Hương Sơ, 

Kim Long 

Ngư Hộ Nguyên gốc ở xã Phú An huyện Phú Vang đến trú ngụ, làm ăn 

trên sông Hương vào năm Thành Thái thứ 13 (1901). 

Bãi Dâu, 

Hương Sơ 

Lê Bình Nguyên thuộc tổng Võng Nhi huyện Hương Thủy Kim Long, 

Phước Vĩnh 

Kim 

Long46 

Cư dân họ Trần, Phan, Nguyễn, Lê quê gốc ở Vinh Phú (huyện 

Phú Vang), Vinh Hưng (huyện Phú Lộc) và Điền Hoà (huyện 

Phong Điền).  

Kim Long, 

Hương Sơ 

Phủ 

Cam47 

Dương, Nguyễn, Trần. Phước Vĩnh 

Phú Hội Bao gồm những cư dân sống từ cầu Trường Tiền đến sông An 

Cựu, di cư phía Nam sông Như Ý,  lấy tên Phú Hội 

Kim Long, 

Bãi Dâu 

Thôn 

Phao 

Võng 

Ông Nguyễn Lư huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, còn có cư 

dân thôn Tân Sà xã Hiền Vân (Hiền Vinh) huyện Phú Lộc 

chuyển đến sinh sống ở nhánh sông Như Ý 

Kim Long, 

Bãi Dâu 

(Nguồn: Phỏng vấn năm 2020 và tổng hợp tài liệu [54; 55;75;124]) 

Vạn của cư dân gồm nhiều hộ gia đình và các dòng họ khác nhau. Số lượng 

dòng họ tại các vạn phụ thuộc vào nguồn gốc, thời điểm hình thành và số lượng hộ 

gia đình. Việc cúng kỵ, giỗ chạp trong dòng họ là trách nhiệm các gia đình trong 

dòng họ, trong đó trưởng họ chịu trách nhiệm chính. Những gia đình trong dòng họ 

tùy thuộc thế thứ, khả năng kinh tế, đều có trách nhiệm đóng góp công sức, lễ vật 

trong các dịp lễ, cúng kỵ trong họ. 

                                           
45Ông Võ Văn Kèn, vạn trưởng Vỹ Dạ cho biết ông là cư dân thôn Trọng Đức, Quảng Trị, dòng họ ông đã vào đây 

sinh sống được 4 đời trên sông Hương. 
46Theo ông Trần Vinh (62 tuổi) tại khu TĐC Kim Long gia đình ông gốc ở Vinh Phú (Phú Vang) lên Huế khoảng 

những năm 1947-1948, quê quán gốc ông nội là ở Vinh Hưng (Phú Lộc). Hiện nay nhà thờ họ Trần chi nhất, phái nhất 

tại xã Vinh Hưng huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 
47Theo ông Dương Văn Hen (64 tuổi) tại khu TĐC Phước Vĩnh, quê quán nhà nội ở thôn Lê Bình xã Phú Tân, cha mẹ 

ông ở thôn Tân Bình làm nghề sông nước, nay chuyển thành tổ dân phố Tân Bình (năm 2014) thuộc thị trấn Thuận 

An, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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Dòng họ cư dân vạn đò có sự khác biệt với các dòng họ cư dân trên trên đất 

liền, đó là đơn vị sản xuất, kinh tế độc lập. Các thành viên dòng họ cùng làm một 

nghề, ràng buộc lẫn nhau bởi trách nhiệm và lợi ích. Do đó, dòng họ cư dân chi 

phối sự vận hành xã hội truyền thống nội tại, mối liên kết các vạn. Ngay tại đây, 

dòng họ cư dân chi phối triết lý sống “ly hương bất ly tổ”. Quan hệ huyết thống, 

dòng họ là mối quan hệ hàng đầu, bền chặt trong các mối quan hệ cư dân vạn đò. 

Trong mỗi dòng họ, việc thực hiện các nghi lễ, thờ cúng trong tộc họ được đặc 

biệt xem trọng. Ngoài những nghi lễ diễn ra thường niên như ngày rằm, mồng một 

hằng tháng, các ngày lễ tết truyền thống…, tại các dòng họ, việc thờ cúng được diễn ra 

vào những dịp cụ thể như lễ giỗ tổ, lễ tế xuân, tế thu, và ngày lễ tảo mộ ông bà (lễ chạp 

mả)…Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ các bậc tiên tổ, ông bà, cha mẹ. Những nghi 

lễ, cúng tế được duy trì nghiêm ngặt, bảo đảm sự thành kính, trang nghiêm. Vai trò 

dòng họ đã và đang duy trì sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau giữa các thành viên 

trong cộng đồng cư dân.  

Tính cố kết của các gia đình/dòng họ thể hiện rõ nét khi cư dân cư trú trên 

thuyền. Thuyền của anh em trong gia đình, dòng họ dựng cọc neo (cây tre cao từ 3- 4 

mét găm thẳng xuống sông) để cố định thuyền. Thuyền trong dòng họ, bà con thân 

thích được kết nối với bằng một thanh gỗ nằm ngang thân từ thuyền này sang thuyền 

khác. Thanh gỗ kẹp các thuyền sát nhau để các thành viên di chuyển thuận lợi từ 

thuyền/nhà này sang nhà khác. Tùy theo hướng nắng và gió, cư dân xoay thuyền 

quanh cọc neo để tránh những buổi trưa nắng gắt, những đợt mưa, gió rét. Hệ sinh 

thái văn hoá thể hiện mối quan hệ giữa con người với sinh thái trong mối quan hệ với 

môi trường rộng lớn hơn. Đó là sự sáng tạo độc đáo trong văn hóa cư dân vạn đò, thể 

hiện sự thích ứng với môi trường tự nhiên, tính cố kết các thành viên trong gia đình, 

dòng họ. 

Dòng họ cư dân vạn đò tụ cư sớm hay muộn trên sông Hương gắn kết với nhau 

bằng các giá trị đặc trưng, bền vững, đó là quan hệ huyết thống, nghề nghiệp. Sự đồng 

nhất hay đa dạng các dòng họ cư dân vạn đò sông Hương phản ánh lịch sử hình thành, 

sự phức tạp trong của quá tụ cư trên sông Hương.  

- Hôn nhân: 

Trong quan niệm của cư dân Huế, cư dân vạn đò là tầng lớp nghèo khổ, ít học, 

phức tạp và đáng khinh. Dân vạn đò vì sự khinh miệt đó mà sống khép kín, thiếu cởi 

mở trong giao tiếp với cư dân trên bộ [91, tr.45].  

Bản thân cư dân cũng nhận thấy khoảng cách “vô hình” đối với cư dân trên đất 

liền: “Người dân vạn đò bày tỏ mối e ngại khi có khó khăn, chẳng hạn như sự miệt thị 

của cộng đồng cư dân trên bờ, sợ điều kiện làm sông nước không thuận lợi, con cái 

không có ai trông khi phải đi làm, lối sống phóng khoáng bị ràng buộc; rồi lo xa hơn 

khi lập gia đình, tách hộ thì không có nhà, có đất…” [39, tr. 64].  
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Trước TĐC, việc lựa chọn bạn đời của nam/nữ thanh niên diễn ra trong nội bộ vạn 

hay các vạn liền kề. Lối sống khép kín của cư dân vạn đò sông Hương thể hiện trong 

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 48.  

Trước đây, có rất ít trường hợp con trai cư dân vạn đò lấy vợ là người sống trên đất 

liền. Tại các vạn đò chỉ có thể chọn vợ/chồng là con em cư dân là người vạn đò. Trong 

những lần đi làm ăn xa, gia đình hai bên có điều kiện gặp gỡ, giao tiếp nên thanh niên có 

cơ hội tìm hiểu, kết hôn với nhau. Phụ nữ lấy chồng, theo chồng mưu sinh và dần quên 

gốc gác, quê quán của mình. Tuỳ điều kiện kinh tế gia đình, cha mẹ cho ít tiền, vàng, 

làm của hồi môn và không được thừa hưởng tài sản.  

Hình thức và đối tượng kết hôn cư dân vạn đò sông Hương đã thể hiện quan niệm 

trong hôn nhân khác các làng xã trên đất liền đó là “trai làng quyết giữ/hay chỉ lấy gái 

làng” khá mờ nhạt. Điều này biểu hiện lối sống phóng khoáng, không gò bó trong đời 

sống văn hoá cư dân sông nước.  

- 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 đò49.  

Nghiên cứu của Đỗ Minh Khuê khi khảo sát 101 hộ gia đình cư dân vạn đò tại 

phường Phú Cát và Phú Hiệp ở thành phố Huế, kết quả khảo sát số người bình quân hộ 

là 6,67 người [39, tr. 60]. 

Số liệu điều tra năm 1995 của UBND thành phố Huế trong tổng số 725 hộ gia 

đình với 4.589 khẩu cho biết số con bình quân tại các hộ cư dân vạn đò là 4,2 con [91, 

Phụ lục 1]. 

Quan niệm của cư dân “đông con hơn đông của” và “con cái là tài sản” nên 

nhiều gia đình có từ 4 đến 5 con. Với tâm lý và lối sống cộng đồng, nương tựa, giúp 

đỡ nhau vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, điều kiện sống và môi trường cư trú, do 

ý thức coi trọng dòng họ, đặc biệt đối với cư dân, họ tự an ủi nhau để sinh nhiều con 

trong cảnh thiếu thốn về kinh tế [24, tr.73].   

Sống trong môi trường sông nước, trẻ em từ 10 -12 tuổi làm những công việc của 

người trưởng thành. Công việc đó là: thả/kéo lưới, đan lưới, chèo thuyền, nấu 

                                           
48 Cư dân vạn đò yêu nhau và đi đến hôn nhân rất phổ biến, có rất ít trường hợp hôn nhân giữa cư dân vạn đò và người 

trên đất liền. Tâm lý cư dân trên đất liền mong muốn sự ổn định, con được sung sướng, trong khi đó cư dân vạn đò 

thường nghèo, sống biệt lập,  ít quan hệ cư dân trên bờ. 
49 Theo ông Võ Văn Kèn, vạn trưởng vạn Vỹ Dạ từ năm 1978 đến năm 2009. 
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cơm…Phân công lao động trong gia đình cư dân mang tính ước lệ. Người chồng 

thường chèo lái, vợ hoặc con chèo đằng mũi. Lúc kéo lưới người vợ cầm lái, người 

chồng thả/thu lưới. Tôm, cá đánh bắt sẽ do người vợ hoặc con gái bán ở chợ. 

Các thành viên tùy theo giới tính, độ tuổi đều tham gia hoạt động sản xuất và 

phân công lao động dựa theo giới tính và sức khoẻ. Các công việc khai thác cát, sỏi, 

vận chuyển tre nứa, đạp xích lô, xe thồ, bốc vác thuê…là công việc của đàn ông. Đan 

lưới, vớt rong nuôi cá lồng, bán cá, nội trợ là công việc của phụ nữ.  

Người đàn ông (chủ hộ) quán xuyến các hoạt động kinh tế và quan hệ cộng đồng, 

quyết định các khoản thu, chi trong gia đình. Dạy dỗ, giáo dục các con là trách nhiệm 

của các thành viên nhưng người mẹ có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục con lúc còn 

nhỏ. Con gái được mẹ dạy dỗ, chỉ bảo để sau này trở thành người phụ nữ đảm đang, 

khéo léo. Con trai ảnh hưởng lối sống, nghề nghiệp và sự răn dạy của người cha. 

Thuyền, ngư cụ và phương tiện khai thác cát, sỏi là tài sản quan trọng nhất của 

các hộ gia đình. Cha mẹ lúc sống, dành dụm mua cho con chiếc thuyền, tay lưới. Khi 

về già chia tài sản có sự khác biệt giữa nam và nữ, con trưởng và con thứ. Con trai 

trưởng ở chung và có quyền thừa kế tài sản cha mẹ để lại. Con thứ chỉ được hỗ trợ khi 

chung sống với cha mẹ. Cha mẹ qua đời, con trai trưởng có trách nhiệm chính trong 

nghi lễ tang ma, cúng kỵ, anh em trong gia đình hỗ trợ, đóng góp công sức và vật chất. 

Trách nhiệm thờ cúng ông bà, cha mẹ do con trai trưởng đảm nhận. Con trai trưởng 

thay thế cha mẹ, quyết định dựng vợ, gả chồng cho các em50. 

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. Vì vậy, các vạn đò 

trên sông nước khu vực Huế cũng được thành lập [75, tr 37-38]. 

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 huyện Phú Vang, Hương Thuỷ được sáp nhập vào thành phố Huế mở 

rộng, chia thành 8 khu phố theo thứ tự từ 1 đến 8. Trong đó, khu phố 8 gồm các vạn đò 

sông Hương và các sông lân cận thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Lần đầu tiên cư 

dân vạn đò sông Hương thuộc quản lý trực tiếp của thành phố Huế [75, tr.38]. 

                                           
50 Chị Nguyễn Thị Huế (55 tuổi - khu TĐC Phước Vĩnh) cho biết: Trong gia đình người chồng làm các công việc nặng 

nhọc và kiếm tiền nuôi cả gia đình; người vợ sinh, chăm sóc con và làm công việc nội trợ nên để có thu nhập là rất khó. 

Khi phụ thuộc tài chính người chồng thì phần lớn các quyết định của chồng là quyết định cuối cùng. Trước đây trong gia 

đình nhà chồng thì cha chồng cũng quyết định tất cả mọi việc, hình thành nếp gia đình theo lối gia trưởng từ rất lâu. 
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Năm 1954, Huế là một đơn vị hành chính thuộc cấp thành phố, sau được đổi 

thành thị xã. Tại Tờ dụ số 57, ngày 24/10/1956 của Ngô Đình Diệm về tổ chức hành 

chính quốc gia, thị xã Huế là đơn vị hành chính ngang cấp với tỉnh Thừa Thiên. Dưới 

thị xã Huế là đơn vị hành chính cấp cơ sở bao gồm phường và vạn (gồm 22 phường và 

11 vạn đò) [75, tr.137]. 

Biên bản của Hội đồng Thị xã Huế ngày 18/2/1966 đã đề nghị thành lập 3 quận. 

Ủy ban Hành pháp Trung ương tại Sài Gòn ra Nghị định 1455 ND/DVHC ngày 

19/6/1967, đồng ý Thị xã Huế gồm 3 quận; Tổng trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng 

hoà ra Nghị định số 319/BNV/ NC/19, ngày 4/5/1968 đã chuyển đơn vị hành chính 

Thị xã Huế từ 33 phường, vạn thành 10 khu phố; các phường và vạn không còn là đơn 

vị hành chính, được biên chế thành 10 khu phố và 31 khóm trực thuộc [75] 

Như vậy, giai đoạn 1965-1968, Huế và nhiều đô thị khác ở miền Nam đã được 

cải tổ hành chính, có những thay đổi trong quản lý đô thị Huế nói chung và cộng đồng 

cư dân vạn đò nói riêng. Cư dân vạn đò trước đây thuộc quản lý các huyện đã về thành 

phố Huế, quận Nhì trực thuộc thành phố và khu phố Phú An thuộc quận Nhì, thay đổi 

tên gọi các vạn thành khóm. 

Từ năm 1969 - 1975, đô thị Huế có nhiều thay đổi về cơ cấu hành chính nhưng cư dân 

vạn đò sông Hương không có sự thay đổi rõ rệt. Quản lý hành chính trước năm 1975 đối 

với các vạn đò như sau: 

Sơ đồ 4.1: Quản lý các vạn đò trước năm 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: [75]) 

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 

Thị xã Huế 

Quận Nhất 
Quận Nhì Quận Ba 

Khu phố 
Khu phố Phú An 

Khu phố 

Khu phố  

Ngư Hộ 
Trọng Đức Phủ Cam 



92 

hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội cộng 

đồng cư dân này. Điều này được thể hiện bằng sơ đồ dưới đây: 

Sơ đồ 4.2: Quản lý cư dân vạn đò sau năm 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 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;  Nhà nước giao các làng, xã nông nghiệp quản lý, khai thác mặt 

nước bởi các quy định thuế Nhà nước ban hành:  

- Nhà nước ủy quyền cho chính quyền địa phương làng, xã (vùng có mặt nước) 

đảm nhiệm khai thác, đánh bắt, nộp thuế. 

- Ban thưởng cho những làng, xã có công. Các làng, xã phải nộp số thuế nhất 

định (tuy không nhiều), ngược lại họ có quyền tự do khai thác. Số thuế này tính vào sổ 

thuế Nhà nước sẽ thu đối với các làng, xã [30, tr.62; 31; 76, tr.88]. 

Tuy nhiên, đặc thù nghề nghiệp, cư dân các vạn thường di chuyển, thay đổi địa 

điểm cư trú và sản xuất (do dòng chảy thay đổi, lũ lụt và tính thời vụ)... dẫn đến tình 

trạng quản lý cư dân không chặt chẽ như cư dân nông nghiệp. Khi Tổng Võng Nhi ra 

đời, cư dân vạn đò sông Hương được quy định phạm vi hoạt động và phương tiện 

hành nghề khác với cư dân vùng đầm phá được ấn định trong văn bản của làng Thủy 

Tú. Làng Thuỷ Tú được triều đình nhà Nguyễn giao cho đặc ân thu thuế các hoạt 

động ngư nghiệp trên sông Hương: "Thượng chí sơn lăng hạ chí Thảo long" (Sơn 

lăng: lăng Gia Long phía Tây kinh thành Huế thuộc thôn Thạch Hàn ngày nay; Thảo 

Long là tên một con đập ngăn nước mặn gần cửa Thuận An thuộc xã Tân Mỹ). Trong 

khu vực đó cư dân vạn đò có thể khai thác, đánh bắt và nộp một số thuế theo quy 

định, đồng thời họ cũng bị hạn chế thêm "Trường giang thống khoáng, bất xuất nhập 

đầm đăng khẩu" (chỉ được hành nghề trên sông, không được ra vào các cửa khẩu đặt 

sáo, trộ...những dụng cụ mà cư dân đầm phá dùng để phân định mặt nước để đánh 

bắt, khai thác thủy hải sản) [30, tr. 62; 74, tr.88]. 
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(Nguồn: Tác giả) 
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Dưới thời Pháp thuộc, quyền sở hữu tối cao của nhà Nguyễn với các tài sản quốc 

gia bị tước bỏ. Nghị định ngày 15/10/1903 của Toàn quyền Đông Dương, được hệ 

thống hóa và bổ sung bởi Sắc luật ngày 21/7/1925 đã khẳng định quyền sở hữu của 

chính quyền Pháp. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan Chính phủ Pháp không quản lý 

chặt chẽ  cộng đồng cư dân vạn đò; tiếp tục duy trì chính sách của Nhà nước phong 

kiến đối với cộng đồng cư dân. 

Từ năm 1954 đến năm 1975, sở hữu mặt nước và nguồn lợi sông Hương được 

thực hiện giống thời Pháp thuộc; mang nặng tính hình thức. Tuy nhiên, số lượng cư 

dân ở các vạn đò gia tăng, chính quyền Việt Nam Cộng hoà tiếp tục duy trì quản lý 

hành chính cư dân gắn với các đơn vị quản lý trên đất liền; quản lý sở hữu mặt nước 

theo tập quán và lối sống của cư dân. 

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

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính quyền địa phương chủ trương giải thể cấu trúc hành 

chính và quyền quản lý mặt nước trước đây. Các vạn đò được sáp nhập vào các xã, 

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

nguồn lợi sông Hương không có sự thay đổi. Việc 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, tác giả Phan Hoàng Quý cho biết thực trạng giáo dục tại các 

vạn đò như sau: Số cư dân vạn đò mù chữ nhiều hơn ở nông thôn. Số lượng người 

không biết chữ khoảng 50% và nếu kể những người từ 25 tuổi trở lên, trong 11 vạn đò 

không có ai học đến bậc trung học. Số lượng trẻ em được đi học không quá 15 % [52, 

tr.142]. Thực trạng trẻ em thất học, người lớn tuổi mù chữ trong cộng đồng cư dân là 

những cảnh báo trong nghiên cứu các tác giả trong và ngoài nước.   

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

vốn từ Trung ương, địa phương, các dự án tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước 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, mở các lớp bồi dưỡng, xoá mù 

cho người lớn tuổi.  



94 

Bảng 4.2: Trình độ học vấn của cư dân vạn đò tại thành phố Huế năm 1995 

Phường Hộ Khẩu 
Trình độ văn hoá 

Cấp 3 Cấp 2 Cấp 1 Xoá mù Không học 

Phú Bình 123 874  182 6 21 355 

Phường Đúc 52 285 01 03 45 05 122 

Phú Hiệp 128 1.009  05 07 65 185 

Kim Long 172 1.013  10 502 135 366 

Vỹ Dạ 218 1.175  04 45 24 852 

Vĩnh Ninh 16 142  01 34  09 

Phú Cát 02 16   02  10 

Thuỷ An 05 23   07  16 

Hương Sơ 09 52     17 

Tổng cộng 725 4.589 01 205 758 250 1.932 

 (Nguồn: [91, Phụ lục 1]; ĐVT: người) 

Qua Bảng 4.2, trình độ học vấn của cư dân các vạn đò trước TĐC khá thấp. Số 

lượng không học và xoá mù chiếm tỷ lệ 47,6%; tỷ lệ cấp 1 là 16,5%; tỷ lệ cấp 2 là 

4,5%; và tỷ lệ cấp 3 chỉ là 0,21% trong tổng số hộ gia đình cư dân vạn đò sông Hương.  

Trình độ học vấn, giáo dục không cao, dẫn đến quá trình học/đào tạo nghề và 

thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá 

gia đình, hội nhập kinh tế gặp nhiều khó khăn trong quá trình TĐC.  

4.1.3. Y tế 

Y tế, sức khỏe và những căn bệnh của cộng đồng cư dân là điều quan tâm của các 

cấp chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng. Tuy 

nhiên, số liệu về tuổi thọ, các căn bệnh thường gặp và các chỉ số liên quan đến sức 

khoẻ cư dân vạn đò sông Hương không được xác định chính xác [95, tr.137].  

Số liệu y tế của cư dân trước TĐC có rất ít, do việc quản lý cộng đồng tại khu dân 

cư, và cư dân cũng rất ít khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Chúng tôi sử dụng các tài 

liệu của các tác giả nước ngoài, các tổ chức độc lập hay các Hiệp hội nhân đạo để hiểu 

rõ hơn thực trạng y tế, sức khoẻ của cư dân. 

Năm 1994, trong báo cáo “Nghiên cứu phụ nữ và trẻ em vạn đò phường Vỹ 

Dạ”, đã khảo sát 143/183 hộ gia đình51 với 1.138  cư dân.  

Kết quả khảo sát cho biết thực trạng như sau: 

                                           
51 Số liệu của các tác giả trong và ngoài nước cũng như các Tổ chức, Hiệp hội nhân đạo mang tính chất tham khảo. Có 

40 hộ gia đình không tiếp cận được trong khảo sát này. 
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- Tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em:  

Trong tổng số 959 trẻ em thì tỷ lệ tử vong là 38,1% khi các em từ 0 đến 6 tháng 

tuổi, 45% trước 1 tuổi và 73,8% trước 15 tuổi. Các bà mẹ cho biết sốt, sốt rét là 

nguyên nhân gây ra 31,0 % tử vong, tiêu chảy là 7,1%, tai nạn và đuối nước là 14,2% 

ở trẻ em. 

Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ tử vong ở trẻ em 

 

(Nguồn: [121, tr. 436-437]; Tỷ lệ: %) 

- Suy dinh dưỡng ở trẻ em từ 0 đến 59 tháng tuổi, tiêm chủng của trẻ em từ 0 đến 

15 tuổi và phụ nữ ngừa thai và thai sản (từ 15 tuổi có đó có 108 phụ nữ - chiếm tỷ lệ 

54,5%) đồng ý trả lời các câu hỏi về biện pháp tránh thai. Ngoài ra nghiên cứu còn 

tổng hợp các ý kiến và hành vi của chủ hộ khi đối mặt với bệnh tật và hệ thống chăm 

sóc sức khỏe [121]. 

Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng và tiêm chủng năm 1994 tại phường Vỹ Dạ 

 

(Nguồn: [121, tr. 434 - 435]; Tỷ lệ: %) 

Qua Biểu đồ 4.2, chúng ta có thể nhận thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng nghiêm trọng và 

vừa phải chiếm 56% (hơn 50% tổng số trẻ em). Tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt 27,7%, trong 

đó không có dấu hiệu tiêm chủng là 71,0%. 

Trong đề tài “Nghiên cứu tình hình đời sống dinh dưỡng và một số bệnh truyền 

nhiễm của quần thể người dân sống trên các vạn đò sông Hương, thành phố Huế”, tác 

giả Huỳnh Đình Chiến cho rằng: Cư dân các vạn đò sông Hương sống trên thuyền có 

mức thu nhập thấp, nghề nghiệp bấp bênh, đời sống không ổn định. TĐC và tạo điều 
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kiện làm việc tại nơi ở mới là điều mong muốn của người dân; tình hình dinh dưỡng 

của cư dân rất kém do thành phần thức ăn không đủ số lượng và chất lượng. Các chỉ số 

về sức khỏe và thể lực bị giảm sút; các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng phổ biến, 

đặc biệt các bệnh lây truyền theo đường ruột như lỵ, ỉa chảy là mối lo thường xuyên 

của người dân ở đây” [14]. 

Trong nghiên cứu “Sự thay đổi tình trạng sức khỏe của những người sống trên 

thuyền ở Huế, Việt Nam (2003)”, điểm nghiên cứu tại 6 phường có cư dân vạn đò gồm: 

Phú Hậu, Phú Hiệp, Vỹ Dạ, Phường Đúc, Kim Long và Phú Cát. Tổng số  941 hộ và 

3.737 cư dân được khảo sát, với người từ 5 tuổi trở lên tại các vạn đò, các bệnh truyền 

nhiễm và ký sinh trùng, hô hấp, liên quan đến da, tiêu hóa và các thương tích như sau: 

Biểu đồ 4.3: Tỷ lệ các loại bệnh và thương tích cư dân vạn đò năm 2003 

 

(Nguồn [110, tr. 943]; Tỷ lệ %) 

Như vậy, chiếm tỷ lệ cao nhất là bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng với 85,3%, 

tiếp theo là các bệnh hô hấp, bệnh về da và mô dưới da, bệnh về hệ tiêu hóa lần lượt là 

78,0%, 51,2% và 15,4%. Ngoài ra, tỷ lệ thương tích chiếm 13,2% tổng số cư dân được 

điều tra [110, tr.941].  

Nghiên cứu này cho biết điều kiện cư trú đặc thù, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước 

sông để nấu ăn, uống, tắm rửa và rửa mặt là 9,7%, 10,7%, 81,8% và 91,7%.  

Biểu đồ 4.4: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sông 

 

(Nguồn: [110, tr. 944]; Tỷ lệ %) 

Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sông để đun sôi trước khi uống, rửa tay, nấu chín 

trước khi ăn là 42,6%, 26,3% và 72,7%. Tỷ lệ hộ gia đình đại tiện và vứt rác xuống 

sông là 85,4% và 54,0% [110, tr.942]. 
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Phát hiện của nghiên cứu này đã cung cấp các luận cứ khoa học để chính quyền 

địa phương đưa ra các giải pháp cải thiện sức khỏe cư dân sống trong các điều kiện cụ 

thể. Và định cư cư dân trên bờ là giải pháp hữu hiệu đối với cộng đồng cư dân này. 

Số liệu y tế về kế hoạch hoá gia đình của cư dân hầu như không có. Trong khảo 

sát tháng 6/1995 của UBND thành phố Huế với 725 hộ và 4.589 khẩu cho biết tỷ lệ % 

các hộ gia đình có thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình như sau: Kim Long 

2,08%, Vĩnh Ninh 2,8%, Vỹ Dạ 2,83%, Phú Hiệp 3,22%, Phú Bình 4,16%, Phường 

Đúc 4,6%, Hương Sơ 33%; riêng phường Phú Cát và Thuỷ An không có số liệu. Qua 

đó cho thấy tỷ lệ hộ gia đình cư dân vạn đò thực hiện kế hoạch hoá gia đình không cao 

[91, Phụ lục 1].  

Trong nghiên cứu (2008) “Phát triển xương ở trẻ em sống trên nhà /thuyền ở 

Việt Nam”, các tác giả cho rằng thực trạng sống thiếu điều kiện vệ sinh, tiếp cận 

nguồn nước đều liên quan đến sức khỏe. Kết quả điều tra cho biết số ngày/tuần các gia 

đình sử dụng các loại thực phẩm: gạo 6,7 ngày/tuần, bánh mì 2,4 ngày/tuần, thịt 2,3 

ngày/tuần, cá 4,8 ngày/tuần, rau 4,5 ngày/tuần, trứng 1, 2 ngày/tuần và sữa 0,4 

ngày/tuần. Trong số các loại thực phẩm chỉ có lượng rau có tương quan với tính chất 

xương của trẻ em. Còn các loại thực phẩm khác đều không đáp ứng nhu cầu phát triển 

xương ở trẻ em vạn đò [111]. 

Như vậy, trước TĐC, kết quả nghiên cứu về sử dụng nguồn nước, vấn đề y tế, 

sức khoẻ tại các vạn đò sông Hương là những cảnh báo đối với bộ phận cư dân này. 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng sự 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. Đặc biệt, đối với trẻ em tỷ lệ suy dinh dưỡng, không tiêm chủng (theo 

tỷ lệ quốc gia) thấp hơn so với trẻ em trong toàn quốc và trẻ em tại thành phố Huế. 

4.1.4. An ninh trật tự, an toàn xã hội 

Thực trạng chung trước TĐC là nhiều em không đăng ký khai sinh, nhiều cặp vợ 

chồng tảo hôn, không đăng ký kết hôn, nhiều cư dân không có căn cước công dân do 

hoàn cảnh sống lênh đênh trên sông nước từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đây là thiệt 

thòi cho cư dân với tư cách là chủ thể của xã hội, đồng thời gây nên những khó khăn 

trong quản lý và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Cuộc sống lênh đênh trên 

sông, kinh tế khó khăn, cha mẹ không có thời gian quan tâm chuyện học tập, vui chơi 

nên nhiều em bỏ học. Các em bán hàng rong tại quán nhậu, phụ bán cà phê, bán vé số 

trong thành phố, nhiều em theo bạn rủ rê đi ăn trộm, móc túi ở chợ Đông Ba, chợ An 

Cựu hay những nơi tập trung đông người. 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 xã hội tại các vạn đò ngày càng phức tạp.  
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Tác giả Nguyễn Quang Trung Tiến khi nói về tình hình trật tự xã hội của các vạn 

đò đã có ý kiến: “Trẻ em vạn đò thì có cả nghề bán vé số, bán kem, bán bánh mỳ dạo, 

đi ăn xin. Nhìn chung, cuộc sống của dân vạn đò hết sức lam lũ, làm không đủ sống, 

con cái thất học và bị ném vào cuộc mưu sinh rất sớm. Vì vậy các tệ nạn xã hội như 

mại dâm, trộm cắp…một thời là nỗi đau nhức nhối không chỉ của cư dân vạn đò mà 

còn của cả cộng đồng cư dân địa phương” [75, tr.42].  

Các vạn đò sông Hương được nhiều người biết đến là nơi chứa chấp các tệ nạn 

xã hội. Nhiều hộ gia đình sử dụng thuyền để chở khách mua dâm trên thuyền nhằm 

tránh sự theo dõi và phát hiện của cơ quan chức năng52. Nói về nghề nghiệp phụ nữ và 

tệ nạn xã hội, tác giả Nguyễn Quang Trung Tiến nhấn mạnh: “Đối với phụ nữ vạn đò 

Huế, ngoài nghề đánh cá, làm thuê, bán hàng rong hay lượm ve chai, nhiều chị em do 

thất nghiệp hoặc cùng đường nên kiêm thêm cả nghề mại dâm. Họ dùng chính con đò 

của mình, hoặc của chủ chứa là người trong vạn đò để hành nghề” [75, tr.45]. 

Trước năm 1975, vạn An Hội là nơi vui chơi, giải trí của binh sĩ của chính quyền 

Việt Nam cộng hòa và những hạng người khác nhau. Chính quyền Sài Gòn nhiều lần 

truy quét nhưng không xóa được những tụ điểm này. Sau năm 1975, các cấp chính 

quyền Trung ương và địa phương đã có những biện pháp kịp thời để ngăn chặn tệ nạn 

xã hội tại các vạn đò, cư dân vạn An Hội được định cư, ổn định cuộc sống tại khu 

TĐC Bãi Dâu.  

Thực trạng đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội và vấn đề an ninh được chúng tôi 

thể hiện bằng sơ đồ dưới đây: 

Sơ đồ 4.3: Các vấn đề kinh tế, xã hội của cư dân trước TĐC 

 

  

 

 

 

(Nguồn: Tác giả) 

                                           
52Theo ông Bình, cư trú tại phường Phước Vĩnh, thuyền gia đình ông trước đây chuyên làm “dịch vụ” cho khách làng 

chơi. Điều này đã được Phan Hoàng Quý và các tác giả khác bàn về mặt trái trong đời sống cư dân. 

Thất học 

 

Đói nghèo 

Tệ nạn xã hội 

     

Thất nghiệp 

Đông con 
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4.1.5. Tôn giáo và tín ngưỡng cư dân  

Khác với ngư dân vùng biển và đầm phá, cư dân vạn đò sông Hương không “ra khơi 

vào lộng”, không nuôi trồng mà chỉ đánh bắt, khai thác thủy sản trên sông Hương . Cư trú 

tạm bợ trên thuyền, cư dân luôn đối mặt với những bất trắc sông nước nên họ đã đặt niềm 

tin vào các thần linh là điều thường thấy đối với các cộng đồng cư dân sinh kế  phụ thuộc 

vào điều kiện tự nhiên.  

Từ những năm 1972-1973, khi tìm hiểu về tôn giáo, thực hành tín ngưỡng của 

cộng đồng cư dân, tác giả Phan Hoàng Quý cho biết: Họ là những tín đồ theo Phật 

giáo, cũng ăn chay niệm Phật (nhưng họ không quy y); ngoài ra họ còn thờ Mẫu, thờ 

Thiên Y A NA, thờ Cô/Cậu. Họ thực hành tín ngưỡng trên các am/điện ở các bãi bồi 

hay hòn đảo nhỏ ở Vỹ Dạ (trước đây có 05 hộ theo Thiên chúa giáo gồm: 02 hộ gốc 

Quảng Bình, 02 hộ ở Tân Mỹ, Thuận An, Phú Vang và 01 hộ có chồng là người theo 

đạo cư trú ở Phú Cam) [54, tr.136-137, 139]. 

Trong công trình “Ma thuật, khoa học và tôn giáo” Bronislaw Malinowski cho 

rằng: “Tình trạng căng thẳng của các nhu cầu bản năng, những trải nghiệm cảm xúc 

mạnh mẽ, bằng cách này hay cách khác dẫn đến thờ cúng và niềm tin” [100, tr.21]. 

Như vậy, cư dân vạn đò sông Hương lúc còn cư trú trên sông Hương yếu tố điều kiện 

tự nhiên đã tác động trực tiếp đến sinh kế, cư trú và tín ngưỡng nên họ vẫn thực hành 

các tín ngưỡng/nghi lễ quan trọng của cư dân sông nước. Trên góc độ sinh thái văn 

hoá, với các mối quan hệ và nhận thức của con người thì bản thân con người cũng tự 

tạo ra cho mình những tai ương, khó khăn/hậu họa, nên họ cần sự che chở/giúp đỡ của 

hệ thống thần linh thông qua các thầy cúng, thầy shaman53 là điều khó tránh khỏi. Điều 

này thể hiện sự thích ứng về văn hoá và thực hành tín ngưỡng của cư dân trong bối 

cảnh, điều kiện môi trường sống còn nhiều thách thức lẫn hy vọng. 

Trong nghiên cứu về tín ngưỡng, tôn giáo cư dân từ những năm 1992-1995, tác 

giả Didier Bertrand đã khảo tả về tín ngưỡng của cộng đồng gắn liền với vai trò các 

thầy cúng: “Trên một hòn đảo nhỏ, ở giữa sông Hương, vượt qua bởi một bàn thờ, bàn 

đầu dành riêng cho Mẹ nước (Bà Thủy hoặc biến dạng cục bộ của Mẫu Thoải), các 

phiên lên đồng được tổ chức thường xuyên vào ngày 1 và 15 âm lịch hay theo yêu cầu 

của cư dân. Để đối phó các chính quyền, cư dân che các tấm tôn, che mặt vũ công và 

các nhạc sỹ…Những cư dân vạn đò có các nghi lễ riêng, nhỏ hơn và mục đích chủ yếu 

là chữa bệnh...” [117, tr.272-273]. 

Cùng mạch nghiên cứu này, tác giả Văn Đình Triền, khi nói về tín ngưỡng cư 

dân vạn đò sông Hương, đã khảo tả: “Trên đầu Cồn Hến, cạnh chùa Trung Lưu cũ 

                                           
53Shaman là hình thức thông qua những người môi giới, trung gian để giao tiếp với thần linh; qua đó nhờ thần linh 

giúp đỡ nhằm đạt được những điều mình mong muốn. 
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trước đây có ông Võ Sắc, người ở vạn đò Ngư Hộ dựng một am thờ Vân Hương Thánh 

Mẫu (tức Liễu Hạnh Công Chúa từ Miền Bắc). Tại am này thường xuyên tổ chức chầu 

văn, hộ đồng(lên đồng) của nhân dân vùng mặt nước”54 [77, tr. 85]. 

Trong tục thờ thần (thần suối, thần sông, thần biển), nếu như cư dân ven biển 

miền Trung và vùng biển ở phía Nam có tục thờ cá Ông là một tín ngưỡng phổ biến, 

thì cư dân vạn đò sông Hương có tục thờ Bà Thủy. Tục thờ này đáp ứng nhu cầu và 

làm thỏa mãn ước vọng của cư dân, đem lại sự bình an, may mắn, sức khỏe. Cư dân 

xem Bà Thủy là nữ thần bảo trợ cuộc sống, buôn bán và làm ăn. Họ thờ Bà trong các 

dịp lễ hội của cộng đồng, năm mới, mở đầu chu kỳ đánh bắt…Thờ Bà Thủy của cư 

dân sông Hương mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện khả năng ứng xử với điều kiện tự 

nhiên, sông nước. 

Như vậy, tín ngưỡng thờ Bà Thủy của cư dân vạn đò sông Hương dựa trên nền tảng 

tín ngưỡng cư dân nông nghiệp, kết hợp với đạo thờ cúng tổ tiên và ảnh hưởng thờ Ngũ 

hành (sau này là đạo Mẫu, kết hợp với Thiên Y A na). Vị trí bàn thờ Bà Thủy của cư dân 

trước đây được đặt ở đầu khoang thuyền hay vị trí cao ráo trong thuyền, xa bếp và chỗ sinh 

hoạt. Cư dân thờ Phật phía trước, Bà Thủy phía sau. Trên bàn thờ gồm lễ vật gồm 

bánh, hoa quả và đặc biệt trong các ngày lễ thì không thể thiếu hương và hoa. Tại các 

vạn đò, cư dân đều dựa vào địa hình, cảnh quan của tự nhiên để lập nên các đền (am) 

trên các hòn đảo nhỏ, hoặc dựa vào bờ sông hay trên đất liền sát mép bờ sông để thờ 

Bà Thủy, Hà Bá và những vị chư thần [PL5.48].  

Tuy nhiên, kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy, các hộ gia đình cư dân vạn 

đò sông Hương không lập am/miếu riêng để thờ Bà Thủy. Theo lý giải của những thầy 

cúng, thủ am, sở dĩ như vậy bởi: “Nghề nghiệp của họ gắn chặt với sông nước nhưng 

không quá nguy hiểm so với cư dân đi biển. Quá trình di cư, thay đổi chỗ ở để thuận 

lợi trong làm ăn, sinh sống khiến họ không có đất để lập các am miếu thờ Bà Thủy như 

cư dân các vùng khác”55 [PL5.39; 5.40]. 

Thông thường, mỗi vạn đò có một miếu thờ Mẫu, Bà Thuỷ gần nơi cư trú, ở đó cư 

dân cầu khẩn tại miếu vào ngày quy định và vào các ngày sóc, vọng. Cư dân trong các 

                                           
54 Theo những cư dân cao niên trong cộng đồng thì hòn đảo nhỏ này chính là đảo ông Sắt (Võ Văn Sắt chứ không phải 

Võ Sắc -Nguyễn Mạnh Hà), tác giả Văn Đình Triền đã nhầm lẫn giữa Sắc và Sắt. Theo lời ông Võ Văn Vinh (70 tuổi) 

cháu nội ông Võ Văn Lái, cư dân vạn đò thôn Trọng Đức (Quảng Trị) sinh hạ được ông Võ Văn Đá và Võ Văn Sắt. 

Ông Đá theo vợ chuyển đến nơi ở khác. Hai vợ chồng Ông Sắt sinh sống trên đảo; sinh được 6 người con, ba trai và ba 

gái. Hệ thống điện thờ trên đảo được ông nội, ông Lái và cha ông là ông Sắt xây dựng, sửa chữa. Hiện nay ông Võ 

Văn Vinh là người quản lý điện. Dòng họ ông đã sống được 4 đời trên sông Hương, bà con ông Võ Văn Kèn, nguyên 

Vạn trưởng vạn Vỹ Dạ. 
55 Theo ý kiến ông Nguyễn Toàn (thủ am), Nguyễn Văn Thương (thầy cúng) cư dân vạn đò tại khu TĐC Kim Long, 

tháng 8/2019. 
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dòng họ khác nhau cũng đến đây thực hiện các nghi lễ. Miếu thờ Bà Thuỷ là miếu thờ 

chung của cộng đồng và khi sinh sống nơi khác cư dân sẽ đem theo bát hương ở miếu 

thờ để tiếp tục thờ cúng.   

Trong một năm cư dân vạn đò sông Hương có các nghi lễ, cúng tế như sau: 

- Tế thành hoàng: Hàng năm cư dân vạn đò sông Hương tổ chức lễ tế thành 

hoàng vào ngày 15 tháng 2 âm lịch. Tổ chức lễ là Ban lễ nghi của vạn gồm những 

người cao niên, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. Lễ này tương đối giống với lễ tế 

ở đình làng cư dân trên đất liền. Mỗi dòng họ, gia đình vào làm lễ, chiêng trống sẽ nổi 

lên. Khi tế xong, lễ vật được dọn ra thết đãi bà con, họ hàng trong vạn và các vạn cận 

cư thụ lộc. 

- Lễ cúng rào: Ý nghĩa của lễ tương tự như cúng thổ thần của cư dân nông 

nghiệp, nhằm cầu mong mùa màng bội thu, may mắn đến với gia đình và cộng đồng. 

Lễ cúng rào thường tổ chức vào những ngày đầu năm hoặc cuối năm. Người đứng ra 

tổ chức thường là vạn trưởng hay một người cao niên, có uy tín trong cộng đồng. Lễ 

vật gồm trầu cau, rượu, hương, hoa. 

- Lễ tế ở đình vạn: Ngoài những am, miếu trên các bãi bồi, khu vực phường Kim 

Long, Vỹ Dạ, Phú Bình... mỗi vạn đều có một ngôi đình để thờ tự. Đình vạn An Hội được 

mọi người biết nhiều nhất (trên mảnh đất nhỏ ở góc chợ Đông Ba - gần cầu Gia Hội). Đây 

là ngôi đình duy nhất trong 11 vạn đò sông Hương nghiêm trang như các ngôi đình làng 

khác trên đất liền. Trong đình có bài vị của Thành hoàng, có bàn thờ Phật, ngoài đình có 

miếu thờ Thổ thần, Bà Thủy, Am ngũ hành thờ các thần: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, 

và am ngoài cùng thờ những oan hồn đi lạc [54, tr.138].  

- Lễ cầu an trong họ: Đây là lễ đặc thù của cư dân vạn đò sông Hương. Thông 

thường 6 - 12 năm, trong họ tổ chức đàn chay để cầu an cho những người đã chết. Để 

làm vừa lòng những người đã mất, chủ gia đình và thầy cúng bố trí bàn thờ Hà bá, thổ 

thần, các chư thần...trong đó không thể thiếu đồ cúng tế là hàng mã như: mũ, quần áo, 

giày dép, các hình nhân. Mỗi người chết trong họ được tượng trưng bằng một hình nhân. 

Sau buổi lễ, những vật dụng, hình nhân được đốt hay thả trôi sông tuỳ theo quan niệm 

của từng vạn đối với người chết do oan uổng, rủi ro hay bệnh tật... [PL 5.47].  

- Lễ đầu năm của chu kỳ đánh bắt: Các hoạt động của cư dân vạn đò sông Hương 

như đánh bắt cá, vận chuyển tre nứa, khai thác cát sỏi là những nghề truyền thống từ 

lâu, đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của họ. Có thể xem đây là lễ cầu 

ngư đầu năm với mục đích cầu khẩn thần linh phù hộ may mắn, phát tài, phát lộc, bình 

an trong cuộc sống. Công việc này do vạn trưởng hay cụ già cao niên trong cộng đồng 

đứng ra tổ chức. Lễ vật gồm gà trống, các loại trái cây, bánh kẹo, 2 mâm cá, thịt, vàng 

bạc, tiền, áo binh, rượu, trầu cau, hương, hoa.  
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- Lễ cúng ông tổ của nghề: Lễ này được tổ chức 2 - 4 năm/lần, gồm 3 lễ chính. 

Lễ thứ nhất cúng gia tiên. Lễ thứ hai cúng cô, bác và những linh hồn lang thang, cơ 

nhỡ. Lễ thứ ba cúng ở bàn thờ tổ nghề. Lễ vật gồm rượu, trầu cau, hương, hoa, một 

con gà trống để xem chân, một mâm các loại trái cây, bánh kẹo; 2 mâm cá, thịt, 2 dĩa 

muối, gạo, vàng, bạc, áo binh, tiền âm phủ và 5 tờ áo gấm (giống áo binh). Người 

đứng ra tổ chức cúng tế là ông vạn trưởng. Mục đích buổi lễ là tạ ơn, trân trọng nghề 

nghiệp và tưởng nhớ người khai sinh nghề. 

- Lễ cúng Rằm tháng bảy: Đây là lễ nghi quan trọng của cư dân làm nghề sông 

nước. Theo quan niệm của ngư dân “làm nghề cá thì phải có sự phù hộ của Bà Thủy” 

nên cần cúng bái để thể hiện lòng thành của cá nhân và cộng đồng. Trên bàn thờ thư-

ờng có hoa quả, bánh ngọt. Nghi lễ được tổ chức vào đêm Rằm tháng 7 âm lịch. Nghi 

thức thả đèn và phóng sinh được thực hiện lúc nửa đêm. Người tổ chức lễ nghi quan 

trọng này là ông vạn trưởng. 

- Lễ cúng Tam phủ: Lễ lớn nhất của cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương được tổ 

chức 3 - 4 năm/lần. Lễ vật bao gồm lợn, gà, vàng mã, tiền, hoa quả, hương, 3 bộ đồ mã 

tam phủ (đầy đủ mũ, giày), 2 bộ áo Đức Ngư ông và Bà, 1 bộ áo bà Chúa Thánh Mẫu 

(Thiên Y A na), 3 bộ áo cậu, một bộ áo tiên sư, 5 bộ ngũ hành, 5 bộ hà bá, 2 bộ lốt (hình 

nhân) Bà Sơn và Bà Thủy, một bộ cung tên, câu ống, nơm,... Lễ cúng Tam Phủ được tổ 

chức ở vạn, cư dân thường liên kết các thuyền tổ chức cúng trong từng vạn. Lễ diễn ra 

với 2 tiết chính: lễ Nghinh Thủy (Thỉnh ngài) và chính lễ. Vạn trưởng và thầy cúng thực 

hiện các nghi lễ quan trọng của buổi lễ. 

Sống trong môi trường sông nước đặc thù, tại các vạn thường có một người làm 

nghề thầy cúng để giúp cư dân trong vạn thực hiện các nghi lễ cần thiết như tế lễ, cúng 

giải hạn, cúng chuộc hồn cho người chết non…Ngoài ra, ông ta còn có thể xem tử vi, 

thuật phong thuỷ và đặc biệt có thể lên đồng. Vì thế, những thầy này còn được gọi là 

thầy “đồng”, “thầy đồng hộ” hay thủ am. Trong cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương 

các thầy rất được kính trọng. Họ là những người có kiến thức về văn hoá tâm linh và 

thực hành tín ngưỡng của cư dân; mặt khác họ đã tích lũy được những “bí quyết thần bí” 

từ thế hệ trước truyền lại. Chính vì vậy, các thầy là những người mang trọng trách thực 

hiện các nghi lễ, thực hành tín ngưỡng liên quan đến ngư nghiệp, cộng đồng, gia đình, 

nghi lễ vòng đời (cúng bái, bói toán, trừ tà ma, giải hạn hay hầu đồng...) là những nhiệm 

vụ quan trọng mà các thầy đang thực hành, lưu giữ và sáng tạo các giá trị văn hoá tâm 

linh của cư dân56.  

Ngoài việc thực hành tín ngưỡng, cư dân còn tin và thờ cúng các đối tượng sau đây: 

                                           
56 Cư dân thường suy tôn và nhắc đến ông Chín Thượng Ngàn. Trước đây có ông Hoàng Mười ở vạn Tân Ba (thượng 

nguồn sông Hương) là thầy cúng, rất giỏi trong sử dụng các phép thuật chữa bệnh. 
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Bảng 4.3: Đối tượng thờ cúng 

STT Đối tượng thờ cúng 
Số hộ trả lời 

Có   Không 

Tỷ 

lệ 

1 Bàn thờ Phật 5 155 3,2 

2 Ông bà, tổ tiên, người thân đã mất  160 0 100 

3 Trang ông/ bà, Am/miếu vong hồn, Tinh tà57 (ma quỷ) 120 40 75,0 

4 Thờ Mẫu, Bà Thuỷ và các vị chư thần 140 20 80 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2018-7/2019; Tỷ lệ: %) 

Trước TĐC, thực hành tôn giáo tín ngưỡng cư dân có thờ Phật chiếm tỷ lệ không 

cao, chỉ 3,2% số hộ gia đình được khảo sát58. Tuy nhiên, số hộ gia đình thờ ông bà, tổ 

tiên là 100%; thờ Mẫu, Bà Thuỷ và các vị chư thần là 80% và thờ trang ông/bà, am 

miếu, tinh tà là 75%.  

Sống trong môi trường đặc thù, cuộc sống sông nước bấp bênh và phụ thuộc điều 

kiện của tự nhiên, quan hệ với cộng đồng cư dân trên đất liền có phần biệt lập, nên cư 

dân có kiêng kỵ sau: 

- Khi gió bão, làm ăn không thuận lợi, cư dân sửa soạn dĩa hoa quả và thắp 

nhang lên bàn thờ tổ tiên, bàn thờ thủy thần để cầu mong Bà Thủy phù hộ tai qua nạn 

khỏi, may mắn.  

- Không được gọi tên các thần linh một cách vô cớ, như con rái cá thì gọi là Ông 

Rái và khi đánh bắt cá cũng không nói đến ông Hà Bá, rái cá và các con hổ, mèo, khỉ.  

- Kiêng người lạ lên thuyền; không được bước ngang qua dây, ngư cụ đánh bắt 

cá và dụng cụ khai thác cát, sỏi.  

- Kiêng phụ nữ mang thai lên thuyền, kiêng thăm phụ nữ sinh nở hay phụ nữ hư thai, 

sẩy thai do lo sợ những điều không may mắn, bất trắc xảy ra trong quá trình làm nghề. 

Các nghi lễ cúng tế, tín ngưỡng thờ Mẫu, Bà Thuỷ, Thuỷ thần, những kiêng kỵ 

và các thực hành tín ngưỡng liên quan 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.  

                                           
57Ông Trần Văn Thương, 60 tuổi cho biết: “Trước đây, khi còn sống trên thuyền, khi chưa lập gia đình ở chung với bố 

mẹ thì không thờ, khi tách hộ ở riêng trên thuyền lập bát nhang trên thuyền để cầu mong làm ăn thuận lợi, để tránh 

Tinh tà (ma quỷ). 
58Theo ông Nguyễn Toàn (63 tuổi, khu TĐC Kim Long): “Khi sinh sống trên thuyền cư dân đặt các am nhỏ trên mui 

thuyền; trong khoang thuyền cư dân thờ Phật (nhưng rất ít). Cá biệt có những hộ gia đình lập am/điện ngay trong 

thuyền để thờ tự”. Theo ông Trần Vinh (63 tuổi, khu TĐC Kim Long) và ông Dương Văn Hen (62 tuổi, khu TĐC 

Phước Vĩnh): Trước đây, cư dân vạn đò có rất ít hộ gia đình thờ Phật. Chỉ có những ngày lễ lớn của Phật giáo cư dân 

mới đi chùa. Nhưng kể từ khi sống trên đất liền số hộ gia đình có bàn thờ Phật, đi chùa vào dịp lễ rất đông. 
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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, vai trò Vạn trưởng và Hội đồng Liên gia trưởng không còn hiện 

hữu; tính tự trị, tự quản truyền thống của cộng đồng cư dân đã thay đổi; thay vào đó là 

hệ thống các tổ chức chính trị, xã hội của chính quyền địa phương. Hệ thống các tổ chức 

chính trị, xã hội đã tác động trực tiếp đến đời sống văn hoá cũng như thực hiện các chủ 

trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tại các khu TĐC.  

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

nữ, Đoàn thanh niên…đã thể hiện và phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền địa 

phương trong vấn đề quản lý, điều hành cư dân nơi cư trú. Trong đó bí thư chi bộ là 

người đại diện tổ chức Đảng, tổ trưởng tổ dân phố là người đại diện chính quyền. 

Quyền hạn và trách nhiệm có sự phân biệt, chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, Tổ 

dân phố động viên cư dân phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần cho nhân dân; thực hiện nhiệm vụ trật tự, an toàn tại khu dân cư. 

Bên cạnh Chi bộ Đảng và Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc phường 

gồm: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường và Chi hội trưởng của các tổ chức: Chi hội 

Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ đã vận 

động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước; phối hợp với các 

tổ chức chính trị - xã hội giải quyết các mâu thuẫn; hỗ trợ hộ gia đình vay vốn, xoá mù 

(lớp học ban đêm), đào tạo nghề, phát triển kinh tế hộ gia đình59. 

Tổ trưởng dân phố là người có năng lực, kinh nghiệm tập hợp đoàn kết, được cư 

dân tín nhiệm và quý trọng. Tổ trưởng thường phổ biến chủ trương, chính sách của 

Nhà nước; phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vận 

động người dân thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư”; đề đạt nguyện vọng chính đáng của cư dân với các cấp chính quyền địa phương. 

Tổ trưởng vận động quỹ hỗ trợ các gia đình khó khăn, người ốm đau, tang lễ; quỹ hỗ 

trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân để tổ chức các 

dịp lễ: Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tết trung thu; vận động cư dân khu TĐC tham gia 

các phong trào thể dục thể thao, ngày hội Quốc phòng toàn dân…Cư dân đã chủ động 

liên hệ, trao đổi ý kiến trực tiếp với lãnh đạo các đoàn thể về vấn đề hộ khẩu, chứng 

minh nhân dân, chứng nhận hộ nghèo, vay vốn sản xuất…Nhận thức được vai trò các tổ 

                                           
59 Theo chị Trần Thị Huế: “Trước đây, ở trên thuyền không tham gia các đoàn, hội. Tại khu TĐC được chính quyền 

địa phương, Hội phụ nữ vận động buổi tối học lớp học bình dân tại nhà văn hoá.”. Chị và chồng tham gia Hội chữ 

thập đỏ, Hội từ thiện của Phường. 
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chức chính trị trong đời sống xã hội, cư dân đã tích cực tham gia các tổ chức chính trị, 

xã hội:  

Bảng 4.4: Số hộ gia đình tham gia các tổ chức chính trị tại địa phương 

STT Khu TĐC Hội phụ nữ Hội nông dân Đoàn Thanh niên 

1 Phước Vĩnh 32 0 2 

2 Kim Long 34 0 3 

3 Bãi Dâu 37 3 4 

4 Hương Sơ 37 2 3 

Tổng cộng 110 5 12 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019) 

Hiện nay quản lý khu dân cư được thực hiện theo sơ đồ sau:  

Sơ đồ 4.4: Quản lý cư dân tại các khu TĐC 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                  (Nguồn: Tác giả) 

Tổ dân cư đã hình thành Quỹ khuyến học, Quỹ tương thân tương ái do các hộ gia 

đình đóng góp, quỹ này đã tác động đến đời sống vật chất và tinh thần của cư dân, tạo 

ra nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức về giáo dục, kịp thời động viên, chia sẻ 

người dân lúc khó khăn, hoạn nạn. 

Chính quyền các Phường có những chính sách quan tâm, đãi ngộ các chức danh 

đoàn thể như bí thư chi bộ, tổ trưởng, chi hội phụ nữ. Các tổ chức chính trị, xã hội đã 

tác động tích cực đến đời sống của cộng đồng cư dân tại các khu TĐC trên phương 

diện kinh tế, văn hoá, xã hội. 

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức xã hội mới đã góp phần quan trọng ổn định đời sống 

kinh tế, xã hội; khuyến khích thành viên trong cộng đồng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 

để trở thành công dân có ích cho xã hội. 

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 

UBND Thành phố Huế 

UBND Phường (Các đoàn 

thể, tổ chức chính trị) 

Khu vực 

Tổ 1,2,3 (Các chi hội) 
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quan hệ dòng họ. Trước đây các hộ gia đình trong dòng họ sống tụ cư gần nhau, cách 

nhau từ 5-20m. Tại các khu TĐC, cư dân được bốc thăm chia đất/nhà liền kề, các tầng 

của khu chung cư, hay xen cư với các vạn khác; cá biệt có những trường hợp phải 

chuyển đến khu TĐC Phú Mậu (cách nơi ở cũ 7-8 km) nên cư dân đã xác lập các quan 

hệ xã hội mới, song quan hệ dòng họ vẫn được duy trì. Các gia đình trong dòng họ 

không còn chung nghề nghiệp, địa điểm làm việc nên quan hệ giữa các thành viên 

không còn gắn kết, bền chặt như trước đây; việc hình thành các nhóm thợ nề, thợ 

mộc, thợ sơn là nhu cầu công việc và sự gắn kết giữa các thành viên. Sống trên bờ, 

tâm lý thoải mái, quan hệ láng giềng cải thiện, cư dân có điều kiện giao lưu, được 

xác lập, cư dân thể hiện tâm tư, nguyện vọng của chính mình. Mưu sinh trong bối 

cảnh xã hội thay đổi, chuyển mình tạo nên hai xu thế: 

Một là, những người có trình độ học vấn, có khả năng thay đổi nghề nghiệp đã 

chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp và thu nhập ổn định.  

Hai là, những người không có chuyên môn, chưa qua đào tạo, quanh năm gắn 

bó với con thuyền, tấm lưới, làm những công việc nặng nhọc, đơn giản nên rất khó tìm 

kiếm công việc và nâng cao thu nhập. Tình trạng thanh niên nản chí, sa ngã vào các tệ 

nạn xã hội: rượu, cờ bạc, đánh nhau…gây mất trật tự an toàn, an ninh tại khu dân cư.  

Trước đây, các thành viên cùng nhau làm ăn, giúp đỡ nhau trong đánh bắt, khai 

thác cát sỏi; sinh sống tại khu TĐC mỗi người có công việc riêng; tình cảm cố kết gia 

đình, dòng họ đã thay đổi, không đậm nét như trước. Tuy nhiên, trong các dịp lễ hội, 

sinh hoạt văn hóa tinh thần, các gia đình vẫn giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi cần thiết. 

Theo ông Dương Văn Hen: “Kể từ khi định cư trên đất liền ở quê có công việc 

cúng kỵ, chạp họ thì cư dân có điều kiện để về tham dự, trước đây cư trú trên thuyền rất 

khó về quê cũ do không có phương tiện đi lại và công việc không cho phép”. 

- 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. Thanh niên đến tuổi trưởng thành tự do chọn lựa 

người yêu, bạn đời và được tôn trọng quyết định của mình. Những định kiến, tâm lý về 

lối sống cư dân sông nước dần lãng quên, thay vào đó là sự thích ứng và hội nhập cuộc 

sống mới. 

Theo anh Trần Xuân T (27 tuổi, khu TĐC Phước Vĩnh) cho biết: “Mặc dù là cư 

dân vạn đò, sinh ra tại khu TĐC; lớn lên theo bạn đi tìm kiếm việc làm và quen bạn 

gái. Bạn gái biết là cư dân định cư nhưng gia đình người yêu không có ý kiến gì, yêu 

nhau, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân”.  

Theo số liệu thống kê của tổ trưởng, hôn nhân nam/nữ thanh niên vạn đò và cư 

dân trên bờ chiếm số lượng ngày càng nhiều. Tại các khu TĐC con dâu về nhà chồng 
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chiếm đa số, có rất ít trường hợp con rể về nhà cha mẹ vợ. Từ tình cảm, hôn nhân và 

quan hệ với cư dân trên đất liền đã giúp thế hệ trẻ tự tin giao tiếp, chủ động tìm kiếm 

các quan hệ xã hội, việc làm khẳng định chính mình trong môi trường sinh sống mới. 

- Gia đình  

Quy mô hộ gia đình: Qua khảo sát hộ gia đình tại các khu TĐC, trung bình mỗi 

hộ có từ 02 thế hệ trở lên cùng sinh sống. Bình quân số khẩu  các hộ gia đình tại khu 

TĐC như sau: 

Biểu đồ 4.5: Bình quân người/hộ tại các khu TĐC như sau:  

 (Nguồn: Điều tra hộ gia đình năm 2019) 

Biểu đồ 4.5 cho thấy số lượng người/hộ gia đình tại các khu TĐC từ 5,23 - 5,8 

người/hộ, cao nhất là khu TĐC Bãi Dâu và thấp nhất là các hộ khu TĐC Hương Sơ. 

Như vậy, so với trước TĐC số khẩu của hộ gia đình trong các nghiên cứu chúng tôi đã 

trình bày ở chương này là số con bình quân mỗi hộ gia đình từ 4,2 con [91, Phụ lục 1] 

và 6,67 người [39, tr. 60] trong mỗi hộ gia đình đã giảm đi đáng kể60. 

Quan hệ vợ chồng: Cư dân vạn đò sông Hương đã có sự thay đổi lớn về quyền 

quyết định trong gia đình. Trước TĐC, người chồng quản lý thu/chi tài chính, đưa ra 

quyết định cuối cùng. Hiện nay, đã có sự thống nhất, trao đổi giữa vợ và chồng. Theo 

đó, quyết định quan trọng như mua bán, vay mượn có sự thống nhất cả hai vợ chồng. 

Kết quả điều tra cho thấy, tại các khu TĐC vai trò của người phụ nữ được nâng cao. 

Các công việc nội trợ/phụ giúp buôn bán, dịch vụ luôn có sự đồng hành của người 

chồng; tại các cuộc họp tổ dân phố, bầu cử, sinh hoạt đã có sự tham gia của người vợ,  

phụ nữ thay mặt chủ hộ [PL 5.52]. 

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái: Quan hệ cha mẹ và các con là quan hệ hiếu 

nghĩa, dựa trên huyết thống. Trong gia đình mọi công việc do cha mẹ quyết định, các 

con phải phục tùng và nghe lời. Việc phân chia tài sản, hôn nhân, đầu tư sản 

xuất…đều do cha mẹ quyết định. Cụ thể cha mẹ tạo điều kiện tổ chức đám cưới lớn 

                                           
60 Số lượng khẩu trong mỗi hộ gia đình do tăng tự nhiên, thanh niên đến tuổi kết hôn tách hộ/không tách hộ đều không 

có điều kiện thay đổi nơi cư trú, cùng sinh sống với gia đình tại khu TĐC.  
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hay nhỏ, quyết định ở chung hay ở riêng (tùy thuộc vào khả năng kinh tế và công 

việc). Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con nhưng khi về già, các con có 

trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Trước khi mất, cha mẹ thường phân chia tài sản. 

Theo đó, con trai cả được phần nhiều so với con trai thứ. Quan niệm truyền thống của 

cư dân là khi về già, cha mẹ sẽ ở với con trai cả và người con này có trách nhiệm 

hương khói cho ông bà, cha mẹ…Cha mẹ thường giữ lại một phần tài sản với mục 

đích để dành khi ốm đau, thiên tai hay tang ma…  

Như vậy, quan hệ dòng họ, hôn nhân và gia đình cư dân đã có sự thay đổi. Quan 

hệ dòng họ cư dân được duy trì trên cơ sở trách nhiệm của các thành viên trong họ. 

Hôn nhân của cư dân đã cởi mở và trên tinh thần tự nguyện. 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. 

Cụ thể, tại các khu TĐC Phước Vĩnh, Kim Long, Bãi Dâu, Hương Sơ đã có lớp học 

tình thương, xoá mù do các nhà hảo tâm, các tổ chức quốc tế hỗ trợ kinh phí và nguồn 

nhân lực. Bên cạnh đó chính sách miễn giảm học phí hộ nghèo, hộ vạn đò định cư đã 

cải thiện tình hình giáo dục các em tại các khu TĐC. Trong khảo sát của chúng tôi 

năm 2008-2009, tại các khu TĐC số lượng các em độ tuổi đến trường như sau: 

Bảng 4.5: Thực trạng giáo dục tại các khu TĐC năm học 2008-2009  

Thực trạng giáo dục  Phước Vĩnh Kim Long Bãi Dâu Hương Sơ 

Mẫu giáo 35 45 3 Cư dân chưa 

TĐC Tiểu học 40 67 173 

Trung học cơ sở 30 75 105 

THPT 12 30 10 

TC - CĐ- ĐH 6 7 4 

(Nguồn [25, tr.45]) 

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi đến trường ngày càng tăng, việc học tập của các em được 

chính quyền quan tâm, chú ý, tạo điều kiện thuận lợi để các em có thể tham gia đến 

trường và học tập so với trước khi TĐC. Tại các khu TĐC đã có các lớp xoá mù cho 

người lớn tuổi. Kết quả học tập của các em tại các khu đã được cải thiện đáng kể so 

với trước TĐC. 
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Biểu đồ 4.6: Kết quả học tập tại các khu TĐC năm học 2008-2009 

 

(Nguồn: [25, tr. 46]) 

Tại Biểu đồ 4.6, kết quả học tập của các em khu TĐC tỷ lệ trung bình cao nhất là 

60%, khá giỏi và yếu chiếm tỷ lệ 20%. So với mặt bằng chung của thành phố Huế thì 

kết quả học tập còn thấp, tỷ lệ học lực yếu đã thể hiện khả năng đầu tư giáo dục và sự 

quan tâm gia đình chưa cao. Trên thực tế, TĐC tạo điều kiện thuận lợi để các em đến 

trường, nâng cao trình độ văn hoá. Nhiều em đã theo học hệ trung cấp, cao đẳng và đại 

học. Đây là thành công trong quá trình TĐC cư dân.  

Bảng 4.6: Thực trạng giáo dục tại các khu TĐC năm học 2018-2019  

Thực trạng giáo dục Phước Vĩnh Kim Long Bãi Dâu Hương Sơ Tổng cộng 

Mẫu giáo 5 7 6 8 26 

Tiểu học 7 4 5 7 23 

Trung học cơ sở 8 14 5 5 32 

THPT 10 6 1 9 26 

TC - CĐ - ĐH 5 4 1 3 13 

(Nguồn: Số liệu điều tra các hộ tái định cư, năm 2019, ĐVT: người) 

Sau 10 năm TĐC, Bảng 4.6 cho thấy số lượng các em theo học THPT và TC - CĐ-

ĐH chiếm số lượng 39/120 em theo học các cấp là con số rất cao so với trước TĐC. Điều 

này thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhận thức của cha mẹ đối với vấn 

đề giáo dục tại các khu TĐC.  

Tại các khu TĐC, các em được gia đình đầu tư giáo dục đã có ý chí và vị thế 

nhất định trong xã hội. Con em cư dân vạn đò là giáo viên, cán bộ phường, thôn và các 

tổ chức đoàn thể tại địa phương, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định lâu dài. Qua 

trao đổi với các tổ trưởng tại khu TĐC Phước Vĩnh và Kim Long được biết, con em cư 

dân là cán bộ, viên chức nhà nước chiếm số lượng không nhỏ trong các cơ quan nhà 

nước tại địa phương61.  

                                           
61 Tại khu TĐC Kim Long có anh Nguyễn Đình Thừa làm kiểm sát viên tại huyện Phú Lộc, anh Hoàng Văn Sỹ là Phó 
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4.2.3. Y tế, dân số, sức khỏe và vệ sinh môi trường 

- Mạng lưới y tế: Hiện nay, tại các khu TĐC đều có các Trạm y tế có từ 1 đến 2 

bác sỹ và các y tá phục vụ cho nhân dân toàn phường. Trạm y tế đã hỗ trợ, thăm khám 

cho cư dân lúc ốm đau, sinh sản và đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của 

người dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của phòng khám chưa đáp ứng nhu cầu nâng cao 

chất lượng khám, chữa bệnh của người dân…Các y bác sỹ đã bước đầu đẩy lùi được 

dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Ngoài ra phường có một trạm y tế, một 

số tiệm thuốc tân dược và đông dược phục vụ cho nhân dân toàn phường khi cần thiết. 

Đối với dân nghèo thì trạm xá là nơi gần gũi đối với họ vì chi phí thấp.  

Trạm y tế kết hợp với cộng tác viên dân số khu vực để theo dõi, vận động chị em 

thực hiện kế hoạch hoá gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 đến mức thấp nhất, giúp chị 

em biết cách tự chăm sóc sức khỏe và cách nuôi dạy con thông qua các buổi truyền 

thông tư vấn cộng đồng. Ngoài ra, UBND phường và Trạm Y tế phường đã hỗ trợ cấp 

thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, các hộ nghèo và cận 

nghèo tại khu TĐC.  

- Dân số: So với khi sống trên thuyền, tình hình gia tăng dân số tại các khu TĐC 

đã được cải thiện, thể hiện qua bảng sau62: 

Bảng 4.7: Tình hình gia tăng dân số tại các khu TĐC qua các năm 

Năm 
Tỷ lệ tăng dân số ở các khu TĐC 

Phước Vĩnh Kim Long Bãi Dâu 

1990 2,1 - - 

1995 1,85 2,15 2,05 

2000 1,25 1,80 1,67 

2005 1,18 1,72 1,43 

2006 1,20 1,25 - 

2008 1,17 1,18 - 

(Nguồn: [25, tr. 57]; Tỷ lệ: %/năm) 

                                                                                                                                    
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại khu TĐC Phước Vĩnh, gia đình anh Hùng có 02 con gái. Con gái 

thứ nhất tốt nghiệp ngành ngữ văn trường Đại học Khoa học năm 2014, hiện là giáo viên -  chồng là Chủ tịch UBND 

phường Phước Vĩnh. Con gái thứ hai học Cao đẳng Du lịch, làm việc trong ngành du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế 

(sau khi lập gia đình đã theo gia đình chồng, không cư trú trong khu TĐC Phước Vĩnh). 
62 Số liệu trên do UBND các phường cung cấp tháng 8/2008. Riêng số liệu về khu định cư Phú Hậu do quá trình di 

chuyển, TĐC trong năm 2008-2009 có nhiều thay đổi nên chúng tôi không cập nhật được số liệu chính xác. Các 

khoảng trống (-): thời điểm các khu TĐC chưa được hình thành hoặc không có số liệu. 
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Như vậy, so với trước đây số nhân khẩu trong hộ gia đình cư dân vạn đò sông 

Hương tại các khu TĐC có giảm; nhưng so với mặt bằng chung tại thành phố Huế còn 

khá cao. 

- Sức khoẻ: Cư dân vạn đò tại các khu TĐC, do mức thu nhập thấp, không ổn 

định, công việc bấp bênh, môi trường vệ sinh không tốt là nguyên nhân cư dân bị các 

căn bệnh phổ biến: đường ruột, hô hấp, các bệnh ngoài da… 

Bảng 4.8: Tình trạng sức khoẻ và những căn bệnh liên quan 

Loại bệnh Phước Vĩnh Kim Long Bãi Dâu 

Hô hấp 14,35 25,24 21,39 

Mắt 6,47 8,23 6,78 

Đường ruột 0,25 38,20 39,57 

Ngoài da 13,82 25,43 22,34 

Sốt xuất huyết 1,25 1,47 1,42 

Các bệnh khác 33,86 1,43 8,50 

     (Số liệu cung cấp của các phường và [25, tr. 57-58]; Tỷ lệ %) 

Như vậy, các căn bệnh phổ biến của cư dân là đường ruột, hô hấp và các bệnh ngoài 

da. Nguyên nhân các căn bệnh trên do ăn uống thiếu vệ sinh, sử dụng nguồn nước chưa bảo 

đảm và môi trường sống chưa thật sự tốt trong thời gian đầu TĐC63. 

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 TĐC được tiến 

hành thường xuyên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, khám và chữa bệnh của cư dân. 

- Môi trường:  

Tại 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. Hiện tại khu TĐC Hương Sơ có nhà sinh hoạt cộng đồng, cư dân thường tổ 

chức hội họp, các lớp học tình thương cho trẻ em nghèo [PL5.11; 5.12].  

Tại khu TĐC Phước Vĩnh, buổi đầu TĐC, cư dân được Công ty Vệ sinh Môi 

trường đô thị TP thu gom đến tận nhà, tình trạng ứ đọng rác thải ở ven đường hay tập 

trung ở các khu đất trống không còn như trước. Hiện nay tại khu TĐC có 100% hộ gia 

đình có hố xí tự hoại. 

                                           
63Theo ông Dương Văn Hen nhà số 9, Kiệt 99 đường Đặng Huy Trứ, khu TĐC Phước Vĩnh cho biết: Gia đình TĐC 

tháng 7 âm lịch năm 1989, được cấp 200 m2 đất, 3 tháng lương thực và 1 chum đựng nước. Buổi đầu sử dụng nước 

giếng tại  Kiệt 131 đường Trần Phú (PL5.67; 5.68) cách nơi cư trú 1 km; giặt áo quần ở xóm Khe (gần núi Ba Vành) 

hay xuống sông Bến Ngự; dùng đèn dầu thắp sáng. Những năm đầu, các gia đình TĐC không có hệ thống nước sạch 

và điện sinh hoạt.  
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Tại khu TĐC, các ngả đường đều có thùng chứa rác công cộng và hàng ngày đều 

có xe của Công ty Môi trường đô thị đến thu gom tận nhà. Mỗi hộ gia đình đều có sọt 

đựng rác riêng, rác thải sinh hoạt của người dân cơ bản đã được giải quyết.  

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

Do lối sống sông nước, phóng khoáng, khi sinh sống tại các nhà chung cư/liền kề cư 

dân cần có thời gian thích nghi, làm quen lối sống đô thị và thực hiện nghiêm túc các 

quy định khu dân cư. Nhiều hộ gia đình dùng bếp than, đổ rác không đúng nơi quy 

định, dùng loa “kẹo kéo” giải trí khi rảnh rỗi…ảnh hưởng môi trường sống và tiếng ồn 

khu dân cư, gây bức xúc các hộ gia đình. 

Nhìn chung, ý thức chấp hành các quy định khu dân cư, giữ gìn vệ sinh chung 

của cư dân vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng không tốt mỹ quan, môi trường sống tại các 

khu TĐC. 

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.  

Tại các khu TĐC, chơi cờ bạc không chỉ có cư dân trên tại địa phương mà còn có 

nhiều cư dân vạn đò tham gia. Người chơi là đàn ông, cá biệt cũng có phụ nữ. Họ 

thường chơi cờ bạc khi rảnh rỗi, không có việc làm hay nghỉ tết Nguyên đán. Hệ lụy từ 

cờ bạc khiến nhiều gia đình lâm vào tình trạng khó khăn kinh tế, mâu thuẫn dẫn đến tình 

trạng mất trật tự; cá biệt nhiều hộ gia đình phải bán đất, bán nhà tại khu TĐC [5.59]. 

Cư dân rất thích chơi số đề. Số đề là loại hình chọn các số dựa vào kết quả xổ 

số kiến thiết. Chơi đề là vi phạm pháp luật, tuy nhiên số lượng cư dân các khu TĐC 

chơi số đề chiếm số lượng không nhỏ. Theo ông Nguyễn Bôn, tổ trưởng tổ dân phố 21, 

khu vực 7 phường Phước Vĩnh từ năm 2015-2019 cho biết: “Cư dân chơi số đề với 

lượng tiền không nhiều, nhưng ngày nào cũng chơi từ 10.000 đến 20.000 đồng. Cá 

biệt có những thanh niên sau một ngày lao động vất vả, trừ tiền cà phê, tiền ăn trưa, 

số tiền làm được trong ngày dùng để ghi số đề”.  

Người lớn chơi đánh bạc, số đề; thanh niên và các em nghỉ học vào quán NET64 

chơi “game online” hay truy cập các trang mạng nước ngoài. Cha mẹ lo làm ăn nên 

không có thời gian quản lý, quan tâm các em. Để duy trì thói quen chơi game, cần phải 

có tiền, và phát sinh nạn ăn cắp tại khu TĐC và vùng lân cận. 

                                           
64 Quán NET hay còn có tên gọi khác là phòng game, tiệm net, quán net, quán game, phòng máy, điểm truy cập 

internet…là loại hình kinh doanh mà chủ sở hữu lắp đặt máy tính có kết nối internet và tính phí theo thời gian sử dụng. 
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Thực tế tại các khu TĐC Phước Vĩnh, Kim Long, Bãi Dâu và Hương Sơ số 

lượng thanh niên không có việc làm chiếm tỷ lệ từ 20-30%. Các tệ nạn như hút bồ đà, 

ma túy, trộm cắp ở thanh niên diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt, nhiều thanh niên đến 

tuổi lao động không kiếm việc làm, thường tụ tập, uống rượu, bia, đánh nhau gây mất 

trật tự, an toàn trong khu vực. Nhiều em bắt buộc phải đến các trại giáo dưỡng, trung 

tâm cai nghiện do làm gái mại dâm hay sử dụng cần sa, ma tuý. Cá biệt có nhiều em đi 

tù vì buôn bán thuốc phiện và ma túy tại khu TĐC Phước Vĩnh, Kim Long, Bãi Dâu. 

Đây là thực trạng gây bức xúc trong cư dân về an ninh trật tự và quản lý xã hội tại khu 

dân cư.  

Tại 4 điểm nghiên cứu, khu vực TĐC cư dân vạn đò sông Hương là những điểm 

giáp ranh các phường, xã, địa bàn đông dân cư. Tình trạng người dân mua đất làm nhà 

trọ, cho thuê nhà để kinh doanh Internet, buôn bán tại khu TĐC đã gây nên khó khăn 

cho công tác quản lý cư trú. Sau những đợt truy quét, trấn áp tội phạm, các đối tượng 

các khu vực đều “dạt về” khu TĐC, địa bàn giáp ranh để lẩn trốn, ẩn nấp…  

Bảng 4.9: Tình hình vi phạm pháp luật tại các khu TĐC năm 2018-2020 

Khu TĐC Đánh nhau Rượu, cờ bạc Trộm cắp Tệ nạn xã hội 

(Bồ đà, ma tuý) 

1. Phước Vĩnh 8 5 12 4 

2. Kim Long 4 6 5 3 

3. Bãi Dâu 3 4 12 2 

4. Hương Sơ 3 5 4 2 

Tổng cộng 18 20 33 11 

(Nguồn: Số liệu do các Tổ trưởng cung cấp 9/2020) 

 Tại các khu TĐC ở thành phố Huế đều có các em vi phạm pháp luật. 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... [PL 5.43; 5.44].  

Khác với khi sinh sống trên thuyền, cấu trúc, sắp xếp bàn thờ, am thờ của cư 

dân đã có sự thay đổi. Am thờ được đặt trong nhà và dựng các am ngoài trời, hành 

lang chung cư… Có những gia đình có từ 3-5 cái am. Cư dân đã lập các am/điện ngay 
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tại nhà [PL5.41; 5.42; 5.46]. Việc lập am cô, am cậu65 trong khuôn viên nhà ở của cư 

dân tại khu chung cư hay nhà riêng là nét riêng biệt trong tín ngưỡng của cư dân khi 

thay đổi môi trường sống. Điều này được nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh xem là nét 

độc đáo của văn hóa Huế: “Tùy vào điều kiện gia đình thì cư dân Huế còn thiết lập 

một am cô hay am cậu ngoài sân nhà để thờ phụng hương khói hay sóc vọng…Điều 

này thể hiện nét độc đáo trong văn hóa, tín ngưỡng cư dân Huế”66 [PL 5.5;5.8]. 

Cư dân vạn đò sông Hương tại các khu TĐC không còn tham gia các lễ ở đền, 

điện như trước đây. Lễ vật so với trước đây đã có sự thay đổi về số lượng đồ cúng tế, 

như áo quan, tiền bạc, hình nhân so với khi họ còn sống ở đò trên sông Hương. Hiện 

nay, nhiều thầy cúng đã lập các am/điện ngay tại nhà để cư dân thực hành nghi lễ liên 

quan đến Bà Thủy. Điều này cho thấy, niềm tin của cư dân vạn đò sông Hương vào 

các yếu tố huyền bí, linh thiêng, chữa bệnh tật, tai nạn, chết không rõ nguyên nhân tuy 

không còn nhiều nhưng vẫn được thực hành.  

Trong nghiên cứu Malinowski (1884-1942) khi tìm hiểu ngư dân Trobriand trên 

một hòn đảo ở Thái Bình Dương, ông đã nhận thấy, cư dân đánh cá trong đầm không 

gặp nguy hiểm, người Trobriand không tiến hành các nghi lễ phù phép. Nhưng khi ra 

biển đánh cá, độ rủi ro cao hơn và kết quả cũng bấp bênh hơn nên ngư dân thường tổ 

chức các nghi lễ phù phép để trấn an chính mình trên góc độ tâm lý và mong được an 

toàn và đánh bắt được nhiều cá to. Như vậy, ông đã lý giải môi trường càng bất trắc và 

kết quả bấp bênh khiến con người cần đến nghi lễ phù phép [37, tr. 238].  

Tuy nhiên, điều này dường như không hoàn toàn đúng đối với cư dân khu TĐC 

Kim Long. Môi trường sống, điều kiện tự nhiên chi phối, tác động không nhiều đến 

sinh kế cư dân; việc cấm khai thác cát, sỏi là những tác động xã hội (chính sách); quá 

trình thay đổi nghề nghiệp không như mong muốn, cuộc sống xen cư với cộng đồng cư 

dân tại chỗ đã tạo cảm giác bất an, không mong muốn nên cư dân lập nhiều am/điện, 

số lượng thầy cúng nhiều hơn các khu TĐC khác [PL5.18]. Trong những đợt điền dã 

(2019-2020), chúng tôi nhận thấy các thầy cúng có uy tín trong cộng đồng vốn là 

những người đã làm thầy cúng trước khi TĐC là ông Nguyễn Toàn, Trần Văn 

Thương…Tại khu TĐC Kim Long còn có thêm các ông/bà: Phan Văn Nông, Nguyễn 

Tý, Phan Chương, Phan Ngang, Trần Thành, Trần Rơi, Trần Thị Thúy, Lê Thị Bụp, tại 

khu TĐC Bãi Dâu có bà Nguyễn Thị Hòa. 

                                           
65Am phía ngoài thờ Cậu, am phía trong thờ Cô là những vong linh của người trong gia đình chết lúc còn nhỏ, những 

cô gái đồng trinh, chết oan trong dòng họ... Trong mỗi am có thờ một hay nhiều bát hương, một tách đựng nước, một 

dĩa đựng trầu, một quả bồng nhỏ, một bình hoa, một cây đèn. Am Cô có hai con phượng hoàng và gương, lược. Am 

Cậu không có những thứ này, nhưng có thêm hai con ngựa. 
66 Dẫn theo Trần Đại Vinh (2017), “Tín ngưỡng thờ Mẫu và chư vị ở Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Nghiên cứu và Phát 

triển, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, tr. 3-14. 
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Hiện nay, tại 4 khu TĐC có 10 người (trong đó có 6 nam và 4 nữ) đang hành 

nghề công khai/bán công khai thể hiện qua bảng sau67: 

Bảng 4.10: Độ tuổi và giới tính của các thầy cúng trước và sau TĐC 

STT Khu TĐC 

Trước TĐC Sau TĐC 

Giới tính Độ tuổi Giới tính Độ tuổi 

Nam Nữ 35-45 46-60 
Trên 

60 
Nam Nữ 35-45 46-60 

Trên 

60 

1 Phước Vĩnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Kim Long 3 0 1 2 0 6 3 1 6 2 

3 Bãi Dâu  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

4 Hương Sơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 3 0 1 2 0 6 4 1 7 2 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7/2018 – 2/2020) 

Qua bảng 4.10, số lượng người làm thầy cúng tại các khu TĐC nhiều hơn trước 

đây. Độ tuổi các thầy cúng trẻ hơn, có cả nam và nữ. Điều này cho thấy, nhu cầu tâm 

linh của cư dân tại các khu TĐC không những giảm, mà còn tăng lên đối với cư dân 

nghề nghiệp truyền thống liên quan sông nước như thuyền du lịch, đánh bắt cá, khai 

thác cát, nuôi cá lồng… 

Như vậy, chính sách di dời, giải toả, TĐC đã tách cư dân ra khỏi môi trường 

sống, không gian sinh tồn cũ dẫn đến sự thay đổi/biến mất thực hành văn hoá tín 

ngưỡng gắn liền sinh kế truyền thống của cư dân là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, 

điều này cũng biểu hiện sự thích ứng văn hoá của cư dân trong việc xây dựng lối sống 

văn minh, gia đình văn hoá và xây dựng nông thôn trong tiến trình phát triển hội nhập 

văn hoá.  

Tiểu kết Chương 4 

Chương này tập trung tìm hiểu biến đổi xã hội của cư dân vạn đò sông Hương 

trong so sánh với xã hội của họ trước TĐC. Tổ chức xã hội truyền thống mang tính tự 

trị, tự quản để quản lý cư dân gồm Vạn trưởng và "Hội đồng Liên gia trưởng" đã phát 

huy vai trò, giá trị trong quản lý, điều hành xã hội cộng đồng cư dân vạn đò sông 

Hương trước năm 1975. Với lối sống cận cư, đặc điểm chung của cư dân vạn đò là ít 

                                           
67 Didier Bertrand dẫn theo Durand (1959) chỉ ra rằng nhiều bà đồng trên thực tế là những người có cuộc sống đặc 

biệt: góa phụ, ly dị, tình yêu dang dở, phụ nữ không có con. Những người phụ nữ này uống rượu và hút thuốc, từ bỏ 

công việc hoặc nhà của họ, đi ra ngoài nhảy/hầu đồng…[115, tr. 279].  
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tài sản, đông con, di chuyển để làm ăn,  nhiều lúc bị khinh miệt nên họ rất khó tiếp cận 

các dịch vụ y tế, giáo dục cũng như quan hệ cộng đồng. 

Tại các khu TĐC, tổ chức xã hội truyền thống của cư dân đã thay đổi. Thay vào 

đó, sự quản lý của Nhà nước thông qua hệ thống các tổ chức chính trị, xã hội đóng vai 

trò quan trọng trong đời sống văn hoá, thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hệ thống các tổ chức chính trị, xã hội gồm Chi bộ 

Đảng, Tổ dân phố, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên đã phát huy vai trò trách nhiệm của 

chính quyền địa phương trong điều hành, quản lý cư dân nơi cư trú. 

Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cư dân láng giềng được 

cải thiện. Hôn nhân nam nữ cư dân đã cởi mở, không còn sự phân biệt cư dân sống 

trên thuyền hay đất liền, và trên tinh thần tự nguyện. Vai trò người phụ nữ đã được đề 

cao trong đời sống kinh tế và xã hội. Đây là xu hướng tiến bộ, góp phần ổn định đời 

sống văn hoá, bình đẳng giới trong xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng nông thôn 

mới tại khu dân cư. 

Các chính sách giáo dục như xây dựng trường học các cấp, miễn giảm học phí, 

động viên con em cư dân đến trường, mở các lớp xoá mù chữ cho người lớn tuổi đã 

nâng cao trình độ dân trí, góp phần thay đổi nhận thức, quan niệm sống và khuyến 

khích các thành viên học tập, rèn luyện để khẳng định vai trò cá nhân, trở thành công 

dân có ích cho xã hội. 

Các chính sách y tế như xây dựng các trạm y tế, cấp/phát thuốc miễn phí, cấp, hỗ 

trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo đem lại hiệu quả tích cực cho các 

hộ gia đình khi ốm đau, bệnh tật; việc tuyên truyền vận động kế hoạch hoá gia đình, 

nâng cao chất lượng dân số được thực hiện thường xuyên đã thay đổi quan niệm về gia 

đình và nuôi dạy con cái tại nơi TĐC. 

Tuy nhiên, tại các khu TĐC/chung cư, lối sống tự do, ý thức vệ sinh môi trường 

của cư dân còn kém nên vẫn xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi, ảnh hưởng trực tiếp đến 

môi trường sống, mỹ quan và trật tự tại khu TĐC. Ngoài ra, đây là những “điểm nóng” 

trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự và ma tuý trên địa bàn 

thành phố Huế. 

 Thay đổi môi trường sống, sinh kế mới nên tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng 

liên quan đến thờ Mẫu, Bà Thuỷ, Thuỷ thần, cũng như vai trò các thầy cúng tại các khu 

TĐC cũng có sự biến đổi. Đó là thực hành tín ngưỡng truyền thống chỉ còn ở một bộ 

phận cư dân đánh bắt/nuôi cá lồng, khai thác cát, sạn và thuyền du lịch. Tuy nhiên, khi 

nguồn tài nguyên khan hiếm, biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực của con người đến môi 

trường sống và việc chuyển đổi nghề nghiệp không như mong muốn, chính sách của 

Nhà nước đã ít nhiều tác động đến thực hành tín ngưỡng của cư dân. 
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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  

 

Từ năm 1975 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trải qua nhiều giai đoạn phát 

triển. Với mỗi giai đoạn, tỉnh đều có những mục tiêu cụ thể, và chương trình TĐC đối 

với cư dân vạn đò sông Hương liên quan đến các mục tiêu này. Qua các nghị quyết của 

tỉnh Đảng bộ, có thể rút ra những mục tiêu cơ bản để phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 

từ sau năm 1975 đến nay, đó là: Trở thành một trong 5 đô thị trung tâm cấp quốc gia, 

một trong những trung tâm phát triển động lực của vùng miền Trung và của tỉnh Thừa 

Thiên Huế; Thành phố Festival cấp quốc gia và có ý nghĩa quốc tế; Thành phố du 

lịch, trung tâm du lịch cấp quốc gia… Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành 

phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và 

bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái cảnh quan, thân thiện với 

môi trường và thông minh. Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung 

tâm lớn và đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên 

sâu…; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn 

đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm du lịch, văn hoá và y 

tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á. 

Dựa trên cơ sở các mục tiêu của tỉnh nên trên, trong Chương 5, NCS sẽ tập 

trung trình bày và phân tích những nguyên nhân biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân 

vạn đò sông Hương; thành tựu và hạn chế của sự biến đổi kinh tế, xã hội đó; tác động 

của TĐC đối với phát triển kinh tế, xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế; 

và một số giải pháp phát triển bền vững kinh tế, xã hội bền vững cho cư dân vạn đò 

sông Hương tại nơi TĐC.     

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  

Về mặt chủ quan, từ sau năm 1975 đến nay, Đảng và Nhà nước đã chú trọng 

hướng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở vùng miền núi, đặc biệt là các vùng khó 

khăn ven biển, đầm phá và cộng đồng cư dân thuỷ diện. Từ Đại hội VI của Đảng 

(12/1986) - mở đầu cho sự nghiệp Đổi mới đất nước, vấn đề phát triển nông nghiệp, 

nông thôn rất được chú trọng. Đến Đại hội VII (1991), Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

tổng kết, đánh giá việc thực hiện đường lối đổi mới của Đại hội VI và tiếp tục điều 
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chỉnh, bổ sung, phát triển đường lối đổi mới để đưa đất nước tiến lên. Đặc biệt trong 

phát triển nông thôn, Đảng nêu rõ cần phải tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ 

kinh tế - xã hội, trong đó gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao 

dân trí, đào tạo nhân tài. Trong bối cảnh đó, các chương trình Xóa đói giảm nghèo 

quốc gia, dự án phát triển CSHT, đào tạo nghề, việc làm được triển khai tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 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.  

Chính sách phát triển CSHT gắn liền với nơi cư trú, hệ thống điện, cấp thoát 

nước sinh hoạt, đường giao thông, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế…tạo điều kiện thuận lợi 

phát triển kinh tế, nâng cao mức sống; và theo đó là quá trình giao lưu, mở rộng các 

mối quan hệ giữa cư dân tại chỗ và cư dân vùng di dời và TĐC. Việc người dân tại 

khu TĐC được dùng điện, với hệ thống và các phương tiện nghe nhìn, truyền thông đại 

chúng (loa, đài phát thanh địa phương) đã tác động quan trọng đến sự thay đổi nhận 

thức, khả năng tiếp cận nghề nghiệp. Điều đó thể hiện mức sống ngày càng được cải 

thiện, xoá dần khoảng cách phân tầng xã hội. 

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. Ổn định nơi cư trú, cải thiện đời 

sống, xóa đói - giảm nghèo được coi là yếu tố cơ bản đảm bảo sự bình đẳng xã hội và 

phát triển bền vững. Việc thành lập Ban chỉ đạo dự án định cư và cải thiện cuộc sống 

dân vạn đò thành phố Huế năm 2009 đã thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế và các ngành liên quan. 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. Đặc biệt, với những dự án định cư tập trung đã đưa toàn bộ cư dân 

vạn đò sông Hương định cư trên đất liền, góp phần nâng cao nhận thức của cư dân, 

hạn chế tình trạng cư dân quay lại cư trú trên thuyền, bảo vệ nguồn nước, môi trường, 

cảnh quan thành phố di sản, thành phố du lịch.  
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Các khu TĐC được đề cập trong Luận án là khu vực trung tâm của thành phố khi 

mở rộng địa giới. Các phường ở đây có diện tích khá rộng, mật độ dân số không cao, 

giao thương đi lại buôn bán trao đổi thuận lợi. Đặc biệt, 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. Đặc biệt, những thanh niên được giáo dục, đào tạo đã tiếp nhận nhanh các tri 

thức khoa học, kỹ thuật, tăng khả năng tìm kiếm việc làm. Mặt khác, việc tiếp cận các 

dịch vụ xã hội như y tế, thông tin liên lạc, quan hệ xã hội đã biến đổi đời sống kinh tế, 

xã hội, nâng cao mức sống hộ gia đình sau TĐC.  

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. Trong 35 năm qua (1975 - 2010), 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.  

Một là, cộng đồng cư dân thể hiện vai trò nòng cốt dẫn đến sự biến đổi kinh tế, xã 

hội của cộng đồng tại địa phương. 

Hai là, những cư dân được đào tạo, trở thành cán bộ, đảm nhiệm các vị trí, vị thế 

xã hội đã là tấm gương, định hướng cho tương lai con em cư dân tại các khu TĐC. Và 

bản thân họ có tiếng nói, ảnh hưởng nhất định trong đời sống kinh tế, xã hội và văn 

hoá của cộng đồng. 

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. Trải qua trên 35 năm thực hiện, 

chương trình đã di dời, giải toả, TĐC hơn 2.000 hộ gia đình và trên 15.000 khẩu. Tại 

các khu TĐC, đời sống kinh tế, xã hội của cư dân đã được cải thiện: Nơi cư trú, nghề 

nghiệp, thu nhập, mức sống và các dịch vụ cơ bản của xã hội như giáo dục, y tế, thông 

tin, quan hệ xã hội. Qua nghiên cứu, tìm hiểu biến đổi kinh tế, xã hội cư dân tại các 

khu TĐC, NCS nhận thấy những thành tựu và hạn chế sau đây: 
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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... Điện và 

nước sạch đến từng hộ gia đình nên sức khỏe người dân được đảm bảo, đời sống được 

nâng lên. Con em cư dân đến trường học các cấp từ mẫu giáo đến trung học và đại 

học. Các cấp chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục thành phố đã hỗ trợ cơ sở vật 

chất, trường học, phòng học và trang thiết bị học tập để các em đến trường học tập, 

hưởng thụ các dịch vụ xã hội tốt nhất. 

- Điều kiện cư trú: Trước đây, người dân sử dụng thuyền làm phương tiện làm ăn 

và cư trú. Mọi sinh hoạt, sản xuất đều diễn ra trên chiếc thuyền từ 5-7m2. 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 [PL 

5.57; 5.58]. Theo số liệu của UBND thành phố Huế và UBND các phường có cư dân 

vạn đò TĐC trong các đợt thiên tai, bão lũ không có cư dân vạn đò sông Hương tại các 

khu TĐC thiệt mạng.  

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

khu TĐC Kim Long và Hương Sơ đã có khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Các khu TĐC 

đều có nhà sinh hoạt cộng đồng để cư dân hội họp, thảo luận về tình hình an ninh trật tự, 

bầu cử các tổ trưởng và sinh hoạt của Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ.  

Xe và nhân viên của Công ty Môi trường và Đô thị Huế cuối giờ hàng ngày đến thu 

gom rác tận nhà, tại các ngã ba, ngã tư đường có thùng rác công cộng để người dân đổ rác 

sinh hoạt [PL 5.3; 5.14].  

Quan hệ xã hội cư dân TĐC với cư dân tiếp nhận được cải thiện, gắn kết. 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 

Kể từ khi những cư dân vạn đò sông Hương đầu tiên TĐC theo chính sách của 

chính quyền địa phương, nghề nghiệp cư dân đã có sự thay đổi, đáp ứng yêu cầu của xã 

hội, đa dạng ngành nghề và thu nhập. Bên cạnh những hộ gia đình tiếp tục ngành nghề 

truyền thống, các hộ gia đình cơ bản thích ứng điều kiện cư trú mới để ổn định cuộc 

sống, phát triển kinh tế hộ. 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% [PL 5.25; 5.26; 5.28; 5.29; 5.30].  
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Từ chỗ cư trú trên sông, kinh tế chủ yếu là đánh bắt cá, khai thác cát, sỏi, thuyền 

du lịch…, tại khu TĐC, cư dân bước đầu tham gia các ngành nghề mới trên đất liền. 

Việc phân loại, sắp xếp, bố trí hộ gia đình nghề nghiệp liên quan đến sông nước tạo cơ 

hội làm ăn, ổn định đời sống kinh tế của cư dân buổi đầu TĐC. Một bộ phận cư dân đã 

tham gia các dịch vụ: quán ăn, tiệm tạp hoá, làm hàng mã, chạm khắc lồng chim đã đa 

dạng việc làm và nguồn thu nhập hộ. Trong đó các hộ gia đình tham gia thợ xây, thợ nề, 

thợ sơn là những công việc nặng, chủ yếu là thanh niên, đem lại thu nhập ổn định68. 

TĐC với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống văn hoá và thực hiện 

công bằng xã hội là mục tiêu quan trọng nhất. Để đạt mục tiêu trên thì vấn đề việc làm, 

đào tạo nghề và tiếp cận các nguồn tài chính đối với cư dân là cần thiết và quan trọng:  

- Tạo điều kiện các hộ TĐC được hưởng các quyền lợi ưu tiên, tiếp cận đầy đủ 

các thông tin việc làm, điều tra, khảo sát thực trạng nghề nghiệp, thu nhập hộ gia 

đình cư dân.  

- Đưa công tác xóa đói giảm nghèo cư dân TĐC vào chiến lược ưu tiên của 

UBND tỉnh và thành phố Huế, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo được 

đào tạo/học nghề và định hướng nghề nghiệp hướng vào nhu cầu xã hội, cơ cấu ngành 

nghề của tỉnh và thành phố Huế. 

 - Cần có những chính sách ưu tiên vay vốn kinh doanh, sản xuất để người dân 

đầu tư phương tiện lao động, kỹ thuật nhằm hướng đến tạo việc làm tại chỗ, nâng cao 

thu nhập cho cá nhân và hộ gia đình. 

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. 

Như đã trình bày ở Chương 4, các số liệu định tính và định lượng về văn hoá, 

giáo dục và y tế của cư dân vạn đò sông Hương trước và sau TĐC. Vai trò của gia 

đình, nhà trường và xã hội về giáo dục là đặc biệt quan trọng, biểu hiện ở tỷ lệ con em 

cư dân đến trường đạt từ 90-95%. Tại các khu TĐC, các chủ hộ đã nhận thức được tầm 

quan trọng của giáo dục; có trình độ, kiến thức các em không phải làm các công việc 

phổ thông như làm thuê, phụ hồ xây dựng, thợ sơn, thợ hàn…Có trình độ học vấn, 

kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp sẽ mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp năng lực cá 

nhân. Tổ trưởng các tổ cư dân vạn đò tại khu TĐC Phước Vĩnh, Kim Long, Bãi Dâu, 

                                           
68Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thắng, chủ thầu xây dựng chúng tôi được biết: Từ năm 2003 đến năm 2015 ông là 

phụ thợ nề, đến năm 2016 tập hợp anh em trong gia đình, thợ bạn tổ chức thành đội thợ nề. Ban đầu chỉ làm cổng, 

tường rào, sau này làm nhà cho cư dân trong khu TĐC. Khi tay nghề đã được cải thiện, anh em đã nhận xây dựng 

nhiều công trình lớn của cư dân các vùng lân cận, xây dựng các ngôi chùa nhỏ tại thành phố Huế.  
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Hương Sơ đều thừa nhận các hộ gia đình đã ưu tiên đầu tư cho việc học tập cho con 

em mình. Các em cũng luôn có ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện kiến thức, kỹ 

năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.  

Về vấn đề y tế, tại các khu TĐC, các trạm y tế được xây dựng khang trang, hệ 

thống giường bệnh và số lượng nhân viên y tế, bác sỹ có trình độ chuyên môn đáp ứng 

nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu. Các hộ gia đình TĐC là hộ nghèo/cận nghèo được 

cấp phát miễn phí/ hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. 100% trẻ em theo lứa tuổi được tiêm 

chủng theo chương trình tiêm chủng quốc gia. Tại các khu TĐC, hoạt động nâng cao 

chất lượng dân số được triển khai tích cực: sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn khám 

sức khỏe tiền hôn nhân, phòng chống HIV cho thanh niên trong cộng đồng. Cung cấp 

các dịch vụ/ biện pháp tránh thai, kế hoạch hoá gia đình cho các cặp vợ chồng tại các 

khu TĐC đã tạo điều kiện thuận lợi thăm khám, hỗ trợ y tế cho cư dân. 

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. Cư dân đã tiếp nhận thông tin kinh tế, chính trị, xã hội thông qua 

phương tiện truyền thanh, họp tổ dân phố để cập nhật thông tin, thực hiện quyền dân chủ 

tại nơi cư trú. Trong quan hệ xã hội, vị thế người phụ nữ được nâng cao trong việc quyết 

định những công việc trong gia đình, cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội. Dưới tác 

động của nền kinh tế thị trường, cũng như nhận thức của cư dân thế hệ thứ hai sau TĐC, 

quy mô gia đình đa phần là gia đình nhỏ, với hai thế hệ. 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.  

Hoạt động của hệ thống chính trị tại khu TĐC gồm Ban quản lý khu chung cư, 

Tổ dân phố, Chi bộ đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Đoàn 

Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh đi vào nề nếp, trong đó 

Hội phụ nữ góp phần cải thiện bình đẳng giới, hỗ trợ vay vốn xoá đói giảm nghèo, 

chăm sóc nuôi dạy con cái, vận động chị em khám sức khoẻ định kỳ, bảo hiểm y 

tế…nâng cao vai trò của hệ thống chính trị trong quá trình hội nhập, phát triển.  

Bên cạnh việc duy trì, bảo lưu những hình thức ứng xử truyền thống trong cộng 

đồng cư dân đã có sự thay đổi trong nhận thức và lối sống với cư dân tại khu TĐC. 

Điều này biểu hiện rõ nét nhất trong các lĩnh vực hôn nhân, tang lễ, ăn mặc, hưởng thụ 

văn hóa, sử dụng thời gian nhàn rỗi, các quan hệ xã hội ở thế hệ thanh niên được sinh 

ra và lớn lên tại các khu TĐC. Văn hóa tinh thần của cư dân chịu tác động trực tiếp và 

gián tiếp do sự thay đổi của môi trường sống, của hoạt động kinh tế và cơ cấu ngành 
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nghề. Di chuyển nhân lực lao động, nghề nghiệp do TĐC đã làm tăng quá trình giao 

lưu, tiếp biến văn hoá giữa cộng đồng cư dân TĐC với cư dân địa phương, nơi đan xen 

những giá trị văn hóa truyền thống và hội nhập giá trị mới, lối sống hiện đại. 

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…Những thay đổi về hưởng thụ văn hóa 

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, internet, facebook, zalo, hệ 

thống loa truyền thanh công cộng và báo chí góp phần xây dựng văn hóa và con người 

mới ở khu dân cư. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện 

nếp sống mới được biểu hiện rõ nét trong tang ma, cưới xin, cúng kỵ…nhận được sự 

đồng thuận của cư dân tại các khu TĐC. 

Các dịch vụ và phương tiện liên quan đến thông tin đại chúng tại khu TĐC đã làm 

thay đổi mức độ hưởng thụ văn hóa của người dân. Trước đây tivi, điện thoại di động, 

dàn catstset…được coi là tài sản được tích lũy của mỗi gia đình thì quan niệm đó đã có 

sự thay đổi trong cư dân. Tương tự, các vật dụng như tủ lạnh, xe máy bếp ga…là vật 

dụng nâng cao chất lượng sống chứ không phải tích lũy tài sản. Từ các khoản tiền trong 

kinh doanh, vay mượn từ người thân, ngân hàng chính sách…nhiều hộ gia đình đã mua 

sắm các phương tiện nghe nhìn phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các cá nhân. 

Một số hộ còn mở quán cà phê, dịch vụ giải trí để sử dụng các phương tiện này kết hợp 

với kinh doanh như cà phê Internet (WiFi), loa kéo hát karaoke. 

5.2.2. Những hạn chế 

Bên cạnh những tác động tích cực, TĐC cư dân vạn đò sông Hương cũng có 

những khó khăn/hạn chế trong không gian sinh tồn mới. Do những nguyên nhân chủ 

quan, khách quan cũng như các chính sách của chính quyền địa phương đã tác động 

đến đời sống kinh tế, xã hội cộng đồng cư dân.  

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

Công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu TĐC tạo nên thành công của 

chương trình di dời, giải toả, TĐC cư dân. Tuy nhiên, việc bố trí vốn đầu tư các khu 

TĐC trên địa bàn chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn hạn hẹp nên kéo dài 

thời gian xây dựng; chưa thống nhất các tiêu chí đầu tư, quy mô xây dựng nên chưa 

đáp ứng được các nhu cầu bức thiết của người dân. Thực tế cho thấy, các khu TĐC có 

phần biệt lập, không sát các trục đường giao thông lớn. 

- Công tác quy hoạch các khu TĐC  

Nguyện vọng của người dân TĐC chưa được xem xét và tôn trọng bao gồm mức 

độ tham vấn và sự tham gia của người dân trong quá trình ra các quyết định. Trong đó, 
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thiếu sự tham vấn, khảo sát xã hội để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cư dân về địa 

điểm, quy mô nhà tương ứng với số hộ và khẩu trong gia đình người dân…Quản lý, 

giám sát chất lượng công trình nhà chung cư/nhà liền kề theo hình thức “chìa khoá trao 

tay” của chủ đầu tư và đơn vị thi công thiếu trách nhiệm nên sau khi đưa công trình 

vào sử dụng đã xuống cấp, thấm dột...  

- 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.  

Hệ thống đường giao thông nội bộ rộng 5 mét nay chỉ còn 3,5 mét, do cư dân cơi 

nới diện tích xây nhà. Với thực trạng gia tăng dân số, các phương tiện tham gia của cư 

dân tại khu TĐC, hệ thống đường giao thông sẽ không đáp ứng nhu cầu sử dụng của 

người dân. Ngoài ra, chính quyền địa phương thiếu giám sát, quản lý xây dựng công 

trình tại khu TĐC nên nhiều hộ gia đình cơi nới diện tích xây dựng dẫn đến tình trạng 

đường nội bộ nhỏ hẹp dần cả 02 phía tại khu TĐC cư dân được cấp đất làm nhà, đã làm 

trở ngại trong giao thông nội bộ, mất mỹ quan khu TĐC [PL 5.13; 5.14].  

- Tại khu TĐC Kim Long 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 [PL 5.50]. Quan điểm TĐC của 

Nhà nước là nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, song thực tế tại các khu TĐC 

chỉ tốt hơn về hạ tầng kỹ thuật so với trước khi TĐC. Với mặt bằng chung của TP, 

cùng thời điểm thì việc quy hoạch khu TĐC, chất lượng công trình nhà ở, địa điểm 

TĐC khiến người dân chưa thật sự yên tâm.   

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

phát triển 

 Định cư trên đất liền, cư dân phải thay đổi những ngành nghề trước đây. Nay 

nghề nghiệp của họ 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. Khí hậu ở Huế có 02 mùa rõ rệt: mùa mưa (bão lũ) 

mùa hè khắc nghiệt mọi công việc đều phải ngưng trệ. Sự tiến bộ của khoa học công 

nghệ, xe tắc xi, xe grab đã thay thế dần xe thồ, xích lô, xe ôm - những công việc chỉ 

thích hợp cho người trẻ tuổi, hiểu biết công nghệ còn những người lớn tuổi sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn tìm kiếm việc làm, thay đổi nghề nghiệp. 

Tại các khu TĐC, thanh niên trong độ tuổi lao động (trước khi TĐC) được khảo sát 

có mong muốn, nhu cầu chọn nghề, được miễn phí học nghề và hỗ trợ tiền sinh hoạt trong 

thời gian học nghề. Các nghề chính mà thanh niên thường học là may công nghiệp, sửa xe 
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Hon da, gò hàn, cắt tóc, trang điểm cô dâu…nhưng số thanh niên học hết khoá học và làm 

đúng nghề được đào tạo rất ít. Hiệu quả đào tạo nghề cho thanh niên tại các khu TĐC của 

các chương trình dự án không khả quan. 

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. 

Những hộ gia đình TĐC thường là các hộ đông con, tuổi đời bình quân của chủ hộ từ 

35 - 40 tuổi nên khả năng học nghề/thích nghi công việc mới là rất khó. Tâm lý người 

lớn tuổi là tự ty, ngại giao tiếp, không dám mạo hiểm trong việc tìm nghề mới. Họ 

chấp nhận làm những công việc phổ thông như trước đây dẫn đến thu nhập và khả 

năng tích luỹ tài chính không thay đổi so với trước TĐC.  

Chất lượng, nguồn nhân lực chưa được cải thiện, thiếu việc làm là những bài toán 

xã hội vẫn, đang và sẽ là những thách thức lớn đối với các cộng đồng cư dân vạn đò tại 

các khu TĐC. Bên cạnh đó là nhu cầu muốn có việc làm gần nơi cư trú, khiến cho vấn 

đề giải quyết việc làm hậu TĐC gặp nhiều khó khăn. 

Khó khăn tìm kiếm việc làm, nhu cầu chi tiêu cao nên nhiều hộ gia đình phải bán 

một phần đất hoặc toàn bộ phần đất được cấp. Qua điều tra của chúng tôi tại khu TĐC 

Phước Vĩnh, số lượng hộ gia đình bán ½ diện tích đất và toàn bộ diện tích đất tại khu 

TĐC lên đến 80%69. Ngay tại khu chung cư, đã có tình trạng chuyển nhượng bằng giấy 

viết tay những căn hộ chung cư, nhà liền kề những năm đầu tiên TĐC. Điều này gây 

nên những cản trở trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, 

quản lý cư dân nơi cư trú.  

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…Tại các khu TĐC số lượng thanh 

thiếu niên nghỉ học giữa chừng chiếm tỷ lệ từ 25-30%. Nhiều thanh niên nghỉ học giữa 

chừng là một trong những nguyên nhân dẫn đến an ninh trật tự tại khu dân cư không ổn 

định. Cá biệt có em nhiều lần vi phạm pháp luật phải đưa vào các trại giáo dưỡng, đến 

tuổi xử lý hình sự phải đi tù…Theo số liệu khảo sát của chúng tôi, những hộ nghèo chơi 

lô đề khá phổ biến; thanh thiếu niên chạy theo lối sống buông thả, tình trạng ăn trộm vẫn 

xảy ra, nhiều em nghiệp ngập, buôn bán bồ đà, ma tuý chủ yếu tại Kiệt 93, 97 và 103 

đường Đặng Huy Trứ phường Phước Vĩnh. Theo tổ trưởng tổ dân phố khu TĐC Phước 

Vĩnh cho biết, hiện trong tổ có gần 10 em có dấu hiệu sử dụng và buôn bán ma tuý, 

                                           
69 Theo ông Dương Văn Hen, hiện 148 hộ dân vạn đò ban đầu lên TĐC năm 1989 còn nguyên vẹn gồm các hộ: ông 

Bình, ông Anh, ông Chanh (đã mất), ông Mon, ông Hong, ông Long, ông Phanh, ông Chót (đã mất); các ông Hen, ông 

Giác và ông Nai đã bán 50% diện tích đất để làm nhà [PL 5.15].   
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trong đó có nhiều em đã chấp hành xong hình phạt và tiếp tục phải vào tù; có những em 

phải cai nghiện, điều trị tâm thần do sử dụng chất kích thích tại trung tâm của tỉnh. Tại 

khu TĐC Phú Hậu và Hương Sơ tệ nạn ma tuý không nhiều nhưng tình trạng ăn cắp, ăn 

trộm ở chợ Đông Ba diễn ra phổ biến, nhiều em phải đi trại giáo dưỡng và các Trung 

tâm phục hồi nhân phẩm (Trại 05, 06) [PL 5.62].  

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.  

Việc vận động các chủ hộ gia đình quan tâm, chăm sóc con em, vận động lối 

sống thượng tôn pháp luật và lắp đặt các camera tại khu dân cư để ngăn ngừa, phòng 

chống tội phạm tại khu dân cư là điều rất cần thiết và nâng cao hiệu quả xây dựng đời 

sống văn hoá tại khu dân cư [Pl 5.61]. 

5.2.2.4. Văn hoá xã hội 

Do phải di dời, giải toả, TĐC, tại nơi ở mới cư dân có thể cắt đứt các quan hệ/kết 

nối xã hội với nơi ở cũ nên cuộc sống của các hộ gia đình chịu ảnh hưởng sâu sắc và sự 

thay đổi nhanh chóng do sự thay đổi về địa lý, môi trường sống. Sự thay đổi đó có thể là 

tích cực hoặc tiêu cực. Ở khía cạnh tích cực, các thay đổi của cư dân theo hướng cải 

thiện đời sống, kinh tế và hội nhập. Ở khía cạnh tiêu cực, những thay đổi có thể liên 

quan đến việc thiếu/cắt đứt các quan hệ/kết nối xã hội, thay đổi hay biến mất các bản sắc 

văn hóa đặc trưng của cư dân khi tiếp xúc với hệ giá trị văn hóa mới tại khu TĐC.  

Quá trình TĐC thường kéo theo việc các hộ gia đình cư dân tiếp xúc với khuôn 

mẫu văn hóa mới, phong tục, lối sống, tập quán khác với nơi mình sinh sống của cộng 

đồng sở tại nơi họ đến cư trú. Điều này có thể dẫn đến những thay đổi về văn hóa của 

các hộ gia đình TĐC và cộng đồng dân cư sở tại, gây nên những xung đột trong lối 

ứng xử, thực hành văn hoá, tín ngưỡng của cư dân. 

 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  

Việc di dời, giải toả, TĐC cư dân vạn đò sông Hương đến các khu TĐC trên địa bàn 

thành phố Huế là chủ trương hợp lý và cấp thiết, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của 
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người dân nhằm ổn định nơi cư trú, cải thiện mọi mặt đời sống cư dân, góp phần làm đẹp 

thành phố Huế…Có 2.000 hộ với trên 15.000 khẩu được cải thiện đời sống kinh tế, xoá 

dần khoảng cách chệnh lệch giàu nghèo; theo đó, góp phần tăng thu nhập cho người 

dân thành phố Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Thực hiện TĐC cũng 

góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch, văn minh gắn liền với việc quản lý và khai thác 

có hiệu quả các bến bãi, điểm đỗ thuyền du lịch, ca Huế trên sông Hương; tạo thêm 

việc làm và thu nhập cho cư dân…Điều đó đã tác động tích cực đến kinh tế, xã hội cộng 

đồng cư dân như sau: 

5.3.1. Tác động tích cực  

Thứ nhất, TĐC cư dân vạn đò sông Hương gắn liền với việc đầu tư đồng bộ 

CSHT, chính sách việc làm, tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã 

hội cho người dân. Tạo điều kiện cho cư dân hiểu biết quyền, nghĩa vụ; tiếp cận các 

chính sách hỗ trợ nơi cư trú, nhà ở, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ về giáo dục y tế; và 

tiếp cận văn hóa, thông tin, đã nâng cao mức sống của cư dân, gắn với việc xây dựng 

chương trình kế hoạch hoá gia đình; hạn chế các tệ nạn xã hội, tạo cơ hội cho người 

yếu thế tham gia phát triển kinh tế, tiếp cận các dịch vụ xã hội, cải thiện mức sống của 

cư dân theo hướng phát triển bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhiều so 

với trước TĐC. Cụ thể trước TĐC (năm 1995), số lượng hộ khá là 7,9%, hộ đủ ăn 

chiếm 67,4%, còn lại 24,7% là thiếu đói [89, tr.1]. Năm 2007, số hộ nghèo luôn chiếm 

trên 50% tổng số hộ gia đình cư dân [31, tr.38]. Năm 2018 - 2019, trong khảo sát của 

chúng tôi số hộ gia đình cư dân nghèo và cận nghèo tại các khu TĐC ở Bảng 1.1 cho 

thấy: trong tổng số 2.132 hộ gia đình cư dân, có 246 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ 

lệ 11,5%70.  

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

Từ cơ cấu kinh tế truyền thống là khai thác tự nhiên (đánh bắt thuỷ sản, khai thác cát, 

sỏi, dịch vụ vận chuyển tre, nứa và thuyền du lịch), cơ cấu kinh tế chủ yếu là dịch vụ 

(xe ôm, thợ nề, làm thuê) sang cơ cấu kinh tế dịch vụ (xe ôm, thợ nề, làm thuê, buôn 

bán nhỏ), du lịch (thuyền du lịch); còn khai thác tự nhiên (đánh bắt thuỷ sản, khai thác 

cát, sỏi) trở thành thứ yếu hoặc không hoạt động như trước đây. Thêm vào đó số hộ 

gia đình cư dân là viên chức, người lao động ngày càng nhiều. Cơ cấu kinh tế sau TĐC 

đã đa dạng hơn so với trước TĐC. 

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 

                                           
70 Ngày 03/03/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1166/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021. Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu trong năm 2021 của UBND 

thành phố Huế, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,1%, từ 1,36% xuống còn 1,26% tổng số hộ gia đình tại thành phố Huế. 
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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. Qua đó, nâng cao ý thức thực hiện nếp 

sống văn minh đô thị bằng những hành động cụ thể; giúp người dân tham gia bảo vệ 

và giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch; đưa du lịch, dịch vụ trở thành 

ngành kinh tế “mũi nhọn” của thành phố Huế, xây dựng Huế trở thành đô thị di sản 

quốc gia theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường”71. 

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…góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá trong bối cảnh phát triển 

kinh tế, xã hội ở vùng sông, đầm phá miền Trung Việt Nam. 

5.3.2. Những tác động tiêu cực 

Bên cạnh những tác động tích cực, TĐC đã đưa đến những thách thức, đó là: 

Thứ nhất, TĐC đã tác động đến sinh kế truyền thống của cư dân, thành công của 

các chương trình dự án đã được thể hiện. Tuy nhiên, đối với các hộ gia đình tiếp tục sinh 

kế truyền thống như trước đây hiếm khi thành công, trái lại cư dân lại rơi vào các “cú 

sốc” trước việc tiếp cận nguồn tài nguyên  trên các khía cạnh chính sách hạn chế và cấm 

khai thác cát, sỏi của chính quyền địa phương. Ngoài ra, xây dựng các hồ chứa, thuỷ 

điện và biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng nguồn lợi thuỷ sản khan hiếm đã tác động 

mạnh mẽ đến sinh kế cộng đồng cư dân TĐC. 

Thứ hai, Gia tăng dân số tự nhiên tại của cư dân vạn đò sông Hương tại các khu 

TĐC ở thành phố Huế chưa được xem xét, đánh giá như là tác động chính sách tác động 

đến quá trình TĐC và phát triển đô thị Huế. Điều nãy dẫn đến tình trạng CSHT xuống 

cấp, diện tích nhà ở, khoảng không gian tối thiểu/ cư dân không được đảm bảo và chưa 

đáp ứng được nhu cầu, chất lượng cuộc sống ngày càng cao của cư dân đô thị Huế. 

Thứ ba, Hình thức TĐC tập trung cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương tại một 

điểm TĐC được xây dựng mới, và xen ghép vào các cộng đồng cư dân khác nhau đã 

hiện hữu tại khu dân cư (trong các chương trình dự án chỉnh trang, phát triển đô thị, 

khu công nghiệp...) đã tạo nên những chênh lệch, khoảng cách ban đầu. Tình trạng 

kinh tế, các hộ nghèo và cận nghèo có xu hướng ưu tiên các chính sách hỗ trợ hơn so 

với các hộ không nghèo. Điều này có thể được lý giải các chính sách hiện hành cần 

phải đảm bảo CSHT nhằm hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ xã hội cho các hộ vạn đò TĐC, tuy 

                                           
71Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị 

toàn quốc giai đoạn 2021-2030. Theo danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2025 và 

giai đoạn 2026-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 241, dự kiến tỉnh Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc 

Trung ương theo “Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 
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nhiên cần chú trọng đến các chiều cạnh phát triển kinh tế tổng thể tại địa phương, 

tránh tình trạng mất cân đối chính sách đối với các cộng đồng cư dân TĐC. 

Thứ tư, Chính sách hỗ trợ/ưu tiên tiếp cận tín dụng là một giải pháp quan trọng 

giúp cư dân phát triển sinh kế, tạo điều kiện ổn định nơi cư trú (trả nợ tiền đất, nhà...) 

nhưng nhiều khi điều đó lại khiến một số hộ khó khăn hơn nếu không trả được nợ. 

Chính vì vậy, muốn hỗ trợ TĐC có hiệu quả, cần phải xem xét các tác động tiềm tàng 

của quá trình TĐC lên khả năng thích ứng của hộ về mặt kinh tế, xã hội lâu dài. Trên 

thực tế, thanh niên đến độ tuổi lao được ưn đãi tín dụng đào tạo nghề nhưng khó tìm 

kiếm việc làm, thất nghiệp, con em cư dân bị lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội làm 

mất an ninh, trật tự tại khu TĐC ngày càng phổ biến, cáphwòng có cư dân vạn đò TĐC 

là điểm “nóng” trên địa bàn thành phố Huế. 

Tóm lại, cần có những đánh giá khoa học, khách quan về những tác động kinh tế, 

xã hội và văn hoá đối với cộng đồng cư dân vạn đò trong tương lai để các nhà nghiên 

cứu, hoạch định chính sách có những giải pháp bền vững về kinh tế, xã hội đối với cộng 

đồng cư dân này. 

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: 

- Quyết định số 605/1993/QĐ-TTg ngày 20/12/1993 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố Huế. 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 166/1999/QĐ-TTg ngày 10/8/1999, 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố Huế đến năm 2020. 

- 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). 

- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 08/01/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Kế hoạch thực hiện chương trình trọng điểm “Định cư vạn đò sông Hương và đầm phá 

Tam Giang - Cầu Hai” là 1 trong 7 chương trình trọng điểm của Tỉnh. 
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- Dự án Định cư và ổn định cuộc sống dân vạn đò TP Huế được UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 17/07/2009. 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 về 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 

- Kế hoạch số 91/QĐ-UB ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về 

việc triển khai chương trình trọng điểm về nâng cấp và phát triển đô thị Huế năm 2012. 

- Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. 

+ Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và 

phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 3/2/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên 

Huế triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 

triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

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

Phát triển kinh tế, xã hội cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Huế 

nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. 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 sớm trở thành tỉnh trực thuộc 

Trung ương. 

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

phát triển vì con người. Suy cho cùng mọi sự phát triển đều phải hướng tới sự phát 

triển của con người. Bởi con người là mục tiêu, động lực đồng thời là đối tượng quan 

trong trong TĐC và chiến lược phát triển bền vững con người là trung tâm của sự 

phát triển. Áp dụng quan điểm, nguyên tắc này trong quá trình lập kế hoạch, bồi 

thường, hỗ trợ, bố trí TĐC.   

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. Đặc biệt, cần thiết có sự tham gia 

của cộng đồng cư dân TĐC, các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương vào quá trình 

TĐC từ giai đoạn di dời, giải toả, bồi thường, giám sát đến hỗ trợ sinh kế. 

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. Đảm bảo phát triển bền vững đời sống kinh tế, 

xã hội, an ninh trật tự, môi trường sống, môi trường liên quan sinh kế không chỉ của 

người dân mà của cả khu vực di dời lẫn nơi ở mới. Đây được xem là 3 trụ cột của kế 

hoạch phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia, vùng và địa phương. 
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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 cư dân 

- Giải pháp về quy hoạch, xây dựng các khu TĐC  

Công tác quy hoạch về quỹ đất, quỹ nhà cho cư dân tại các khu TĐC là công việc 

quan trọng nhất thực hiện dự án di dời, giải toả và ổn định cải thiện đời sống kinh tế, xã 

hội. Tuy nhiên, qua nghiên cứu biến đổi kinh tế cư dân chúng tôi nhận thấy những hộ 

gia đình được cấp đất làm nhà (vốn vật chất) có khả năng phục hồi tốt hơn các hộ gia 

đình cư trú trong các khu nhà chung cư, liền kề. Từ cơ sở này, chúng tôi thiết nghĩ trong 

các chính sách TĐC cư dân vạn đò điều quan trọng và cấp thiết là cần có quỹ đất và nên 

cấp đất để cư dân xây nhà là phương án được xem xét trước tiên.  

Vị trí/địa điểm xây dựng các khu TĐC được xem là tối ưu không cách biệt hoàn 

toàn môi trường sông nước đối với các hộ gia đình sinh sống bằng các nghề chài lưới, 

khai thác cát, sỏi, thuyền du lịch. Nhà ở và các các công trình phúc lợi xã hội liên quan 

cần được đầu tư đảm bảo giá trị sử dụng và chất lượng công trình…được tính toán chi 

tiết, đầy đủ trên cở sở tăng dân số tự nhiên của các hộ gia đình từ 15-20 năm và dự báo 

20 - 30 năm sau 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. Nhà nước chỉ đảm bảo nguồn 

vốn ngân sách Nhà nước và hỗ trợ cư dân các khâu thiết yếu như: xây dựng CSHT, 

quy hoạch, pháp lý. Tận dụng các mối quan hệ tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, 

chính phủ nước ngoài hỗ trợ dự án TĐC. 

Tiếp cận, đổi mới công nghệ xây dựng, đảm bảo chất lượng nhà TĐC; chọn lựa 

những nhà thầu uy tín, đủ năng lực xây dựng các chung cư/nhà liền kề. Cần có những 

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. Cần thiết có sự tham gia của các cơ 

chế đại diện cho người dân như Ủy ban Nhân dân, các đoàn thể, mặt trận cấp 

xã/phường, các tổ trưởng và bản thân người dân để tránh đưa ra những quyết sách về 

di dân, TĐC vội vàng, thiếu cơ sở khoa học. 

- Quản lý cộng đồng cư dân  

Quản lý cộng đồng cư dân tại các khu TĐC cần có sự phối hợp đồng bộ của các 

cấp chính quyền địa phương từ di dời, tiếp nhận, quản lý cộng đồng tại nơi cư trú 

thông qua các tổ chức chính trị. Xây dựng tổ dân phố, Ban quản lý chung cư có đại 

diện người dân để kiểm tra, giám sát cư dân thực hiện các nội quy, quy định khu chung 

cư/nhà liền kề liên quan về CSHT tại các khu TĐC.  
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Cần chú ý các dịch vụ công cộng tại khu TĐC như loa phát thanh, truyền hình 

cáp, Internet, trung tâm học tập, khu vui chơi cộng đồng…nhằm tạo điều kiện cho các 

hộ dân thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ công cộng; cập nhật đầy đủ các nguồn 

thông tin pháp lý về hộ khẩu, sở hữu nhà, đất, tách hộ gia đình tại khu TĐC.  

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

+ Việc làm: Việc làm là vấn đề khó khăn và phức tạp nhất đối với cộng đồng cư 

dân trong quá trình TĐC. Chính vì vậy, cần điều tra thực trạng việc làm, gắn liền các 

chương trình, dự án đào tạo nghề để cư dân có điều kiện tiếp cận thông tin về việc làm, 

nhu cầu nhà tuyển dụng cũng như khả năng đáp ứng việc làm trong tương lai. 

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. 

Bản thân cư dân cũng cần thay đổi suy nghĩ, nhận thức về ngành nghề, xóa bỏ mặc cảm 

trong vấn đề chọn và đào tạo nghề đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của xã hội.  

Hiện nay, vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của nhiều hộ gia đình đầu tư 

thuyền, máy hút cát, sỏi trên sông Hương72 đã gây nên tình trạng máy móc lâu ngày 

không sử dụng bị hư hỏng, người dân thất nghiệp, lãng phí nguồn lực tài chính và 

nguồn lực con người nên rất  cần thiết có những chính sách khai thác, quản lý và hỗ 

trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho bộ phận cư dân này (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. Các cơ sở đào tạo nghề cần định hướng nghề nghiệp, gắn đào tạo 

với nhu cầu thực tế nhà tuyển dụng; đảm bảo có việc làm sau khi kết thúc khoá học. Có 

những chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề của những người trung niên và phụ nữ. Mặt 

khác, cần có chính sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề liên kết với các công ty, xí nghiệp 

trong và ngoài địa phương để bố trí việc làm thích hợp khi cư dân được đào tạo nghề.  

Đào tạo nghề tốt sẽ tạo ra nguồn nhân lực có chuyên môn, thích ứng nhanh với 

sự thay đổi cơ cấu kinh tế của thành phố. Ngoài ra, hỗ trợ cư dân tiếp cận thông tin về 

                                           
72 Quyết định số 44/2017/QĐ- UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 05 tháng 06 năm 2017 về “Quy định 

Quản lý khai thác hoạt động khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”,  Điều 2 đã 

quy định Điều kiện khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông phải có giấy phép khai thác và chỉ có chủ doanh nghiệp có 

giấy phép mới được khai thác. Cư dân vạn đò không được khai thác do không có giấy phép (không có phương án thiết 

kế, thẩm định, phê duyệt của Bộ Xây dựng…) nên dẫn đến khai thác cát, sỏi trái phép. Ngày 12 tháng 8 năm 2017, 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Công văn số 5803/UBND-XD chỉ đạo các sở, ngành, địa phương 

nghiêm túc tăng cường công tác quản lý việc khai thác, sử dụng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và Nghị định số 

23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 

10/4/2020. 
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cung - cầu lao động; tư vấn và định hướng nghề nghiệp, mở rộng hoạt động giới thiệu 

việc làm của các Trung tâm để cư dân tùy thuộc vào kỹ năng có thể đăng ký chọn cơ 

sở đào tạo nghề, sớm ổn định công việc trong tương lai.  

+ Thu nhập: Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy, một số hộ gia đình ít biến 

động về thu nhập sau TĐC, đa số hộ có thu nhập cao hơn so với trước đây. Thu nhập 

của cư dân phụ thuộc tính chất công việc. Việc làm thuận lợi, cư dân có thu nhập ổn 

định. Việc làm không ổn định, không tìm được việc làm sẽ tác động tiêu cực đến thu 

nhập và mức sống của cư dân. Như vậy, TĐC tạo nên những khó khăn đối với thu 

nhập của cư dân. Tại các khu TĐC, chi phí các dịch vụ xã hội của các hộ dân đều tăng 

lên dẫn đến sự giảm sút về thu nhập. Mặt khác, việc làm không ổn định, lao động chân 

tay và ảnh hưởng mưa lũ và dịch bệnh (Covid 19) đã tạo nên cú “sốc” rất lớn về thu 

nhập và công việc của cư dân. Chính vì vậy, 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: Tiếp cận tài chính là giải pháp quan trọng giúp người nghèo 

giảm nghèo. Chính vì vậy, 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 được tiếp 

cận các nguồn vốn vay ưu đãi.  

Nguồn vốn vay từ các tổ chức, dự án xoá đói giảm nghèo nên gắn với các tổ chức 

đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội nông dân, Tổ dân phố...để đồng tham gia quản lý/giám 

hiệu quả nguồn vốn vay; chọn đúng đối tượng vay và thanh toán các khoản vay đúng 

hạn…nhằm thu hồi và quay vòng vốn cho những hộ gia đình khác vay vốn.  

Đối với các hộ thuộc diện chính sách xã hội: già cả, neo đơn, tàn tật, mất sức lao 

động, các cấp chính quyền, Phòng Lao động và Thương binh xã hội cần có chính sách 

ưu đãi cụ thể, tranh thủ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ vật chất và tinh thần 

các hộ gia đình vượt qua những khó khăn. Đặc biệt, 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 và 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; hỗ trợ tài chính và kêu gọi sự đóng góp của các tổ 

chức trong và ngoài nước, các mạnh thường quân tham gia nhằm giảm bớt khó khăn 

cho người dân TĐC. 



134 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc chăm lo, tạo 

điều kiện cho con cái trong giáo dục, đào tạo và hướng nghiệp ngành nghề. Nâng cao 

trình độ học vấn là yêu cầu cấp thiết; tuyên truyền tầm quan trọng của giáo dục là giải 

pháp quan trọng để tìm kiếm việc làm, đào tạo nghề chất lượng cao là lối thoát đói 

nghèo bền vững.  

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

Tại các khu TĐC, kết quả điều tra cho thấy các cơ sở y tế đã tạo được niềm tin 

đối với người dân. Bên cạnh đó, được sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, các tổ chức trong 

và nước ngoài nên số lượng trẻ em, người già và phụ nữ ở các khu TĐC đã được quan 

tâm nhiều hơn trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ, khám và chữa bệnh thông thường. Trẻ 

em tại các khu TĐC ở các độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ và miễn phí theo chương 

trình mục tiêu quốc gia; phụ nữ được tổ chức khám phụ khoa hàng năm. Hiện nay, tại 

các khu TĐC, tỷ lệ dân số tăng tự nhiên đã giảm đáng kể. Người dân được tập huấn và 

tư vấn phòng ngừa dịch bệnh, đặt vòng và phòng tránh thai có hiệu quả. 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 

 - Bảo đảm và duy trì các giá trị văn hoá trong gia đình, dòng họ và đặc biệt là 

hôn nhân, tín ngưỡng. 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. 

 - Các chương trình, dự án TĐC ở Việt Nam và thế giới quan tâm nhiều đến vấn 

đề sinh kế, cư trú/nhà ở của người dân mà ít chú trọng đến những yếu tố văn hoá, xã 

hội và môi trường tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro được các chuyên gia TĐC của Ngân 

hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á thường khuyến cáo: “Mất đất, thất 

nghiệp, vô gia cư, tăng tỷ lệ mắc bệnh/tử vong, mất nguồn lương thực, mất quyền truy 

cập vào nguồn tài nguyên chung, phân rã xã hội, bị coi thường/hay khó hòa nhập với 

cư dân tại chỗ” [97]. Cải thiện các mối quan hệ cộng đồng cư dân tại nơi cư trú thông 

qua các hoạt động của chính quyền địa phương như: các hoạt động văn hoá, thể dục 

thể thao giúp cư dân có điều kiện giao lưu, tiếp xúc để thông cảm, hiểu biết nhau. Tạo 

điều kiện phụ nữ tham gia các hội, đoàn thể nơi cư trú thể hiện nguyện vọng và tiếng 

nói của người phụ nữ trong quá trình hội nhập kinh tế, xã hội…là những giải pháp hữu 

hiệu nhằm 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 

- Để đảm bảo an ninh trật tự, các cấp chính quyền địa phương cần phối hợp với 

các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công an phường (tổ trật tự, dân phòng) 

tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở, kiểm điểm trước nhân dân những thanh niên lười 
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biếng, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp tái phạm nhiều lần; giúp đỡ những thanh niên tham 

gia các lớp sinh hoạt, hoạt động tập thể trong cộng đồng, tránh sa ngã vào các tệ nạn 

xã hội. Mặt khác, 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 nhà, tường rào, công trình phụ, nơi sinh hoạt 

chung thông qua Ban quản lý khu chung cư, tổ dân phố, thời gian sinh hoạt, âm 

thanh/tiếng ồn, việc nuôi gia súc, gia cầm trong khu TĐC để không ảnh hưởng đến cá 

nhân và hộ gia đình tại nơi cư trú.  
 

Tiểu kết Chương 5 

Quá trình di dời, giải toả, TĐC cư dân vạn đò sông Hương diễn ra trong một thời 

gian dài, đời sống kinh tế và hội nhập văn hoá của cư dân tại các khu TĐC đã bước 

đầu ổn định và phát triển. Điều này thể hiện trong mục tiêu cơ bản phát triển tỉnh Thừa 

Thiên Huế từ sau năm 1975 đến nay, đó là: Trở thành một trong 5 đô thị trung tâm cấp 

quốc gia, một trong những trung tâm phát triển động lực của vùng miền Trung và của 

tỉnh Thừa Thiên Huế; Thành phố Festival cấp quốc gia và quốc tế; Thành phố du 

lịch, trung tâm du lịch cấp quốc gia… Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành 

phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và 

bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái cảnh quan, thân thiện với 

môi trường và thông minh…. 

Chính sách đặc thù về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước cũng như 

các cấp chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế đối với cộng đồng cư dân vạn 

đò sông Hương tại thành phố Huế đã làm thay đổi toàn diện đời sống kinh tế, xã hội cư 

dân. Trong đó vấn đề quy hoạch điểm TĐC, từng bước hoàn thiện CSHT, công trình 

phúc lợi, ổn định đời sống kinh tế, nâng cao đời sống dân trí, tiếp cận các dịch vụ xã 

hội, quản lý dân cư và tiếp cận các dịch vụ công, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường 

và phát huy các yếu tố nội tại của cộng đồng được thực hiện xuyên suốt hơn 35 năm 

qua tại các khu TĐC. 

Thành tựu cơ bản là sự thay đổi CSHT, điều kiện cư trú; sự xuất hiện các ngành 

nghề mới; cải thiện y tế, giáo dục và mở rộng các mối quan hệ xã hội, tiếp cận và 

hưởng thụ, thích nghi với các giá trị văn hoá, xã hội là điều không thể phủ nhận trong 

quá trình TĐC. Tuy nhiên, những thách thức, khó khăn trong quá trình TĐC về công 

tác quy hoạch, nguồn vốn đầu tư xây dựng; việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp; an 

ninh trật tự; văn hoá tín ngưỡng tại là điều không tránh khỏi. Bản thân người dân và 
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các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương có vai trò quan trọng trong quá trình hội 

nhập kinh tế, xã hội.  

TĐC cư dân vạn đò sông Hương là công cuộc thuộc lĩnh vực xây dựng nếp sống 

văn minh, đô thị du lịch, đưa dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế chủ đạo của thành 

phố Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Gắn liền với quá trình TĐC, 

CSHT tại các khu TĐC được đầu tư đồng bộ. Chính sách việc làm, đào tạo nghề đã tạo 

điều kiện cho người yếu thế tham gia phát triển kinh tế, đa dạng ngành nghề và tăng 

thu nhập, tiếp cận các dịch vụ cơ bản của xã hội, cải thiện môi trường sống theo hướng 

phát triển bền vững.  

Các nhóm giải pháp bảo đảm đời sống kinh tế, xã hội cư dân vạn đò sông 

Hương tại các khu TĐC dựa trên các cơ sở pháp lý và quan điểm phát triển kinh tế, 

xã hội tại địa phương. Đó là, TĐC là quá trình phát triển tất yếu, khách quan và 

hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, con người là trung tâm của sự 

phát triển. Chính vì vậy các giải pháp về nơi cư trú/nhà ở TĐC; việc làm, đào tạo 

nghề, tiếp cận tài chính; hỗ trợ y tế, giáo dục; đời sống văn hoá, kết nối và quản lý 

cộng đồng; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cần được thực hiện một cách đồng bộ, 

nhất quán trong suốt quá trình TĐC.  
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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, và trong quá 

trình lịch sử, nhiều người tại vùng Thừa Thiên Huế và phụ cận do thất cơ lỡ vận cũng 

nhập vào cộng đồng này. 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. Việc cư trú trên 

sông Hương, khai thác thủy sản và nguồn lợi khác của dòng sông ngày một cạn kiệt, 

cùng những tiêu cực về xã hội trong nhiều thập kỷ gần đây ở cộng đồng này đã ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến phát triển của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt 

là phát triển du lịch. 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. Bởi vậy, việc 

nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá những biến đổi kinh tế, xã hội của nhóm cư dân này 

được chuyển lên sinh sống trên đất liền ở thành phố Huế, qua đó đề xuất các nhóm giải 

pháp giúp họ phát triển theo hướng bền vững kinh tế, xã hội trong bối cảnh hội nhập 

hiện nay là có ý nghĩa và cần thiết. 

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. Nói cách khác, khi điều kiện sống thay đổi, cư dân sẽ ứng xử để thích nghi 

nhằm thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần trong quá trình TĐC và hội nhập. Để 

đáp ứng yêu cầu của nghiên cứu, luận án đã lựa chọn bốn điểm khảo sát có điều kiện tự 

nhiên, xã hội tương đồng. Tuy nhiên, các điểm này lại có sự khác nhau về thời điểm TĐC, 

nơi cư trú trong nhà chung cư hay nhà liền kề tại khu TĐC; và cả sự khác nhau về thụ 

hưởng chính sách TĐC ở từng thời kỳ.  

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. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên, môi trường sinh 
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thái, tuy nhiên cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho những cư dân vạn đò, góp 

phần bảo đảm đời sống kinh tế hộ gia đình. Khi thực hiện TĐC, do điều kiện môi 

trường thay đổi, việc chuyển đổi sinh kế là điều tất yếu. 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. Điều đó thể hiện rõ nhất là số lượng người tham gia đánh bắt, 

khai thác cát, sỏi, đầu tư trang thiết bị cũng như ngư cụ đã giảm đi rất nhiều. Một bộ 

phận cư dân khai thác cát, sỏi chuyển sang các hoạt động sinh kế mới như buôn bán, 

làm thuê, làm việc cùng các nhóm thợ xây, thợ sơn… 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. Hình thức quản lý này đã cho họ tính tự quản cao, đồng thời việc khai thác nguồn 

lợi của sông Hương cũng được phát huy. Các hộ gia đình trong dòng họ, cộng đồng có 

sự tương trợ mạnh mẽ khi đánh bắt thủy sản, khai thác cát, sỏi… Sự liên kết xã hội 

giữa cư dân vạn đò luôn bền chặt dựa trên cơ sở quan hệ huyết thống, quan hệ về kinh 

tế, cư trú và tôn giáo tín ngưỡng. 

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. Như vậy, việc quản lý nhà nước ở đây đã thông qua hệ thống các tổ chức chính 

trị, xã hội. Hệ thống này  tác động trực tiếp đến sinh kế, đời sống văn hoá, việc thực 

hiện chấp hành chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tại 

các khu TĐC.  

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 đời sống kinh tế, xã hội. 

Cư dân tiếp cận các dịch vụ xã hội như phương tiện nghe nhìn, truyền thông đại 

chúng (loa, đài phát thanh địa phương), vui chơi giải trí; đã tác động quan trọng đến sự 

thay đổi nhận thức, lối sống và quan hệ cộng đồng tại khu TĐC. Mức sống cư dân 

được cải thiện, xoá dần khoảng cách phân tầng xã hội giữa cư dân vạn đò sông Hương 

và 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. Tại các khu TĐC, đời sống 

kinh tế, xã hội của cư dân được cải thiện, kể từ nơi cư trú, nghề nghiệp, thu nhập, mức 

sống đến các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế, thông tin và cả quan hệ xã hội. Như 
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vậy, TĐC 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. Những khó khăn và thách thức đã nêu cũng chính là 

các vấn đề cấp bách đặt ra cho chính quyền địa phương cần giải quyết. 

6. Việc di dời, giải toả TĐC cư dân vạn đò sông Hương đến các khu TĐC trên địa 

bàn thành phố Huế là chủ trương hợp lý và cấp thiết, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng 

của người dân nhằm ổn định nơi cư trú, cải thiện mọi mặt đời sống cư dân, góp phần 

chỉnh trang, cải tạo đô thị Huế - thành phố di sản. 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. Thực hiện 

TĐC cũng góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch, văn minh gắn liền với việc quản lý và 

khai thác có hiệu quả các bến bãi, điểm đỗ thuyền du lịch, ca Huế trên sông Hương; 

tạo việc làm và thu nhập cho cư dân. 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. Đó là, cần 

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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Ảnh 5.54: Ngập nước nhìn từ trên cao tại khu TĐC Phước Vĩnh năm 2009 

(Tác giả chụp tháng 11/2009) 

 

Ảnh 5. 55: Tác giả và ông Chí năm 1995, Người chụp Nguyễn Huy Thái, 

tháng 7/1995 

 

Ảnh 5.56: Ông Chí năm 2020 (Tác giả chụp tháng 5/2020)  

Ảnh 5.57: Ngôi nhà ông Thân (tổ trưởng đầu tiên năm 1989) tại khu TĐC 

Phước Vĩnh (Tác giả chụp tháng 2/2021) 

 

Ảnh 5.58: Những ngôi nhà cao tầng của cư dân vạn đò tại khu TĐC Phước 

Vĩnh (Tác giả chụp tháng 2/2021) 

 

Ảnh 5.59: Đất tại khu TĐC Phước Vĩnh đã bán cho chủ khác (Tác giả 

chụp tháng 12/2019) 

 

Ảnh 5.60: Những căn hộ không có người ở tại khu TĐC Hương Sơ (Tác 

giả chụp tháng 12/2019) 

 

Ảnh 5.61: Camera an ninh tại khu TĐC Phước Vĩnh (Tác giả chụp tháng 

12/2020) 

 

Ảnh 5.62: Thanh niên tại khu TĐC Phước Vĩnh có dấu hiệu sử dụng và  



 

buôn bán chất gây nghiện (Tác giả chụp tháng 12/2020) 

Ảnh 5.63: Nhà tạm của cư dân sau 20 năm TĐC tại phường Phước Vĩnh 

(Tác giả chụp tháng 12/2009) 

 

Ảnh 5.64: Nhà cư dân sau 20 năm TĐC tại phường Phước Vĩnh (Tác giả 

chụp tháng 12/2009) 

 

Ảnh 5.65: Gia đình ông Trần Xuân Anh (hộ nghèo tại khu TĐC Phước 

Vĩnh (Tác giả chụp tháng 12/2008) 

 

Ảnh 5.66: Bên trong ngôi nhà (Tác giả chụp tháng 12/2008)  

Ảnh 5.67: Giếng nước cư dân khu TĐC Phước Vĩnh sử dụng từ năm 1989-
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Ảnh 5.68: Giếng nước tại đường Trần Phú cư dân khu TĐC Phước Vĩnh 

sử dụng từ năm 1989-2000 (Tác giả chụp tháng 12/2020) 

 

Phụ lục 6: Sớ cúng Bà thuỷ và Thuỷ Thần của cư dân vạn đò sông 

Hương 
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Phục lục 1: Các phương tiện và kỹ thuật đánh bắt của cư dân vạn đò sông Hương 

 

Tên gọi phương tiện Kỹ thuật đánh bắt Các loại cá đánh bắt 

Lưới: 

+ Bủa lưới ống 

Bủa bằng các loại lưới lớn (cỡ 6,7,8,9) được giăng dưới mặt nước - Mú, vượt, gáy, đối, 

hanh... 

+ Lưới rập 

 

+ Chài (chơm vại) 

Rập là một mảnh lưới vuông được căng thẳng bằng hai thanh tre có bốn đầu uốn 

cong, dùng để chụp cá từ trên xuống 

Chia thân chài ở phía đầu thành từng múi nhỏ rồi kẹp vào các kẽ ngón tay trái; vắt 

một phần thân chài ở phía dưới vào cùi tay phải rồi dùng lực vung cho chài xòe rộng 

và chụp xuống nước.  

- Gáy 

 

- Cúc, hanh, đối, mú, 

giầy 

 

+ Lưới lăn Bủa lưới thành hình vòng cung dưới nước rồi dần dần khép kín hai đầu lưới lại với 

nhau 

- Mòi, đối, gáy, giếc 

Câu vàng Cột lưỡi câu trên triêng phao dài (số lượng mỗi triêng từ hàng trăm đến hàng ngàn 

lưỡi) rồi thả trên sông 

- Úc, mối, tràu, trê 

 

Soi Ban đêm dùng đèn măng sông đi dọc theo bờ sông, cá bị "đóng mắt" thì dùng "chỉa 

ba hay chỉa năm đâm cá. 

- Xanh xao, lăng, trình, 

tràu, trê. 
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+ Đánh bắt cá ở hạ nguồn sông Hương: cư dân thường sử dụng những phương tiện và kỹ thuật đánh bắt sau: 

Tên gọi phương tiện Kỹ thuật đánh bắt Loại cá 

 

Lưới bạc 

Dùng lưới nhỏ bủa rấp theo chiều dòng nước chảy, sau đó dùng chèo gõ đều, 

mạnh, liên tục vào mạn thuyền để cá chạy và bị mắc vào lưới 

- Cấn, bầu, thệ, bống, lúi 

 

 

Cắm dậy 

Dùng lưới rọ bủa tròn theo chân 12 con sào cắm giữa sông. Bên cạnh đó còn có 

bộ phận gọi là "kèn dậy" bủa lưới từ bờ ra. Cá bị kèn dậy nên phải men theo 

thành và đi vào rọ 

Đối, gáy, lúi, giếc, hanh, 

dầy... 

Chơm cài Là dụng cụ có cấu tạo giống với chơm vại nhưng lưới rộng hơn, chia cho ba 

người kéo trên một đọan sông rồi khép vòng lại. 

 

Hớn Là lưới có hình chóp, cấu tạo đặc biệt có cửa cho cá chui vào nhưng không ra 

được. Được đóng cọc theo chiều ngang con sông (dòng nước chảy), buộc hớn 

vào dây thừng móc vào các cọc. 

Gáy, trôi, mú, dìa... 

Sáo Là những thanh tre nhỏ bằng ngón tay út được bện thẳng hàng bằng mấy, cước. 

Dùng sáo chặn đường đi của cá và dồn chúng vào các nò đã đặt cố định dưới 

sông (loại hình này chủ yếu được cư dân thủy diện ở đầm phá sử dụng) 

Ong, liệt, bống, hanh... 

Rớ bà Là loại rớ được đặt ở mui đò, thuyền; rớ được cất lên bởi hệ thống dây kéo, đòn 

bẩy 

Đối, mòi, dầy, giếc, lúi... 

Rớ dàn Rớ dàn được đặt trên bờ sông và kéo rớ bằng hệ thống trục quay Mè, dìa, thia, gáy.. 

Dũi Căng lưới bằng hai đầu của hai thanh tre cột chéo nhau ở phần gốc - dùng để bắt 

cá ở ven sông 

Mương 

Rớ bổ tôm Lưới có diện tích 1m2, được căng trên 4 đầu của hai thanh tre bắt chéo nhau, thả 

dọc theo bờ sông để bắt tôm (chủ yếu khi nước biển tràn vào) 

Tôm 

Rà hến Đan bằng tre, có cán dài (như vật dụng để xúc cát), dùng để xúc hến ở dưới lòng 

sông hay các bầu 

Hến, ốc 
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  Phụ lục 2: Quy định nhà TĐC ở nông thôn và thành thị 

Luật Nhà ở 2014 quy định tại Khoản 6, Điều 3 về khái niệm nhà ở tái định cư. Theo đó, đây là nhà ở được bố trí cho các cá 

nhân/hộ gia đình thuộc diện được phép tái định cư. Những đối tượng này có đất, nhà bị giải tỏa theo quy định. Tuy nhiên cư dân vạn đò 

sông Hương là cộng đồng cư dân đặc thù. Họ là đối tượng không có đất, nhà bị giải toả; chỉ được hỗ trợ di chuyển 1.000.000 đồng/ hộ. 

Nhà ở tái định cư phải được xây dựng theo quy định và tiêu chuẩn ban hành. Tuy nhiên, ở khu vực thành thị hay nông thôn, 

các tiêu chuẩn này sẽ có sự khác biệt, cụ thể như sau: 

Nhà ở TĐC Nhà ở TĐC ở thành thị Nhà ở TĐC ở nông thôn 

Nhà ở riêng 

lẻ 

- Đủ điều kiện về diện tích xây dựng tối thiểu theo 

quy định của từng tỉnh thành. 

- Được xây dựng theo quy hoạch, thiết kế đã được 

phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

- Đủ điều kiện về diện tích xây dựng tối thiểu theo quy định của 

từng tỉnh thành. 

- Nhà ở phải đảm bảo bao gồm các khu vực ở, công trình phụ 

trợ, sinh hoạt, phục vụ sản xuất gắn liền với nhà ở. 

- Phải đảm bảo theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc thiết kế nhà 

ở, đảm bảo phù hợp với cảnh quan, điều kiện tại địa phương. 

Nhà chung 

cư 

- Được xây dựng khép kín theo các quy chuẩn xây 

dựng. Tùy vào điều kiện thực tế có thể được bố trí 

một phần để làm khu vực kinh doanh. 

- Đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung tại địa 

phương. 

- Thông thường ở nông thôn ít có hình thức nhà ở tái định cư là 

nhà chung cư. 
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Phụ lục 3: Tài sản cư dân vạn đò sông Hương trước và sau TĐC  

Tài sản cư dân trước TĐC 

 
 

STT 

 
Khu TĐC 

Số hộ 

gia đình 

Ti vi Tủ lạnh Xe máy Xe đạp, 

xích lô 
Thuyền 

Điện thoại Máy giặt 

 
Số 

hộ 

Tỷ 

lệ 

Số 

hộ 

Tỷ 

lệ 

Số 

hộ 

Tỷ 

lệ 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 
Số 

hộ 
Tỷ lệ 

Số 

hộ 
Tỷ lệ 

Số 

hộ 
Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

1 Phước Vĩnh 40 100 3 7,5 0 0 0 0 12 30 40 100 0 0 0 0 

2 Kim Long 40 100 3 7,5 0 0 3 7,5 20 50 40 100 0 0 0 0 

3 Bãi Dâu 40 100 1 2,5 0 0 3 7,5 28 70 40 100 10 25 0 0 

4 Hương Sơ 40 100 3 7,5 0 0 5 12,5 25 62,5 40 100 20 50 0 0 

 

Tài sản cư dân sau TĐC        

STT Khu TĐC 
Số hộ gia 

đình 

Ti vi Tủ lạnh Xe máy 
Xe đạp Thuyền 

Điện thoại Máy giặt 

 
Số  

hộ 

Tỷ 

lệ 
Số hộ 

Tỷ 

lệ 
Số hộ Tỷ lệ 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 
Số hộ Tỷ lệ 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 
Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

1 Phước Vĩnh 40 100 40 100 36 90 78 260 20 50 0 100 49 156,3 5 12,5 

2 Kim Long 40 100 32 80 11 27,5 59 150 18 45 5 12.5 47 117,5 2 5,0 

3 Bãi Dâu 40 100 40 100 5 12,5 53 170 22 55 0 100 45 112,5 1 2,5 

4 Hương Sơ 40 100 40 100 3 7,5 57 55 25 62,5 0 100 42 105 1 2,5 

                                                                                                                                                             

                                                                                                       (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2019; Tỷ lệ: %)
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 Phụ lục 4: Phiếu khảo sát 

 

BIẾN ĐỔI KINH TẾ, XÃ HỘI CƯ DÂN VẠN ĐÒ SÔNG HƯƠNG TẠI CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ Ở THÀNH PHỐ HUẾ 

Thưa ông/bà! 

Với mục đích phản ánh đầy đủ, chính xác đời sống kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò sông Hương tại các khu TĐC ở thành phố 

Huế, góp phần đánh giá sự biến đổi kinh tế xã hội cộng đồng cư dân tại các các khu TĐC, chúng tôi tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi. 

Các thông tin thu được qua bảng hỏi này chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu. 

Rất mong được sự hợp tác của ông/ bà. 

Thành phố Huế: Phường…………………………………………………… Khu TĐC………………………..Mã số ……. 

Tổ:   

Đối tượng khảo sát: 

    Tái định cư              Người già neo đơn             

    Hộ nghèo (có sổ)     Gia đình chính sách 

    Hộ cận nghèo                   Phụ nữ đơn thân có người phụ thuộc 

     Hộ không có đất               Có người tàn tật, bệnh hiểm nghèo 

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH 

1. Họ tên chủ hộ …..…………………..…....................... 

Chức vụ (nếu có) :................................. 

2. Tên vợ hoặc chồng (nếu có)........................... 

3. Số nhà/.: ............ Đường/ ......................................................... 

4. Dân tộc:   Kinh        Khác (ghi rõ): ………………..  

5. Tôn giáo:             Không       Tin lành   

            Phật                 Thiên chúa                Khác: …… 

6. Số nhân khẩu trong hộ: .......... người 
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7. Xin hãy cung cấp thông tin về các thành viên hiện đang sinh sống trong gia đình của ông/bà.  

 

TT Thành viên Có     

☒ 

Không 

☐ 

Giới 

tính 

1. Nam  

2. Nữ 

Tuổi Tình trạng hôn 

nhân  

Trình độ học vấn ( Tiểu 

học 1-5), (PTCS 6-9), 

THPT (10-12), Cao đẳng 

và Đại học 

Nghề nghiệp 

hiện tại 

Nơi làm việc  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Chủ hộ ☒       

2 Vợ/chồng ☐        

3 Bố, mẹ ☐        

4 Con ☐        

5 Con ☐        

6 Con ☐        

7 Con ☐        

8 Con ☐        

9 Con dâu, rể ☐        

10 Con dâu, rể ☐        

8. Số thế hệ đang sống trong hộ:…………… 

9. Tổng số lao động mang lại thu nhập chính trong hộ là:…………… 

A. KINH TẾ, XÃ HỘI TRƯỚC TÁI ĐỊNH CƯ 

1. Nguồn gốc gia đình trước khi TĐC…………………………………………………………………………………………………. 

2. Trước TĐC gia đình ông/ bà sinh sống: Thuyền                                             Nhà chồ     

Khác………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Ông/bà hãy liệt kê những hoạt động kinh tế trước TĐC của hộ gia đình  

STT Các ngành nghề chính 
Trước TĐC 

Nam  Nữ 

1 
Khai thác cát sạn, vận chuyển tre nứa, 

thuyền du lịch 

  

2 Đánh bắt cá, nuôi cá lồng   

3 Đổ bê tông, làm bờ lô   

4 Phụ hồ   

5 Xích lô   

6 Làm thuê   

7 Buôn bán   

8 Các ngành nghề khác   

 

4. Nguồn thu nhập hàng tháng của gia đình ông/bà trước TĐC (Lưu ý thời điểm khảo sát) 

 

STT Các ngành nghề chính 

Mức độ thu nhập 

Cao   (>3 triệu)  Khá  (3 - 2 triệu)  
Trung Bình 

(2 – 1  triệu) 

Thấp 

(< 1triệu đồng) 

1 
Khai thác cát sạn, vận chuyển tre 

nứa, thuyền du lịch 

    

2 Đánh bắt cá, nuôi cá lồng     

3 Đổ bê tông, làm bờ lô     

4 Phụ hồ     

5 Xích lô     

6 Làm thuê     

7 Buôn bán     

8 Các ngành nghề khác     
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5. Nguồn nước uống chính của gia đình trước TĐC (khoanh tròn tất cả lựa chọn phù hợp) 

a. Sông, hồ, suối, ao, kênh         b. Nước mưa             

c. Vòi nước/bể công cộng                             d. Mua từ nơi bán lẻ 

e. Giếng bơm (Loại của UNICEF)                f. Lấy trên thượng nguồn 

g. Giếng truyền thống (không có bơm)  

 
 

6. Kiểu dạng cơ sở vật chất khu vực vệ sinh trước TĐC (khoanh tròn một lựa chọn thích hợp) 

a. Không có khu vực vệ sinh        b. Vệ sinh công cộng 

c. Hố xí xây trên sông, kênh, ao                    d. Không có hố xí bệ (xây trên đất)        

e. Thải trực tiếp xuống sông 

 

7. Nguồn điện/ánh sáng chính của gia đình trước TĐC (Khoanh tất cả những lựa chọn phù hợp) 

a. Điện từ hệ thống quốc gia                            b. Điện từ những nguồn khác/Mua của cư dân đất liền 

c. Điện từ máy phát riêng/Ắc quy                   d. Không có điện 

e. Khác 
 

8. Đánh giá của chủ hộ gia đình trước TĐC 

 

STT Nội dung Tốt Không ảnh hưởng Xấu Khó đánh giá 

1 Việc làm      

2 Thu nhập     

3 Thu nhập khác     

4 Cơ sở hạ tầng     

 

9. Trước TĐC, ông/ bà đã được tiếp cận các nguồn vốn vay nào? 

a. Vốn tự có                           b. Vay Ngân hàng chính sách  

c. Vay ngoài, lãi cao                         d. Vay từ họ hàng  

f. Vay khác …………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Chi phí sinh hoạt hộ gia đình trước TĐC 
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STT Chí phí sinh hoạt trước TĐC Số lượng Tỷ lệ % 

1 Điện, nước   

2 Chi phí sinh hoạt   

3 Chi phí giáo dục   

4 Chi phí sức khoẻ   

5 Chi phí khác   

Tổng cộng  100 

 

11. Đánh giá các điều kiện tiếp cận các dịch vụ trước TĐC 

 

STT 
Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 

Tốt hơn Không đổi Kém hơn Khó  đánh giá 

1 Điều kiện học tập     

2 Dịch vụ điện     

3 Dịch vụ nước     

4 Vui chơi giải trí     

5 Thông tin liên lạc     

6 Dịch vụ y tế     

7 Quan hệ cộng đồng     

Tổng cộng     

 



P 5 

 

12. Gia đình của ông/bà có những tài sản/ thiết bị nào dưới đây?  (Nếu có, xin hãy ghi rõ số lượng của mỗi loại; nếu không, ghi 0 

(không), và không để trống)                        

TT Tài sản/ thiết bị        Số lượng TT Tài sản/ thiết bị         Số lượng 

1 Đài cát sét/ Máy radio  5 Xe máy   

2 TV trắng đen  6 Ghe   

3 TV màu      7 Nồi cơm điện   

4 Tủ lạnh    8 Xe đạp  

 

13. Ông/bà có tham gia các tổ chức xã hội dưới đây không? 
 

 

14. Các vấn đề xã hội tại các vạn đò 

a. Đánh nhau                           b. Rượu, cờ bạc  

c. Trộm cắp                              d. Tệ nạn xã hội (Bồ đà, ma tuý)  

e. Mại dâm                                        f. Khác……………………………………………………………………………….. 

 

15 Trước TĐC, gia đình ông bà theo tôn giáo, tín ngưỡng nào dưới đây: 

a. Thờ cúng tổ tiên       b. Thờ Bà Thuỷ 

c. Theo Thiên tiên Thánh giáo     d. Thờ Mẫu (Điện)       

e. Phật giáo        f. Thiên Chúa giáo 

STT Tổ chức xã hội Có Không Ghi chú (Thời điểm tham gia. Có gì đặc biệt) 

1 Hội phụ nữ    

2 Hội nông dân    

3 Đoàn Thanh niên    

4 Hội chữ thập đỏ    

5 Các Hội từ thiện    

6 Khác    
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g. Khác……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp 

a. Nghề nghiệp của ông/bà trước TĐC có liên quan đến thờ Mẫu và Bà Thuỷ hay không? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

b. Niềm tin ông / bà về tín ngưỡng thờ Mẫu và Bà Thuỷ 

- Tin nhiều        - Tin  

- Không tin        - Khác…………………………………………………………………… 

17. Trước TĐC, ông/bà có mua/cấp thẻ Y tế 

a. Có      b. Không        

c. 

Khác……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18. Khi đau/ốm ông /bà thường chữa bệnh ở đâu? 

a. Trạm Y tế        b. Bệnh viện    

c. Tự mua thuốc       d. Thầy Cúng   

e. Đến các Am/điện       f. Khác…………………………………………………………………. 

 

B. KINH TẾ, XÃ HỘI SAU TĐC 

1. Thời điểm đến định cư (năm, đợt)…………………………………………………………………………………………………. 

2. Lý do chuyển đến:……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Ông/bà được TĐC gần vị trí nào nhất? 

a. Gần khu dân cư             b. Gần UBND phường  c. Gần chợ  

d. Gần trục đường chính  e. Dự án bố trí hợp lý               f. Khác: 

4.Vấn đề cư trú 

a. Gia đình được chính quyền hỗ trợ như thế nào? 

Cấp đất □                      Cấp nhà □   Nhà liền kề   □   Chung cư □  tầng….. 

b. Hiện trạng nhà ở của gia đình 

 Kiên cố •               Bán kiên cố •               Cấp 4   •                   Nhà tạm   • 
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c. Diện tích nhà ở:…………..m2 

d. Nhà này ông/bà tự xây dựng hay mua trả góp……………………… 

e. Diện tích đất được cấp (nếu có):………… m2 

f. Gia đình có bán đất/nhà không?     Có □                                       Không  □                                 Diện tích:………… m2 

Khác……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Ông/bà hãy liệt kê những hoạt động kinh tế của hộ gia đình tại các khu TĐC 

STT Các ngành nghề chính 
Sau TĐC 

Nam  Nữ 

1 
Khai thác cát sạn, vận chuyển tre nứa, 

thuyền du lịch 

  

2 Đánh bắt cá, nuôi cá lồng   

3 Đổ bê tông, làm bờ lô   

4 Phụ hồ   

5 Xích lô   

6 Làm thuê   

7 Buôn bán   

8 Các ngành nghề khác   

6. Nguồn thu nhập hàng tháng của gia đình ông/bà sau TĐC 

STT Các ngành nghề chính 

Mức độ thu nhập 

Cao (>5 triệu)  Khá  (3,5 - 5 triệu)  
Trung Bình 

(1,5 – 3,5 triệu) 

Thấp 

(< 1,5 triệu đồng) 

1 
Khai thác cát sạn, vận chuyển tre 

nứa, thuyền du lịch 

    

2 Đánh bắt cá, nuôi cá lồng     

3 Đổ bê tông, làm bờ lô     

4 Phụ hồ     

5 Xích lô     
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6 Làm thuê     

7 Buôn bán     

8 Các ngành nghề khác     

7. Nguồn nước uống chính của gia đình (khoanh tròn tất cả lựa chọn phù hợp) 

a. Vòi nước trong nhà                                                         b. Sông, hồ, suối, ao, kênh            

c. Vòi nước/bể công cộng                                                  d. Nước mưa                    

e. Giếng bơm (Loại của UNICEF)                                     f. Mua từ nơi bán lẻ                       

g. Giếng truyền thống (không có bơm)    

8. Kiểu dạng cơ sở vật chất khu vực vệ sinh (khoanh tròn một lựa chọn thích hợp) 

a. Vệ sinh xả nước                                          b. Vệ sinh công cộng 

c. Hố xí bệ                                                      d. Hố xí xây trên sông, kênh, ao 

e. Không có hố xí bệ (xây trên đất)       f. Không có khu vực vệ sinh 

9. Nguồn điện chính của gia đình (Khoanh tất cả những lựa chọn phù hợp) 

a. Điện từ hệ thống quốc gia                            b. Điện từ những nguồn khác 

c. Điện từ máy phát riêng                             d. Không có điện 

 

10. Đánh giá của chủ hộ gia đình tại các khu TĐC 

 

STT Nội dung Tốt hơn Không ảnh hưởng Xấu Khó đánh giá 

1 Việc làm      

2 Thu nhập     

3 Thu nhập khác     

4 Cơ sở hạ tầng     

 

11. Tại các khu TĐC ông/ bà đã được tiếp cận các nguồn vốn vay nào? 

a. Vốn tự có                           b. Vay Ngân hàng chính sách  

c. Vay ngoài, lãi cao                         d. Vay từ họ hàng  
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e Vay khác ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Chi phí sinh hoạt gia đình hiện nay 

STT Chí phí sinh hoạt trước TĐC Số lượng Tỷ lệ % 

1 Điện, nước   

2 Chi phí sinh hoạt   

3 Chi phí giáo dục   

4 Chi phí sức khoẻ   

5 Chi phí khác   

 Tổng cộng  100 

13. Đánh giá các điều kiện tiếp cận các dịch vụ đô thị sau TĐC 

STT 
Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 

Tốt hơn Không đổi Kém hơn Khó  đánh giá 

1 Điều kiện học tập     

2 Dịch vụ điện     

3 Dịch vụ nước     

4 Vui chơi giải trí     

5 Thông tin liên lạc     

6 Dịch vụ y tế     

7 Quan hệ xã hội     

Tổng cộng     
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14.Gia đình của ông/bà có những tài sản/ thiết bị sau không? (Nếu có, xin hãy ghi rõ số lượng của mỗi loại; nếu không, ghi 0 (không), 

và không để trống)       

                  

TT Tài sản/ thiết bị Số lượng TT Tài sản/ thiết bị Số lượng 

1 Giàn Karaoke  5 Xe máy   

2 TV màu      6 Ghe   

3 Tủ lạnh   7 Xe đạp   

4 Máy giặt   8 Điều hòa     

 

15. Ông/bà và những người trong gia đình có tham gia tổ chức xã hội tại khu TĐC  
 

16. Theo ông/bà tại khu TĐC có các vấn đề xã hội nào dưới đây: 

a. Đánh nhau                           b. Rượu, cờ bạc  

c. Trộm cắp                              d.Tệ nạn xã hội (Bồ đà, ma tuý)  

e. Mại dâm                                        f. Khác……………………………………………………………………………….. 

17. Tại khu TĐC, gia đình ông/ bà theo tôn giáo, tín ngưỡng nào dưới đây 

a. Thờ cúng tổ tiên       b. Thờ Bà Thuỷ 

c. Theo Thiên tiên Thánh giáo     d. Thờ Mẫu (Điện)       

e. Phật giáo        f. Thiên Chúa giáo 

g. Khác……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

STT Tổ chức xã hội Có Không Ghi chú (Thời điểm tham gia. Có gì đặc biệt) 

1 Hội phụ nữ    

2 Hội nông dân    

3 Đoàn Thanh niên    

4 Hội chữ thập đỏ    

5 Các Hội từ thiện    

6 Khác    
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18. Tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp 

a. Nghề nghiệp của ông/bà tại khu TĐC có liên quan đến thờ Mẫu và Bà Thuỷ hay không? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

b. Niềm tin ông / bà về tín ngưỡng thờ Mẫu và Bà Thuỷ 

- Tin nhiều        - Tin  

- Không tin        - Khác…………………………………………………………………… 

19. Ông/bà có mua/ được cấp thẻ Bảo hiểm y tế không? 

a. Có      b. Không        

c.Khác………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

20. Khi đau/ốm ông /bà thường chữa bệnh ở đâu? 

a. Trạm Y tế        b. Bệnh viện    

c. Tự mua thuốc       d. Thầy Cúng   

e. Đến các Am/điện       f. Khác…………………………………………………………………. 

 

C. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO, NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ CẢI THIỆN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TẠI KHU TĐC 

1. Ông / bà và những người thân trong gia đình đã tham gia các khoá đào tạo nào dưới đây 

 

STT Tên mô hình Số người trong 

hộ tham gia 

Nguồn vốn Thuận 

lợi 

Khó khăn Nguồn hỗ trợ Ghi chú  

(Thời điểm) 

1 Gò hàn       

2 May công nghiệp       

3 Sữa chữa điện tử       

4 Làm tóc, trang điểm cô dâu       

5 Nuôi cá lồng       

6 Khác        
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2. Ông/bà có đề xuất những mô hình kinh tế có thể thực hiện ở khu TĐC 

 

STT Tên mô hình Số vốn  (triệu đồng) Ưu điểm Nhược điểm Ghi chú 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

3. Trong hộ gia đình của ông bà, các thành viên đã được đào tạo, nâng cao tay nghề để cải thiện thu nhập hay không?  

 Có:      Không:  

 Nếu có, anh/chị muốn theo học chương trình nào……………………………………………………………. 

4. Những khó khăn gia đình ông/ bà thường gặp sau khi được đào tạo nghề  

 

Câu hỏi Người 

thứ 1 

Người 

thứ 2 

Người thứ 

3 

Người 

thứ 4 

1.1. Số thứ tự trong phiếu hộ     

1.2. Sau khi TĐC ông/bà được đào tạo nghề và có tìm được việc làm không? 

1. Có 

2. Không, vẫn chưa có việc làm 

3. Khác 

    

1.3. Sau bao lâu, ông/bà tìm được việc làm? (ghi số tháng)     

1.4. Những thuận lợi nào trong quá trình tìm việc? (có thể chọn nhiều phương án) 

0. Không có thuận lợi nào 

1. Dễ tìm việc 

2. Thu nhập cao hơn 

3. Chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi 

4. Khác ( ghi cụ thể) 
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1.5. Những khó khăn trong quá trình tìm việc? (có thể chọn nhiều phương án) 

0. Không có khó khăn gì 

1. Khó tìm việc 

2. Thu nhập ít hơn 

3. Chính quyền địa phương gây khó khăn 

4. Khác (ghi cụ thể) 

    

1.6. Ông/bà có định di chuyển chỗ ở trong tương lai (chọn một mã số) 

1. Có, chắc chắn 

2. Có, có thể 

3. Không, không biết 

4. Chắc chắn không 

    

 

Xin cảm ơn ông/bà đã tham gia trả lời! 
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Phụ lục 5: Phụ lục ảnh về đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của cư dân tại các khu tái 

định cư ở thành phố Huế  

  

Ảnh 5.1: Khu TĐC Hương Sơ (Tác giả 

chụp tháng 12/2019) 

Ảnh 5.2: Một dãy nhà tại chung cư 

Hương Sơ (Tác giả chụp tháng 12/2019) 

  

Ảnh 5.3: Đường vào khu TĐC Kim Long 

(Tác giả chụp tháng 10/2009) 

Ảnh 5.4: Nhà của cư dân khu TĐC Kim 

Long (Tác giả chụp tháng 10/2009) 
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Ảnh 5.5: Chung cư Bãi Dâu (Tác giả chụp 

tháng 5/2020) 

Ảnh 5.6: Nhà liền kề khu TĐC Bãi Dâu 

(Tác giả chụp tháng 5/2020) 

  

Ảnh 5.7: Nhà anh Lượng (tổ trưởng) tại 

khu Chung cư Bãi Dâu (Tác giả chụp tháng 

5/2020) 

Ảnh 5.8: Hành lang khu chung cư (Tác 

giả chụp tháng 5/2020) 
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Ảnh 5.9: Trẻ em vui chơi tại khu TĐC Kim 

Long (Tác giả chụp tháng 10/2019) 

Ảnh 5.10: Công viên và cây xanh tại khu 

TĐC Kim Long (Tác giả chụp tháng 

10/2009) 

  

Ảnh 5.11: Chung cư Hương Sơ (Tác giả 

chụp tháng 10/2019) 

Ảnh 5.12: Tuyên truyền về trẻ em và 

thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại khu 

TĐC Hương Sơ (Tác giả chụp tháng 

10/2019) 
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Ảnh 5.13: Đường nội bộ khu TĐC Phước 

Vĩnh (Tác giả chụp tháng 3/2021) 

Ảnh 5.14: Đường nội bộ và thùng rác tại 

khu TĐC Phước Vĩnh (Tác giả chụp 

tháng 10/2019) 

  
Ảnh 5.15: Xen lẫn những ngôi nhà cao 

tầng của cư dân mới xây là nhà cư dân 

vạn đò tại khu TĐC Phước Vĩnh (Tác giả 

chụp tháng 3/2021) 

Ảnh 5.16: Ngôi nhà ba tầng của anh 

Thắng chủ thầu tại khu TĐC Phước 

Vĩnh (Tác giả chụp tháng 3/2021) 
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Ảnh5.17: Thuyền rồng của cư dân tránh 

bão  (Tác giả chụp tháng 9/2020) 

Ảnh 5.18: Thuyền chở cát của cư dân 

Kim Long neo tại bến  (Tác giả chụp 

tháng 5/2020 

  
Ảnh 5.19: Chợ Đầu mối Phú Hậu   (Tác 

giả chụp tháng 5/2020) 

Ảnh 5.20: Chợ Hương Sơ  (Tác giả chụp 

tháng 5/2020) 
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Ảnh 5.21: Quán bán ăn sáng tại chung cư 

Hương Sơ (Tác giả chụp tháng 5/2020) 

Ảnh 5.22: Quầy bán rau, củ của cư dân 

tại chợ Trường An (Tác giả chụp tháng 

5/2020) 

  
Ảnh 5.23: Bóc vỏ hạt sen tại khu TĐC 

Hương Sơ (Tác giả chụp tháng 9/2020) 

Ảnh 5.24: Ông Hà Văn Giác, xích lô và 

xe Hon da ôm tại khu TĐC Phước Vĩnh 

(Tác giả chụp tháng 2/2021) 
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Ảnh 5.25: Chị Chương bán bún tại khu 

TĐC Phước Vĩnh (Tác giả chụp tháng 

9/2020) 

Ảnh 5.26: Bán bánh chuối và bún thịt 

nướng tại khu TĐC Phước Vĩnh (Tác 

giả chụp tháng 9/2020) 

  
Ảnh 5.27: Anh Hen chuẩn bị gỗ để sửa 

nhà (Tác giả chụp tháng 2/2021) 

Ảnh 5.28: Chị Hoa bán hoa quả tại chợ 

Trường An (Tác giả chụp tháng 2/2021) 
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Ảnh 5.29: Chị Tân bán chè tại khu TĐC 

Phước Vĩnh (Tác giả chụp tháng 9/2020) 

Ảnh 5.30: Buôn bán hoa, quả tại khu 

TĐC Phước Vĩnh (Tác giả chụp tháng 

9/2020) 

  

Ảnh 5.31: Anh An sửa chữa điện tử tại 

khu TĐC Phước Vĩnh (Tác giả chụp 

tháng 2/2021) 

Ảnh 5.32: Anh Dũng chạm lồng chim tại 

khu TĐC Phước Vĩnh  (Tác giả chụp 

tháng 2/2021) 
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Ảnh 5.33: Gia công vàng mã tại khu TĐC 

Kim Long  (Tác giả chụp tháng 5/2019) 

Ảnh 5.34: Làm hàng mã tại khu TĐC 

Kim Long (Tác giả chụp tháng 5/2019) 

  
Ảnh 5.35: Thợ nề sửa cổng, hàng rào tại 

khu TĐC Phước Vĩnh  (Tác giả chụp 

tháng 2/2021) 

Ảnh 5.36: Một hộ gia đình chuẩn bị rang 

lạc (Tác giả chụp tháng 4/2019) 
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Ảnh 5.37: Phương tiện vận chuyển hàng 

cư dân khu TĐC Bãi Dâu (Tác giả chụp 

tháng 4/2019) 

Ảnh 5.38: Phụ nữ chuẩn bị luộc lạc bán 

ở các quán nhậu (Tác giả chụp tháng 

4/2019) 

  
Ảnh 5.39: Am thờ tại khu ĐC Hương Sơ 

(Tác giả chụp tháng 4/2019) 

Ảnh 5.40: Am thờ tại khu TĐC Phước 

Vĩnh (Tác giả chụp tháng 9/2020) 
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Ảnh 5.41 Điện thờ Thiên y Thánh Mẫu 

tại nhà ông Trần Toàn khu TĐC Kim 

Long (Tác giả chụp tháng 12/2020) 

Ảnh 5.42: Am nhà ông Nguyễn Văn 

Thương khu TĐC Kim Long (Tác giả 

chụp tháng 5/2020) 

  
Ảnh 5.43: Cúng xóm tại khu TĐC 

Phước Vĩnh năm 2019 (Tác giả chụp 

tháng 1/2020) 

Ảnh 5.44: Cúng tất niên năm 2020 

(Tác giả chụp tháng 1/2021) 
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Ảnh 5.45: Lễ vật trên bằng tại điện Hòn 

Chén năm 2019, Ảnh: Trường Phúc, 

tháng 3/2020 

Ảnh 5.46: Bằng Phổ Thuỷ Điện tại điện 

Hòn Chén năm 2019, Ảnh: Trường 

Phúc, tháng 3/2020 

  
Ảnh 5.47: Cư dân thả vàng mã trên sông 

Hương (Tác giả chụp tháng 5/2020) 

Ảnh 5.48: Am trên sông Hương (gần 

Đập Đá) (Tác giả chụp tháng 5/2020) 
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Ảnh 5.49: Các hộ tận dụng mui thuyền để 

đồ đạc tại khu TĐC Kim Long (Tác giả 

chụp tháng 7/2009) 

Ảnh 5.50: Các hộ sống trên thuyền tại 

khu TĐC Kim Long (Tác giả chụp tháng 

1/2020) 

  

Ảnh 5.51: Họp tổng kết tình hình an ninh 

trật tự năm 2000 (Tác giả chụp tháng 

1/2020) 

Ảnh 5.52: Người dân bỏ phiếu bầu tổ 

trưởng nhiệm kỳ 2020-2023 (Tác giả 

chụp tháng 1/2020) 
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Ảnh 5.53: Ngập nước tại khu TĐC 

Phước Vĩnh  năm 2009 (Tác giả chụp 

tháng 11/2009) 

Ảnh 5.54: Ngập nước nhìn từ trên cao 

tại khu TĐC Phước Vĩnh năm 2009 

(Tác giả chụp tháng 11/2009) 

  
Ảnh 5. 55: Tác giả và ông Chí năm 1995 

Người chụp Nguyễn Huy Thái, tháng 

7/1995 

Ảnh 5.56: Ông Chí năm 2020 (Tác giả 

chụp tháng 5/2020) 
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Ảnh 5.57: Ngôi nhà ông Thân (tổ trưởng 

đầu tiên năm 1989) tại khu TĐC Phước 

Vĩnh (Tác giả chụp tháng 2/2021) 

Ảnh 5.58: Những ngôi nhà cao tầng của 

cư dân vạn đò tại khu TĐC Phước Vĩnh 

(Tác giả chụp tháng 2/2021) 

  
Ảnh 5.59: Đất tại khu TĐC Phước Vĩnh 

đã bán cho chủ khác (Tác giả chụp 

tháng 12/2019) 

Ảnh 5.60: Những căn hộ không có 

người ở tại khu TĐC Hương Sơ (Tác giả 

chụp tháng 12/2019) 
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Ảnh 5.61: Camera an ninh tại khu TĐC 

Phước Vĩnh (Tác giả chụp tháng 

12/2020) 

Ảnh 5.62: Thanh niên tại khu TĐC 

Phước Vĩnh có dấu hiệu sử dụng và 

buôn bán chất gây nghiện (Tác giả chụp 

tháng 12/2020) 

  
Ảnh 5.63: Nhà tạm của cư dân sau 20 

năm TĐC tại phường Phước Vĩnh (Tác 

giả chụp tháng 12/2009) 

Ảnh 5.64: Nhà cư dân sau 20 năm TĐC 

tại phường Phước Vĩnh (Tác giả chụp 

tháng 12/2009) 
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Ảnh 5.65: Gia đình ông Trần Xuân Anh 

(hộ nghèo tại khu TĐC Phước Vĩnh 

(Tác giả chụp tháng 12/2008) 

Ảnh 5.66: Bên trong ngôi nhà (Tác giả 

chụp tháng 12/2008) 

  
Ảnh 5.67: Giếng nước cư dân khu TĐC 

Phước Vĩnh sử dụng từ năm 1989-2000 

(Tác giả chụp tháng 12/2020) 

Ảnh 5.68: Giếng nước tại đường Trần 

Phú cư dân khu TĐC Phước Vĩnh sử 

dụng từ năm 1989-2000 (Tác giả chụp 

tháng 12/2020) 
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Phụ lục 6: Sớ cúng Bà thuỷ và Thuỷ Thần của cư dân vạn đò sông Hương 

+ Sớ cúng Bà Thuỷ 

 
Dịch nghĩa: 

Để bày tỏ hết lòng thành, trông mong thần nghe thấu tâm nguyện nên thiết bày khoa 

nghi, hầu nguyện thần giáng phước lành bình an. Chúng đệ tử đã chọn được ngày lành 

tháng này, xin thỉnh mạng đến với xứ Tam Giang thuỷ diện, kính bày lễ cầu ngư, cầu 

tài, cầu an, một lễ tam hiến, pháp sự như phép vâng làm, tất cả lễ bạc thành kính dâng 

lên: 

Thiên Phủ Thiên Hoàng Đại Đế, 

Địa Phủ Tổ Hoàng Đại Đế, 

Chúa Phủ Động Đình Bắc Hải Đế Quân, 

Thuỷ Phủ Phù Tang Đại Đế, 

Ngũ Lang Thái Tử Ngũ Vị Long Vương, 

Tam Vị Phụ Quốc Tiên Sinh Tôn Thần, 

Khảm Cung Tý Vị Thuỷ Giới Tiên Nương, 

Thượng Sơn Vân Động Hoả Phong Thần Nữ Tiên Nương, 

Khổng Lộ Giác Hải Nhị Vị Tôn Thần, 

Bà Cả Tiên Nương, 

Hồng Nương Tiên Nữ, 

Long Nương Tiên Nữ, 

 Phu Nhân, Thái Tử, 

Cậu Tài Cậu Quý Nhị Vị Tôn Ông, 

Ngũ Phương Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ Ngũ Hành Tiên Nương 

Thuỷ Tề Thuỷ Triều Thuỷ Tộc Phu Nhân, 

Đương Cảnh Thổ Địa Chánh Thần, 

Ngũ Phương Hà Bá Thuỷ Quan, 

Âm binh bộ hạ liệt vị cùng các nam nữ thương vong bên sông cạnh chằm, trên rừng 

dưới biển cho đến Thập loại cô hồn liệt vị cùng đến chứng giám. 

Cúi nguyện rằng: 

Thánh ở trên cao, 

Đạo người ở giữa, 

Không biết cát hung, 

Do đâu chưa đổi, 
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Quan nơi Thuỷ phủ, 

Chức quản cá tôm, 

Trên cao lồng lộng, 

Bàng bạc linh thiêng, 

Nguyện Tín chủ: 

Nghìn năm chẳng dứt,  

Muôn đời an ninh,  

Bốn mùa hưng thịnh,  

Trong nhà an khang, 

Lớn nhỏ bình an. 

Cẩn sớ. 

Ngày…tháng …năm, 

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ. 

Phật Pháp Tăng Bảo 

Người dịch: Trương Thiên Lộc, tháng 9 năm 2020 

 

 



P 33 

 

 

+ Sớ cúng Thuỷ thần 

 
Dịch nghĩa: 

Cúi nghĩ: 

Nguy nga Bảo tạng, 

Sừng sững Long quan, 

Đánh ngựa cưỡi xe đến giáng lâm, đạp mây đi gió về ngự điện. 

Việt Nam quốc… 

Kính dâng hương Phật Thánh cùng Thuỷ thần chứng giám lòng thành, tự bày bồn 

mạng, mong cho lâu dài, viết ra sớ nữ, mạng ở Thiên tào, căn tại Thuỷ giới. 

Tam phủ Công đồng đều chứng minh, cúi trông Tam vị Tôn ông giáng lâm. 

Nay con bày hương hoa, thành kính bái lạy Thiên phủ, Địa phủ, Thuỷ phủ Công đồng, 

Cao Chân Đại Đế, 

Thuỷ Phủ Chúa Động Đình Bắc Hải Đế Quân, 

Thuỷ Phủ Đệ Tam Đệ Tứ Đức Chầu Thánh Bà, 

Thuỷ Phủ Nhũ Tiên Bà, 

Thuỷ Phủ Đệ Ngũ Đệ Tam Nhị Vị Tôn Ông, 

Thuỷ Phủ Giám Sát, 

Khâm Sai Đốc Binh, 

Ngũ Phương Diên Lộ, 

Hà Bá Thuỷ Quan, 

Tào Quan Phán Thuộc, 

Sĩ Tốt Lại Binh cùng tất cả liệt vị Thuỷ thần cùng chứng giám. 

Lòng thành thấu lên, muôn tội đều tiêu, để tín nữ bổn mạng lâu dài, tráng kiện mạnh 

khoẻ, ngưỡng trông thần minh, phù trì che chở. 

Cẩn sớ. 

Ngày…tháng …năm, 

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ. 

Phật Pháp Tăng Bảo 

Người dịch: Trương Thiên Lộc, tháng 9 năm 2020 


