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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Nếu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) là xu thế của thời đại thì 

công cuộc giải toả, di dời, tái định cư (TĐC) lại được ngầm định là một quy luật tất 

yếu của hầu hết các đô thị trên thế giới và ở Việt Nam. Quá trình TĐC có vai trò 

quan trọng đối với sự phát triển các đô thị bởi đặc trưng tác động nhiều chiều cũng 

như mang lại nhiều hệ quả: Tác động đến hệ sinh thái và kinh tế khu vực; Tác động 

đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và hạ tầng an sinh xã hội; Tác động 

đến sự phân bố dân cư và lực lượng lao động; Tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh 

tế và thu nhập, dẫn đến sự phân hóa xã hội; Tác động đến tâm lí, lối sống và các vấn 

đề an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, nảy sinh các tệ nạn xã 

hội,... Bên cạnh đó, diện mạo đô thị khởi sắc, cấu trúc đô thị hiện đại, thông minh là 

những hệ quả thực tế và đáng mong đợi từ công cuộc này. Như vậy, quá trình TĐC 

là một vấn đề rất quan trọng và đáng lưu ý, bởi nó vừa là hệ quả vừa là nguyên nhân 

tác động đến các mặt kinh tế, xã hội và văn hóa của đô thị.  

Dù vậy, việc TĐC hiện nay thường đang đặt ra nhiều vấn đề và thách thức. 

Bởi TĐC không đơn giản là việc đưa một bộ phận dân cư từ nơi này sang ở nơi 

khác mà còn tạo nên nhiều thay đổi vừa đáng khích lệ vừa đáng lo ngại trên hầu hết 

các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa,… của từng cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng 

trước tác động của quá trình đô thị hóa (ĐTH).  

Đà Nẵng là thành phố “đầu tàu” trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có 

vị trí địa - kinh tế thuận lợi, đầu mối giao thông cả về đường bộ, đường biển, đường 

không, đường sắt, là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên (qua quốc lộ 14B) và các 

nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma qua tuyến “Hành lang kinh tế Đông - 

Tây”. Những lợi thế này là cơ sở, tiền đề tạo cho Đà Nẵng phát triển kinh tế và thu 

hút đầu tư, trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ lớn của khu vực và cả nước. 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 

triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, xác định “phải phấn 

đấu để trở thành một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH 

và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020”. Từ đó, Chương trình 

hành động số 16-CTr/TU ngày 19/11/2003 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 33-
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NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, trong đó, chương trình hành động trọng 

tâm đầu tiên là “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, tăng cường đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng một cách đồng bộ, xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại”. 

Trong tiến trình phát triển đô thị Việt Nam, thành phố Đà Nẵng được đánh giá 

là địa phương có tốc độ giải tỏa nhanh chóng và mạnh mẽ, với nhiều dự án quy mô 

và chương trình di dời, TĐC lớn. Nhờ vậy, sau gần 25 năm trở thành thành phố trực 

thuộc Trung ương (1997-2021), Đà Nẵng mang diện mạo một đô thị trẻ, kết cấu hạ 

tầng đồng bộ, khang trang và hiện đại. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, 

công tác di dời TĐC ở thành phố Đà Nẵng buộc người dân TĐC phải đối mặt với 

những biến động trực tiếp hoặc gián tiếp trong nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, văn 

hóa,... trong đó đáng nhấn mạnh là vấn đề sinh kế. Trước những biến động tất yếu 

đó, mỗi cộng đồng, mỗi nhóm người hay thậm chí mỗi hộ gia đình có những ứng xử 

khác nhau mang dấu ấn của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thích ứng và khả 

năng thích ứng là một trong những biểu hiện của dấu ấn đó. 

Lý thuyết sinh kế và lý thuyết thích ứng được nhiều nhà khoa học dày công 

đầu tư trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, từ hai lý thuyết đó để phân tích, đánh giá 

nội dung sinh kế thích ứng cho đến nay vẫn còn hạn chế. 

Nghiên cứu, đánh giá sự thích ứng về sinh kế của các hộ dân sau TĐC bởi quá 

trình ĐTH ở Đà Nẵng là rất quan trọng và cần thiết, cung cấp dữ liệu sâu rộng và 

thấu đáo về sự thích ứng sinh kế của cư dân TĐC ở Đà Nẵng. Đây là cơ sở khoa 

học và thực tiễn để tư vấn cho chính quyền thành phố những chính sách để người 

dân TĐC có sinh kế tốt hơn, bền vững hơn, góp phần thực hiện Nghị quyết 43-

NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: “phát triển thành phố Đà Nẵng theo 

hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng; 

phát triển kinh tế nhanh và bền vững, coi việc nâng chất lượng cuộc sống của người 

dân đạt ở mức cao là nhiệm vụ trung tâm; tập trung phát triển 3 trụ cột chính: Du 

lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ 

quyền biển, đảo, trật tự, an toàn xã hội”.  

Xuất phát từ những lý do như trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Sinh kế thích ứng 

của cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình CNH, HĐH” làm luận án 

nghiên cứu sinh.  
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Từ kết quả nghiên cứu dân tộc học, tập trung xem xét các hoạt động sinh kế 

sau TĐC, luận án đi sâu đánh giá, phân tích sinh kế thích ứng, từ đó đánh giá khả 

năng thích ứng về sinh kế của các hộ dân sau TĐC, tạo cơ sở thực tiễn và căn cứ 

khoa học cho việc gợi mở động thái gia tăng tính thích ứng trong sinh kế của cư dân 

TĐC ở thành phố Đà Nẵng. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lý thuyết về sinh kế và thích ứng; 

- Đánh giá công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá trình tái định cư và chuyển đổi 

hoạt động sinh kế của cư dân tái định cư ở thành phố Đà Nẵng; 

- Phân tích sinh kế thích ứng của cư dân tái định cư ở thành phố Đà Nẵng; 

- Nhận định khả năng thích ứng và gợi mở một số động thái gia tăng tính thích 

ứng trong sinh kế cho người dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là sinh kế thích ứng của cư dân TĐC ở 

thành phố Đà Nẵng thể hiện cụ thể qua hai đối tượng, một là các nguồn vốn sinh kế 

sau TĐC, hai là hoạt động sinh kế của cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng. 

3.2 . Phạm vi nghiên cứu  

- Về không gian: Nghiên cứu sinh kế thích ứng của cư dân TĐC sinh sống ở 

các khu TĐC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ở các quận/huyện: quận Hải Châu, 

quận Thanh Khê, quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ, quận Ngũ Hành Sơn, quận Liên 

Chiểu và huyện Hòa Vang. Bảy quận/huyện này chiếm gần hết đơn vị hành chính 

cấp huyện của thành phố Đà Nẵng, 01 huyện còn lại là huyện đảo Hoàng Sa không 

được đưa vào không gian nghiên cứu vì đây là huyện mang tính chất đặc thù, chưa 

diễn ra quá trình giải tỏa, TĐC. 

- Về thời gian: Từ 1997 đến năm 2020. Năm 1997 là thời điểm Đà Nẵng trở 

thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra quá trình ĐTH mạnh mẽ. Năm 2020 là 

thời điểm Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch, chiến lược… theo thời kỳ 5 năm, 10 năm. 

4. Nguồn tư liệu 

Để thực hiện luận án, NCS sử dụng các nguồn tư liệu chính như sau: 
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- Nguồn tư liệu thành văn của các nhà khoa học trong và ngoài nước liên quan 

đến đề tài bao gồm các sách, báo, tạp chí, các văn bản pháp luật của Trung ương và 

thành phố Đà Nẵng,... 

- Nguồn tư liệu thu thập được trong quá trình điền dã Dân tộc học, bao gồm tư 

liệu mô tả, quan sát, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, khảo sát bằng bảng hỏi. 

5. Đóng góp của luận án 

5.1. Đóng góp về khoa học 

Luận án góp phần bổ sung, làm rõ lý thuyết về sinh kế, đặc biệt là sinh kế 

thích ứng, đây là vấn đề còn nhiều tranh luận và khác biệt về quan điểm. Bên cạnh 

đó, luận án cung cấp tư liệu thực tiễn về sinh kế thích ứng của cư dân TĐC trong 

quá trình CNH, HĐH tại một địa bàn cụ thể.  

5.2. Đóng góp về thực tiễn 

- Luận án đưa ra các cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cho các nhà quản lý, 

nhà hoạch định chính sách có thêm căn cứ để điều chỉnh những chính sách và 

giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến TĐC trong quá trình CNH, HĐH ở 

thành phố Đà Nẵng. 

- Luận án góp phần giúp cho cộng đồng cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng có 

những điều chỉnh để thích ứng với môi trường mới. 

- Luận án này có thể được sử dụng như là/làm tài liệu tham khảo hữu ích 

phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy cho cán bộ và sinh viên trường đại học. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của 

luận án được thể hiện trong 4 chương như sau: 

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

khái quát địa bàn nghiên cứu (tr. 5-42) 

Chương 2: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi hoạt động sinh kế của 

cư dân tái định cư ở thành phố Đà Nẵng (tr. 43-70) 

Chương 3: Sinh kế thích ứng sau tái định cư ở thành phố Đà Nẵng (tr. 71-101) 

Chương 4: Khả năng thích ứng và gợi ý một số động thái gia tăng khả năng 

thích ứng trong sinh kế của cư dân tái định cư ở thành phố Đà Nẵng (tr. 102-134). 
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CHƯƠNG 1 

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

PHƯƠNG PHÁP VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài 

Liên quan đến đề tài “Sinh kế thích ứng của cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng 

trong quá trình CNH, HĐH”, NCS tiếp cận tình hình nghiên cứu qua hai nhóm cơ 

bản. Nhóm thứ nhất là những nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh kế và TĐC; 

Nhóm thứ hai là những nghiên cứu về sinh kế thích ứng. Mặc dù cách phân chia này 

chưa hẳn rạch ròi bởi một số công trình, bài viết… của nhóm nghiên cứu này hàm 

chứa nội dung của một số công trình, bài viết… của nhóm kia,  nhưng về cơ bản, nội 

dung chính được chuyển tải chủ yếu vẫn thiên về nhóm được xắp xếp theo chủ đề. 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

1.1.1.1. Nhóm nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh kế và TĐC 

Mối quan hệ giữa sinh kế và TĐC là chủ đề thu hút khá nhiều sự quan tâm của 

các học giả, nhà nghiên cứu trên thế giới, trong đó có thể kể đến một số hướng tiếp 

cận nghiên cứu chủ yếu sau: Hướng nghiên cứu chú trọng những yếu tố thay đổi sau 

TĐC, xác định những thay đổi có nguyên nhân từ việc TĐC và chỉ ra cách mà 

người dân địa phương giải quyết sự thay đổi đó của Maruyama (2003); Hướng 

nghiên cứu, đánh giá tác động của TĐC đến sinh kế và dân số của Bisrat Worku 

(2011); Hướng nghiên cứu về tác động của TĐC đến sinh kế và an ninh lương thực, 

nguồn vốn thiên nhiên, chú ý đến sự tác động gián tiếp đối với người dân bản địa 

sống lâu đời trên vùng đất được bố trí TĐC của Moti Jaleta (2011)... 

J. Maruyama [75] (2003) trong bài viết The impacts of resettlement on 

livelihood and social relationships among the central Kalahari San đã đánh giá 

những thay đổi về sinh kế trước và sau TĐC của người Gui và Gana San ở Central 

Kalahari Game Reserve của chính phủ Botswana. Bên cạnh đó, do sau khi phân bố 

ban đầu các lô đất ở, một số người San vẫn ở lại trong khi những người khác chuyển 

ra khỏi khu TĐC, vì vậy, bài viết còn phân tích các mối quan hệ bên trong và bên 

ngoài khu TĐC. Từ đó, tác giả thể hiện sự nhìn nhận khá thấu đáo về tác động của 

việc di dời và TĐC đến sinh kế và các mối quan hệ xã hội của người dân [73].  
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Bisrat Worku [89] nghiên cứu về TĐC ở Abobo Woreda. Bisrat Worku (2011) 

trong bài viết Impact of resettlement on the livelihood of settler population in Abobo 

Woreda, Gambella people’s regional state đã tiến hành phân tích các nguồn vốn 

của người dân TĐC và chiến lược sinh kế của họ, phân tích những cú sốc và những 

thách thức khi thực hiện chương trình TĐC. Điều đáng chú ý là tác giả đã chỉ ra các 

đặc điểm cá nhân và tài sản sinh kế có mối quan hệ chặt chẽ với sinh kế sau TĐC. 

Nghiên cứu này cũng cho thấy có sự khác biệt rất lớn về sinh kế sau TĐC tùy vào 

quy mô hộ gia đình và quy mô đất nông nghiệp. Đây là cơ sở để tác giả, ngoài 

những kiến nghị chung về giáo dục, môi trường, quản lý thiên nhiên, phát huy các 

nguồn năng lượng thay thế, cung cấp tiếp cận tín dụng,..., đã có đề xuất mang tính 

đặc thù là hạn chế quy mô hộ gia đình, để đảm bảo sinh kế cho người dân sau TĐC.  

Moti Jaleta và cộng sự (2011) trong nghiên cứu Impact of resettlement on the 

livelihood, food security and natural resource utilization in Ethiopia [71] đã đánh 

giá các tác động của tái định cư đến sinh kế, an ninh lương thực và sử dụng nguồn 

tài nguyên thiên nghiên. Việc TĐC vào giữa những năm 1980 nhằm giảm bớt áp lực 

về dân số đồng thời nhằm đưa người dân ra khỏi rừng, đồn điền trên sườn đồi. Trên 

thực tế, việc TĐC có rất ít tác động đến việc giảm bớt áp lực về tái tạo tài nguyên 

thiên nhiên nhưng thay vào đó lại dẫn đến xung đột với cư dân địa phương trong 

các khu TĐC. Nghiên cứu đặt ra vấn đề là việc TĐC đang dẫn đến tình trạng đòi 

hỏi sự chia sẻ tài nguyên giữa người định cư và cộng đồng tiếp nhận, nên đã gây ra 

một số chi phí xã hội, dẫn đến mối quan hệ căng thẳng trong vùng. Như vậy, TĐC 

đã dẫn tác động đến tổ chức và thể chế trong quản lý tài nguyên thiên nhiên cũng 

như thể chế xã hội và chiến lược sinh kế.  

Dubale và Tekalign Gunjefo (2010) trong bài viết The impact of rural 

resettlement on livelihoods: a case of Isara resettlement site in Dawuro, Ethiopia 

[66] đã phân tích các tác động của TĐC đến sinh kế của cộng đồng tại Isara, trả lời 

câu hỏi việc TĐC có những tác động như thế nào, trên phương diện gì, mức độ ra 

sao đối với cộng đồng TĐC. Qua đó, nhóm tác giả đã khẳng định những tác động 

tiêu cực của TĐC đến sinh kế của không chỉ người TĐC mà còn của người bản địa. 

Hơn nữa, số lượng người dân ngày càng tăng cũng đã làm gia tăng tình trạng phá 

rừng và các nguồn tài nguyên có sẵn, gây mất cân bằng sinh thái. 
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Như vậy, những nghiên cứu này thông qua dữ liệu sơ cấp và thứ cấp đã đánh 

giá được tác động của TĐC đến cả sinh kế lẫn các mối quan hệ xã hội của cộng đồng 

TĐC. Các nghiên cứu nhận định, đa phần sau TĐC đời sống người dân thấp, họ phải 

rất chật vật trong sinh kế của mình, để từ đó đưa ra nhiều giải pháp thiết thực. Tuy 

nhiên, những công trình này không đi theo hướng mô tả các hoạt động sinh kế thích 

ứng của người dân TĐC nên chưa xác định được trước hoàn cảnh mới, người dân 

TĐC đã có sinh kế thích ứng gì và xu hướng phát triển của chúng như thế nào. 

1.1.1.2. Nhóm nghiên cứu về sinh kế thích ứng  

Nghiên cứu về sinh kế thích ứng được thực hiện ở nhiều châu lục trên thế giới, 

ở châu Á [86], châu Âu [79], châu Phi [74] và Mỹ [83],... Tuy nhiên phần lớn 

những nghiên cứu này tập trung nghiên cứu về thích ứng trước biến đổi khí hậu. Về 

sinh kế thích ứng do CNH, HĐH, có thể kể đến một số nghiên cứu của các tác giả 

như Mihret Jember Bahry (2010), Sinavong Phonevilay (2013), Ryo Fujikura và 

Mikiyasu Nakayama (2019)... 

Mihret Jember Bahry (2010) trong nghiên cứu Resettlement, household 

vulnerability, livelihood adaptation and opportunities in Ethiopia: a case study of 

the Metema resettlement area [59] viết về ba vùng đất TĐC ở Metela cho rằng sau 

TĐC, hầu hết các hộ gia đình đều đã cải thiện sinh kế của mình. Tuy nhiên những 

cải thiện này có vẻ không mang lại lợi ích bền vững do có quá nhiều nhân tố cản trở 

quá trình thích ứng, mà theo tác giả, quan trọng nhất là do thiên tai và do đặc điểm 

của từng hộ gia đình.  

Tiếp cận vấn đề sinh kế thích ứng ở góc độ rộng hơn, Sinavong Phonevilay 

(2013) trong bài viết Peoples livelihood adaptation in rural resettlement projects in 

Laos" [77] đã mô tả thực trạng sinh kế thích ứng của hộ gia đình ở 3 cộng đồng 

Pao, Hmong, Phong (vùng Trung Lào) bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện, trên 5 

khía cạnh là vật chất, thiên nhiên, con người, kinh tế, xã hội. Trên cơ sở đánh giá 5 

khía cạnh của sự thích ứng sinh kế trong từng dân tộc, tác giả nhận định rằng sự 

thích ứng xã hội là mức thấp nhất, thích ứng vật chất là mức cao nhất, từ đó kết luận 

rằng khía cạnh xã hội của sự thích ứng sinh kế là một trong những khó khăn lớn 

nhất đối với con người. 
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Ryo Fujikura và Mikiyasu Nakayama (2019) trong bài viết Overview: 

livelihood re-establishment after resettlement due to dam construction thực hiện 

nghiên cứu ở Indonesia, Nhật Bản và Sri Lanka với mục đích đánh giá TĐC đã ảnh 

hưởng đến việc tái lập sinh kế của người dân như thế nào. Để thực hiện mục đích 

này, nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu trên các vấn đề bao gồm tác động lâu dài 

của TĐC đối với tái lập sinh kế, TĐC từ vùng nông thôn với nền kinh tế dựa vào 

nông nghiệp và lâm nghiệp đến thành phố, các vấn đề về giới liên quan đến TĐC và 

tái lập sinh kế. Ngoài ra, các tác giả thể hiện lưu ý rằng việc xây dựng đập không chỉ 

có tác động đến những người TĐC mà còn ảnh hưởng đến những người không thuộc 

diện TĐC. Đặc biệt, đối với trường hợp Sri Lanka, bài viết nhấn mạnh đến yếu tố 

giới. Nghiên cứu này chỉ ra nhiều lý do dẫn đến khó khăn cho phụ nữ, có thể kể đến 

gồm: (1) Phụ nữ bị mất cụm nhà gồm nhiều gia đình hạt nhân, hỗ trợ và chia sẻ gánh 

nặng của các nhiệm vụ như làm việc nhà, (2) Người mất hệ thống lao động trao đổi 

qua lại truyền thống và họ không thể giúp đỡ lẫn nhau do sự khác biệt về đẳng cấp và 

nguồn gốc khác nhau, (3) Một kiểu hôn nhân mà người chồng sống trong nhà vợ bị 

bỏ rơi và phụ nữ mất đi sự hỗ trợ từ gia đình, (4) Thiếu đất chung khiến phụ nữ mất 

quyền tiếp cận đất đó để tạo thu nhập, (5) Phụ nữ không thể tham gia các chương 

trình đào tạo TĐC và hoạt động xã hội vì công việc gia đình và (6) Phụ nữ ít ảnh 

hưởng đến quyết định chế tạo liên quan đến sản xuất trang trại, tiếp thị và ngân sách 

gia đình [69]. Đối với trường hợp Indonesia, bài viết lại nhấn mạnh yếu tố việc làm. 

Nghiên cứu ở Indonesia cho thấy, sau TĐC hoạt động sinh kế, việc làm trong thế hệ 

thứ hai kể từ khi TĐC đa dạng hơn so với thế hệ thứ nhất, nguyên nhân được xác 

định là thế hệ thứ hai có trình độ giáo dục cao hơn so với thế hệ thứ nhất [69]. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

1.1.2.1. Nhóm nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh kế và TĐC 

Mối quan hệ giữa sinh kế và TĐC cũng là chủ đề thu hút khá nhiều sự quan 

tâm của các nhà nghiên cứu ở Việt Nam, trong đó có thể kể đến một số hướng tiếp 

cận nghiên cứu chủ yếu gồm: Hướng nghiên cứu về sinh kế sau TĐC do tác động 

của quá trình CNH - HĐH ở đô thị; Hướng nghiên cứu về sinh kế sau TĐC do tác 

động của quá trình CNH - HĐH ở nông thôn và ven đô, Hướng nghiên cứu về sinh 

kế sau TĐC do tác động của quá trình CNH - HĐH ở miền núi, ven biển và ở vùng 

xây dựng thủy điện. 
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- Nghiên cứu sinh kế sau TĐC do tác động của ĐTH ở đô thị 

Đây là vấn đề “nóng” ở các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh. Người dân sau khi được giải tỏa, bên cạnh phương án “nhận tiền tự lo”, có 

phương án “bố trí khu TĐC theo chương trình” cho các hộ gia đình. Hình thức bố trí 

này, bước đầu đem lại môi trường sống tốt hơn cho người dân TĐC, tuy nhiên lại đặt 

ra nhiều vấn đề đối với sinh kế do nguyên nhân về khoảng cách địa lý (đối với hộ 

nhận đất nền), về chi phí sinh hoạt, hoạt động kinh doanh (đối với hộ nhận chung cư).  

Lê Văn Thành (2010) [101] thực hiện nghiên cứu “Thực trạng đời sống kinh tế 

xã hội của các hộ gia đình sau TĐC: Vấn đề và giải pháp” ở thành phố Hồ Chí 

Minh, đánh giá sự biến đổi các đặc điểm kinh tế xã hội các hộ gia đình trước và sau 

TĐC, trong đó chú ý so sánh hai nhóm hộ TĐC, gồm nhóm hộ TĐC thuộc chương 

trình nhận căn hộ và nhóm nhận nền nhà. Phân tích cho thấy nhóm “nhận căn hộ” 

phải trả chi phí sinh hoạt cao với các dịch vụ phụ phí của chung cư, nhóm “nhận đất 

nền” gặp khó khăn trong những quy định về xây dựng, tiền xây cất, đi lại, làm ăn vì 

hầu hết đất ở đều nằm xa khu vực sản xuất. Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá sự biến 

đổi kinh tế xã hội các hộ gia đình trước và sau TĐC, từ đó, xác định các vấn đề mà 

các hộ gia đình gặp phải cũng như những nguyên nhân chủ quan và khách quan của 

các vấn đề đó và đề xuất một số giải pháp. Ngoài ra, cùng hướng nghiên cứu này, có 

thể kể đến nghiên cứu của Phan Huy Xu [58] với bài viết “Đời sống xã hội của người 

dân thuộc diện TĐC ở Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp”.. 

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội 

Đà Nẵng (2012) [57] đã thực hiện nghiên cứu “Một số giải pháp tạo sinh kế cho các 

hộ thuộc diện giải tỏa, TĐC - nhìn từ góc độ cộng đồng”. Trên cơ sở đánh giá thực 

trạng các nguồn vốn và hoạt động sinh kế của các hộ TĐC, đã đánh giá kết quả thực 

hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giải tỏa, TĐC, đào tạo nghề và tạo việc 

làm, đề ra các giải pháp hỗ trợ sinh kế thông qua các dịch vụ hỗ trợ tín dụng, giới 

thiệu việc làm, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội. Trong đó đáng lưu ý là việc triển 

khai chương trình “5 không 3 có” và các giải pháp giúp các hộ TĐC tiếp cận và sử 

dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sinh kế từ Nhà nước và cộng đồng. 

Cũng với cách tiếp cận đó, Trần Văn Thận, Trần Văn Phương và cộng sự 

(2014) trong bài viết “Đời sống người dân sau TĐC: thực trạng và kiến nghị các 

chính sách hỗ trợ” [44] đi sâu đánh giá thực trạng đời sống các hộ TĐC trên 5 lĩnh 

vực chính là việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục - dạy nghề và môi trường sống. Bài 
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viết chỉ ra đây là những vấn đề thực tiễn để các cấp có thẩm quyền có cơ sở triển 

khai thực hiện các chính sách đền bù hợp lý và chính sách hỗ trợ hiệu quả nhằm góp 

phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất. 

Như vậy, những nghiên cứu sinh kế sau TĐC ở đô thị chủ yếu là những 

nghiên cứu xã hội học theo hướng xã hội học đô thị. Đây là hướng nghiên cứu đóng 

góp nhiều trong điều tra xã hội học, cho ra những kết quả thiết thực. Tuy nhiên, 

nhóm các công trình nghiên cứu này không chú trọng đến việc tìm kiếm, mô tả sinh 

kế thích ứng mà tập trung vào thực trạng đời sống của người dân sau TĐC. 

- Nghiên cứu về sinh kế sau TĐC do tác động ĐTH ở nông thôn và ven đô  

 Các hộ nông dân vốn có sinh kế gắn với đất đai, nhưng sau khi TĐC đất đai 

bị thu hẹp hoặc mất đi, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, vì vậy họ là đối tượng được 

quan tâm nghiên cứu nhiều nhất. Lê Du Phong (2007) [34] trong công trình Thu 

nhập, đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi để xây dựng các khu công 

nghiệp, khu đô thị kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các công trình công cộng phục vụ 

lợi ích quốc gia đã nêu lên một số vấn đề lý luận, thực trạng về thu nhập, đời sống, 

việc làm của người dân có đất bị thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, khu đô 

thị, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình công cộng, phục vụ lợi ích quốc 

gia trong thời gian qua, chỉ ra những khó khăn tồn tại. 

Nguyễn Văn Sửu (2008) trong bài viết “Tác động của công nghiệp hóa và 

ĐTH đến sinh kế nông dân Việt Nam: Trường hợp một làng ven đô Hà Nội” [40] đã 

phân tích sâu về vấn đề thu hồi đất nông nghiệp và các tác động của nó đối với đời 

sống của người nông dân, đặc biệt là với sinh kế của họ ở làng Phú Điền, một làng 

ven đô ở phía Tây Nam của Hà Nội. Nghiên cứu cho thấy, việc mất đất nông nghiệp 

đã chuyển đổi sinh kế truyền thống của người dân địa phương từ một nguồn sinh kế 

dựa vào sản xuất nông nghiệp sang những nguồn sinh kế đa dạng khác, trong đó cho 

thuê nhà trọ và buôn bán nhỏ đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nhiều lao 

động vốn là những người nông dân làm nông nghiệp còn thiếu vốn xã hội và vốn 

con người nên đã không có việc làm, cuộc sống tiềm ẩn nhiều rủi ro và thiếu ổn 

định. Nguyễn Văn Sửu (2014) trong công trình “Công nghiệp hóa, ĐTH và biến đổi 

sinh kế ở ven đô Hà Nội” [41] đã tập trung mô tả, phân tích, lý giải về ĐTH, CNH 

và những tác động của nó đến biến đổi sinh kế của các hộ gia đình nông dân ở khu 

vực ven đô Hà Nội trong hơn một thập kỷ qua. 
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Nguyễn Đức Hữu (2015) với luận án tiến sĩ “Sinh kế của người nông dân bị 

mất đất trong quá trình CNH - ĐTH: nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương” với 

hướng tiếp cận từ góc độ Xã hội học, tập trung vào nhận dạng, xác định các nhân tố 

ảnh hưởng và tác động của quá trình CNH - HĐH ở Việt Nam đến sinh kế của 

người dân khu vực nông thôn. [25] 

Nguyễn Thị Diễn, Vũ Đình Tôn (2012) trong bài viết “Ảnh hưởng của việc 

thu hồi đất nông nghiệp cho công nghiệp hóa đến các hộ nông dân ở tỉnh Hưng 

Yên” đã phân tích tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển các khu, 

cụm công nghiệp đến sinh kế của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. [97] 

Nguyễn Văn Tạo (2016) [43] trong luận án Biến đổi sinh kế của người nông 

dân ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương trong bối cảnh công nghiệp hóa và đô thị 

hóa đã thực hiện nghiên cứu về sinh kế truyền thống của người nông dân ở huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đó là sinh kế nông nghiệp (trồng trọt lúa và các loại cây 

hoa màu, cây ăn quả…; chăn nuôi gia súc, gia cầm), các nghề thủ công truyền thống 

(nghề thuộc da, đóng giày, nghề khắc ván in mộc bản, nghề gốm sứ, nghề làm bún, 

nghề làm mây tre đan, nghề mộc… ), các hoạt động thương mại, dịch vụ, khai thác 

nguồn lợi tự nhiên. Trong bối cảnh công nghiệp hóa và đô thị hóa, các nguồn lực bị 

thay đổi nên những hoạt động sinh kế của người nông dân ở huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương bị thay đổi, bên cạnh biến đổi trong các hoạt động sinh kế cũ còn xuất 

hiện thêm các loại hình sinh kế mới như làm công nhân, mở dịch vụ kinh doanh 

nhỏ, xây nhà trọ cho thuê và một số hoạt động khác… Từ thực trạng đó, tác giả 

cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tạo lập sinh kế bền vững. 

Nghiên cứu về vấn đề chính sách, nguồn vốn xã hội, Trần Đức Sáng (2016) 

trong nghiên cứu “Thực trạng và những vấn đề trong quản lý xã hội và phát triển 

bền vững tại một số khu TĐC ở Quảng Nam và Thừa Thiên Huế” đã bàn về những 

thực trạng đặt ra trong quản lý phát triển xã hội bền vững đối với cộng đồng TĐC ở 

tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. [38] 

Nguyễn Hồng Ban (2014) [5] trong bài viết “Giải pháp sinh kế đối với hộ dân 

TĐC thuộc dự án Formosa” đã thông qua kết quả điều tra từ 90 hộ của ba xã Kỳ 

Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương về các vấn đề trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực 

trạng kinh tế, vai trò của nhà nước, chính quyền địa phương để đề ra những nguyên 

tắc thiết thực trong giải quyết sinh kế cho người dân. Dự án Imola (2006) [15] trong 
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“Cẩm nang phương pháp đánh giá nông thôn và phân tích sinh kế bền vững - khái 

niệm và ứng dụng” đã thể hiện những bài học kinh nghiệm cho việc áp dụng thực 

tiễn vào tình hình nghiên cứu đầm phá, đã giới thiệu và hướng dẫn cách phân tích 

sinh kế cộng đồng bằng kỹ thuật PRA và phân tích dữ liệu, lập báo cáo. 

Nguyễn Thị Tám (2016) trong luận án Sinh kế của cư dân các làng chài dọc 

Sông Lô thuộc địa phận hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ [42] đã thực hiện nhận 

diện sinh kế truyền thống và tìm hiểu sự biến đổi trong sinh kế của cư dân các làng 

chài Sông Lô, chỉ ra sự tác động của các yếu tố văn hóa - xã hội đến sự biến đổi 

sinh kế và tìm hiểu khả năng thích ứng của cư dân chài ở Sông Lô trước sự biến đổi 

của môi trường sống. Trên cơ sở đó, luận án cung cấp cái nhìn toàn diện về đời 

sống kinh tế của nhóm cư dân làng chài trong bối cảnh xã hội đã có nhiều biến đổi, 

đồng thời góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho các nhà quản lý trong việc hoạch 

định chính sách hỗ trợ nhóm cư dân yếu thế này.  

Ngoài ra, có một số nghiên cứu tiếp cận các nguồn lực sinh kế tiêu biểu như: 

Hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực phát triển tại khu TĐC huyện Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn quản lý tài nguyên; Sinh kế người 

dân thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị trong quá trình phát triển khu kinh tế - thương 

mại đặc biệt Lao Bảo của Mai Văn Xuân, Hồ Văn Minh (2009); Nghiên cứu ảnh 

hưởng sinh kế người nông dân khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam của Ngô Hữu Hoạnh; Việc làm cho 

nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, ĐTH ở thành phố Đà 

Nẵng( 2014) của Nguyễn Dũng Anh; Tâm trạng của người nông dân bị thu hồi đất 

để xây dựng khu công nghiệp liên quan đến việc làm (2008) của Lưu Song Hà,...  

Như vậy, các công trình nghiên cứu sinh kế sau TĐC của hộ nông dân ở nông 

thôn và ven đô khá phong phú, đóng góp về mặt lý thuyết, phương pháp nghiên cứu 

lẫn thực tiễn, lý giải về ĐTH, CNH trong mối quan hệ với sinh kế, các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc làm, các hướng giải quyết sinh kế cho người dân hậu TĐC,... Tuy 

nhiên, các công trình này có sự hạn chế về đối tượng nghiên cứu, khi chỉ tập trung đến 

các hộ nông dân và không đặt mục tiêu đối sánh với các loại hộ khác. 

- Nghiên cứu sinh kế sau TĐC do tác động của ĐTH ở miền núi 

Đây là một phạm vi và đối tượng thu hút nhiều nhà nghiên cứu bởi sự yếu thế 

và khó thay đổi sinh kế của nhóm cư dân này. Tiêu biểu của nhóm tác giả Trần Đức 
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Viên, Nguyễn Vinh Quang, Mai Văn Thành với nghiên cứu “Phân cấp trong quản 

lý tài nguyên rừng và sinh kế người dân” [55] của ở miền núi Nghệ An và Sơn La. 

Nghiên cứu tập trung vào chính sách phân quyền và tài nguyên rừng, chính sách 

phân cấp và cuộc sống của người dân, nhằm quản lý và bảo vệ tốt hơn tài nguyên, 

đem lại những sinh kế thay thế bền vững cho người dân sống gần rừng. Bảo Huy và 

cộng sự (2005) với nghiên cứu về “Lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở 

Việt Nam” [26] của ở khu vực Tây Nguyên, tìm ra chiến lược sinh kế theo từng 

nhóm hộ gia đình dựa trên 5 nguồn vốn của DFID. Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn 

Quân, Trần Văn Quảng (2012) [46] với nghiên cứu “Ảnh hưởng của chương trình 

135 đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” 

đã chỉ ra rằng mặc dù sinh kế của người dân còn ở mức thấp nhưng đã có thay đổi 

đáng kể trong thời gian qua. Dưới tác động của chương trình 135, từ một sinh kế 

phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên đã chuyển căn bản qua phát triển sản xuất, với sự 

thay đổi từ nguồn vốn nhân lực, đến tự nhiên, tài chính, vật chất và xã hội.  

Trần Hồng Hạnh (2018) trong công trình Biến đổi khí hậu và sinh kế của một 

số dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam [18] đã thực hiện nghiên cứu 

tại các cộng đồng người Hmông và Dao (ở xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, 

tỉnh Lào Cai), người Thái (ở xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Đây là 

những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng 

thời tiết cực đoan như: mưa lớn gây lũ quét, sạt lở bờ sông, suối hoặc đường giao 

thông, mưa đá, giông, sét hoặc rét đậm (tình trạng băng đá), nắng nóng đến mức 

hạn hán… khiến cho sinh kế của người dân ở những địa phương này có nhiều thay 

đổi theo chiều hướng khó khăn. Thông qua các nội dung cơ bản về nhận diện biến đổi 

khí hậu ở vùng miền núi Tây Bắc; Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế của một 

số dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Tây Bắc; Thay đổi sinh kế của một số dân tộc 

thiểu số ở vùng miền núi Tây Bắc như là một cách thức ứng phó và thích ứng với 

biến đổi khí hậu, các các tác giả đưa ra những quan điểm và khuyến nghị về cải thiện 

sinh kế cho các dân tộc thiểu số ở vùng này nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Phạm Trọng Lượng (2019) trong luận án “Sinh kế của người M’nông dưới tác 

động của thủy điện Buôn Tua Srah ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk” [30] đã phân tích 

sinh kế của người Mnông trước và từ khi trước khi xây dựng công trình thủy điện 

Tua Srah huyện Lawsk, tỉnh Đắk Lắk, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 
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thách thức các nguồn lự sinh kế của người Mnông, phân tích các hoạt động sinh kế 

hiện nay của người Mnông. Từ đó, tác giả đề ra một số giải pháp cụ thể phát triển 

sinh kế bền vững cho người Mnông. Đáng chú ý, trong luận án, tác giả đã tiến hành 

mô tả sinh kế thích ứng hiện nay của người Mnông tái định cư và vùng chịu tác 

động thủy điện, trong đó có sinh kế trồng trọt, sinh kế chăn nuôi, sinh kế rừng và 

một số sinh kế khác (nghề thủ công, trao đổi và buôn bán, hoạt động làm thuê). 

- Nghiên cứu về sinh kế sau TĐC do tác động của dự án thủy điện 

Bên cạnh những nghiên cứu về sinh kế sau TĐC ở ba khu vực trên, cần nhấn mạnh 

đến sinh kế sau TĐC do tác động của các dự án thủy điện. Trong thời gian qua, ở vùng 

miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Trung bộ có rất nhiều dự án xây dựng nhà 

máy thủy điện được triển khai, gây ảnh hưởng đến một bộ phận lớn dân cư sinh 

sống ở đây. Đã có nhiều công trình nghiên cứu các khía cạnh khác nhau về TĐC 

thủy điện trên khắp cả nước. Tiêu biểu như nghiên cứu về TĐC thủy điện Sơn La 

của Lê Thạc Cán [7], Phạm Quang Hoan [21], Nguyễn Văn Hồng [22], Dương Thị 

Như Quỳnh [37]; nghiên cứu về TĐC thủy điện ở Huế của Lê Thị Nguyện và nhóm 

thành viên SEIA [31], Phạm Thị Bích Thủy [45]; nghiên cứu về di dân TĐC các 

công trình thủy điện miền Trung của Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt 

Nam tại Huế,...  

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu sinh kế sau TĐC do ảnh hưởng của dự 

án thủy điện tập trung phân tích các nguồn lực sinh kế và sinh kế sau TĐC, đề ra 

các phương án phục hồi sinh kế, dù không trực tiếp nhưng ít nhiều có đề cập đến sinh 

kế thích ứng gắn với nguồn lực sinh kế và giải pháp cho những vấn đề hậu TĐC. 

1.1.2.2. Nhóm nghiên cứu sinh kế thích ứng 

Sinh kế là vấn đề cốt lõi và cơ bản nhất của cư dân sau TĐC, tuy nhiên cho 

đến nay, các nghiên cứu tập trung phần lớn vào biến đổi sinh kế và sinh kế bền 

vững. Số lượng nghiên cứu về chủ đề sinh kế thích ứng còn khá khiêm tốn và rải 

rác, có thể kể đến một số nghiên cứu như:  

Nguyễn Gia Đôi, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Hải Đăng (2012) [14] với bài viết 

“Môi trường và thích ứng của người thời tiền sử ở khu vực Tràng An” đi sâu phân 

tích sự biến đổi từ khí hậu khô lạnh sang ôn hòa, mát mẻ và sau đó là nóng ẩm hơn, 

đã tác động dẫn đến biến đổi sinh kế của các nhóm cư dân tiền sử, tiến hành các 

hoạt động săn bắt hái lượm cả trên bộ và ven bờ biển, phát triển kỹ thuật mài công 
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cụ, phát triển các phương tiện bè mảng để đi lại và đánh bắt hải sản, làm gốm để 

đun nấu, chứa và bảo quản thức ăn… 

Nghiên cứu sinh kế thích ứng trước biến đổi khí hậu của tổ chức Oxfam tại hai 

tỉnh Bến Tre và Quảng Trị vào tháng 5/2008, về cuộc sống của các gia đình nghèo 

đối phó với thiên tai, lũ lụt như là những hoạt động sinh kế thích ứng: Cách thu 

hoạch vụ lúa trước mùa lũ chính; Không trồng sắn trong mưa lũ và trồng thêm cây 

gần sông để phòng hộ tốt hơn; Xây dựng và bảo dưỡng các hệ thống thủy lợi nhỏ 

hoặc các hệ thống đê kè nhằm bảo vệ ruộng lúa khi lũ về; Trồng các loại giống lúa 

khác hoặc hoa màu thay thế,... 

Hoàng Ngọc Tường Vân (2013) với bài viết “Mô hình sinh kế thích ứng với 

biến đổi khí hậu tại vùng trũng thấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế” [54] đánh giá những 

rủi ro khí hậu ảnh hưởng lên các xã Hương Phong, Quảng Thành, Phú Xuân, những 

tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuât nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản. Từ đó, tác giả đề ra một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu 

bao gồm: Mô hình trồng rau thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Quảng Thành và 

Hương Phong; Mô hình nuôi thủy sản quảng canh cải tiến ven phá Tam Giang; mô 

hình nuôi cá vượt lũ,...  

Ngô Thị Phương Lan (2014) với nghiên cứu “Từ lúa sang tôm: Hành vi giảm 

thiểu rủi ro và khai thác vốn xã hội của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long” 

[27] tập trung vào hoạt động nuôi tôm, miêu tả chi tiết và phân tích phương thức 

mưu sinh nổi bật mới xuất hiện, cùng với những khía cạnh lịch sử, kinh tế, văn hóa, 

xã hội của cộng đồng nông dân, đặc biệt là những rủi ro và quan hệ xã hội, vốn xã 

hội của nông dân Việt ở đồng bằng sông Cửu Long. Do lợi nhuận từ nuôi tôm cao 

hơn trồng lúa nên thuận lợi cho việc chuyển dịch sinh kế, người nông dân đồng 

bằng sông Cửu Long đã ồ ạt chuyển sang phương thức mưu sinh mới này. Nghiên 

cứu cho thấy quá trình chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm như một hành vi 

thích ứng về sinh kế.  

Trong khi các nghiên cứu về sinh kế nói chung tương đối phong phú, những 

nghiên cứu về sinh kế thích ứng, đặc biệt là vấn đề thích ứng trước những tác động 

của xã hội lại khá khiêm tốn và còn thiếu chuyên sâu. Một số công trình nghiên cứu 

về sinh kế thích ứng sau TĐC như nghiên cứu của Oxfam, Ngô Thị Phương Lan, 

Hoàng Ngọc Tường Vân, Đỗ Thị Nâng, Nguyễn Văn Ga,... đã phần nào thể hiện 
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được bức tranh chuyển đổi sinh kế sau TĐC. Tuy nhiên, những nghiên cứu này chủ 

yếu đề cập điều kiện tác động mà ít chú trọng hướng đến đối tượng là người dân 

TĐC vốn mang trong mình những đặc điểm tổn thương riêng biệt. Một số nghiên 

cứu chỉ chú trọng đề xuất mô hình sinh kế thích ứng trên cơ sở thực trạng đời sống, 

môi trường của người dân cho cơ quan có thẩm quyền tham khảo và vận dụng, mà 

ít chú ý tìm hiểu sinh kế thích ứng tiềm tàng của các hộ TĐC. 

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

1.1.3.1. Những kết quả luận án kế thừa 

Tổng quan những nghiên cứu liên quan đến vấn đề Sinh kế thích ứng của cư 

dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình CNH, HĐH cho thấy sự đa dạng, 

phong phú trong những nghiên cứu liên quan này. Mỗi bài viết, mỗi công trình 

đứng dưới những góc độ khác nhau để giải quyết vấn đề, gợi mở nhiều ý tưởng để 

luận án kế thừa và phát triển. Hầu hết các tiếp cận nghiên cứu về sinh kế chủ yếu 

dựa theo khung sinh kế bền vững. Đây cũng là hướng tiếp cận chủ đạo của các tổ 

chức phi chính phủ (NGO) tại Việt Nam trong việc xóa đói giảm nghèo trong nhiều 

thập kỷ qua, với cam kết và khẳng định là cần phải xây dựng các giải pháp để duy 

trì và đảm bảo sinh kế bền vững. Trong những thập niên qua, Ngân hàng thế giới 

tiếp cận và xây dựng chương trình giảm nghèo với kế hoạch hành động, chính sách 

được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng bền vững, ưu tiên các cộng đồng đối 

tượng yếu thế, chịu nhiều tác động.  

Những nghiên cứu được đề cập đã cung cấp cho NCS không ít thông tin, dữ liệu 

để phục vụ cho luận án của mình. Chúng không những cung cấp nguồn tư liệu đa dạng, 

phong phú cho luận án mà còn gợi mở nhiều ý tưởng, cách tiếp cận nghiên cứu cho 

NCS trong quá trình thực hiện luận án. Rõ ràng nhất, luận án sẽ kế thừa về mặt lý 

thuyết, công cụ, phương pháp tiếp cận sinh kế của Oxfam Anh, UNDP, WB,… Nội 

dung này vừa được thể hiện trong những tài liệu của các tổ chức này, vừa được thể 

hiện trong các tài liệu nghiên cứu vận dụng đã được luận án đề cập ở trên. Ngoài ra, 

luận án còn kế thừa một số thông tin, số liệu từ các nghiên cứu ở Việt Nam, đặc biệt 

là tại địa phương Đà Nẵng, làm căn cứ để so sánh, đối chiếu nhằm phát hiện ra bản 

chất của vấn đề nghiên cứu. 



 

17 

 

1.1.3.2. Các vấn đề đặt ra cần giải quyết 

Trên cơ sở những kế thừa trên, với vai trò là một vấn đề bức thiết và có yêu 

cầu khoa học cao, luận án Sinh kế thích ứng của cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng 

trong quá trình CNH, HĐH đòi hỏi NCS phải có sự dày công tìm tòi, nghiên cứu, 

giải quyết các vấn đề đặt ra sau:  

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về sinh kế thích ứng bao gồm khái niệm sinh kế 

thích ứng, cấu trúc của sinh kế thích ứng. Nội dung này hiện nay chưa được đề cập 

với tư cách là một nội dung trọng tâm trong các nghiên cứu đã được đề cập ở trên.  

- Nghiên cứu cấu trúc sinh kế thích ứng của cư dân TĐC Đà Nẵng trước quá 

trình CNH, HDH. Trong bối cảnh CNH, HĐH ở thành phố Đà Nẵng đã và đang diễn 

ra mạnh mẽ ở nhiều thập kỷ qua, nghiên cứu cấu trúc sinh kế thích ứng sẽ vẽ nên bức 

tranh sinh kế thích ứng của cư dân sau TĐC ở thành phố Đà Nãng, từ đó tạo nền tảng, 

cơ sở để đánh giá khả năng thích ứng trong sinh kế của nhóm cư dân này. 

- Gợi mở một số động thái nhằm nâng cao tính thích ứng trong sinh kế của cư 

dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng. 

1.2. Một số khái niệm, lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu 

1.2.1. Khái niệm  

1.2.1.1. Sinh kế 

Khái niệm này hiện nay có nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau. Theo 

RLDP, sinh kế là năng lực, tài sản và các hoạt động cần thiết để duy trì mức sống và 

chất lượng sống, bao gồm thu nhập bằng tiền mặt và sản phẩm tự cung tự cấp [6]. 

Còn theo tổ chức DFID, sinh kế được hiểu là nghề nghiệp hoặc việc làm và cũng có 

nghĩa là con đường để kiếm sống. Sinh kế bao gồm các khả năng, các tài sản (bao gồm 

cả các nguồn vốn vật chất và xã hội) và các hoạt động cần thiết để kiếm sống [64]. Từ 

đó DFID đưa ra khái niệm sinh kế: “Sinh kế là những hoạt động cần thiết mà cá nhân 

hay hộ gia đình phải thực hiện dựa trên các khả năng và nguồn vốn sinh kế để kiếm 

sống và đạt được mục đích của mình”[64]. Một số học giả cho rằng, sinh kế có thể 

được diễn tả như là sự kết hợp của các nguồn tài nguyên được sử dụng và các hoạt 

động được thực hiện để sống [68]. Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê định nghĩa 

sinh kế là việc làm để kiếm ăn, để mưu sống [33]. Luận án này kế thừa khái niệm 

sinh kế của DFID, sử dụng khái niệm sinh kế là các hoạt động cần thiết mà cá nhân 
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hay hộ gia đình phải thực hiện dựa trên khả năng và nguồn vốn sinh kế để kiếm 

sống và đạt được mục đích của mình.  

 Liên quan đến sinh kế có các khái niệm phái sinh như: Sinh kế bền vững, sinh 

kế thích ứng, chiến lược sinh kế, … 

- Sinh kế bền vững 

Theo Robert Chambers và Gordon Conway (1992), sinh kế bền vững bao gồm 

con người, năng lực và kế sinh nhai, gồm có lương thực, thu nhập và tài sản của họ. 

Ba khía cạnh của tài sản là tài nguyên, dự trữ, và tài sản vô hình như dư nợ và cơ 

hội. Sinh kế bền vững khi nó bao gồm hoặc mở rộng tài sản địa phương và toàn cầu 

mà chúng phụ thuộc vào và lợi ích ròng tác động đến sinh kế khác. Sinh kế bền 

vững về mặt xã hội khi nó có thể chống chịu hoặc hồi sinh từ những thay đổi lớn và 

có thể cung cấp cho thế hệ tương lai [62]. Theo Koos Neefjes (2009), sinh kế bền 

vững là sinh kế bao gồm các khả năng, tài sản và các hoạt động cần thiết để kiếm 

sống. Một sinh kế được gọi là bền vững khi con người có thể đối phó, phục hồi 

những áp lực và các cú sốc, đồng thời có thể duy trì, nâng cao khả năng về tài sản ở 

hiện tại lẫn tương lai mà không gây tổn hại đến cơ sở các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên [72]. Theo Ian Scoones (1998), sinh kế được gọi là bền vững khi nó có thể 

được quản lý và phục hồi từ những áp lực và tác động. Nó phải duy trì và nâng cao 

những năng lực và tài sản vốn có của nó cả hiện tại và trong tương lai mà không 

hủy hoại đến tài nguyên thiên nhiên ban đầu [80]. Theo DFID, sinh kế bền vững là 

sinh kế có khả năng ứng phó và phục hồi khi bị tác động, hay có thể thúc đẩy các 

khả năng và tài sản ở cả thời điểm hiện tại và trong tương lai, trong khi không làm 

xói mòn nền tảng của các nguồn vốn tự nhiên [95]. Như vậy, trong luận án này, 

NCS sử dụng khái niệm sinh kế bền vững với ý nghĩa là sinh kế có thể đối phó, 

phục hồi trước những áp lực và các tác động, liên tục duy trì và nâng cao những 

năng lực và tài sản vốn có của nó cả hiện tại và trong tương lai mà không hủy hoại 

đến nguồn vốn tự nhiên. 

- Chiến lược sinh kế 

Theo P. Seppala (1996), chiến lược sinh kế là quá trình ra quyết định về các vấn 

đề cấp hộ, bao gồm những vấn đề như thành phần của hộ, tính gắn bó giữa các thành 

viên, phân bổ các nguồn vốn vật chất và phi vật chất của hộ [81]. Để duy trì hộ, hộ 

gia đình thường có các chiến lược sinh kế khác nhau, Seppala đã chia làm 3 loại: 
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Chiến lược tích lũy (dài hạn) hướng tới tăng trưởng; chiến lược tái sản xuất (trung 

hạn) hướng tới hoạt động tạo thu nhập; chiến lược tồn tại (ngắn hạn) gồm các hoạt 

động tạo thu nhập. Trong đó, chiến lược tồn tại chính là một hình thức của sinh kế 

thích ứng. Luận án này nhìn nhận chiến lược sinh kế là hệ thống các phương châm, 

biện pháp, quá trình ra quyết định về những hoạt động sinh kế, là sự xác định (tập 

hợp những sinh kế) quá trình/hướng hoạt động sinh kế dựa trên nguồn vốn sinh kế. 

- Nguồn vốn sinh kế 

Nguồn vốn sinh kế là khái niệm được DFID sử dụng trong lý thuyết sinh kế của 

mình, theo đó, nguồn vốn sinh kế được định nghĩa là những nguồn vốn cụ thể cũng 

như khả năng của con người trong khai thác, sử dụng, tái tạo, bồi dưỡng và bảo vệ 

các nguồn vốn đó [95]. Khái niệm “nguồn vốn” được hiểu và sử dụng đồng nhất và 

“vốn sinh kế”. DFID đưa ra 5 nguồn vốn cơ bản và quan trọng sau: Nguồn vốn tự 

nhiên (vốn tự nhiên); nguồn vốn con người (vốn con người); nguồn vốn xã hội (vốn 

xã hội); nguồn vốn tài chính (vốn tài chính); nguồn vốn vật chất (vốn vật chất). Luận 

án này nhìn nhận nguồn vốn sinh kế là các nguồn vốn về tự nhiên, con người, xã hội, 

tài chính, vật chất và khả năng của con người trong khai thác, sử dụng, tái tạo, bồi 

dưỡng và bảo vệ các nguồn vốn đó. 

1.2.1.2. Thích ứng 

Khái niệm thích ứng xuất phát từ tiếng Latinh là adapto, trong tiếng Anh và 

tiếng Đức là thích ứng adaption. Thuật ngữ này khi chuyển sang tiếng Việt, được 

hiểu là thích ứng hay thích nghi. Theo từ điển tiếng Việt, thích ứng là có những thay 

đổi cho phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới [33]. Trong tiếng Việt, hai khái niệm 

thích ứng và thích nghi đều chỉ sự biến đổi của chủ thể để tồn tại trong môi trường 

sống, hoàn cảnh hay tình huống của cuộc sống nên nhiều khi được hiểu và sử dụng 

đồng nhất với nhau.  

Một số ý kiến đồng nhất hai khái niệm thích ứng hay thích nghi. Theo Lê Thị 

Thanh Hương, các nhà nghiên cứu sử dụng khái niệm này với hai nghĩa khác nhau, 

có liên quan với nhau. Thứ nhất, thích ứng được hiểu như quá trình thay đổi những 

cấu trúc chức năng của cơ thể trước những thay đổi của môi trường nhằm đảm bảo sự 

tồn tại của cơ thể sống và giống loài. Đây là loại thích ứng sinh vật. Thứ hai, thích 

ứng được hiểu là sự thay đổi nét tính cách, thái độ, cách ứng xử, hành vi cho phù hợp 

với môi trường sống mới, đó là thích ứng tâm lý - xã hội. Xét về tổng thể, trong thích 
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ứng tâm lý - xã hội, ý thức có vai trò rất lớn, sự tham gia của ý thức thể hiện tính tích 

cực, chủ động của con người trước những hoàn cảnh sống mới. Theo quan điểm này 

của cách hiểu thứ nhất thích ứng có nghĩa như thích nghi [24]. Tuy nhiên, một số 

khác không đồng nhất hai khái niệm này. Theo Vũ Dũng (2012), mặc dù nội hàm của 

thích ứng và thích nghi có nhiều điểm giống nhau nhưng khái niệm thích nghi được 

dùng cho tất cả các sinh vật (trong đó có con người) và thiên về góc độ sinh học. 

Khái niệm thích ứng chủ yếu dùng cho con người và thiên về góc độ xã hội [17].  

Trong luận án này, khái niệm thích ứng và thích nghi được sử dụng đồng nhất 

với nhau nhưng chủ yếu xem xét dưới góc độ xã hội. Thích ứng/ thích nghi đề cập 

đến sự thay đổi của các chủ thể nhằm đáp ứng với những thay đổi từ môi trường 

bên ngoài và trong nhiều trường hợp, hai thuật ngữ này được hiểu tương đương 

nhau. Sự thay đổi của chủ thể trước những biến đổi môi trường được coi là thích 

ứng khi chủ thể xác lập được trạng thái cân bằng, tương thích giữa họ với môi 

trường, họ có phản ứng phù hợp với môi trường, và hoạt động có hiệu quả trong 

môi trường đã biến đổi đó. Đó là quá trình con người tương tác tích cực với môi 

trường, làm quen với các yếu tố của môi trường mới, hình thành nên những khuôn 

mẫu hành vi mới, nhờ huy động được mọi năng lực của mình để giải quyết có hiệu 

quả các vấn đề nảy sinh trong điều kiện mới. 

1.2.1.3. Tái định cư 

Theo Khung chính sách tái định cư (RPF) của Bộ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam (2012), TĐC bao hàm tất cả những thiệt hại trực tiếp về kinh tế và xã 

hội gây ra bởi việc thu hồi đất và hạn chế sự tiếp cận, cùng với những biện pháp đền 

bù và sửa chữa. TĐC không hạn chế ở sự di dời về mặt vật chất. TĐC có thể, tùy 

thuộc vào từng trường hợp cụ thể, bao gồm (a) Thu hồi đất và các công trình trên 

đất, bao gồm cả việc kinh doanh, buôn bán; (b) Sự di dời về mặt vật chất; và (c) Sự 

khôi phục kinh tế của những người bị ảnh hưởng nhằm cải thiện (hoặc ít nhất là 

phục hồi) thu nhập và mức sống [6, tr. 3]. Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), TĐC 

là quá trình di chuyển người dân đến nơi ở mới. TĐC là hình thức di cư tự nguyện 

và lâu dài, được chính phủ và các bên khác hỗ trợ thông qua chính sách và các dự 

án có tổ chức, bao gồm việc tái thiết nhà ở, cơ sở hạ tầng và sinh kế của cộng đồng 

[102]. Hai cách định nghĩa của hai tổ chức này có thể được xem là nghĩa rộng và 

nghĩa hẹp của khái niệm TĐC. Cụ thể, theo nghĩa rộng, TĐC dùng để chỉ những 
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ảnh hưởng, tác động đến đời sống của người dân do bị mất tài sản và nguồn thu 

nhập trong quá trình phát triển dự án gây ra, bất kể có di chuyển hay không và các 

chương trình nhằm khôi phục cuộc sống của họ, và theo nghĩa hẹp, TĐC là quá 

trình di chuyển người dân đến nơi ở mới. Trong luận án này, NCS sử dụng khái 

niệm TĐC theo nghĩa rộng, với nội hàm bao gồm sự thu hồi đất và các công trình 

trên đất, bao gồm cả việc kinh doanh, buôn bán; Sự di dời về mặt vật chất; Và sự 

khôi phục kinh tế của những người bị ảnh hưởng nhằm cải thiện (hoặc ít nhất là 

phục hồi) thu nhập và mức sống 

1.2.1.4. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

CNH, HĐH là thuật ngữ ghép của khái niệm CNH và khái niệm HĐH. Trên 

thế giới, ở mỗi quốc gia có những quan điểm, cách nhìn nhận và tiến hành khác 

nhau về CNH, HĐH. 

CNH, theo Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO), 

“CNH là một quá trình phát triển kinh tế, trong quá trình này một bộ phận ngày 

càng tăng các nguồn của cải quốc dân được động viên để phát triển một cơ cấu kinh 

tế nhiều ngành với kỹ thuật hiện đại” [20, tr. 32]. V.I. Lenin cũng thể hiện quan 

điểm về CNH trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khẳng định công nghiệp hoá là quá 

trình xây dựng một nền đại công nghiệp có khả năng cải tạo nông nghiệp, đó là một 

quá trình cải biến toàn bộ xã hội. Đây là một quan điểm có tính khái quát hoá rất 

cao phản ánh mối quan hệ hữu cơ giữa hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc [94]. 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam năm 

1960 lần đầu tiên đề cập đến CNH với nghĩa là quá trình thực hiện cách mạng kỹ 

thuật, thực hiện sự phân công mới về lao động xã hội và là quá trình tích lũy xã hội 

chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng [20]. 

HĐH, theo học giả người Mỹ O. E. Black, là một diễn trình trong đó những 

định chế cổ truyền phải được thích ứng hoá với những nhiệm vụ đang thay đổi mau 

chóng. Sự kiện đó phản chiếu sự gia tăng kiến thức của nhân loại, cho phép nhân 

loại kiểm soát khung cảnh và diễn trình hiện đại hoá xảy ra đồng thời với cuộc cách 

mạng khoa học. Diễn trình của sự thích ứng này phát xuất tại xã hội Tây Âu và chịu 

ảnh hưởng của những xã hội đó. Nhưng kể từ thế kỷ XIX và XX những sự cải biến 

đó đã lan rộng đến cả những xã hội khác và đem lại một sự cải biến toàn diện trong 

tương quan nhân loại [90].  
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Dựa trên một số định nghĩa về khái niệm CNH và khái niệm HĐH như trên, 

luận án này sử dụng khái niệm CNH, HĐH với ý nghĩa là quá trình chuyển đổi căn 

bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng lao động 

thủ công sang sử dụng một cách phố biến sức lao động cùng với công nghệ, phương 

tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao. 

1.2.2. Lý thuyết 

1.2.2.1. Lý thuyết sinh kế 

Khái niệm sinh kế (livelihood) bắt đầu được sử dụng chính thức từ khoảng 

thập niên 80 của thế kỷ XX, thông qua các báo cáo, công trình nghiên cứu của Hội 

đồng thế giới về môi trường và phát triển (WCED), và các học giả Chambers, 

Conway, Ian Scoones, Murray,… 

Năm 1987, báo cáo Tương lai của chúng ta (Báo cáo Bruntland) của WCED 

đã đưa ra khái niệm về an ninh sinh kế bền vững (sustainable livelihood security), 

trong đó, sinh kế được hiểu là có các nguồn dự trữ về lương thực và tiền bạc để đáp 

ứng các nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, khái niệm sinh kế mà báo cáo này đưa ra đã 

không được sử dụng dụng rộng rãi và phổ biến.  

Đến năm 1992, Chambers và Conway [62] đã định nghĩa sinh kế theo hai 

nghĩa: Một cách thông thường và đơn giản, sinh kế là phương tiện để kiếm sống và 

một cách đầy đủ hơn, sinh kế bao gồm khả năng, nguồn vốn và các hoạt động cần 

thiết làm phương tiện sống của con người. Cụ thể, nó là sự kết hợp các hoạt động 

được thực hiện để sử dụng các nguồn vốn nhằm duy trì cuộc sống.  

Năm 1998, Scoones cũng đưa ra định nghĩa về sinh kế của mình [80], bao 

gồm khả năng, nguồn vốn (bao gồm các nguồn vốn vật chất và nguồn vốn xã hội) 

và các hoạt động cần thiết làm phương tiện sống của con người. Định nghĩa này cơ 

bản tương tự như định nghĩa đầy đủ Chambers và Conway đã đưa ra trước đó. 

Khái niệm này liên tục được nghiên cứu và phát triển. Đặc biệt đến năm 2001, 

DFID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh) đã đưa ra khái niệm về sinh 

kế để hướng dẫn cho các hoạt động hỗ trợ của mình. Theo đó, sinh kế “bao gồm khả 

năng, nguồn vốn cùng các hoạt động cần thiết làm phương tiện sống cho con 

người” [65, tr.1]. Khái niệm này về cơ bản cũng giống với khái niệm về sinh kế của 

Chambers và Conway đã đề cập. Tuy nhiên, đóng góp đáng ghi nhận của DIFD là 

đã chỉ rõ các nguồn vốn sinh kế bao gồm: Nguồn vốn con người, nguồn vốn tự 
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nhiên nguồn vốn tài chính, nguồn vốn vật chất và nguồn vốn xã hội. Đó cũng chính 

là 5 loại vốn, tài sản mà mỗi hộ gia đình/cộng đồng có để đáp ứng nhu cầu sinh kế. 

Các loại vốn đó được giải thích chi tiết như sau: 

- Vốn con người bao gồm các yếu tố liên qan đến các đặc điểm cá nhân cả con 

người với tư cách là nguồn lao động xã hội như trình độ giáo dục, trình độ chuyên 

môn kỹ thuật, các kỹ năng, tri thức, khả năng làm việc, tình trạng sức khỏe,... tất cả 

cộng lại tạo điều kiện giúp con người theo đuổi các chiến lược sinh kế khác nhau và 

đạt được các mục tiêu sinh kế. 

Vấn đề “vốn con người” được đặt ra khi sự phát triển kinh tế đạt tới độ chững 

bởi sự tăng trưởng chiều rộng (tăng vốn đầu tư và lao động giản đơn) và cần sự phát 

triển chiều sâu (với sự đầu tư vào công nghệ và con người).  

Các mô hình tăng trưởng được đề xướng bởi các lý thuyết gia thế kỷ XX như 

Solow Swan và Garry Beker (thập niên 50), Schultz (thập niên 60), Romer (thập niên 

80) đã xác định nội hàm “vốn con người” và vai trò của vốn con người trong phát 

triển quốc gia.  

Về cơ bản, các lý thuyết đã chỉ ra năm yếu tố cấu thành của vốn con người gồm: 

tình trạng sức khỏe, năng lực, ý tưởng và kỹ năng, cơ hội việc làm; các yếu tố nhằm 

gia tăng vốn con người gồm: đào tạo tại chỗ, giáo dục chính quy, sự thay đổi môi 

trường việc làm để tìm kiếm các cơ hội việc làm tốt hơn. Trong các yếu tố làm gia 

tăng vốn con người, giáo dục chính quy được coi là nhân tố quan trọng nhất [13]. 

Ở cấp độ hộ gia đình, vốn con người là yếu tố về số lượng và chất lượng lao 

động của hộ; yếu tố này khác nhau tùy thuộc vào quy mô của hộ, trình độ giáo dục 

và kỹ năng nghề nghiệp, khả năng quản lý, tình trạng sức khỏe, tri thức về các cấu 

trúc sở hữu chính thống và phi chính thống (như các quyền, luật pháp, chuẩn mực, 

cấu trúc chính quyền, các thủ tục),… 

Các chỉ số về con người của hộ gia đình bao gồm: quy mô nhân khẩu, cơ cấu 

nhân khẩu (tuổi, giới tính, thành phần dân tộc), kiến thức và giáo dục: số năm đi 

học, trình độ giáo dục,…), kỹ năng, năng khiếu (trình độ chuyên môn kỹ thuật), sức 

khỏe tâm lý và sinh lý (tình trạng khuyết tât,..) quỹ thời gian sử dụng, lực lượng lao 

động (số người trong độ tuổi lao động, số người làm việc), phân công lao động (tình 

trạng việc làm). 
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- Vốn tự nhiên: Bao gồm những tư liệu sản xuất tự nhiên để tạo dựng sinh kế 

cho con người. Có rất nhiều nguồn vốn tự nhiên bao gồm đất đai, sông ngòi, bờ 

biển, rừng núi..., trong đó quan trọng và phổ biến nhất là các nguồn vốn đất đai.  

Đối với những cộng đồng nông thôn và ven đô, đất đai là một nguồn tài sản có 

giá trị nhất và là một loại tư liệu quan trọng để đạt được mục tiêu sinh kế. Quyền sử 

dụng đất đai đóng một vị trí quan trọng về nhiều mặt và tạo cơ sở để người nông 

dân tiếp cận các loại tài sản khác và những sự lựa chọn sinh kế thay thế. Vì vậy, 

biến đổi trong tiếp cận và sử dụng đất đai sẽ ảnh hưởng đến an ninh sinh kế của 

người nông dân. Thực tế này cho thấy một mối quan hệ mật thiết và trực tiếp giữa 

tiếp cận đất đai và sinh kế. 

- Vốn xã hội: Đề cập đến mạng lưới các mối quan hệ xã hội, các tổ chức và 

các nhóm chính thức cũng như phi chính thức mà con người tham gia để từ con 

người sử dụng để theo đuổi các mục tiêu sinh kế của mình và cải thiện các nguồn 

vốn khác. Mối quan hệ này thể hiện niềm tin, sự phụ thuộc lẫn nhau và trao đổi 

cung cấp các mạng thông tin quan trọng. 

Các chỉ số về vốn xã hội bao gồm: các mạng lưới kinh tế và xã hội thiết lập từ 

các nhóm bạn bè, họ hàng, láng giềng,…, các cơ chế hợp tác trong sản xuất và trên 

thị trường, các mạng lưới buôn bán, cung cấp và những người tham gia vào mạng 

lưới, những luật lệ, quy ước chi phối các hành vi ứng xử, sự trao đổi và quan hệ, các 

cơ hội tiếp cận thông tin và các nguồn tài nguyên, những cơ hội tham gia và tạo ảnh 

hưởng đến các công việc của địa phương như tham gia vào các tổ chức đoàn thể và 

chính quyền, những cơ chế giải quyết xung đột. 

- Vốn tài chính: Gồm các nguồn vốn tài chính của hộ gia đình hoặc cá nhân 

con người như vốn vạy, tín dụng, tiết kiệm, thu nhập, trợ cấp... mà con người sử 

dụng để đạt được các mục tiêu sinh kế của mình. 

Các chỉ số về vốn tài chính bao gồm: thu thập bằng tiền mặt thường xuyên từ 

nhiều nguồn khác nhau (như bán sản phẩm, việc làm, tiền của người thân gửi 

về,…), tiết kiệm bằng tiền mặt, gửi ngân hàng hay các dự án tiết kiệm và những 

dạng tích lũy khác (như gia súc, vàng, đất đai, công cụ,…), các hoạt động tạo thu 

nhập phụ, những chi trả từ phúc lợi xã hội như lương hưu, một số khoản miễn giảm 

và một số dạng trợ cấp của Nhà nước, khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính về tín 

dụng và tiết kiệm từ các nguồn chính thức (ngân hàng, quỹ tín dụng,…) và các 
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nguồn phi chính thức (người cho vay lãi, đại lý, vay cá nhân, …), khả năng tiếp cận 

thị trường và các hệ thống tiếp thị sản phẩm của hộ gia đình qua các loại hình và địa 

điểm khác nhau. 

- Vốn vật chất: Gồm các công trình cơ sở hạ tầng xã hội cơ bản và tài sản cả 

hộ gia đình hỗ trợ cho sinh kế như phương tiện đi lại, nhà ở, công cụ sản xuất. 

Các chỉ số về vốn vật chất bao gồm: cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng 

(gồm đường giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi, các hệ thống cung cấp nước 

sinh hoạt và vệ sinh, các mạng lưới cung cấp năng lượng, nơi làm việc của chính 

quyền,…), nhà ở, nơi trú ngụ và các dạng kiến trúc khác (như chuồng trại, vệ sinh, 

các tài sản trong gia đình như đồ dùng nội thất, dụng cụ sinh hoạt,…), các công cụ 

sản xuất như dụng cụ, trang thiết bị và máy móc chế biến, cơ sở hạ tầng truyền 

thống và thiết bị truyền thông của gia đình như đài, tivi,… 

Năm 2009, Koos Neefies [72] định nghĩa sinh kế “bao gồm các tài sản trừu 

tượng, có thể gọi là vốn con người, vốn xã hội, vốn tài chính, vốn vật thể và vốn 

thiên nhiên”. 

Mặc dù cho đến nay, có khá nhiều quan điểm về sinh kế và các nguồn vốn sinh 

kế, tuy nhiên, quan điểm của DFID công bố vào năm 1999 nhận được khá nhiều 

đồng thuận của các tổ chức cũng như các học giả trong và ngoài nước. Để giải 

quyết các vấn đề của luận án Sinh kế thích ứng của cư dân TĐC Đà Nẵng trước quá 

trình CNH, HĐH, NCS vận dụng quan điểm của DFID về sinh kế vì tính bao quát 

của quan điểm và tính phù hợp với những vấn đề luận án đặt ra. Các nguồn vốn sinh 

kế theo quan điểm của DFID sẽ được vận dụng một mặt để nhìn nhận những đặc 

điểm nội tại của các chủ thể thích ứng, một mặt là cơ sở để đánh giá khả năng thích 

ứng của chủ thể đó.  

- Lý thuyết thích ứng và sinh kế thích ứng 

Từ thế kỷ XIX, khi Chủ nghĩa tư bản mở rộng trên toàn thế giới, nhiều nhà 

khoa học bắt đầu quan tâm đến lý thuyết thích ứng. Trải qua thời gian, lý thuyết này 

được thể hiện trong nghiên cứu của các học giả hàng đầu ngành khoa học xã hội 

nhân văn như nhà Xã hội học H. Spencer (1820 - 1903), nhà tương lai học Alvin 

Toffler (1928 - 2016)…Quan điểm về thích ứng hiện nay được thể hiện qua các xu 

hướng sau: 

+ Xu hướng xem thích ứng như là một dạng của biến đổi 
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Vào thế kỷ XX và XXI, biến đổi văn hoá đã được đề cập đến thường xuyên 

như một chủ đề trọng tâm của các ngành khoa học xã hội. Tuy nhiên, trong thời kỳ 

này, thay vì chỉ quan tâm đến các dạng thức cụ thể của các kết quả của quá trình 

biến đổi, giới nghiên cứu còn quan tâm đến quá trình biến đổi, từ đó đưa ra các 

dạng biến đổi khác nhau. Peter D Dwyer và Monica Minnegal (2010) thể hiện quan 

điểm nghiên cứu biến đổi ở dạng thích ứng (thích nghi) và và biến đổi ở dạng 

chuyển đổi. Biến đổi có tư cách là thích nghi khi các thay đổi phụ thuộc bối cảnh 

xuất hiện ở dạng biểu lộ của các biến thể riêng biệt mà không thay thế chính thức 

cho các mối quan hệ chức năng giữa các biến thể và bối cảnh bộc lộ. Biến đổi có tư 

cách là chuyển đổi khi các mối quan hệ giữa các biến thể thay thế cho những biến 

đổi định tính suy ra trong cấu trúc đồng bộ như một tổng thế. Những biến đổi thích 

nghi không chắc là để tiếp tục tồn tại nếu các tình huống trở về với một hiện trạng 

trước đó hoặc thay đổi lại một lần nữa. Các biến đổi chuyển đổi thì có vẻ là để tồn 

tại trong các hoàn cảnh bị biến đổi và chắc chắn là để cung cấp một cơ sở nền tảng 

cho các phản ứng thích nghi mới với những tình huống nảy sinh [67]. 

+ Xu hướng nghiên cứu tập trung vào nguyên nhân của sự thích ứng.  

H. Spencer là một học giả vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của thuyết tiến hóa, là 

người đầu tiên đề cập đến vấn đề thích ứng. Theo ông, con người sống trong xã hội 

(cũng giống như con vật sống trong môi trường tự nhiên) phải đấu tranh để tồn tại và 

chỉ có những người thích hợp nhất mới sống sót. Thích ứng với môi trường xã hội 

mới là điều kiện đầu tiên có tính quyết định cho sự tồn tại và phát triển của con người 

[17, tr. 13-14].  

+ Xu hướng nghiên cứu đặc điểm của sự thích ứng 

Xu hướng này xem thích ứng gồm cả đặc điểm bình thường và đặc điểm ngẫu 

nhiên, đột biến. Theo Ricklefs, sự thích nghi về sinh vật học hiếm khi hoàn hảo và 

có nhiều nhân tố đối kháng, gồm đột biến và dòng chảy gien, cơ hội tiến hóa, giới 

hạn thể chất, các vấn đề về phân bổ và tính liên tục thay đổi của môi trường. Tương 

tự như vậy, đối với con người, dù một cộng đồng dân cư có khả năng thích nghi tốt 

tới đâu đi chăng nữa thì các đột biến ngẫu nhiên mới vẫn xảy ra, thường xuyên xuất 

hiện và lan truyền trong một cộng đồng dân cư, từ đó dẫn đến thay đổi.  

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu theo khuynh hướng “sinh thái học lịch sử” lại chỉ 

ra rằng hành vi ngẫu nhiên, đột biến có thể khiến con người vượt qua “những hạn 
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chế về môi trường”. Theo ý tưởng này, một cộng đồng dân cư sống trong điều kiện 

đất đai nghèo nàn vẫn có thể cải thiện tình hình kinh tế thông qua những thay đổi về 

phân bố lao động, về kỹ thuật và mục tiêu chính trị. Người ta nhận ra rằng con 

người không chỉ thích nghi hoặc điều chỉnh để phù hợp với môi trường sống mà còn 

phải nỗ lực để thay đổi tác động của môi trường tự nhiên đối với họ.  

+ Xu hướng nghiên cứu thích ứng từ phương diện sinh vật học 

Merle Calvin Ricklefs, nhà sử học Mỹ cho rằng khả năng thích ứng có trong 

tất cả các sinh vật và những thay đổi về khả năng thích ứng trong tất cả các sinh vật 

đó, kể cả loài người, đều được quyết định bằng các yếu tố di truyền từ đời này sang 

đời khác.  

+ Xu hướng nghiên cứu thích ứng là một trong ba thuộc tính của hệ sinh thái 

xã hội, đóng vai trò xác định quỹ đạo tương lai, bên cạnh khả năng phục hồi và khả 

năng biến đổi. Từ việc cùng thể hiện trạng thái điều chỉnh của hệ thống, khái niệm 

thích ứng có mối quan hệ gần và phân đoạn với khái niệm phục hồi và biến đổi. Đặc 

biệt khái niệm phục hồi trong mối quan hệ với khái niệm thích ứng là cơ sở, tiền đề 

của thích ứng. Khả năng phục hồi xã hội nâng cao sự thích nghi và năng lực tiếp thu 

của các cá nhân, nhóm và tổ chức, từ đó họ tổ chức theo cách duy trì chức năng hệ 

thống khi đối mặt với sự thay đổi hoặc sự xáo trộn [49, tr. 10]. Vì vậy phục hồi xã 

hội là cơ sở để đánh giá chiến lược thích ứng, những người có điều kiện phục hồi xã 

hội lớn đồng thời cũng có kế hoạch hành động cụ thể để thích nghi với những thay 

đổi. Phục hồi xã hội với trọng tâm là các chiến lược sinh kế và các hình thức quản 

lý chính thống và phi chính thống, khả năng của cộng đồng để tổ chức, học hỏi lẫn 

nhau giữa cộng đồng và tiếp cận các nguồn tài nguyên cũng như cơ sở hạ tầng, ,để 

từ đó tạo ra các chiến lược thích ứng với các tổn thương [49, tr. 11]. Điều này có 

nghĩa là phục hồi xảy ra trước, hơn thế nữa, nó mang ý nghĩa quay lại trạng thái 

trước đó. Bên cạnh đó, phục hồi xã hội được đo lường dựa trên yến tố tâm lý, được 

thực hiện thông qua: (1) Nhận thức về những rủi ro liên quan đến sự thay đổi, (2) 

Nhận thức về việc lập kế hoạch, chuẩn bị và tổ chức hoạt động nhằm ứng phó với 

các thay đổi/sốc/tổn thương; (3) Nhận thức về khả năng đối mặt và ứng phó; (4) 

Nhận thức về các lợi ích của thay đổi [49, tr. 12]. Trong khi đó, đánh giá thích ứng 

lại có thể dựa trên các tiêu chí mang tính hành vi (Xem Mô hình thay đổi nguồn 

thích ứng,  PL 1.31, tr. P16). 
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Nghiên cứu của Walker B. [88] về khả năng phục hồi là khả năng của một hệ 

thống hấp thụ sự xáo trộn và tổ chức lại trong khi trải qua thay đổi để vẫn giữ được cơ 

bản cùng chức năng, cấu trúc, nhận dạng và phản hồi. Khả năng thích ứng là khả năng 

của các tác nhân trong hệ thống ảnh hưởng đến khả năng phục hồi; Khả năng biến đổi 

là khả năng tạo ra một hệ thống cơ bản mới khi các cấu trúc sinh thái, kinh tế hoặc 

xã hội làm cho hệ thống hiện tại không thể thực hiện được.  

Alvin Toffler cho rằng khi chúng ta thay đổi lối sống của chúng ta, khi chúng 

ta tạo ra và cắt đứt mối quan hệ với đồ vật, nơi chốn và con người, khi chúng ta di 

chuyển không ngừng qua địa lý tổ chức của xã hội, khi chúng ta biết tin tức mới và 

tư tưởng, chúng ta thích ứng, chúng ta sống.  

Vào những thập niên đầu thế kỷ XX, nổi lên quan điểm về thích ứng mới với 

hướng tiếp cận từ sinh thái, môi trường. Holling (1996) cho rằng có hai loại thích 

ứng, gồm thích ứng kỹ thuật (Engineering resilience) và thích ứng sinh thái (ecological 

resilience). Thích ứng kỹ thuật nhấn mạnh đến sự ổn định của hệ thống trong trạng thái 

cân bằng, tốc độ phục hồi và khả năng chịu đựng sự can thiệp, nhấn mạnh khả năng trở 

về điều kiện ban đầu như khi chưa xảy ra rối loạn. Thích ứng sinh thái lại tập trung vào 

sự kiên trì, hoặc khả năng duy trì cùng một chế độ đã được xác định bởi các quá trình, 

các cấu trúc, tính phản hồi và đặc điểm riêng của hệ thống. Thích ứng sinh thái nhấn 

mạnh về tính linh động khi bị xáo trộn hệ thống sẽ tự chuyển sang trạng thái mới, 

đồng thời có khả năng tồn tại ở bất kỳ chế độ nào [98].  

Hướng nghiên cứu đồng nhất “thích ứng” với “phục hồi”. Trong một nghiên 

cứu mang tên “Tính ổn định và thích ứng của hệ thống sinh thái” (Resilience and 

Stability of Ecological Systems), Holling đã dẫn nhập thuật ngữ “thích ứng - hồi 

phục” vào lĩnh vực sinh thái. Hệ thống sinh thái có khả năng chịu sự can thiệp bên 

ngoài vừa duy trì khả năng ổn định bên trong, nó phản ánh thuộc tính tự ổn định lại 

trạng thái cân bằng khi chịu sự can thiệp. Ông cho rằng có hai cách diễn giải phổ 

biến: một là khả năng thích ứng kỹ thuật (Engineering resilience), hai là khả năng 

thích ứng sinh thái (Ecological resilience). Thích ứng kỹ thuật giả định chỉ có một 

chế độ và một trạng thái ổn định lý tưởng, lòng chảo thể hiện một vùng trạng thái 

hay “lòng chảo hấp dẫn”, là nơi hệ thống có xu hướng duy trì sự cân bằng vốn có 

của hệ thống. Quả bóng đại diện cho trạng thái của hệ thống tại một thời điểm. Phần 

đáy của lòng chảo đại diện cho trạng thái tối ưu. Thích ứng sinh thái cho rằng hệ 
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thống có nhiều chế độ, do đó có nhiều “lòng chảo hấp dẫn”. Hệ thống có thể vượt 

ngưỡng và chuyển sang một lòng chảo mới [98] (PL 1.32, tr. P16). 

+ Xu hướng xem thích ứng không phải là một thực thể chính thức mà là một 

quá trình nhưng thích ứng là một hình thức lặp lại nhưng luôn có sự thay đổi ngay cả 

khi không có bất kỳ sự cập nhật hay đổi mới quan trọng nào. Linda Hutcheon (2006) 

cho rằng thích ứng có cấu trúc phân tích bao gồm cái gì thích ứng, ai thích ứng, tại 

sao thích ứng, thích ứng bằng cách nào, thích ứng khi nào và thích ứng ở đâu, qua đó, 

đánh giá quá trình đó thích ứng hay không thích ứng, nói cách khác, đánh giá khả 

năng thích ứng của nó [70]. 

Như vậy, cho đến nay, có nhiều cách hiểu và quan điểm tiếp cận khác nhau về 

thích ứng. Để giải quyết các vấn đề đặt ra của luận án Sinh kế thích ứng của cư dân 

TĐC thành phố Đà Nẵng trước quá trình CNH, HĐH, NCS vận dụng quan điểm 

thích ứng sinh thái của Holling (1996) vào nghiên cứu, trong đó nhấn mạnh tính linh 

động của sự thích ứng. Xem xét thích ứng của cư dân TĐC là một quá trình và khả 

năng thích ứng của mỗi hộ gia đình, mỗi cư dân TĐC không giống nhau, tùy thuộc 

vào hoạt động và nguồn vốn sinh kế trước TĐC, vào bối cảnh, tập tính của mỗi người 

sau TĐC, trong đó đề cao tính linh động. Đồng thời, NCS còn vận dụng quan điểm 

của Linda Hutcheon (2006) để phân tích cấu trúc thích ứng của sinh kế. 

Trên cơ sở lý thuyết sinh kế và lý thuyết thích ứng đã đề cập ở trên, “sinh kế 

thích ứng” được NCS tiếp cận dưới các khía cạnh sau: 

- Sinh kế thích ứng là hoạt động sinh kế mang tính linh động, linh hoạt trong 

từng môi trường, bối cảnh và từng thời đoạn trên nền tảng năng lực nội tại. Các hoạt 

động này được xem xét dưới dạng quá trình thay vì ở dạng trạng thái. 

- Sinh kế thích ứng được phân tích dựa trên cấu trúc chủ thể thích ứng, đối 

tượng thích ứng, hình thức thích ứng và khả năng thích ứng.  

- Khả năng thích ứng của sinh kế được đánh giá dựa trên sự kết nối của cấu 

trúc trên với yếu tố nội tại của mỗi hoạt động sinh kế (nguồn lực sinh kế) và yếu tố 

ngoại biên (các nhân tố tác động bên ngoài). 

- Lý thuyết trường, tập tính và vốn 

Lý thuyết về “trường, tập tính và vốn” có đại diện tiêu biểu là nhà Xã hội học 

người Pháp Pierre Bourdieu (1930 - 2002). Pierre Bourdieu được giới nghiên cứu 

đánh giá là người sáng lập của lý thuyết này, nhưng thành quả của ông dựa trên nền 
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tảng các lý thuyết của Marx, Weber và Durkheim khi xây dựng các khái niệm về 

trường, tập tính và vốn và tính hữu dụng.  

Khái niệm “trường” (field) được Pierre Bourdieu dùng để đề cập đến các lĩnh 

vực hoặc không gian xã hội khác nhau, trong đó tập tính và vốn được triển khai và 

“sự thể hiện tập tính tiềm tàng chỉ được nhận ra trong bối cảnh của một lĩnh vực cụ 

thể”. Hơn nữa, mỗi trường là khác biệt và do đó hoạt động theo logic riêng của nó. 

Do đó, khi được triển khai, thói quen vừa quyết đoán vừa mang tính khái quát vì nó 

có thể tạo thành lĩnh vực mà nó xuất hiện [76, tr. 100,109,114].  

Khái niệm “trường” được Bourdieu xây dựng là để nói về tính cấu trúc: những 

nguyên tắc, các mối quan hệ, các thiết chế đóng vai trò chi phối hành động của con 

người, nhưng khác với cấu trúc tinh thần của Lévi-Strauss, hay cấu trúc tổng thể của 

xã hội của Radcliffe-Brown, theo Bourdieu các cấu trúc kiểu đó quá rộng và cần 

phải chia nhỏ ra… Bourdieu cho rằng trong một xã hội tồn tại vô số cấu trúc khác 

nhau, mỗi cấu trúc tồn tại trong một không gian cụ thể mà ông gọi là các 

“trường”,… Mỗi “trường” đó có một hệ thống các quan hệ xã hội phức tạp mang 

tính đặc thù và khác với các môi trường khác, và mỗi “trường” quy định hành vi của 

con người theo những nguyên tắc riêng...” [9]. 

Khái niệm “tập tính” (habitus) trước đây là một "yếu tố chính" của tư tưởng xã 

hội phương Tây, từ thời trung cổ đến tư tưởng của Weber và Durkheim, nhưng rơi 

ra ngoài Xã hội học và vào Tâm lý học do sự tranh giành để khẳng định ranh giới 

kỷ luật [85, tr.73]. Đối với Durkheim, hành động của con người có thể được chia 

thành hai cực, với phản xạ ở một bên và thói quen ở phía bên kia, với cực càng sau 

là càng mạnh hơn. Đối với Weber, thói quen nằm trong ranh giới của hành động có 

ý nghĩa và do đó nằm ngoài xã hội học [85]. Đối với Bourdieu, chính xác bản chất 

của thói quen làm cho nó trở nên quan trọng, ông đã tìm cách làm sống lại khái 

niệm này như là một phần trong quá trình giúp chúng ta hiểu được các giới hạn đối 

với hành động cá nhân.  

Trong khi hai học giả lớn là Radcliffe-Brown và Boas cho rằng con người ở 

trong các “trường” giống nhau sẽ hành động giống nhau, thì Bourdieu lại xem 

“trường” chỉ đặt ra các nguyên tắc yêu cầu con người tuân thủ.  

Như vậy, một mặt, tập tính không phải là thứ bản năng, phụ thuộc vào nhu cầu 

chủ quan của con người. Mặt khác, “tập tính” cũng không phải là do “trường” quyết 
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định toàn bộ. Thay vào đó, tập tính là sản phẩm của sự kết hợp, tương tác giữa cả 

hai yếu tố trên: một là sự tác động và chi phối của cấu trúc hay “trường” và hai là 

những lựa chọn của con người trước những quy định của cấu trúc.  

Khái niệm “vốn” (capital) trong lý thuyết của Bourdieu được xem là một trong 

những yếu tố quan trọng nhất tác động đến chọn lựa của con người trong một 

“trường”. Bằng vốn của mình, có những cá nhân có thể làm được điều này mà cá 

nhân khác không làm được, hoặc không làm được điều này trong khi cá nhân khác 

làm được. Do đó, các quyết định và khả năng đưa ra các lựa chọn của cá nhân luôn 

chịu sự chi phối của những loại vốn mà họ có. Nói cách khác, chính các loại vốn mà 

mỗi cá nhân có được và mức độ sở hữu vốn của mỗi cá nhân cộng với tập tính trong 

một trường đưa đến những hành vi và quyết định khác nhau.  

Vốn được chia thành nhiều hình thức khác nhau. Nếu như Marx chỉ nhấn 

mạnh một loại vốn duy nhất là vốn kinh tế, thì Bourdieu cho rằng có ba loại vốn 

gồm: vốn xã hội, vốn văn hóa và vốn kinh tế. Nổi bật nhất trong đóng góp của 

Bourdieu là vốn xã hội. Trong vốn xã hội, Bourdieu đề cập đến mạng lưới các mối 

quan hệ hữu ích có thể đảm bảo lợi nhuận vật chất hoặc lợi nhuận tượng trưng, 

lượng vốn xã hội mà một cá nhân có được là tổng số người trong mạng lưới và tổng 

số vốn mà họ sở hữu [60, tr. 249].  

Khái niệm vốn xã hội đã được sử dụng trong tác phẩm Bowling Alone: The 

Collapse and Revival of American Community (Sự sụp đổ và hồi sinh của cộng đồng 

Mỹ, 2000) của Robert Putnam: là những đặc điểm của tổ chức xã hội như mạng lưới, 

chuẩn mực và niềm tin xã hội tạo điều kiện cho sự phối hợp và hợp tác cùng có lợi 

[78]. Tuy nhiên, định nghĩa vốn xã hội của Putnam là một năng lực tập thể, thì với 

Bourdieu lại được nắm giữ bởi cá nhân. Bourdieu cho rằng vốn xã hội có thể chuyển 

nhượng được bằng vốn kinh tế nhưng không thể giảm được [60, tr. 243]. 

Như vậy, việc áp dụng lý thuyết “trường, tập tính và vốn” của Bourdieu vào 

nghiên cứu đề tài Sinh kế thích ứng của cư dân TĐC ở  thành phố Đà Nẵng trong quá 

trình CNH, HĐH, chính là đi xem xét môi trường, bối cảnh, đặc điểm dân cư cùng ba 

nguồn vốn (vốn kinh tế, vốn xã hội và vốn văn hóa) của cư dân TĐC Đà Nẵng. 
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1.2.3. Khung phân tích:  Có thể vận dụng lý thuyết thích ứng và sinh kế thích ứng để phân tích các nội dung của luận án 

theo khung phân tích dưới đây: 

Sơ đồ 1.1. Khung phân tích 
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1.3. Phương pháp nghiên cứu  

1.3.1. Phương pháp thu thập tư liệu thành văn 

Đây là phương pháp đầu tiên và kéo dài xuyên suốt quá trình thực hiện luận 

án. NCS sử dụng phương pháp này để thu thập các tài liệu thành văn, giúp cho NCS 

nắm bắt những tri thức từ tổng quát đến chuyên sâu, từ bao hàm đến cụ thể về 

những vấn đề liên quan đến luận án của mình. NCS đã tiến hành phân loại các tư 

liệu đó thành nhiều nhóm thông tin thứ cấp theo từng chủ đề nhỏ như về sinh kế, về 

thích ứng, về sinh kế thích ứng, về CNH, HĐH, ĐTH... ở Việt Nam nói chung và 

thành phố Đà Nẵng nói riêng. Các tư liệu được lưu trữ dưới dạng bản mềm và bản 

cứng, trong đó bản mềm được lưu trữ theo từng thư mục tương ứng với từng chủ đề 

nhỏ và bản cứng được phân loại và ghi chú cẩn thận để tránh lãng quên, thiếu sót.  

1.3.2. Phương pháp điền dã Dân tộc học 

Sau khi có nguồn thông tin thứ cấp cơ bản thông qua phương pháp thu thập tư 

liệu thành văn, NCS tiến hành thu thập thông tin sơ cấp. Để thu thập thông tin sơ 

cấp, phương pháp điền dã Dân tộc học được sử dụng như một phương pháp chủ đạo 

với một số phương pháp cụ thể: 

- NCS trực tiếp đến các khu TĐC, quan sát khung cảnh, đời sống của người 

dân, ghi chép, mô tả lại các hoạt động sinh kế đang diễn ra.  

- NCS sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu (PVS): 

+ Mục đích, yêu cầu của phương pháp: Thu thập thông tin mang tính định tính 

phục vụ các nội dung nghiên cứu của luận án.  

+ Đối tượng phỏng vấn: Là các đối tượng có hiểu biết về khu vực TĐC gồm 

các nhà quản lý TĐC, cán bộ cơ sở và các chuyên gia, nhà nghiên cứu xã hội nhân 

văn … (gọi tắt là chuyên gia) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

+ Cỡ mẫu: Hiện tại chưa có số lượng thống kê chính xác số lượng các chuyên 

gia, nhóm tổng thể. Với kinh nghiệm và tham khảo một số nghiên cứu, cùng với tính 

chất tương đối đồng nhất của tổng thể nên nhóm nghiên cứu lựa chọn cỡ mẫu là 10. 

+ Nội dung phỏng vấn bao gồm: Những hoạt động sinh kế đang diễn ra ở khu 

vực TĐC; Những chính sách hỗ trợ gì của Nhà nước đang được triển khai ở khu vực 

TĐC, Các tổ chức xã hội đã và đang hoạt động ở khu vực TĐC. Trong quá trình 
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phỏng vấn, NCS đã chú ý đến phương pháp hồi cố để tìm hiểu những thông tin về 

các hoạt động sinh kế của cư dân trước TĐC.  

+ Phương thức thu thập thông tin bảng hỏi và xử lý dữ liệu: Phiếu PVS sau khi 

thu thập sẽ được mã hóa theo quy định mã hóa và việc trích dẫn các nội dung từ 

phiếu sẽ được dẫn nguồn dưới hình thức mã hóa bao gồm hai thành tố: ký tự viết tắt 

của phương pháp PVS cộng với số thứ tự của phiếu (chữ số La Mã). Những thông 

tin thu được từ quan sát và PVS là nền tảng để lên ý tưởng thiết kế phương án khảo 

sát bằng bảng hỏi. 

- Tại các khu TĐC, sau khi quan sát, ghi chép, mô tả và PVS, NCS tiến hành 

khảo sát bằng bảng hỏi (KSBBH). 

+ NCS tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên theo danh sách được cung cấp về các 

hộ TĐC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tập trung ở các khu TĐC của các quận: 

quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ, quận Liên Chiểu và 

quận Ngũ Hành Sơn.  

+ Mục đích, yêu cầu của phương pháp: Thu thập thông tin mang tính định 

lượng và định tính phục vụ các nội dung nghiên cứu của luận án.  

+ Đối tượng KSBBH là các hộ gia đình TĐC ở các khu TĐC trên địa bàn 05 

quận: Quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ, quận Liên 

Chiểu và quận Ngũ Hành Sơn.  

+ Cỡ mẫu KSBBH hộ gia đình TĐC là 300 phiếu. Số lượng phiếu này là kết 

quả của phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để xác định kích cỡ mẫu. 

+ Thông tin bảng hỏi: Bảng hỏi được thiết kế nhằm thu thập thông tin liên 

quan đến sinh kế của người dân trước và TĐC, cụ thể: Nguồn vốn con người (bao 

gồm nhân khẩu, độ tuổi lao động, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn...) của hộ 

trước và sau TĐC; Nguồn vốn vật chất (bao gồm nhà ở, tài sản...) của hộ trước và 

sau TĐC; Nguồn vốn xã hội (bao gồm mối quan hệ láng giềng, hoạt động xã hội...) 

của hộ trước và sau TĐC; Nguồn vốn tự nhiên (bao gồm diện tích đất ở, mục đích 

sử dụng...) của hộ trước và sau TĐC; Nguồn vốn tài chính (bao gồm nguồn thu 

nhập, thu nhập trung bình...) của hộ trước và sau TĐC. Một số vấn đề liên quan đến 

tiếp cận chính sách là biến động việc làm sau TĐC cũng được đưa vào nội dung 

bảng hỏi khảo sát. 
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+ Phương thức thu thập thông tin bảng hỏi và xử lý dữ liệu: Thông tin bảng 

hỏi được thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất, NCS trực tiếp gặp gỡ, phỏng vấn 

và điền thông tin vào bảng hỏi. Cách thứ hai, NCS phát bảng hỏi đến người được 

khảo sát và thu lại sau khi phiếu được hoàn thành. Các phiếu được thu hồi về sẽ 

được NCS tiến hành kiểm tra và mã hóa theo quy định mã hóa và việc trích dẫn các 

nội dung từ phiếu sẽ được dẫn nguồn dưới hình thức mã hóa bao gồm hai thành tố: 

ký tự viết tắt của KSBBH cộng với số thứ tự của phiếu (chữ số latinh). Sau đó, NCS 

làm sạch số liệu, nhập số liệu và sử dụng phần mềm SPSS 16 để xử lý kết quả.  

- Đối với thảo luận nhóm: Để đảm bảo nội dung của luận án, NCS đã tiến 

hành thực hiện thêm thảo luận nhóm.  

+ Mục đích, yêu cầu của phương pháp: Thu thập thông tin mang tính định tính 

phục vụ các nội dung nghiên cứu của đề tài.  

+ Đối tượng tham gia: Cán bộ phường, tổ trưởng tổ dân phố và một số đại diện 

người dân TĐC tham gia ở mỗi hoạt động sinh kế.  

+ Số lượng cuộc thảo luận: NCS thực hiện sáu thảo luận nhóm, mỗi nhóm 

năm người:  

* Nhóm 1 được đặt tên là nhóm nông ngư gồm một cán bộ phường, một tổ 

trưởng dân phố, ba lao động tham gia hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề nông 

nghiệp và ngư nghiệp.  

* Nhóm 2 được đặt tên là nhóm kỹ thuật và công nhân gồm một cán bộ phường, 

một tổ trưởng dân phố, ba lao động tham gia hoạt động sinh kế gắn với lao động kỹ 

thuật và công nhân. 

* Nhóm 3 được đặt tên là nhóm thủ công và xây dựng gồm một cán bộ phường, 

một tổ trưởng dân phố, ba lao động tham gia hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề thủ 

công và xây dựng  

* Nhóm 4 được đặt tên là nhóm lắp ráp và và vận hành gồm một cán bộ phường, 

một tổ trưởng dân phố, ba lao động tham gia hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề 

dịch vụ lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị. 

* Nhóm 5 được đặt tên là nhóm dịch vụ gồm một cán bộ phường, một tổ 

trưởng dân phố, ba lao động tham gia hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và cung 

cấp dịch vụ. 
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* Nhóm 6 được đặt tên là nhóm giản đơn gồm một cán bộ phường, một tổ trưởng 

dân phố, ba lao động tham gia hoạt động sinh kế gắn với công việc giản đơn. 

+ Nội dung thảo luận nhóm: Tập trung vào đánh giá những thuận lợi, khó khăn 

và các cơ hội, thách thức trong hoạt động sinh kế của cư dân TĐC Đà Nẵng. Bên 

cạnh đó, thảo luận nhóm còn đánh giá những vấn đề liên quan đến việc làm mà 

người dân TĐC gặp phải khi đến TĐC, những nguyên nhân, giải pháp đối với vấn 

đề, đồng thời, thảo luận nhóm còn đánh giá vai trò và mối quan hệ của các tổ chức 

chính trị - xã hội. 

+ Phương thức, trình tự thực hiện thảo luận nhóm và xử lý dữ liệu 

* NCS phát giấy trắng A4 và bút dạ cho mỗi nhóm. 

* NCS để các thành viên nhóm tự nêu ra các thuận lợi, khó khăn và các cơ hội, 

thách thức trong hoạt động sinh kế của bản thân,  

* Nhóm phân công một người chủ trì thúc đẩy, đưa ra câu hỏi và một người 

ghi lại ngắn gọn từng kết quả thảo luận đã được thống nhất. Một số công cụ được 

thực hiện để biểu đạt kết quả bao gồm công cụ SWOT, công cụ cây vấn đề và công cụ 

biểu đổ Venn. Trong đó: Công cụ SWOT được sử dụng để đánh giá các hoạt động sinh 

kế hiện tại của người dân TĐC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội, thách thức; Công cụ cây vấn đề được sử dụng để đánh giá vấn đề thất 

nghiệp, thiếu việc làm sau TĐC và nguyên nhân, hệ của của vấn đề; Công cụ biểu đồ 

Venn nhằm đánh giá vai trò và mối quan hệ của các tổ chức chính trị - xã hội đối với 

sinh kế của cư dân sau TĐC. 

* NCS thu lại các giấy đã phát và tiến hành đọc, tổng hợp dữ diệu. 

1.3.3. Phương pháp so sánh đối chiếu 

Sau khi có tương đối đầy đủ thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp, NCS tiến 

hành so sánh, đối chiếu để phát hiện, nhận định vấn đề. NCS tiến hành so sánh đối 

chiếu các nội dung: 

- So sánh về mặt thông tin, cụ thể là: (1) So sánh, đối chiếu giữa nguồn thông 

tin thứ cấp và thông tin sơ cấp, cụ thể là giữa tư liệu thành văn và tư liệu điền dã; 

(2) So sánh, đối chiếu thông tin trong từng tư liệu thành văn; (3) So sánh, đối chiếu 

thông tin trong mỗi tư liệu điền dã thu được và ở mỗi phương pháp. Đó là so sánh, 

đối chiếu thông tin thu được ở phương pháp quan sát, mô tả với phương PVS, 
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KSBBH và thảo luận nhóm; Và so sánh, đối chiếu thông tin thu được ở từng 

phương pháp cụ thể đó. 

- So sánh, đối chiếu đồng đại và lịch đại: NCS tiến hành so sánh, đối chiếu 

giữa các khu vực được phân nhóm (khu vực lõi đô thị, khu vực đô thị mới, khu vực 

ven biển). Đồng thời, thực hiện so sánh, đối chiếu nguồn vốn và hoạt động sinh kế 

của cư dân trước và sau TĐC. 

1.3.4. Phương pháp phân tích và tổng hợp 

Song song với phương pháp so sánh, đối chiếu, NCS còn thực hiện phương 

pháp phân tích và tổng hợp các thông tin thứ cấp và sơ cấp, tư liệu điền dã và các tài 

liệu nghiên cứu để phát hiện ra các vấn đề, đồng thời, sử dụng các thông tin, tư liệu, 

tài liệu đó để lập luận, minh chứng cho các giả thiết, luận điểm đưa ra.  

1.3.5. Phương pháp định tính và định lượng 

Phương pháp định tính sử dụng các dữ liệu định tính làm các luận cứ minh 

chứng cho các luận điểm trong luận án. Các dữ liệu định tính thu được thông qua 

các cuộc PVS và quan sát tham dự để nắm bắt các thông tin hoạt động sinh kế, các 

suy nghĩ, đánh giá của người dân về sinh kế sau TĐC. Đó là các dữ liệu đánh giá về 

cơ sở hạ tầng (câu số 07 của mẫu phiếu khảo sát), mối quan hệ của người TĐC với 

láng giềng và khu dân cư (câu số 09), cảm giác về sự yên tâm, an toàn của ngời 

TĐC tại nơi sinh sống của mình (câu số 10),… Phương pháp định lượng sử dụng 

các dữ liệu định lượng được thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát, như số lượng nhân 

khẩu và lao động trong hộ gia đình (câu số 01), trình độ văn hóa và trình độ chuyên 

môn của các thành viên trong hộ gia đình (câu số 02),… 

1.4. Khái quát địa bàn nghiên cứu 

1.4.1. Điều kiện tự nhiên  

- Vị trí địa lý 

Thành phố Đà Nẵng gồm vùng đất liền và vùng quần đảo trên biển Đông. 

Vùng đất liền nằm ở 15055' đến 16014' vĩ độ Bắc, 107018' đến 108020' kinh độ 

Đông; ranh giới phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Tây và Nam giáp tỉnh 

Quảng Nam, phía Đông giáp Biển Đông. Vùng biển gồm quần đảo Hoàng Sa nằm ở 

15045’ đến 17015’ vĩ độ Bắc, 1110 đến 1130 kinh độ Đông, cách đảo Lý Sơn (Quảng 

Ngãi, Việt Nam) khoảng 120 hải lý về phía Nam. Đà Nẵng có diện tích tự nhiên là 
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1.283,42 km2, trong đó, các quận nội thành có diện tích 241,51 km2, các huyện 

ngoại thành có diện tích 1.041,91 km2 [92]. 

- Địa hình, thổ nhưỡng 

Đà Nẵng có địa hình đa dạng, bao gồm đồng bằng, núi, sông, biển. Trong đó, 

đồi núi chiếm diện tích lớn (>70%), có độ cao khoảng từ 700 - 1.500m, độ dốc lớn 

(40o), là nơi tập trung rừng đầu nguồn. Hệ thống sông ngòi ngắn và dốc, bắt nguồn 

từ phía Tây, Tây Bắc của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đà Nẵng phổ 

biến các loại đất như: đất cồn cát, đất ven biển, đất mặn, đất phèn, đất phù sa, đất 

xám bạc màu, đất đen, đất đỏ vàng, đất mùn đỏ vàng, đất thung lũng và đất xói mòn 

trơ sỏi đá. Điều kiện địa chất ở hầu hết các khu TĐC có kết cấu vững chắc, thuận 

lợi cho việc bố trí các cơ sở hạ tầng, công trình kỹ thuật, ngoại trừ một số khu TĐC 

hơi trũng, đất dễ sụt lún (như khu TĐC Hòa Xuân), nên người dân thường phải 

dùng nhiều biện pháp để dựng nhà. 

- Điều kiện khí hậu  

Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, mỗi năm có 2 

mùa rõ rệt: Mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12; mùa khô từ tháng 01 đến 

tháng 7. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25,9oC, riêng vùng rừng núi Bà Nà với độ 

cao gần 1.500m, có nhiệt độ trung bình khoảng 20oC. Độ ẩm không khí trung bình 

là 83,4%. Lượng mưa trung bình năm là 2.504,57 mm. Số giờ nắng bình quân là 

2.156,2 giờ/năm. 

- Đặc điểm thủy văn 

Đà Nẵng là khu vực giàu tiềm năng nước mặt, với nhiều hệ thống sông lớn 

như sông Hàn, sông Cầu Đỏ, sông Tuý Loan, sông Yên, sông Vu Gia, sông Cu 

Đê,… Nước ngầm ở đây khá đa dạng, một số điểm có triển vọng khai thác như 

nguồn nước ngầm tệp đá vôi ở khu Hòa Hải - Hòa Quý có chiều sâu tầng chứa nước 

50 - 60m, ở khu Hòa Khánh có nguồn nước ở độ sâu 30 - 90m.  

Nhìn chung, điều kiện tự nhiên của thành phố Đà Nẵng mang đặc trưng của 

vùng duyên hải Nam Trung Bộ, thuận lợi phát triển kinh tế biển và liên kết phát 

triển vùng Trung Bộ, thu hút đầu tư, làm nền tảng phát triển thị trường lao động. 

Điều này có vai trò quan trọng trong tạo lập việc làm cho người dân nói chung và 

người dân TĐC nói riêng. 
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1.4.2. Tình hình kinh tế - xã hội  

Ngày 01/01/1997, thành phố Đà Nẵng chia tách khỏi tỉnh Quảng Nam, chính 

thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, theo Nghị quyết của Quốc hội khóa 

IX, kỳ họp thứ 10, ngày 6/11/1996. Đơn vị hành chính trực thuộc thành phố lúc này 

gồm 5 quận gồm quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành 

Sơn, quận Liên Chiểu và 2 huyện gồm huyện Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa. 

- Dân cư và lao động 

Dân số của Đà Nẵng theo kết qua tổng điều tra năm 2019 là 1.134.310 người, 

trong đó, nam giới là 576.000 người (chiếm 50,7%), nữ giới là hơn 558.000 người 

(chiếm 49,3%). Tốc độ tăng trưởng bình quân 2010-2020 đạt tỉ lệ 2,45%, từ 

937.217 người năm 2010 lên 1.134.310 người năm 2019. Trong đó, dân số thành thị 

tăng nhanh hơn, là 2,25%/năm, nông thôn tăng 1,98%/năm. Mật độ dân số của Đà 

Nẵng khoảng 883 người/km2 với dân số thành thị là gần 990.000 người, nhân khẩu 

thực tế thường trú là 3,6 người/hộ. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng dân số cơ 

học của thành phố Đà Nẵng tăng nhanh cà về dân số và lao động, bình quân từ 

1,0%-1,2%/năm, là do tốc độ một số ngành kinh tế phát triển nhanh như du lịch, 

công nghệ thông tin... Đà Nẵng hiện là địa phương có tỷ lệ dân cư sống trong khu 

vực thành thị cao nhất nước, đạt 87,7% (năm 2018). Đà Nẵng có mật độ dân số cao 

nhất vùng duyên hải miền Trung, khoảng 814 người/km2, nhưng vẫn thấp so với các 

đô thị lớn khác trong cả nước: bằng 1/5 so với TP. Hồ Chí Minh, 2/3 so với Hải 

Phòng và xấp xỉ so với Cần Thơ (PL 1.21, tr. P11). 

Lao động của thành phố Đà Nẵng có tốc độ tăng nhanh hơn so với tốc độ dân 

số. Trong gần 25 năm kể từ khi chia tách tỉnh, lực lượng lao động trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng đã tăng liên tục, từ 299.574 người vào năm 1997 lên 547.007 người 

vào năm 2017, tăng 1,83 lần. Tính theo tốc độ tăng bình quân kép, tốc độ tăng lao 

động bình quân của cả thời kỳ 1997-2017 rất thấp, chỉ đạt 3,43%/năm. Trong đó, 

tốc độ tăng trưởng bình quân của giai đoạn 1997-2003 là 2,91%/năm, giai đoạn 

2004-2010 là 3,59%/năm, giai đoạn 2011-2015 là 3,83%/năm1. Đặc biệt, trong giai 

 
1 Số liệu được tổng hợp từ Niêm giám Thống kê Đà Nẵng và Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết đại hội 

XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
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đoạn 2010 - 2019, tăng bình quân 2,46%; từ 467.090 người năm 2010 lên 581.400 

người năm 2019. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của Đà Nẵng cao hàng đầu cả nước. Số 

lượng lao động có trình độ có sự chuyển biến lớn, cụ thể năm 2016 lao động công 

nhân kỹ thuật là 8,21%, trung học 6,1%, cao đẳng - đại học 27,4% và trình độ khác 

58,29% [107] (PL 1.22, tr. P11) . 

- Kinh tế 

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng có nhiều điều kiện trong 

tập trung nguồn vốn để phát triển mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế và hạ tầng. Cùng 

với các chính sách hướng đến hoàn thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực 

cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, tổng sản phẩm trên địa bàn 

(GRDP, giá so sánh 2010) giai đoạn 1997-2015 tăng bình quân 9 %/năm, năm 2018 

ước đạt 62.150 tỷ đồng, gấp gần 7,5 lần so với năm 1997. GRDP giai đoạn 2010 – 

2019 tăng bình quân 7,89% (PL 2.8, tr. P20). 

- Giáo dục và y tế 

Về giáo dục - đào tạo, từ khi trở thành thành phố trực thuộc TW đến nay 

(1997-2020), Đà Nẵng đã từng bước trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo chất 

lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Mạng lưới cơ sở giáo 

dục và đào tạo trên địa bàn thành phố được quy hoạch, sắp xếp hợp lý theo hướng 

đa dạng hóa và xã hội hóa giáo dục. Trong năm học 2017-2018, toàn thành phố có 

152/398 trường của các bậc học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 38,2%. Chất lượng 

giáo dục, đào tạo của các ngành học, bậc học tiếp tục duy trì và phát triển, 100% xã 

phường duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đúng độ tuổi; 56/56 xã phường đạt 

chuẩn PCGD bậc trung học. Quy mô phát triển các ngành học, bậc học tiếp tục được 

mở rộng, nhất là THPT. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non ngày một tốt hơn; kết quả xếp loại học mặt học lực - hạnh kiểm, tỷ lệ học 

sinh đỗ tốt nghiệp THPT luôn được giữ vững. Công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo 

dục được chú trọng với chương trình “không có người mù chữ”. 

Trình độ dân trí người Đà Nẵng tương đối cao so với mặt bằng chung của cả 

nước. Số người biết đọc viết chiếm tỷ lệ 97,8% trong dân số từ 15 tuổi trở lên, xếp 

vị trí thứ 07 trong cả nước; số người tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên xếp vị 
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trí thứ 03 trong cả nước với 20,8% dân số từ 15 tuổi trở lên; tỷ trọng dân số có bằng 

đại học trở lên xếp vị trí thứ 02, có bằng cao đẳng xếp vị trí thứ 03 trong cả nước. 

Về y tế, cơ sở vật chất trên địa bàn thành phố tiếp tục được củng cố hoàn 

chỉnh theo quy định, đặc biệt là phát triển theo hướng chuyên khoa, chuyên môn 

hóa10. Tổng số giường bệnh hiện nay của toàn thành phố là 5.402 giường bệnh, đạt 

79,2 giường bệnh/1.000 dân và có 17,4 bác sĩ/1.000 dân và tỷ lệ than gia bảo hiểm y 

tế đạt 96,5%11. Chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện ngày một nâng cao, 

các bệnh viện tuyến thành phố, các bệnh viện chuyên khoa đã áp dụng nhiều kỹ 

thuật tiên tiến, hiện đại vào công tác chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao chất 

lượng điều trị, giúp người bệnh không phải chuyển viện đi Hà Nội, thành phố Hồ 

Chí Minh và ra nước ngoài khám chữa bệnh. Ngoài ra, y tế dự phòng cũng phát 

triển với sự đầu tư nâng cấp, mở rộng và hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu 

quả của 13 đơn vị y tế hệ dự phòng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được 

phòng bệnh một cách tích cực, chủ động.  

Nhìn chung, với vị trí trung độ của đất nước, Đà Nẵng có vai trò trọng yếu cả 

về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, được đánh giá là nơi hội tụ các yếu tố tự 

nhiên, kinh tế và văn hóa đối với sự phát triển. Trong giai đoạn xây dựng và phát 

triển thành phố sau hòa bình, trải qua nhiều lần tách nhập, thay đổi tên gọi và chức 

năng, đến nay, thành phố tiếp tục được chọn là “trung tâm công nghiệp, thương mại 

và dịch vụ của miền Trung”. 
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Tiểu kết chương 1 

Những nghiên cứu về sinh kế, TĐC ở cả trên thế giới lẫn Việt Nam đều hết 

sức phong phú và đa dạng, trong đó có những nghiên cứu đi sâu phân tích, bàn luận 

về khái niệm, lý thuyết, có những nghiên cứu mang tính áp dụng, vận dụng. Tuy 

nhiên, những nghiên cứu về sinh kế thích ứng trong một điều kiện xã hội nhất định 

lại ít nhận được sự quan tâm nghiên cứu. Ba lý thuyết được sử dụng cho luận án 

gồm lý thuyết sinh kế, lý thuyết thích ứng, lý thuyết trường, tập tính và vốn. Mặc dù 

mỗi lý thuyết có một vai trò, chức năng riêng nhưng đều những đóng góp những 

khía cạnh khác cho nội dung luận án. Lý thuyết thích ứng giúp định hình cấu trúc 

của sinh kế thích ứng bao gồm chủ thể thích ứng, đối tượng thích ứng và hình thức 

thích ứng. Lý thuyết sinh kế chỉ ra nội hàm của sinh kế cốt lõi là hoạt động sinh kế 

gắn với các nguồn vốn. Ngoài ra, tham chiếu từ lý thuyết “trường, vốn và tập tính” 

của Pierre Bourdieu, môi trường hậu TĐC của cư dân TĐC được xác định là 

trường. Môi trường ấy đối với cư dân Đà Nẵng nói chung và cư dân TĐC nói riêng 

đóng vai trò hết sức quan trọng trong quyết định lựa chọn sinh kế của bản thân. Từ 

nền móng đó, khung phân tích được hình thành với mục đích sơ đồ hóa, thể hiện 

định hướng toàn bộ nội dung luận án sẽ được chuyển tải trong các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2 

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI  

HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA CƯ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ  

Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Hoạt động sinh kế của cư dân TĐC Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh CNH, 

HĐH và dần dần hình thành trong quá trình TĐC, tiếp cận dưới góc nhìn của học 

giả Bourdieu (1930-2002), đó được xem là yếu tố “trường”. Đồng thời, sinh kế ấy 

cũng gắn liền và là hệ quả của các yếu tố về đặc điểm lịch sử và đặc trưng dân cư 

của cư dân TĐC Đà Nẵng, tiếp cận dưới góc nhìn của học giả Bourdieu, đó được 

xem là yếu tố “tập tính”. Khi thay đổi môi trường, tất yếu sẽ có những chuyển đổi 

hoạt động sinh kế, vì vậy, ở mỗi môi trường mới và cũ sẽ có những hoạt động sinh 

kế tương ứng. 

2.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Đà Nẵng 

2.1.1. Bối cảnh thành phố Đà Nẵng tiến hành CNH, HĐH 

Ở Việt Nam, từ năm 1991, CNH, HĐH được nêu lên thành quan điểm từ Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1994, trong Nghị quyết Đại hội Trung ương VII 

khóa 7, CNH, HĐH được nêu rõ là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động 

thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, 

phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp 

và tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao [106].  

Năm 1996, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã thông qua đường lối 

CNH, HĐH: mục tiêu của CNH, HĐH là xây dựng nước ta thành một nước công 

nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất 

tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và 

tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công 

bằng văn minh. Năm 1996, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã thông qua 

đường lối CNH, HĐH.     
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Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (năm 2006) đặt ra yêu cầu tranh thủ cơ 

hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn 

quá trình CNH, HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển 

kinh tế tri thức [1, tr. 87-88]. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (năm 2016) 

nhấn mạnh “CNH, HĐH trong giai đoạn tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình 

CNH, HĐH trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học, công 

nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu; huy động và 

phân bổ có hiệu quả mọi nguồn vốn phát triển” [2, tr. 90]. Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII (năm 2021) xác định mục tiêu là nước phát triển, có công nghiệp 

theo hướng hiện đại (đến năm 2025) và có công nghiệp hiện đại (đến năm 2030). 

Như vậy, thành phố Đà Nẵng tiến hành công cuộc CNH, HĐH trong bối cảnh cả 

nước cùng hướng về mục tiêu CNH, HĐH đất nước, đây là thời cơ và động lực 

quan trọng đối với phát triển thành phố Đà Nẵng. 

2.1.2. Đặc điểm quá trình CNH, HĐH ở thành phố Đà Nẵng 

2.1.2.1. Chính sách CNH, HĐH của thành phố Đà Nẵng  

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã tạo cho Đà Nẵng những lợi thế 

và động lực phát triển, thể hiện qua việc thực hiện các Nghị quyết, tạo nhiều chuyển 

biến tích cực. Đặc biệt là từ Đại hội IX của Đảng năm 2001, thành phố Đà Nẵng đã 

tranh thủ cơ hội từ bối cảnh của thế giới để tiến hành CNH, HĐH, tích cực đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, trình 

độ khoa học và công nghệ của thành phố đã có nhiều tiến bộ đưa đến hệ quả là năng 

suất, chất lượng, hiệu quả của hoạt động kinh tế - xã hội được tăng lên, tăng trưởng 

kinh tế và mức sống của người dân không ngừng được cải thiện.  

Để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH, Nghị 

quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 16/10/2003, về “Xây dựng và phát triển 

thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước”, đã xác định rõ ràng về 

mục tiêu, phương hướng: 
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Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả 

nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm 

công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối 

giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm 

bưu chính - viễn thông và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm 

văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ của miền Trung; 

là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực 

miền Trung và cả nước. Đà Nẵng phải phấn đấu để trở thành một trong những 

địa phương đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH và cơ bản trở thành thành phố 

công nghiệp trước năm 2020. 

Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị Quyết 33 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng đã đạt 

nhiều thành tựu đạt trong quá trình CNH-HĐH, đã góp phần quan trọng đưa thành 

phố phát triển toàn diện, được mệnh danh là “Thành phố đáng sống”. Trên nền tảng 

của những bước phát triển vượt bậc, để đáp ứng những yêu cầu mới gắn với xu thế 

hội nhập, Trung ương ban hành Nghị quyết mới, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu: 

Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã 

hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, 

đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công 

nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung 

tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công 

nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc 

tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị 

và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; trở 

thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, có tổ chức 

đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và 

phát triển, người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với 

chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an 

ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc. 

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong hơn 20 năm, Nghị quyết 43/2019 

của Bộ Chính trị đã khẳng định nhiệm vụ phát triển kinh tế của Đà Nẵng là thực 
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hiện tốt tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, 

năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tập trung đầu tư phát triển 

mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; phát triển 

hiện đại hóa các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ biển, du lịch, thương mại, tài chính - 

ngân hàng, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có khả 

năng cạnh tranh và kết nối cao với các trung tâm dịch vụ quốc tế trong khu vực 

ASEAN và thế giới [105]. 

Trong tình hình mới, với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một 

trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 359/QĐ-TTg, ngày 15-3-2021, phê 

duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

…Đà Nẵng sẽ có vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đối mới sáng tạo, du lịch, 

thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông 

tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa – thể thao, giáo 

dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất 

nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế. Đồng thời, là 

thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị 

và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; trở 

thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống; quốc 

phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc… 

2.1.2.2. Quá trình đô thị hóa gắn với CNH, HĐH của thành phố Đà Nẵng 

Sau năm 1975, tổ chức hành chính đô thị Đà Nẵng gồm 3 quận I, II và III, nhưng 

cơ sở hạ tầng, điều kiện sinh hoạt cơ bản vẫn còn thiếu thốn, lạc hậu. Trong 2 thập kỷ 

sau đó, diện tích đất đô thị cũng không thay đổi, tình trạng đô thị cũng không cải thiện. 

Sự phát triển đột phá để trở thành một đô thị khang trang hiện đại như ngày nay chỉ 

thực sự bắt đầu từ năm 1997.  

Về dân cư và lao động, sau năm 1997, diện tích đất đô thị thay đổi, kéo theo dân 

số đô thị gia tăng. Nếu năm 1975, dân số đô thị chiếm tỷ lệ 70% tổng dân số, thì đến 
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năm 1997 đạt 79%, năm 2009 xấp xỉ 86,9% và năm 2015 là 87,3%. Đà Nẵng trở thành 

một trong những địa phương có tỷ trọng dân số đô thị cao nhất cả nước. Tốc độ tăng 

trưởng dân số hàng năm bình quân trong giai đoạn 1997-2015 là 23,9%, xếp thứ 5 trên 

cả nước (sau Kon Tum, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương) (PL 1.30, tr. P15). 

Số liệu trên cho thấy tốc độ ĐTH trong giai đoạn đầu khá mạnh. Sự bùng nổ dân 

số đô thị Đà Nẵng sau 1997 là do tác động của việc xác lập lại địa giới hành chính, 

chuyển tên gọi xã thành phường, thay đổi khu vực nông thôn thành thành thị. Đến nay, 

bộ mặt đô thị lẫn nông thôn của Đà Nẵng đã rất khang trang, tiện nghi và hiện đại.  

Trong một thời gian không dài, nhưng với chính sách đầu tư đồng bộ đã đem 

lại cho Đà Nẵng một diện mạo mới. Hệ thống hạ tầng được xây dựng và phát triển 

khá đồng bộ, các khu dân cư mới được quy hoạch khang trang, hiện đại, các khu phố 

cũ được cải tạo nâng cấp. Nhiều con đường rộng, đẹp, nhiều khu đô thị, khu dân cư 

mới đã hình thành thay thế những khu nhà chồ ven sông, những khu nhà tạm bợ. Chính 

quyền thành phố Đà Nẵng đã đầu tư nâng cấp cải tạo đường nội thị, kiệt hẻm, mương 

thoát nước, tuyến điện chiếu sáng, bê tông hóa giao thông nông thôn, đầu tư thoát nước 

đô thị và vệ sinh môi trường. Hạ tầng giao thông đô thị được chú trọng đầu tư, tăng quy 

mô và chức năng như sân bay quốc tế Đà Nẵng, cầu Thuận Phước, cầu quay Sông 

Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Tuyên Sơn, cầu vượt Hòa Cầm, trung tâm hội 

chợ triển lãm, Nhà hát Trưng Vương, nhà biểu diễn đa năng, khu Liên hợp TDTT 

Hòa Xuân, hệ thống bệnh viện, trường học, thiết chế văn hóa,...  

2.2. Quá trình tái định cư và các khu tái định cư ở thành phố Đà Nẵng 

2.2.1. Quá trình TĐC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

Để đảm bảo cho CNH, HĐH, Đà Nẵng liên tục mở rộng không gian đô thị, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Điều này thể hiện rõ ràng trong quy hoạch và 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Trong giai đoạn 1997 - 2013, thành phố Đà Nẵng 

đã 3 lần lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trình Chính phủ xem xét, phê 

duyệt. Để có quỹ đất, từ năm 1997, Đà Nẵng đã liên tục thực hiện chính sách khai 

thác, triển khai thực hiện hơn 1.300 dự án, giải tỏa hơn 18.500ha. Mạnh nhất là từ 

năm 2005 đến nay, thực hiện hơn 1.000 dự án, giải tỏa hơn 13.000 ha, riêng năm 

2011, thành phố đã thực hiện 222 dự án.  
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Song song với việc tiến hành giải tỏa các hộ nhà chồ sống ven sông Hàn để 

mở đường Bạch Đằng Đông, thành phố cũng giải tỏa 25ha đất ở phường An Hải 

Tây để xây dựng 2 khu dân cư theo mô hình đô thị mới là An Trung và An Mỹ có 

tổng cộng 1090 lô đất với hệ thống cơ sở hạ tầng, đường sá đầy đủ để bố trí TĐC. 

Sau đó, tiến hành giải tỏa, xây dựng 3 khu dân cư là An Hải Bắc 1, An Hải Bắc 2 và 

Phước Mỹ với tổng diện tích 11 ha, bố trí 946 lô đất... [53]. Một phường thuần nông 

của quận Cẩm Lệ là Hòa Xuân nay cũng đã có tên đường, tên phố. Những khu dân 

cư mới với nhiều nhà cao tầng, hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ. ĐTH 

đã đưa phường nông nghiệp Hòa Xuân lên phường đô thị khi có sự chuyển dịch về 

cơ cấu phát triển kinh tế. 

Giai đoạn 1997 - 2010, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện thu hồi đất với tổng 

diện tích 11.488 ha; tổng số tiền chi cho đền bù, giải tỏa các khu dân cư khoảng 

5.000 tỷ đồng; tổng số hộ thuộc diện giải tỏa, đền bù hơn 82.000 hộ, số hộ giải tỏa 

thu hồi một phần là 21.125 hộ, số hộ giải tỏa thuộc diện đất nông nghiệp, lâm 

nghiệp là 20.333 hộ.  

Ngày 08/10/2010, Chính phủ ban hành quyết định số 1866/QĐ-TTg phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 

Theo quy hoạch, thành phố tiếp tục mở rộng và làm mới một số cụm công nghiệp 

và khu công nghiệp Hòa Khương, dự báo đất khu công nghiệp tăng lên 419,97 ha. 

Đến năm 2020 đất khu công nghiệp 1.685,07 ha. Đồng thời, quy hoạch phát triển 

không gian đô thị theo hướng “mở rộng bờ sông, kéo dài bờ biển”, định hướng đô 

thị thành phố sẽ phát triển về phía Tây (đô thị Hòa Vang), về phía Bắc (Thủy Tú), 

dự báo đất đô thị tăng thêm 1.041,75 ha, đến năm 2020 đất đô thị 25.393,81ha. 

Trong giai đoạn 1997-2017, quá trình ĐTH đã làm mất đi gần 1/3 diện tích đất 

nông nghiệp cùng với nhiều km bờ biển, hàng trăm khu dân cư tại các khu đô thị 

mới được xây dựng. Cao điểm trong 3 năm 2011-2013, thành phố Đà Nẵng đã thu 

hồi 3.924,06 ha đất nông nghiệp, dẫn đến 25.725 lao động bị mất việc làm và ảnh 

hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực bị thu hồi đất nông nghiệp. 

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất của Đà Nẵng nhằm hướng đển mục tiêu phục 

vụ phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 là: Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ - Nông 



 

49 

 

nghiệp sang cơ cấu: Dịch vụ - Công nghiệp, Xây dựng - Nông nghiệp nhằm phát 

huy lợi thế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất [50]. Đất thu hồi được sử dụng vào 

những mục đích chủ yếu là xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ 

tầng, các công trình công cộng và các mục đích khác. Cụ thể, đất bị thu hồi sử dụng 

vào mục đích xây dựng các khu đô thị và nhà ở chiếm tỷ trọng cao, đạt 59,7%, sử 

dụng vào mục đích chỉnh trang đô thị, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng là 33,5%.  

Việc quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đã đến số hộ dân phải giải tỏa, 

di dời khá cao. Trong 1997 - 2012, tổng cộng số hộ dân phải di dời giải tỏa lên đến 

90.050 hộ dân, trong đó, số hộ giải tỏa thu hồi đi hẳn là 41.282 hộ, số hộ giải tỏa 

thu hồi một phần là 21.125 hộ, số hộ giải tỏa đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp là 

20.333 hộ, và tổng số hộ giải tỏa được bố trí đất TĐC là 35.324 hộ [103]. Thực 

trạng từ năm 1997 đến nay và dự báo quy hoạch sử dụng đất trong tương lai của 

thành phố Đà Nẵng cho thấy, có nhiều hộ dân TĐC chịu ảnh hưởng từ các dự án 

của thành phố, mất đất ở lẫn đất sản xuất.  

2.2.2. Các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

Ở thành phố Đà Nẵng, hiện có khoảng hơn 40 khu TĐC phân bố trên địa 

bàn 6 quận (PL 8, tr. P42). Hầu hết các quận/huyện (trừ huyện đảo Hoàng Sa) của 

thành phố Đà Nẵng bao gồm quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ, quận Liên Chiểu, quận 

Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang đều diễn ra quá trình giải tỏa, 

TĐC với nhiều đợt khác nhau tùy vào tốc độ và đặc điểm CNH, HĐH, ĐTH của 

mỗi quận2. Trong đó, tại các quận như quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Sơn 

Trà diễn ra quá trình giải tỏa, TĐC sớm hơn so với quận Cẩm Lệ và huyện Hòa 

Vang (PL 11.12, tr. P55). 

Với vai trò là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng, quận Hải Châu là địa 

bàn được tiến hành giải tỏa, TĐC từ rất sớm, trong đó có khu dân cư số 2 đường 

Nguyễn Tri Phương. Khu dân cư số 2 đường Nguyễn Tri Phương là khu TĐC gần 

sân bay quốc tế Đà Nẵng, có vị trí thuộc loại đắt đỏ nhất của thành phố Đà Nẵng 

cho đến nay3 với những con đường rộng rãi, hạ tầng khang tranng. Tại thời điểm 

 
2 Trong điều kiện và khả năng cho phép, NCS lựa chọn một số khu tái định cư đại diện cho mỗi 

quận/huyện để tiến hành điền dã, khảo sát. 
3 Khu dân cư này có giá đền bù tại thời điểm thành phố ra quyết định năm 2015 là 5.580.000/m2. Trong 

khi các khu tái định cư khác có giá đền bù trung bình khoảng 2 triệu/m2, thấp nhất là 650.000/m2 (Khu TĐC 

Bá Tùng, Ngũ Hành Sơn), cao nhất là 3.350.000đ/m2 (Khu dân cư Hòa Hiệp mở rộng, quận Liên Chiểu ) 
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khảo sát, khu TĐC gồm 4 tổ dân phố, số lượng dân cư là 1.656 người, số lượng lao 

động là 414 người.  

Quận Liên Chiểu là quận công nghiệp trẻ với rất nhiều dự án giải tỏa và bố trí 

TĐC, trong đó, khu TĐC Phước Lý gồm nhiều phân khu tương ứng với từng giai 

đoạn. Khu TĐC Phước Lý 4 nằm tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ của thành phố 

Đà Nẵng. Dự án khu TĐC Phước Lý 4 được thực hiện theo Phương án bố trí TĐC 

năm 2011. Dự án Khu TĐC Phước Lý 4 có tổng diện tích quy hoạch là 50.766 m2 

với tổng kinh phí đền bù giải toả, hỗ trợ thiệt hại hơn 17,6 tỷ đồng... Hơn 5 năm 

sau, các hộ dân bắt đầu ở ổn định. Tại thời điểm khảo sát, khu TĐC gồm 5 tổ, số 

lượng dân cư là 1386 người, số lượng lao động là 601 người. 

Quận Cẩm Lệ vốn là quận nông nghiệp được tách ra từ huyện Hòa Vang. 

Trong các khu TĐC của quận Cẩm Lệ nổi lên khu TĐC Hòa Xuân. Khu TĐC Hòa 

Xuân (Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân) thuộc phường Hòa Xuân4, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng. Khu đô thị sinh thái tọa lạc tại ngã ba sông Hàn, sông Cẩm Lệ, 

sông Cổ Cò và gần danh thắng Ngũ Hành Sơn, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 

2km... Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân được UBND TP phê duyệt điều chỉnh Tổng 

mặt bằng quy hoạch chi tiết với quy mô 437,2 ha ngày 2.8.2008. Dự án Khu đô thị 

sinh thái Hòa Xuân có diện tích 437,2ha, di dời và giải tỏa đi hẳn hơn 2.000 hộ dân 

với 7.010 hồ sơ giải tỏa đất, nhà. Đến nay, tại dự án, đã có 6.876 hồ sơ giải tỏa đã 

được bàn giao mặt bằng, đạt 98%. Tại thời điểm khảo sát, khu TĐC gồm 5 tổ, số 

lượng dân cư là 1255 người, số lượng lao động là 502 người.  

Quận Sơn Trà là quận nằm gọn trong không gian quy hợp của biển, núi (Sơn 

Trà) và sông (sông Hàn) của thành phố Đà Nẵng.. Trong rất nhiều khu TĐC của 

quận nổi lên khu TĐC cuối tuyến Bạch Đằng Đông. Khu TĐC cuối tuyến Bạch Đằng 

Đông có phạm vi giáp Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.Quy hoạch dự án TĐC vào năm 2001 theo Quyết 

định số 4986/QĐ-UB V/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết phân lô Khu 

TĐC Nại Hiên Đông và người dân vào ở ổn định từ năm 2006. Tại thời điểm khảo sát, 

khu TĐC gồm 4 tổ, số lượng dân cư là 389 người, số lượng lao động là 172 người.  

 
4 Phường Hòa Xuân là phương duy nhất được mệnh danh là phương duy nhất trong cả nước không kiệt 

hẻm. Trên địa bàn phường Hòa Xuân có tổng cộng 11 dự án đầu tư xây dựng và đền bù giải tỏa với tổng diện 

tích quy hoạch là 1.100ha, gồm 5.168 hộ giải tỏa. 
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Quận Ngũ Hành Sơn là quận nổi tiếng với nghề đá (Đá Non Nước), đây cũng 

là địa bàn diễn ra liên tục quá trình giải tỏa và bố trí TĐC. Có thể kể đến như khu 

TĐC Bá Tùng, KDC Nam Bắc Mỹ An, KDC Nam Bùi Tá Hán, khu FPT, KDC 

Nam cầu Trần Thị Lý, khu TĐC Tây Nam làng nghề đá mỹ nghệ...Trong đó khu 

TĐC Bá Tùng trải qua nhiều giai đoạn. Khu TĐC Bá Tùng thuộc Phường Hoà Quý, 

Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng5. Khu TĐC Bá Tùng được chia thành 3 

phân khu: TĐC Bá Tùng giai đoạn 1, TĐC Bá Tùng giai đoạn 2 và TĐC Bá Tùng 

giai đoạn 3 (còn gọi là Bá Tùng mở rộng - Mân Quang).  

- Khu TĐC Bá Tùng Giai đoạn 1 và 2 được triển khai giải tỏa - san lấp mặt 

bằng từ năm 2008, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 3 năm sau đó.  

- Khu TĐC Bá Tùng mở rộng được triển khai từ năm 2013 đến nay 8/2019 đã 

triển khai san lấp được 70% đoạn tiếp giáp với sông Cái và hồ điều tiết. Khu vực 

tiếp giáp với đường Mai Đăng Chơn và khu TĐC Khái Tây hiện nay vẫn đang được 

tiếp tục triển khai hoàn thiện. Khu TĐC Bá Tùng được quy hoạch với khoảng 3.500 

lô đất nền và đất biệt thự, chủ yếu là đất nền với diện tích từ 90m2 - 100m2 - 110m2 

phù hợp cho nhu cầu xây nhà ở gia đình. Phần quy hoạch đất biệt thự khoảng 500 lô 

nằm tại vị trí View sông khu TĐC Bá Tùng 2 và TĐC Bá Tùng 3. Đường quy hoạch 

gồm đường 5.5m - 7.5m - 10.5m thuận tiện cho việc di chuyển đi lại trong nội khu. 

Hiện nay, khu TĐC Bá Tùng còn có nhiều Camera giám sát đặt tại các góc điểm 

ngã tư nên cực kỳ an ninh và yên tĩnh. Đặc biệt tại khu TĐC Bá Tùng còn có hồ 

điều tiết dẫn nước từ sông Cái vào rộng khoảng 0.8ha nên tạo không khí mát mẻ 

trong lành cho khu dân cư cũng như tránh được tình trạng ngập lụt vào mùa mưa. 

Tại thời điểm khảo sát, khu TĐC gồm 7 tổ , số lượng dân cư là gần 10.000 người 

người, số lượng lao động khoảng 3.000 người.  

 
5 Phía Đông khu Tái Định Cư Bá Tùng tiếp giáp với trục đường Võ Chí Công. Trục đường này nối từ sân 

bay Tp Đà Nẵng theo đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Nguyễn Tri Phương ra đến bãi tắm Tân Trà – nơi tập 

trung các Resort lớn của Đà Nẵng (Vinpearl, Sheraton, Naman…) và Tổ hợp du lịch giải trí Cocobay Đà 

Nẵng. Phía Đông khu TĐC Bá Tùng còn liền kề với 2 dự án khu Đô thị Hoà Quý City & Võ Chí Công nối 

dài; Phía Nam khu Tái Định Cư Bá Tùng tiếp giáp với trục đường Mai Đăng Chơn( Tuyến đường kết nối 

giữa trục đường Trần Đại Nghĩa từ Khu vực chợ Non Nước Hoà Hải đến trục đường Vành Đai Phía Nam Tp 

Đà Nẵng – nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa);Phía Tây và Tây Nam khu Tái Định Cư Bá Tùng tiếp giáp với 

trục đường Vành đai phía Nam Tp Đà Nẵng( đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và Khu Tái Định Cư Khái Tây; 

Phía Bắc và Tây Bắc khu Tái Định Cư Bá Tùng là mặt tiếp giáp với dòng sông Cái chảy về sông Hàn của 

Thành phố Đà Nẵng. 
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Huyện Hòa Vang là huyện nông thôn (bên cạnh huyện đảo Hoàng Sa) duy 

nhất của thành phố Đà Nẵng. Trên địa bàn huyện những năm gần đây ngày càng diễ 

ra nhiều quá trình giải tỏa và bố trí TĐC, có thể kể đến các khu như khu A Nam Cẩ 

Lệ, khu Hòa Liên, khu Hòa Sơn, khu dân cư Nam Sông Quá Giáng... Khu TĐC Hòa 

Sơn 6 nằm ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Khu TĐC này được quy 

hoạch xung quanh tuyến đường Âu Cơ, là một con đường lớn kết nối trung tâm 

thành phố với tuyến đường tránh nam hầm Hải Vân. Tại khu vực này có khá nhiều 

tiện ích công cộng được hình thành và đang hoạt động. Có trường cấp 2 Trần Quang 

Khải, trường tiểu số 2 Hòa Sơn, trường cấp 3 Phạm Phú Thứ, trường mầm non, cây 

xăng lớn, ủy ban nhân dân xã Hòa Sơn, chợ An Ngãi Đông. Tại thời điểm khảo sát, 

khu TĐC gồm 5 tổ, số lượng dân cư là 848 người, số lượng lao động là 390 người.  

Một trong những điều đáng quan tâm nhất ở các khu TĐC hiện nay ngoài đất 

ở là đất canh tác, sản xuất. Ở các khu TĐC huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, diện 

tích đất ở trung bình mỗi hộ gia đình được cấp là khoảng 136,24 m2, cao nhất là 

1500 m2 (Hòa Vang), thấp nhất là 67m2 (Cẩm Lệ) [57]. Với diện tích đất ở nhỏ hẹp 

so với trước đây, các hộ gia đình chỉ sử dụng đất ở để làm ăn như bán cà phê, quán 

ăn, cửa hàng bán ga, bán gạo, tạp hóa, cắt tóc, giữ xe, sửa xe, rửa xe... mà ít sử dụng 

được cho các hoạt động chăn nuôi trồng trọt. Một số gia đình ở các khu TĐC ở Hòa 

Vang sở hữu đất nông nghiệp, đất rừng trồng cây lâu năm, đất trồng chè nhưng 

không phổ biến. 

Hầu hết các khu TĐC đều có cơ sở hạ tầng tương đối tốt, đồng bộ từ điện, 

nước thủy cục đến đèn đường chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh..., tạo điều kiện thuận 

lợi cho cư dân sinh sống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khu TĐC, thời điểm người dân 

chuyển đến vẫn còn xây dựng dang dở như đường giao thông, hệ thống thoát nước, 

chợ,... Ở một số khu TĐC ở quận Cẩm Lệ, người dân (35,5%) [57] phàn nàn đường 

sá, nhà cửa đang xây, nhiều xe chuyên chở vật liệu qua lại trong khi vẫn chưa có 

cây xanh nên gây ra bụi bặm. Hệ thống cấp thoát nước, mặc dầu xẩy ra thực trạng 

ngập khi trời mưa nhưng nhìn chung người dân vẫn hài lòng. Hệ thống điện khá ổn 

định và hoàn thiện. Hệ thống chợ xung quanh khu TĐC đa số chật hẹp, chưa được 

nâng cấp và ở khá xa. Điều này không chỉ hạn chế về đời sống sinh hoạt hàng ngày mà 
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còn là trở lực đối với những người muốn kinh doanh, buôn bán. Cơ sở hạ tầng phục vụ 

cho các hoạt động văn hóa - xã hội ở các khu TĐC dù được lên kế hoạch sớm nhưng 

thường được xây dựng muộn hơn so với các công trình khác. Ở nhiều khu TĐC, khi 

người dân chuyển đến, trường học, cơ sở y tế chưa ổn định và xa khu dân cư đã ảnh 

hưởng đến cuộc sống mới của người dân.  

Bảng 2.1. Mức độ hài lòng của người về cơ sở hạ tầng ở các khu tái định cư 

ĐVT: % 

Công trình 
Đánh giá của người dân TĐC 

Tốt Bình thường Không tốt 

Đường giao thông 33,9 28,8 37,3 

Cấp thoát nước 44,2 38,7 17,1 

Điện 55,8 36,4 7,8 

Chợ, siêu thị 11,8 53,6 34,5 

Trường học 23 52,5 24,2 

Cơ sở y tế 18,7 59 22,3 

Nhà văn hóa 12,4 49,5 38,2 

 [Nguồn: 57] 

Tình hình xã hội tại các khu TĐC có nhiều vấn đề nảy sinh mặc dù chưa phổ 

biến hoặc nghiêm trọng như trộm cắp, cờ bạc, uống bia rượu, bói toán, cho vay 

nóng, đòi nợ thuê, mâu thuẫn gia đình,… trong đó, nổi lên là vấn đề đánh bài ăn 

tiền. Nguyên nhân chính nhàn rỗi, không có việc gì để làm, trong khi nhận được 

một khoản tiền đền bù khá lớn. Bên cạnh đó, sự gia tăng nhanh chóng giá trị đất ở 

đã làm nảy sinh tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình. Trong khi đó, vai trò 

và hoạt động của các tổ chức đoàn thể còn lỏng lẻo. Phần lớn các hộ gia đình chưa 

có tham gia vào các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu 

chiến binh, Hội nông dân,… 

2.2.3. Đặc trưng dân cư TĐC ở thành phố Đà Nẵng 

Đối với nhóm các cư dân TĐC được khảo sát, ngoài đặc điểm tính cách 

chung, có một số đặc điểm xã hội và nhân khẩu cơ bản về độ tuổi, giới tính, trình độ 

học vấn, trình độ chuyên môn... Những đặc điểm về độ tuổi, giới tính, trình độ học 

vấn, chuyên môn đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi, tạo lập sinh kế sau 
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TĐC. Những cư dân có những hạn chế về học vấn hay nữ giới sẽ gặp khó khăn hơn, 

là đối tượng yếu thế [23].  

KSBBH cho thấy, trình độ chuyên môn của cư dân TĐC tương đối thấp, tính 

cả bậc trung cấp, cao đẳng, đại học và trên đại học đạt 28,5%. Tỷ lệ giới của cư dân 

TĐC Đà Nẵng chênh lệch không lớn. Tuy nhiên, trong vấn đề giới, người phụ nữ 

cũng gặp khó khăn.  

Bảng 2.2. Đặc điểm xã hội và nhân khẩu của các hộ tái định cư được phỏng vấn 

Đặc điểm Số phiếu Tỉ lệ 

Tuổi của chủ hộ 

Dưới 35 43 14.33% 

36-45 tuổi 81 27.00% 

46-60 tuổi 117 39.00% 

Trên 60 tuổi 59 19.67% 

Giới tính 
Nam 161 53.67% 

Nữ 139 46.33% 

Tình trạng hôn nhân 

Chưa kết hôn 94 31.30% 

Đã kết hôn 117 39.00% 

Ở góa, ly dị, ly thân 89 29.70% 

Trình độ học vấn 

Dưới bậc tiểu học đến hoàn thành bậc 

tiểu học 
102 34.00% 

Hoàn thành bậc trung học cơ sở 63 21.00% 

Hoàn thành bậc trung học 135 45.00% 

Trình độ chuyên môn 

Trung cấp 122 40.67% 

Cao đẳng 95 31.67% 

Đại học/Trên đại học 83 27.67% 

Bình quân nhân khẩu 

trong hộ gia đình 
   4.87% 

[Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát năm 2017- 2020] 

Bên cạnh đó, độ tuổi cũng là một vấn đề rất đáng quan tâm, vì nó liên quan 

đến sức khỏe và trình độ. Độ tuổi của chủ hộ trong các hộ TĐC Đà Nẵng khá cao, 

từ 46 tuổi trở lên chiếm gần 60%, từ 36 - 45 tuổi chiếm 26,9% và dưới 35 tuổi chỉ 

chiếm 14.2%. Quá trình khảo sát cho thấy, độ tuổi tỷ lệ nghịch với trình độ học vấn 
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và trình độ chuyên môn. Những đặc điểm nhân khẩu này là yếu tố cơ bản ảnh 

hưởng đến sinh kế của cư dân TĐC. 

Như đã đề cập, quá trình ĐTH ở thành phố Đà Nẵng kể từ sau năm 1997 diển 

ra khá mạnh mẽ, trở thành đặc trưng đổi bật của Đà Nẵng trong những thập kỷ qua. 

Tuy nhiên, cấu trúc đô thị Đà Nẵng vẫn là một vành đai nông thôn rộng lớn bao 

quanh một “lõi đô thị” chưa được ĐTH triệt để. Điều này xuất phát từ hai căn 

nguyên chính: Thứ nhất, đô thị Đà Nẵng không được hình thành theo quy luật thông 

thường, nghĩa là không từ con đường buôn bán, trao đổi hàng hóa để trở thành một 

trung tâm thương mại của vùng/miền/quốc gia, để từ đó phát triển thành một đô thị 

lớn6. Vì thế, cư dân Đà Nẵng không phải là những “thị dân” đúng nghĩa. Thứ 

hai,trước ngày miền Nam giải phóng (30/4/1975), dù là một thành phố lớn nhất 

miền Trung và là đô thị lớn thứ hai (sau Sài Gòn) ở miền Nam Việt Nam, nhưng Đà 

Nẵng chưa bao giờ được chính quyền các chế độ cũ quan tâm phát triển như một đô 

thị đúng nghĩa, để có thể trở thành một trung tâm chính trị - văn hóa - giáo dục của 

miền Trung [39]. Do vậy cái “lõi đô thị” của Đà Nẵng dường như “gói gọn” trong 

một vài con phố nằm ở bờ tây sông Hàn.  

Chính vì đặc điểm lịch sử như trên, cộng với đặc điểm ĐTH tập trung ở vùng 

đồng bằng và ven biển, có thể chia dân cư TĐC Đà Nẵng theo ba nhóm thuộc ba 

khu vực khác nhau, bao gồm dân cư TĐC khu vực lõi đô thị, dân cư TĐC khu vực 

đô thị mới, dân cư TĐC khu vực ven biển. Vì đặc trưng lịch sử và địa lý tương đối 

khác nhau nên ba nhóm dân cư này sau TĐC có những ứng xử trước môi trường đô 

thị với những nét riêng nhất định.  

2.3. Chuyển đổi hoạt động sinh kế của cư dân tái định cư ở thành phố Đà Nẵng 

Lựa chọn sinh kế của cư dân TĐC Đà Nẵng được đặt trong bối cảnh CNH, 

HĐH và các đặc điểm, đặc trưng dân cư như đã đề cập. Trên cơ sở đó, những cư 

dân TĐC Đà Nẵng trải nghiệm hoạt động sinh kế mới của mình, trên nền tảng các 

 
6 Cư dân Đà Nẵng gồm những người dân bản địa vốn làm nghề ngư, nghề nông ngay trên mảnh đất do tổ 

tiên họ, vốn là những lưu dân từ Bắc Trung Bộ vào đây khai phá từ hàng trăm năm trước. Họ còn là những 

người nông dân ở các làng quê vùng ven thành phố và từ các địa phương lân cận như Quảng Nam, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Trị… tản cư vào trong những năm 1968 - 1975 khi chiến tranh trở nên ác liệt. Sau cùng, 

họ là những cư dân thuần nông sống ở vùng ven Đà Nẵng trước đây, trong đó có cả những cộng đồng người 

thiểu số thuộc nhóm Katu Ếp (Katu vùng thấp) của tộc người Katu sống ở vùng đồi núi phía tây huyện Hòa 

Vang, đã trở thành “thị dân” sau khi huyện Hòa Vang sát nhập vào thành phố Đà Nẵng (cũ) để trở thành 

thành phố trực thuộc Trung ương.  
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hoạt động sinh kế trước TĐC. Những hoạt động sinh kế mới ấy thích ứng hay 

không và thích ứng như thế nào còn chịu sự chi phối bởi nguồn vốn ứng với khu 

vực sinh sống. 

2.3.1. Hoạt động sinh kế trước tái định cư 

Cũng như các tỉnh thành Trung Bộ, hoạt động sinh kế truyền thống của cư dân 

thành phố Đà Nẵng bao gồm khá đa dạng các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ,... trong đó nông nghiệp, 

ngư nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất.  

Bảng 2.3. Các lĩnh vực sinh kế của cư dân trước tái định cư 

Lĩnh vực hoạt động sinh kế Tần suất7 Tỉ lệ8 

Nông nghiệp 183 35,1 

Ngư nghiệp 126 24,1 

Công nghiệp 16 3,1 

Tiểu thủ công nghiệp 13 2,5 

Các hoạt động phi nông nghiệp khác  125 23,9 

Kinh doanh, buôn bán 59 11,3 

Tổng cộng 522 100 

[Nguồn: NCS] 

Theo kết quả khảo sát, trước TĐC, hoạt động sinh kế của cư dân TĐC tập trung 

vào nhiều nhất là nông nghiệp, chiếm 59,2%, tiếp đến là lao động tự do (23,9%) và 

các hoạt động phi nông nghiệp khác (11,4%). Tỉ lệ hộ gia đình có tham gia vào lĩnh 

vực nông nghiệp chiếm 79,2%, lao động tự do chiếm 32,1% và các hoạt động phi 

nông nghiệp khác chiếm 11,3%. Một số cư dân TĐC tham gia vào lĩnh vực công 

nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhưng chiếm tỉ lệ không đáng kể. Hiện tượng này 

xuất phát từ đặc trưng lịch sử, kinh tế - xã hội của vùng đất Đà Nẵng.  

Đáng nhấn mạnh những tỉ lệ được đề cập ở trên không mang tính đồng nhất đối 

với các điểm, khu vực trên địa bàn bao gồm khu vực lõi đô thị, khu vực đô thị mới và 

khu vực đô thị ven biển. Dưới đây là những hoạt động sinh kế của cư dân TĐC thành 

phố Đà Nẵng trước khi di dời và TĐC. 

 
7 Số lần lựa chọn hoạt động sinh kế của KSBBH. 
8 Tỉ lệ lựa chọn hoạt động sinh kế của KSBBH. Tỉ lệ bằng số lần lựa chọn hoạt động sinh kế của KSBBH 

(tần suất) chia cho tổng cộng các lựa chọn. 



 

57 

 

2.3.1.1. Hoạt động nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của cư dân tái định cư 

khu vực đô thị mới 

Như đã đề cập, khu vực đô thị mới là khu vực vốn mang tính nông thôn, được 

chuyển đổi lên đô thị nhờ chính sách mở rộng không gian đô thị của thành phố Đà 

Nẵng. Rõ ràng “Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, từ thời phong kiến đến 

thời thực dân đô hộ, kể cả sau Cách mạng tháng 8-1945 cho đến cuối thế kỷ XX, 

Quảng Nam - Đà Nẵng là một tỉnh nông nghiệp, tuy mỗi thời kỳ có những đặc điểm 

khác nhau” [35, tr. 561]. Địa giới hành chính của thành phố Đà Nẵng khi tách khỏi 

tỉnh Quảng Nam để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương9 gồm Đà Nẵng cũ 

cộng thêm Hòa Vang và huyện Hoàng Sa. Việc sáp nhập huyện Hòa Vang10 vào 

thành phố Đà Nẵng là nhân tố quan trọng tạo nên kinh tế nông, lâm nghiệp trong cơ 

cấu kinh tế của thành phố Đà Nẵng. Hay nói cách khác, nông nghiệp được coi như 

một bộ phận cấu thành của kinh tế thành phố bắt đầu từ khi Đà Nẵng trở thành đơn vị 

hành chính trực thuộc Trung ương (1997). 

Thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ đã xác định lại cơ cấu kinh tế vào năm 2000 là: 

công nghiệp - thương mại - du lịch và dịch vụ - thủy sản - nông, lâm nghiệp [36]. Đất 

nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng sau khi tách tỉnh là 12.548ha, nhưng diện tích 

này mỗi ngày bị thu hẹp dần do quá trình ĐTH nhanh chóng, với sự phát triển cơ sở 

hạ tầng và các khu dân cư mới (đường giao thông, bến cảng, bến xe, công viên, các 

khu công nghiệp, khu đại học, khu bệnh viện, bệnh xá,...). Từ năm 2000, thành phố 

Đà Nẵng có kế hoạch chuyển sang chuyên canh về rau sạch, cây ăn trái, trồng nấm, 

trồng hoa, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản có hiệu quả kinh tế cao nhằm đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng của cư dân đô thị, của khách du lịch. Đã hình thành vùng trồng rau 

sạch chuyên canh ở Bắc Mỹ An và các xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Xuân, Hòa 

Châu với diện tích khoảng 100ha. 

Hoạt động sinh kế liên quan đến nông nghiệp của cư dân trước TĐC bao gồm 

chăn nuôi (bao gồm chăn nuôi gia súc và chăn nuôi gia cầm), trồng trọt (bao gồm 

 
9 Theo Nghị quyết Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ 10, ngày 6/11/1996 
10 Huyện Hòa Vang nằm ở phía tây và phía nam của nội thành, vốn là khu vực được lưu dân Việt đến 

định cư và khai phá sớm từ thế kỷ XV. Dọc theo đôi bờ của sông Yên - Cẩm Lệ những cánh đồng lúa phì 

nhiêu thuộc các xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Xuân. Phía tây của 

huyện thuộc địa hình trung du là đất trồng chè và các loại cây ăn quả. 



 

58 

 

trồng lúa, trồng rau sạch, cây ăn quả, các loại nấm..., trồng hoa). Theo kết quả 

KSBBH, trước TĐC, trong 183 lựa chọn về có tham gia hoạt động sinh kế liên quan 

nông nghiệp TĐC, tương đương với 35,1% tỉ lệ phản hồi (Bảng 2.4), trong đó có 

10% lựa chọn có tham gia hoạt động sinh kế chăn nuôi và 25,1% lựa chọn có tham 

gia hoạt động sinh kế trồng trọt. 

Bảng 2.4. Hoạt động sinh kế lĩnh vực nông nghiệp trước TĐC 

Hoạt động sinh kế lĩnh vực nông nghiệp Số lượng Tỉ lệ 

Chăn nuôi 52 10 

1 Chăn nuôi gia súc 32 6,1 

2 Chăn nuôi gia cầm 20 3,9 

Trồng trọt 131 25,1 

1 Trồng lúa 65 12,5 

2 Trồng rau sạch, cây ăn quả, các loại nấm 44 8,4 

3 Trồng hoa 22 4,2 

 Tổng cộng 183 35,1 

[Nguồn: NCS] 

 Theo ý kiến của người dân, hoạt động sinh kế trước TĐC khá vất vả và lam 

lũ, mùa vụ có lúc được mùa, có lúc thất bát tuy nhiên lại chủ động được thời gian 

và mọi thứ đã thuộc về thói quen. Cuộc sống của cư dân tại đây trước TĐC theo 

hình mẫu tiết kiệm, liệu cơm gắp mắm. Bên cạnh hoạt động sinh kế nông nghiệp, 

một số người dân sinh sống tại khu vực trước khi trở thành đô thị mới và trước 

TĐC còn thực hiện hoạt động sinh kế thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, chiếm 

2,5% (Bảng 2.3) bao gồm làm nghề mộc, chạm khắc đá. 

2.3.1.2. Hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp của cư dân khu vực lõi đô thị  

Khu vực đô thị nơi những cư dân TĐC sinh sống trước khi di dời là khu vực 

trung tâm phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Từ rất sớm, nơi đây được 

chọn là điểm thông thương quan trọng, phát triển thông qua cảng Đà Nẵng11. Nhờ 

vậy, đây trở thành khu vực phát triển thương mại mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng. 

 
11 Cổ sử chép rằng, từ đầu thế kỷ XV đã có những con nthuyền buôn nước ngoài qua lại cửa biển Đà 

Nẵng; và từ các thể kỷ XVI, XVII, XVIII, khi thương cảng Hội An đang phát triển rực rỡ, thông qua con 

sông Cổ Cò nối sông Hàn với sông Thu Bồn, cảng Đà Nẵng đã trở thành một “tiền cảng” của Hội An, một 

cửa ngõ quan trọng đón đưa những thương thuyền của các nước. Từ thế kỷ XIX sang đầu thé kỷ XX, cảng 

Đà Nẵng vươn lên trở thành một hải cảng lớn của cả nước. Năm 1901, thực dân Pháp chính thức khởi công 
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Đi liền với nền thương mại đó, công nghiệp và dịch vụ khu vực này cũng được 

tập trung phát triển. Về công nghiệp, sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực 

thuộc Trung ương, tính đến năm 2000, các cơ sở công nghiệp của thành phố hình 

thành tương đối đa dạng với các ngành vật liệu xây dựng, dệt may, phân bón, hóa 

chất, chế biến gỗ và sản xuất đồ gỗ nội thất, chế biến nông sản thực phẩm, chế biến 

thủy hải sản xuất khẩu, cơ khí, đóng mới tàu biểnm lắp ráp ô tô, làm rơ-moóc, sản 

xuất săp lốp ô tô, phân bón, nước giải khát. Một số khu công nghiệp được hình 

thành bao gồn An Đồn, Liên Chiểu, Hòa Khánh.  

Trong giai đoạn 1997-2006, công nghiệp thành phố Đà Nẵng có tốc độ tăng 

trường 15,4%/năm, giá trị sản xuất sau 10 năm trở thành thành phố trực thuộc trung 

ương đã tăng 4,7 lần. Công nghiệp thành phố đã hình thành được một số ngành 

hàng và xác định các nhóm sản phẩm chủ lực là: thủy sản đông lạnh, hàng dệt may, 

lốp ô tô, xi măng, da giày. Một số sản phẩm có triển vọng có thị trường tiêu thụ là 

thiết bị, linh kiện điện, điện tử, sản xuất và lắp ráp xe máy, ô tô, công nghiệp đóng 

tàu, sản xuất đồ uống, cơ khí (công nghiệp phụ trợ) [35]. 

Theo kết quả KSBBH, trước TĐC, trong 200 lựa chọn về có tham gia hoạt 

động sinh kế liên quan thương mại, công nghiệp, dịch vụ TĐC, tương đương với 

38,3% tỉ lệ phản hồi (Bảng 2.5), trong đó có 11,3% lựa chọn có tham gia hoạt động 

kinh doanh, buôn bán, 23,9% lựa chọn có tham gia hoạt động phi nông nghiệp khác và 

3,1% lựa chọn tham gia hoạt động sinh kế thuộc lĩnh vực công nghiệp. 

Bảng 2.5. Hoạt động sinh kế trước tái định cư của cư dân khu vực lõi đô thị 

Lĩnh vực hoạt động sinh kế Tần suất Tỉ lệ  

Kinh doanh, buôn bán 59 11,3 

Công nghiệp 16 3,1 

Các hoạt động phi nông nghiệp khác  125 23,9 

Tổng cộng 200 38,3 

[Nguồn: NCS] 

 
xây dựng cảng Đà Nẵng nhằm phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và Đông 

Dương.Sau khi Tổ quốc thống nhất, cảng Đà Nẵng được xác định là một trong ba thương cảng quan trọng, 

lớn nhất Việt Nam. 
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Lĩnh vực tham gia hoạt động sinh kế của cư dân TĐC khá đa dạng, thể hiện 

diện mạo kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng trong những năm đầu sau khi trở 

thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, cần phải nhấn mạnh rằng, 

ngoài lĩnh vực tham gia hoạt động sinh kế, vị trí tham gia hoạt động sinh kế là yếu 

tố thể hiện rõ nét chỗ đứng xã hội của cư dân.  

2.3.1.3. Hoạt động đánh bắt, chế biến thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá 

của cư dân khu vực đô thị ven biển  

Đà Nẵng có bờ biển dài (92km), diện tích ngư trường khá lớn (khoảng 

15.000m2), tài nguyên biển khá dồi dào, trữ lượng tương đối lớn. Ngoài các loại cá 

phổ biến như cá Sòng, cá Ngừ, cá Thu, cá Trích, cá Cơm, cá Chuồn, cá Hồng, cá 

Phèn, cá Mối, cá Nhám,… còn có những loài hải sản quý hiếm như Hải sâm, Tôm 

hùm, Bào ngư, Ngọc trai. Mặt khác, trong lớp cư dân người Việt di cư vào cuối thế 

kỷ XV, bên cạnh thành phần nông dân, thợ thủ công còn có ngư dân. Gia phả, 

hương phả các làng xã ở cửa Hàn, cửa Đại, cửa Lở,... cho thấy có nhiều dòng họ có 

gốc gác từ những làng nghề đánh cá ven biển Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong 

số đó, có những ngư dân chuyên đánh bắt cá nước ngọt hay nước lợ thường kết hợp 

với nghề nông, cũng có ngư dân chuyên nghề đánh bắt và chế biến hải sản. Khi đến 

định cư tại đây, họ đã tiếp thu thêm kỹ thuật đóng thuyền và phương tiện đánh bắt, 

cách chế biến sản phẩm thu được từ biển của người Chăm. 

Hoạt động sinh kế của cư dân ven biển lúc này tập trung phần lớn vào các 

ngành nghề liên quan đến biển, đó là đánh thủy hải sản, chế biến thủy sản, dịch vụ hậu 

cần nghề cá và nuôi trồng thủy sản. Theo kết quả KSBBH, trước TĐC, trong 126 lựa 

chọn về có tham gia hoạt động sinh kế liên quan nông nghiệp TĐC, tương đương với 

24,1% tỉ lệ phản hồi (Bảng 2.6), trong đó có 13,6% lựa chọn có tham gia hoạt động 

sinh kế đánh bắt thủy hải sản, 6,3% lựa chọn có tham gia hoạt động sinh kế chế biến 

thủy sản và 4,2% lựa chọn có tham gia dịch vụ hậu cần nghề cá. 
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Bảng 2.6. Hoạt động sinh kế lĩnh vực ngư nghiệp trước TĐC 

Sinh kế lĩnh vực ngư nghiệp Số lượng Tỉ lệ 

Đánh bắt thủy hải sản 71 13,6 

Chế biến thủy sản 33 6,3 

Dịch vụ hậu cần nghề cá 22 4,2 

Tổng cộng 126 24,1 

[Nguồn: NCS] 

Mặc dù nghề đánh bắt thủy hải sản phổ biến đối với khu vực ven biển Đà 

Nẵng, tuy nhiên kỹ thuật máy móc và phương tiện liên lạc còn hạn chế. Các kỹ 

thuật kéo, thả lưới được thao tác bằng tay, tàu thuyền ra khơi khai thác chủ yếu 

bằng kinh nghiệm. Đi liền với nghề đánh bắt thủy hải sản là nghề chế biến thủy sản. 

Phương pháp chế biến chủ yếu bằng thủ công cổ truyền dưới các dạng muối: muối, 

phơi khô, làm bột cá, làm mắm, thính, nước mắm12 [35, tr. 645]. Nghề chế biến hải 

sản, làm nước mắm, ngoài làng Nam Ô nổi tiếng còn có các làng cá Thanh Khê, 

Thọ Quang. Sản phẩm làm ra không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh 

mà còn bán rộng ra các tỉnh bạn. Bên cạnh đó, để phục vụ nghề đánh bắt thủy hải 

sản còn có hoạt động sinh kế thuộc dịch vụ hậu cần nghề cá. Thông thường ở các 

làng chài có đông ngư dân, đàn ông, trai tráng khỏe mạnh thì theo thuyền ra biển 

đánh bắt hải sản, còn người già và phụ nữ thì ở nhà đan lưới, vá lưới, tham gia chế 

biến hải sản như phơi cá, mực, rong biển... và đưa đi tiêu thụ ở các chợ và các làng 

quê. Khi số lượng cá nước ngọt suy giảm thì nhu cầu sử dụng hải sản của người dân 

cũng ngày một tăng. Tại những làng nghề biển, những bến cá lớn xuất hiện một số 

người gọi là “đầu nậu”. Những người này đứng ra thu mua sản phẩm, chế biến rồi 

đưa đi tiêu thụ tại các chợ quê đến tận miền trung du. Một hoạt động mang tính dịch 

vụ rõ nét nhất là nghề đóng ghe mới và sửa chữa ghe thuyền đánh bắt cá bị hỏng. 

Hầu như tại các cửa sông lớn, những bến cá lớn đều có những xưởng mộc chuyên 

đóng mới và sửa chữa ghe thuyền. 

 
12 Nghề chế biến nước mắm do người Việt học được của người Chăm khi vào định cư ở vùng đất thuộc 

thừa tuyên Quảng Nam từ các thể kỷ trước. Nhiều tài liệu và thư tịch cổ cho biết trong quá trình tiếp biến văn 

hóa Chămpa - Việt, người Việt đã tiếp thu kỹ thuật đóng ghe bầu đi biển, chế biến cá biển thành mắm cái, 

mắm nước... 
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2.3.2. Hoạt động sinh kế sau tái định cư 

Sinh kế là các hoạt động được tiến hành để đảm bảo đời sống, trong thực tế các 

hoạt động này phong phú và đa dạng hơn rất nhiều. Thực tế khảo sát một số khu TĐC 

ở Đà Nẵng cho thấy ngoài các sinh kế truyền thống đang cố gắng duy trì là nông 

nghiệp và ngư nghiệp, là các hoạt động sinh kế gắn với dịch vụ, bán hàng, nghề thủ 

công, nghề xây dựng, xe ôm, giúp việc gia đình, giữ trẻ, giúp việc, công nhân, thợ cơ 

khí, sửa chữa xe máy, rửa xe, nghề tự do, thợ “đụng” (việc gì cũng làm)… 

Bảng 2.7. So sánh các hoạt động sinh kế trước và sau TĐC 

Hoạt động sinh kế trước 

TĐC 

Hoạt động sinh kế sau 

TĐC 
Nhận xét 

Đánh bắt hải sản gần bờ (chủ 

thúng, thuyền, tàu nhỏ và thợ 

đánh bắt thuê) 

Đánh bắt hải sản gần bờ Nghề cũ còn giữ 

Đánh bắt hải sản xa bờ Nghề cũ còn giữ 

Mở bán quán ăn Nghề mới 

Phụ hồ Nghề mới 

Bảo vệ Nghề mới 

Giữ xe Nghề mới 

Đánh bắt hải sản xa bờ (chủ 

tàu thuyển) 

Đánh bắt hải sản xa bờ Nghề cũ còn giữ 

Đánh bắt hải sản gần bờ Nghề kết hợp 

Phụ hồ Nghề mới 

Bảo vệ Nghề mới 

Giữ xe Nghề mới 

Nghỉ ở nhà Nghề đã mất 

Chế biến thủy hải sản tại nhà 

(nước mắm, cá khô, chả cá)... 

Chế biến thủy hải sản tại 

nhà (nước mắm, cá khô, 

chả cá)... 

Nghề cũ còn giữ 

Chế biến thủy hải sản tại các 

công ty chế biến thủy sản 
Nghề mới 

May vá lưới 

May vá lưới Nghề cũ còn giữ 

Thu mua hải sản nhỏ lẻ và 

bán ở chợ 
Nghề mới 

Làm ruộng 

Nghỉ ở nhà Nghề đã mất 

Buôn bán nhỏ lẻ tại nhà 

hoặc chợ 
Nghề mới 

Trồng trọt tại khu đất rảnh 

quanh nơi ở mới 
Nghề kết hợp 
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Bán thức ăn sáng (bún, mì 

quảng, bánh mì..) 
Nghề mới 

Bán hàng rong (số lượng ít 

vì thành phố Đà Nẵng có 

chính sách hạn chế bán 

hàng rong)  

Nghề mới 

Giữ trẻ Nghề mới 

Ve chai, thu gom phế liệu Nghề kết hợp 

Thợ nề (thợ xây dựng) 

Thợ nề (thợ xây dựng) Nghề cũ còn giữ 

Sửa chữa xe máy di động Nghề mới 

Rửa xe Nghề mới 

Giữ xe Nghề mới 

Thợ mộc 

Thợ mộc  Nghề cũ còn giữ 

Xe ôm công nghệ Nghề mới 

Công nhân Nghề mới 

Thợ may đo 

Thợ may đo Nghề cũ còn giữ 

Mở bán cafe tại nhà Nghề mới 

Bán quần áo may sẵn, phụ 

liệu may mặc 
Nghề kết hợp 

Thợ làm tóc 
Thợ làm tóc  Nghề cũ còn giữ 

Spa, massage Nghề mới 

Buôn bán nhỏ lẻ tại chợ (trái 

cây, tạp hóa, ngũ kim...) 

Buôn bán nhỏ lẻ tại chợ 

theo từng mặt hàng 
Nghề cũ còn giữ 

Buôn bán nhỏ lẻ tại nhà 

theo từng mặt hàng 
Nghề kết hợp 

Bán hàng rong (số lượng ít 

vì thành phố Đà Nẵng có 

chính sách hạn chế bán 

hàng rong) 

Nghề kết hợp 

Nhân viên làm thuê cho công 

ty tư nhân, nhà máy, xí 

nghiệp,… 

Làm thuê cho khu vực tư 

và khu vực công 
Nghề cũ còn giữ 

Xe ôm công nghệ Nghề mới 

Xe taxi công nghệ Nghề mới 

Sửa chữa đồ gia dụng, điện 

lạnh, điện tử 
Nghề mới 

[Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát năm 2015 - 2020] 
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Theo kết quả điền dã, quá trình chuyển đổi sinh kế từ nghề cũ qua nghề mới 

của các hộ TĐC ở thành phố Đà Nẵng được phản ánh qua các giai đoạn duy trì, tìm 

kiếm, thích ứng và phát triển. Dưới đây là các hoạt động sinh kế đang diễn ra hiện 

nay ở các hộ TĐC qua khảo sát thực tế. 

2.3.2.1. Hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề nông nghiệp và ngư nghiệp 

Cùng với quá trình ĐTH, CNH, HĐH, việc thu hồi đất, bố trí TĐC, sinh kế 

nông, ngư nghiệp giảm dần như là một hệ quả tất yếu. Theo kết quả KSBBH, có 55 

trường hợp hộ TĐC tham gia vào hoạt động sinh kế này, chiếm 18,3 (Bảng 4.2). Số 

liệu thống kê cho thấy, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm nghề nông lâm ngư 

nghiệp ở Đà Nẵng giảm mạnh, năm 2014 có 39.891 người, đến năm 2018 có 22.950 

người và năm 2020 có 28.487 người (PL 1.1, tr. P1).  

Hoạt động sinh kế trồng trọt hiện vẫn duy trì ở các khu TĐC dù diện tích canh 

tác hiếm, nhỏ và không thuận lợi. Khu TĐC là những khu vực mới quy hoạch, có 

mảnh đất trống chưa được đầu tư xây dựng, có thể gần hoặc xa nhà ở, được nhiều 

người tận dụng để trồng trọt các loại rau, đậu,… nhất là những người phụ nữ vốn 

quen với ruộng đồng, nông nghiệp. Sinh kế này bị tác động bởi các yếu tố như 

khoảnh đất trồng trọt thường nhỏ, chỉ sử dụng trong thời gian ngắn; Hoặc ở xa chỗ 

ở nên khó quản lý, dễ bị phá hoại và mất cắp và bị buộc dừng bất cứ khi nào bởi 

chủ sở hữu và chính quyền [56, tr. 16]. Đặc điểm sinh kế này thường tự phát, thu 

nhập thấp, không ổn định, vì vậy ít có hướng phát triển đầu tư mở rộng.  

Khác với sinh kế trồng trọt, sau TĐC, sinh kế đánh bắt thủy hải sản được duy 

trì ổn định và mang lại nhiều thu nhập, góp phần giải quyết việc làm cho một số hộ 

TĐC ở khu vực ven biển, ven sông. So với sinh kế trồng trọt. Sinh kế này có lợi thế 

về nguồn lợi thuỷ hải sản dồi dào, phong phú, có giá trị kinh tế cao, ngư trường 

rộng (không chỉ bó hẹp trong địa phận của thành phố mà còn được mở rộng ra các 

tỉnh lân cận, kéo dài đến Vịnh Bắc Bộ và biển Nam Trung Bộ), và thị trường tiêu 

thụ lớn. Sau TĐC, sinh kế này vẫn đang mang lại cho nhiều hộ TĐC nguồn thu 

nhập so với các sinh kế khác. Theo kết quả KSBBH, dù không ổn định nhưng hoạt 

động đánh bắt gần bờ mang lại thu nhập trung bình từ 500.000 - 1.000.000đ/ngày/ 

hộ. Trong khi đó, hoạt động đánh bắt xa bờ với tàu quy mô, nhiều lao động tham 

gia, mang lại nguồn thu lớn, ổn định hơn, trung bình mỗi lao động đạt 10 - 20 

triệu/tháng.  
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Trong chiến lược phát triển nghề đánh bắt thủy hải sản, thành phố Đà Nẵng đã 

ban hành đề án giảm số phương tiện đánh bắt công suất nhỏ trong. Theo đề án, lộ 

trình đến năm 2020 Đà Nẵng sẽ “xóa” thuyền thúng gắn máy, ổn định số lượng 

khoảng 150 tàu cá vỏ gỗ có công suất dưới 20CV với sức chở tối đa từ 0,5 tấn trở 

lên khai thác hải sản vùng biển ven bờ13. Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển đội ngũ 

tàu khai thác hải sản xa bờ, cải hoán, nâng cấp tàu công suất nhỏ, phát triển nhanh 

số lượng tàu có công suất lớn, hình thành các đội tàu cùng nghề để hỗ trợ nhau khai 

thác trên biển. Hiện nay (2019), số lượng tàu đánh bắt hải sản công suất nhỏ giảm 

còn khoảng 2/3 so với trước, số tàu công suất lớn phục vụ đánh bắt xa bờ tăng lên 

nhiều. Sinh kế này dự kiến sẽ phát triển hơn nữa bởi chính sách của thành phố Đà 

Nẵng hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới công suất lớn, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban 

hành Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Tuy 

nhiên, sinh kế đánh bắt gần bờ sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn.  

2.3.2.2. Hoạt động sinh kế gắn với lao động kỹ thuật và công nhân 

Theo kết quả KSBBH, có 48 trường hợp hộ TĐC tham gia vào hoạt động sinh kế 

này, chiếm 16% số hộ được khảo sát (Bảng 4.2). Số liệu thống kê chung của thành phố 

Đà Nẵng cho thấy, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc 

trung hàng năm là 21.960 người vào năm 2014 và 25.300 người vào năm 2018 và 

năm 2020 có 27.389 người (PL 1.2, tr. P1). Lao động kỹ thuật của các khu TĐC 

chiếm một tỉ lệ nhất định, do đây là sinh kế mà họ đã tham gia từ trước, l.ao động là 

nhân viên, viên chức trong các cơ quan Nhà nước chiếm tỉ lệ nhỏ và lao động là 

công nhân, nhân viên trong các nhà xưởng, nhà máy, khu công nghiệp, công ty tư 

nhân,… chiếm tỉ lệ cao.  

... Đa số người dân nông thôn ở Việt Nam vốn là nông dân, thiếu tính kỷ luật 

và thiếu tay nghề. Do đó, con đường duy nhất để họ có thể trở thành các công 

nhân lành nghề và thích ứng với kinh tế thị trường là trở thành công nhân 

 
13 Đề án cũng đưa ra chính sách hỗ trợ ngư dân xả bản tàu, chuyển đổi ngành nghề. Cụ thể đối với các 

phương tiện đã đăng ký, sẽ được thu mua với giá khá cao, như tàu cá có vỏ nan tre be gỗ (ghe nan): 20 triệu 

đồng/chiếc; tàu vỏ gỗ có sức chở từ 0,5 tấn trở lên: 30 triệu đồng/chiếc; loại dưới 0,5 tấn: 20 triệu 

đồng/chiếc; thuyền thúng gắn máy có sức chở từ 0,5 tấn trở lên: 15 triệu đồng/chiếc; dưới 0,5 tấn: 10 triệu 

đồng/chiếc. Các phương tiện không đăng ký, như tàu cá được thu mua với giá 10 triệu đồng/chiếc, thuyền 

thúng gắn máy là 5 triệu đồng/chiếc. Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề cho hơn 1.200 

lao động hoạt động trên các phương tiện đã đăng ký với mức 10 triệu đồng/người. 
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chuyên nghiệp, thoát ly hoàn toàn với các hoạt động sản xuất nông nghiệp để 

qua đó loại bỏ dần những đặc tính lạc hậu của nông dân để tiếp thu những kỹ 

năng tiên tiến và sự chuyên nghiệp cần thiết để thành công trong môi trường 

công nghiệp hiện đại [8, tr. 236-237]. 

Xu thế lựa chọn sinh kế này hiện đang được nhiều hộ TĐC ưu tiên, chủ yếu là 

công nhân, nhân viên làm thuê cho khu vực tư, bởi không đòi hỏi trình độ cao 

nhưng cho thu nhập ổn định, ít bị tác động bởi các yếu tố chủ quan hay khách quan. 

2.3.2.3. Hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề thủ công và xây dựng 

Theo kết quả KSBBH, số lượng hộ TĐC có lao động chính ở hoạt động sinh 

kế này là 49 hộ, chiếm 16,3% tổng số hộ được khảo sát (Bảng 4.2). Số liệu thống kê 

năm 2014 cho thấy, lao động thợ thủ công và các thợ khác có liên quan là 77.227 

người, đến năm 2018 giảm còn 76.540 người và năm 2020 có 76.519 người. Thợ 

thủ công và các thợ khác có liên quan nghề mộc, may,... là nhóm sinh kế đang có xu 

hướng giảm dần hoặc không gia tăng đáng kể theo thời gian. (PL 1.3, tr. P2). 

Thành phố Đà Nẵng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nên nhu 

cầu thợ xây dựng khá cao, thậm chí trong những mùa cao điểm, các nhà thầu 

thường phải huy động thợ từ các tỉnh lân cận (như Huế, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi,…) để đáp ứng nguồn cung lao động. Trong bối cảnh CNH, HĐH, nhóm sinh 

kế nghề thủ công liên quan đến xây dựng chiếm tỉ lệ lớn, với sự đa dạng về loại 

hình, từ thợ nề, thợ mộc, thợ lót thảm, thợ phụ hồ, thợ điện, thợ sắt, thợ tô, đến thợ 

lắp ông nước, thợ hàn, thợ sơn, thợ mài, trang trí nội thất, thiết kế phong cảnh,… 

Đây là nghề tự do và không quá kén chọn lao động, tập trung vào những đối tượng 

là nam giới và có sức khỏe, kinh nghiệm. Đặc biệt, trong khu vực TĐC, nhu cầu 

xây dựng nhà ở, đường sá, khuôn viên,… rất lớn, sinh kế liên quan đến nghề xây 

dựng lại càng trở phổ biến. Đây là cơ hội lớn cho nhiều lao động đơn giản có thể 

mưu sinh, nhất là lao động ở các khu TĐC. Sau TĐC, nhiều lao động mất việc, đã 

tìm đến nghề thợ xây do không đì hỏi bằng cấp, kinh nghiệm. Có nhiều trường hợp, 

sau một thời gian khi tay nghề được nâng cao, họ đã chọn đây làm sinh kế chính với 

mức độ công việc thường xuyên hơn.  
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Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản ở Đà Nẵng có sự khởi sắc. 

Nhiều công trình liên tục được triển khai, thi công, đã thu hút nhiều lao động làm thợ 

xây dựng. Trong các khu TĐC, nhiều nhà ở và các công trình xây dựng công cộng, các 

công trình phức hợp cũng được dựng lên, tạo cơ hội cho sinh kế gắn với nghề xây 

dựng. Tuy nhiên, để có sinh kế lâu dài và ổn định, ngoài việc các lao động phải tham 

gia đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ thuật, cần có chủ trương từ chính quyền trong việc 

kết nối với các nhà thầu, đảm bảo sử dụng lao động từ các khu TĐC.  

2.3.2.4. Hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề dịch vụ lắp ráp, vận hành máy 

móc, thiết bị  

Theo KSBBH, số lượng hộ TĐC có lao động chính ở hoạt động sinh kế này là 

38 hộ, chiếm 12,7% tổng số hộ được khảo sát (Bảng 4.2). Trong bối cảnh ĐTH phát 

triển mạnh ở Đà Nẵng, hoạt động sinh kế sửa chữa, lắp ráp đồ gia dụng, điện lạnh, điện 

tử,… có điều kiện phát triển, đáp ứng nhu cầu xã hội. Nhu cầu sử dụng đồ gia dụng điện 

lạnh, điện tử (ti vi, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, nước nóng lạnh,…) ngày càng tăng, đi 

liền với nó là nhu cầu lắp ráp, sửa chữa, đã tạo ra sinh kế tiềm năng cho các lao động ở 

khu TĐC. Số liệu thống kê cho thấy, số lượng lao động là thợ lắp ráp, vận hành máy 

móc, thiết bị tăng dần qua các năm và năm 2020 có 77.595 người (PL 1.4, tr. P2).  

2.3.2.5. Hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và cung cấp dịch vụ  

Hoạt động buôn bán, bảo vệ và cung cấp dịch vụ cá nhân là sinh kế khá phát triển 

trong những năm gần đây ở thành phố Đà Nẵng. Theo kết quả KSBBH, số lượng hộ 

TĐC có lao động chính ở hoạt động sinh kế này là 63 hộ, chiếm 21% tổng số hộ được 

khảo sát (Bảng 4.2), trong đó, lao động phụ nữ tham gia buôn bán nhỏ lẻ ở khu TĐC 

chủ yếu ở chợ, hàng rong và tại nhà chiếm tỷ lệ khá cao.Theo số liệu thống kê, lao 

động từ 15 tuổi trở lên đang làm nhân viên, dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng ở Đà 

Nẵng năm 2014 là 157.244 người, đến năm 2018 là 179.250 người  và năm 2020 có 

169.446 người (PL 1.5, tr. P3). 

Đối với sinh kế buôn bán, chủ yếu là ở các chợ mới xây dựng (khu TĐC Hòa 

Xuân, quận Cẩm Lệ) và những chợ lâu đời (khu TĐC Nại Hiên Đông 2, quận Sơn 

Trà). Tuy nhiên, cơ hội tham gia sinh kế của các hộ TĐC chủ yếu ở chợ mới xây 

dựng cùng với khu quy hoạch TĐC, có thể đăng ký hay đấu thầu kios kinh doanh, 
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buôn bán nhỏ/lẻ. Đối với chợ được hình thành lâu đời, rất khó để các hộ dân mới 

chuyển về khu TĐC có thể đăng ký hay đấu thầu. Cơ hội tham gia sinh kế buôn bán 

cũng không dành cho các hộ chuyển về khu TĐC muộn bởi số lượng kios có hạn 

hoặc giá đấu thầu cao. Đây là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến sinh kế buôn 

bán của các hộ TĐC. 

Do đó, bên cạnh việc tham gia kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ ở chợ, một số hộ 

TĐC lựa chọn sinh kế buôn bán tại nhà, dưới hình thức quầy hàng tạp hóa, quán 

nước, cà phê, ăn sáng,… Đây là một loại hình sinh kế khá đặc trưng đối với các lao 

động yếu thế nói chung và các hộ ở khu TĐC, theo mô hình “nhà ở - cửa hàng” [41, 

tr. 129], tận dụng mặt bằng nơi cư trú để kinh doanh. Hình thức sinh kế này mang 

tính chủ động, vốn đầu tư ít, không đòi hỏi kỹ năng nhiều, nhưng lại góp phần mang 

lại nguồn thu ổn định và lâu dài, nhất là ở vị trí thuận lợi, mật độ dân cư cao.  

Trong bối cảnh đó, sinh kế buôn bán hàng rong di động trở thành sinh kế thích 

ứng và được nhiều hộ lựa chọn, làm theo thời vụ, mặt hàng đơn giản, chủ yếu là các 

loại rau quả, bánh trái,… Tuy nhiên, thu nhập không ổn định và phụ thuộc thời tiết, 

quản lý thị trường. 

Điều quan trọng hơn là yếu tố cầu, bởi càng ngày càng có nhiều người bán, 

nhiều hàng quá. Hiện tượng nhu cầu lên xuống thất thường diễn ra thường 

xuyên. Đó là chưa kể nhu cầu vẫn còn cao nhưng khách hàng đã thay đổi thị 

hiếu và không còn muốn sử dụng mẫu cũ nữa. Thị hiếu tiêu dùng ngày càng trở 

nên phức tạp và thay đổi liên tục và người tiêu dùng trở nên khó tính và hiểu 

biết hơn khi đưa ra các lựa chọn tiêu dùng. Kết quả của sự thay đổi thị hiếu 

nhanh chóng này là sự phát sinh thêm nhiều rủi ro cho những người buôn bán 

[8, tr. 195]. 

Bên cạnh hoạt động buôn bán là sinh kế chủ yếu ở khu TĐC, còn có nhiều loại 

hình sinh kế liên quan đến dịch vụ cá nhân như sửa chữa xe máy, rửa xe, bảo vệ, 

vận chuyển (xe ôm), trông giữ xe,…  

Trong đó, sinh kế quen thuộc và phổ biến nhất là sửa chữa và rửa xe máy, chủ 

yếu là lao động nam trẻ tuổi. Đây là một tỉ lệ lớn, cho thấy nghề rửa xe là một trong 

những nghề đơn giản nhưng cho thu nhập cao, do không yêu cầu quá lớn về vốn 
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đầu tư và kinh nghiệm, ngoài tính cách chăm chỉ, kiên nhẫn, cẩn thận. Đòi hỏi của 

hoạt động sinh kế này là phải có mặt bằng rộng, vị trí thuận tiện. Mặt khác, đây 

cũng là sinh kế mang tính thời vụ, phụ thuộc thời tiết và khách hàng.  

Các sinh kế dịch vụ khác như “xe ôm”, bảo vệ, giữ xe,… là những công việc 

mang tính thời vụ, tạm bợ, số người tham gia không nhiều và thường dành cho nam 

giới. Trong đó, nghề “xe ôm” được nhiều người lựa chọn, bởi đây là công việc tự 

do, không cần vốn, ngoài tài sản là công sức và phương tiện xe máy. Với tính chất 

linh động về mặt thời gian, không yêu cầu trình độ học vấn hay chuyên môn, số lao 

động tham gia sinh kế này ngày càng nhiều.  

2.3.2.6. Hoạt động sinh kế gắn với công việc giản đơn 

Theo kết quả KSBBH, số lượng hộ TĐC có lao động chính ở hoạt động sinh 

kế này là 47 hộ, chiếm 15,7% (Bảng 4.2).  tổng số hộ được được khảo sát. Sinh kế 

giúp việc nhà, giữ trẻ, bảo vệ, thu gom ve chai, phế liệu,… được liệt kê vào nhóm 

nghề giản đơn, bởi không yêu cầu gì về tay nghề, trình độ. Sinh kế này trong những 

năm qua cũng có xu hướng tăng nhẹ, với 43.723 người vào năm 2014 và 54.130 

người vào năm 2018 và năm 2020 có 50597 người (PL 1.6, tr. P3). 

Sinh kế giữ trẻ cũng là một nghề khá phổ biến đối với phụ nữ trung niên và có 

xu hướng tăng, do nghề giữ trẻ tư của phụ nữ TĐC có nhiều thế mạnh so với các 

trường mầm non về độ tuổi và thời gian gửi đón trẻ hàng ngày. Sinh kế mua bán, 

thu gom phế liệu cũng là hoạt động quen thuộc và dễ tiếp cận của nhiều người dân 

TĐC, phù hợp với những người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xuất thân từ nông 

thôn, ở độ tuổi trung niên hoặc lớn tuổi.  
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Tiểu kết chương 2 

 

Từ sau 1997, cùng với chủ trương CNH, HĐH, quá trình ĐTH ở Đà Nẵng 

được đẩy mạnh, trở thành đặc trưng đáng lưu ý, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Trong quá trình CNH, HĐH, cơ cấu 

kinh tế là yếu tố nền tảng để hình thành và phát triển các ngành nghề trong xã hội, 

gắn với phát triển ngành dịch vụ - công nghiệp, là sự gia tăng số lượng sinh kế 

thuộc các khu vực kinh tế này, dẫn đến cơ cấu lao động tập trung theo hướng tăng 

nhiều ở khu vực dịch vụ - công nghiệp, giảm ở khu vực nông nghiệp.  

Đà Nẵng là địa phương có tốc độ giải tỏa và bố trí TĐC nhanh chóng và mạnh 

mẽ, đặc biệt, diễn ra rộng rãi qua gần ba thập kỷ trên hầu hết các quận huyện của 

thành phố. Điều này cộng với đặc điểm diện tích nhỏ của thành phố dẫn đến tính 

tương đối đồng nhất trong dân cư giữa các khu TĐC. Tuy nhiên, đặc điểm lịch sử - 

địa lý vẫn cho thấy sự khác nhau tương đối giữa ba khu vực gồm: vùng lõi đô thị, 

vùng ven biển, vùng chuyển đổi tại chỗ nông thôn - đô thị và với mỗi khu vực đó có 

những nhóm hoạt động sinh kế tương ứng. Tại khu vực đô thị mới bao gồm hoạt 

động sinh kế gắn với ngành nghề thủ công và xây dựng, hoạt động sinh kế gắn với 

lao động kỹ thuật và công nhân, hoạt động sinh kế gắn với công việc giản đơn (nội 

trợ, giữ trẻ, bảo vệ...); Tại khu vực đô thị ven biển bao gồm hoạt động sinh kế gắn 

với ngành nghề nông nghiệp và ngư nghiệp, hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và 

cung cấp dịch vụ, hoạt động sinh kế gắn với công việc giản đơn (nội trợ, giữ trẻ, 

bảo vệ...). Tuy nhiên, sau TĐC, hoạt động sinh kế trở bên phong phú hơn, thể hiện 

sự thích ứng trong môi trường mới. Cấu trúc của sinh kế thích ứng ấy sẽ được phân 

tích ở chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 3 

SINH KẾ THÍCH ỨNG SAU TÁI ĐỊNH CƯ  

Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Những chuyển đổi hoạt động sinh kế sau TĐC cho thấy có những thay đổi lớn 

về mặt sinh kế của cư dân TĐC Đà Nẵng, tuy nhiêu điều đó chưa vẽ lên bức tranh, 

diện mạo, hình hài của sinh kế thích ứng. Bức tranh, diện mạo, hình hài đó được 

hình dung thông qua cấu trúc sinh kế thích ứng bao gồm chủ thể, đối tượng và mô 

hình của sinh kế thích ứng.  

3.1. Chủ thể của sinh kế thích ứng 

Cư dân tái định cư Đà Nẵng với vai trò là chủ thể của sinh kế thích ứng, mang 

trong mình những đặc điểm của những nhóm người bị thu hồi đất và các công trình 

trên đất, và bị di dời về mặt vật chất. Mặc dù những nhóm người này có sự tương 

đồng tương đối với nhau về tình trạng biến động trong cuộc sống, tuy nhiên chủ thể 

tái định cư ở mỗi khu vực tái định cư bao gồm khu vực lõi đô thị, đô thị mới và đô 

thị ven biển mang đặc điểm về nguồn vốn con người, nguồn vốn xã hội, nguồn vốn 

tự nhiên, nguồn vốn vật chất và nguồn vốn tài chính khác nhau (PL 2.9, tr. P21).  

3.1.1. Nguồn vốn tự nhiên của chủ thể 

Đối với nguồn vốn tự nhiên, nếu như trước TĐC, nguồn vốn hoạt động sinh kế 

của các hộ nông dân, ngư dân ở Đà Nẵng là đất đai, ruộng vườn hay bờ biển, ngư 

trường, sau TĐC, những nguồn vốn này thay đổi mạnh mẽ, nhất là nguồn vốn đất 

đai, ruộng vườn đa phần đã bị mất do quá trình thu hồi đất.  

Bảng 3.1. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi giai đoạn 2011-2013 

STT Các chỉ tiêu ĐVT 
Giai đoạn 

2011 2012 2013 

1 
Tổng diện tích đất 

nông nghiệp 
ha 67.268,812 66.028,1264 64.730,6264 

2 
Diện tích đất nông 

nghiệp bị thu hồi 
ha 1.240,6956 1.297,50 1.385,861 

[Nguồn: 4] 
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Tại Đà Nẵng, sau hơn 20 năm thành lập, nguồn vốn đất đai thay đổi lớn và 

nhiều biến động qua từng thời đoạn. Năm năm sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố 

trực thuộc Trung ương, diện tích đất sản xuất nông nghiệp vẫn còn cao. Theo niên 

giám thống kê Đà Nẵng, năm 2000 diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 12.169ha, 

năm 2003 là 11.485ha. Tuy nhiên 10 năm sau, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 

giảm xuống đột ngột, năm 2011 là 7.362ha, năm 2016 chỉ còn 6.748ha, chiếm một 

tỉ lệ nhỏ trong cơ cấu sử dụng đất (5,25%) [11], [51] (PL 1.7, tr. P4). 

Bênh cạnh đó, kết quả KSBBH cho thấy, sau TĐC những loại đất canh tác, sản 

xuất đã suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay, diện tích trung bình của mỗi hộ 100m2, 

trong đó cao nhất là 200m2 và thấp nhất là 70m2. Ngoài diện tích đất thổ cư, các hộ 

TĐC không có sở hữu loại đất khác. Chỉ một số trường hợp ở khu TĐC ở huyện Hòa 

Vang nơi còn đất nông nghiệp và có đất rừng. Theo KSBBH của Viện Nghiên cứu 

Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, chỉ 2,6% người có đất nông nghiệp, 1,2% người 

có đất rừng, 5,2% người có đất trồng cây lâu năm, đất trồng chè [57]. 

Trong khi đó, đối với ngư nghiệp, mặc dù diện tích bờ biển không bị ảnh 

hưởng đáng kể của quá trình CNH, HĐH và ĐTH, nhưng diện tích đất nuôi trồng 

thủy sản cũng có những biến động. Năm 2000, diện tích đất có mặt nước nuôi trồng 

thủy sản là 215ha, 2003 là 234 ha, năm 2016 là 119 ha. Năm 2016, diện tích đất 

nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản giảm sút xuống còn khoảng 55,3 % với năm 

2000 [11], [51]. 

Theo kết quả KSBBH tương ứng với ba khu vực, diện tích đất ở bình quân ở 

khu vực đô thị là 90m2, ở khu vực chuyển đổi tại chỗ nông thôn là 134m2 và khu 

vực đô thị ven biển là 97m2, nguồn nước sinh hoạt và sản xuất đảm bảo 100% ở cả 

ba khu vực. 

3.1.2. Nguồn vốn xã hội của chủ thể 

Đối với nguồn vốn xã hội, nguồn vốn xã hội sau TĐC cũng có những chuyển 

đổi khá lớn. Trước TĐC, mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân trong cộng đồng khá 

gắn kết. Đây cũng là đặc điểm chung của những cư dân ở nông thôn, phản ánh tính 

cộng đồng làng xã. Sau TĐC, trong môi trường sinh sống mới, nhiều mối quan hệ 

truyền thống không còn được duy trì và buộc phải thay đổi cho phù hợp, mức độ 

quan hệ láng giềng bị hạn chế, quan hệ dòng họ bị phân tán, các sinh hoạt tín 

ngưỡng, tôn giáo bị giản lược và không còn mang tính cộng đồng,...  
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Kết quả điền dã cho thấy, ở các khu TĐC, thành phần cư dân đa dạng và khác 

biệt về nguồn gốc, nghề nghiệp, quan hệ,... do thực trạng buôn bán đất. Điều này 

làm cho quan hệ láng giềng ở các khu TĐC trở nên e dè, khép kín theo lối sống “kín 

cổng cao tường”. Không ít người dân, đặc biệt là người già, người không có việc 

làm cảm thấy buồn, cô đơn tại nơi ở mới. Thêm vào đó là thái độ không hài lòng 

với nơi ở chật hẹp, thiếu sự hỗ trợ, giúp đỡ của “bà con lối xóm”, dẫn đến tình trạng 

thu mình lại trong các mối quan hệ xã hội. Việc thay đổi chỗ ở đã làm gián đoạn và 

đảo lộn các mối quan hệ xã hội, buộc cư dân TĐC phải bắt đầu quá trình xây dựng 

những mối quan hệ mới, thể hiện những biến đổi trong mối quan hệ với cộng đồng, 

xã hội (PL 1.8, tr. P4). Một số nghiên cứu cho rằng, việc thay đổi chỗ ở với sự mất 

đi các quan hệ xã hội truyền thống “đe dọa đến sinh kế, mà còn làm cho họ dễ bị 

tổn thương, bởi vì những mạng lưới xã hội truyền thống đóng vai trò cung cấp sinh 

kế quan trọng khác trong nền kinh tế truyền thống” [73]  

Tuy nhiên, suy giảm mối quan hệ láng giềng thể hiện rõ nét nhất ở khu vực 

vùng lõi đô thị và khu vực đô thị mới do sự không thuần nhất về mặt dân cư từ việc 

mua đi bán lại đất TĐC và xu hướng xây nhà khép kín. Đối với khu vực ven biển, 

cư dân TĐC vẫn sống chan hòa cùng nhau. Đây là một điểm hết sức đặc biệt vì một 

đặc trưng cả xã hội đô thị là sự suy giảm của các quan hệ cộng đồng truyền thống 

kiểu láng giềng và gia tăng các quan hệ theo chức năng, nhưng trong điều kiện ĐTH 

nhanh và kinh tế thị trường phát triển mạnh như ở Đà Nẵng, những chỉ báo về tình 

làng nghĩa xóm rất khả quan, cho thấy lối sống coi trọng tình nghĩa xóm giềng vẫn 

được gìn giữ [19]. 

Cùng với sự suy giảm tính cố kết cộng đồng là sự mở rộng mạng lưới xã hội 

với tính liên kết hiện đại hơn với vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội 

như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,... Ở một số khu TĐC, Hội Phụ 

nữ đã giúp nhiều phụ nữ hỗ trợ làm các thủ tục tín dụng. Bên cạnh đó, vai trò hỗ trợ 

của bên ngoài, từ chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong quá trình di dời và 

TĐC [84]. Một số cư dân TĐC còn tham gia các tổ chức nghề nghiệp như Hội Nghề 

cá, Tổ Tự quản,... đối với ngư dân ven biển Đà Nẵng. 
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Kết quả KSBBH theo ba khu vực cho thấy, trong tiêu chí tham gia các hoạt 

động xã hội, tỉ lệ tham gia vào tổ chức xã hội ở khu vực đô thị chiếm 80%, ở khu 

vực chuyển đổi tại chố nông thôn - đô thị là 65% và khu vực đô thị ven biển là 47%. 

Tỉ lệ tham gia sinh hoạt cộng đồng tương ứng với ba khu vực lần lượt là 65% đối 

với khu vực đô thị, 50 % đối với khu vực đô thị mới và 76% đối với khu vực đô thị 

ven biển. Trong chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ xã hội, hầu hết cư dân TĐC đều có tiếp 

cấp dịch vụ dịch vụ giáo dục và y tế tốt, đạt trên 78% đối với dịch vụ giáo dục và 

87% đối với dịch vụ y tế. Riêng chỉ tiêu tiếp cận thị trường lao động, tỉ lệ tiếp cận 

tương đối thấp, chỉ đạt 59% đối với khu vực đô thị, 43% đối với khu vực đô thị mới 

và 33% đối với khu vực đô thị ven biển. 

3.1.3. Nguồn vốn con người của chủ thể 

Nguồn vốn con người được xem xét trên cả số lượng và chất lượng (sức khỏe, 

kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, trình độ…). Trong số 300 hộ gia đình được 

KSBBH, có 79,34% gia đình có số thành viên trong gia đình từ 3 - 6 người. Mặc dù số 

lượng gia đình đơn lẻ 1 - 2 người chiếm số lượng tương đối (5,33%), nhưng bên cạnh 

đó lại tồn tại một số gia đình có số lượng nhân khẩu lớn (từ 7 người trở lên). Vì vậy, 

tính trung bình, số nhân khẩu trong mỗi gia đình là 4,87. Trong đó, số người trong độ 

tuổi lao động ở mỗi gia đình trung bình là 3,14 người, chiếm 64,5%. Số người trong độ 

tuổi lao động như vậy là xấp xỉ tương đương với dân số trong độ tuổi lao động trên 

toàn thành phố Đà Nẵng (65,97%) (PL 1.9, tr. P5). 

Trước khi TĐC, các tri thức bản địa, các hiểu biết về nông nghiệp, ngư nghiệp 

của người dân là yếu tố then chốt của những người dân vốn lấy nông nghiệp, ngư 

nghiệp làm sinh kế chủ đạo. Sau TĐC, những tri thức bản địa này đã giảm bớt phần 

ý nghĩa. Sau TĐC, các yếu tố như kỹ năng nghề, tri thức bản địa vốn có trong các 

hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp,… bị lãng quên do không còn được thực hành, 

vận dụng thường xuyên như trước. So với cộng đồng ngư nghiệp, tri thức bản địa 

nghề ngư được duy trì cùng với hoạt động sinh kế, thì tri thức bản địa của nghề 

nông dường như không có “đất dụng võ”. Trong khi đó, trình độ, kỹ năng phục vụ 

cho sinh kế mới lại chưa được đầu tư, nâng cao. Càng nghịch lý hơn, khi hoạt động 

CNH, HĐH yêu cầu cư dân TĐC phải có trình độ học vấn, trình độ tay nghề, 

chuyên môn nhất định để tiếp thu khoa học công nghệ cũng như các tri thức khoa 

học để phục vụ cho sinh kế của mình. 
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Theo kết quả KSBBH, có đến 34% chủ hộ gia đình không có trình độ văn hóa 

(không biết đọc/viết và có biết đọc/viết nhưng không tốt nghiệp cấp 1). Trong số 66% 

còn lại, có 20,8% trình độ văn hóa cấp 1, 29,8% trình độ cấp 2 và 11,2% trình độ cấp 3. 

Số chủ hộ có trình độ chuyên môn chỉ đạt 4,2% . Bên cạnh đó, trong mỗi gia đình 

TĐC, tỉ lệ thành viên trẻ có trình độ chuyên môn cũng rất thấp. Trên thực tế, theo số 

liệu KSBBH năm 2017 - 2020, số hộ có người học công nhân kỹ thuật và trung học chỉ 

chiếm 6,8%, cao đẳng và đại học là 25,3%. Tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ chung của thành 

phố Đà Nẵng, năm 1997, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc có trình độ 

công nhân kỹ thuật và trung học là 12.7%, có trình độ cao đẳng, đại học là 9,12%, đến 

năm 2016, tỷ lệ tương ứng là 14,36% đối với trình độ công nhân kỹ thuật và trung học 

và 27,4% đối với trình độ cao đẳng, đại học.  

Số liệu thống kê cũng cho thấy, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc có 

trình độ chiếm tỷ lệ không cao (PL 1.10, tr. P5). Điều này đã hạn chế người lao 

động tiếp cận các công việc được trả lương cao gắn với đòi hỏi nhiều kỹ năng nghề 

nghiệp. Ngoài ra, Đà Nẵng là địa phương có tốc độ ĐTH nhanh chóng, lao động 

>15 tuổi đang làm việc hàng năm tập trung nhiều ở khu vực đô thị (PL 1.11, tr. P6). 

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ lao động >15 tuổi đang làm việc tại đô thị từ năm 1997 

đã chiếm 76,6%, đến năm 2005, tỷ lệ này đạt 85,16% và tăng giảm nhẹ cho đến nay 

(năm 2018). Trong khi đó, không có sự chênh lệch nhiều về tỷ lệ giới tính trong 

tổng số lao động >15 tuổi đang làm việc hàng năm, năm 1997, tỷ lệ nam - nữ là 

51,95% - 48,05%, đến năm 2018, tỷ lệ tương đương là 50,89% - 49,11%.  

Đối với nguồn vốn con người, trong tiêu chí nhân khẩu, số nhân khẩu trung 

bình trong hộ gia đình TĐC khá cao ở khu vực đô thị ven biển (5,8 người) và ở mức 

bình thường ở khu vực đô thị và khu vực đô thị mới với con số trung bình lần lượt 

là 4 người và 4,6 người. Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn cao nhất của chủ 

hộ ở khu vực đô thị tập trung ở hoàn thành bậc trung học phổ thông (55%) và trung 

cấp (48%), ở khu vực chuyển đổi tại chỗ nông thôn – đô thị tập trung ở hoàn thành 

bậc trung học cơ sở (48%) và trung cấp (53%), ở khu vực đô thị ven biển tập trung 

ở dưới bậc tiểu học đến hoàn thành bậc tiểu học (48%) và trung cấp (54%). Riêng 

đối với trình độ chuyên môn, tỉ lệ chưa qua đào tạo của chủ hộ ở khu vực đô thị 
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thấp nhất (7%), ở khu vực đô thị ven biển cao nhất (29%) và ở khu vực đô thị mới 

là 23%. Ngược lại trình độ đại học/trên đại học của chủ hộ ở khu vực đô thị cao 

nhất (25%), ở khu vực ven thấp nhất (7%) và ở khu vực chuyển đổi tại chỗ nông 

thôn – đô thị là 7%.  

3.1.4. Nguồn vốn vật chất của chủ thể 

Trước TĐC, nguồn vốn vật chất bao gồm nguồn vốn chung của cộng đồng và 

nguồn vốn riêng của từng hộ gia đình hết sức đơn sơ14. Sau TĐC, nguồn vốn vật 

chất có nhiều biến đổi đáng kể. Trước hết, nguồn vốn vật chất là điều kiện cơ sở hạ 

tầng tại nơi ở mới do phần lớn được trang bị và xây mới. Đến cuối năm 2015, thành 

phố Đà Nẵng đã có chiều dài mạng lưới đường bộ là 1.189km (quốc lộ 119,3km; 

đường trnh 75,2km, đường đô thị 883,81km và giao thông nông thôn gồm 64,6km 

đường liên xã và 46,1 km đường xã, thôn) [92]. Hầu hết đường bê tông nhựa và 

được xây dựng đồng bộ với hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, xây xanh. Trên 

địa bàn thành phố có 41 cầu (từ 25m trở lên) với tổng chiều dài 10.795.75m. Khu 

vực cuối đường Phạm Văn Đồng, có những hộ dân chuyên sống bằng nghề đánh bắt 

ven bờ đã được thay thế bằng những con đường du lịch như Hồ Nghinh, Dương 

Đình Nghệ, Hà Bổng… và kèm theo đó là những nhà hàng, khách sạn và các dịch 

vụ du lịch với mật độ dày đặc [53].  

Những con đường mới khang trang, những cây cầu mới hiện đại được đầu tư 

xây dựng đã mở đường cho sự phát triển thành phố, mở rộng không gian đô thị về 

phía Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây Bắc thành phố, đáp ứng nhu cầu đi lại và mở 

ra nhiều cơ hội phát triển cho người dân thành phố, đặc biệt dân cư bờ đông sông 

Hàn, vùng rốn lũ Hòa Xuân… [53]. Diện mạo khang trang này phủ khắp thành phố 

Đà Nẵng nói chung và len lỏi tận các khu TĐC nói riêng.15 

 
14 Năm 1997, Đà Nẵng có khoảng 650 nhà chồ, tập trung ở các phường An Hải Tây, An Hải Bắc và Nại 

Hiên Đông (quận Sơn Trà)... ban đêm, ở “bên ni Hàn” nhìn sang “bên tê Hàn” hiu hắt những ngọn đèn dầu tù 

mù trong căn nhà chồ vách ván dập dềnh trên sóng nước. Còn ban ngày, đứng trên cầu Nguyễn Văn Trỗi nhìn 

về những ngôi nhà chồ có người ví giống như chiếc lước đã gãy răng cài. Nhiều câu vè về “quận ba”, về phận 

người ở những căn nhà chồ ấy nghe thật não nuột...”. Quận Cẩm Lệ đến tháng 8/2005 vẫn còn là một bộ phận 

của huyện Hòa Vang. Quận Sơn Trà mặc dù là một quận từ khi thành lập thành phố (còn được gọi là quận 3) 

nhưng vô cùng hiu hắt, ấn tượng được báo chí ghi nhận lại là hình ảnh các khu nhà chồ ven sông [53, tr. 305].  
15 Sau 9 năm xây dựng và phát triển, thành phố Đà Nẵng đã có diện mạo: Những đại lộ rộng 40-45m như 

Điện Biên Phủ, 2 tháng 9, Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, Nguyễn Lương Bằng với 4 làn xe chạy. Đường 

Nguyễn Tất Thành dài 12km, rộng 45m với 4 làn xe, 2 làn xe cơ giới nhẹ ôm vòng quanh bờ vịnh Đà Nẵng 

nối quốc lộ 1A ở phía nam hầm đèo Hải Vân đến cảng Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà qua cầu Thuận Phước... 
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Cùng với hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, mở mang, kinh tế - xã hội 

chuyển biến tích cực, tác động mạnh mẽ đến đời sống cư dân Đà Nẵng. Đặc biệt, ở 

những vùng ven biển của thành phố vốn bao đời nghèo khó bám lấy như một 

nghiệp chướng, nhưng khi đường sá được mở ra, đời sống người dân, bộ mặt xã hội 

đều phát triển. Với những cư dân nghèo ở những dải dất ven biển, ven sông của 

thành phố, câu chuyện nâng cấp, mở đường mới, sửa chữa đường cũ thực sự là cuộc 

đổi đời chưa từng có và từ đây họ hoàn toàn có quyền hy vọng về tương lai tốt đẹp 

hơn ngay trên những làng chài nghèo ngày xưa [53]. Hệ thống điện nước cũng dần 

dần được hoàn chỉnh. Nếu như tỷ lệ hộ dân sử dụng điện từ sớm đã đạt 100%, tỷ lệ 

hộ dân sử dụng nước sinh hoạt vệ sinh tăng dần theo các năm và đạt tỷ lệ xấp xỉ 

100% từ năm 2012 (PL 1.12, tr. P6).  

Diện mạo khang trang và mới mẻ trong không gian sống ở các khu TĐC được 

nhiều người dân hài lòng. Hạ tầng kinh tế và hạ tầng văn hóa - xã hội người dân 

đánh giá cao. Kết quả KSBBH cho thấy ý kiến đánh giá của người dân TĐC về hạ 

tầng kinh tế và hạ tầng văn hóa xã hội là khá tốt, có đến 70% ý kiến đánh giá ở mức 

độ 4 - 5 (tương ứng với tốt và rất tốt), riêng cơ sở y tế được đánh giá nhiều ở mức 

độ bình thường là do chất lượng các trung tâm y tế tại địa bàn chỉ đạt một mức độ 

nhất định. Tuy nhiên, mặt bằng chung cho thấy các hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng kinh 

tế đã góp phần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi và hiệu quả hơn trong 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện giao lưu môi trường với bên 

ngoài (PL 1.13, tr. P7). 

Sau khi nhận đất TĐC, nhiều hộ bắt tay xây dựng nhà cao tầng bên những con 

đường rộng 3,75m và vỉa hè mỗi bên rộng 1,2m, được nhiều người đến xem, trầm 

trồ khen ngợi. 

 

 
Trục đường Đông – Tây (đường Nguyễn Văn Linh), trục đường Nam - Bắc (đường Hàm Nghi - Lê Đình Lý) 

và đường Bạch Đằng ở tả ngạn sông Hàn được nâng cấp, làm mới, có vỉa hè đi bộ rộng, có nhiều bồn hoa cây 

cảnh, tác phẩm điêu khắc bằng đá và hệ thống chiếu sáng hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt của quận trung tâm 

thành phố... Các con đường nối từ trung tâm thành phố đi về các hướng như đi Bà Nà, đi Hòa Bắc, đi Đại 

Lộc và Đông Giang qua thị trấn Thúy Loan (đường 14B) nối với đường Hồ Chí Minh; đường Đà Nẵng đi 

Điện Bàn (qua đồi Bồ Bồ) nối với tỉnh lộ 104, đường Đà Nẵng đi Hội An (cũ) và đường Đà Nẵng đi Hội An 

(mới) dọc theo ven biển đều được nâng cấp, hoặc làm mới, khang trang, sạch đẹp [35, tr. 739]. 
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Trong bài báo “Đà Nẵng, bước khởi đầu hứa hẹn” (Báo Đà Nẵng, tháng 

5/1998), tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn (lúc đó là Viện trưởng Viện Quy hoạch 

xây dựng, nay là Phó chủ tịch UBND thành phố) viết: Người ta thường nói 

đường mở tới đâu, nhà xây đến đó, hiểu rộng ra là việc hình thành các khu đô 

thị đều phải dựa trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, bao gồm: giao thông, 

cấp điện, cấp thoát nước, thông tin, cây xanh, môi trường......  

Còn trong bài viết “Các khu dân cư bờ Đông sông hàn (báo Đà Nẵng, tháng 

9/1998) nhà báo Lê Thánh Gián thông tin: “hầu hết nhà cửa xây dựng ở các 

khu dân cư mới đều khang trang, kiên cố, nhiều ngôi nhà cao từ 2-3 tần, tất cả 

đều hướng ra mặt đường... [53, tr. 305-307]. 

Đối với nhà tự xây của hộ dân cư, phổ biến loại nhà riêng lẻ dưới 4 tầng. 

Chiếm tỉ lệ xây dựng nhiều nhất trong những năm qua là nhà kiên cố và nhà bán 

kiên cố. Nhà riêng lẻ từ 4 tầng trở lên và nhà biệt thự chiếm tỷ lệ nhỏ. Tỷ lệ nhà 

riêng lẻ kiên cố và bán kiên cố chiếm tỷ lệ trung bình trên 95%, năm cao nhất là 

2014 đạt 99,3%, năm thấp nhất là năm 2013 đạt 92,2%. Trong đó, nhà kiên cố 

chiếm tỷ lệ lớn hơn so với nhà bán kiên cố: 57,8% kiên cố và 41,5 bán kiên cố năm 

2014; 59,9% kiên cố và 32,3% bán kiên cố năm 2013. Năm 2017, tỷ lệ nhà kiên cố 

chiếm đến 60,3% và bán kiên cố chiếm 37% (PL 1.14, tr. P7). 

Theo số liệu KSBBH, sau TĐC, tỉ lệ nhà đơn sơ, nhà tạm, nhà thiếu kiên cố 

giảm xuống, tỉ lệ kiên cố hóa nhà cửa được tăng lên. Trước TĐC, nhà đơn sơ, nhà 

tạm, nhà thiếu kiên cố chiếm 7%, nhà thiếu kiên cố chiếm 36,33%, nhà bán kiên cố 

chiếm 46,33% và kiên cố chỉ chiếm 10,33%; sau TĐC đã có sự dịch chuyển tích 

cực, nhà kiên cố chiếm số lượng chủ yếu (95,67%), và một số nhà ở đang xây dựng. 

Tuy nhiên, bù lại, các hộ dân TĐC lại ít có không gian để phục vụ mục đích sản 

xuất, kinh doanh. Theo số liệu thống kê, diện tích nhà ở bình quân đầu người của 

thành phố Đà Nẵng là 20,6 m2 vào năm 1997, sau đó giảm còn 17,95 m2 vào năm 

2006 và tăng lên 28 m2 vào năm 2015. Diện tích nhà ở bình quân trên đầu người qua 

10 năm (2008 - 2018) đạt trên 25m2/người, có xu hướng tăng mạnh vào các năm từ 

2012 - 2014, sau đó giảm nhẹ và giữ vững [51, tr. 204] (PL 1.15, tr. P8). 
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Trong khi đó, vì nhiều lý do, diện tích đất bố trí cho người dân TĐC đa số chỉ 

dừng lại ở mục đích đảm bảo được không gian sống. Trước TĐC, có khoảng 51% 

các hộ được khảo sát cho rằng, họ sử dụng sân vườn của mình để trồng trọt, chăn 

nuôi,… Sau TĐC, hầu hết mục đích sử dụng đó hầu như không còn tồn tại. Sự xuất 

hiện các ngôi nhà mới kéo theo nhiều đồ đạc gia dụng khác cũng được đầu tư mua 

sắm, chủ yếu là tivi, xe máy, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa,... (PL 1.16, tr. P8) 

Thực trạng trên cho thấy, nguồn vốn tài sản cá nhân có sự tăng lên đáng kể sau 

thu hồi đất, tuy nhiên điều đó không khẳng định mức sống người dân được cải 

thiện. Ở đây, có sự luân chuyển giữa nguồn vốn tự nhiên sang nguồn vốn vật chất 

nhưng thực chất nguồn vốn này chủ yếu là phương tiện sinh hoạt. Hầu hết các hộ 

gia đình đều ít mua sắm công cụ lao động. Kết quả KSBBH cho thấy, chỉ có 26% 

hộ gia đình có mua sắm thêm những tài sản phục vụ sinh kế, trong đó, số lượng hộ 

này tập trung chủ yếu ở quận Sơn Trà, một số ít ở quận Hải Châu, Thanh Khê... 

nhằm tiếp tục sinh kế truyền thống của mình.  

Đối với nguồn vốn vật chất, trong tiêu chí nhà ở, hầu hết nhà ở của hộ gia đình 

TĐC ở cả ba khu vực đều được xây mới, đạt chỉ tiêu nhà kiên cố trên 96%. Trong 

chỉ tiêu phương tiện đi lại thường dùng, có trên 90% hộ gia đình có xe máy. Trong 

chỉ tiêu mặt bằng kinh doanh sản xuất, tỉ lệ hộ không cần mặt bằng tập trung ở khu 

vực đô thị ven biển (57%), thấp nhất ở khu vực lõi đô thị (14%). Tỉ lệ hộ sử dụng 

mặt bẳng sẵn có lớn nhất ở khu vực đô thị mới (35%), tiếp đến là khu vực đô thị 

ven biển (33%) và khu vực lõi đô thị (24%). Tỉ lệ hộ thuê, mướn mặt bằng lớn nhất 

lớn nhất ở khu vực đô thị (62%), tiếp đến là khu vực chuyển đổi tại chỗ nông thôn – 

đô thị (36%), khu vực đô thị ven biển (10%). 

3.1.5. Nguồn vốn tài chính của chủ thể 

Nguồn vốn tài chính, nếu như trước đây, theo đánh giá của đa số các hộ dân, 

gồm tiền mặt và tiền gửi tiết kiệm hết sức nghèo nàn, thì sau TĐC, đã có sự thay đổi 

đáng chú ý. Thực tế cho thấy việc thu hồi quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất ở 

đã tạo nên một dòng vốn tài chính từ khoản tiền bồi thường quyền sử dụng đất 

nông nghiệp và tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của các hộ gia đình. 

Theo số liệu khảo sát của Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng năm 
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2012, trung bình, mức đền bù cho mỗi hộ gia đình là 300 triệu, bên cạnh đó, các 

hộ gia đình còn nhận được số tiền hỗ trợ, chủ yếu là khoản hỗ trợ thuê nhà, với 

mức trung bình là 18,4 triệu đồng trên mỗi hộ gia đình. Đây là khoản không nhỏ 

đối với các hộ gia đình vốn sống ở nông thôn. Tuy nhiên, số tiền đó chi tiêu cho 

nhiều khoản, đặc biệt việc xây nhà, mà trong nhiều trường hợp đã tiêu tốn toàn bộ 

tiền bồi thường của hộ gia đình. Khoản tiền còn lại thường được nhiều hộ gia đình 

sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, tuy nhiên số gửi tiết kiệm tại ngân hàng 

và để học nghề, đầu tư làm ăn, buôn bán chiếm tỉ lệ không đáng kể. Do có sự thay 

đổi về nguồn vốn đất đai, tư liệu sản xuất chủ yếu dẫn đến thay đổi nguồn thu  

nhập của hộ và sự thay đổi về thu nhập là một trong những chỉ số quan trọng phản 

ánh sự thích ứng [23] (PL 1.17, tr. P9). 

Năm 2004, trên toàn thành phố, thu từ sản xuất nông - lâm - thủy sản cũng như 

sản xuất kinh doanh phi nông - lâm - thủy sản giảm đi so với năm 1999 và năm 

2002. Thu nhập của phần lớn dân cư đang thay đổi theo xu hướng chuyển nguồn 

thu chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh sang thu từ tiền lương tiền công. Năm 

1998, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 34,7%, đến 

năm 2016 chỉ còn 3,13%, trong khi đó, thu từ tiền công, tiền lương từ 25,13% (năm 

1998) tăng lên 46,21% (năm 2006). 

Bảng 3.2. Cơ cấu thu nhập phân theo nguồn thu giai đoạn 1998 – 2020 

(ĐVT: %) 

  1998 1999 2002 2004 2006 2010 2014 2016 2018 2019 
Sơ bộ 

2020 

Thu từ tiền 

công, tiền lương 
25,13 40,79 47,53 43,88 46,21 58,3 54,1 54,2 54,6 62,4 59,5 

Thu từ sản xuất 

NN - LN - TS 
34,27 7,31 5,54 4,60 3,13 3,27 1,14 1,91 0,98 0,78 2,08 

Thu từ SSKD 

phi NLTS 
26,51 33,45 30,21 32,75 30,59 26,7 32,8 30 28,4 24,7 25,8 

Thu từ các 

khoản thu khác 
14,09 18,45 16,72 18,77 20,06 11,7 11,9 14 16,1 12,1 12.6 

[Nguồn: 10] và [Nguồn: 12]  

Điều đáng lưu ý là tỷ lệ thu nhập từ hoạt động nông - lâm - thủy sản giảm ở 

các nhóm dân cư có mức sống cao hơn. Số liệu năm 2014 cho thấy, thu nhập từ hoạt 

động nông - lâm - thủy sản của nhóm thu nhập thấp chiếm 3,95%, ở nhóm thu nhập 
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cao chỉ chiếm 0,42%. Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động nông - lâm - thủy sản đối với 

nhóm dân cư nghèo cũng có những cải thiện. Số liệu năm 2006, nhóm dân cư nghèo 

có thu nhập từ hoạt động nông - lâm - thủy sản là 9,7%, qua các năm giảm dần và 

đến năm 2014 chỉ còn 3,95% [51, tr. 56] . 

Kết quả KSBBH cũng cho thấy, trước TĐC, thu nhập chính của hộ gia đình gồm 

làm nông nghiệp (38,67%), nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản (23,67%), buôn bán lẻ, 

lao động tự do (14,67%), làm công cho khu vực tư nhân (12,33%),… Sau TĐC, tỷ lệ 

thu nhập từ làm nông nghiệp không còn, tỉ lệ thu nhập từ nuôi trồng và đánh bắt thủy 

hải sản là 18,33%, từ buôn bán lẻ, lao động tự do là 33,67%, tỉ lệ làm công cho khu vực 

tư nhân là 41% (PL 1.18, tr. P9). Điều này cho thấy, đã có những cố gắng trong 

chuyển đổi nghề nghiệp, với mong muốn mang đến một mức thu nhập tốt hơn sau 

TĐC. Trên thực tế, sau TĐC, có khá nhiều hộ gia đình có tổng thu nhập hàng tháng 

tăng, nhưng có nhiều nguyên nhân khác nhau, cụ thể là do con cái trưởng thành, đi 

làm có lương tiền rõ ràng, có khoản lãi từ tiền gửi tiết kiệm, đặc biệt là lạm phát… 

(PL 1.19, tr. P10). 

Theo số liệu thống kê, thu nhập trung bình của một lao động ở Đà Nẵng là 

3,612 triệu đồng vào năm 2014 và 5,506 triệu đồng vào năm 2018. Đối với cư dân 

TĐC, kết quả KSBBH cho thấy nếu trước TĐC, chỉ có 14% hộ gia đình có tổng thu 

nhập trên 10 triệu/tháng, thì sau TĐC con số này tăng lên đạt 56%. Tuy nhiên, có 

nhiều hộ lại gặp khó khăn khi thu nhập hàng tháng không ổn định. Hơn nữa, các hộ 

dân TĐC cho rằng, thu nhập bằng tiền mặt hàng ngày nên dễ tiêu xài, khó tiết kiệm, 

và khoản thu nhập ấy phải chi tiêu vào rất nhiều khoản để phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt hàng ngày. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chênh lệch giữa nhóm thu nhập 

cao với nhóm thu nhập thấp tương đối giữ vững qua các năm, năm 2006, chênh lệch 

5,9 lần và 10 năm sau, năm 2016, chênh lệch đạt 6,02 lần (PL 1.20, tr. P10).  

Mặc dầu thu nhập thấp như vậy nhưng chỉ có 19% các gia đình tiếp cận vốn 

vay. Trong đó chủ yếu là vay từ người thân, bạn bè (11%), vay từ ngân hàng chính 

sách xã hội (5,2%). Những nguồn vay khác mà họ có thể tiếp cận chủ yếu là từ Hội 

phụ nữ. Sở dĩ họ không tiếp cận vốn vay là vì không có gì để thế chấp, đồng thời có 

không ít trường hợp không biết làm gì với số vốn vay và lo sợ không đủ khả năng 

chi trả gốc và lãi. 
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Có một vấn đề nảy sinh ở các khu TĐC là sự thay đổi đột ngột ranh giới giàu 

nghèo. Cùng ở một khu vực cũ, có người trước đây khi ở địa bàn cũ đó, họ có ruộng 

vườn để làm và nhà ở tạm ổn cho gia đình nhưng khi TĐC, do đất nông nghiệp 

được bồi thường ít hơn so với đất ở, nên số tiền bồi thường sau khi xây nhà không 

còn dư giả gì, trong khi công việc thì lại không có, họ trở nên nghèo. Trong khi đó, 

có người trước đây khi ở địa bàn cũ, nhà cửa xuềnh xoàng nhưng đất ở rộng rãi, đất 

nông nghiệp không có, khi TĐC, họ lại được bồi thường nhiều hơn, sau khi xây 

dựng nhà, có vốn liếng để đầu tư làm ăn, nên cuộc sống trở nên ổn định hơn. Việc 

bồi thường mặc dù đúng theo pháp luật nhưng trên thực tế đã gây thiệt thòi với 

không ít người dân TĐC.  

Đối với nguồn vốn tài chính, trong tiêu chí thu nhập bình quân hàng năm, thu 

nhập cao nhất tập trung ở khu vực lõi đô thị (180 triệu đồng/hộ/năm), tiếp đến là 

khu vực đô thị ven biển (130 triệu đồng/hộ/năm) và cuối cùng là khu vực đô thị mới 

(110 triệu đồng/hộ/năm). Sự chênh lệch này một phần bởi thu nhập thực tế thấp (9,7 

triệu đồng/hộ/tháng) đối với khu vực chuyển đổi tại chỗ nông thôn – đô thị và một 

phần bởi số tháng làm việc ít (10 tháng/năm) đối với khu vực đô thị ven biển. Trong 

tiêu chí chi tiêu cho các sinh hoạt và sản xuất của các hộ TĐC, ở khu vực đô thị, tỉ 

lệ này đến 90-100% và ở hai khu vực còn lại tương đương nhau (80-90%). Điều này 

liên quan đến tỉ lệ tiết kiệm, đạt 0-10% đối với các hộ TĐC ở khu vực đô thị và 10-

20% đối với các hộ TĐC ở hai khu vực còn lại. 

3.2. Đối tượng và tác nhân thích ứng  

Chủ thể sinh kế mang trong mình những đặc điểm trên phải có điều chỉnh phù 

hợp môi trường mới. Điều chỉnh đó làm sao để thích ứng với hai yếu tố chính tác 

động đến sinh kế sau tái định cư của cư dân tái định cư là yếu tố thị trường và chính 

sách của Nhà nước. Như vậy, nhóm yếu tố này vừa là đối tượng, vừa là tác nhân 

của thích ứng.  

Thị trường lao động và chính sách của Nhà nước là hai yếu tố vừa tách rời, 

vừa có sự kết nối với nhau. Chúng thể hiện ở cơ cấu kinh tế, cơ cấu vốn, cơ cấu lao 

động của Đà Nẵng hiện nay, trong đó cơ cấu kinh tế và cơ cấu vốn thể hiện chủ 

trương, chính sách phát triển kinh tế của thành phố đồng thời là yếu tố quyết định 

đối với thị trường lao động. Tuy nhiên thị trường lao động vẫn mang tính độc lập 

tương đối bởi tính năng động của nó, đặc biệt là thị trường lao động tự do. 
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3.2.1. Thị trường 

Trong quá trình CNH, HĐH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một trong những 

chỉ tiêu quan trọng. Có 2 khía cạnh cơ bản phản ánh quá trình chuyển dịch: 

Thứ nhất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một quá trình khách quan vận hành 

theo quy luật nội tại nghĩa là khi có đủ sự tích luỹ về lượng sẽ có sự thay đổi về 

chất trong cơ cấu. Đây là quá trình đào thải và sàng lọc để lựa chọn được các bộ 

phận phát triển phù hợp với bản chất của cơ cấu mà cụ thể là sự thay đổi tỷ trọng 

của các bộ phận, thứ tự, mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu cũng như sự 

vận hành của chúng. Sự chuyển dịch cơ cấu thường gắn với sự thay đổi của lợi 

thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, lợi thế theo quy mô và lợi thế sở hữu. Thứ hai, 

quá trình vận hành khách quan song lại được thực hiện bởi hàng loạt các chính 

sách tác động theo ý chí và nhận thức của các nhà hoạch định chính sách và bộ 

máy thực hiện. Theo khía cạnh này, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một quá 

trình chủ quan và về cơ bản phụ thuộc vào nhận thức của các nhà hoạch định về 

tính khách quan của cơ cấu vốn là một thực thể thống nhất hữu cơ [94].  

Từ năm 2010, Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị đã xác định chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước: Có kế hoạch và 

bước đi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nay đến năm 2010 theo hướng cơ cấu kinh 

tế công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, sau năm 2010 chuyển sang cơ cấu dịch vụ - công 

nghiệp - nông nghiệp. Trong đó chú trọng phát triển công nghiệp có công nghệ cao, 

dịch vụ có chất lượng cao, xây dựng trung tâm công nghệ cao; khai thác tiềm năng 

kinh tế biển; phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; quan tâm đến đổi 

mới công nghệ, tiếp cận với công nghệ hiện đại [104] (PL 1.23, tr. P12).  

Nghị quyết với định hướng phát triển chiến lược, đã tạo cho Đà Nẵng sự 

chuyển dịch hiệu quả theo hướng CNH, HĐH. Năm 1997, cơ cấu nông nghiệp, lâm 

thủy sản - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ và thuế sản phẩm là 6,66% - 31,71 % 

- 61,63%; năm là 2,97% - 29,39% - 67,63%, năm 2016 là 1,99% - 32,6% - 65,41% 

[51, tr. 10].Số lượng và tổng tài sản của doanh nghiệp đang hoạt động hàng năm, 

phân theo khu vực kinh tế, cũng tập trung vào khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây 

dựng. (PL 1.24, tr. P12) 
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Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đều chiếm giữ tỷ trọng khá cao trong 

tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố. Ngành công nghiệp có những sản 

phẩm chủ lực như xi măng, bia, vải lụa thành phẩm, quần áo may sẵn, xăm lốp xe 

đạp ô tô, giấy, nhựa… có sức cạnh tranh trên thị trường và xuất khẩu [51, tr. 8]. 

Trước năm 1997, thành phố Đà Nẵng chỉ có 02 khu công nghiệp, 06 dự án có vốn 

đầu tư nước ngoài xây dựng và đưa vào sản xuất, đến năm 2005, đã tăng lên 5 khu 

công nghiệp, 114 dự án đầu tư nước ngoài đã đi vào sản xuất, 33 dự án đang triển 

khai xây dựng [51, tr. 40]. 

Cơ cấu GRDP từ năm 1997 đến năm 2015 cũng đã có chuyển biến lớn, tỷ 

trọng ngành nông lâm thủy sản vốn đã không nhiều lại còn giảm liên tục, trong khi 

ngành công nghiệp, xây dựng tăng trưởng, nhưng sau giảm dần về tỷ trọng; ngành 

thương mại, dịch vụ có tỷ trọng tăng trưởng đều (PL 1.25, tr. P13). Sản xuất công, 

lâm nghiệp và thủy sản có xu hướng giảm dần tỷ trọng trong cơ cấu GRDP, do quá 

trình ĐTH, diện tích nuôi trồng giảm, lâm nghiệp hạn chế khai thác để bảo vệ môi 

trường, tuy nhiên ngành nông nghiệp luôn được quan tâm đầu tư phát triển theo 

hướng chiều sâu. Năng suất cây trồng năm sau tăng cao hơn năm trước, chăn nuôi 

từng bước được tổ chức lại theo phương thức tập trung, với quy mô hợp lý, kiểm 

soát được dịch bệnh. Ngành thủy sản được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

như xây dựng khu công nghiệp dịch vụ chế biến thủy sản, cảng cá, âu thuyền trú 

bão, hỗ trợ vốn cho ngư dân nâng cấp tàu thuyền đánh bắt xa bờ, khắc phục thiên 

tai, dịch họa. 

Về dịch vụ, với mục tiêu trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ lớn của khu 

vực và cả nước, thành phố Đà Nẵng đã, đang và định hướng phát triển trọng tâm 

các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và thương mại các ngành dịch vụ phát 

triển mạnh về quy mô và đa dạng về loại hình, giá trị sản xuất đạt tốc độ tăng 

trưởng bình quân 10,33%/năm (1997-2016). Những ngành dịch vụ có đóng góp cho 

sự tăng trưởng kinh tế trong 20 năm (1997-2016) là thương mại, vận tải, lưu trú, ăn 

uống, thông tin - truyền thông, kinh doanh bất động sản, hoạt động tư vấn chuyên 

môn, hành chính, tài chính ngân hàng,...  
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Dịch vụ du lịch phát triển nhanh và dần khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. 

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 75 dự án du lịch đã và đang triển khai đầu tư, 

vốn đầu tư 8,7 tỷ USD, trong đó 15 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư 1,7 tỷ 

USD; các dự án du lịch cao cấp được đầu tư và đưa vào hoạt động góp phần tạo sức 

hấp dẫn, thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Các dịch vụ khác như tài 

chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, vận tải… cũng tiếp tục phát triển theo 

hướng đa dạng.  

Như vậy, từ năm 1997 đến nay, với định hướng đúng đắn, kinh tế Đà Nẵng 

luôn duy trì được mức tăng trưởng khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. 

Cùng với các chính sách hướng đến hoàn thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng 

lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, tổng sản phẩm trên địa bàn 

giai đoạn 1997 - 2015 tăng bình quân 10,47%/năm, với giá trị năm 2015 ước đạt 

49.416 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với năm 1997; tốc độ tăng bình quân cao hơn so 

với bình quân cả nước (khoảng 7%/năm). Đi liền với cơ cấu kinh tế, cơ cấu nguồn 

vốn đầu tư Đà Nẵng những năm qua tập trung nhiều vào công nghiệp - xây dựng và 

dịch vụ (PL 1.26, tr. P13). Từ sau 1997, nhiều khu công nghiệp được đầu tư xây 

dựng, có nhiều khu công nghiệp quy mô trên 50ha nhu KCN Hoà Khánh 394ha; 

KCN Hòa Khánh mở rộng 132,6ha; KCN Liên Chiểu 289,35ha; KCN Hoà Cầm 

149,84ha, KCN dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng 77,3ha,... [51] . 

Năm 2000, vốn đầu tư vào ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 86 tỷ đồng, 

ngành công nghiệp xây dựng là 850 tỷ đồng, ngành dịch vụ là 1423 tỷ đồng. Đến 

năm 2018, vốn đầu tư tương ứng lần lượt đối với từng ngành là 47 tỷ đồng, 6067 tỷ 

đồng, 21685 tỷ đồng, giảm 0,5 lần so với năm 2000 đối với ngành nông, lâm 

nghiệp, thủy sản, tăng gấp 07 lần đối với ngành công nghiệp và xây dựng và gấp 15 

lần đối với ngành dịch vụ. Cơ cấu vốn đầu tư phân theo ngành kinh tế cũng thể hiện 

rõ tỷ trọng vốn đầu tư trên từng ngành. Năm 2000 cơ cấu đầu tư đối với 03 ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ lần lượt là 3,66%, 

36,04%, 60,3%. Đến năm 2018, cơ cấu vốn đầu tư chuyển đổi theo hướng tăng tỷ 

trọng ngành dịch vụ và giảm tỷ trọng ở hai ngành còn lại. Cơ cấu vốn đầu tư năm 

2018 còn 0,17% đối với ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, 21,82% đối với ngành 

công nghiệp xây dựng và đạt 78,01% đối với ngành dịch vụ (PL 1.27, tr. P 14).  
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Từ cơ cấu kinh tế và cơ cấu vốn, cơ cấu lao động trong quá trình CNH, HĐH 

cũng có sự dịch chuyển. Theo đánh giá chung, trên phạm vi cả nước, sự dịch 

chuyển lao động chậm hơn rất nhiều so với chuyển dịch cơ cấu kinh tế [99], tuy 

nhiên, do đặc điểm ĐTH nên cơ cấu lao động tại Đà Nẵng có sự dịch chuyển mạnh 

mẽ hơn so với các tỉnh thành khác. Quá trình ĐTH gắn với CNH, HĐH dẫn đến dân 

số ở khu vực nông thôn ít, lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 

ngày càng giảm, trong khi đó, lao động tham gia vào ngành thương mại, dịch vụ 

ngày càng tăng lên (PL 1.28, tr. 14). Đi liền với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu 

lao động trong các ngành kinh tế cũng thay đổi: lao động khu vực nông nghiệp năm 

1997 là 33% lao động chung xã hội, năm 2005 chiếm 19,39%, năm 2012 còn 8,2%; 

lao động khu vực công nghiệp năm 1997 là 29,8%, năm 2005 là 37,16%, năm 2013 

ở mức 22,9%, lao động khu vực dịch vụ năm 1997 là 37,83%, năm 2005 lên 

43,45% và năm 2012 ở mức 68,9% [51, tr. 11].  

Ngành công nghiệp chế biến thu hút số lao động tham gia đông đảo nhất. Chỉ 

tính riêng năm 2015, số lao động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 

87,6% số lao động trong toàn ngành công nghiệp của thành phố. Trong đó, số lao 

động có tay nghề cao thường tập trung trong các ngành công nghiệp chế biến khác 

như hóa chất, điện tử, tin học, cơ khí… là những ngành có lợi thế so sánh vượt trội 

của Đà Nẵng.  

3.2.2. Chính sách Nhà nước 

Trong chiến lược phát triển sinh kế cho cư dân TĐC, chính quyền thành phố 

Đà Nẵng đã có những chủ trương, chính sách, kế hoạch và hành động cụ thể phát 

triển sinh kế cho cư dân TĐC. Trong hơn 20 năm qua, chiến lược này thể hiện trong 

việc ban hành và thực thi các chính sách, gồm 4 nhóm chính và tập trung vào trọng 

tâm nghề nghiệp và việc làm, để tạo sinh kế ổn định: (1) Chính sách đào tạo nghề; 

(2) Chính sách hỗ trợ tìm việc làm; (3) Chính sách hỗ trợ thông tin về thị trường lao 

động; (4) Chính sách hỗ trợ tín dụng tìm việc làm. Các chính sách này tác động đến 

ba nguốn vốn sinh kế gồm vốn con người, vốn tài chính và vốn xã hội (PL 10.2.4, 

tr. P47-P48).  
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Trong những chính sách trên, có chính sách chung của thành phố Đà Nẵng 

dành cho những đối tượng cần được hỗ trợ đào tạo nghề như người nghèo, người 

thuộc diện sách, lao động nông thôn, vừa có những chính sách dành riêng cho 

những đối tượng TĐC thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất.  

3.2.2.1. Chính sách về nguồn vốn con người 

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương đặt vấn đề đào tạo, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực... làm mục tiêu trọng tâm của thành phố, vì vậy, đối 

với cư dân TĐC, thành phố cũng rất xem trọng việc đào tạo nghề. Chính sách đào 

tạo nghề mà thành phố Đà Nẵng đề ra là chính sách chung cho nhiều đối tượng, tập 

trung vào nhóm cư dân thuộc diện gia đình chính sách (con liệt sỹ, con thương binh, 

gia đình chính sách, có công với cách mạng, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự, lao động hộ nghèo, dân tộc ít người, lao động thuộc diện chỉnh trang đô thị, 

nông dân không còn đất sản xuất), trong đó có cư dân TĐC.  

Đáng lưu ý là chính sách đào tạo nghề miễn phí và hỗ trợ kinh phí cho các 

doanh nghiệp tiếp nhận, đào tạo lao động phổ thông. Các hộ thuộc diện thu hồi đất 

sản xuất, di dời, giải tỏa, buộc phải chuyển đổi ngành nghề, sẽ được hỗ trợ học phí 

cho con cái đang học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 

hướng nghiệp bao gồm cả công lập và ngoài công lập. 16Đối với các hộ TĐC thuần 

nông, trong quá trình chuyển đổi sinh kế, việc tham gia đào tạo nghề đóng vai trò hết 

sức quan trọng trong việc phục hồi sinh kế. Tuy nhiên, những năm qua, số lượng cư 

dân TĐC đào tạo nghề không nhiều.  

Bảng 3.3. Số lượng lao động TĐC được đào tạo nghề giai đoạn 2010 - 2016 

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Số lượng lao động TĐC 

được đào tạo nghề 
499 659 120 88 108 90 216 

[Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 2017] 

 

 
16 Mức hỗ trợ cụ thể là: 100% học phí trong thời hạn 3 năm cho các hộ thuộc diện thu hồi từ 50% diện 

tích đất sản xuất trở lên; 50% học phí trong thời hạn 3 năm cho các hộ thuộc diện thu hồi dưới 50% diện tích 

đất sản xuất. 
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Riêng năm 2011 có số lượng lao động TĐC được đào tạo nghề đạt mức cao 

nhất là 659 người, trong khi đó, cũng trong năm này, số lao động bị mất việc làm do 

thu hồi đất nông nghiệp lên đến 10.172 người, số lao động được đào tạo nghề chiếm 

chưa đến 6,5% Tỷ lệ này vẫn kéo dài cho đến những năm sau này, thậm chí giảm 

mạnh vào năm 2013, khi số lượng lao động TĐC được đào tạo nghề là 88 người, 

trong khi số lượng lao động bị mất việc làm do thu hồi đất nông nghiệp là 8.499 

người, chỉ đạt tỉ lệ 1,03% (Bảng 3.3 và bảng 3.4).  

Bảng 3.4. Tình hình việc làm của các lao động sau khi bị thu hồi đất  

nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

TT Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Giai đoạn 

2011 2012 2013 

1 
Số lao động thuộc các hộ bị 

thu hồi đất nông nghiệp 
Người 17.300 13.993 15.479 

2 
Lao động bị mất việc làm do 

thu hồi đất nông nghiệp 
Người 10.172 7.045 8.499 

3 
Số lao động có việc làm sau 

khi bị thu hồi đất nông nghiệp 
Người 7.929 6.847 8.115 

4 

Số lao động được nhận vào 

doanh nghiệp, khu công 

nghiệp, cụm kinh tế nhỏ 

Người 3.990 2.541 4.425 

[Nguồn: 4] 

Tình trạng số cư dân TĐC được đào tạo nghề chiếm tỉ lệ thấp xuất phát từ 

nhiều nguyên nhân, trong đó bắt nguồn từ sự thiếu hụt trình độ văn hóa, giáo dục cơ 

bản (trình độ tiểu học và trung học cơ sở) của lao động trung niên và lớn tuổi. Ngoài 

ra, còn có nguyên nhân sự thiếu định hướng, thiếu niềm tin về công ăn và thu nhập 

sau đào tạo nghề. Bên cạnh đó, hình thức và ngành nghề đào tạo cho cư dân TĐC 

chưa thực sự phù hợp, chưa đáp ứng kịp nhu cầu thị trường những năm trở lại đây. 

Vì vậy, hiệu quả của các kế hoạch đào tạo nghề cho cư dân TĐC không cao.  
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3.2.2.2. Chính sách về nguồn vốn tài chính 

Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã ban hành một loạt chính sách hỗ trợ tín 

dụng đối với cư dân TĐC. Việc hỗ trợ tín dụng được quy định và thực hiện lồng 

ghép với các chương trình từ đề án giải quyết việc làm với đề án hỗ trợ chuyển đổi 

ngành nghề cho đối tượng thuộc diện di dời chỉnh trang đô thị. Nguồn vốn từ quỹ 

quốc gia hỗ trợ vay vốn đối với các đối tượng đang thất nghiệp cần tự tạo việc làm, 

trong đó có đối tượng di dời giải tỏa, cụ thể như: (1) Sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi 

cho học sinh, sinh viên theo quy định cho lao động nông nghiệp, nông thôn học 

nghề dài hạn được hỗ trợ vay, hỗ trợ 100% lãi suất sau khi học nghề có việc làm ổn 

định tại nông thôn; (2) Hỗ trợ vay vốn để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; hỗ 

trợ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn theo khả năng thế chấp; hỗ trợ cho vay thêm bằng vốn ủy thác của thành 

phố thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo nhu cầu của từng lao động và theo 

mức tổng chi phí. Tuy nhiên, hỗ trợ bằng tiền ở trường hợp đã không mang lại hiệu 

quả mong muốn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp 3.1. Ý kiến của chuyên gia về chính sách đào tạo nghề  

cho cư dân tái định cư Đà Nẵng 

Đào tạo nghề cho cư dân TĐC theo nhận định của tôi chỉ có hiệu quả 

khoảng 20-30%, thậm chí thấp hơn. Phần lớn là học nghề xong không biết làm gì 

để kiếm sống và không biết xin việc ở đâu. Chúng ta cần tư duy rằng, đào tạo nghề 

phải tính đến đầu ra nữa, như vậy mới có hiệu quả.  

[Nguồn, PVS VIII, 2017] 

 

[Nguồn: Phỏng vấn PGS.TS Bùi Quang Bình, Trường Đai học Kinh tế Đà 

Nẵng, 2016] 

Hộp 3.2. Ý kiến của chuyên gia về hỗ trợ nghề bằng tài chính  

cho cư dân tái định cư Đà Nẵng 

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm là 

một chính sách đúng đắn, vừa giải quyết trước mắt, vừa ổn định đời sống lâu dài. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ bằng tiền cho người dân hiệu quả 

chưa cao do một số người nhận tiền không thực hiện đúng mục tiêu. Cần tăng 

cường kết hợp với đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.  

[Nguồn: PVS V, 2017] 



 

90 

 

Bên cạnh đó, nhiều gia đình đã không tiếp cận nguồn vốn vay. Theo KSBBH 

của Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, tiến hành ở huyện Hòa 

Vang và quận Cẩm Lệ (400 phiếu), chỉ có 19% người tiếp cận nguồn vốn cho vay, 

trong đó chủ yếu là vay từ người thân, bạn bè (11%), vay từ ngân hàng chính sách xã 

hội (5,2%). Những nguồn vay khác mà họ có thể tiếp cận chủ yếu là từ Hội Phụ nữ. 

Sở dĩ họ không tiếp cận vốn vay là vì không có gì để thế chấp, vì không có kế hoạch 

đầu tư sản suất nếu được vay, và vì lo sợ không đủ khả năng trả nợ. 

3.2.2.3. Chính sách về nguồn vốn xã hội 

Chính quyền thành phố Đà Nẵng tác động đến các doanh nghiệp thông qua 

chính sách hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tiếp nhận và đào tạo lao động phổ 

thông, gắn với giải quyết việc làm cho họ sau khi học nghề tại doanh nghiệp (Quyết 

định số 23/2011/QĐ-UBND); được hỗ trợ mức kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn 

500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng cho một khóa đào 

tạo. Đồng thời, còn tổ chức việc kết nối giữa các trường và các doanh nghiệp để đẩy 

mạnh hoạt động đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Từ 

sau thời điểm thành phố cho ra đời chính sách hỗ trợ doanh nghiệp này vào năm 

2011 đến nay, có khá nhiều lao động của các khu TĐC được tiếp nhận vào làm việc 

tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp,… 

Ngoài những chương trình hỗ trợ trực tiếp, chính quyền thành phố Đà Nẵng 

còn thực hiện hỗ trợ gián tiếp thông qua phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc 

làm và tư vấn hướng nghiệp để cung cấp thông tin, dự báo, chắp nối cung cầu lao 

động cho người dân TĐC có được việc. Công tác hỗ trợ giới thiệu và giải quyết việc 

làm thông qua Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm, các Chợ việc làm lưu động 

được thành phố Đà Nẵng thực hiện khá thường xuyên. Ngoài các phiên chợ lưu 

động, sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Giới thiệu việc làm Đà Nẵng thường 

xuyên kết nối giữa cung và cầu lao động, đã giúp cho người lao động nói chung, 

người thuộc diện di dời giải tỏa, thu hồi đất sản xuất nói riêng, có điều kiện để tiếp 

cận, nâng cao kỹ năng tìm việc làm. Hàng năm có trên 17.000 lao động đến giao 

dịch; và chắp nối giới thiệu 6.500-7.700 lao động cho các doanh nghiệp. 

Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có chính sách quy định định kỳ tổ chức 

hội chợ việc làm để kết nối người lao động và sử dụng lao động. Trung tâm giới 
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thiệu việc làm định kỳ hàng tháng mở phiên chợ việc làm và thu thập, phân tích, xử 

lý, cung cấp thông tin thị trường lao động cho các đối tượng có nhu cầu; tư vấn 

chính sách lao động - việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; tiếp nhận đăng 

ký tìm việc làm, học nghề và tuyển dụng lao động… Cư dân ở các khu TĐC đã tiếp 

cận được thông tin về thị trường lao động thông qua các trung tâm, phiên chợ việc 

làm, đã có việc làm kênh qua các kênh thông tin này. 

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng còn có những chủ trương mạnh mẽ, thiết 

thực nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội như: “Thành phố 5 không”, “Thành 

phố 3 có”; tập trung giải quyết chế độ, bảo đảm đời sống cho gia đình chính sách, 

gia đình hộ nghèo, khó khăn... Hầu hết các quận huyện, xã, phường đều tích cực tổ 

chức những hoạt động hỗ trợ cho người dân TĐC, như tổ chức gặp mặt, đối thoại 

trực tiếp với từng hộ gia đình để xác định nhu cầu, từ đó hỗ trợ tín dụng, phương tiện 

làm ăn, hỗ trợ đào tạo nghề để chuyển đổi ngành nghề.  

Tiến hành nhiều đợt khảo sát nhu cầu của người dân trong vùng dự án, đối thoại 

trực tiếp người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời tư 

vấn ngành nghề đào tạo và giới thiệu việc làm, từ đó giúp bản thân họ tự lựa chọn cho 

mình một ngành nghề thích hợp với trình độ, khả năng; Chủ động làm việc với Hội 

doanh nghiệp, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt nhu 

cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với người 

lao động, cũng như người lao động với doanh nghiệp. Ngoài ra, một số địa phương đã 

thành lập Tổ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn ở khu vực giải 

tỏa, đáng chú ý như Tổ hỗ trợ xây dựng tại khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. 

Có thể nói, những chính sách này đã tác động đến các nguồn vốn để phát triển 

sinh kế của cư dân TĐC, mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm việc lạc. Tuy nhiên, một số 

chính sách vẫn chưa phát huy được hiệu quả, số lượng người dân TĐC được hưởng 

lợi từ các chính sách này vẫn còn hạn chế. Kết quả KSBBH về nội dung các hộ dân 

TĐC cho thấy có 74,1% số người được khảo sát trả lời là không nhận được sự hỗ 

trợ nào. Đây là một tỉ lệ khá lớn làm giảm hiểu quả các chính sách hỗ trợ việc làm, 

vốn cho cư dân của chính quyền thành phố. 
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Bảng 3.5. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp của chính quyền đối với  

hộ gia đình bị thu hồi đất 

Không nhận được hỗ trợ 74,1 

Có nhận được hỗ 

trợ 

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 11,4 

Hỗ trợ học bổng học nghề, học chữ 1,8 

Hỗ trợ vay vốn làm ăn, vay ưu đãi 5,5 

Hỗ trợ khác 7,2 

Tổng số 100 

[Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, 2009]. 

Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tuy đã được quán triệt trong 

việc giải quyết việc làm cho người lao động, nhưng các ban/ngành chức năng liên 

quan như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ban dự 

án, đền bù, giải tỏa, lại không được chính quyền quy định cụ thể trách nhiệm và sự 

phối hợp của các ngành chức năng nói trên, nên vấn đề giải quyết việc làm cho 

người mất đất thực hiện theo kiểu “được thì tốt không thì thôi”.  

Bên cạnh đó là công tác tuyền truyền, tư vấn cho người lao động TĐC. Mặc 

dù những chính sách này đã được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng 

cũng như ở các cơ quan hành chính các cấp, nhưng giữa việc thông báo và việc tiếp 

cận có một khoảng cách nhất định… Mặt khác, ngoài việc công khai chính sách thì 

việc tuyên truyền, tư vấn cho họ học nghề gì, học ở đâu, thời gian bao lâu, học xong 

làm viêc ở đâu là vấn đề hết sức cần thiết nhưng vẫn đang còn bị bỏ ngỏ. Cũng 

chính vì những lý do trên, khiến người dân TĐC không thiết tha, chủ động đón 

nhận thông tin, thậm chí nghi ngờ khả năng tiếp cận các chính sách đó. Hơn nữa, 

chính quyền đóng một số vai trò quan trọng trong TĐC nhưng các chức năng hành 

chính của nó thường xung đột với thị trường [84]. Vì vậy, cư dân TĐC cần có chiến 

lược phát triển sinh kế cho riêng mình dựa trên nền tảng chiến lược của chính quyền 

thành phố Đà Nẵng. 

3.3. Mô hình sinh kế thích ứng 

Những trình bày và phân tích ở các phần trên đã trả lời câu hỏi ai thích ứng và 

thích ứng với điều gì. Bên cạnh đó, những dữ liệu đó cho phép tiếp cận và lý giải 

đặc điểm của thích ứng để trả lời cho câu hỏi vấn đề thích ứng như thế nào. Vì thích 
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ứng được phân biệt là chủ động hay có kế hoạch, xuất hiện trong hệ thống tự nhiên 

hay xã hội, có tính dự đoán hay phản ứng và có các hình thức kỹ thuật, thể chế hoặc 

hành vi [82] nên việc thích ứng như thế nào phụ thuộc vào cả tiến trình của thích 

ứng và dạng thức của thích ứng cùng kết quả của nó, từ đó cho thấy đặc điểm của 

thích ứng. Bảng 2.10 tổng hợp những thuộc tính cơ bản được sử dụng để phân biệt 

tiến trình và hình thức của sự thích ứng (PL 2.10, tr. P22).  

Phân loại sinh kế sau TĐC, có ba loại hình cơ bản: (i) Loại hình “sinh kế thay 

đổi” nghề nghiệp từ làm nông nghiệp sang phi nông nghiệp (du lịch, công việc nhà 

máy, kỹ thuật, dịch vụ dân sự,...); (ii) loại hình “sinh kế duy trì” sự tham gia của họ 

vào nông nghiệp và lâm nghiệp truyền thống; (iii) loại hình “sinh kế phụ” đảm bảo 

thu nhập thứ hai từ công việc phụ mới mà vẫn duy trì công việc canh tác theo truyền 

thống [69]. 

Sinh kế của cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng có sự đa dạng, phân tầng và 

không đồng nhất như ở các cộng đồng TĐC khác, đặc biệt là những cộng đồng 

TĐC tập trung. Vì vậy, thích ứng về sinh kế của cư dân TĐC Đà Nẵng có trạng thái 

khác nhau, với nhiều tầng bậc khác nhau và có sự chuyển biến khá linh hoạt. Thực 

sự “môi trường con người là một quá trình xã hội trong đó con người thường xuyên 

tác động và định hình môi trường sống của mình và họ phải thích nghi với môi 

trường “được tạo ra” hay môi trường nhân văn này bằng cách thay đổi đời sống 

kinh tế - xã hội của họ. Sinh kế thích ứng cũng chính là sự thích nghi ấy” [27].  

Trên cơ sở khảo sát sinh kế sau TĐC ở thành phố Đà Nẵng và các quan điểm, lý 

thuyết được đưa ra, NCS phân nhóm sinh kế thích ứng của cư dân TĐC Đà Nẵng thành 

ba mô hình sinh kế thích ứng, và trên thực tế, cả ba mô hình này có mối quan hệ vừa 

trùng lắp vừa chuyển tiếp, được thể hiện như sơ đồ dưới đây: 

Sơ đồ 3.1. Mối quan hệ giữa các mô hình sinh kế thích ứng 

 

 

 

[Nguồn: NCS] 

A: Sinh kế thích ứng dạng nguyên thể 

A’: Sinh kế thích ứng dạng biến thể 

B: Sinh kế thích ứng dạng đa thể 
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3.3.1. Sinh kế thích ứng dạng nguyên thể  

Trong bức tranh tổng thể về sinh kế sau TĐC của thành phố Đà Nẵng, những 

hoạt động sinh kế cũ được giữ lại và tiếp tục duy trì, đó là những sinh kế dạng 

nguyên thể. Những sinh kế này có chủ thể là một bộ phận cư dân TĐC không bị ảnh 

hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể bởi chính sách di dời, TĐC. Cụ thể, đó 

những người làm công ăn lương ở khu vực công và cả khu vực tư vẫn tiếp tục nghề 

nghiệp cũ của mình.  

Phân tích trên cho thấy, những biến đổi về nguồn vốn sau TĐC ít ảnh hưởng 

đến sinh kế nghề nghiệp của họ, trong đó ảnh hưởng nhiều nhất là nguồn vốn vật 

chất. Thành phố Đà Nẵng có quy mô diện tích nhỏ (1285,4 km2), nơi ở mới sau khi 

TĐC thường không cách xa nhiều so với nơi ở cũ, thông thường, chỉ di dời trong 

phạm vi quận. Chính vì vậy, sinh kế của nhóm cư dân sau TĐC vẫn được duy trì và 

tái lập, không thay đổi.  

Mặc dù mang bản chất là không thay đổi và giữ nguyên hiện trạng nhưng mô 

hình sinh kế này không bao gồm các đối tượng “thất nghiệp tiếp tục thất nghiệp”, 

“công việc bấp bênh tiếp tục bấp bênh”. Bởi vì khi không thay đổi một tình trạng 

không tốt thì rõ ràng không thể xem là thích ứng, thích ứng trước hết phải là sự 

vận động, chuyển động một cách linh động, tích cực. Việc không thay đổi việc 

làm hoặc tái lập việc làm cũng không hẳn là một điều đáng mừng vì chính sự 

“không thể thay đổi” ấy khiến họ phải chịu đựng những khó khăn, chịu đựng 

những tổn thất để giữ được công việc làm cũ, giữ thu nhập cho gia đình. Và việc 

người dân không tìm được việc làm ở nơi ở mới cũng thể hiện sự khó khăn trong 

việc hoà nhập vào cộng đồng dân cư mới của người dân TĐC [101] . Tất cả những 

điều này không mang tính loại trừ đối với nhóm yếu thế, thậm chí nhấn mạnh đặc 

biệt đối với người lớn tuổi, trên thực tế cũng không thay đổi nhiều về sinh kế 

trong các lĩnh vực, được phản ánh ở nhóm người chuyển qua hoạt động kinh 

doanh hiệu quả chiếm tỷ lệ thấp và việc sản xuất vẫn theo cách thức truyền thống, 

ít thay đổi về việc làm và nghề nghiệp [16]. 
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3.3.2. Sinh kế thích ứng dạng biến thể 

Trong bức tranh sinh kế sau TĐC ở thành phố Đà Nẵng, sinh kế thích ứng 

dạng biến thể là những sinh kế được thay thế hoàn toàn bởi sinh kế khác. Những 

sinh kế này có chủ thể là một bộ phận cư dân TĐC ở Đà Nẵng bị thu hồi hoàn toàn 

hoặc một phần đất sản xuất, bị thay đổi không gian canh tác, sản xuất, buôn bán,… 

trong khu vực sinh sống của mình. Đây là mô hình sinh kế thích ứng phổ biến trong 

sinh kế sau TĐC ở thành phố Đà Nẵng, phản ánh qua xu hướng giảm tỷ lệ sản xuất 

nông nghiệp sau TĐC và gia tăng ở nhóm sinh kế lao động tự do, buôn bán và công 

nhân,…(PL 1.29, tr. P15) 

Mô hình “sinh kế dạng biến thể” mang tính chất đáp ứng với các yêu cầu 

CNH, HĐH, giảm thiểu các nhóm sinh kế liên quan đến sản xuất nông nghiệp, tăng 

lên ở nhóm sinh kế liên quan đến kinh tế thị trường, dịch vụ. Các hộ TĐC tham gia 

sinh kế mới trong kinh tế thị trường, trong bối cảnh ĐTH không phải vì đó là giải 

pháp cuối cùng, mà là cách để thích ứng với “những cơ hội mới”, thị trường và sự 

can thiệp của chính quyền trong một số trường hợp sẽ làm gia tăng phúc lợi cho họ. 

Những cơ hội này vốn trước đây là đặc quyền của các “địa chủ lớn và những người 

bảo trợ” [27, tr. 80-81]. Như vậy, sự co hẹp về sở hữu và sử dụng đất vào mục đích 

nông nghiệp không hoàn toàn tỷ lệ thuận với sự co hẹp về sinh kế. Bởi, sự phát 

triển kinh tế thành phố Đà Nẵng với các chính sách công nghiệp, đầu tư trực tiếp 

nước ngoài và các cải tiến về cơ sở hạ tầng, sẽ tạo nên lực lượng thúc đẩy mới, 

tạo thêm nhiều cơ hội phi nông nghiệp cho người dân thoát khỏi sự bế tắc, trong 

đó có cư dân TĐC.  

CNH, HĐH cùng với ĐTH mang lại những biển đổi lớn về kinh tế - xã hội, 

tạo ra môi trường xã hội mới khác biệt với môi trường nông thôn, trong đó nổi lên 

hai điểm cơ bản nhất là biến đổi tính chất của môi trường sống từ nông thôn sang đô 

thị và biến đổi nghề nghiệp, việc làm từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi 

nông nghiệp. Trong quá trình này, sự thích ứng của người dân thể hiện ở chỗ, họ 

vượt qua khó khăn do chuyển đổi từ nghề nông sang phi nông có hiệu quả trong 

môi trường mới. Điều này làm cho sinh kế mang tính “phẳng” hơn. Bởi trên thực tế, 

một số người nhận thấy nghề nông nghiệp không đem lại thu nhập cao, trong khi cùng 
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với quá trình chuyển đổi sử dụng đất và chuyển đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang 

phi nông nghiệp, họ không muốn tiếp tục làm nông mà muốn chuyển sang các nghề 

dịch vụ và kinh doanh.  

Tình trạng “sinh kế thích ứng dạng biến thể” này của cư dân TĐC ở Đà Nẵng 

có nhiều điểm tương đồng với các địa phương khác trong trình độ CNH- HĐH 

tương tự, đó là: “Gia tăng đa dạng hóa sinh kế bằng các hình thức pha trộn giữa các 

hoạt động lao động phi nông nghiệp, sản xuất, các hình thức thương mại khác nhau 

và dịch vụ vận tải” [3]; “Buôn bán nhỏ, làm nghề xây dựng, cho thuê nhà trọ và các 

dịch vụ khác cho khu vực đô thị Hà Nội hay đâu đó” [40, tr. 9-12]; ở Hà Tĩnh có công 

nhân, kinh doanh, buôn bán, nghề khác [32, tr. 71]; ngoài kinh doanh nhà trọ, các hoạt 

động buôn bán lẻ và dịch vụ bắt đầu phát triển trong không gian cư trú của làng. Dọc 

con đường đi vào trung tâm làng đã hình thành một khu buôn bán, chủ yêu là các mặt 

hàng tiêu dùng và gia dụng phục vụ cuộc sống của chính người dân và lao động nhập 

cư thuê trọ ở làng... Các việc làm phi nông nghiệp khác xuất hiện ở Gia Minh là trông 

trẻ cũng trở thành một cách tăng thu nhập của một số lao động nữ ở làng [41, tr. 164].  

Với bản chất là thay đổi, mô hình “sinh kế thích ứng dạng biến thể” bao gồm 

cả những người đã có nhưng mất việc làm, thất nghiệp hoặc làm việc tạm bợ, mùa 

vụ, không đủ việc làm, tự bươn chải để kiếm sống ở những khu vực kinh tế phi 

chính thức. Bởi sự thích ứng không bao giờ là quá trình giản đơn và nhanh chóng, 

và dù có khả năng thích nghi tốt tới đâu thì các đột biến ngẫu nhiên mới vẫn xảy ra, 

dẫn đến thay đổi. Trong tình hình thất nghiệp đang trở nên phổ biến, số người lao 

động thuộc diện bị thu hồi đất nông nghiệp ở khu TĐC trở nên thất nghiệp không có 

gì đáng gây ngạc nhiên. Tuy nhiên, sự thay đổi sinh kế sẽ trở thành vấn đề nan giải 

đối các hộ sau TĐC bởi khả năng phục hồi và thích ứng trong bối cảnh chịu nhiều 

bất lợi và yếu thế. Vì vậy, sinh kế thích ứng dạng biến thể của các lao động có việc 

làm sau TĐC phản ánh khả năng tự thích nghi, thích ứng trước sự thay đổi của môi 

trường sống mới, và khả năng tiếp cận chính sách an sinh xã hội của họ. 

Vấn đề đặt ra ở đây là giới hạn về khả năng thích ứng không chỉ được xem xét 

từ phía người dân TĐC mà cả chính quyền. “Chúng ta thích ứng, thế nhưng có 

những giới hạn, chúng ta không phải là đàn hồi vô tận… Họ cũng có thể cần những 
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sự giúp đỡ công nghiệp mới và đặc biệt để làm tăng sự thích nghi của họ. Trong khi 

đó, xã hội cần những thể chế và hình thức tổ chức mới” [47]. Xem xét vấn đề này 

dưới góc độ lý thuyết Autopiesis (Bệnh ảo giác và lý thuyết tự tái cấu trúc) của 

Luhmann sẽ thấy rõ hơn quá trình thích ứng hoàn cảnh sống mới của những người 

dân di cư: Khi người nông dân chuyển đến sống ở các đô thị không thể tiếp tục làm 

nông nghiệp. Họ trở thành tầng lớp thấp nhất tại các đô thị, cuộc sống của họ gặp 

rất nhiều vấn đề như tình trạng nghèo đói, suy dinh dưỡng, thất nghiệp và không có 

cơ hội học hành... Dù vậy, những người này cố gắng tái tổ chức xã hội với tư cách 

người dân của thành thị. Ông cho rằng quá trình này giống như những người đã mất 

đi một phần thân thể như tay, chân để nguyên tình trạng khiếm khuyết hoặc gắn tay 

chân giả để có được một thân thể thống nhất mới [48]. 

3.3.3. Sinh kế thích ứng dạng đa thể 

Thích ứng sinh kế dạng đa thể có thể được hiểu tương tự như đa dạng hóa sinh 

kế. Quá trình đa dạng hóa sinh kế là quá trình hộ gia đình lựa chọn và áp dụng một 

hoạt động mới nhưng không thay thế hoạt động hiện có. Đa dạng sinh kế được đinh 

nghĩa là quá trình các hộ xây dựng và thực hiện một danh mục các hoạt động đa 

dạng cùng sự hỗ trợ của xã hội để tồn tại và cải thiện mức sống của họ.... Đa dạng 

sinh kế đề cập đến nỗ lực của các cá nhân và hộ gia đình nhằm tìm ra cách thức mới 

để tăng thu nhập và giảm rủi ro do tác động của môi trường sống... Đa dạng sinh kế 

bao gồm cả các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp được thực hiện để tạo 

thêm thu nhập bên cạnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp chính của hộ, chẳng 

hạn như mở thêm hoạt động sản xuất mới, làm thuê, kinh doanh dịch vụ hay thậm 

chí di cư... Đa dạng sinh kế góp phần phát triển năng lực của hộ để tạo ra sự ổn định 

về thu nhập và đời sống. Đa dạng hóa sinh kế có vai trò hết sức to lớn là tạo sự ổn 

định, tăng khả năng chống đỡ với bối cảnh tổn thương của con người và nông hộ 

với chiến lược sinh kế, đồng thời sử dụng một cách có hiệu quả và linh động các 

nguồn vốn sinh kế sẵn có [49, tr. 28]. 
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Đây là mô hình sinh kế khá phổ biến, đặc biệt đối với những hộ gia đình đã và 

đang sản xuất nông nghiệp cho thấy, bên cạnh đó còn có nhiều sinh kế khác17. Mô 

hình sinh kế dạng đa thể khá phổ biến ở Đông Nam Á, như Thái Lan, Việt 

Nam,… Ở Đà Nẵng, mô hình sinh kế này hiện diện rõ ở nhóm cư dân TĐC. Mô 

hình sinh kế thích ứng dạng đa thể ở cộng đồng TĐC thành phố Đà Nẵng phản 

ánh sự kết hợp các ngành nghề của mô sinh kế nguyên thể và biến thể như nghề 

đánh bắt thủy hải sản và chạy xe ôm, làm bảo vệ; làm công nhân viên chức kết 

hợp với bán hàng; trồng trọt và thu gom phế liệu; làm thợ và chạy xe ôm, kết hợp 

buôn bán với giữ xe...  

Sự kết hợp các ngành nghề cửa các mô hình không chỉ diễn ra trong cộng 

đồng mà ở một số cá nhân hay trong hộ gia đình TĐC, luôn duy trì một lúc nhiều 

hoạt động sinh kế khác nhau. Thực tế cho thấy, sau TĐC các hộ gia đình gặp nhiều 

khó khăn trong tìm kiếm, duy trì, chuyển đổi sinh kế. Chính sự bấp bênh, tính thời 

vụ, tự phát và thu nhập không ổn định đã dẫn đến việc lựa chọn mô hình sinh kế đa 

thể nhằm bổ trợ, bù đắp qua lại giữa các công việc về mặt thời gian và thu nhập: 

trong một năm có thể thay đổi nhiều công việc; trong một ngày làm nhiều việc khác 

nhau. Kết quả điền dã tại các khu TĐC cho thấy: có hộ gia đình, buổi sáng bán cà 

phê ở nhà, buổi trưa và chiều đi chở hàng hóa, buổi tối lại bán nước, thời gian còn 

lại đi chở hàng hóa cho các đại lý; có người buổi sáng đi bán hàng rong, buổi chiều 

đi thu nhặt ve chai; có người mùa nắng làm thợ xây, mùa mưa chạy xe ôm,...  

Bảng 3.6. Biểu hoạt động sinh kế đa thể của một hộ gia đình trong 1 ngày 

Công việc trong ngày của vợ chồng trong gia đình trường hợp 1 

Chủ thể Thời gian Công việc 

Chồng 

Tháng 3 - tháng 9 

(Mỗi tháng thường làm 

khoảng 18 - 20 ngày) 

7h - 9h  
Chuẩn bị ngư cụ và tinh 

thần để đi đánh bắt 

9h - 15h  Đánh bắt cá gần bờ 

15h - 17h Bàn giao  

Sau 17h Trở về nhà nghỉ ngơi  

 
17 Nghiên cứu theo định hướng phát triển về hệ thống canh tác (DORAS) trên 45 địa bàn ở vùng Central 

Plains (đồng bằng miền Trung) Thái Lan, thực hiện năm 1994 - 1995 bởi Francois Molle và cộng sự đã đưa 

ra kết quả có 57% hộ gia đình nông nghiệp trong cuộc điều tra có sự đa dạng về nghề nghiệp mà trong đó có 

những nghề không thuộc lĩnh vực nông nghiệp [3]. 
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Từ tháng 10 - 01 

(Những tháng này thỉnh 

thoảng có đi đánh bắt 

nhưng tần suất ít do thời 

tiết mưa bão, không thuận 

lợi) 

7h - 11h  Làm việc nhà 

11h - 13h30 Nghỉ trưa 

14h - 22h Phụ bán quán ăn 

Tháng 02  Nghỉ Tết 

Vợ  Tháng 3 - tháng 9 

7h - 11h 

Chế biến thủy hải sản tại 

nhà (làm chả cá, mắm 

ruốc...) 

11h - 12h Nghỉ trưa 

13h - 15h Làm việc nhà 

15h - 17h 

Phân phối hải sản đánh 

bắt được hoặc trực tiếp 

đem bán 

Sau 17h 
Làm việc nhà và nghỉ 

ngơi 

 Từ tháng 10 - 01  Không có việc làm 

 Tháng 01 - tháng 02  Nghỉ Tết 

[Nguồn: NCS] 

Kami và cs (2018) cho rằng việc sử dụng các hoạt động sinh kế khác nhau và 

những kỹ năng kết hợp các hoạt động sinh kế khác nhau có tầm quan trọng đáng kể 

đối với sinh kế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 05% thu nhập từ chỉ một nguồn, với 

95% số người được hỏi tham gia vào sự kết hợp giữa các hoạt động nông nghiệp và 

phi nông nghiệp do nhiều lý do khác nhau để đa dạng hóa các hoạt động khác thu 

nhập nông nghiệp như kỹ năng hạn chế, quy mô gia đình lớn, cơ hội sẵn có, sản 

phẩm nông nghiệp theo mùa, nhu cầu thuận lợi cho hàng hóa và dịch vụ hoặc kết 

hợp giữa các điều này [49, tr. 27]. 
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Bảng 3.7. Biểu hoạt động sinh kế đa thể của một hộ gia đình trong 1 năm 

Lao động Tháng Tuần Ngày Công việc 

 

 

Chồng 

Tháng 1-2  Cả ngày 
Nghỉ ngơi, làm việc 

nhà 

Tháng 3-9 
 7h - 11h Phụ thợ nề 

 13h30 -17h Phụ thợ nề 

Tháng 10-12  13h-21h 
Xe ôm, vận chuyển 

hàng hóa (shipper) 

 

Vợ 
Tháng 1-12 

Thứ 2-6 7h - 17h từ Giữ trẻ 

Thứ 7-chủ 

nhật 

Không cố 

định 
Giúp việc nhà theo giờ 

[Nguồn: NCS] 

Đặc điểm đáng chú ý của mô hình sinh kế đa thể của các hộ TĐC thành phố 

Đà Nẵng, không phải là dạng tiệm tiến trong bản thân ngành nghề (chuyên canh, 

mở rộng đầu tư, quy mô,…) mà là kiểu đa chức năng, đa ngành, đa nghề [8]. Những 

sinh kế mang tính thuần nhất, mang đặc trưng truyền thống gia đình như kinh 

doanh, buôn bán, trang trại, canh tác nông nghiệp, chăn nuôi, xưởng nghề mộc... 

đang dần biến mất ở các khu TĐC.  

Môt số nghiên cứu cho rằng việc chuyển đổi hệ thống các mô hình phát triển 

là một yêu cầu để thích ứng hiệu quả [49, tr. 18]. Chiến lược sinh kế của hộ thể hiện 

thông qua khả năng thích ứng sinh kế bằng các hoạt động sinh kế cụ thể được chọn. 

Yaro (2006) cho rằng thích ứng sinh kế bao hàm cả sự đa dạng hóa các hoạt động 

sinnh kế mới hoặc sinh kế phụ (thứ cấp) và thay đổi hình thức thích ứng, tính chất 

và nội dung của ngành nông nghiệp, đặc trưng sinh kế nông thôn. Quá trình thích 

ứng không chỉ liên quan đến việc chuyển đổi từ nông nghiệp sang lĩnh vực phu 

nông nghiệp, mà còn tăng cường các nỗ lực trong lĩnh vực nông nghiệp với sự đa 

dạng hóa theo mùa vào các hoạt động sinh kế khác [49, tr. 28]. Xem xét ba mô hình 

sinh kế thích ứng như trên của cư dân TĐC Đà Nẵng trong bối cảnh CNH, HĐH, 

cho thấy tính chất, đặc điểm và vai trò của các loại hình sinh kế, phản ánh quá trình 

tìm kiếm, duy trì và phục hồi của các hộ TĐC. Trong đó, mô hình sinh kế đa thể là 

một mô hình mang tính đặc trưng của các cộng đồng cư dân TĐC thành phố Đà 

Nẵng. Mô hình sinh kế đa thể phản ánh bối cảnh TĐC làm thay đổi hoàn toàn môi 

trường sống và nguồn vốn sinh kế, đã tạo nên sự chuyển đổi sinh kế đột ngột và bị 

động đối với các hộ TĐC, buộc một số sinh kế truyền thống phải thay đổi để bởi tác 
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động CNH, HĐH, ĐTH. Sự thay đổi/chuyển đổi sinh kế bị tác động từ bên 

ngoài/khách quan, trong khi đó sự thích ứng/thích nghi với sinh kế mới lại đến từ 

bên trong/chủ quan. Sinh kế thích ứng ở cộng đồng TĐC môi trường CNH, HĐH ở 

Đà Nẵng không mang tính phổ quát, dành cho tất cả mọi người, mà có xu hướng 

đào thải những lao động thuộc đối tượng yếu thế một cách rõ ràng hơn, đưa đến 

hiện tượng bất lực, thụ động. 

Tiến trình và hình thức của thích ứng không đơn thuần trả lời cho câu hỏi 

thích ứng như thế nào mà gắn chặt chẽ với tác nhân thích ứng và đối tượng thích 

ứng. Theo nhận định chung, hoạt động thích ứng trong tổ chức cộng đồng xã hội 

thường được lên kế hoạch và có thể dự đoán trước, khác với các hệ thống tự nhiên 

không được quản lý nhất thiết phải tự chủ và phản ứng [82, tr. 208], tuy nhiên do 

dấu ấn mờ nhạt của tác động chính sách đối với sinh kế thích ứng của cư dân TĐC 

Đà Nẵng nên sinh kế thích ứng của trong trường hợp này lại được nhận diện dưới 

khung tiến trình với những đặc điểm cơ bản như tự chủ, tự động về mục đích, chủ 

động về thời gian, tức thời về phạm vi thời gian, mang tính địa phương, hẹp về 

phạm vi không gian và mang tính điều chỉnh về mặt chức năng, hệ quả. 

 

Tiểu kết chương 3 

 

Sinh kế thích ứng của cư dân TĐC Đà Nẵng được mô tả theo cấu trúc chủ thể 

thích ứng, đối tượng, tác nhân thích ứng và hình thức thích ứng. Chủ thể của sinh kế 

thích ứng là cư dân TĐC Đà Nẵng, mang trong mình những đặc điểm về vốn tự 

nhiên, vốn con người, vốn xã hội, vốn vật chất và vốn tài chính. Các đặc điểm vốn 

này có sự khác nhau tương đối giữa các khu vực: khu vực lõi đô thị, khu vực đô thị 

mới và khu vực ven biển. Chủ thể của sinh kế thích ứng này phải thích ứng với đối 

tượng là chủ trương, chính sách của Nhà nước và thị trường lao động tại thời điểm 

tương ứng. Trong đó, chủ trương, chính sách của Nhà nước đóng vai trò chi phối 

nhiều yếu tố, một mặt về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và một mặt hỗ trợ chính 

sách đối với cư dân TĐC. Sinh kế thích ứng của cư dân TĐC Đà Nẵng được biểu 

hiện thông qua ba mô hình sinh kế gồm mô hình sinh kế nguyên thể, mô hình sinh 

kế biến thể và mô hình sinh kế đa thể. Dù vậy, các mô hình không mang tính cố 

định bền vững mà có sự đan xen, chuyển đổi ở từng thời gian khác nhau.  
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CHƯƠNG 4 

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GỢI Ý MỘT SỐ ĐỘNG THÁI  

GIA TĂNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG TRONG SINH KẾ  

CỦA CƯ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Những mô tả các khía cạnh cơ bản của sinh kế thích ứng sau tái định cư ở 

thành phố Đà Nẵng từ chủ thể, đối tượng đến mô hình sinh kế thích ứng cho thấy 

một bức tranh, diện mạo, hình hài của sinh kế thích ứng ở Đà Nẵng. Sự vận động 

của hình hài đó thể hiện qua khả năng thích ứng sinh kế của cư dân tái định cư Đà 

Nẵng. Bên cạnh đó, cần có những động thái hỗ trợ gia tăng khả năng thích ứng 

trong sinh kế của cư dân TĐC ở Đà Nẵng. 

4.1. Khả năng thích ứng  

Thích ứng với ý nghĩa là sự linh hoạt nên có vấn đề là vận dụng linh hoạt 

nguồn vốn bên trong và mềm dẻo, uyển chuyển đối với tác nhân bên ngoài, cụ thể là 

thị trường lao động, nhu cầu lao động của thị trường. Để đánh giá sinh kế thích ứng, 

nghiên cứu đánh giá dựa trên các tiêu chí: (1) Vị trí của hoạt động sinh kế trong thị 

trường lao động hiện nay và vấn đề nảy sinh trong sinh kế hiện nay của cư dân 

TĐC; (2) Sự vận dụng vốn vào hoạt động sinh kế để tạo ra sinh kế mới hay duy trì 

sinh kế cũ hoặc đa dạng hóa sinh kế. Nội dung này được thực hiện dựa trên các 

nhóm hoạt động sinh kế thông qua nghiên cứu định lượng và định tính từ phỏng vấn 

người dân và nghiên cứu định tính dựa vào nhận định đánh giá của chuyên gia. Điều 

này góp phần giúp nghiên cứu phản ánh đúng nhất khả năng thích ứng trong bối cảnh 

CNH, HĐH. Các nguồn vốn tương ứng với hoạt động sinh kế được thể hiện theo 

bảng dưới đây.  
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Bảng 4.1. Các nguồn vốn của các hoạt động sinh kế sau TĐC hiện nay  

ở Đà Nẵng 

  

Nông 

nghiệp 

và ngư 

nghiệp 

Lao 

động kỹ 

thuật và 

công 

nhân 

Thủ 

công và 

xây 

dựng 

Dịch vụ 

lắp ráp, 

vận 

hành 

máy 

móc 

thiết bị 

Buôn 

bán và 

cung 

cấp dịch 

vụ 

Nghề 

giản 

đơn  

1. Nguồn vốn tự nhiên       

Đất đai (m2)             

Diện tích đất ở bình 

quân của hộ  
85 98 108 100 116 95 

Diện tích đất/mặt nước 

bình quân làm mục đích 

sản xuất, kinh doanh…  

20 0 30 0 35 0 

Nguồn nước sinh hoạt 

(%) 
            

Nước sinh hoạt đảm bảo  100 100 100 100 100 100 

Nước sản xuất 100 100 100 100 100 100 

2. Nguồn vốn xã hội       

Tham gia các hoạt động 

xã hội (%) 
            

Tham gia vào tổ chức xã 

hội 
37 22 31 29 50 35 

Tham gia sinh hoạt cộng 

đồng 
55 11 25 32 41 23 

Tiếp cận các dịch vụ xã 

hội 
      

Giáo dục 90 84 79 87 89 61 

Y tế 90 92 95 94 97 86 

Thị trường 20 27 11 41 45 7 

3. Nguồn vốn con người       

 Nhân khẩu        

Số nhân khẩu trung bình 

trong hộ gia đình 
6 5 5 4 6 3 

Số người trung bình 

trong độ tuổi lao động 
4.5 3 3 2 4 2 
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 Trình độ của chủ hộ       

Trình độ học vấn        

Dưới bậc tiểu học đến 

hoàn thành bậc tiểu học 
58 12 5 5 8 6 

Hoàn thành bậc trung 

học cơ sở 
20 13 19 34 21 10 

Hoàn thành bậc trung 

học phổ thông 
5 29 18 17 14 6 

Trình độ chuyên môn        

Chưa qua đào tạo 47 4 3 0 2 3 

Trung cấp 5 44 37 34 21 14 

Cao đẳng  1 13 9 14 5 2 

Đại học/Trên đại học 0 12 15 8 4 2 

4. Nguồn vốn vật chất       

Nhà ở (%)       

Nhà kiên cố 98 98 96 98 98 99 

Nhà bán kiên cố 0 0 0 0 0 0 

Nhà thiếu kiên cố 0 0 0 0 0 0 

Nhà đơn sơ/nhà tạm 0 0 0 0 0 0 

Đang xây dựng nhà ở 2 2 4 2 2 1 

Chưa có nhà ở 0 0 0 0 0 0 

Phương tiện đi lại 

thường dùng (%) 
            

Xe ô tô 1 1 0 3 5 0 

Xe máy 95 93 99 97 95 95 

Xe khác (xe đạp, xe máy 

điện..) 
4 2 1 0 0 5 

Không có  0 0 0 0 0 0 

Phương tiện, máy móc 

sản xuất (%) 
            

Hộ có phương tiện, máy 

móc làm việc 
49 64 86 79 0 0 

Hộ đi thuê/mướn phương 

tiện, máy móc làm việc 
45 22 14 21 0 0 

Hộ không cần máy móc, 

phương tiện làm việc 
6 24 0 0 100 100 

Mặt bằng kinh doanh, 

sản xuất 
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Hộ sử dụng mặt bằng sẵn 

có 
100 0 47 12 14 0 

Hộ thuê, mướn mặt bằng 0 0 53 0 86 0 

Hộ không cần mặt bằng 0 100 0 88 0 100 

5. Nguồn vốn tài chính       

Thu nhập bình quân 

năm (tr.đ/hộ) 
122.4 120 120 162 154.8 90 

Thu nhập bình quân tháng 13.6 10 12 13.5 12.9 9 

Số tháng làm việc 9 12 10 12 12 10 

Chi tiêu cho các sinh 

hoạt và sản xuất (%) 
95-100 85-95 80-90 90-100 90-100 80-90 

Tiết kiệm hàng năm 

trong tổng thu nhập (%) 
20-30 10-15 10-20 0-10 0-10 10-20 

4.1.1. Đối với nhóm hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề nông nghiệp và 

ngư nghiệp 

Đối với nhóm hộ tham gia hoạt động sinh kế này, KSBBH cho thấy diện tích 

bình quân của hộ là 85m2 và diện tích đất/mặt nước bình quân làm mục đích sản 

xuất, kinh doanh là 20m2. Nhóm hoạt động sinh kế này có tỉ lệ tham gia các hoạt 

động xã hội ở mức độ trung bình, với 37% hộ tham gia vào các tổ chức xã hội và 

55% tham gia sinh hoạt cộng đồng. Tiếp cận các dịch vụ xã hội đạt tỉ lệ cao ở 

nhóm này, trong đó tiếp cận dịch vụ y tế đạt 90%, tiếp cận dịch vụ giáo dục đạt 

90% và tiếp cận thị trường đạt 20%. Nguồn vốn con người của nhóm hoạt động 

sinh kế này khá cao với trình độ dưới bậc tiểu học đến hoàn thành bậc tiểu học 

chiếm 58%, hoàn thành bậc trung học cơ sở chiếm 20% và trung học phổ thông 

chiếm 5%, và trình độ chuyên môn lại tập trung ở chưa qua đào tạo (47%). Nguồn 

vốn vật chất khá ấn tượng với 98% nhà ở kiên cố, 95% có phương tiện đi lại là xe 

máy. Điểm đáng lưu ý là có có 49% hộ có phương tiện, máy móc làm việc và 45% 

hộ đi thuê, mướn phương tiện, máy móc làm việc. Về mặt bằng kinh doanh, sản 

xuất, có sự đồng nhất giữa các hộ với 100% hộ sử dụng mặt bằng sẵn có. Mức thu 

nhập trung bình năm của lao động chính trong gia đình là 122.4tr.đ, con số này 

khá thấp vì dù thu nhập tháng cao nhưng số tháng làm việc thấp (Xem bảng 4.1). 

Khi được đặt câu hỏi nêu đánh giá chung về hoạt động sinh kế hiện nay của 

hộ gia đình đang có thành viên tham gia hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề 
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ngư nghiệp, một số cư dân TĐC cho rằng sinh kế này mặc dù có thu nhập nhưng 

thất thường và khá bấp bênh tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và sức khỏe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là ý kiến của một phụ nữ trung niên ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

với làn da rám nắng biển đang ngồi trước thềm nhà đợi đến giờ ghe thuyền trở về. 

Bà trả lời bằng giọng điệu vui vẻ kèm nụ cười hài lòng, thái độ khá  dứt khoát cho 

thấy bà đã có dự tính như vậy và khả năng sớm thực hiện trong thời gian gần nhất. 

Thực ra, căn hộ gia đình bà đang ở mặc dù vừa phải, khoảng tầm 80m2, nhưng mặt 

tiền đường 7m2 kèm với vỉa hè rộng rãi, trạng thiết bị trong nhà khá đầy đủ tiện 

nghi với tủ lạnh, tivi, máy giặt, xe máy… đời mới. Bà xác định rằng mặc dù TĐC 

làm cho cuộc sống của gia đình bà có nhiều biến động nhưng đó là biến động theo 

chiều hướng tích cực với đời sống vật chất được cải thiện kéo theo đời sống tinh 

thần được nâng cao. Sự thích ứng trong sinh kế của gia đình bà chọn lựa một sinh 

kế an toàn và ổn định hơn mà theo bà là phù hợp với tuổi tác và tình hình kinh tế 

của thành phố Đà Nẵng có nhiều khởi sắc, phát triển vượt bậc. 

Trong hoạt động sinh kế nông nghiệp, đánh giá SWOT đối với sinh kế này của 

nhóm đối tượng là phụ nữ từ độ tuổi trung niên trở lên chỉ ra bên cạnh một số điểm 

mạnh về kinh nghiệm và mong muốn có nghề hỗ trợ kinh tế gia đình, điểm yếu và 

thách thức rất lớn. Ngoài việc không có đất để trồng trọt, không biết sử dụng xe để 

phục vụ đi lại, nhóm này phải đối mặt với thách thức từ diện tích đất rảnh hạn chế 

Hộp 4.1. Ý kiến của người dân về hoạt động sinh kế  

gắn với ngành nghề ngư nghiệp 

 Nghề này cũng thất thường lắm, có khi làm có đồng ra đồng vào, cũng 

có khi mưa gió, trở trời là không có đồng nào. Ngày xưa còn trẻ tôi còn đi ghe 

thuyền cùng ổng nhưng giờ tôi chỉ phụ ổng phân loại cá tôm mang ra chợ khi 

ghe/ thúng về hoặc làm mắm muối vậy thôi. Với lại bữa nay cá mú vùng biển cạn 

giảm lắm nên tôi tính bàn với ổng bán cái thúng này rồi xin đi làm bảo vệ hoặc 

thỉnh thoảng đi làm thuê cho mấy thuyền lớn... 

[Nguồn: KSBBH 08, 2019] 
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và có luôn có khả năng bị phá hoại, mất cắp. Trong hoàn cảnh đó, cơ hội đối với 

sinh kế này lại khó có thể định hình được. (PL 2.1, tr. P17).  

Trong những hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề ngư nghiệp của cư dân 

TĐC của thành phố Đà Nẵng bên cạnh hoạt động sinh kế thuộc dịch vụ hậu cần nghề 

cá và chế biến thủy hải sản, hoạt động sinh kế đánh bắt thủy hải sản của thành phố Đà 

Nẵng đóng vai trò chủ đạo, quyết định hai hoạt động còn lại. Tiếp cận thực tế cho 

thấy chủ thể của hoạt động sinh kế là người bản địa và đa số cha truyền con nối. Đối 

với hoạt động sinh kế này, các chuyên gia chỉ ra điểm mạnh lớn nhất là có kinh 

nghiệm và vẫn duy trì được mối quan hệ cộng cư, cộng nghiệp cùng với cơ hội từ 

chính sách khuyến khích phát triển tàu thuyền công suất lớn của thành phố. Điểm yếu 

lớn nhất của hoạt động sinh kế này là thiếu vốn để đầu tư nâng cấp tàu cùng với thách 

thức về thực trạng ngày càng cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ. (PL 2.2, tr. P17). 

4.1.2. Đối với nhóm hoạt động sinh kế gắn với lao động kỹ thuật và công nhân 

Đối với nhóm hộ tham gia hoạt động sinh kế này, KSBBH cho thấy diện tích 

bình quân của hộ là 98m2 và diện tích đất/mặt nước bình quân làm mục đích sản 

xuất, kinh doanh là 30m2…. Nhóm hoạt động sinh kế này có tỉ lệ tham gia các 

hoạt động xã hội ở mức độ thấp, với 22% hộ tham gia vào các tổ chức xã hội và 

11% tham gia sinh hoạt cộng đồng. Tiếp cận các dịch vụ xã hội đạt tỉ lệ cao ở 

nhóm này, trong đó tiếp cận dịch vụ y tế đạt 92%, tiếp cận dịch vụ giáo dục đạt 

84% và tiếp cận thị trường đạt 27%. Nguồn vốn con người của nhóm hoạt động 

sinh kế này khá thấp với trình độ dưới bậc tiểu học đến hoàn thành bậc tiểu học 

chiếm 12%, hoàn thành bậc trung học cơ sở chiếm 13% và trung học phổ thông 

chiếm 29%, và trình độ chuyên môn chủ yếu ở trình độ trung cấp (44%) và cao 

đẳng (13%). Đáng chú ý là ở nhóm này, trình độ chủ hộ đạt đại học/trên đạihọc 

chiếm 12%. Nguồn vốn vật chất khá ấn tượng với 98% nhà ở kiên cố, 93% có 

phương tiện đi lại là xe máy. Điểm đáng lưu ý là 64% hộ có máy móc, phương 

tiện làm việc và 22% hộ thuê, mướn phương tiện, máy móc để sản xuất, kinh 

doanh. Tỉ lệ không cần máy móc, phương tiện làm việc chiếm 24%. Về mặt bằng 

kinh doanh, sản xuất, có 100% hộ không cần mặt bằng. Thu nhập bình quân năm 

của lao động chính trong gia đình là 120 tr.đ (Xem bảng 4.1). 
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Khi được đặt câu hỏi nêu đánh giá chung về hoạt động sinh kế hiện nay của 

hộ gia đình đang có thành viên tham gia hoạt động sinh kế gắn với lao động kỹ 

thuật và công nhân, một số cư dân TĐC đề cập đến sự thay đổi việc làm của mình 

hiện tạm ổn, tuy nhiên chưa biết tương lai như thế nào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của một chị 6 năm làm công nhân tại khu công nghiệp dịch vụ thủy sản 

Thọ Quang (Quận Sơn Trà), hiện đang sinh sống cùng chồng con tại một căn hộ 

chung cư khoảng hơn 50m2 ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh vẻ ngoài 

khá tháo vát, chị còn khá rành rọt với các mạng xã hội. Theo chị, dùng mạng xã hội 

vốn hấp dẫn chị, thêm nữa thời gian gần đây là có thêm nguồn thu từ nó, nên chị rất 

vui, thêm chút thời gian mà còn thêm tiền để mua sắm.  Thích ứng sinh kế của chị 

cũng khá rõ ràng, phù hợp với năng lực, vốn có của ban thân thể hiện qua kinh 

nghiệm của công việc trước, và xu hướng kinh doanh hiện nay.  

Lao động kỹ thuật và công nhân và hai hoạt động sinh kế khá phổ biến đối với 

cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng trong nhóm hoạt động sinh kế này. Tuy nhiên, 

tiếp cận thực tế cho thấy, những người dân TĐC có thể tham gia hoạt động sinh kế 

này phần lớn là thế hệ con của các chủ hộ TĐC, hoặc chủ hộ TĐC trẻ tuổi được 

tách ra từ hộ gia đình nhiều thế hệ.  

Đánh giá SWOT đối với sinh kế lao động công nhân sau TĐC tái định cư tại 

Đà Nẵng cho thấy điểm mạnh của họ là người dân bản địa, có hộ khẩu tại Đà Nẵng 

với cơ hội xu hướng nghề nghiệp cần những công nhân kỹ thuật lành nghề cùng với 

cơ hội phát triển lớn đối với những công nhân kỹ thuật lành nghề. Điểm yếu là đa số 

Hộp 4.2. Ý kiến của người dân có hoạt động sinh kế gắn với  

lao động kỹ thuật và công nhân 

Nghề công nhân thì báo chí viết đầy đó chắc chị cũng biết. Trước khi qua đây ở, 

mình từng làm thuê thường nhật cho siêu thị thực phẩm sạch. Sau này đi làm xa, 

hơn nữa siêu thị đó không có bảo hiểm nên mình xin chuyển làm công nhân sơ 

chế thực phẩm, làm theo ca, có bảo hiểm, có thưởng lễ Tết. Gần đây, mình có bán 

thêm một vài thực phẩm tươi sống do mình làm quen được nguồn cung giá phải 

chăng, mình tranh thủ bán cho những người quen trên facebook, zalo, cũng 

không phải mất nhiều thời gian lắm. 

[Nguồn: KSBBH 27, 2018] 
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họ không được đào tạo nghề bài bản, đúng chuyên môn cũng như không tiếp cận, 

cập nhật được thông tin tuyển dụng. Đồng thời, thách thức trước mắt không hề nhỏ 

bởi mặc dù nhu cầu xã hội đang lớn nhưng lao động một khi đã lớn tuổi sẽ không 

đủ sức khỏe để làm việc cũng như dễ dàng bị sa thải. Ngoài ra, các đợt khủng hoảng 

kinh tế, tài chính trong nước và toàn cầu những năm gần đây và dự báo trong tương 

lai sẽ gây ảnh hưởng đến việc tuyển dụng lao động. (PL 2.3, tr. P18). 

4.1.3. Đối với nhóm hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề thủ công và xây dựng 

Đối với nhóm hộ tham gia hoạt động sinh kế này, KSBBH cho thấy diện tích 

bình quân của hộ là 108m2 và diện tích đất/mặt nước bình quân làm mục đích sản 

xuất, kinh doanh là 30m2…. Nhóm hoạt động sinh kế này có tỉ lệ tham gia các 

hoạt động xã hội ở mức độ thấp, với 31% hộ tham gia vào các tổ chức xã hội và 

25% tham gia sinh hoạt cộng đồng. Tiếp cận các dịch vụ xã hội đạt tỉ lệ cao ở 

nhóm này, trong đó tiếp cận dịch vụ y tế đạt 95%, tiếp cận dịch vụ giáo dục đạt 

79% và tiếp cận thị trường đạt 11%. Nguồn vốn con người của nhóm hoạt động 

sinh kế này khá thấp với trình độ dưới bậc tiểu học đến hoàn thành bậc tiểu học 

chiếm 5%, hoàn thành bậc trung học cơ sở chiếm 19% và trung học phổ thông 

chiếm 18%, và trình độ chuyên môn chủ yếu ở trình độ trung cấp (37%) và cao 

đẳng (9%). Đáng chú ý là ở nhóm này, trình độ chủ hộ đạt đại học/trên đạihọc 

chiếm 15%. Nguồn vốn vật chất khá ấn tượng với 98% nhà ở kiên cố, 99% có 

phương tiện đi lại là xe máy. Điểm đáng lưu ý là 86% hộ có máy móc, phương 

tiện làm việc và 14% hộ thuê, mướn phương tiện, máy móc để sản xuất, kinh 

doanh. Về mặt bằng kinh doanh, sản xuất, có sự không tương đồng giữa các hộ, có 

0% tỉ lệ hộ không cần mặt bằng trong khi có 47% hộ sử dụng mặt bằng sẵn có để 

sản xuất, kinh doanh và có 53 hộ phải thuê, mướn mặt bằng. Thu nhập bình quân 

năm của lao động chính trong gia đình là 120tr.đ (Bảng 4.1). 

Khi được đặt câu hỏi nêu đánh giá chung về hoạt động sinh kế hiện nay của 

hộ gia đình đang có thành viên tham gia hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề thủ 

công và xây dựng, một số cư dân TĐC cho rằng có những khó khăn trong những 

năm đầu tiên sau TĐC nhưng dần được khắc phục qua các năm. 
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Đó là ý kiến của một chị thợ may sinh sống ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng. Chị thợ may khoảng 37 tuổi và người chồng làm nghề xây dựng hơn chị 

khoảng 5 tuổi. Chị vợ vẫn giữ nguyên công việc sau TĐC trong khi người chồng 

vốn trước đây phụ cha mẹ nuôi trồng cây cảnh. Sau TĐC, hai vợ chồng được cha 

mẹ chia sẻ cho mảnh đất ra ở riêng. Sự thích ứng trong sinh kế của đôi vợ chồng 

này thể hiện ở việc họ một mặt giữ nguyên việc làm của người vợ và một mặt 

chuyển đổi một sinh kế khác của người chồng khi có hoàn cảnh có khả năng phát 

triển hơn. 

Trong các hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề thủ công và xây dựng, hoạt 

động sinh kế xây dựng hiện nay thu hút được nhiều người dân TĐC tham gia. Tiếp 

cận thực tế cho thấy, đối tượng cư tham gia hoạt động sinh kế này chủ yếu là nam 

giới và có tuổi đời thấp, cao nhất ở khoảng độ tuổi trung niên.  

Đánh giá SWOT cho thấy hoạt động sinh kế này vì đang thực hiện bởi những 

người ở độ tuổi từ trẻ đến trng nên nên đa số đều có sức khỏe, có nhiều cơ hội phát 

triển do nhu cầu xã hội tăng cao và đa dạng về vị trí công việc, tuy nhiên điểm yếu 

chính của họ là chưa chủ động tiếp cận thông tin thị trường nên hiện tại đa phần làm 

việc dưới sự kêu gọi của chủ thầu.. Thách thức lớn nhất là tính thời vụ và sự phụ 

thuộc thời tiết. Hoạt động của sinh kế thợ xây dựng tập trung cao điểm vào mùa hè, 

mùa mưa hầu như nhàn rỗi. Điều này ảnh hưởng đến sinh kế của người lao động, số 

thu nhập có được trong mùa nắng phải trang trải cho cả cả năm. Bên cạnh đó, hoạt 

động sinh kế này còn đối mặt với sự biến động theo thị trường bất động sản, khi thị 

trường bất động sản “đóng băng”, không chỉ các công trình xây dựng lớn bị đình trệ mà 

cả những công trình nhỏ và thông dụng như nhà ở cũng giảm. (PL 2.4, tr. P18). 

Hộp 4.3. Ý kiến của người dân về hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề  

thủ công và xây dựng 

Nghề may đồ này chị làm từ trước khi giải tỏa. Đến khi TĐC chuyển qua 

đây sống, chị mở được cái tiệm sáng sủa hơn tí. Lúc đầu chưa quen nên khách 

khứa ít lắm, khách cũ dần dần cũng ít đến. Giờ quen rồi nên lượng khách có đỡ 

hơn, phải thuê thêm thợ, nuôi học trò để hỗ trợ. Chồng chị sang đây làm thợ nề, 

việc nhiều hay ít cũng tùy mùa…  

[Nguồn: KSBBH 63, 2018] 
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4.1.4. Đối với nhóm hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề dịch vụ lắp ráp, 

vận hành máy móc, thiết bị 

Đối với nhóm hộ tham gia hoạt động sinh kế này, KSBBH cho thấy diện tích 

bình quân của hộ là 100m2 và không có diện tích đất/mặt nước bình quân làm mục 

đích sản xuất, kinh doanh… Nhóm hoạt động sinh kế này có tỉ lệ tham gia các hoạt 

động xã hội ở mức độ thấp, với 29% hộ tham gia vào các tổ chức xã hội và 32% tham 

gia sinh hoạt cộng đồng. Tiếp cận các dịch vụ xã hội đạt tỉ lệ cao ở nhóm này, trong 

đó tiếp cận dịch vụ y tế đạt 94%, tiếp cận dịch vụ giáo dục đạt 87% và tiếp cận thị 

trường đạt 41%. Nguồn vốn con người của nhóm hoạt động sinh kế này khá cao với 

trình độ dưới bậc tiểu học đến hoàn thành bậc tiểu học chiếm 5%, hoàn thành bậc 

trung học cơ sở chiếm 34% và trung học phổ thông chiếm 17%, và trình độ chuyên 

môn chủ yếu ở trình độ trung cấp (34%) và cao đẳng (14%). Nguồn vốn vật chất khá 

ấn tượng với 98% nhà ở kiên cố, 97% có phương tiện đi lại là xe máy. Về mặt bằng 

kinh doanh, sản xuất, có sự không tương đồng giữa các hộ, trong khi có 88% hộ 

không cần mặt bằng thì có 12% hộ sử dụng mặt bằng sẵn có để sản xuất, kinh doanh. 

Điểm đáng lưu ý là 100% hộ không cần máy móc, phương tiện làm việc và 100% tỉ 

lệ hộ không cần mặt bằng. Thu nhập bình quân năm của lao động chính trong gia 

đình là 162tr.đ (Bảng 4.1). 

Khi được đặt câu hỏi nêu đánh giá chung về hoạt động sinh kế hiện nay của 

hộ gia đình đang có thành viên tham gia hoạt động sinh kế gắn với  ngành nghề 

dịch vụ lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị, một số cư dân TĐC cho rằng tìm 

kiếm được việc làm nhờ chính sách đào tạo nghề của thành phố Đà Nẵng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp 4.4. Ý kiến của người dân về hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề  

dịch vụ lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị  

Tôi có tham gia học nghề điện máy từ hỗ trợ của thành phố, cũng dự tính 

ra mở cơ sở kinh doanh sửa chữa gì đó nhưng vẫn chưa thực hiện được. Đúng lúc 

thời điểm đó cửa hàng điện máy ở Đà Nẵng mở ra tấp nập, nên tôi xin được chân 

kỹ thuật, làm công việc sửa chữa, bảo hành cho các cửa hàng. Lương không cao 

lắm nhưng cộng doanh thu thì cũng đảm bảo cơ bản cuộc sống… Nhưng tôi cũng 

có dự định sau này có vốn, sẽ mở cửa hàng kinh doanh điện máy… 

[Nguồn: KSBBH 31, 2018] 



 

112 

 

Ý kiến của anh thanh niên là nghề sửa chữa điện máy tại quận Ngũ Hành Sơn, 

Đà Nẵng. Tiếp xúc với anh khi anh trở về nhà sau khi mới lắp ráp máy điều hòa cho 

một khách hàng trong quận. Căn nhà nhỏ của anh ngoài những trang thiết bị cơ bản 

thường ngày còn có một không gian chứa đựng những dụng cụ phục vụ cho công 

việc của mình. Theo anh, dụng cụ phục vụ cho công việc vốn dĩ đã được công ty 

trang bị và thường cất giữ tại công ty, tuy nhiên đây là những dụng cụ anh mua 

dành riêng cho mình hoăc sửa chữa  mà có được. Làm nghề này, theo anh, mùa 

nắng vẫn nhiều việc nhất nên trong thời gian này, hầu như anh rất bận rộn. Thích 

ứng sinh kế của anh là tính toán phù hợp với từng giai đoạn nguồn vốn của bản thân 

và nhu cầu thị trường. 

Trong các hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề dịch vụ lắp ráp, vận hành 

máy móc, thiết bị, hoạt động sinh kế sửa chữa đồ gia dụng, điện lạnh, điện tử tại 

nhà xuất hiện nhiều nhất. Tiếp cận thực tế cho thấy, đối tượng tham gia hoạt động 

sinh kế này chủ yếu là nam giới, trẻ tuổi, có tay nghề, được đào tạo tối thiểu là sơ 

cấp nghề, trung cấp nghề hoặc bậc thợ.  

Đánh giá SWOT cho thấy, mặc dù có sức khỏe, được đào tạo nghề nhưng 

điểm yếu của nam lao động trẻ TĐC đối với hoạt động sinh kế này là chưa được 

đào tạo xây dựng kỹ năng phục vụ khách hàng. Làm nghề này bắt buộc họ phải có 

kiến thức nền tảng cơ bản, thường là học ở các cơ sở đào tạo, nếu không là các cơ 

sở kinh doanh, hoặc cả hai thì mới đủ kỹ năng cần thiết để làm việc. Bên cạnh đó, 

điểm yếu của họ là chưa biết quảng bá và giữ uy tín đúng cách. Làm việc ở nhà của 

khách hàng khiến công việc mang tính chất cơ động, tuy nhiên, chính vì làm tại nhà, 

không có cơ sở nên việc quảng bá và giữ uy tín đóng vai trò quan trọng hơn gấp 

nhiều lần. Nếu không quảng bá, sẽ không ai biết để gọi, nếu không giữ uy tín, cũng 

không ai muốn gọi lần thứ hai, trong khi việc giữ uy tín ở đây đòi hỏi không chỉ về 

giá cả mà còn cả về thời gian hẹn.  

Thách thức của những người làm nghề là phải đảm bảo về mặt thời gian, lúc 

nào khách cần là nên sắp xếp thời gian, hơn nữa do thực hiện công việc một mình, 

lại liên quan đến điện máy nên khả năng xảy ra tai nạn nghề nghiệp khá cao. Mặc 

dù điểm yếu và thách thức rất lớn nhưng cơ hội đối với hoạt động sinh kế này mở ra 

cũng không nhỏ khi nhu cầu xã hội ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, với đặc điểm 
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linh động, không cần có mặt bằng sẽ là yếu tố quyết định làm giảm chi phí để có thể 

cạnh tranh về giá với các cơ sở lớn. (PL 2.5, tr. P19). 

4.1.5. Đối với nhóm hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và cung cấp dịch vụ 

Hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và cung cấp dịch vụ tương đối phổ biến 

đối với cư dân TĐC Đà Nẵng. KSBBH cho thấy diện tích bình quân của hộ tham 

gia hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và cung cấp dịch vụ là 116m2, đáng chú ý, 

trong nhóm hoạt động sinh kế này, diện tích đất sản xuất kinh doanh trung bình 

lên đến 35m2/hộ (Bảng 4.1). Nhóm hoạt động sinh kế này có tỉ lệ tham gia các 

hoạt động xã hội ở mức độ trung bình, với 50% hộ tham gia vào các tổ chức xã 

hội và 41% tham gia sinh hoạt cộng đồng. Tiếp cận các dịch vụ xã hội đạt tỉ lệ cao 

ở nhóm này, trong đó tiếp cận dịch vụ y tế đạt 97%, tiếp cận dịch vụ giáo  dục đạt 

89% và tiếp cận thị trường đạt 65%. Nguồn vốn con người của nhóm hoạt động 

sinh kế này khá cao với phần lớn trình độ chuyên môn của chủ hộ là hoàn thành 

bậc trung học cơ sở (21%) và trung học phổ thông (14%), tuy nhiên trình độ 

chuyên môn lại chủ yếu ở trình độ trung cấp (21%). Nguồn vốn vật chất khá ấn 

tượng với 98% nhà ở kiên cố, 95% có phương tiện đi lại là xe máy. Điểm đáng lưu 

ý là 100% hộ không cần máy móc, phương tiện làm việc, tuy nhiên thay vào đó, 

có đến 86% tỉ lệ hộ thuê, mướn mặt bằng. Thu nhập bình quân năm của lao động 

chính trong gia đình là 154.8tr.đ. 

Khi được đặt câu hỏi nêu đánh giá chung về hoạt động sinh kế hiện nay của 

hộ gia đình đang có thành viên tham gia hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và 

cung cấp dịch vụ, một số cư dân TĐC cho rằng lúc mới đến, khu vực TĐC còn ít 

dân cư nên bán buôn khó khăn nhưng sau vài năm, dân cư đông đúc nên bán buôn 

có dấu hiệu thuận lợi hơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp 4.5. Ý kiến của người dân về hoạt động sinh kế gắn với  

buôn bán và cung cấp dịch vụ  

Vợ chồng tôi qua đây cũng đấu được lô mặt tiền chợ, bán tạp hóa. Hai vợ 

chồng phụ nhau lấy hàng, bán hàng, tính toán tiền… Hồi mới qua còn ít người ở  

nên bán buôn nhỏ nhặt, sau này chỗ này đông đúc lên hẳn. Đến tối vào mùa hè, 

con gái tôi còn tranh thủ bán thêm ăn vặt, trà sữa tại đây luôn… 

[Nguồn: KSBBH 91, 2018] 
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Ý kiến của đôi vợ chồng bán tạp hóa tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

Đây là hai vợ chồng cùng làm một nghề với nhau, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong từng 

công đoạn của công việc. Gặp gỡ đôi vợ chồng trung niên vào một ngày mùa đông, 

phải chờ đợi mãi họ mới dứt khách để trò chuyện. Quầy bán hàng có phong phú các 

loại bánh, trà, sữa, kem, các loại nước ngọt, bia, các loại đậu, đồ khô... Quầy khá 

nhỏ nhưng hầu như hỏi cái gì cũng có nên khách khứa khá liên tục. Theo họ, trước 

khi có quầy hàng này, họ khá vất vả vì nhà ở trong kiệt, bán buôn không bao nhiêu. 

Thích ứng sinh kế của họ là khi TĐC, vì thuộc diện ưu tiên cho đối tượng bị thu hồi 

đất nên họ sớm nhận được hỗ trợ để có được quầy hàng này. Thêm nữa, số tiền bồi 

thường sau TĐC họ không như nhiều người khác là xây nhà dựng cửa mà tập trung 

đầu tư quầy hàng. Anh chồng nói, từ quầy hàng này, vợ chồng tôi mới có nhà cửa 

khang trang chứ xây nhà cửa khang trang trước thì giờ cũng không biết lấy gì để ăn. 

Đối với hoạt động buôn bán, tiếp cận thực tế cho thấy, đối tượng tham gia 

hoạt động sinh kế này chủ yếu là phụ nữ trung niên và lớn tuổi. Đánh giá SWOT 

của chuyên gia chỉ ra điểm mạnh từ tính chịu khó, nhẫn nại của nhóm này, điểm 

yếu là ít kinh nghiệm về thị trường. Cơ hội đối với hoạt động sinh kế này có sự 

khác nhau đối với từng người, tùy vào món hàng cũng như địa điểm để bán  hàng. 

Tuy nhiên họ cùng có thách thức chung là cạnh tranh lớn trên thị trường hiện này, 

thậm chí là cạnh tranh với cả thị trường thương mại điện tử (PL 2.6, tr. P19). 

Một hoạt động sinh kế mang tính dịch vụ hết sức phổ biến tại thành phố Đà 

Nẵng trong những năm gần đây là chạy xe taxi công nghệ và giao hàng (shipper). 

Tiếp cận thực tế cho thấy, đối tượng cư dân TĐC tham gia hoạt động sinh kế này chủ 

yếu là nam giới. Điểm mạnh đối với nam lao động TĐC khi tham gia hoạt động sinh 

kế này là thành thạo đường xá và giọng nói phù hợp với địa phương. Điểm mạnh này 

đặt trong cơ hội thị trường lớn đã thu hút nhiều con em hoặc chủ hộ TĐC trẻ tuổi 

tham gia. Tuy nhiên điểm yếu cơ bản là chưa được trang bị kỹ năng chăm sóc, phục 

vụ khách hàng với thách thức cạnh tranh ngày càng lớn khi số lượng tham gia vào 

hoạt động sinh kế này ngày càng gia tăng.Hoạt động sinh kế “xe taxi công nghệ và 

giao hàng” cũng là một loại sinh kế thích ứng mang lại nhiều tiềm năng và lợi thế cho 

các lao động TĐC với thủ tục đăng ký đơn giản, không bị quản lý thời gian.  
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4.1.6. Đối với nhóm hoạt động sinh kế gắn với công việc giản đơn 

Hoạt động sinh kế gắn với công việc giản đơn dù không mang lại giá trị kinh 

tế lớn nhưng góp phần giải quyết công việc của không ít người dân TĐC Đà Nẵng. 

Đối với nhóm hộ tham gia hoạt động sinh kế này, KSBBH cho thấy diện tích bình 

quân của hộ là 95m2 và không có diện tích đất/mặt nước bình quân làm mục đích 

sản xuất, kinh doanh…. Nhóm hoạt động sinh kế này có tỉ lệ tham gia các hoạt 

động xã hội ở mức độ thấp, với 35% hộ tham gia vào các tổ chức xã hội và 23% 

tham gia sinh hoạt cộng đồng. Tiếp cận các dịch vụ xã hội đạt tỉ lệ vừa từ thấp đến 

trung bình khá ở nhóm này, trong đó tiếp cận dịch vụ y tế đạt 86%, tiếp cận dịch 

vụ giáo dục đạt 61% và tiếp cận thị trường đạt 7%. Nguồn vốn con người của 

nhóm hoạt động sinh kế này khá thấp với trình độ dưới bậc tiểu học đến hoàn 

thành bậc tiểu học chiếm 6%, hoàn thành bậc trung học cơ sở chiếm 10% và trung 

học phổ thông chiếm 6%, và trình độ chuyên môn chủ yếu ở trình độ trung cấp 

(14%). Nguồn vốn vật chất khá ấn tượng với 99% nhà ở kiên cố, 95% có phương 

tiện đi lại là xe máy. Điểm đáng lưu ý là 100% hộ không cần máy móc, phương 

tiện làm việc và 100% tỉ lệ hộ không cần mặt bằng. Thu nhập bình quân năm của 

lao động chính trong gia đình là 90tr.đ (Bảng 4.1). 

Khi được đặt câu hỏi nêu đánh giá chung về hoạt động sinh kế hiện nay của 

hộ gia đình đang có thành viên tham gia hoạt động sinh kế gắn với công việc giản 

đơn, một số cư dân TĐC cho rằng công việc này phù hợp với người có tuổi nhưng 

không phải ai cũng có thể tìm kiếm được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp 4.6. Ý kiến của người dân về hoạt động sinh kế gắn với  

công việc giản đơn 

 Giờ con cái làm được gì thì làm chứ tôi già rồi, cũng muốn làm công việc 

gì đó giúp đỡ con cháu mà khó kiếm quá. Bây giờ ai kêu gì làm nấy, đi phụ hồ 

cũng được, hoặc không có việc gì thì ở nhà giữ cháu. Bà vợ thì giữ trẻ, có đợt làm 

gần nhà thì tiện, có đợt làm ở xa thì bà đi xe bus hoặc bác phải đưa đi đón 

về…Vừa rồi, có mấy người động viên tôi chạy xe Grab gì đó, tôi cũng đang tính 

thử xem sao. 

[Nguồn: KSBBH 66, 2018] 
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Ý kiến của người đàn ông trung niên này khá phổ biến trong số những người 

được KSBBH. Trong ngôi nhà nhỏ nhắn nằm trong kiệt thuộc quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng, ông đang chăm sóc đứa cháu ngoại mà ba mẹ nó mang sang 

nhờ trông giữ để đi làm. Đối với ông, khi Nhà nước thu hồi một phần đất ở vào 

khoảng năm 2007, lúc đó vợ chồng ông vẫn còn trẻ, dự định dành ít vốn để sau này 

mở hàng ăn đầu ngõ, nhưng thời điểm đó nhiều thứ phải đầu tư, từ sửa chữa nhà 

cửa, mua vật dụng trong nhà... đến nuôi 4 đứa con học hành, lương công nhân của 

hai vợ chồng không thể trang trải đủ nên số tiền hồi đó hầu như không còn. Hơn 

nữa đến khi hai vợ chồng nghỉ làm thì chỗ đầu ngõ cũng không còn vị trí thích hợp 

mà ông bà có thể tận dụng được nữa. Thích ứng sinh kế của vợ chồng ông là sự 

thay đổi theo từng giai đoạn biến chuyển của chính nội lực bản thân gia đình.  

Trong các hoạt động sinh kế mang tính giản đơn, hoạt động sinh kế giữ trẻ, 

bảo vệ xuất hiện nhiều nhất. Đối với hoạt động sinh kế giữ trẻ, giúp việc, tiếp cận 

thực tế cho thấy, đối tượng tham gia hoạt động sinh kế này chủ yếu là phụ nữ trung 

niên và lớn tuổi TĐC. Đối với hoạt động sinh kế này, đánh giá SWOT của chuyên 

gia cho thấy đối tượng tham gia sinh kế thường có kinh nghiệm nuôi giữ trẻ và 

không phải đầu tư vốn. Điểm yếu duy nhất thông thường họ phải kết hợp cùng với 

việc chăm sóc gia đình. Hiện nay, nhu cầu xã hội đôi với ngành nghề này ở đô thị đặc 

biệt ngày càng gia tăng, tạo ra nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm lớn. Tuy nhiên, hoạt 

động sinh kế giữ trẻ gần đây bị ảnh hưởng bởi dư luận xấu về tình trạng hành hạ trẻ ở 

các điểm giữ trẻ tư nhân tự phát. Bên cạnh đó, các trường mầm non tư nhân liên tục 

được mở ra với ưu thế nhận trẻ từ rất nhỏ, cơ sở vật chất tốt, với nhiều mức học phí,... 

Đây là những thách thức rất lớn đối với sinh kế giữ trẻ của những người phụ nữ TĐC, 

khiến công việc của họ vừa khó kiếm tìm, lại không được lâu dài. Tuy nhiên, cơ hội 

tham gia sinh kế này là khá lớn bởi nhu cầu xã hội ngày càng tăng, với những nhu 

cầu khác nhau. Đặc biệt, tại những nơi TĐC, là những khu dân cư mới với nhiều gia 

đình nhỏ có chỉ một đến hai thế hệ, thu nhập không cao, đưa đón xa, thì việc gửi 

trẻ tư cũng được họ lựa chọn (PL 2.7, tr. P20). 

Đối với hoạt động sinh kế bảo vệ, các chuyên gia, nhà quản lý đánh giá có cơ 

hội khi nhu cầu xã hội ngày càng gia tăng. Tuy nhiên thách thức lớn là yêu cầu về 

tuổi tác và sức khỏe. Trong khi đó, những cư dân TĐC mong muốn tham gia vào 
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hoạt động sinh kế này thông thường không còn ở giai đoạn tuổi trẻ. Hầu hết đó là 

những người vốn sống bằng nghề đánh cá ven biển với sức vóc được rèn luyện qua 

những năm tháng triền miên sóng biển giờ muốn nghỉ chân để đảm bảo sức khỏe. 

Họ đặc biệt phù hợp với hoạt động sinh kế bảo vệ ở các khu tắm biển của thành phố 

Đà Nẵng. Dù vậy, vị trí việc làm đó không nhiều và cạnh tranh khá lớn. 

4.1.7. Đánh giá khả năng thích ứng  

Thực trạng nguồn vốn sinh kế của các hộ TĐC thể hiện trên từng hoạt động 

sinh kế và khu vực như đã trình bày cho thấy một số nguồn vốn ưu thế hơn đối với 

hộ TĐC tham gia hoạt động ở sinh kế này và hạn chế hơn ở hoạt động sinh kế khác. 

Tương tự như vậy, có những nguồn vốn sinh kế nổi bật hơn ở khu vực này và kém 

nổi bật hơn ở khu vực khác. Nhiều hộ dân TĐC thành phố Đà Nẵng đã linh động 

vận dụng nguồn vốn này trên khu vực sinh sống của mình để lựa chọn hoạt động 

sinh kế cho bản thân và gia đình. Có thể tóm tắt các hoạt động sinh kế của cư dân 

TĐC Đà Nẵng như sau: 

Bảng 4.2. Số hộ TĐC tham gia các hoạt động sinh kế 

TT Các hoạt động sinh kế 

Số hộ TĐC tham gia các hoạt động 

sinh kế 

Tỷ lệ 
Khu vực 

lõi đô thị 

Khu vực 

chuyển 

đổi nông 

thôn - đô 

thị 

Khu 

vực lõi 

Tổng 

cộng 

1 
Hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề 

nông nghiệp và ngư nghiệp 
6 7 42 55 18.3 

2 
Hoạt động sinh kế gắn với lao động kỹ 

thuật và công nhân 
24 17 7 48 16.0 

3 
Hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề 

thủ công và xây dựng 
13 28 8 49 16.3 

4 

Hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề 

dịch vụ lắp ráp, vận hành máy móc, 

thiết bị 

18 11 9 38 12.7 

5 
Hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và 

cung cấp dịch vụ 
28 15 20 63 21.0 

6 
Hoạt động sinh kế gắn với công việc 

giản đơn (nội trợ, giữ trẻ, bảo vệ...) 
11 22 14 47 15.7 

    100 100 100 300 100.0 

[Nguồn: NCS] 
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Số liệu theo bảng trên phản ánh một cách rõ nét vai trò của các nguồn vốn đối 

với hoạt động sinh kế cả cư dân TĐC Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hoạt động sinh kế của 

những cư dân này còn chịu tác động của đặc điểm truyền thống, dân cư tại khu vực 

sinh sống. Hai yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để đưa đến quyết định 

hoạt động sinh kế, tuy nhiên sự vận dụng linh động các yếu tố này đặt trong bối 

cảnh cụ thể CNH – HĐH Đà Nẵng nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, 

đáp ứng quy luật cung cầu chính là hoạt động sinh kế thích ứng của cư dân TĐC Đà 

Nẵng. Tại thời điểm nghiên cứu, với các kết quả điền dã như đã trình bày cộng với 

khung lý thuyết nền tảng, sinh kế thích ứng tại khu vực đô thị được xác định bao 

gồm hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và cung cấp dịch vụ, hoạt động sinh kế 

gắn với lao động kỹ thuật và công nhân, hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề dịch 

vụ lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị; Tại khu vực đô thị mới bao gồm hoạt động 

sinh kế gắn với ngành nghề thủ công và xây dựng, hoạt động sinh kế gắn với lao 

động kỹ thuật và công nhân, hoạt động sinh kế gắn với công việc giản đơn (nội trợ, 

giữ trẻ, bảo vệ...); Tại khu vực đô thị ven biển bao gồm hoạt động sinh kế gắn với 

ngành nghề nông nghiệp và ngư nghiệp, hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và 

cung cấp dịch vụ, oạt động sinh kế gắn với công việc giản đơn (nội trợ, giữ trẻ, bảo 

vệ...). Các hoạt động sinh kế mang tính thích ứng này khác với hoạt động sinh kế 

mang tính bền vững hay mang tính phục hồi, nó đơn giản là sự phù hợp với đặc 

điểm truyền thống, dân cư, với thời đoạn lịch sử, bôi cảnh của đất nước và địa 

phương trên tinh thần linh động, mềm dẻo, chuyển đổi kịp thời nhằm đảm bảo, duy 

trì và nâng cao đời sống của cá nhân và gia đình. 

Những hoạt động sinh kế của cư dân TĐC thành phố Đà Nẵng như trên phần 

lớn dành cho một số đối tượng, đặc biệt là nam giới và trẻ tuổi. Ở một giới tính và 

độ tuổi khác, nhiều cư dân TĐC bị giới hạn hơn trong việc tham gia các hoạt động 

sinh kế. 
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Bảng 4.3. Hoạt động sinh kế sau TĐC chia theo giới tính và độ tuổi 

TT Hoạt động sinh kế 
Giới tính Độ tuổi 

Nam Nữ 18 -35 36-50 51-60 

1 

Hoạt động sinh kế gắn với 

ngành nghề nông nghiệp và 

ngư nghiệp 

56 44 21 52 27 

2 
Hoạt động sinh kế gắn với lao 

động kỹ thuật và công nhân 
61 39 66 34 0 

3 

Hoạt động sinh kế gắn với 

ngành nghề thủ công và xây 

dựng 

69 31 32 41 27 

4 

Hoạt động sinh kế gắn với 

ngành nghề dịch vụ lắp ráp, 

vận hành máy móc, thiết bị 

92 8 15 69 16 

5 
Hoạt động sinh kế gắn với 

buôn bán và cung cấp dịch vụ 
47 53 51 33 16 

6 
Hoạt động sinh kế gắn với 

công việc giản đơn 
0 100 9 25 66 

[Nguồn: NCS] 

Số lượng phụ nữ và đặc biệt là người lớn tuổi tham gia hoạt động sinh kế sau 

TĐC chỉ tập trung ở hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề nông nghiệp và ngư 

nghiệp (44% phụ nữ và 27% ở độ tuổi từ 51 - 60 tuổi), hoạt động sinh kế gắn với 

công việc giản đơn (100% phụ nữ và 66% ở độ tuổi từ 51 - 60 tuổi) và một bộ phận 

ở hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề thủ công và xây dựng (31% phụ nữ và 27% 

ở độ tuổi từ 51 - 60 tuổi), hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và cung cấp dịch vụ 

(47% phụ nữ và 16% ở độ tuổi từ 51 - 60 tuổi). 

Chính vì vậy, bên cạnh những người có việc làm thì nhiều cư dân TĐC không 

có việc gì dể làm. Nguyên nhân cơ bản là độ tuổi không phù hợp để chuyển đổi việc 

làm mới và khó khăn trong tiếp cận thị trường lao động. Điều này đưa đến hệ quả 

chung của tình trạng thất nghiệp ở đô thị, trong đó không có nguồn thu nhập là vấn 

đề cốt lõi trong hệ quả này (PL 3, tr. P24). Khi được hỏi về công việc hiện tại, một 

số người dân đã thể hiện thái độ bất lực. 
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Một số người lớn tuổi và có nghề nông nghiệp là chính, sau khi TĐC, dùng số 

tiền để xây nhà và gửi tiết kiệm, họ dùng lãi suất để trang trải chi phí sinh hoạt hàng 

ngày với tâm lý “thích một tình huống có thu nhập thấp, nhưng đủ và an toàn, hơn 

là một tình huống có xác suất thu nhập cao, nhưng lại có nguy cơ rơi xuống dưới 

ngưỡng sinh tồn” [27, tr. 82-83]. Và vì vậy, không chỉ từ phía chủ quan của người 

dân sau TĐC, nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng, rất nhiều người không biết 

làm gì để sống. Có chuyên gia đánh giá nguyên nhân của vấn đề này là do chủ 

đầu tư chưa tính đến một cách chu đáo công tác chuyển đổi nghề, đặc biệt đối 

với người nông dân. 

 

 

 

 

 

 

Tình trạng thất nghiệp sau khi TĐC diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực. KSBBH 

cho thấy có 26% (tương đương với 78/300 trường hợp) thất nghiệp sau TĐC, trong 

đó, tập trung nhiều nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp với tỉ lệ là 35,9%, các hoạt động 

phi nông nghiệp khác bao gồm lao động giản đơn chiếm 17,9% và lĩnh vực công 

nghiệp bao gồm cả lao động kỹ thuật và công nhân chiếm 15,4%. 

Hộp 4.8. Ý kiến của chuyên gia về nguyên nhân không có/thiếu việc làm sau 

tái định cư  

… Việc tạo điều kiện để người nông dân có đất sản xuất khi về nơi ở mới cũng 

như công tác chuyển đổi ngành nghề cho người nông dân thì xem ra chưa được chủ 

đầu tư tính đến. Xét về việc làm và thu nhập cho người dân thì chắc chắn nơi ở mới 

thua hẳn nơi ở cũ. Điều này sẽ đẩy cuộc sống của người dân đến chỗ khó khăn.  

[Nguồn: PVS III,2017] 

Hộp 4.7. Ý kiến của người dân về việc làm sau tái định cư 

“...Làm thinh chứ làm gì đâu cô ơi. Từ ngày lên đây vợ chồng tui cứ đi tới đi lui 

trong nhà thôi. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào thằng con trai đi làm 

tour du lịch... Muốn nuôi heo, gà cũng không có chỗ cho chúng ở. Khi chia đất, 

chỉ cấp cho mỗi hộ 120m2 mới đủ xây nhà có đâu chỗ để chăn nuôi.Tui mở quán 

tạp hóa thì không biết bán cho ai, có hộ nào làm ra tiền đâu mà mua…” 

“...Nhà nước có chính sách nhưng nghe nói chỉ áp dụng đối với người dưới 35 

tuổi, còn như tuổi của tui thì không có chính sách gì để chuyển đổi việc làm cả...” 

“...Nhà tui từ hồi 7 sào ruộng, hơn 3 năm nay không có đất để sản xuất, nghề 

ngỗng không có đành phải đi làm thuê, ai kêu gì thì làm nấy...” 

 [Nguồn: KSBBH 187, 2017] 
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Bảng 4.4. Tình trạng nghề nghiệp trước khi thất nghiệp cả cư dân TĐC  

ở thành phố Đà Nẵng 

 Lĩnh vực hoạt động sinh kế 
Tần 

suất 
Tỉ lệ 

1 Nông nghiệp 28 35.9 

2 Ngư nghiệp 8 10.3 

3 Công nghiệp (lao động kỹ thuật và công nhân) 12 15.4 

4 Tiểu thủ công nghiệp (và xây dựng) 9 11.5 

5 Các hoạt động phi nông nghiệp khác (và giản đơn) 14 17.9 

6 Kinh doanh, buôn bán (và dịch vụ) 7 9.0 

 Tổng cộng 78 100 

[Nguồn: NCS] 

Theo một nghiên cứu được tiến hành năm 2007 [29], có khoảng 13,7% những 

người thuộc hộ gia đình TĐC bị mất việc, 6,6% người phải chuyển đổi việc làm hoặc 

mất việc với những nguyên nhân như đi làm quá xa, mất địa điểm kinh doanh và một 

số lý do khác. Nghiên cứu nhận định rằng, với tỷ lệ khoảng 20% những người thuộc 

hộ gia đình TĐC phải chuyển đổi việc làm hoặc mất việc làm, có khá nhiều việc mà 

họ tự xoay sở cũng như chờ đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tuy nhiên, điều đáng nhận 

xét ở đây là tính tích cực, chủ động của người dân thành phố. Đa số họ đều cố gắng 

tự tìm một việc làm mới cho mình. Sau đó là nhờ đến cái mà các nhà xã hội học gọi 

là “mạng lưới xã hội” - bạn bè, họ hàng, người thân giúp đỡ, giới thiệt. Số người chủ 

động nhờ đến chính quyền địa phương giúp đỡ cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể, đặc 

biệt là những người thuộc các hộ gia đình phải thay đổi địa điểm sản xuất kinh doanh. 

Tinh thần ấy cùng với mạng lưới hỗ trợ tạo niềm tin về khả năng tăng số lượng, tỉ lệ 

sinh kế thích ứng trong tương lai đối với cư dân TĐC. Bởi chỉ có vận động, linh 

động, chuyển đổi mới tạo được cái gọi là sinh kế thích ứng cho bản thân và gia đình 

nói chung và các hội TĐC Đà Nẵng nói riêng. 
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4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế thích ứng của cư dân tái định cư 

Đà Nẵng  

4.2.1. Chủ trương, chính sách của chính quyền thành phố Đà Nẵng đối với 

các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương 

Cấu trúc sinh kế thích ứng và khả năng thích ứng của cư dân TĐC ở Đà Nẵng 

đã đề cập ở trên không chỉ thể hiện tính chất và mức độ linh động của chủ thể mà 

còn thể hiện dấu ấn và vai trò của chính sách trong các sinh kế thích ứng. Đánh giá 

thích ứng với ý nghĩa là làm cho phù hợp (hoặc hợp với một số mục đích) bởi sự 

thay đổi (hoặc điều chỉnh) có hai vai trò quan trọng, một là xem nó như một bộ 

phận của đánh giá tác động, một là xem như một bộ phận của đánh giá chính sách.  

Bảng 4.5. Định vị phân tích thích ứng trong IPCC18 

 
Thích ứng như một phần 

của đánh giá tác động 

Thích ứng như một phần 

đánh giá chính sách 

Chức năng phân tích Khả năng Quy phạm 

Mục đích 
Dự đoán, ước tính khả năng 

xảy ra 
Đánh giá, đưa ra phương án 

Cẩu hỏi trung tâm 
Những thích ứng nào có khả 

năng xảy ra 

Những thích ứng nào được 

khuyến nghị 

Vấn đề UNFCCC19 

Các tác động có nguy cơ gây 

nguy hiểm cho hệ sinh thái, 

sản xuất lương thực và phát 

triển bền vững? 

Những biện pháp nào cần 

được xây dựng và thực hiện 

để tạo điều kiện thích ứng 

đầy đủ? 

[Nguồn: 82, tr. 201]  

Với mục đích đưa ra những kiến nghị làm tăng tính thích ứng trong sinh kế 

của cư dân TĐC Đà Nẵng, việc nghiên cứu thích ứng trong vai trò một bộ phận của 

đánh giá chính sách để trả lời câu hỏi thích ứng nào được khuyến nghị không phải 

là sự lựa chọn ngẫu hứng. Một số đánh giá về tình phù hợp, hiệu quả hoặc khả năng 

chấp nhận nó là cần thiết để đưa ra các khuyến nghị như một phần của sự phản ứng 

của chính phủ [82].  

 
18 The Intergovernmental Panel on Climate Change - Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu 
19 United Nations Framework Convention on Climate Change 
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Hiện nay và trong khoảng mười năm tới, định hướng phát triển thành phố Đà 

Nẵng dựa trên những quyết sách đã ban hành, có thể kể đến như Nghị quyết số 43-

NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị, Quyết định số 359/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chỉnh phủ ngày 15 tháng 03 năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy 

hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị 

quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình 

chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà 

Nẵng... Tinh thần trong những văn bản quy phạm pháp luật này đóng vai trò nòng 

cốt và xuyên suốt trong thời gian đến thành Đà Nẵng. 

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị (khóa 

XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 xác định mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong 

những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung 

tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công 

nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ...  

Trong nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, Nghị quyết đề ra: Có chính 

sách ưu tiên, chú trọng phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn của thành phố: (1) Du lịch và 

dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; (2) Cảng biển, hàng không 

gắn với dịch vụ logistics; (3) Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị 

sáng tạo, khởi nghiệp; (4) Công nghiệp công nghệ thông minh, điện tử, viễn thông 

gắn với nền kinh tế số; (5)Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp. 

Quyết định số 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ ngày 15 tháng 03 năm 

2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu phát triển là xây dựng thành phố Đà 

Nẵng trở thành một trong xnng trung tâm kinh tế - xã hội lớn của Đông Nam Á, với 

vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, 

logistic, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ. 

Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ 

chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

thành phố Đà Nẵng bên cạnh thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành 

phố Đà Nẵng còn có quy định về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và về quản lý 

tài chính - ngân sách Nhà nước. 
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Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng (Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 16) về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021 -2025 xác định nhiệm vụ trọng tâm, 

đột phá chủ yếu trong năm năm 2021 - 2025: “Thực hiện đồng bộ các giải pháp 

khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã 

hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, 

trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, 

gắn với đẩy nhanh xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, đề 

xuất hình thành Trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực tại thành phố Đà Nẵng tạo nền 

tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới có giá trị gia tăng cao. 

4.2.2. Biến động của thị trường lao động trong thời đại cách mạng công 

nghiệp 4.0 tại thành phố Đà Nẵng 

CMCN 4.0 với những phương thức kinh doanh mới, công nghệ mới nhằm 

định dạng lại hệ thống sản xuất, tiêu thụ và vận chuyển và phân phối đang diễn biến 

nhanh chóng, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Công 

nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, làm thay đổi phương thức quản 

lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội. Ở 

Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, CMCN 4.0 góp phần rút ngắn 

quá trình CNH, HĐH, đưa đến nhiều cơ hội, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ 

tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và tự động hóa (trí tuệ 

nhân tạo) nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế trong quá trình CNH, HĐH. Đi 

liền với cuộc Cách mạng này là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với những 

thành tựu giúp chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông 

nghiệp công nghệ cao, kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức.  

Với sự cải tiến và ứng dụng công nghệ tại nơi làm việc ở tốc độ nhanh hơn 

bao giờ hết và rất đa dạng trong các ngành nghề khác nhau, cụ thể là sự chuyển dịch 

toàn bộ các hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị, cách mạng 4.0 mang lại nhiều cơ 

hội và thách thức trong lĩnh vực việc làm, với những tác động trực tiếp và gián tiếp 

đối với các ngành nghề trong nền kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ), từ 

đó, đưa đến khả năng chuyển dịch lao động giữa các lĩnh vực (nông nghiệp, công 

nghiệp và dịch vụ) đối với người người lao động [96]. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 

việc áp dụng cơ giới hóa là chìa khóa nâng cao năng suất lao động và đa dạng hóa 
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kinh tế nông nghiệp. Trong lĩnh vực sản xuất, việc ứng dụng những tiến bộ công 

nghệ có tiềm năng dịch chuyển người lao động sang những công việc yêu cầu tay 

nghề cao hơn mang lại năng suất cao hơn. Cách mạng số có tiền năng chuyển dịch 

người lao động sang làm những công việc lấy khách hàng làm trung tâm trong lĩnh 

vực dịch vụ, chẳng hạn như một số lượng lớn các công việc hoạt động trên nền tảng 

trực tuyến đã ra đời (Uber, Grab, thương mại điện tử) [96]. Như vậy, mặc dù cũng 

trong quá trình CNH, HĐH nhưng trong tương lai, dưới tác động của CMCN 4.0 sự 

dịch chuyển lao động sẽ mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh đó, cư dân TĐC Đà Nẵng có 

thể sẽ tiếp tục chuyển đổi sinh kế để thích ứng, trong đó có những trường hợp, yếu 

tố TĐC không còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sinh kế của họ. 

4.2.3. Bối cảnh trong nước và quốc tế 

Viễn cảnh tăng trường của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói 

riêng tiếp tục chịu tác động bởi các xu thế kinh tế trên toàn cầu mà trọng yếu là quá 

trình toàn cầu hóa kinh tế thông qua hàng loạt các hiệp định thương mại đa phương 

và song phương mà Việt Nam tham gia ký kết. Hội nhập kinh tế quốc yếu sẽ mang 

lại nhiều cơ hội, lợi ích kinh tế cũng như không ít thách thức và rủi ro cho Việt Nam 

và Đà Nẵng [52, tr. 14]. 

Tốc độ ĐTH đang và tiếp tục đạt mức cao ở hầu hết các tỉnh/thành phố trong 

cả nước. Xu thế di cư từ nông thôn ra thành phố, giữa các tỉnh thành khác nhau đặt 

ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các địa phương trong thu hút đầu tư, thị 

trường cũng diễn ra sâu rộng và quyết liệt hơn.  

Biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, gây những thiệt hại nghiêm trọng 

đến đời sống con người, đặc biệt đối với vùng dyên hải miền Trung, làm gia tăng khả 

năng bị tổn thương sinh kế dựa vào nguồn vốn tự nhiên. Bên cạnh đó, ô nhiễm môi 

trường cũng gây tác động lớn đến nguồn vốn tự nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước.  

Tranh chấp chủ quyền trên biển Đông đối với Việt Nam là quốc gia có chủ 

quyền trong vùng biển chiếm khoảng 29% diện tích của Biển Đông. Tuy nhiên, 

trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt là ở hai quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa, đang có một số nước nhảy vào tranh chấp chủ quyền với Việt 

Nam. Trong số đó, nguy hiểm nhất, hung hăng nhất là Trung Quốc, một nước vốn 

không “sở hữu” một tấc biển, một tấc đảo nào ở Biển Đông trong hàng ngàn năm 
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qua, thì nay lại nhảy vào đòi chiếm đến hơn 80% diện tích Biển Đông, với cái gọi 

là cửu đoạn tuyến (đường chín đoạn, đường lưỡi bò), ôm trọn cả hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa [100]. 

4.3. Một số động thái gia tăng khả năng thích ứng trong sinh kế của cư 

dân tái định cư ở thành phố Đà Nẵng 

Nâng cao tính thích ứng trong sinh kế đối với cư dân TĐC ở thành phố Đà 

Nẵng ngoài yếu tố cá nhân, gia đình, quan trọng tiếp theo là dựa vào khung chính 

sách và thể chế. Thể chế ở đây được hiểu bao gồm sự liên kết về trách nhiệm, sự 

năng động, khả năng thích ứng... ảnh hưởng đến khả năng ứng phó và phục hồi của 

người dân. Thể chế cộng đồng thể hiện qua các quy định về hỗ trợ lẫn nhau giữa các 

thành viên, chia sẻ thông tin trong cộng đồng... Kết quả nghiên cứu tổng quan chỉ ra 

rằng các hoạt động thích ứng của người dân một cách tự phát, mang tính đối phó 

hơn là những hoạt động thích ứng có kế hoạch. Từ đó, đòi hỏi phải có nhiều phương 

án thích ứng mang tính chủ động hơn nữa [49, tr. 47]. Để có phương án chủ động 

đó, sự can thiệp và hỗ trợ từ phía cộng đồng và Nhà nước để định hướng chiến lược 

sinh kế cho cư dân TĐC. 

Dưới góc độ cá nhân hay đối với cộng đồng TĐC, chiến lược phát triển sinh 

kế là sự tập trung vào việc tìm kiếm và phát hiện những cơ hội thăng tiến trong xã 

hội, bằng cách phát huy các thế mạnh của bản thân trong các mối tương quan với 

những tác nhân có ảnh hưởng đến bản thân và cộng đồng xã hội mình đang sống. 

Tư duy chiến lược chính là phương cách đầu tư vào tương lai, biến tương lai thành 

hiện thực với việc nhận thức đặc điểm bản thân từ quá khứ đến hiện tại và tiên kiến 

được tương lai [28, tr. 182]. Chiến lược đó phải vận dụng và sự tổng lực của các 

nguồn vốn con người, vật chất, tài chính, tự nhiên và xã hội một cách phù hợp và 

thiết thực đối với các cộng đồng TĐC. Riêng đối với các cộng đồng TĐC ở thành 

phố Đà Nẵng với những đặc điểm và tính chất như phân tích ở trên, từ những lợi thế 

khách quan mang lại và hạn chế chủ quan chi phối, NCS cho rằng nên có chiến lược 

tập trung vào 2 nguồn vốn vốn con người và vốn xã hội. 

4.3.1. Đối với nguồn vốn con người 

Xem xét thực trạng sinh kế ở các khu TĐC cho thấy, phần lớn sinh kế thích 

ứng mà các lao động tham gia gắn với những nghề nghiệp, công việc có yêu cầu về 

trình độ, năng lực và kỹ thuật chuyên môn. Những sinh kế còn lại mang tính thời 
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vụ, không ổn định và có thu nhập thấp, vì vậy không có tính bền vững để hỗ trợ 

phát triển về lâu dài. Thực tế này đặt ra vấn đề nguồn vốn con người - nguồn nhân 

lực đối với sự phát triển sinh kế bền vững, cần có chiến lược đầu tư vào đào tạo, 

nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn và kỹ thuật và thậm chí cả ngoại ngữ. Trước 

tác động khách quan của quá trình ĐTH, CNH, HĐH, các yêu cầu ngày càng cao 

đối với nguồn nhân lực, buộc phải các lao động ở khu TĐC phải tham các khóa học 

nghề, đào tạo kỹ, thuật theo định hướng của chính quyền địa phương hoặc tự nhu 

cầu bản thân, mới có khả năng chuyển đổi sinh kế ổn định, là trở thành công nhân 

trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.  

Ở Đà Nẵng, trong bối cảnh sinh kế nông nghiệp truyền thống gặp nhiều bất lợi 

trong duy trì và phục hồi, thì sinh kế ngư nghiệp vẫn được duy trì với những thế 

mạnh nhất định. Đây chính là điều cần quan tâm trọng chiến lược phục hồi sinh kế 

cho các cộng đồng TĐC vùng ven biển. Đối với loại hình sinh kế này, bên cạnh học 

tập, nâng cao trình độ, thì tri thức dân gian về đánh bắt, khai thác và chế biến thủy 

hải sản,… đóng vai trò quan trọng. Tri thức nghề ngư là một công cụ tiềm năng 

trong phát triển bền vững của cộng đồng và sinh kế và cũng phục hồi các hệ sinh 

thái ở bán đảo. Vì vậy, cần cách tiếp cận sinh kế bền vững với các chính sách hợp 

lý, trong đó, cần lồng ghép tri thức truyền thống trong các quá trình ra các quyết 

định liên quan đến việc phát triển cộng đồng, cũng như sự tham gia của cộng đồng 

trong việc lựa chọn và duy trì sinh kế [61]. Nguồn lực con người trong trường hợp 

này có mối gắn bó chặt chẽ với văn hóa và tri thức truyền thống. Việc trao truyền, 

trau dồi các kinh nghiệm truyền thống này chính là cách thức truyền thống văn hóa 

có khả năng cung cấp và tác động đến lựa chọn chiến lược sinh kế thích ứng [63].  

4.3.2. Đối với nguồn vốn xã hội 

Xem xét lịch sử hình thành và đặc điểm xã hội của các cộng đồng TĐC ở Đà 

Nẵng trong lịch sử cũng như hiện nay, cho thấy, nguồn vốn xã hội bao gồm các 

mối quan hệ, niềm tin, sự tôn trọng, vai trò cộng đồng làng xã, dòng tộc,… có tầm 

quan trọng nhất định đối với lực chọn và duy trì sinh kế mới. Hơn thế, “các cá 

nhân và hộ gia đình tự bảo vệ mình khỏi những cú sốc và căng thẳng không chỉ 

bằng cách làm việc, tiết kiệm và đầu tư, mà còn dựa vào các mối quan hệ và mạng 

xã hội của họ” [84].  
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Khác với những đô thị hình thành từ sự phát triển thương nghiệp, đô thị Đà 

Nẵng phần lớn hình thành từ sự mở rộng diện tích đất đai, sự chuyển đổi từ nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp. Do đó, dù sống trong môi trường đô thị với quá trình 

CNH- HĐH, nhưng cư dân Đà Nẵng mang cả đặc điểm thị dân và nông dân. Vì vậy, 

sau TĐC, các cộng đồng này vẫn bị chi phối bởi mối quan hệ truyền thống, tâm lý 

tiểu nông, tập quán nông nghiệp,… hình thành nên một dạng nguồn vốn xã hội đặc 

thù. Dù sống trong các khu quy hoạch TĐC nhưng đặc tính cộng đồng vẫn có nhiều 

biểu hiện chi phối lối sống và quan hệ xã hội. Tính cộng đồng một lúc nào đó sẽ trở 

thành lực cản của sự phát triển, nhưng đối với các cộng đồng mới TĐC lại đang có 

tác dụng tích cực, biểu hiện qua các mối quan hệ tương tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng 

vượt qua giai đoạn tìm kiến và thích ứng với môi trường sống và sinh kế mới. Qua 

khảo sát cho thấy, trước mỗi vấn đề khó khăn hay cần hỗ trợ, họ luôn tìm đến sự 

giúp đỡ và nguồn cung cấp thông tin tin cậy từ gia đình, họ hàng, bạn bè, xóm 

giềng, đồng nghiệp và các tổ chức xã hội ở địa phương. Vấn đề đặt ra là cư dân 

TĐC đã sử dụng các mối quan hệ xã hội đó vào chiến lược sinh kế như thế nào 

trong bối cảnh CNH, HĐH đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến đời sống và sản 

xuất của họ.  

Đối với vốn quan hệ xã hội, sau TĐC, thiết chế cộng đồng và mạng lưới xã 

hội bị phá vỡ, các mối quan hệ họ hàng thân thích cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, các 

yếu tố truyền thống, văn hóa và tính tương thân tương ái không còn nhiều ảnh 

hưởng. Điều này không chỉ dẫn đến việc tước quyền sở hữu, đe dọa đến sinh kế, mà 

còn làm cho họ dễ bị tổn thương và yếu thế [15]. Lúc này, vốn xã hội tập trung vào 

mạng lưới gia đình. Yêu cầu sự giúp đỡ từ người thân trong thời điểm khó khăn đã 

được thực hiện như một chiến lược đối phó chính cho người nghèo thành thị [84, tr. 

102]. Khi vốn quan hệ xã hội giảm thì vốn thiết chế xã hội phải được tăng lên. Vai 

trò của các cơ quan, tổ chức (PL 4.1, tr. P25) đối với hoạt động sinh kế của cư dân 

TĐC cần được tận dụng và phát huy triệt để, trong đó chú trọng nâng cao vai trò 

của các tổ chức theo từng nhóm được thể hiện ở biểu đồ Venn (PL 4.3, tr. P30). 

Chính quyền các cấp từ cấp thành phố đến huyện và cấp xã vẫn đóng đầu tiên trong 

hệ thống các cơ quan, tổ chức đối với hoạt động sinh kế của cư dân TĐC, sau đó là 

Sở và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các doanh nghiệp tuyển 
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dụng. Các hội nghề nghiệp, ngân hàng, báo đài và các tổ chức xã hội khác đóng vai 

trò hỗ trợ thông tin, tài chính phục vụ khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp. Đáng 

lưu ý là sự kết nối, liên kết giữa các cơ quan, tổ chức là yếu tố then chốt quyết định 

thành công trong hỗ trợ sinh kế đối với người dân TĐC. Sự chồng chéo về vai trò 

nhưng tách biệt trong xử lý các vấn đề của địa phương sẽ là trở ngại cho tiếp cận, 

tìm kiếm và phát triển sinh kế cho người dân Đà Nẵng nói chung và cư dân TĐC 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng 

Ngoài gia đình và làng giềng gần, sự giúp đỡ từ các nhóm, tổ chức mà họ là 

thành viên, được coi là một chiến lược thay thế mà mọi người sử dụng, đặc biệt là 

người nghèo ở thành thị [84]. Các tổ chức cộng đồng, hội nghề nghiệp, nhóm sở 

thích, nhóm tín ngưỡng, nhóm phi chính thức... được cư dân TĐC tham gia ngày 

càng nhiều, mang tính tự nguyện và phi lợi nhuận. Dù là phi lợi nhuận nhưng mạng 

lưới này đóng vai trò hỗ trợ nhau trong trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm 

trong quá trình tìm kiếm và thích ứng sinh kế.  

 

Tiểu kết chương 4 

Trên cơ sở cấu trúc sinh kế, khả năng thích ứng của các hoạt động sinh kế 

được xác định. Sinh kế thích ứng tại khu vực đô thị được xác định bao gồm hoạt động 

sinh kế gắn với buôn bán và cung cấp dịch vụ, hoạt động sinh kế gắn với lao động kỹ 

thuật và công nhân, hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề dịch vụ lắp ráp, vận hành 

máy móc, thiết bị. Sinh kế thích ứng tại khu vực đô thị mới bao gồm hoạt động sinh kế 

gắn với ngành nghề thủ công và xây dựng, hoạt động sinh kế gắn với lao động kỹ thuật 

và công nhân, hoạt động sinh kế gắn với công việc giản đơn (nội trợ, giữ trẻ, bảo vệ...). 

Sinh kế thích ứng tại khu vực đô thị ven biển bao gồm hoạt động sinh kế gắn với ngành 

nghề nông nghiệp và ngư nghiệp, hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và cung cấp dịch 

vụ, oạt động sinh kế gắn với công việc giản đơn (nội trợ, giữ trẻ, bảo vệ...). Bên cạnh 

đó, còn khá nhiều người dân TĐC thất nghiệp hoặc thiếu việc làm, đặc biệt là những 

trường hợp người lớn tuổi và phụ nữ. 

Mặc dù những kết quả thích ứng như vậy là nỗ lực khá lớn nhưng đặt bối cảnh 

hiện nay hoàn toàn có thể nâng cao hơn nữa. Vì vậy, những gợi ý chính sách nâng cao 

tính thích ứng trong sinh kế đối với cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng cũng được gợi 

mở để bàn luận trên cơ sở các yếu tố các yếu tố tác động của thành phố Đà Nẵng.  
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KẾT LUẬN  

 

1. Trong bối cảnh CNH, HĐH, với những đặc trưng của cư dân TĐC Đà Nẵng 

trên ba khu vực: khu vực lõi đô thị, khu vực đô thị mới, khu vực đô thị ven biển và 

những nguồn vốn có được, nhiều cư dân TĐC đã thực hiện một trong số sáu hoạt 

động sinh kế, bao gồm: hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề ngư nghiệp, hoạt 

động sinh kế gắn với lao động kỹ thuật và công nhân, hoạt động sinh kế gắn với 

ngành nghề thủ công và xây dựng, hoạt động sinh kế gắn với ngành nghề dịch vụ 

lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị và hoạt động sinh kế gắn với buôn bán và cung 

cấp dịch vụ. Mặc dù phạm trù vốn trong lý thuyết của Boudieu chỉ bao gồm ba yếu 

tố gồm vốn xã hội, vốn văn hóa và vốn kinh tế nhưng nó tỏ ra hợp lý khi đánh giá 

sinh kế khu vực đô thị hơn là sinh kế nông thôn với tính quan trọng của nguồn vốn 

tự nhiên. Tuy nhiên, để đánh giá sự lựa chọn sinh kế của cư dân thành phố Đà 

Nẵng, nền tảng ba nguồn vốn trên của Boudieu tỏ ra không đầy đủ. Tiếp cận thực tế 

cho thấy đô thị Đà Nẵng bao gồm cư dân TĐC ven biển từ trước đến nay vẫn bám 

biển làm sinh kế nên nguồn vốn tự nhiên có dấu ấn quyết định đối với sinh tồn sinh 

kế của cư dân cho dù nguồn vốn ấy không phải sở hữu riêng của cá nhân hay hộ gia 

đình TĐC, thậm chí là nào. Chính vì vậy, lý thuyết sinh kế của DFID với năm 

nguồn vốn sinh kế cụ thể, rõ ràng (nguồn vốn tự nhiên, nguồn vốn xã hội, nguồn 

vốn con người, nguồn vốn vật chất và nguồn vốn tài chính) bổ sung thêm căn cứ 

hữu hiệu cho đánh giá lựa chọn sinh kế của cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng. 

Hai lý thuyết một của Boudieu và một của DFID làm nền tảng cơ bản trong 

đánh giá sinh kế của cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng và chỉ dừng lại ở vai trò đó. 

Những kết quả điền dã và đánh giá về nguồn vốn và hoạt động sinh kế ở các khu 

TĐC của thành phố Đà Nẵng trong hơn 2 thập niên qua, cho thấy nhiều vấn đề về 

sinh kế thích ứng của cư dân TĐC hiện nay. Điều này cần được xem xét dưới góc 

độ lý thuyết thích ứng, những luận giải về khái niệm thích ứng và khái niệm khác 

như phục hồi, biến đổi... để thấy được thực trạng, tính chất, đặc điểm của sinh kế 

thích ứng, làm cơ sở cho định hướng phát triển trong thời gian tới ở các khu TĐC 

thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, vận dụng các lý thuyết vào nghiên cứu sinh kế thích 

ứng đặt ra yêu cầu về sự bổ khuyết lẫn nhau giữa các lý thuyết để sáng tỏ nội hàm 

vấn đề nghiên cứu.  
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2. Quá trình CNH, HĐH ở Đà Nẵng không chỉ là tác nhân tạo nên tình trạng 

TĐC mà còn là môi trường sống sau TĐC. Môi trường này, một mặt tạo ra những 

cơ hội, một mặt đưa đến những thách thức trong quá trình kiếm tìm, thích ứng và 

duy trì sinh kế của cư dân TĐC. Song hành với quá trình CNH, HĐH, công cuộc 

giải tỏa, di dời, bố trí TĐC cũng là một quá trình dài được thực hiện từ khi thành lập 

thành phố cho đến hiện nay. Trong chặng đường đó, mỗi giai đoạn có sự khác nhau 

về phương án giải tỏa, bồi thường, chính sách sinh kế của chính quyền thành phố 

Đà Nẵng đối với cư dân TĐC. Chính sự khác nhau ấy dẫn đến sinh kế của cư dân 

TĐC ở mỗi thời điểm cũng khác nhau. Trong đó, sinh kế thích ứng được đánh giá 

dựa trên các khía cạnh gắn với chủ thể thích ứng, đối tượng, tác nhân thích ứng, và 

mô hình thích ứng. Ba yếu tố này có thể xem là cấu trúc cơ bản của sinh kế thích ứng. 

Chủ thể sinh kế thích ứng mang những đặc điểm của các nguồn vốn, chủ thể đó thích 

ứng với đối tượng, tác nhân thích ứng là chính sách của Nhà nước và thị trường lao 

động, thể hiện qua những hình thức, mô hình gồm thích ứng đạng đơn thể, thích ứng 

dạng biến thể và thích ứng dạng đa thể. 

Trong ba khía cạnh của sinh kế thích ứng trên, các nguồn vốn sinh kế chính là 

đặc điểm sinh kế của chủ thể thích ứng. Các nguồn vốn đó được đánh giá trên năm 

nguồn vốn sinh kế chính. Sau TĐC, hầu hết các nguồn vốn đều biến đổi. Đối với 

từng cư dân TĐC, vai trò của các nguồn vốn có sự tác động khác nhau đến sinh kế 

của họ. Nguồn vốn tự nhiên liên quan đến đất đai là nguồn vốn được cộng đồng xã 

hội nhắc đến thường xuyên, như là một nguồn vốn quan trọng nhất, nhưng sau 

TĐC, nó đã suy giảm vai trò trong sinh kế của đa số cư dân TĐC. Theo thời gian, 

ngày càng rõ ràng hơn sự thu hẹp ảnh hưởng và tầm quan trọng của đất đai về cả mức 

độ rộng khắp và cường độ bao phủ đối với sinh kế của cư dân TĐC. Điều này tạo nên 

điểm khác trong sinh kế thích ứng của cư dân TĐC Đà Nẵng so với một số địa 

phương khác. Trong khi đó, nguồn vốn tự nhiên liên quan đến nguồn lợi thủy hải sản 

vẫn là nguồn vốn thiết yếu đối với những cư dân làm nghề ngư nghiệp. Bên cạnh đó, 

một phần lớn các nguồn vốn khác gồm nguồn vốn tài chính, nguồn vốn vật chất, 

nguồn vốn xã hội... cũng khác nhau trong mỗi cư dân TĐC. Điều này phản ánh nguồn 

vốn sinh kế sau TĐC của cư dân Nẵng không mang tính thuần nhất như của một số 

cộng đồng TĐC khác.  
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Trong bối cảnh CNH, HĐH, sau TĐC, với nguồn vốn không thuần nhất, hoạt 

động sinh kế của cư dân TĐC không phản ánh đầy đủ các thành phần cơ cấu ngành 

nghề kinh tế. Tuy nhiên, các hoạt động sinh kế này cơ bản gói gọn trong ba mô hình 

sinh kế thích ứng, gồm mô hình sinh kế thích ứng dạng nguyên thể, mô hình sinh kế 

thích ứng dạng biến thể và mô hình sinh kế thích ứng dạng đa thể. Mô hình sinh kế 

dạng đa thể là mô hình sinh kế kết hợp của hai mô hình nguyên thể và biến thể. Các 

mô hình sinh kế này phản ánh diện mạo của các khu TĐC - một phần của đô thị Đà 

Nẵng, đang trong quá trình chuyển đổi với đặc tính sinh kế linh hoạt, nhạy bén. Nó 

kiến tạo nên một bức tranh sinh kế sau TĐC của thành phố Đà Nẵng đa dạng, với sự 

hiện diện của sinh kế truyền thống lẫn sinh kế hiện đại, sinh kế đa ngành, đa nghề 

và đa chức năng. 

Trong ba mô hình sinh kế ở các cộng đồng TĐC thành phố Đà Nẵng, mô hình 

sinh kế dạng đa thể là phổ biến và đặc trưng nhất, thể hiện sự đa dạng hóa trong 

sinh kế cả về không gian và phạm vi ngành nghề. Về mặt không gian, trong bối 

cảnh CNH, HĐH của thành phố Đà Nẵng, sinh kế đang trở nên “phi địa phương 

hóa”; về mặt phạm vi ngành nghề, sinh kế vượt ra khỏi giới hạn các sinh kế truyền 

thống, điển hình là nông - lâm - ngư nghiệp.  

Về cơ bản, các mô hình sinh kế thích ứng của cư dân TĐC Đà Nẵng thể hiện 

đặc tính tái lập, chuyển đổi hay điều chỉnh. Ba mô hình sinh kế thích ứng đều mang 

trong mình những thuận lợi và khó khăn riêng. Tuy chưa thể xác định được mô hình 

nào thành công hơn mô hình nào, nhưng đây cũng là cơ sở để nhìn nhận, phân tích 

các khả năng thích ứng sinh kế của cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng. 

3. Tuy nhiên, không dễ dàng để đánh giá khả năng thích ứng sinh kế của cư 

dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng. Những dữ liệu định lượng và định tính cho thấy các 

hoạt động sinh kế có thể xem là thích ứng của cư dân TĐC ở khu vực này nhưng 

chưa thích ứng đối với cư dân TĐC ở khu vực kia. Hơn thế, tính thích ứng đó 

không cố định mà có thể điều chỉnh qua thời gian trước các yếu tố tác động từ bối 

cảnh trong nước và quốc tế đến các yếu tố chính sách, thị trường.  
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Trước thực tế của quá trình chuyển đổi sinh kế nảy sinh nhiều bất cập và hạn 

chế, để tăng cường thích ứng, chiến lược thích ứng cần được đề ra đối với từng 

nhóm đối tượng liên quan, từ phía nhà nước đến cộng đồng dân cư và bản thân 

người dân TĐC. Mặc dù sinh kế của cư dân TĐC chịu tác động của nhiều nguồn 

vốn, nhưng chiến lược sinh kế đặc biệt nhấn mạnh đến chính sách về yếu tố con 

người và quan hệ xã hội, nhằm hướng đến khả năng duy trì hoặc tăng cường năng 

suất sinh kế cho cư dân TĐC, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững, từ đó 

đóng góp công sức vào sự nghiệp CNH, HĐH của thành phố Đà Nẵng. 

Trong khi những chiến lược phát triển sinh kế của chính quyền Đà Nẵng dành 

cho cư dân TĐC mang tính phổ quát, thì những chiến lược phát triển sinh kế của 

chính bản thân cư dân TĐC lại cần sự cụ thể. Cả chính quyền thành phố Đà Nẵng 

lẫn cư dân TĐC đều có những chiến lược nhắm đến nguồn vốn con người thông qua 

các kế hoạch đào tạo, thực hành kỹ năng, trao truyền kinh nghiệm. Tuy nhiên, cư 

dân TĐC Đà Nẵng lại quan tâm đầu tư hơn đối với nguồn vốn xã hội, do thói quen 

từ tính cộng đồng làng xã. Chiến lược sinh kế ít đề cập đến nguồn vốn tự nhiên và 

nguồn vốn vật chất, bởi nguồn vốn tự nhiên được xác định là không thể thay đổi 

được Trong khi đó, đối với nguồn vốn vật chất, về mặt hạ tầng kiến trúc, chính 

quyền thành phố Đà Nẵng đã đầu tư cho các khu TĐC, về mặt nhà ở, trang thiết 

bị,… lại hầu như không phát huy vai trò trong tạo sinh kế cho cư dân TĐC ở thành 

phố Đà Nẵng. 

4. Vì vậy, để tăng cường tính thích ứng về sinh kế của cư dân TĐC Đà Nẵng, 

từ những kết quả nghiên cứu trên, NCS đề xuất một số kiến nghị đối với chính 

quyền thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, đi đôi với chính sách giải tỏa, đền bù, bố trí TĐC thoả đáng, hợp lý, 

thành phố Đà Nẵng cần có chính sách hỗ trợ dạy nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải 

quyết việc làm cho lao động ở các khu TĐC cụ thể và thiết thực hơn. Có thể xây 

dựng chính sách hỗ trợ trọn gói đối với các hộ thuộc diện TĐC, trong đó bao gồm 

cả chính sách về dạy nghề, việc làm, tài chính, chế độ bảo hiểm xã hội cho người 

TĐC. Các chính sách này có quan hệ hữu cơ, bổ trợ nhau, phải được hoạch định triển 

khai thực hiện cùng lúc từ khi quy hoạch, phê duyệt phương án đến tổ chức di dời, 
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TĐC, ổn định đời sống. Thậm chí đối với một số hộ dân TĐC chủ yếu sống phụ 

thuộc vào đất đai, ngành nghề nông nghiệp, thì chính sách chuyển đổi ngành nghề, 

dạy nghề, giải quyết việc làm phải được xây dựng trước khi tiến hành phương án di 

dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất.  

Thứ hai, khi một dự án triển khai cần tổ chức các nghiên cứu dân tộc học để tìm 

đầy đủ thông tin về kinh tế xã hội, nguyện vọng của gia đình, thậm chí có thể tổ chức 

các cuộc tiếp xúc nhằm phổ biến chính sách giải tỏa, bồi thường, bố trí TĐC thích 

hợp, cũng như có cơ sở để định hướng nghề nghiệp, giải quyết công ăn việc làm phù 

hợp. Sau khi TĐC, cần tiến hành khảo sát, thống kê số lượng lao động ở các địa bàn 

giải tỏa, TĐC, phân loại độ tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, 

tình trạng việc làm của các lao động trong mỗi hộ để nắm bắt đầy đủ thông tin về nhu 

cầu chuyển đổi ngành nghề, từ đó xây dựng kế hoạch dạy nghề, tạo việc làm phù hợp. 

Thứ ba, thành phố Đà Nẵng cần phổ cập thông tin, nâng cao nhận thức về sinh 

kế của người dân, giúp người dân tiếp cận với thông tin dạy nghề, việc làm, tín dụng 

thông qua các chuyên đề của phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và 

Truyền hình Đà Nẵng, Đài Truyền thanh các quận, huyện).  

Thứ tư, cần tăng cường công tác dân vận thông qua mặt trận, các hội, đoàn thể 

để giúp người dân nhận thức được rằng họ cần năng động hơn và có động lực hơn 

trong việc tìm kiếm và phát triển các sinh kế cho bản thân và gia đình, tránh trông 

chờ ỷ lại vào Nhà nước và hỗ trợ bên ngoài; Khuyến khích họ tự phát triển sản xuất, 

mở rộng sản xuất hàng hóa kinh doanh, dịch vụ; Hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn 

vốn đền bù, hỗ trợ đồng thời giúp người dân sử dụng tiền đền bù vào học nghề, tập 

huấn sản xuất, đầu tư sản xuất hoặc gửi ngân hàng để tạo nguồn vốn tài chính cho họ. 

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người trong khu dân cư giúp 

đỡ nhau như cho mượn, thuê mặt bằng giá thấp, trao đổi kinh nghiệm, truyền các 

nghề thủ công, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu việc làm, 

giúp các hộ giải tỏa có thêm cơ hội việc làm, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tạo 

việc làm mới.  
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PHỤ LỤC 



 

P1 

PHỤ LỤC 1 

 
BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ 

 

Biểu đồ 1.1. Lao động nghề nông - lâm - ngư - nghiệp >15 tuổi 

 (ĐVT: Người) 

 

 

[Nguồn: 11] và [Nguồn: 12]  

Biểu đồ 1.2. Lao động chuyên môn kỹ thuật >15 tuổi 

(ĐVT: Người) 

 

[Nguồn: 11] và [Nguồn: 12]  
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P2 

 

Biểu đồ 1.3. Lao động thợ thủ công và các thợ xây dựng >15 tuổi 

(ĐVT: Người) 

  

[Nguồn: 11] và [Nguồn: 12]  

 

Biểu đồ 1.4. Lao động thợ lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị >15 tuổi 

(ĐVT: Người) 

 

[Nguồn: 11] và [Nguồn: 12]  
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Biểu đồ 1.5. Lao động bán hàng, nhân viên, dịch vụ, bảo vệ >15 tuổi 

 

[Nguồn: 11] và [Nguồn: 12] 

  

Biểu đồ 1.6. Lao động nghề giản đơn và nghề khác >15 tuổi 

(ĐVT: Người) 

 

[Nguồn: 11] và [Nguồn: 12]  
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Biểu đồ 1.7. Diện tích các loại đất từ năm 2000 đến 2016 

(ĐVT: ha) 

 

[Nguồn: 11] và [Nguồn: 51] 

 

Biểu đồ 1.8. Mối quan hệ với cộng đồng, xã hội của cư dân tái định cư  

 

[Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát năm 2017- 2020] 
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Biểu đồ 1.9. Cơ cấu lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi 

(ĐVT: %) 

 

[Nguồn: 12] 

 

Biểu đồ 1.10. Tỷ lệ lao động (>15 tuổi) phân theo trình độ 

(ĐVT: %) 

 

[Nguồn: 11] và [Nguồn: 51] 
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Biểu đồ 1.11. Tỷ lệ lao động (>15 tuổi) phân theo cư trú và giới tính  

(ĐVT: %) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 

 

Biểu đồ 1.12. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện nước 

 (ĐVT: %) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 
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Biểu đồ 1.13. Đánh giá hạ tầng kinh tế - văn hóa - xã hội ở tái định cư 

 

[Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát năm 2017- 2020] 

 

Biểu đồ 1.14. Diện tích nhà của hộ dân TĐC năm 2013-2016 

(ĐVT: Nghìn m2) 

 

[Nguồn: 11] 
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Biểu đồ 1.15. Diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Đà Nẵng 

(ĐVT: m2) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 

 

Biểu đồ 1.16. Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền phân theo loại đồ dùng 

(ĐVT: %) 

 

[Nguồn: 11] 
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Biểu đồ 1.17. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo nguồn thu 

(ĐVT: Nghìn đồng) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 

 

Biểu đồ 1.18. Thu nhập chính của hộ gia đình trước và sau tái định cư  

 

[Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát năm 2017- 2018] 
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Biểu đồ 1.19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng của thành phố Đà Nẵng 

theo giá hiện hành  

(ĐVT: nghìn đồng) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 

 

Biểu đồ 1.20. Chênh lệch thu nhập giữa nhóm cao với nhóm thấp nhất 

(ĐVT: Lần) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 
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Biểu đồ 1.21. Tình hình dân số thành phố Đà Nẵng 1997 – 2020 

(ĐVT: Người) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 

 

Biểu đồ 1.22. Tình hình lao động thành phố Đà Nẵng 1997 - 2020 

(ĐVT: Người) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 
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Biểu đồ 1.23. Cơ cấu các ngành kinh tế giai đoạn 1997 - 2020 

(ĐVT: %) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 

Biểu đồ 1.24. Số lượng và tổng tài sản doanh nghiệp phân theo khu vực kinh tế 

 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 
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Biểu đồ 1.25. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành  

phân theo ngành kinh tế 

(ĐVT: %) 

 

[Nguồn: 11] và [Nguồn: 51] 

Biểu đồ 1.26. Vốn đầu tư theo ngành kinh tế 

(ĐVT: Tỷ đồng) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 
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Biểu đồ 1.27. Tỉ trọng cơ cấu vốn đầu tư phân theo ngành kinh tế  

(ĐVT: %) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 

Biểu đồ 1.28. Cơ cấu lao động giai đoạn 1997 - 2020 

(ĐVT: %) 

 

[Nguồn: 12]và [Nguồn: 51] 
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Biểu đồ 1.29. Lao động >15 tuổi đang làm việc phân theo nghề nghiệp  

(ĐVT: Người) 

 

[Nguồn: 11] và [Nguồn: 12]  

Biểu đồ 1.30. Cơ cấu dân số đô thị qua các năm 1997-2020 

(ĐVT:%) 

 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 
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Sơ đồ 1.31. Mô hình thay đổi nguồn thích ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nguồn: 87] 

 

Sơ đồ 1.32. Minh họa khái niệm thích ứng kỹ thuật và thích ứng sinh thái 

 

 

 

 

 

[Nguồn: 98] 
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PHỤ LỤC 2 

 

MỘT SỐ KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU KSBBH  

VÀ THẢO LUẬN NHÓM 

Bảng 2.1. Đánh giá SWOT đối với sinh kế trồng trọt của phụ nữ từ độ tuổi 

trung niên trở lên tái định cư tại Đà Nẵng 

Điểm mạnh (Strength) 

Có kinh nghiệm trong việc trồng trọt 

Mong muốn có nghề để nuôi sống/hỗ 

trợ nuôi sống bản thân và gia đình 

Cơ hội (Opportunity) 
 

Điểm yếu (Weakness) 

Không có đất để trồng trọt 

Không biết sử dụng xe để phục vụ đi lại 

Thách thức (Threat) 

- Diện tích khu đất rảnh hạn chế khi có 

nhiều người tham gia 

- Có khả năng bị phá hoại và mất cắp 

- Bị dừng hoạt động trồng trọt bất cứ 

khi nào. 

[Nguồn: NCS] 

Bảng 2.2. Đánh giá SWOT đối với sinh kế lao động đánh bắt thủy hải sản 

 Điểm mạnh (Strength) 

- Có kinh nghiệm 

- Có sức khỏe 

- Mối quan hệ cộng cư, cộng nghiệp 

được duy trì 

Cơ hội (Opportunity) 

- Tàu thuyền công suất lớn đang được 

khuyến khích phát triển 
 

Điểm yếu (Weakness) 

- Thiếu vốn để đầu tư nâng cấp tàu 

 
 

Thách thức (Threat) 

- Nguồn lợi thủy sản khu vực ven bờ 

ngày càng cạn kiệt  

- Diện tích ngư trường giảm 

- Hạ tầng phục vụ nghề cá chưa đảm bảo 

- Chính sách của Nhà nước thay đổi 

- Thời tiết diễn biến thất thường 

- Chi phí nghề nghiệp, xăng dầu ngày 

càng tăng 
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Bảng 2.3. Đánh giá SWOT đối với sinh kế lao động công nhân  

tái định cư tại Đà Nẵng 

 Điểm mạnh (Strength) 

- Người dân Đà Nẵng 

Cơ hội (Opportunity) 

- Xu hướng nghề nghiệp cần những 

công nhân kỹ thuật lành nghề  

Điểm yếu (Weakness) 

- Không được đào tạo nghề bài bản, 

đúng chuyên môn 

- Không tiếp cận, cập nhật được 

thông tin tuyển dụng  

Thách thức (Threat) 

- Nhu cầu xã hội đang còn nhưng lao 

động một khi đã lớn tuổi sẽ không đủ 

sức khỏe để làm việc cũng như dễ 

dàng bị sa thải. 

- Các đợt khủng hoảng kinh tế, tài 

chính trong nước và toàn cầu những 

năm gần đây và dự báo trong tương 

lai sẽ gây ảnh hưởng đến việc tuyển 

dụng lao động. 

[Nguồn: NCS] 

 

Bảng 2.4. Đánh giá SWOT đối với sinh kế xây dựng của lao động tái định cư 

tại Đà Nẵng 

Điểm mạnh (Strength) 

- Đa phần chịu khó 

- Có sức khỏe 

Cơ hội (Opportunity) 

- Nhu cầu xã hội tại thành phố Đà Nẵng 

đối với nghề xây dựng lớn; 

- Tiến bộ về kỹ thuật và công nghệ dần 

làm giảm việc tiêu tốn sức khỏe. 

- Đa dạng về vị trí công việc. 

Điểm yếu (Weakness) 

- Chưa qua đào tạo 

-Không nắm được thông tin tuyển 

dụng 

Thách thức (Threat) 

- Lao động xây dựng của thành phố đang 

phải cạnh tranh với lao động nhập cư; 

- Thị trường bất động sản lên xuống thất 

thường. 

[Nguồn: NCS] 
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Bảng 2.5. Đánh giá SWOT đối với sinh kế gắn với ngành nghề dịch vụ lắp ráp,  

vận hành máy móc, thiết bị của nam lao động tái định cư tại Đà Nẵng 

Điểm mạnh (Strength) 

- Có sức khỏe 

- Được đào tạo nghề 

- Có trình độ học vấn từ trung học 

cơ sở trở lện 

Cơ hội (Opportunity) 

- Nhu cầu xã hội tại thành phố Đà Nẵng 

đối với nghề sửa chữa đồ gia dụng, điện 

lạnh, điện tử tại nhà 

- Không cần phải thuê mặt bằng vì tính 

cơ động của nghề. 

Điểm yếu (Weakness) 

Chưa được xây dựng kỹ năng 

phục vụ khách hàng tại nhà 

Chưa biết quảng bá và giữ uy 

tín đúng cách 

Ít vốn 

Thách thức (Threat) 

- Quảng bá tên tuổi và giữ khách 

- Không cố định về mặt thời gian, lúc nào 

khách cần là cần phục vụ ngay. 

- Có khả năng gặp tai nạn nghề nghiệp do 

thường làm việc một mình, thiếu người 

hỗ trợ. 

[Nguồn: NCS] 

Bảng 2.6. Đánh giá SWOT đối với sinh kế buôn bán nhỏ của phụ nữ  

trung niên và lớn tuổi tái định cư tại Đà Nẵng 

Điểm mạnh (Strength) 

- Chịu khó, nhẫn nại 

- Mong muốn có nghề để nuôi 

sống/hỗ trợ nuôi sống bản thân và 

gia đình 

Cơ hội (Opportunity) 
 

Điểm yếu (Weakness) 

- Ít có kinh nghiệm về thị trường 

- Ít vốn 

- Chưa tích lũy hay được trang bị 

về kỹ năng quảng cáo, bán hàng 

Thách thức (Threat) 

- Không tìm được không gian, địa điểm 

buôn bán ổn định 

- Thị trường nhỏ nhưng cạnh tranh lớn 

- Bán hàng rong dễ rơi vào vi phạm quy 

tắc văn minh đô thị thành phố Đà Nẵng 

[Nguồn: NCS] 
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Bảng 2.7. Đánh giá SWOT đối với sinh kế giữ trẻ của phụ nữ trung niên và lớn 

tuổi tái định cư tại Đà Nẵng 

Điểm mạnh (Strength) 

- Có kinh nghiệm nuôi giữ trẻ 

- Mong muốn có nghề để nuôi 

sống/hỗ trợ nuôi sống bản thân và gia 

đình 

- Không phải đầu tư vốn 

Cơ hội (Opportunity) 

- Nhu cầu xã hội tại thành phố Đà 

Nẵng đối với nghề giữ trẻ, giúp việc 

lớn; 

- Nhiều gia đình trẻ có điều kiện không 

muốn con đến trường sớm, muốn thuê 

người giữ riêng con mình. 

Điểm yếu (Weakness) 

- Phải kết hợp chăm sóc gia đình 

 
 

Thách thức (Threat) 

- Dư luận xấu về tình trạng bạo hành 

trẻ. 

- Các trường mầm non chất lượng cao 

đang xây dựng nhiều ở Đà Nẵng trong 

những năm gần đây (Trong năm 2017, 

thành lập hai trường lớn: Trường mầm 

non ABC, Trường mầm non Mitsuba 

tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). 

[Nguồn: NCS] 

Bảng 2.8. Cơ cấu GRDP và cơ cấu lao động từ năm 1997 - 2020 

(ĐVT: %) 

CƠ CẤU GRDP 1997 2000 2005 2010 2015 2018 
Sơ bộ 

2020 

Nông, lâm nghiệp, thủy sản 6,66 5,552 2,97 2,98 2,06 1,83 2,19 

Công nghiệp và xây dựng 31,71 35,44 34,43 29,39 32,53 29,31 21,06 

Dịch vụ 48,21 45,06 47,6 55,03 53,37 56,18 66,53 

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm 
13,42 13,98 15 12,6 12,14 12,68 10,22 

CƠ CẤU LAO ĐỘNG               

Dịch vụ 37,2 39,96 43,45 57,01 64,17 65,38 64,32 

Công nghiệp - xây dựng 29,8 31,82 37,16 34,1 28,32 30,9 30,35 

Nông lâm thủy sản 33 28,22 19,39 8,89 7,51 3,72 5,33 

[Nguồn: 12] và [Nguồn: 51] 
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Bảng 2.9. Nguồn vốn sinh kế phân theo khu vực sinh sống 

STT 

  

Nguồn 

vốn 

  

Tiêu chí 

  
Đơn vị  

Khu vực 

Lõi đô 

thị 

Chuyển 

đổi 

nông 

thôn – 

đô thị 

Ven 

biển 

1 
Tự 

nhiên 

 Đất đai %       

- Diện tích đất ở bình quân của hộ 

(m2)  
90 134 97 

- Diện tích đất bình quân làm mục 

đích sản xuất, kinh doanh…  
0 65 20 

Nguồn nước %      

- Nước sinh hoạt đảm bảo (100%)  100 100 100 

- Nước sản xuất  100 100 100 

2 Xã hội 

Tham gia các hoạt động xã hội (%) %      

- Tham gia vào tổ chức xã hội  80 65 47 

- Tham gia sinh hoạt cộng đồng  65 50 76 

Tiếp cận các dịch vụ xã hội (giáo 

dục, y tế, thị trường…) (%) % 
100 97 95 

- Giáo dục  90 85 78 

- Y tế  100 92 87 

- Thị trường lao động  59 43 33 

3 
Con 

người 

Nhân khẩu Người      

- Số nhân khẩu trung bình trong hộ 

gia đình  
4 4.6 5.8 

- Số người trung bình trong độ tuổi 

lao động  
3.4 4.2 4.3 

Trình độ của chủ hộ Người      

* Trình độ học vấn cao nhất       

- Dưới bậc tiểu học đến hoàn thành 

bậc tiểu học  
15 31 48 

- Hoàn thành bậc trung học cơ sở  26 48 43 

- Hoàn thành bậc trung học phổ 

thông  
55 29 9 

* Trình độ chuyên môn cao nhất       

- Chưa qua đào tạo  7 23 29 

- Trung cấp  48 53 54 

- Cao đẳng  20 14 10 

- Đại học/Trên đại học  25 10 7 

4 
Vật 

chất 

Nhà ở (%) %      

- Nhà kiên cố  95 96 96 
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- Nhà bán kiên cố  0 0 0 

- Nhà thiếu kiên cố  0 0 0 

- Nhà đơn sơ/nhà tạm  0 0 0 

- Đang xây dựng nhà ở  5 4 4 

- Chưa có nhà ở  0 0 0 

Phương tiện đi lại thường dùng (%) %      

- Xe ô tô  5 2 3 

- Xe máy  92 90 90 

- Xe khác (xe đạp, xe máy điện..)  0 5 7 

- Không có   0 0 0 

Phương tiện, máy móc làm việc, 

sản xuất (%) % 
     

- Tỉ lệ hộ có phương tiện, máy móc 

làm việc  
42 11 52 

- Tỉ lệ hộ đi thuê, mướn phương 

tiện, máy móc làm việc  
22 9 33 

- Tỉ lệ hộ không cần máy móc, 

phương tiện làm việc  
36 80 15 

Mặt bằng kinh doanh, sản xuất       

- Tỉ lệ hộ sử dụng mặt bằng sẵn có  24 35 33 

- Tỉ lệ hộ thuê, mướn mặt bằng  62 36 10 

- Tỉ lệ hộ không cần mặt bằng  14 29 57 

5 
Tài 

chính 

Thu nhập bình quân năm (tr.đ/hộ) tr.đ/hộ) 180 110 130 

- Thu nhập bình quân tháng  13.4 9.7 12.3 

- Số tháng làm việc  11 10.8 10 

Tỉ lệ chi tiêu cho các sinh hoạt và 

sản xuất (%) 

% 
90-100 80-90 80-90 

Tỉ lệ tiết kiệm hàng năm trong tổng 

thu nhập (%) 

% 
0-10 10-20 10-20 

[Nguồn: NCS] 

Bảng 2.10. Phân biệt tiến trình và hình thức của sự thích ứng 

Lĩnh vực 
Phân biệt 

Tiến trình Hình thức 

Mục đích 

Tự chủ 

Tự phát 

Tự động 

Tự nhiên 

Bị động 

Có kế hoạch 

Có mục đích 

Có chủ ý 

Chính sách 

Chủ động  

Chiến lược 
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Thời gian 

Phòng ngừa 

Chủ động 

Trước biến cố 

Đáp ứng 

Phản ứng 

Sau biến cố 

Phạm vi thời gian 

Ngắn hạn 

Chiến thuật 

Tức thời 

Dự phòng 

Lịch trình 

Dài hạn 

Chiến lược 

Tích lũy 

Phạm vi không gian Địa phương  Rộng rãi 

Chức năng, hệ quả 

Rút lui 

Điều chỉnh 

Bảo vệ 

Ngăn chặn 

Chịu đựng 

Phổ biến 

Thay đổi 

Phục hồi 

 

Hình thức 
Cấu trúc - Pháp lý - Thể chế - Quy định - Tài chính - 

Kỹ thuật 

Thực hiện 
Chi phí - Hiệu quả - Hiệu suất - Khả năng thực hiện - 

Công bằng 

[Nguồn: 82, tr. 208] 
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PHỤ LỤC 3 
 

CÂY VẤN ĐỀ

Công việc bấp bênh/ Thiếu việc 

làm/Thất nghiệp 

Dễ vướng 

vào các tệ 

nạn xã hội 

 

Thu nhập 

thấp và 

thiếu ổn 

định 

 

Làm trái 

chuyên 

môn 

 

Phải đi 

làm xa 

 

Áp lực tâm 

lý: lo lắng, 

buồn chán, 

… 

 

Đất sản 

xuất kinh 

doanh bị 

thu hồi 

 

Ít vốn 

 

Tay nghề 

thấp 

 

Không đi 

xa được 

 

Phải kết 

hợp chăm 

sóc gia 

đình 

 

Không 

nắm được 

thông tin 

tuyển dụng 

 

Lao động 

tuổi cao 

 

Chưa qua 

đào tạo 

nghề bài 

bản 

 

Thiếu kinh 

nghiệm 

 

Ý thức kỷ 

luật lao 

động thấp 

 

Bị giải tỏa 

mặt bằng 

 

Có con 

nhỏ 

 

Số giờ làm 

việc bình 

quân trong 

năm thấp 

 

[Nguồn: NCS] 
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PHỤ LỤC 4 

 
4.1. Bảng phân tích vai trò của các tổ chức 

Tên tổ chức/ cá nhân Vai trò trách nhiệm Giúp đỡ Cản trở 

Chính quyền Thành 

phố 

Xây dựng và ban hành 

các chính sách hỗ trợ 

sinh kế sau TĐC 

Hoạch định các 

chính sách hỗ trợ 

dạy nghề, chuyển 

đổi ngành nghề, giải 

quyết việc làm cho 

lao động thuộc các 

hộ giải tỏa, tái định 

cư. 

Vài điểm 

chính sách hỗ 

trợ sinh kế sau 

TĐC còn bất 

cập 

Chính quyền quận, 

huyện 

Điều hành, chỉ đạo 

chính quyền cơ sở 

thực thi các chính sách 

hỗ trợ sinh kế sau 

TĐC 

- Phối hợp với Sở 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội, các 

cơ sở đào tạo, dạy 

nghề thực hiện nhiều 

loại hình đào tạo 

nghề cho lao động 

thuộc các hộ giải tỏa, 

tái định cư. 

- Nắm tình hình lao 

động biến động ở 

địa phương về việc 

làm để vận động 

doanh nghiệp tiếp 

nhận lao động thuộc 

các hộ giải tỏa, tái 

định cư. 

Có khả năng 

kéo dài thời 

gian thực thi 

các chính sách 

hỗ trợ sinh kế 

sau TĐC do 

việc phối với 

các sở ban 

ngành, cơ sở 

dạy nghề và 

doanh nghiệp 

còn lỏng lẽo 

Chính quyền cơ sở 

(phường, xã) 

Thực thi các chính 

sách hỗ trợ sinh kế sau 

TĐC 

- Tư vấn, hỗ trợ đào 

tạo nghề 

- Giới thiệu việc làm 

Định hướng 

nghề nghiệp, 

giải quyết 

công ăn việc 
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- Tư vấn hỗ trợ vay 

vốn, phương tiện 

làm ăn 

- Tạo cầu nối giữa 

doanh nghiệp với 

người lao động 

làm chưa phù 

hợp cho một 

số đối tượng  

Hội Phụ nữ Chăm lo, bảo vệ quyền 

lợi hợp pháp, chính 

đáng cho phụ nữ 

Khai thác nguồn vốn 

tín dụng ưu đãi 

trong và ngoài nước 

hỗ trợ cho các gia 

đình phụ nữ khó 

khăn 

Kết nối chưa 

chặt chẽ với 

chính quyền 

địa phương và 

thu hút phụ nữ 

tham gia  

Hội nghề cá Là cầu nối giữa ngư 

dân và ngành thủy sản 

Đẩy mạnh phát triển 

nghề cá nước ta theo 

hướng CNH, HĐH; 

Tổ chức lại đội tàu 

đánh bắt xa bờ đủ 

mạnh, gắn với bảo 

đảm an ninh, quốc 

phòng trên biển 

Hoạt động của 

hội chưa được 

chuyên nghiệp 

hóa. 

Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội, các cơ 

sở đào tạo, dạy nghề và 

trung tâm giới thiệu việc 

làm 

Tổ chức dạy nghề cho 

lao động thuộc hộ giải 

tỏa 

Dạy nghề cho lao 

động thuộc hộ giải 

tỏa, tái định cư. 

Chương trình 

đào tạo cho 

người thuộc 

diện giải tỏa, 

tái định cư 

không thật 

hiệu quả 

Ban Quản lý dự án, 

Ban giải tỏa đền bù 

Khảo sát, thống kê số 

lượng lao động, việc 

làm ở các địa bàn giải 

tỏa, tái định cư, cung 

cấp thông tin về nhu 

Xác định lao động 

thuộc hộ giải tỏa, tái 

định cư thuộc dựa án 

nào 

Thông tin 

thiếu tính cụ 

thể 
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cầu chuyển đổi ngành 

nghề 

Doanh nghiệp Chủ động phối hợp 

chặt chẽ với chính 

quyền địa phương để 

trao đổi và giải quyết 

những vấn đề liên 

quan đến việc tạo sinh 

kế cho các hộ giải tỏa, 

tái định cư 

Tiếp nhận lao động 

thuộc các hộ giải tỏa, 

tái định cư. 

Đòi hỏi về 

trình độ, tuổi 

tác, thu nhập, 

... 

Các ngân hàng thương 

mại  

Triển khai các hình 

thức cho vay đối với 

các đối tượng thuộc 

diện giải tỏa, tái định 

cư  

Cấp vốn cho vay Nguồn vốn 

cho vay còn 

hạn chế 

Ngân hàng chính sách 

xã hội 

Tham mưu cho UBND 

thành phố triển khai 

thực hiện chính sách 

an sinh xã hội cho các 

đối tượng thuộc diện 

giải tỏa, tái định cư  

Cấp vốn cho vay 

chủ yếu đối với phụ 

nữ khó khăn 

Giải ngân gặp 

nhiều trờ ngại 
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4.2. Bảng phân tích mối quan hệ của các tổ chức 

 

 Chính 

quyền 

Thành 

phố 

Chính 

quyền 

quận, 

huyện 

Chính 

quyền cơ 

sở 

(phường, 

xã) 

Hội 

Phụ 

nữ 

Hội 

nghề 

cá 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội, các cơ sở 

đào tạo, dạy nghề 

và trung tâm giới 

thiệu việc làm 

Ban 

Quản lý 

dự án, 

Ban giải 

tỏa đền 

bù 

Doanh 

nghiệp 

Các ngân 

hàng 

thương 

mại 

Ngân 

hàng 

chính 

sách xã 

hội 

Chính quyền 

Thành phố 
+ + + + + + + + + + 

Chính quyền 

quận, huyện 
+ + +   + + + + + 

Chính quyền cơ 

sở (phường, xã) 
+ + + + +     + 

Hội Phụ nữ   + + + +     

Hội nghề cá     + +     

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội, các cơ 

+ + + + + + + + + + 
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sở đào tạo, dạy 

nghề và trung 

tâm giới thiệu 

việc làm 

Ban Quản lý dự 

án, Ban giải tỏa 

đền bù 

+ + +        

Doanh nghiệp + + +        

Các ngân hàng 

thương mại  
+ + +      + + 

Ngân hàng 

chính sách xã 

hội 

+ + +      + + 
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4.3. Biểu đồ Venn 

4.3.1. Biểu đồ Venn ở khu vực lõi đô thị 

  

Hoạt động sinh 

kế sau tái định cư 

Đà Nẵng 

Chính quyền 

thành phố, quận 

huyện, phường xã 

 

Ngân hàng 

 

Doanh nghiệp 

tuyển dụng 

Ban quản lý 

TĐC 

Sở lao động 

thương binh và 

xá hội 

 

Hội phụ nữ 

[Nguồn: NCS] 
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4.3.2. Biểu đồ Venn ở khu vực đô thị ven biển 

  

Hoạt động sinh 

kế sau tái định cư 

Đà Nẵng 

Chính quyền 

thành phố, quận 

huyện, phường xã 

 

Ngân hàng 

 

Doanh nghiệp 

tuyển dụng 

Ban quản lý 

TĐC 

Sở lao động 

thương binh và 

xá hội 

 

Hội phụ nữ 

 

Hội nghề cá 

[Nguồn: NCS] 
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4.3.3. Biểu đồ Venn ở khu vực đô thị mới 

Hoạt động sinh 

kế sau tái định cư 

Đà Nẵng 

Chính quyền 

thành phố, quận 

huyện, phường xã 

 

Ngân hàng 

 

Doanh nghiệp 

tuyển dụng 

Ban quản lý 

TĐC 

Sở lao động 

thương binh và 

xá hội 

 

Hội phụ nữ 

 

Hội nông dân 

[Nguồn: NCS] 
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PHỤ LỤC 5 

 

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT 
Sinh kế thích ứng của các hộ thuộc diện giải tỏa 

- TĐC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Chúng tôi đang thăm dò ý kiến người dân trên một số khu vực giải tỏa, TĐC nhằm 

xây dựng và phát triển sinh kế cho các hộ gia đình trong từng cộng đồng. Rất mong 

Ông/Bà trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu V vào ô /; hoặc điền 

thông tin trả lời vào các dòng để trống (...) cho các câu hỏi mở dưới đây. 

Xin chân thành cám ơn. 

I. NGUỒN VỐN CON NGƯỜI 

Câu 1: Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết địa chỉ nơi sinh sống, nghề nghiệp và số lượng nhân 

khẩu, lao động trong hộ gia đình? 

- Địa chỉ: ......................................................................................................................................... 

- Nghề nghiệp: ............................................................................................................................... 

- Số lượng nhân khẩu: .................. người 

Trong đó:  Số lượng người trong độ tuổi lao động (trên 18 tuổi):.......... người 

  Số lượng người đang có việc làm ổn định:............ người, là Số nam 

..... / Số Nữ ..... 

  Số lượng người phụ thuộc:..........người 

Câu 2. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của 

các thành viên trong hộ gia đình? 

Trình độ 

học vấn 

Trình độ Số lượng 

- Dưới bậc tiểu học đến hoàn thành bậc tiểu học  

- Hoàn thành bậc trung học cơ sở  

- Hoàn thành bậc trung học phổ thông  

Trình độ 

chuyên môn 

- Chưa qua đào tạo  

- Trung cấp  

- Cao đẳng  

 - Đại học/ Trên đại học  

Câu 3. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết, trong hộ gia đình của Ông/Bà có ai bỏ học 

giữa chừng không? Nếu có, xin nêu rõ lý do. ...............................................................  

II. NGUỒN VỐN VẬT CHẤT 

Câu 4: Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết, tình trạng nhà ở trước và sau khi thu hồi đất 

của hộ gia đình? 

a/ Trước TĐC b/ Sau TĐC 

 Nhà kiên cố  Nhà kiên cố 

 Nhà bán kiên cố  Nhà bán kiên cố 

 Nhà thiếu kiên cố  Nhà thiếu kiên cố 

 Nhà đơn sơ/Nhà tạm  Nhà đơn sơ/Nhà tạm 

 Đang xây dựng nhà ở  Đang xây dựng nhà ở 

 Chưa có nhà ở  Chưa có nhà ở 
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Câu 5: Nhà của Ông (Bà) có có không gian nào (như sân/vườn/sảnh) để sử dụng 

cho các mục đích sản xuất, kinh doanh, cho thuê... không? 

a/ Trước TĐC b/ Sau TĐC 

 Có  Không  Có  Không 

 Nếu có, xin nêu mục đích cụ thể: .................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Câu 6: Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết, sau khi TĐC, Ông (Bà) còn lưu giữ hoặc 

mua sắm thêm những tài sản gì nhằm phục vụ cho việc làm ăn?  ................................  

 .......................................................................................................................................  

Câu 7: Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết đánh giá của mình về cơ sở hạ tầng tại khu 

dân cư mới cư theo thang điểm từ 1 đến 5 tương ứng với mức độ từ “Không tốt” đến 

“Rất tốt”? (Vòng tròn vào ô thích hợp)? 

Chỉ tiêu Không tốt  Rất tốt 

Hạ tầng kinh tế 

- Hệ thống đường giao thông 1 2 3 4 5 

- Hệ thống cấp thoát nước 1 2 3 4 5 

- Hệ thống cấp điện 1 2 3 4 5 

- Hệ thống chợ, siêu thị 1 2 3 4 5 

Hạ tầng văn hóa 

-  

xã hội 

- Hệ thống trường học 1 2 3 4 5 

- Cơ sở y tế 1 2 3 4 5 

- Nhà văn hóa 1 2 3 4 5 

Câu 8: Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết những khó khăn về cơ sở hạ tầng, vật chất 

phục vụ công việc của hộ gia đình hiện nay?  ..............................................................  

III. NGUỒN VỐN XÃ HỘI 

Câu 9: Xin vui lòng cho biết mối quan hệ của Ông/Bà với láng giềng và khu dân cư 

theo thang điểm từ 1 đến 5 tương ứng với mức độ từ “Rất hiếm khi” đến “Rất 

thường xuyên”? (Vòng tròn vào ô thích hợp)? 

 Rất hiếm khi→ Rất thường xuyên 

Mức độ  

giao tiếp 

Trước TĐC 1 2 3 4 5 

Sau TĐC 1 2 3 4 5 

   

Được láng giềng giúp đỡ 

khi  

cần thiết 

Trước TĐC 1 2 3 4 5 

Sau TĐC 1 2 3 4 5 

       

Giúp đỡ láng giềng khi 

cần thiết 

Trước TĐC 1 2 3 4 5 

Sau TĐC 1 2 3 4 5 

       

Tham gia các hoạt động tại 

nơi sinh sống (họp tổ dân 

phố, ngày vệ sinh môi 

trường,...) 

Trước TĐC 1 2 3 4 5 

Sau TĐC 1 2 3 4 5 
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Câu 10: Xin vui lòng cho biết cảm giác về sự yên tâm, an toàn của Ông/Bà tại nơi 

sinh sống của mình theo thang điểm từ 1 đến 5 tương ứng với mức độ từ “Rất an 

toàn” đến “Không an toàn”? (Vòng tròn vào ô thích hợp)?  

Trước TĐC 1 2 3 4 5 

Sau TĐC 1 2 3 4 5 

Vì sao cảm thấy không an toàn? ...................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

IV. NGUỒN VỐN TỰ NHIÊN 

Câu 11: Xin vui lòng cho biết, hiện nay, diện tích đất ở của hộ gia đình Ông (Bà) là 

bao nhiêu m2?..... ...........................................................................................................  

Câu 12: Ông (Bà) có sử dụng đất ở để làm công việc gì khác không? 

 Có  Không  

Nếu có, Ông (Bà) sử dụng một phần đất ở để làm gì?  

 Nuôi gia cầm  Nuôi gia súc 

 Trồng trọt  Mục đích khác, xin ghi rõ:.............. 

Câu 13: Hiện nay, ngoài đất thổ cư, hộ gia đình Ông (Bà) có sở hữu loại đất nào khác 

không? 

 Có   Không  

Nếu có, xin Ông (Bà) vui lòng cho biết, đó là loại đất gì? 

 Đất nông nghiệp  Đất nuôi trồng thủy sản  

 Đất lâm nghiệp  Loại loại đất khác, xin ghi rõ:.............................. 

V. NGUỒN VỐN TÀI CHÍNH 

Câu 14: Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết, nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình Ông 

(Bà) là từ đâu? 

a/ Trước TĐC b/ Sau TĐC 

 Làm nghề nông nghiệp và ngư nghiệp   Làm nghề nông nghiệp và ngư nghiệp  

 Lao động kỹ thuật và công nhân   Lao động kỹ thuật và công nhân  

 Làm nghề thủ công và xây dựng  Làm nghề thủ công và xây dựng 

 Làm nghề dịch vụ lắp ráp, vận hành 

máy móc, thiết bị 

 Làm nghề dịch vụ lắp ráp, vận hành 

máy móc, thiết bị 

 Buôn bán và cung cấp dịch vụ  Buôn bán và cung cấp dịch vụ 

 Làm nghề giản đơn (giữ trẻ, thu gom 

phế liệu, ...) 

 Làm nghề giản đơn (giữ trẻ, thu gom 

phế liệu, ...) 

 Khác: .........................................................  Khác: ..................................................... 

Câu 15: Xin vui lòng cho biết, tổng thu nhập trung bình của gia đình Ông (Bà) đạt bao 

nhiêu mỗi tháng? 

Trước 

TĐC 
< 5 triệu 

 Từ  

5 - 7 triệu 

 Từ  

7 - 10 triệu 

 Từ 

 10 - 15 triệu 
> 15 triệu 

Sau TĐC < 5 triệu 
 Từ  

5 - 7 triệu 

 Từ  

7 - 10 triệu 

 Từ  

10 - 15 triệu 
> 15 triệu 
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Câu 16: Xin vui lòng cho biết, chi tiêu trung bình của gia đình Ông (Bà) bao nhiêu mỗi 

tháng? 

Trước 

TĐC 
< 3 triệu 

 Từ  

3 - 5 triệu 

 Từ  

5 - 7 triệu 

 Từ 

 7 - 10 triệu 
> 10 triệu 

Sau TĐC < 3 triệu 
 Từ  

3 - 5 triệu 

 Từ  

5 - 7 triệu 

 Từ  

7 - 10 triệu 
> 10 triệu 

VI. TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH VÀ VIỆC LÀM, KẾT QUẢ SINH KẾ 

Câu 17: Xin vui lòng cho biết, trước TĐC, hộ gia đình của Ông (Bà) tham gia hoạt 

động sinh kế trong lĩnh vực nào dưới đây? 

TT Hoạt động sinh kế  

1 Nông nghiệp  

2 Ngư nghiệp  

3 Công nghiệp  

4 Tiểu thủ công nghiệp  

5 Các hoạt động phi nông nghiệp khác   

6 Kinh doanh, buôn bán  

Câu 18: Xin vui lòng cho biết, hiện nay, sau TĐC hộ gia đình của Ông (Bà) tham 

gia hoạt động sinh kế nào dưới đây? 

TT Hoạt động sinh kế  

1 Nông nghiệp và ngư nghiệp  

2 Lao động kỹ thuật và công nhân  

3 Thủ công và xây dựng  

4 Dịch vụ lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị   

5 Buôn bán và cung cấp dịch vụ   

6 Công việc giản đơn (Giúp việc, giữ trẻ, bảo 

vệ...) 

 

Cau 19: Xin vui lòng cho biết, hộ gia đình của Ông (Bà) có biết/ có nhận được sự 

hỗ trợ nào dưới đây để chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất, kinh doanh?  

Sự hỗ trợ 

Từ chính quyền địa phương 
Từ bạn bè và 

người thân Có biết 
Có nhận được 

hỗ trợ 

Hỗ trợ đào tạo nghề    

Vay vốn ưu đãi    

Giới thiệu việc làm mới    

Hướng dẫn kỹ thuật    

Khác    

Không nhận được sự hỗ trợ nào    

Câu 20: Xin vui lòng cho biết, sau khi TĐC, có những biến động gì về tình trạng 

việc làm của các thành viên trong hộ gia đình của Ông (Bà)? 

 Tiếp tục nghề cũ  Chuyển đổi nghề nghiệp 

 Tiếp tục thất nghiệp  Trở nên thất nghiệp 

 Làm việc theo thời vụ/ Bán thời gian  

Câu 21: Xin vui lòng cho biết, trong thời gian TĐC, Ông (Bà) có tiếp cận nguồn 

vốn cho vay không? 
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 Có  Không (Chuyển đến câu 24) 

Nếu có, xin vui lòng cho biết, đó là vốn vay từ đâu? 

 Vay từ ngân hàng chính sách xã hội  Vay người thân, bạn bè 

 Vay từ các ngân hàng khác  Từ những nguồn vay khác 

Câu 22: Xin vui lòng cho biết, thời gian hộ gia đình Ông/Bà định cư tại địa 

phương? 

 Dưới 1 năm     10 – dưới 15 năm  

 Từ 1 – dưới 5 năm   Trên 20 năm 

 Từ 5- dưới 10 năm 

Câu 23. Xin vui lòng cho biết, hiện nay, trong khu vực sinh sống của Ông/Bà, tình 

trạng nghề nghiệp diễn ra như thế nào? 

- Tồn tại những nghề cũ, gồm:  .....................................................................................  

- Biến mất một số nghề, gồm: .......................................................................................  

- Mới ra đời một số nghề: ..............................................................................................  

Câu 24. Xin vui lòng cho biết đánh giá của Ông/Bà về hoạt động sinh kế sau TĐC. 

của hộ gia đình hiện nay. 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Xin chân thành cảm ơn. 
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PHỤ LỤC 6 

 

MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU CHUYÊN GIA 
 

Câu 1: Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết  những hoạt động sinh kế đang diễn ra hiện nay tại 

khu vực sinh sống? 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Câu 2: Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết  những hoạt sinh kế của cư dân trước TĐC? 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Câu 3: Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết những chính sách hỗ trợ gì của Nhà nước đang 

được triển khai ở khu vực TĐC? 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Câu 4: Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết các tổ chức xã hội đã và đang hoạt động ở khu vực 

TĐC? 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
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Câu 5. Nhận định chung của Ông/Bà về sinh kế và đời sống của cư dân Đà Nẵng 

sau TĐC? 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 

Xin chân thành cảm ơn. 
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PHỤ LỤC 7 

 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở ĐÀ NẴNG 

STT Khu công nghiệp 
Diện tích quy 

hoạch 
Lĩnh vực đầu tư 

1 
Khu Công nghệ cao 

Đà Nẵng 
1.129,76ha 

-Công nghệ sinh học phục vụ y tế, nông 

nghiệp, thủy sản 

- Công nghệ vi điện tử, cơ điện tử và 

quang điện tử 

- Tự động hóa và cơ khí chính xác 

- Công nghệ vật liệu mới, công nghệ 

nano, năng lượng mới 

- Công nghệ thông tin, truyền thông; 

phần mềm tin học 

- Công nghệ môi trường, công nghệ 

phục vụ hóa dầu và một số công nghệ 

đặc biệt khác. 

2 
Khu Công nghiệp 

Đà Nẵng 
50.00 ha 

- Cơ khí lắp ráp 

- Công nghiệp hóa chất, nhựa, sản phẩm 

sau hóa dầu 

- Chế biến nông, lâm, hải sản 

- Sản xuất giấy và bao bì 

- Sản xuất vật liệu xây dựng 

3 
Khu Công nghiệp 

Hòa Khánh 
395.72 ha 

- Cơ khí lắp ráp, điện tử, may mặc 

- Sản phẩm sau hóa dầu như bao bì, 

nhựa 

- Chế biến nông, lâm, hải sản 

- Vật liệu xây dựng cao cấp với quy mô 

trung bình và nhỏ 

4 

Khu công 

nghiệp dịch vụ 

Thủy Sản Đà Nẵng 

57.90 ha 
- Công nghiệp chế biến thủy sản 

- Dịch vụ hậu cần cảng cá. 

5 
Khu Công nghiệp 

Hòa Khánh mở rộng 
212.12 ha 

- Cơ khí lắp ráp 

- Công nghiệp hóa chất, nhựa, sản phẩm 
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sau hóa dầu 

- Chế biến nông, lâm, hải sản 

- Sản xuất giấy và bao bì 

- Sản xuất vật liệu xây dựng 

6 
Khu Công nghiệp 

Liên Chiểu 
307.71 ha 

- Công nghiệp nặng 

- Công nghiệp chế tạo 

- Công nghiệp hóa chất 

- Sản xuất vật liệu xây dựng 

- Kho ngoại quan 

7 
Khu Công nghiệp 

Hòa Cầm 
136.73 ha 

- Thiết bị điện và điện tử 

- Linh kiện, sản phẩm cơ khí chính xác 

- May mặc 
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PHỤ LỤC 8 

 

 

CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG 
TT Các khu tái định cư Vị trí, đặc điểm 

I Quận Hải Châu 

1 
Khu dân cư số 2 đường Nguyễn Tri 
Phương 

Đường Lê Thanh Nghị (đoạn từ 
Tiểu La đến Xô Viết Nghệ Tĩnh) 

II Quận Liên Chiểu 

2 Khu tái định cư Phước Lý Đường MC (3-5,5-3)m 

3 Khu dân cư Phước Lý mở rộng Đường MC (3-5,5-3)m 

4 Khu dân cư Hòa Hiệp mở rộng 
Đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn 
từ Phan Văn Định đến trường 
PTCS Hòa Hiệp) 

5 Khu dân cư (KDC) Phố Chợ Hòa Khánh Đường MC (3-5,5-3)m 

6 KDC Hòa Minh Đường MC (3-5,5-3)m 

7 
KDC Nam Trung Tâm Hành Chính Liên 
Chiểu 

Đường MC (3-5,5-3)m 

8 
Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn 
Tất Thành nối dài 

Đường MC (3-5,5-3)m 

9 
Khu dân cư Hòa Phát - đường Nguyễn 
Huy Tưởng (Khu số 2) 

Đường MC (5-10,5-5)m 

III Quận Cẩm Lệ 

10 Khu dân cư Phước Tường 
Đường Tôn Đản (đoạn từ Trường 
THCS Nguyễn Công Trứ đến 
đường Lê Trọng Tấn) 

11 KDC Khuê Trung Đò Xu Hòa Cường Đường MC (3-5,5-3)m 

12 KDC Phong Bắc Đường MC (3-5,5-3)m 

13 KDC số 3,5 Nam sân bay Đường MC (3-5,5-3)m 

14 KDC Đông Phước Đường MC (3-5,5-3)m 

15 KDC Nam Cầu Cẩm Lệ (Khu C, D) 
Đường MC (3-5,5-3)m 
Đường MC (3-5,5-3)m 

16 Trung tâm công nghệ cấy mô Đường MC (3-5,5-3)m 

17 KDC cụm Công nghiệp Hòa Cầm Đường MC (3-5,5-3)m 

18 Khu TĐC số 1 Hòa Thọ - Hòa Nhơn 
Đường MC (4,5-7,5-4,5)m 
Đường MC (3-5,5-3)m 
Đường MC (5-5,5-3)m 

IV Quận Sơn Trà 

19 
Khu X1.1 thuộc dự án đường dẫn vào 
Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà 

Đường MC (0-5-0)m 

20 KDC An Hải Bắc 1,2 Đường MC (3-5,5-3)m 

21 KDC Phước Mỹ Đường MC (3-5,5-3)m 

22 KDC An Trung Đường MC (3-5,5-3)m  
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23 KDC Nại Hiên Đông 2 Đường MC (3-5,5-3)m 

24 KDC An Cư  Đường MC (3-5,5-3)m 

25 KDC An Hòa 1,2,3,4 Đường MC (3-5,5-2,1)m 

V Quận Ngũ Hành Sơn 

26 Khu TĐC Bá Tùng  Đường MC (3-5,5-3)m 

27 KDC Nam Bắc Mỹ An Đường MC (3-5,5-3)m 

28 KDC Nam Bùi Tá Hán Đường MC (3-5,5-3)m 

29 Cầu số 2 Đường MC (3-5,5-3)m 

30 Sinh thái làng quê non nước Hòa Quý Đường MC (3-5,5-3)m 

31 Tuyên Sơn 4 Đường MC (3-5,5-3)m 

32 K20 Đường MC (3-5,5-3)m 

33 Khu FPT  Đường MC (3-5,5-3)m 

34 KDC Nam cầu Trần Thị Lý Đường MC (3-5,5-3)m 

35 Khu TĐC Tân Trà, phường Hòa Hải  Đường MC (4-7,5-5)m 

36 Khu TĐC Đông Hải, phường Hòa Hải  

37 
Khu TĐC phía Đông Xưởng 38 và 387 
(giai đoạn 1 và 2) 

Đường MC (3-5,5-3)m  
Đường MC (4-7,5-3)m 
Đường MC (4-7,5-4)m 

38 Khu TĐC Tây Nam làng nghề đá mỹ nghệ  

VI Huyện Hòa Vang 

39 Khu A Nam Cẩm Lệ (Hòa Châu) Đường MC (3-5,5-3)m 

40 Khu Hòa Liên Đường MC (3-5,5-3)m 

41 Khu Hòa Sơn Đường MC (3-5,5-3)m 

42 KDC Nam sông Quá Giáng (Hòa Phước) Đường MC (3-5,5-3)m 

[Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát năm 2018- 2019] 

 

  



 

P44 

PHỤ LỤC 9 

 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ TÁI ĐỊNH CƯ  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng trên 100 dự án lớn, nhỏ đang thực 

hiện dở dang do 03 đơn vị chuyên trách giải toả đền bù và các đơn vị chủ đầu tư là 

các Ban quản lý dự án và Công ty quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện đền bù và 

bố trí TĐC theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố. 

  TÊN ĐỊA CHỈ 

1 Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư – xây dựng số 1 37 Hoàng Văn Thụ 

2 Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư – xây dựng số 2 426 Hoàng Diệu 

3 Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư – xây dựng số 3 90/4 Trần Phú 

4 Ban quản lý các dự án TĐC 06 Nguyễn Du 

5 Ban quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông 1120 (774) Ngô Quyền 

6 Công ty TNHH MTV XD 7 PT hạ tầng Đà Nẵng 162A, Phan Châu Trinh  

7 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng 186 Trần Phú 

8 Cty TNHH MTV VLXD-XL và Kinh doanh nhà Đà Nẵng 158 Nguyễn Chí Thanh 

9 BQL dự án công trình Giao thông - Công chính 33 Pasteur 

10 BQL các dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng 6 Nguyễn Du 

11 BQL dự án hạ tầng giao thông đô thị 289 Nguyễn Tất Thành  

12 BQL dự án Giao thông nông thôn 78 Đường 2 tháng 9 

13 BQL các dự án đầu tư CSHT ưu tiên 54 Thái Phiên  

14 BQL dự án xây dựng Đà Nẵng 68 Trần Phú 

15 Cty quản lý nhà Đà Nẵng 25 Lê Hồng Phong 

16 
Cty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng (Trung tâm 

phát triển Qũy đất) 
63 Thái Phiên 

17 
Cty Phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp 

Đà Nẵng 
58 Nguyễn Chí Thanh 

18 BQL dự án Công nghệ thông tin 15 Quang Trung 

19 Cty quản lý nhà chung cư Đà Nẵng Chung cư Lê Đình Lý 

20 Cty Cổ phần đầu tư Đà Nẵng –Miền Trung 99 Núi Thành 

 

  

http://buildviet.info/InfoMap.aspx?address=162A,%20Phan%20Ch%C3%A2u%20Trinh,%20TP.%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.com/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D14826377889115630879%26q%3DBan%2BQu%25E1%25BA%25A3n%2BL%25C3%25BD%2BD%25E1%25BB%25B1%2B%25C3%2581n%2BH%25E1%25BA%25A1%2BT%25E1%25BA%25A7ng%2BGiao%2BTh%25C3%25B4ng%2B%25C4%2590%25C3%25B4%2BTh%25E1%25BB%258B%26iwloc%3DA%26gl%3DVN%26hl%3Den
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PHỤ LỤC 10 

 

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC 

LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI TỎA, TÁI ĐỊNH CƯ 
 

10.1. Chủ trương, chính sách chung 

Hiến pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013) khẳng định 

quyền của công dân về sở hữu nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất và được pháp 

luật bảo hộ. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành một số luật, nghị định và quy định tạo 

thành khung pháp lý về thu hồi, bồi thường và tái định cơ. Các văn bản pháp lý chính 

bao gồm:  

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 

năm 2013.  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.  

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.  

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất.  

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất.  

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu 

hồi đất. 

Đây là những chính sách chung của Trung ương, là cơ sở pháp lý cho thành phố 

Đà Nẵng triển khai thực hiện các chính sách cụ thể của mình. 

10.2. Chủ trương, chính sách của thành phố Đà Nẵng 

10.2.1. Cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

- Chỉ thị số 10/2011/CT-TU ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Thành ủy Đà Nẵng 

về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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- Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

- Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2015 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ 

trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Dựa trên những điều khoản của Luật đất đai và quy định của thành phố Đà 

Nẵng, để thực hiện công tác giải toả đền bù, mỗi dự án đều thành lập Hội đồng giải 

phóng mặt bằng. Nếu là dự án lớn có liên quan đến nhiều quận, huyện thì do một 

phó chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố làm chủ tịch hội đồng, chủ tịch uỷ ban 

nhân dân các quận, huyện làm phó chủ tịch hội đồng, các ngành có liên quan và các 

tổ chức đoàn thể, mặt trận là thành viên hội đồng. 

Đối với các dự án vừa và nhỏ liên quan đến nhiều quận huyện, thì ranh giới dự 

án thuộc địa phương nào thì chủ tịch uỷ ban nhân dân quận, huyện đó làm chủ tịch 

hội đồng giải phóng mặt bằng dự án; Nếu dự án nằm gọn trong địa bàn một quận, 

huyện thì chủ tịch uỷ ban nhân dân quận huyện đó làm chủ tịch hội đồng, chủ tịch 

uỷ ban nhân dân các xã, phường liên quan và các tổ chức đoàn thể, mặt trận là thành 

viên hội đồng. Sự phân công nhiệm vụ như vậy cho thấy. mọi vấn đề liên quan đến 

đền bù giải toả, bố trí TĐC đều có sự tham gia trực tiếp của chính quyền địa 

phương và các tổ chức đoàn thể, mặt trận từ lúc bắt đầu dự án cho đến khi kết thúc 

dự án. 

10.2.2. Thẩm quyền thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

- UBND thành phố quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:  

+ Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài.  

+ Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường.  

- UBND quận, huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:  

+ Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;  
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+ Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở 

tại Việt Nam.  

- Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền thu 

hồi đất của UBND thành phố và UBND quận, huyện thì UBND thành phố quyết 

định thu hồi đất.  

10.2.3. Nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí TĐC 

Tổ chức làm nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và 

bố trí TĐC gồm:  

- Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và TĐC của quận, huyện.  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hoặc các cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).  

10.2.4. Các chương trình/chính sách an sinh xã hội hậu tái định cư  

ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2016 

Chương trình/Chính sách 
QĐ ban 

hành 

Năm ban 

hành 

Chính sách hỗ trợ, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết 

việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện 

giải toả, thu hồi đất sản xuất. 

65/QĐ-

UBND 
24/5/2005 

Chính sách hỗ trợ, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết 

việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện 

giải toả, thu hồi đất sản xuất. (Sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 65/2005/QĐ-UBND) 

31/QĐ-

UBND 
27/5/2008 

Đề án Tổ chức Chợ việc làm định kỳ trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

33/QĐ-

UBND 
11/4/2006 

Chính sách hỗ trợ thông tin thị trường lao động của 

thành phố 

9116/QĐ-

UBND 
15/11/2007 

Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng” 

6016/QĐ-

UBND 
11/8/2010 

Đề án tổ chức hoạt động hệ thống thông tin thị trường 

lao động (thay thế QĐ 9116). 

6458/QĐ-

UBND 
26/8/2010 
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Chương trình/Chính sách 
QĐ ban 

hành 

Năm ban 

hành 

Chỉ thị của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường công tác 

quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
10-CT/TU 04/7/2011 

Chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải 

quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn 

22/QĐ-

UBND 
22/8/2011 

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

23/QĐ-

UBND 
22/08/2011 

Chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, 

giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng 

thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

24/QĐ-

UBND 
22/8/2011 

Đề án “Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2015” 

2644/QĐ-

UBND 
09/04/2012 

Đề án “Đào tạo lao động dịch vụ chất lượng cao trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” 

9287/QĐ-

UBND 
2014 

Chính sách hỗ trợ dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn 

cho hộ nghèo Thông qua đề án “Giảm nghèo trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020”  

18/QĐ-

UBND 
04/01/2016 

Đề án tổ chức Chợ việc làm định kỳ trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

33/QĐ-

UBND 
11/04/2016 

[Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát năm 2017] 

  



 

P49 

PHỤ LỤC 11 

 

BẢN ĐỒ 
11.1. Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị Đà Nẵng tầm 

nhìn đến năm 2045  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nguồn: 93] 
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11.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng xã 

hội thành phố Đà Nẵng  

 
[Nguồn: 93] 

11.3. Bản đồ định hướng cấp nước toàn đô thị  

 
[Nguồn: 93] 
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11.4. Bản đồ định hướng cấp điện - chiếu sáng toàn đô thị 

[Nguồn: 93] 

11.5. Bản đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị đến năm 2030  

 
[Nguồn: 93] 
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11.6. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng ở thành phố Đà 

Nẵng tầm nhìn đến năm 2045  

 
[Nguồn: 93] 

11.7. Bản đồ khu TĐC Hòa Xuân  

 

[Nguồn: Google map] 
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11.8. Bản đồ quy hoạch khu đô thị Hòa Xuân  

 

[Nguồn: Google map] 

11.9. Bản đồ vị trí khu TĐC Bá Tùng 1-2 và khu mở rộng  

 

[Nguồn: Google map] 
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11.10. Bản đồ khu đô thị Phước Lý  

 

[Nguồn: Google map] 

11.11. Bản đồ khu TĐC phục vụ giải tỏa KCN Hòa Cầm giai đoạn II 

 

[Nguồn: 91]
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11.12. Bản đồ vị trí các khu tái định cư 

 

 [Nguồn: Google map]
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PHỤ LỤC 12 

 

HÌNH ẢNH  
 

12.1. Hoạt động sinh kế làm thợ mộc 

 

[NCS chụp năm 2019]  
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12.2. Hoạt động sinh kế bán hàng  

 

[NCS chụp năm 2017]  

12.3. Hoạt động sinh kế thu gom phế liệu  

 

[NCS chụp năm 2019]  
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12.4. Hoạt động sinh kế ngư nghiệp  

 

[NCS chụp năm 2019]  

12.5. Hoạt động sinh kế xe ôm công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NCS chụp ngày 7/6/2021]  
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12.6. Hoạt động sinh kế ve chai 

 

[NCS chụp ngày 7/7/2021]  

12.7. Hoạt động sinh kế thợ xây dựng 

 

[NCS chụp năm 2019]  
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12.8. Hoạt động sinh kế sửa chữa xe máy và thiết bị điện lạnh 

 

[NCS chụp năm 2019]  

12.9. Nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi tại khu tái định cư Nại Hiên Đông 2 

 

[NCS chụp năm 2017]  
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12.10. Đánh bài xung quanh các chung cư tại khu tái định cư Nại Hiên Đông 2 

 

[NCS chụp năm 2017]  

12.11. Khu đất trống được tận dụng để trồng trọt tại khu tái định cư Nại Hiên 

Đông 2 

 

[NCS chụp năm 2017]  
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12.12. Khu tái định cư số 2 Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu (nay là khu dân 

cư Nguyễn Tri Phương) 

 

[NCS chụp năm 2019]  

12.13. Phòng trọ cho thuê của người tái định cư xây dựng 

 
 

[NCS chụp năm 2019]  
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12.14. Cung đường dẫn đến khu tái định cư Bá Tùng 

 

[NCS chụp năm 2019]  

12.15. Quang cảnh khu tái định cư Nam Bùi Tá Hán (Nay gọi là khu dân cư 

Nam Bùi Tá Hán) 
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12.16. Quang cảnh khu tái định cư Nam cầu Cẩm Lệ (Nay gọi là khu dan cư 

nam cầu Cẩm Lệ) 

 

[NCS chụp năm 2019]  


